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حياته

ُولد واألدب، العلم حوارض إحدى البرصة ويف اإلسالمية، املدنية عصور من عرص أيمن يف
الجاحظ. بحر بن عمرو عثمان أبو

القرن منتصف يف ُولد أنه املعروف وإنما ميالده، سنة يعنيِّ لم للجاحظ تَرجم َمن كلُّ
أنا الجاحظ: «قال قال: األدباء، معجم يف الحموي ياقوت بها انفرد روايًة هناك أن إال الثاني،
ت صحَّ فإذا آخرها.» يف وُولد ومائة، خمسني سنة أول يف ُولدُت بسنة؛ نواس أبي من أََسنُّ
وخمسني خمس سنة تُويف ألنه سنة؛ مائة من أكثر ر ُعمِّ قد الجاحظ يكون الرواية هذه

ومائتني.
َجده كان بالوالء، الكناني محبوب بن بحر بن عمرو أنه إال منه نعلم فال نسبه أما
يموت قال وبذلك الفقيمي، ثُمَّ الكناني قلع بن عمرو القلمس ألبي اًال وجمَّ أسود محبوب
القاسم أبي مثل رصيح كناني أنه يدَّعي من هناك أن عىل الجاحظ. أخت ابن املزرع بن

عينيه. فلجحوظ بالجاحظ تلقيبه سبب أما البلخي،
الخبز يبيع كان أنه عنه ُروي قد ليعيش، يعمل فقري نشأَة بالبرصة الجاحظ نشأ
يف فطلبهما واألدب، العلم إىل انرصف ثُمَّ بالبرصة)، نهر (وسيحان ِبَسيْحاَن والسمك
واألصمعي عبيدة أبي من وسمع باملربد، شفاًها العرب من الفصاحة تلقف وبغداد. البرصة
عن الكالم وأخذ صديَقه، وكان األخفش، الحسن أبي عن النحو وأخذ األنصاري، زيد وأبي
ما إنه قيل املطالعة، بكثرة مشهوًرا الجاحظ وكان فنه. يف إمام هؤالء من وكلٌّ النظَّام،
الورَّاقني دكاكني يكرتي كان إنه حتى كان، ما كائنًا قراءته استوىف إال َقطُّ كتاٌب بيده وقع

للمطالعة. فيها ويبيت
عىل الناس وأقبل ذكره، وشاع َعَلًما فيهما فأصبح والتأليف، للعلم انقطع وكذلك
العلم طالُب كان األندلس: علماء أحد زيد، بن سالم قال رشًفا. لقاؤه وصار تصانيفه،



الجاحظ

وأقمُت قصدتُه حتى يشء عىل أعرِّج ال فخرجُت الجاحظ، بلقاء ملوكنا عند يَْرشف باملرشق
املعتزلة، مذاهب من مذهبًا صارت التوحيد يف بآراء الجاحظ وانفرد سنة. عرشين عليه
الرسائل ديوان يف وُصدِّر بكتبه، املأمون وأُعجب بالجاحظية. ُعرفوا جماعة بأقواله وأخذ
الجاحظ ثَبََت إْن يقول: هارون بن سهل وكان فأُعفَي. استعفى ثُمَّ أيام، ثالثة املأمون أيام

الُكتَّاب. نجم أََفَل الديوان هذا يف
واختص والزمه والواثق، املعتصم وزير الزيات، امللك عبد بن بمحمد الجاحظ اتصل ثُمَّ
الجاحظ، هرب املتوكل خالفة يف الزيات ابن عىل ُقبض فلما الحيوان، كتاب إليه م وقدَّ به،
ُصنع ما يريد التنور؛ يف هما إذ اثنني ثاني أكون أن ِخفت فقال: هربت؟ ِلَم له: فقيل
هو فُعذَِّب فيه، الناس ليعذِّب صنعه هو كان مسامري فيه حديد تنور وإدخاله الزيات بابن

مات. حتى فيه
بن القايضأحمد إىل ُمقيًَّدا به جيء فإنه املحنة، هذه من رشاٌش الجاحَظ أصاب ولقد
كفوًرا، للنعمة متناسيًا إال علمتك ما وهللا قال: إليه نظر فلما الزيات، ابن قتل بعد دواد أبي
يكون َألَْن فوهللا — هللا أيَّدك — عليك ض خفِّ الجاحظ: له فقال للَمساوي. معدنًا للصنيعة،
فتيسء، أُْحسَن أن من أحسُن وتُْحسن أيسءَ وَألَْن عليك، يل يكون أن من خريٌ عيلَّ األمر لك
ما هللا، قبَّحك دواد: أبي ابن له فقال مني. االنتقام من أجمُل قدرتك حال يف عني تعفو وأن
أو عني ِليفكَّ القايض، هللا أعزَّ فقال: اد. بحدَّ جيئوا قال: ثُمَّ الكالم. تزويق كثري إال علمتُك
بساق يعنف أن املجلس أهل بعض فغمزه بالحداد، فجيء عنك. ليفك بل قال: ليزيَدني؟
يف يوم وعمل يوم، يف شهر عمل اعمل وقال: الجاحظ فلطمه قليًال، أمره ويطيل الجاحظ
فضحك ساجة.1 وال بجذع وليس ساقي عىل الرضر فإن لحظة؛ يف ساعة وعمل ساعة،
وال بُظْرفه أثق أنا الحارضين: لبعض دواد أبي ابن وقال منه، املجلس وأهل دواد أبي ابن
ثياب تخت إليه واحمل األذى، عنه وأَِمْط ام، الحمَّ إىل به ِرصْ غالم: يا قال: ثُمَّ بدينه. أثق
حديثك اآلن هاِت وقال: عليه أقبل ثُمَّ مجلسه، يف فتصدَّر أتاه، ثُمَّ ذلك فلِبس ا. وُخفٍّ وطويلة

والتبيني. البيان كتاب الجاحظ إليه وأهدى بينهما، الحال واصطلحت عثمان. أبا يا
يف مسجدها ووصف دمشق إىل معه وسافر خاقان، بن بالفتح أيًضا الجاحظ واتصل

ها. وبقِّ براغيثها من وشكا أنطاكية، معه دخل أنه كما «البلدان»، كتابه

صلب. خشبها عظيمة شجرة الساجة: 1
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حياته

أعقاب يف بالفالج أُصيَب حتى والتصنيف، واألدب العلم يف أيامه قىضالجاحظ وهكذا
من إليه الجاحظ يحمل َمن ه وجَّ املتوكل إن قيل املتوكل. خالفة أواخر يف ذلك وكان عمره،
مائل، ِشقٍّ ذي بطائل، ليس بامرٍئ املؤمنني أمري يصنع وما حمله: أراد ملن فقال البرصة،

حائل؟! وعقل بائل، وفرج سائل، ولُعاب
يكون كيف فقال: أنت؟ كيف له: فقلت أيامه، آخر يف الجاحظ عىل دخلُت املربِّد: وقال
بقربه الذباب طار لو منقرس اآلخر ونصفه به، َشَعَر ما باملناشري ُحزَّ لو مفلوج نصفه َمن

أنشدنا: ثمَّ فيها؟! أنا سنة وتسعون ست ذلك من وأشد آلمله،

ال��ش��ب��اب أي��ام ك��ن��َت ق��د ك��م��ا ش��ي��خ وأن��ت ت��ك��ون أن أت��رج��و
ال��ث��ي��اب م��ن ك��ال��ج��دي��د دري��س ث��وب ل��ي��س ن��ف��س��ك ك��ذب��ت��ك ل��ق��د

أخذ بارًدا أكلت إن جسدي، عىل األضداد اصطلَحت علَّته: إليه يشكو ملتطبب وقال
املحرم يف املعتز، خالفة يف بالبرصة الجاحظ وتُويف برأيس. أخذ حارٍّا أكلت وإن برجيل،

ومائتني. وخمسني خمس سنة
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صفته

ولنا والحدقي، الجاحظ له قيل ولذلك العينني؛ جاحظ ُمشوًَّها، الِخلقة، دميم الجاحظ كان
تشويه عن ُروَي ما فأكثُر دمامته؛ تعرُّف عىل دليل أخالقه وحسن وفكاهته رصاحته من
منظري، استبشع رآني فلما ولده، بعض لتأديب للمتوكل ذُكرُت قال: عنه. مرويٌّ َخلقه
أغفلناها عنه، مروية صورته قبح يف أخبار وهناك ورصفني. درهم آالف بعرشة يل فأمر

ذكرناه. عما تختلف ال ألنها
بعضهم: فيه قال ولقد

ال��ج��اح��ظ ق��ب��ح دون إال ك��ان م��ا ث��ان��يً��ا م��س��ًخ��ا ال��خ��ن��زي��ر يُ��م��س��خ ل��و
الح��ظ ط��ْرف ك��ل ف��ي ال��ق��ذى وه��و ب��ن��ف��س��ه ال��ج��ح��ي��م ع��ن ي��ن��وب رج��ل





مذهبه

الكالم وقبل الجاحظية، تُدعى ِفَرقهم من فرقة وإمام املعتزلة، شيوخ من شيخ الجاحظ
االختصار. سبيل عىل املعتزلة بتعريف بأس ال الفرقة هذه عن

املعتزلة

حذيفة أبو رئيسها إسالمية، فرقة — والتوحيد العدل أهل أنفسهم ون ويسمُّ — املعتزلة
ويحرض واألخبار العلوم عليه يقرأ البرصي للحسن تلميذًا كان الغزال، عطاء بن واصل
من أسطوانة إىل واعتزل الحلقة فرتك مسألٍة يف أستاذه عن انفرد أنه واتُِّفَق حلقته،
واصل. عنَّا اعتزل الحسن: فقال الحسن، أصحاب من جماعة وتبعه املسجد، أسطوانات

معتزلة. وأصحابه َي فُسمِّ
اإلشارة ويمكن فيها، للتبسط محل ال الكالم يف بآراء نة السُّ أهل عن املعتزلة انفرد

يأتي: بما إليها

عىل واتفقوا أصًال، القديمة الصفات ونََفوا قديم، تعاىل هللا بأن القول عىل املعتزلة اتفق
ونفي اآلخرة، يف باألبصار تعاىل هللا رؤية نفي عىل واتفقوا مخلوق، ُمْحَدث كالمه أن

توحيًدا. النمط هذا ْوا وَسمَّ وجه، كل من عنه التشبيه
يف وعقابًا ثوابًا يفعله ما عىل مستحق ها، ورشِّ خريِها ألفعاله، خالق العبد أن عىل واتفقوا
ألنه ومعصية؛ كفٌر هو وفعٌل وظلٌم رشٌّ إليه يُضاف أن منزَّه تعاىل وهللا اآلخرة، الدار
ال الحكيم أن عىل واتفقوا عادًال، كان العدل خلق لو كما ظامًلا كان الظلم خلق لو

عدًال. النمط هذا وا وَسمَّ والخري، الصالح إال يفعل



الجاحظ

ارتكبها كبرية عىل مات وإذا الثواب، استحق طاعة عىل مات إذا املؤمن أن عىل واتفقوا
هذا وا وَسمَّ الكفار، عقاب من أخفُّ عقابه لكن النار، يف الخلود استحق توبة غري من

ووعيًدا. وعًدا النمط
والقبيح والَحَسن السمع، ورود قبل واجب النعمة وشكر املعرفة أصول أن عىل واتفقوا
وورود كذلك، واجب القبيح واجتناب الحسن واعتناق بالعقل، معرفتهما يجب

واختباًرا. امتحانًا األنبياء بتوسط الِعباد إىل أرسلها للباري ألطاٌف التكاليف

واطِّالًعا للعقل تحكيًما اإلسالمية الفرق أكثر من املعتزلة أن إىل اإلشارة من بدَّ وال
التوحيد. مسائل بعض يف الفالسفة وافقوا وقد الفلسفة، عىل

الجاحظية

أصحاب وهم الجاحظية، منها العرشين، عىل تربو عديدة ِفَرق إىل املعتزلة وافرتقت
ج وروَّ وخلط الفالسفة، كتب من كثريًا الجاحظ طاَلع الشهرستاني: قال الجاحظ.
كلها املعارف إن قوله: منها بمسائل، وانفرد اللطيفة، براعته وحسن البليغة بعباراته
وقال اإلرادة. سوى كْسب للعباد وليس العباد، أفعال من ذلك من يشء وليس طباع،
الجواهر؛ عدم باستحالة وقال الفالسفة، من الطبيعيون قال كما لألجسام الطبائع بإثبات
يخلدون ال إنهم النار أهل يف قوله ومنها يفنى. أن يجوز ال والجوهر تتبدل فاألعراض
دون نفسها إىل أهلها تجذب النار يقول وكان النار. طبيعة إىل يصريون بل عذابًا، فيها

فيها. أحد يدخل أن
العبد من ه ورشِّ خريِه الَقَدر إثبات ويف الصفات. نفي يف الفالسفة مذهب ومذهبه

املعتزلة. مذهب
بأنهم وعارفون خالقهم، تعاىل هللا بأن عاملون العقالء من كلهم الخلق إن وقال
وجاهل بالتوحيد عالم صنفان: هم ثُمَّ بمعرفتهم، محجوجون وهم النبي، إىل محتاجون

محجوج. والعاِلم معذور فالجاهل به؛
حيوانًا. ومرة رجًال مرة يُْقَلب أن يجوز جسد القرآن أن عنه الرواندي ابن وحكى

أصحابه ومن منه امليل أن إال الفالسفة، مذهب بعينه هو الجاحظ ومذهب قال: ثُمَّ
اإللهيني. إىل منه أكثر منهم الطبيعيني إىل
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قْدره وجاللة علمه سعة

ومنقولِها، معقولِها العلوم، ألنواع وأجمع مادًة وأوسع علًما أكثر كاتبًا العربية ُرزَقت ما
عن الكالم أخذ كما عنهم، وأخذ األدب أئمة من طائفة أدرك أنه بنا مر ولقد الجاحظ. من
وال َقطُّ أََر لم هفان: أبو قال الفلسفة. كتب مطالعة من وأكثَر املعتزلة، أئمة أحد النظَّام،
استوىف إال َقطُّ كتاب بيده يقع لم فإنه الجاحظ، من أكثر والعلوم الكتب أحبَّ َمن سمعت

للنظر. فيها ويبيت الوراقني دكاكني يكرتي كان إنه حتى كان، ما كائنًا قراءته
يوسف، أبي والقايض محمد، بن حجاج عن حدَّث الجاحظ أن عساكر ابن وذكر
بكر وأبو العدوي، عيل بن الحسن سعيد أبو عنه وروى النمريي؛ أرشس بن وثمامة
ويموت املربِّد، يزيد بن محمد العباس وأبو الجهم، بن ودعامة دواد، أبي بن هللا عبد

الخزاعي. محمد بن هاشم دلف وأبو القاسم، بن محمد العيناء وأبو ع، امُلزرِّ بن
األول ترك ما يقول الرجل سمعَت إذا قوله: العلم طلب يف الجاحظ شعار كان ولقد
ألسنة عىل جرى قد كثريٌ وكالٌم أيًضا: وقوله يفلح. أن يريد ما أنه فاعلم شيئًا، لآلِخر
فلو شيئًا، لآلخر األول يَدَِع لم قولُهم ذلك أرضِّ فِمن ُمرَّة، وثمرة شديدة مرضة وله الناس
إليهم ينتِه لم ِلَما االستنباط تركوا أسماعهم يف الكلمة هذه جرت مذ عرص كل علماء أن

. مختالٍّ الِعلم لرأيَت قبلهم عمن
لعرصه، واملتأخرين املتقدمني علوم عىل فاطَّلع العلم، الجاحظ طلب الطريقة هذه عىل

منها. كلٍّ يف إماًما وكان والدين، والعلم األدب يف وألَّف وزاد وانتقد واجتهد واستنبط
أصحاب من الجاحظ عثمان أبو كان عيل: بن أحمد بكر أبو قال املرزباني: قال
أعلم وِمن لحدوده، الضبط شديد فيه، ر التبحُّ كثري بالكالم، العلم واسع وكان النظَّام،



الجاحظ

الدين نرصة يف جليلة مشهورة كثرية كتُب وله والدنيا، الدين علوم من وبغريه به الناس
تداولها وقد والهزل، الجد من رضوب ويف واألخالق، واآلداب املخالفني، مذهب حكاية ويف
تلقيح يف ليس أنه َعِلَم كتبه، أمر املميِّز العاقل تَدبََّر وإذا فضلها، وعرفوا وقرءوها الناس
ومذاهب اإلسالم خالف وإيصال وجواهره الكالم أصول ومعرفة األذهان وشحذ العقول
من املعتزلة وغري املعتزلة يف الَقْدر عظيم والجاحظ تُْشبهها. كتٌب القلوب إىل االعتزال

األمور. ويميزون الرجال يعرفون الذين العلماء
الخطاب بن عمر أولهم ثالثة: عىل إال العربية األمة هذه أحسُد ما قرة: بن ثابت وقال
علًما النجوم دراري من كان فلقد البرصي، الحسن والثاني إلخ؛ و… ويقظته سياسته يف
وِمْدره املتكلمني وشيخ املسلمني خطيب الجاحظ عثمان أبو والثالث إلخ؛ و… وتقوى
الجدل، يف النظَّام َضاَرَع نَاَظَر وإْن البالغة، َسْحبَان حكى تكلم إْن واملتأخرين، املتقدمني
القلوب حبيب مزيد، عىل زاد هزل وإن قيس، عبد بن عامر مسك يف خرج َجدَّ وإْن
مثمرة، أفنان ورسائله زاهرة، رياض ُكتُبه العرب، ولسان األدب وشيخ األرواح، ومراح
استبقاء، التواضع له قدَّم إال منقوص له تَعرََّض وال آنًفا، رشاه إال منازع نازعه ما
والعامة له، تسلِّم والخاصة عنه، تأخذ والعلماء وتنادمه، تصفه واألمراء تعرفه، الخلفاء
النثر وبني واألدب، الرأي وبني والعلم، الفطنة وبني والقلم، اللسان بني جمع تحبه،
عقبه، الرجاُل ووطي خلَّته، وظهرت حكمته، وفشت عمره، طال والفهم، والذكاء والنظم،
وفصل الحكمة أُوتي لقد به، باالقتداء ونجحوا إليه، باالنتساب وافتخروا أََربه، وتهادوا

الخطاب.
املرجع أنه وحكم تقريظه، من نقلناه بما سلَّم الجاحظ كتب من يشء عىل اطَّلع وَمن

بهديه. يُهتدى إماًما يزال وال للتأليف، الشارع هو بل أدبنا، خزانة يف
فعىل الفقه أما أنفس؛ ثالثة عىل فيها عيال كلها الناُس علوٍم ثالثة العميد: ابن قال
فعىل والعارضة واللُُّسن والفصاحة البالغة ا وأمَّ الهذيل، أبي فعىل الكالم ا وأمَّ حنيفة، أبي

الجاحظ. عثمان أبي
ال ِلَم هفان: ألبي وقيل الجاحظ. تقريظ يف كتابًا التوحيدي حيان أبو ألَّف ولقد
وضع لو وهللا عقله؟ عن يُخدع أمثيل فقال: بمخنقك؟ وأخذ بك ندد وقد الجاحظ تهجو
بيت منها طن ملا بيت ألف فيه قلُت ولو شهرة، بالصني إال أمست ملا أنفي أرنبة يف رسالة

سنة. ألف يف
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قْدره وجاللة علمه سعة

ينقطع أن من أعظم أيامه آخر يف نفسه يرى أن القدر جاللة من الجاحظ بلغ ولقد
كتابًا خاقان بن الفتح إليه َكتََب فلقد ذلك، منه عرفوا اب والُحجَّ الوزراء وكأن الخلفاء، إىل

منه: فصل يف يقول

ِلِعْلمَك نفسه يف عظمتك ولوال ذكرك، عند ويهش بك يجد املؤمنني أمري إن
أنت فيما وتدبريك رأيك وَلغصبك مجلسه، عن بُعدك وبني بينك َلَحاَل ومعرفتك

عليه. ومتوفر فيه مشغول

فلما لرياه، فذهب عليل، والجاحظ بالبرصة مرَّ الربامكة بعض أن خلكان ابن ويف
إىل بالنظر أَُرسَّ أن وأُحب غريب، رجل فقال: أنت؟ من فقالت: خادم، خرجت الباب قرع
ِبِعلَّتي، وسمع بالبرصة اجتاز قد رجل هذا الجاحظ: فقال قال. ما الخادم فبلغته الشيخ.

الجاحظ. رأيُت قد فأقول موته، قبل أراه أن أحب فقال
ندري وال تاريخه، يف عساكر ابن رواه بما نختمها مستفيضة، الباب هذا يف واألخبار
بعض حدَّثني الخوايف: قاسم بن عيل قال هْزله؛ أم الجاحظ ِجدِّ من أهي الرواية؛ هذه ُكنَْه
سألتني الجاحظ: فقال حالك؟ كيف عثمان، أبا يا فقال: الجاحظ عىل دخل أنه إخواني
ويواتر أمري، وينفذ برأيي يتكلم الوزير أن حايل واحًدا؛ واحًدا مني فاسمعها الجلة عن
عىل وأجلس أفخرها، الثياب من وألبس أَْسَمنَها، الطري لحم من وآكل إيلَّ، الصالت الخليفة
له فقال بالفرج. هللا يأتي حتى هذا عىل أصرب ثُمَّ الريش، هذا عىل وأتَّكئ الطربي، ألني
امللك عبد بن محمد ويعمل يل، الخالفة تكون أن أحب بل قال: فيه. أنت ما الفرج الرجل:

الفرج. هو فهذا إيلَّ، ويختلف بأمري،
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وخصائصه أسلوبه

الُجمل وانقياد اإلنشاء، عىل طبعه قوة يف الجاحظ يداني كاتبًا العربية ُكتَّاب يف أعرف ال
أشبه وما املثل، مرضب فنه يف منهما كلٍّ وطبُع الشعر، يف كالبحرتي النثر يف فهو إليه،

بأخرى. ليعقبها إال موجة يرسل ما الزاخر، بالبحر ُجَمله ترادف يف الجاحظ
طبٍع عن الصادرة والرتاكيب املفردات يف السمو ذلك الجاحظ أسلوب من يروعك
شئت ما وهناك وسهولة، سالسة من شئت ما فهناك البتة؛ أثر فيه للتعمل ليس فياض،
ِفَقر من فقرة كل يف املاثلة البارزة الشخصية تلك هذا من وأعظم وإسهاب. بسط من
تنظران جاحظتان عينان جملة كل يف يل تَمثَّل إال فصًال قرأت أنني أذكر فما الجاحظ،
أكرب الجهة هذه من فهو العيون، إال عنه ترتجم ال ما والهزل الجد معاني من فيها نظرات

الخاص. بطابعه مطبوعة تكون تكاد كلماته من كلمة وكل شخصية، العربية ُكتَّاب
الفصل، له عقد الذي املوضوع عن بالقارئ يخرج حتى االستطراد من الجاحظ يُكثر

الجدل. عىل املران وكثرة له األلفاظ وطاعة مادته غزارة عن إال ناشئًا ذلك أظن وما
والقرآن التوحيد يف فكتب العلم؛ رضوب من لوقته عرف ما كل الجاحظ عالج
يف وكتب وهزًال، ا وِجدٍّ ونثًرا، شعًرا وفنونه األدب يف وكتب اإلسالمية، الِفَرق ومذاهب
الطب يف يكتب أن يَُفتُْه ولم والنبات، الحيوان يف وكتب الناس، وطبائع واالجتماع األخالق
العظيم، الخالق إىل وتنتهي الحقري بالذر تبتدئ الكون، عن صورة ُكتُبه فكأن والكيمياء؛

بينهما. ما تخطئ وال
ويورد طبائعها يصف يزال فال مثًال، كالنملة الحقري املوضوع إىل الجاحظ يعمد
اإلمام كمحنة العظيم املوضوع إىل ويقصد نفسك. يف تعظم حتى حزمها عىل الحقائق
ال بالحجة ُغلب اإلمام أن تظن حتى املحنة ن يهوِّ يزال فال القرآن، بخلق القول يف أحمد



الجاحظ

وحكاية التصوير دقة يف بعُد وهو لسحًرا، البيان من وإن البيان، سحر من وذلك بالقوة.
آية. تعدلها ال آية الحديث ووصف الواقع

الحقيقة ويصور التلويح، عىل الترصيح يُْؤثر طبيعي، بل واقعي، أدب الجاحظ أدب
قال: عنه. يرغب من ويعيب إليه، فيدعو األقوم السبيَل ذلك يف ويرى هي، كما

األسماء؛ من نوع املعاني من نوع ولكل اللفظ، من رضب الحديث ِمن رضٍب «لكل
موضع يف والكناية اإلفصاح، موضع يف واإلفصاح للجزل، والجزل للسخيف، فالسخيف
ُمْضِحٌك أنه عىل الحديث موضع كان وإن االسرتسال. موضع يف واالسرتسال الكناية،
كان وإن جهته. عن انقلب اإلعراب فيه فاستعملت والطيب، املزاح باب يف وداخل وُمْلهي،
النفوس يرس عىل ُوضع الذي الحديث صار بالجزالة، السخافة وأبدلت سخف، لفظه يف
وأظهر ارتدع و… و… الحر ذكر إىل انتهى إذا الناس وبعض بأكظامها. ويأخذ يكربها
العفاف من معه ليس رجل هو فإنما كذلك تجده من وأكثُر التورع، باب واستعمل التعزز

التصنع.» من الشكل هذا بقدر إال والوقار والنبل والكرم
نطق كما روايتها عىل ليحافظ الناس أحاديث نقل يف اللحن الجاحظ تعمد وربما

كلب: يف النظَّام إبراهيم قاله ما يحكي الحيوان كتاب يف قال أصحابها. بها
بهيمة كنَت وإن والغياض، بالرباري وعليك السباع، مع فاذهب سبع كنَت «إن
ملحون ِبَقول عنه وحكايتي قويل تنكر «وال الجاحظ: قال ثمَّ البهائم.» سكوت عنَّا فاسكت
نوادر يفسد اإلعراب إن أقول وأنا سبًعا، كنت إن أقل ولم سبع» كنت «إن قويل من
الصورة تلك أعجبته إنما الكالم ذلك سامع ألن األعراب؛ كالم يفسد اللحن أن كما املولَّدين،
أضحك إنما الذي — األمر هذا عىل دخلت فإذا العادة، وتلك اللغة وتلك املخرج وذلك
وحوَّْلته والتثقيل، والتخفيف اإلعراب حروف — فيها التي العجمية كالم وبعض بسخفه
نَْظمه انقالب مع املعنى انقلب والنجابة، املروءة وأهل الفصحاء األعراب ألفاظ صورة إىل

صورته.» وتبدلت
البخالء كتاب يف قال بنصه، األعجمي كالم نقل ربما بل الحد، هذا عند يقف ال وهو
من خرجَت لو العراق: أهل من زاره ضيًفا تَجاَهل مرو أهل من بخيل حديث يحكي
ببائي بارون بوستت «كراز بالفارسية: الكالم هذا وترجمة الجاحظ: قال أعرفك. لم جلدك

نشناسيم.»1

الفارسية؟ يعرف الجاحظ كان هل اإلنسان: يتساءل هنا 1
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وخصائصه أسلوبه

الكلمات باستعمال بأًسا يرى ال أيًضا غريهما يف وهو والحكاية، الرواية حيث من هذا
من يشء هو إنما الجدي إحضار أن يعلمون «وكانوا البخالء: كتاب يف كقوله الفارسية،
«والبانوان بقوله: ها وفرسَّ «بانوان»، كلمة استعمل فإنه وكذلك الرفيعة.» املوائد آيني2

موالي.» يا بالعربية: ذلك وتفسري بانوا، ويقول الغلق ويسل الباب عىل يقف الذي
الغموض، عىل والوضوح الحزونة، عىل السهولة يُْؤثر السجع، يف زاهد بعُد والجاحظ
قريب اإلشارات، بعيد الجاحظ «كالم الهمذاني: الزمان بديع قال اإليجاز. عىل والبسط
فهل يهمله، معتاصه من نَُفوٌر يستعمله، الكالم لعريان منقاد االستعارات، قليل العبارات،

مصنوعة؟» غري لفظة أو مسموعة غري بكلمة له سمعتم
والتهكم، والسخرية والتنادُر والفكاهُة الدعابُة أسلوبه يف الجاحظ خصائص ومن
ولكن الحية، األمم آداب يف رفيع محل ولها وتستهويه، القارئ نفس عىل تخف أمور وتلك

أحد. يضارعه ال فرد الباب هذا يف والجاحظ منها، كثري يشء ينقصه يزال ال أدبنا

مؤلًِّفا تجد تكاد وال والتجارب، والتفكري الدرس من مستمد حي، أدب الجاحظ أدب
وروايته، حفظه سعة يف الرواة يشارك فهو الجاحظ؛ يعطيك كما الثالثة هذه من يعطيك
للناس مالبسته يف الجميع ويَبُذُّ املعقول، عىل واعتماده الحر تفكريه يف الفالسفة ويشارك
لدينا لكان البقاء مصنفاته ُقيِّضملجموعة ولو عرصه. لروح وفهمه طبقاتهم اختالف عىل
واالجتماع. واألدب العلم إليه وصل وعما مناحيه، كل يف الجاحظ عرص عن ناطقة صورة
واإلسالم، الجاهلية يف العرب بالغة أقواها شتَّى، عنارص عىل الجاحظ أدب يعتمد
ولكن وفلسفتهم، والهنود واليونان الفرس آداب من العربية إىل نُقل وما نة، والسُّ والكتاب

الحر. والتفكري الشخيص الرأي فيه يكون ما أظهر
الوضع عرص يف إمامهم فالجاحظ الرتجمة، عرص يف الُكتَّاب إمام املقفع ابن كان لنئ
من والتفكري واملدنية العلم أسس عىل املرتكز الحرضي األدب وتكوين واإلبداع والتأليف

وروعتها. البداوة فصاحة من شيئًا يفقد أن غري
بطريقته متأثر بعده ألَّف من وكلُّ األدب، يف التأليف طريقة رشع فالجاحظ وهكذا
مليح التأليف حسن الرامهرمزي خالد «ابن الفهرست: يف النديم ابن قال يشعر. لم أم َشَعَر

العادة. معناها فارسية كلمة آيني: 2
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التأليف، جيد التصنيف مليح «اآلمدي أيًضا: وقال الجاحظ»، طريقة يسلك التصنيف،
الكتب.» من يعمله فيما الجاحظ مذهب متعاطي

يف خطاه ترتسم الُكتَّاب أصبحت أن إىل تعداه بل الحد، هذا عند أثره يقف ولم
الفاضل: القايض قال النفس. يف والروعة السمع يف الجلبة ذات ُجَمله تقتبس بل اإلنشاء،
الغارة، كالمه عىل شنَّ أو داره، دخل َمن إال — الُكتَّاب معَرش — ِمنَّا فما الجاحظ، ا «وأمَّ

الكارة.» منه كتفه وعىل وخرج
يعجب كما السليم بالطبع ويعجب اإلسفاف، يكره كما التكلف يكره والجاحظ

قال: الثاقب. بالفكر
— هللا وكأن لفظه، ظاهر يف ومعناه كثريه، عن يغنيك قليله كان ما الكالم «أحسن
وتقوى صاحبه نية حسب عىل الحكمة نور من اه وغشَّ الجاللة من ألبسه — وجل عز
االستكراه، من بعيًدا الطبع، صحيَح وكان بليًغا، واللفظ رشيًفا، املعنى كان فإذا قائله؛
الكريمة، الرتبة يف الغيث صنيع القلب يف صنع التكلف، من ومصونًا االختالل، عن ومنزًَّها
هللا أصحبها الصفة، هذه عىل قائلها من ونفذت الرشيطة، هذه عىل الكلمة فصلت ومتى
يذهل وال الجبابرة، صدور به تعظيمها من يمتنع ال ما التأييد من ومنحها التوفيق من

الجهلة.» عقول فهمها عن
عىل تدل جملة وله والجدل، الخطابة أساليب من كثريٌ الجاحظ إنشاء ويف هذا
حاور إذا البيان، ينابيع عذب اللسان، حوايش رقيق يكون أن للكاتب «ينبغي قال: ذلك،
بكالم الخاصَة وال الخاصة بكالم العامة يكلم ال املعنى، غرض إىل الصواب سهم سدَّد

العامة.»
إىل أحوج — وهللا — «أنت آذاه: لرجل قولُه لسانه وذالقة جوابه برسعة يشهد ومما
شكر.» إىل نعمة ومن عفو، إىل قدرة ومن عمل، إىل علم ومن إكرام، إىل كريم من هوان

داود سعد أبو قال إنشائه، بخالف والصنعة السجع من قليل وأحاديثه أجوبته ويف
يكن لم «إذا فقال: يضحكك؟ ما فقلت: فتبسم، شيئًا، يكتب الجاحظ رأيت الهيثم: بن
كابيًا.» تكون أن عليك فال خاليًا، والقلب مواتيًا، والقلم ناميًا، واملداد صافيًا، القرطاس
«يخرج فقال: النروج نبات ووصف سالحها»، «سالحها فقال: الحبارى ووصف
وإن استعطف، فقد أحسن فإن استهدف، فقد صنف «من يقول: وكان كاسيًا»، كاسيًا

استقذف.» فقد أساء
والتملح. التظرف باب من كالمه يف ذلك يستعمل كان وكأنه
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وفكاهته دعابته

بالجد، الهزل يخلط فهو روح؛ وخفُة وفكاهٌة دعابٌة قدره جاللة عىل الجاحظ يف كان
آثاره يف النكتة شاعت الُكتَّاب من كاتبًا تجد وال وروايًة، وكتابًة جوابًا النكتة ويجيد
فكاهة ونسيانه ذهوله فكان بالسالسل، النكتة إىل ُقيد وربما الجاحظ. مثل عليها وحرص
فقالوا: أكتني؟ ِبَم لهم: فقلت أهيل أتيت حتى أيام، ثالثة كنيتي «نسيت قال: مستملحة،

عثمان.» بأبي
وتنادر الدجالني، اص بالُقصَّ فعبث الالذع، النقد يف فكاهته الجاحظ استعمل وطاملا
األغبياء، من وضحك األدعياء، عىل وتهكَّم ووسطائهم، بالحكام وسخر الشيعة، غالة عىل

بالِجد. يُنال ال مبلًغا ذلك كل من فبلغ
الجاحظ فبعث وسيلة، بمثابة يكون العمال بعض إىل ِكتابًا يعطيه أن بعضهم سأله
فإن حقه، أوجب ال من فيه كلمني وقد أعرفه، ال من مع الِكتاب «هذا فيه: مختوم بكتاب
عالمة هذه قال: ذلك عن ُسئل فلما أذُمْمك». لم رددته وإن أحمدك، لم حاجته قضيَت
عرشة يف آالف عرشة الجاحظ أم ألجله: املكتوب فقال به. أعتني فيمن الرجل وبني بيني
أشكره، فيمن عالمتي هذه قال: ذلك منه استنكر فلما حاجة. يسأله من وأم … آالف

الجاحظ. فضحك
ألجله: الِكتاب كتب الذي هو ولعله كريمة: أبو قال

ع��اري آداب��ه س��وى ش��يء ك��ل م��ن ص��يَّ��ره ح��ي��ن ع��م��ًرا ال��ل��ه ي��ظ��ل��م ل��م
أوط��اري ب��ع��ض ف��ي ب��ه اس��ت��ع��ن��ت ل��م��ا ق��ط��ع��ت ك��ف��ه وص��ال��ي ح��ب��ال ب��ت��ت
ب��ال��ن��اِر ال��رم��ض��اء م��ن ك��ال��م��س��ت��غ��ي��ث ف��رًج��ا ع��ن��ده م��ن ط��ل��ب��ي ف��ي ف��ك��ن��ت



الجاحظ

ال��ب��اري ال��خ��ال��ق ب��ع��ز ع��م��رو ش��ؤم م��ن م��ح��ت��رس وال��م��ع��ت��اذ أع��ي��ذك إنِّ��ي
إس��راري أع��ل��ن��ت ف��ق��د أَبَ��ي��ت وإن ب��ه ظ��ف��رت ق��د ف��ح��ظ ف��ع��ل��ت ف��إن

أعجمي، غالم إليه فخرج عليه، فاستأذن إخوانه بعض منزل إىل الجاحظ وصار
الباب. عىل الجاحد فقال: الدار صاحب إىل الغالم فدخل الجاحظ. قال: أنت؟ من فقال:
يستخرب فخرج الرجل. َمن فانظر اخرج للغالم: الدار صاحب فقال الجاحُظ. وسمعها
به فصاح الجاحُظ. وسمعها الحلقي. فقال: الغالم، فدخل الحدقي. أنا فقال: اسمه، عن
الحلقي من عليه أسهُل الجاحظ مكان الجاحد قوله أن يريد األول؛ إىل نا ُردَّ الباب: يف

إليه. واعتذر فأوصله الرجل فعرفه الحدقي، مكان
«… كانت كاملة ظريفة عاقلة املرأة كانت «إذا السدري: بحرضة مرة الجاحظ وقال
عىل وتختار والطيب، بالناس وتمتع الدراهم، تأخذ ألنها قال: وكيف؟ السدري: له فقال
العجوز َعْقل فكيف السدري: له فقال شاءت. متى لها معروضة والتوبة تريد، من عينها

عقًال. وأقلهم الناس أحمق هي قال: هللا؟ حفظها
نعم. قال: منها. فعلمني مسكت، جواب ألف لك أن سمعت فقال: رجٌل يوًما وأتاه
له قل قال: له؟ أقول يشء أيَّ الروح، ثقيل يا الفاعلة، زوج يا شخص يل قال إذا فقال:

صدقت.
له: عم ابن فقال ظريًفا، وكان تَشيََّع، السواد أهل من رجل كان الجاحظ: وقال
القيامة يوم الحوض عليه َدنَّ َلَرتِ فعلَت لنئ وهللا — السالم عليه — عليٍّا تبغض أنك بلغني
يقتل الفاضل لهذا وما قال: نعم. قال: القيامة؟ يوم يده يف والحوض قال: يسقيك. وال
ودينك؟ تشيُّعك مع هذا أتقول له: فقيل بالعطش! اآلخرة ويف بالسيف الدنيا يف الناس

اآلخرة. يف النار وأدخلتني الدنيا، يف قتلتني ولو النادرة تركُت ال وهللا قال:
لو البيان، وهذا الفصاحة هذه له: فقلت العجم، من فصيح رجل يأتيني كان وقال:
نسبًا أحفظه فجعلت ذلك، إىل فأجابني فيها. تنازع ال لكنت العرب من قبيلة يف ادعيت
فأنا ذلك فعلت إن هللا! سبحان فقال: علينا. تَِتْه ال اآلن، له: فقلت هذٍّا وهذَّه حفظه حتى

دعي. إذن
يُنادى النخاسني سوق يف ببغداد جارية رأيت قال: الجاحظ أن عساكر ابن وروى
قد أكرب! هللا قلت: مكة. قالت: اسمك؟ ما لها: فقلت أقلبها، وجعلت بها فدعوت عليها،
﴿َلْم يقول: هللا تسمع أَوَلم عني! إليك قالت: األسود؟ الحجر أقبِّل أن أتأذنني الحج، قرب

اْألَنُْفِس﴾. ِبِشقِّ إِالَّ بَاِلِغيِه تَُكونُوا
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وفكاهته دعابته

ملن فقلت به، الولوع فأردت ، قاصٍّ عىل حرب وأبو أنا وقفت كنت الجاحظ: وقال
لم إذا حسيبك هللا يل: فقال فتفرقوا، عنه. فتفرقوا الشهرة يحب ال صالح رجل إنه حوله:

شبكته؟ يمدُّ كيف طريًا، الصياد يَر
فاستدعيت فنمُت، سمًكا فتعشيت فاسرتخصته، درهم بمائة عبًدا اشرتيت أيًضا: وقال
فلما وامتنع. وكذا، كذا منه ليتولد املاء عليه وترشب السمك تأكل اسكت، فقال: ماءً، منه

أيًضا. أنا أرشب حتى معك احمل موالي، يا فقال: ورشبت، قمت عطيش اشتد
قدَّم وقد األيام من يوًما رجًال شهدت قال: أرشس بن ثمامة ثني حدَّ أيًضا: وقال
قدري، مجرب مشبه جهمي رافيض ناصبي هللا! أصلحك فقال: الوالة، بعض إىل له خصًما
أبي بن معاوية ويلعن سفيان، أبي بن عيل عىل الكعبة هدم الذي الزبري بن الحجاج يشتم
باملقاالت! معرفتك من أو باألنساب، علمك من أتعجب؛ مم أدري ما الوايل: له فقال طالب.

كله. هذا تعلمت حتى الُكتَّاب من خرجت ما هللا، أصلحك فقال:
الهامة كبري بطني، قصري برجل أنا فإذا الطرق، بعض يف مجتاًزا كنت أيًضا: وقال
نفيس: يف فقلت بيده، ويمشطها شقة به يشق مشط بيده بمئزر، متَّزر اللحية، طويل
املشط فرتك شعًرا، فيك قلت قد الشيخ، أيها فقلت: فاستزريته، ألحى، بطني قصري رجل

فقلت: قل. وقال: يده من

رش ب��ع��د ط��ش ال��ح��ش أص��اب ح��ش أص��ل ف��ي ص��ع��وة ك��أن��ك

فقال: هاِت. فقلُت: قلَت. ما جواب اسمع يل: فقال

ي��م��ش��ي وال��ك��ب��ش ه��ك��ذا ت��دل��دل ك��ب��ش ذي��ل ف��ي ك��ن��در ك��أن��ك

محمد فتولع بفالوذجة، فجاءوا الزيات، امللك عبد بن محمد مع يأكل الجاحظ وكان
بني ما فتنظف األكل، يف فأرسع الجام، من رقَّ ما جهته من يجعل أن وأمر بالجاحظ
رقيًقا. كان غيمها ألن الجاحظ: فقال الناس. قبل سماؤك عت تقشَّ الزيات: ابن فقال يديه،
ما غري ويستميل يسمع، ما غري يكتب كان كيسان: اسمه مغفل يف الجاحظ وقال

يوًما: عليه أمليت يقرأ. ما غري ويميل يستميل، ما غري ويقرأ يكتب،

ع��م��رو أب��ا ب��م��ع��ت��م��ر ع��دل��وا ل��م��ع��ش��ر ع��ج��ب��ت
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الجاحظ

زيد. أبا واستمىل فحص، أبا وقرأ برش، أبا فكتب
محمود بن إبراهيم يل قال إسحاق: بن محمد بكر أبو قال عساكر، ابن تاريخ ويف
إذا إنك قال: وله؟ يل ما فقلت: الجاحظ؟ بحر بن عمرو عىل ندخل أال ببغداد: ونحن
حتى بي يزل لم ثُمَّ كالمه. وسمعَت عليه دخلَت فلو عنه، سألوك خراسان إىل انرصفت
ومر وأمسكُت، رطبات ثالث منه فتناولت ُرطب، عليه طبًقا إلينا فقدَّم يوًما، عليه دخلت
عندي كان فقد فتى، يا دعه يل: فقال الجاحظ فرمقني يمسك، أن إليه فأرشت إبراهيم
يربَّ أن إال فأبى عليه فحلفُت فامتنع، الرطب إليه فقدمت إخواني، بعض األيام هذه يف

رطبة. بثالثمائة قسمي

28



حسنحمارضته

وتجاهلوا املجتمع، عن وجوههم زووا الذين تني املتزمِّ العلماء أولئك من الجاحظ يكن لم
كان فلقد كال، الكتب؛ من الحياة فهم عىل واقترصوا عرصهم، أحوال من بهم يحيط ما
فأضاف الحراس.1 إىل وحاشيته الخليفة من كلها، الناس طبقات يالبس االختالط، كثريَ
عارضته، وقوة ذكائه حدة عن فضًال زمانه، ألهل خربته عظيَم األدب يف روايته واسع إىل
َحَسن الحديث حلو يكون أن عجيبًا فليس والفكاهة؛ الدعابة حب من طبعه يف ُركِّب وعما
خلكان؛ ابن رواها قصة ذلك من نروي أن وحسبنا النكتة، رسيع حارضالجواب املحارضة
فأمر منظري، استبشع رآني فلما ولده، بعض لتأديب للمتوكل ذُِكرُت الجاحظ: قال قال:
يريد وهو إبراهيم بن محمد فلقيت عنده من فخرجت ورصفني، درهم آالف بعرشة يل
ِبُرسَّ وُكنَّا حرَّاقته، يف واالنحدار معه الخروج عيلَّ فعرض السالم، مدينة إىل االنرصاف
بالغناء، وأمر ستارة نصب القاطول نهر فم إىل انتهينا فلما الحراقة، يف فركبنا رأى، َمن

فغنَّت: عوَّادة فاندفعت

غ��ض��اب ون��ح��ن ده��رن��ا ي��ن��ق��ض��ي وع��ت��اب ق��ط��ي��ع��ة ي��وٍم ك��ل
األح��ب��اب ك��ذا أم ال��خ��ل��ق ذا دون ب��ه��ذا ُخ��ص��ص��ت أن��ا ش��ع��ري ل��ي��ت

فغنَّت: الطنبورية فأمر وسكتت،

ُم��ع��ي��ن��ا ل��ه��م أرى أن م��ا ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن��ا رح��م��تَ��ا وا
ف��ي��ص��ب��رون��ا ويُ��ق��ط��ع��ون ن وي��ص��رم��و يُ��ه��ج��رون ك��م

الحيوان. كتاب من الكلب باب يف الحارس مع حديثه انظر 1



الجاحظ

إىل بيدها ورضبت يصنعون! هكذا قالت: ماذا؟ فيصنعون العوادة: لها فقالت قال:
غالم محمد رأس وعىل املاء. يف نفسها فألقت قمر، فلقة كأنها وبرزت فهتكتها، الستارة
فأنشد: املاء، بني تمرُّ وهي إليها ونظر املوضع فأتى مذبة، وبيده الجمال يف يضاهيها

ت��ع��ل��م��ي��ن��ا ل��و ال��ق��ض��ا ب��ع��د َغ��رَّْق��ت��ن��ي ال��ت��ي أن��ت

يَُريا، فلم غاصا ثمَّ معتنقان، بهما فإذا الحراقة املالح فأدار أثرها، يف نفسه وألقى
فعل عن يسليني حديثًا لتحدِّثني عمرو، يا قال: ثُمَّ أمرهما، وهاله ذلك محمد فاستعظم
يوًما، للمظالم قعد وقد امللك عبد بن يزيد حديث فحرضني قال: بهما. ألحقتُك وإال هذين
جاريته إيلَّ يُخرج أن املؤمنني أمري رأى إن فيها: قصة به فمرَّت القصص، عليه وُعرضت
ويأتيه إليه يخرج من وأمر ذلك من يزيد فاغتاظ فعل، أصوات ثالثة تَُغنِّيني حتى فالنة
بني وقف فلما فأدخله، الرجل، إليه يُدخل أن يأمره آخر رسوًال الرسول أتبع ثُمَّ برأسه،
عفوك. عىل واالتكال بِحلمك الثقة قال: صنعت؟ ما عىل حملك الذي ما له: قال يديه
ومعها الجارية فأُخرجت أمر ثُمَّ خرج، إال أمية بني من أحد يبَق لم حتى بالجلوس فأمره

غني: الفتى لها فقال عودها،

ف��أج��م��ل��ي ص��رم��ي أزم��ع��ت ق��د ك��ن��ت وإن ال��ت��دل��ل ه��ذا ب��ع��ض م��ه��ًال أف��اط��م

غني: فقال: قل. يزيد: له فقال فغنته،

م��ش��غ��ول ع��ن��ك إنِّ��ي ال��ب��رق أي��ه��ا ي��ا ل��ه ف��ق��ل��ت ن��ج��ديٍّ��ا ال��ب��رق ت��أل��ق

فما به، له فأمر رشاب؟ ِبَرطل يل تأمر موالي، يا فقال: قل. يزيد: له فقال فغنته،
فقال فمات. دماغه عىل نفسه فرمى ليزيد، قبة أعىل عىل وصعد وثب حتى رشبه استتم
وأردها جاريتي إليه أُخرج أنِّي ظن الجاهل، األحمق أتراه راجعون، إليه وإنَّا هلل إنَّا يزيد:
وتصدقوا فبيعوها وإال أهل، له كان إن أهله إىل واحملوها بيدها خذوها غلمان يا ملكي، إىل
يزيد دار وسط يف حفرية إىل نظرت الدار توسطت فلما أهله، إىل بها فانطلقوا بثمنها. عنه

وأنشدت: أيديهم من نفسها فجذبت للمطر، أُِعدَّت قد

م��وت ب��ال ع��ش��ق ف��ي خ��ي��ر ال ه��ك��ذا ف��ل��ي��م��ت ع��ش��ًق��ا م��ات م��ن

صلتي. وأجزل محمد عن َي فُرسِّ الجاحظ: قال فماتت. الحفرية، يف نفسها فألقت
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ُكُتبه

يمكن بل لزمانه، معروًفا كان وعلم فن كل يف تصانيف وأكثرهم املؤلفني أقدم من الجاحظ
يف الرباعَة والفائدِة العلِم إىل تجمع وكتُبه األدب. يف التأليف رشع الذي هو إنه يُقال أن
والنكات النوادر من فيها ملا املطالعة عىل الشوق وتبعث األسلوب، يف البالغة وسحَر التعبري
َلُفِقد ولوالها نهجوا، سبيلها وعىل اقتدوا بها بعده، من املؤلفني ُسنة وهي فيها، الشائعة
َفَضَلها َلَما تنسيقها عدم ولوال واألم، املرجع املادة غزارة يف تزال وال العرب، آداب من كثري

ِكتاٌب.
بكتب الجنة يف رضيُت يقول: األندليس الزبيدي حمود بن هللا عبد محمد أبو كان

نعيمها. عن ِعَوًضا الجاحظ
العميد)، (ابن الفضل أبي الرئيس األستاذ مجلس حرضنا السريايف: القاسم أبو وقال
أيها سكتَّ له: قلت خرج فلما عنه، األستاذ وحلم عليه، وأزرى بالجاحظ رجل فقرص
أبلغ مقابلته يف أجد لم فقال: أمثاله. عىل بالرد عادتك مع قوله يف الجاهل هذا عن األستاذ
كتُب القاسم، أبا يا إنسانًا، لصار كتُبه يف النظر له وبيَّنت واقفته ولو جهله، عىل تركه من

ثانيًا. واألدب أوًَّال العقل تعلم الجاحظ
والتبيني البيان كتاب كتب: بأربعة البرصة أهل فخر داود: بن الحسن عيل أبو وقال

للخليل. العني وكتاب سيبويه، وكتاب له، الحيوان وكتاب للجاحظ،
أن أراد اإلخشاد بن بكر أبا أن عليها وتهافتهم الجاحظ بكتب الناس شغف بلغ وقد
مناديًا أقام ا حاجٍّ مكة دخل فلما به، يظفر فلم واملتنبي النبي بني الَفرق ِكتاب عىل يطَّلع
كان. وجه أي عىل واملتنبي النبي بني الفرق ِكتاب عىل دلَّنا من هللا رحم ينادي: بعرفات



الجاحظ

نحًوا ترك الجاحظ أن التاج ِكتاب مقدمة يف ورَد باملئات، فتُعدُّ الجاحظ مؤلفات أما
حنيفة أبي مشهد يف تقريبًا كلها الجوزي ابن سبط رآها مؤلًَّفا، وستني ثالثمائة من

ببغداد. النعمان
بنا اتصل ما أسماء نذكر ثمَّ ا، ِجدٍّ قليل وهو منها، ُطبع ما عىل اآلن فنتكلم نحن، أما

تُطبع. لم التي كتُبه من

املطبوعة كتبه

داود أبي ابن إىل الجاحظ أهداه وأقدمها، األدب ُكتب أركان أحد والتبيني: البيان (١)
ويتناول ونظًما، نثًرا والبالغة األدب فنون يف يبحث والكتاب دينار. آالف خمسة فأعطاه
من بنماذج ويمثل والشعراء، واملنشئني والخطباء األدباء ذكر عىل ويأتي واللغة، النقد
اك والنُسَّ اد والُزهَّ والصالحني والخلفاء النبي كالم من صالحة طائفة وفيه أقوالهم.
والجفاة واملوسوسني والنَّْوَكى انني اللحَّ كالم من ذلك يُقابل وما الخوارج، وفصحاء
يف العربي األدب وثائق أجلِّ من وهو الكتاب. يف مبثوثة ونوادر أحاديث إىل واألغبياء،
يف نقص من فيه ما عىل منواله عىل نََهَج األدب يف بعده ألَّف من وكل واإلسالم، الجاهلية

التنسيق.
آالف خمسة فأعطاه الزيات، امللك عبد بن محمد الوزير إىل أهداه الحيوان: كتاب (٢)
الحيوان طبائع عن ويبحث أجزاء، سبعة يف يدخل موضوعه يف أُلِّف كتاب أول وهو دينار.
قالته وما واملجون، والفكاهة والخرافات والنوادر والقصص األخبار من فيه ورد وما
كثرية استطرادات الِكتاب ويف بنفسه. املؤلف اختربه عما فضًال الشعر، من فيه العرب
تتسلسل ما وكثريًا آخر، إىل موضوع من بالقارئ فينتقل مناسبة، ألدنى املؤلف يسوقها
ممتعة أخبار عىل ذلك أثناء يف يقف القارئ ولكن الصدد، عن يخرج حتى املناسبات
الجاهليني أشعار فهناك الثالث؛ القرن يف بلغته وما اإلسالمية املعارف له تمثل قيِّمة وفوائد
وهناك والحديث، القرآن آي من كثري تفسري وهناك وامُلْحدثني، واإلسالميني واملخرضمني
عليهم، والرد والزنادقة امللحدين ُشبه وهناك اإلسالمية، الفرق ومذاهب املتكلمني آراء
إليه تسوق ومما العرب ترجمه مما والفرس واليونان الهنود معارف ذلك إىل أضف
الثالث. القرن يف الحياة وجوه من كثريًا يصور أنه عن فضًال الِكتاب، ذلك يف املناسبة

اء، األشحَّ ونوادر البخالء أخبار الجاحظ فيه جمع طريف، كتاب البخالء: كتاب (٣)
هذا يف ُكتب ما وأنفس وأمتع أبلغ من وهي البخل، يف هارون بن سهل برسالة وصدَّره
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حول تدور التي واألماليح الطلية الفكاهات من فيه ملا جذَّاب ممتع والِكتاب املوضوع.
يخلو وال البخالء، بعض مع النوادر من له انفقَّ ما الجاحظ إليه أضاف ولقد البحث،
القارئ. يستهوي رشيق بأسلوب ذلك كل والتدبري، االقتصاد يف سديدة آراء من الكتاب

موضوًعا ثمانني نحو فيه الجاحظ جمع حسن، كتاب واألضداد: املحاسن كتاب (٤)
آخر إىل وهكذا بضده، يعقبه ثُمَّ محاسنه، فيه يذكر فصًال للموضوع يعقد فهو متقابلة؛
وجميع املوت. محاسن من يشءٍ بذكر وختمه الكتابة، محاسن بذكر بدأه وقد الِكتاب.
الوطن وحب والوفاء والعفو واملشورة الجواب كمحاسن بال، ذات عالجها التي املواضيع
«وهذا بقوله: الكتاب هذا إىل يسبق لم بأنه املقدمة يف الجاحظ ح رصَّ وقد وأضدادها.
والكتاب ُصنعه.» أحد يسألني ولم نحلته، إىل أُسبق لم واألضداد، باملحاسن َوَسْمتُه كتاب
معنًى كل وضم التبويب، لحسن مراعاة وأشدها وترتيبًا، تنسيًقا الجاحظ ُكتُب أكثر من

واملساوي. املحاسن اه سمَّ كتابًا فألَّف البيهقي سننه عىل جرى وقد ُمشاِكله، إىل
والتدبري، السياسة يف امللوك بأمور يتعلق عما يبحث امللوك: أخالق يف التاج كتاب (٥)
ذلك إىل وما ومحادثتهم، عليهم الدخول ورسوم مجالستهم وآداب الخاصة حياتهم ويف
يدل والِكتاب العرب. وخلفاء الفرس ملوك عن شواهد وفيه والخاصة، العامة أحوالهم من
رسوم أن أظن وما الحضارة، يف قدمهم ورسوخ والسلطان، العزة من العرب بلغه ما عىل
واآلداب. الرسوم من الكتاب ذلك يف ورد ما تفوق الحارض الوقت يف باملدنية قرص أعرق
من حسان بن هللا عبيد اختاره كتاب وهو الجاحظ: كتب من املختارة الفصول (٦)
كتاب املعلمني، كتاب واملحسود، الحاسد كتاب أسماؤها: وهذه للجاحظ، كتابًا عرشين
مناقب كتاب النساء، كتاب املغنِّني، طبقات كتاب النبيذ، مدح كتاب والتدوير، الرتبيع
الرد كتاب القرآن)، َخْلق عن بحث (وفيه القرآن مسائل كتاب النبوة، حجج كتاب الرتك،
كتاب الوعد، استنجاز كتاب اإلمامة، استحقاق كتاب والخلطة، املودة كتاب النصارى، عىل
السلطان، عمل وذم التجارة مدح كتاب الكالم، صناعة كتاب الصمت، عىل النطق تفضيل

والرافضة. الزيدية مقالة كتاب اإلمامة، كتاب واملرشوب، الشارب كتاب
الفصول مع ذكرها مر (التي النصارى عىل الرد هي: للجاحظ، رسائل ثالث (٧)

القيان. رسالة الُكتَّاب، أخالق ذم املختارة)،
األوطان. إىل الحنني (٨)

يُذكر لم وما املختارة، الفصول يف أكثرها ذُكر مرص، يف ُطبعت رسالة عرشة إحدى (٩)
واملوكلني. الوكالء كتاب البيضان، عىل السودان فخر هو: منها
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النابتة. رسالة بعضهم اها سمَّ وقد أمية: بني يف رسالة (١٠)
وجود عىل العقلية األدلة من كثريٌ فيه والتدبري: الخلق عىل واالعتبار الدالئل كتاب (١١)
أشبه. الحكماء بأسلوب ولكنه عاٍل، وأسلوبه قيِّم كتاب وهو وتدبريه، وحكمته الخالق

من كونه يف كثريًا أشك وأنا للجاحظ، نُسب والخريف: الربيع بني املناظرة كتاب (١٢)
الجاحظ. أسلوب عن لبُعده منحول بأنه أقطع بل كالمه،
له. وليس للجاحظ، نُسب األخالق: تهذيب كتاب (١٣)

منها فقليل املخطوطة كتبه أما الجاحظ. تصانيف من املطبوعة الكتب هي هذه
البيان سحر وكتاب واملكائد، امللوك تنبيه كتاب مثل العامة، الكتب ُدور بعض يف محفوظ
يف الفرس مذاهب عىل والفراسة والزجر العرافة وكتاب بالقسطنطينية، كوبريل مكتبة يف

برلني. مكتبة يف الجاحظ كالم من املختار وكتاب ليدن، مكتبة
أسماءها نورد وإنما وجودها، محل يُعلم ال املخطوطة كتبه من األعظم والقسم
الزرع كتاب وهي: إليه؛ اإلشارة سبقت ما إسقاط بعد لياقوت، األدباء معجم عن نقًال
كتاب دينار، آالف خمسة فأعطاه الصويل العباس بن إبراهيم إىل الجاحظ أهداه والنخل،
الرد كتاب املعرفة، جوابات كتاب املعرفة، مسائل كتاب املعرفة، كتاب واملتنبي، النبي
املشبِّهة، عىل الرد كتاب املعتزلة، فضيلة كتاب القرآن، نظم كتاب اإللهام، أصحاب عىل
عصام كتاب تصح، وكيف األخبار كتاب العثمانية، كتاب الزيدية، أصناف حكاية كتاب
كتاب العباس، بني إمامة كتاب معاوية، إمامة كتاب العثمانية، عىل الرد كتاب املريد،
عيل تصويب كتاب التوحيد، يف املخاطبات كتاب اللصوص، كتاب القواد، كتاب الفنيان،
والصيف، الشتاء افتخار كتاب األصنام، كتاب اإلمامة، وجوب كتاب الَحَكَمني، تحكيم يف
كتاب ومخزوم، شمس عبد بني ما الفخر كتاب الحسن، نوادر كتاب الجواري، كتاب
الفتيا،1 كتاب الطفيليني، كتاب والعدنانية، القحطانية فخر كتاب والربصان، العرجان
التسوية كتاب واملعاش، املعاد كتاب والهجناء، الرصحاء كتاب اليهود، عىل الرد كتاب
كتاب البلدان، كتاب الوعيد، كتاب أهله، وأخالق السلطان كتاب والعجم، العرب بني
املقينني كتاب األفعال، وخلق االستطاعة كتاب فرض، اإلمامة أن عىل الداللة كتاب األخبار،
يف ألحد َمن عىل الرد كتاب اإلخوان، كتاب (منحول)، الهدايا كتاب والصنعة، والغناء

الصحابة. أعالم عىل النظَّام بطعن مشحون الكتاب هذا أن الِفَرق بني الَفْرق كتاب يف ورد 1
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كتاب عطار، حانوت كتاب واملتاليش، النايش كتاب القرآن، آي كتاب وجل، عز هللا كتاب
الصوالجة، كتاب امللوك، جمهرة كتاب والجد، املزاح كتاب العلم، فضل كتاب التمثيل،
املدبر بن إبراهيم آل كتاب والنبوة، الحجر كتاب واالعتبار،2 التفكر كتاب الزنا، ذم كتاب
وفضله االعتزال كتاب األوالد، أمهات كتاب الظلم، عىل القدرة إحالة كتاب املكاتبة، يف
عىل الرد كتاب العالم، أحدوثة كتاب والصناعات، واملراتب األخطار كتاب الفضيلة، عن
األنس كتاب التفاح، كتاب وجوابه، النجم أبي كتاب يتجزأ، ال جزء اإلنسان أن زعم من
كتاب والعزم، الحزم كتاب الطب، نقض كتاب واملستقبح، املستحسن الكرب كتاب والسلوة،
الهمالج، عىل الفرس فضل كتاب األمثال، كتاب األموال، تحصني كتاب اآلداب، عنارص
النجم أبي رسالة كتاب األولياء، عقول امتحان يف نجاح بن الفرج أبي إىل الرسالة كتاب
يف رسالته كتاب الكتب، اتخاذ فضل يف رسالته كتاب القلم، يف رسالته كتاب الخراج، يف
يف رسالته كتاب والصفح، العفو يف رسالته كتاب النبيذ، ذم يف رسالته كتاب الرس، كتمان
مدح يف رسالته كتاب الحلية، يف رسالته كتاب واملأمول، األمل يف رسالته كتاب ْكر، السُّ إثم
فيمن رسالته كتاب الورَّاق، ذم يف رسالته كتاب الورَّاق، مدح يف رسالته كتاب الكتاب،
بن يعقوب جهل فرط يف رسالته كتاب اليتيمة، يف رسالته كتاب َعمًرا، الشعراء من ى يُسمَّ
البرصي، الصفار حرب أبي موت يف رسالته كتاب الكرم، يف رسالته كتاب الِكندي، إسحاق
كتاب الحرب، يف واملشاورة االستبداد كتاب والذئب، األسد كتاب املرياث، يف رسالته كتاب
الرد يف رسالته كتاب والباقية، السالفة واألمم امللوك كتاب والوالة، القضاة يف رسالته
كتاب الصناعات، غش كتاب والشطرنج، النرد كتاب والجاهل، العالم كتاب القولية، عىل
الرجل أن ترى فأنت الشطار. أخالق كتاب العاهات، ذوي كتاب والَعَور، الَحَول خصومة
من فن كل وعالج والنبات، والحيوان واالقتصاد واالجتماع واألدب والعلم الدين يف ألَّف
منها األعظم القسم ولكن ومطول، مخترص بني ا ِجدٍّ عظيم تصانيفه وعدد والهزل، الِجد

مجهوًال. يزال ال أو ُفقد

املطبوعة. الجاحظ ُكتب عىل الكالم عند إليه اإلشارة سبقت الذي واالعتبار الدالئل كتاب لعله 2
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دينه يف امه اهتِّ

فيه كثرت الجاحظ، كعرص عرص يف سيَّما ال دينه، يف التهمة من سِلم من النابغني يف قلَّ
وكثر واإلغريقية، والفارسية الهندية الفلسفة من العرب عىل دخل بما واملذاهب الِفَرق
باملروق. صاحبه منهما كلٌّ يرِم ولم شخصان تَجاَدل وقلما الدين. أصول يف الجدل فيه
صاحب ذلك فوق وهو والحجاج، الجدل عىل مرن مناظر متكلم علمَت، كما والجاحظ،
ُظرفه ذلك إىل أضف الفالسفة، مذهب إىل أقرب الكالم يف ومذهبه املعتزلة، يف مقالة
أو ذلك الخصم. قلب يف الحفيظة نار يوري الذع تهكم من ذلك عن ينشأ وما ودعابته،

واملروق. بالزيغ رميه عىل الجاحظ خصماء لحمل كاٍف بعضه
قال عساكر: ابن قال الحديث. رواية يف بالكذب فُرمي عدالته، يف الجاحظ اتُّهم
إال فقبلوه، ببغداد الشيوخ عىل وأدخلناه َفَدك، حديث وضعنا والجاحظ «أنا العيناء: أبو
وكان قال: يقبله.» أن فأبى أوَّله، الحديث هذا آِخر يشبه ال قال: فإنه العلوي شيبة ابن

تاب. ما بعد بهذا يحدِّث العيناء أبو
من بُرس املحدث الدنيا أبي ابن حدث عساكر: ابن قال بالصالة، بالتهاون وُرمي
صىل وما فصلينا الظهر صالة وحَرضت الجاحظ، حرضها وليمة حرضُت قال: رأى،
االنرصاف عىل عزمنا فلما الجاحظ، صىلَّ وما فصلينا العرص صالة وحرضت الجاحظ،
أظن ما له: فقال به. أخربك لسبب أو ملذهب صليت ما إنِّي املنزل: لصاحب الجاحظ قال

تَْركها. إال الصالة يف مذهبًا لك أن
العباس له فقال منانيًا. األصمعي كان الجاحظ: قال قال: العيناء أبو وحدَّث
وهي بيده نعله يأخذ فجعل تسأله إليه جلست حني تذكر ولكن وهللا، ال رستم: بن

يعنيك. أنه فعلمت القدري. قناع نعم ويقول: بحديد مخصوفة
بدينه. أثق وال بظرفه أثق أنا قال: دواد أبي ابن أن بك مرَّ وقد
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نفسه. الجاحظ نيس قالوا: الزنادقة بعَض الجاحُظ َعدَّ وملا
فيه: الجماز وقال

ت��ائ��ق��ة ب��ال��ل��ه ـ��ك��ف��ر ال��ـ إل��ى ن��ف��س��ه ف��ت��ى ي��ا
س��اب��ق��ة وال��ن��س��ك ـ��د وال��ت��زه��ـ ال��ف��ض��ل ف��ي ل��ك

يف قتيبة ابن قال واملسلمني. لإلسالم بالكيد رموه بل الحد، هذا عند يقفوا ولم
املتكلمني، آخر وهو الجاحظ، إىل نصري ثمَّ محمد: أبو «قال الحديث: مختلف تأويل كتابه
حتى الصغري لتعظيم تلطًُّفا وأشدهم استثارة، للحجة وأحسنهم املتقدمني، عىل واملعاير
ونقيضه، اليشء يعمل أن إىل االقتدار به ويبلغ يصغر، حتى العظيم وتصغري يعظم،
ومرة الرافضة عىل للعثمانية مرة يحتج وتجده البيضان، عىل السودان بفضل ويحتج
يؤخره. ومرة — عنه هللا ريض — عليٍّا ل يفضِّ ومرة السنة، وأهل العثمانية عىل للزيدية
من وكذا كذا غزوان بن إسماعيل وقال الجماز قال ويتبعه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال ويقول:
بعد أو ورقة يف فكيف فيه، ذُِكَرا كتاب يف يُذكر أن عن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ويَجلُّ الفواحش،

سطرين. أو سطر
تجوَّز عليهم الرد إىل صار فإذا املسلمني، عىل النصارى حجج فيه يذكر كتابًا ويعمل

املسلمني. من الَضَعَفة وتشكيك يعرفون، ال ما عىل تنبيههم أراد إنما كأنه الحجة يف
اب وُرشَّ األحداث استمالة بذلك يريد والعبث، للمضاحيك كتبه يف يقصد وتجده
وقرن الحوت كبد كذكره العلم، أهل عىل يخفى ال استهزاءً الحديث من ويستهزئ النبيذ،
يبيضه أن يجب وكان املرشكون، فسوَّده أبيض كان وأنه األسود الحجر وذكر الشيطان،
رسير تحت الرضاع يف املنزَّل فيها كان التي الصحيفة ويذكر أسلموا. حني املسلمون
ودفن والغراب، الديك تنادم يف الكتاب أهل أحاديث من وأشياء الشاة، فأكلتها عائشة
فيما سنذكره مما هذا وأشباه الحمامة، وطوق الضفدع، وتسبيح رأسه، يف أمه الهدهد
وَمن لباطل. وأنرصهم لحديث وأوضعهم األمة أكذب من هذا مع وهو هللا. شاء إن بعد،
ألَّف عما مسئول أنه أيقن وَمن ينفعه، فيما إال قل عمله من كالمه أن هللا، رحمك علم،
وأنشدني عنده. الباطل تثبيت يف مجهوده يستفرغ ولم وضده، اليشء يعمل لم كتب وعما

الريايش:

ت��راه» أن ال��ق��ي��ام��ة ف��ي ي��س��رك ش��يء غ��ي��ر ب��خ��ط��ك ت��ك��ت��ب وال
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دينه يف اتِّهامه

…» الِفرق: بني الَفرق كتابه يف البغدادي طاهر بن القاهر عبد منصور أبو وقال
به افتخاره مع مقاالته يف عنه الكعبي حكاه ما إليه املنسوبة (الجاحظ) ضالالته فِمن
قالوا: لهم. باختيار وليس للعباد فعل ذلك مع وهي طباع، كلها املعارف إن قوله: من
معنى عىل العباد إىل تُنسب األفعال سائر وأن اإلرادة، إال للعباد ِفعل ال أْن يف ثمامة ووافق
أحد يبلغ أن يجوز ال أنه أيًضا وزعم قال: بإرادتهم. وجبت وأنها طباًعا منهم وقعت أنها
فهو ملذهبه، حبه استغرق قد عارف ومن معاند من عنده والكفار تعاىل. هللا يعرف فال
يف الجاحظ عىل الكعبي صدق فإن رسله. ويصدق بخالقه املعرفة من عنده بما يشكر ال
زانيًا وال ا حاجٍّ وال صائًما وال ُمصليًا اإلنسان يكون أالَّ لزمه اإلرادة إال لإلنسان فعل ال أْن
رسقًة وال زنًى وال ا حجٍّ وال صوًما وال صالة يفعل لم ألنه قاتًال؛ وال قاذًفا وال سارًقا وال
ذكرناها التي األفعال هذه كانت وإذا اإلرادة، غري عنده األفعال هذه ألن قذًفا؛ وال قتًال وال
يُثاب ال اإلنسان ألن عقاب؛ وال ثواب عليها لإلنسان يكون أالَّ لزمه كسبًا ال ِطباًعا عنده
لم إذا بدنه وتركيب لونه عىل يُعاقب وال يُثاب ال كما له، كسبًا يكون ال ما عىل يُعاقب وال

كسبه.» من يكن
الجاحظ قالها جملة لوال االستنتاج لهذا لنأبه ُكنَّا وما البغدادي، استنتجه ما هذا
مرة الجاحظ «قال لياقوت: األدباء معجم عن نقًال نصها هذا اإلباحية، رائحة منها يُشتمُّ
وكيف؟ السدري: له فقال … كانت كاملة ظريفة عاقلة املرأة كانت إذا السدري: بحرضة
والتوبة تريد، من عينها عىل وتختار والطيب، بالناس وتمتع الدراهم، تأخذ ألنها قال:
هي قال: هللا؟ حفظها العجوز عقل فكيف السدري: له فقال شاءت. متى لها معروضة

عقًال.» وأقلهم الناس أحمق
من إمام فالجاحظ يكن ومهما والدعابة، الهزل محمل عىل يُحمل قد ذلك أن عىل
وال والنقل، العقل بني التوفيق ذلك يف ومذهبه الكالم، يف بها انفرد آراء له املسلمني، أئمة

املخالفني. لوم ذلك بعد يرضه
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شعره

أدبه، أجزاء من جزءًا أو عبقريته أركان من ركنًا شعره اعتربنا إذا كثريًا الجاحظ نظلم
الشعر نظم وإنما شاعًرا، يُخلق لم الجاحظ ألن عظمته؛ أدلة من دليًال عددناه إذا ونضل
الثقافة يف ظاهرة وتلك واملؤلفني، والفقهاء واللغويني والكتَّاب العلماء من غريه نظمه كما

العربية. طعم تذوق من جميع بلواها عمت العربية
أو كان فقيًها شئت، رجل أي ترجمة إىل وارجع الرتاجم، كتب من كتاب أي خذ

قوله». شعره «ومن ترجمته: أعقاب يف واجد فإنك طبيبًا، أو فيلسوًفا ثًا، محدِّ
العلماء وشعر الُكتَّاب شعر أقسام: ثالثة إىل تقسيمه يمكن الشعر من النوع هذا
النظم، وانسجام األلفاظ واختيار الصنعة حسن عن به يُكنَّى فاألول الفقهاء؛ وشعر
ومعالجة األمثال جمع عن به يُكنَّى والثاني عباد، ابن والصاحب العميد ابن كشعر
عن به يُكنَّى والثالث سينا، وابن دريد ابن كشعر الطبيعة، وراء وما العلمية الحقائق

والربودة. الغثاثة
العلم خيالء إال نظمه عىل الباعث أظن وما األول، النوع فمن الجاحظ شعر أما
وقوة العلم يف قدمه ورسوخ األدب يف مادته وغزارة للشعر روايته سعة أن يعني واألدب؛

الُكتَّاب. أكثر يف ُقل وهكذا شاعًرا، يكن لم وإن الشعر، نظم له زيَّن النثر يف طبعه
قوله: شعره فمن

ال��م��ص��ي��ب وال��رأي ال��ع��ل��م غ��ذاه ح��ل��ي��ًم��ا ت��ل��ق��ى إن ال��ع��ي��ش ي��ط��ي��ب
األري��ب ي��ع��رف��ه ال��ع��ل��م وف��ض��ل ري��ب ك��ل ح��ي��رة ع��ن��ك ل��ي��ك��ش��ف
ط��ب��ي��ب ل��ه ل��ي��س ال��ب��خ��ل وداء ش��ف��اء ل��ه ل��ي��س ال��ح��رص س��ق��ام



الجاحظ

للجاحظ: املربد وأنشد

م��س��ت��م��ت��ع ال��رأس خ��ض��اب ف��ف��ي ل��ون��ه ع��ن ال��رأس ل��ون ح��ال إن
األص��ل��ع ي��ح��ت��ال��ه ال��ذي ف��م��ا ح��ي��ل��ة ل��ه ش��ي��ب ل��ه م��ن ه��ب

دواد: أبي ابن يف شعره ومن

م��س��ت��ور م��ظ��ل��م ال��ش��خ��ص غ��ام��ض ب��ه��ي��م األم��ور م��ن وع��وي��ص
ال��ت��ح��ب��ي��ر ي��زي��ن��ه ب��ل��س��ان م��ن��ه ت��وع��ر م��ا ت��س��ن��م��ت ق��د
ن��ث��ي��ر در ال��ح��ج��اج وع��ن��د ـ��ج ال��ن��س��ـ ه��ل��ل��ه ال��ب��رود وش��ي م��ث��ل
ي��دور وال��ح��دي��ث ال��ق��وم ن��ص��ت أم��ا وال��م��ق��اط��ع ال��ص��م��ت ح��س��ن
م��وف��ور م��ه��ذب وع��رض ـ��ر ال��ي��س��ـ ت��ورث ل��ح��ظ��ة ب��ع��د م��ن ثُ��مَّ

منها: بأبيات الجماز يهجو وقال

م��ن��ت��ه��اه إل��ي��ه ر م��ق��ص��و ال��ج��م��از ن��س��ب
ق��ف��اه ت��ع��دو وال س ب��ال��ن��ا األح��س��اب ت��ن��ت��ه��ي

رياح: بن إبراهيم يمدح وقال

ال��ع��دم ش��ب��اة ع��ن��ه��م ف��ف��ل��ل ب��إخ��وان��ه أث��رى ح��ي��ن ب��دا
ال��ن��ع��م ان��ت��ق��ال ق��ب��ل ف��ب��ادر ال��زم��ان ص��رف ال��ده��ر وذك��ره
ب��ال��ك��رم ال��ح��ي��ا م��ن��ه ف��م��ازج ب��ال��م��ك��رم��ات ال��ل��ه خ��ص��ه ف��ت��ى
ن��ع��م ع��ن زواره ل��ي��ق��ط��ع ال��س��ؤال ع��ن��د األرض ي��ن��ك��ث وال

دواد: أبي بن أحمد إىل وكتب

ت��س��ي��ر وأن��ت ص��ف��ي��ه��م ب��ي��ن ع��م��ًدا ت��ط��اول��ت وإن ت��ران��ي ال
ال��ت��ح��ب��ي��ر ي��زي��ن��ه ول��س��ان��ي ب��م��ال ع��ل��يَّ ف��اض��ل ك��ل��ه��م
أم��ي��ر ال��ج��م��ي��ع ع��ل��ى وك��أن��ي وب��ي��ت ال��ح��دي��ث ض��م��ن��ا ف��إذا
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شعره

ي��ط��ي��ر ي��ك��اد ال��ذك��ا ول��ف��رط روح ك��ل م��ن أرقُّ خ��ص��م رب
م��ب��ه��ور ك��وك��ب ال��ب��ع��د وع��ل��ى ك��اٍب ف��ه��و غ��اي��ت��ي رام ف��إذا

وله:

وج��ي��ب ن��أي��ت م��ذ م��ن��ي وب��ال��ق��ل��ب ن��دوب ال��دم��وع ق��ط��ر م��ن ب��خ��دي
م��ذي��ب ل��ل��ف��ؤاد ح��ن��ي��ن ورج��ع ال��ح��ش��ا ي��ص��دع ال��دج��ى ح��ت��ى ن��ف��س ول��ي
ل��ك��ئ��ي��ب أن��ن��ي ع��ن��ي ي��خ��بِّ��ر وس��ق��م��ه��ا ن��ف��س��ي ض��ر م��ن ش��اه��د ول��ي
ح��ب��ي��ب س��واك ع��ي��ن��ي ع��ن غ��اب وال ص��اح��ب ب��ف��رق��ة أف��ج��ع ل��م ك��أن��ي

رياح: بن إبراهيم يف وقال

ال��ص��در م��ن��ب��ل��ج ال��رأي م��ج��ال رح��ي��ب أم��ره ي��ص��ل��ح وال��ل��ه ب��ه وع��ه��دي
خ��ب��ر ذو ب��ال��والي��ة ف��إن��ي ع��ل��ي��ه س��ب��ة ال��والي��ة ال��ل��ه ج��ع��ل ف��ال
وي��س��ت��ش��ري ي��ل��ج أن إال ال��م��ج��د ب��ه أب��ى وق��د ب��ال��س��ؤال ج��ه��دوه ف��ق��د

قصيدة: من رزقه إطالق يسأله سلمة، بن نجاح الفرج أبي يف وقال

ي��س��ري أح��د ال ح��ي��ن ي��س��رى ال��ح��زم وذو ب��خ��ف��ض��ه راٍض ال��خ��ف��ض ب��دار أق��ام
ال��ص��ب��ر م��ن أم��ر ك��أس ال��رض��ا ودون م��ه��ونً��ا ي��س��ي��ًرا ش��ي��ئً��ا ال��رض��ا ي��ظ��ن
ي��ب��ري وال ي��ري��ش ال ك��اٍب وآخ��ر ح��ن��ك��ة ص��اح��ب األي��ام ع��ل��ى س��واء
ب��ال��ق��س��ر ال��دن��ي��ة أع��ط��ي ال ك��ن��ت وق��د ن��وال��ه أرج��و ال��ق��وم ل��ب��ع��ض خ��ض��ع��ت
ال��وف��ر واق��ي��ه ال��ب��ش��ر ح��س��ن وي��ج��ع��ل ب��ش��ره ي��ب��ذل ال��ق��وم رأي��ت ف��ل��م��ا
وال��ف��ك��ر ل��ل��دراس��ة ح��ل��ي��ًف��ا ف��ص��رت م��ن��زل��ي وراج��ع��ت ض��ل��ع��ي ع��ل��ى رب��ع��ت
ال��غ��م��ر ال��خ��ل��ق ذا ال��م��ري ال��ف��ت��ى ع��ل��ي��ك ح��ل��ي��م��ه��م ف��ق��ال إخ��وان��ي وش��اورت
ع��م��رو ف��ي ي��زه��د ال��م��أم��ول ال��ف��رج أب��و ش��ام��ت ق��ول م��ن ب��ال��رح��م��ن أع��ي��ذك
ال��ي��س��ر وف��ي ال��رخ��اء ف��ي ده��ًرا ك��ان ك��م��ا ل��رأي��ت��ه راغ��بً��ا ف��ي��ه ك��ان ول��و
ال��ذع��ر م��ن ال��ف��ؤاد م��ن��خ��وب ال��ود وذو ح��اس��د ك��ل م��ن ال��ع��ي��ن ع��ل��ي��ك أخ��اف
ال��ق��در ذوي غ��ي��ر األق��دار ي��ع��رف وال ف��أه��ل��ه ب��ال��ق��ب��ول ودي ت��دع ف��إن
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الجاحظ

شعره: ومن

ال��م��ق��دم��ا ف��ك��ن��ت رس��ل��ي ع��ل��ى م��ش��ي��ت ف��ط��ال��م��ا رج��ال ق��ب��ل��ي ق��دم��ت ل��ئ��ن
م��ب��رًم��ا وت��ن��ق��ض م��ن��ق��وًض��ا ف��ت��ب��رم ص��روف��ه ت��أت��ي ال��ده��ر ه��ذا ول��ك��ن
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درسوحتليل

وأثره أدبه قيمة مواهبه، نبوغه، عوامل الجاحظ، زمن

العصور عرصمن أزهر يف عاش فإن الجاحظ، زمان يف الجاحظ مثل ينبغ أن عجيبًا ليس
بغداد يف حياته من طويًال شطًرا وقىض واألدب، اللغة عش البرصة من ودرج اإلسالمية،

واألدب. العلم مراكز وأعظم الكبري امللك ذلك عاصمة
ويقرِّبهم، العلماء يجل كان الذي العظيم الخليفة ذلك الرشيد، زمن يف الجاحظ شب
انتصاًرا وأشدهم الخلفاء أعلم املأمون، أيام يف ونبغ عليهم، ويجود الشعراء ويجالس

وأهله. للعلم تقديًرا وأكثرهم الفكرية، للحرية
الواثق بوفاة وينتهي ،١٣٢ سنة العباسية الدولة بقيام يبتدئ الذي العرص ذلك يف
التي القويمة األسس عىل قائمة عصورها، أزهى يف اإلسالمية الحضارة كانت ،٢٣٢ سنة
الفرس حضارة من حكيم اقتباٍس مع العربية املروءة عىل ومحافظة اإلسالم، بها جاء

واليونان.
حنبل، بن وأحمد والشافعي حنيفة وأبو مالك األربعة الدين أئمة نبغ الزمن ذلك يف
واألصمعي أحمد بن الخليل واألدب اللغة أئمة من ونبغ الكندي، الفيلسوف نبغ وفيه
ينبغ ال فلماذا الطائي، تمام وأبو نواس وأبو برد بن بشار الشعراء كبار ومن وسيبويه،

الخصيب؟! الوسط ذلك مثل يف واإلنشاء واللسن الفصاحة يف الجاحظ مثل
بن وأحمد مسعدة بن وعمرو املقفع ابن مثل أجالء، ُكتَّاب وعارصه الجاحظ تقدَّم
العرص، ذلك كاتب يكون أن له يُتَح لم منهم واحًدا ولكن الزيات، وابن والصويل يوسف



الجاحظ

فارًغا املكان فبقي تصوير، أصدق أهله أخالق ويصور نواحيه، من ناحية كل إىل ينفذ
الجاحظ. شغله حتى

وإذا عنها، التعبري وحسن البرشية الطبيعة فهم األدب يف العبقرية مقياس كان إذا
معيار كان وإذا توليده، وكثرة تفكريه وعمق مالحظته شدة األديب نبوغ مقياس كان
الثالث، الجهات هذه من العربية ُكتَّاب أكرب فالجاحظ فنيٍّا؛ تصويًرا الحياة تصوير األدب

عرصه. كاتب يكون أن يف الحق وصاحب
وتواثبت الفلسفية، اآلراء وفشت الدينية، الفرق فيه كثرت عٍرص يف الجاحظ عاش
التوحيد يف وكتب العباب، ذلك فخاض السياسية، األهواء واختلفت القومية، النعرات
والعجم، العرب بني التسوية يف وكتب والرافضة، والزيدية والعثمانية واملعتزلة والقرآن
أمية بني يف وكتب والسودان، البيضان ويف الرتك، ويف والعدنانية، القحطانية ويف

العباس. وبني
والطب واالقتصاد والنبات الحيوان يف فكتب املواضيع، شتَّى يف العلمية الروح ورست

والكيمياء.
واملأكل واملركب امللبس يف فتأنَّقوا الظالل، وارفة حضارة الزمن ذلك يف القوم وأظلَّ
يف فكتب والغناء، بالرشاب وولعوا اإلماء، حسان واقتنوا واللهو، الدعة إىل ومالوا واملرشب،
الهمالج. عىل الفرس وفضل والنبيذ واملغنني والغناء والقيان والجواري والشطرنج النرد
والعهر، الدعارة وفشت الغش، فظهر املدنية؛ مفاسد من عادة ينتج ما ذلك عن ونتج
وذم النبيذ وذم الصناعات غش يف فكتب الخانات، وكثرت والشطار، اللصوص وكثرت

الشطار. وأخالق اللصوص وحيل ْكر السُّ وإثم الزنا
فيما شأنه أن منتقديه وفات بالتذبذب، واتُِّهَم بالتناقض، الجاحظ ُرمي هنا ومن
تقاطيعه من شيئًا أغفل إذا يُالم بل هو، كما إنسانًا َر َصوَّ إذا يُالم ال املصور شأن كتب

ومالمحه.
ولعل لألول، ُمناِقًضا رأيًا له تجد ثمَّ قضية، يف رأيًا للجاحظ تجد ما كثريًا إنك نعم،
األشياء حقائق فهم يف ق تعمَّ الرجل أن أو وإيجابًا، سلبًا الناس آراء حكاية ذلك منشأ
بالنظريات، ساخر باآلراء هازئ أنه أو الرأي، يف الجزم وبني بينه حالت غاية بلغ حتى

باألمس. أبرمه ما اليوم ينقض
كتابته يف ندرت ولذلك الشعرية؛ األحالم يف يهيم وال الخيال، إىل الجاحظ يركن ال
بعكاكيز االستعانة عن بيانه بصادق غني فهو واملجاز؛ والتشبيه والكناية االستعارة
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وتحليل درس

الكاتب مواهب جميع أُعِطَي الشعرية، املواضيع يف ملهم غري ذلك مع ولكن البالغة،
املالحظة ورسعة واألحالم. واألوهام الخيال الشاعر مواهب من وأخطأه والكسبية، الخلقية
عند واإللهام الخيال مقام تقومان — نصيب أوفر منهما وله — الكاتب يف الفطنة وحدة

الشاعر.
العلوم من كثري يف التأليف ُسبُل فمهد واسًعا، مجاًال العربي للنثر الجاحظ فسح

والدعابة. التهكم يف وافتنَّ األدب، بنعومة العلم خشونة ومزج والفنون،
ثانيًا، واملذاهب العقائد عىل واطِّالعه أوًَّال، روحه خفة عىل مبني الجاحظ َسْخر
الناس بعض بخرافات هزًؤا ويرسلها لألحماض، النكتة يطلب ثالثًا. الناس أخالق ودرسه

ومصطلحاتهم. ومواضعاتهم وعاداتهم
الذي فاألدب الجاحظ؛ أدركها كما األدب من الغاية أدرك العرب من أديبًا أن أظن ما
صاحبه لزمان تصويًرا وأحسن تمثيًال أدق أدب وأي ناقص، هو عرصصاحبه لك يمثل ال

الجاحظ؟! أدب من
يستخلص أن ألمكنه الجاحظ كتب من الباقية البقية دراسة عىل أديبعرصي توفر لو
حياة تمثل التي والروايات القصص عن فضًال املبارك، العرص لذلك مدنيٍّا تاريًخا منها
وجدِّهم والسياسية، الدينية ومذاهبهم ومالبسهم ومجالسهم أخالقهم يف ذلك إذ القوم
وأهله زمانه عرف الجاحظ ألن إال ذلك وما حياتهم؛ وجوه من ذلك إىل وما وهزلهم،

بها. تفرَّد التي مزاياه أكرب من وتلك تمثيل، أصدق فمثَّلهما

انتُقدت القاعدة هذه وعىل الصياغة، وحسن اللفظ صحة يعدو ال أدبنا يف النقد كان
أن أرى أنني عىل ذلك. سوى عما وُسكت اإلكبار، من حقه الرجل وأُعطي الجاحظ كتب
حاول فإنه لغته، وعذوبة أسلوبه سمو يف منه أعظم عالجها التي مواضيعه يف الجاحظ

حاول. فيما ًقا ُمَوفَّ وكان به، سمع أو وعاه أو رآه يشء كل عن يكتب أن
ببصرية إليها يعمد ملموسة حقائق هي بل عنارصخيالية، الجاحظ مواضيع يف ليس
محببة فيجعلها أسلوب، وأروع لغة بأفصح عنها فيفصح دقيق، وفهم متوقد وفكر نافذة

ويرسك. يصدقك الحق األدب هو وذلك القارئ، إىل
وحسن واإلحاطة واإلسهاب التقيصِّ تستدعي وهي املالحظة، دقة عىل الجاحظ ُفِطر
— هزًال أو ا ِجدٍّ — والبحث العناية يستحق الحياة هذه يف ما كل أن ورأى الوصف،
تبدو قد أموًرا وعالج مثلُه، مثَلها عادًة يَْطُرُق ال أبوابًا وَطَرَق متناقضة، مواضيع فتناول

ل. وتطوَّ وزاد حقه بحث كل فوىفَّ تافهة، وهلة ألول
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الجاحظ

كتاب يف ذلك تجد ما وأكثر الحديث العلم يقرُّه ال ما العلمية آرائه بعض من إن نعم،
الحيوان كتاب أن عىل قرنًا؟ عرش أحد منذ به مسلًما بقي العلم يف رأيًا كم ولكن الحيوان،

علميٍّا. منه أكثر أدبي كتاب

وذلك شاِعًرا؛ كان إذا إال األديب يف االبتكار جهة تعالج أالَّ العربي النقد يف العادة جرت
وحدة منه بيت كل إن إذ خاصة؛ العربي الشعر يف املبتكر املعنى إىل االهتداء لسهولة
كذلك الشأن وليس أهدى، إليه والفكر أرسع نحوه فالعني بنفسه؛ قائم معنًى ذات مستقلة
يكون كما موضوع اختيار يف يكون وقد فكرة، يف النثري االبتكار يكون فقد النثر؛ يف
والجاحظ نقدنا، نواقص من وذلك الكتاب، يف االبتكار بحث فأغفلوا جمعه، أو تبويبه يف
فتح بل مبتَكر حدث كتبه من كتاب فكل واملواضيع؛ األسلوب حيث من اإلنشاء يف مبتكر

قبله. أحد افرتعها ما أبكار معاٍن البحوث ممتع يف ورسائله أدبنا، يف مبني
والتفكري، التدبر يف حقهم عن تنازلوا الذين العلماء أولئك من الجاحظ يكن لم
الواحدة للقضية يرى رأيًا، وأرجح نظًرا أبعد كان بل واحدة، جهة من املسائل إىل فنظروا
بها تضيق أو صدره بها يحرج أن غري من وإمعان بروية جميعها فيعالجها وجوه، عدة

نفسه.
وسلطانهم دينهم يف للعرب والكيد الشعوبية قرن فيه نجم وسط يف الجاحظ عاش
والتعمق، االستقصاء من عنه ُعرف بما أحداثها وعالج الغمرة هذه فخاض وتاريخهم،
الجار ومنع والحمية واألنفة واملروءة بالكرم تفوقهم يرى العرب مع كان هواه ولكن

والخطابة. الشعر يف سيَّما ال الضيم، وإباء
عىل جرى ألنه األمم؛ سائر بالغة عىل ويفضله العرب شعر البالغة يف األعىل املثل يرى
الوحي من عبقة فيه الكلم، جوامع فهو النبي كالم أما تكلف. وال ل تعمُّ غري من ألسنتهم
عىل شواهد بك وسيمرُّ الخطاب، وفصل الحكمة وهو والتأييد، بالعصمة محفوف اإللهي،

الجاحظ. كالم من ذلك كل

لم ولكنه فضله، عىل ودلَّ بذكره نوَّه الذي وهو املقفع، بابن املعجبني من الجاحظ كان
عىل يُْقَرص أن من أوسع األدب أفق رأى الجاحظ ألن األدب؛ يف طريقته يسلك أن يشأ
ذلك، من أوسع إىل برصه فمد العمل، يف أكثرها ويلتوي النظر يف تستقيم ومواعظ ِحَكم
هزلها وكدها، نعيمها الحياة مرآة ألنه الحكمة؛ يتناول كما الحماقة يتناول األدب أن ورأى
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وتحليل درس

ما فكتب املتناقضات، من الحياة عليه تشتمل ما آخر إىل وسخافتها، وحكمتها وجدها،
األبحاث. ومختلف املواضيع شتى من كتب

القصصية األوضاع واصطناع الخيالية األشخاص الخرتاع حاجة يَر لم فإنه وكذلك
بل بعده، من املقامات أصحاب شأن األذواق، يف وإساغتها األفهام إىل املعاني لتقريب
املقامات أصحاب أن والغريب واألسماع. القلوب فتنة جعلها بما بيانه ساحر من اها غشَّ
أنهم مع األخالق وتصوير الطبائع عن الرتجمة يف كثريًا الجاحظ عن قرصوا قصصهم يف

الغرض. لهذا أنفسهم نصبوا

أغنى ذاك إذ العربية أن يعتقد كان ولكنه العلم، يف حقها األمم بقية الجاحظ يبخس لم
باب يف سمعناه معنى «قلَّ قال: فن. كل يف طالب كل بحاجة تفي وأدبًا، علًما اللغات
وجدنا قد ونحن إال واملتكلمني، األطباء كتب يف وقرأناه الفالسفة، من الحيوان معرفة

وملتنا.» لغتنا أهل معرفة ويف العرب أشعار يف منه قريبًا
العربية فصاحة ينتقص العربية غري يف الحذق أن يرى كان أنه ذلك عىل ويزيد
قد — الرتجمان — وجدناه «ومتى قال: متعذر. لغتني يف النبوغ ألن محاسنها؛ ويتخون
األخرى تجذب اللغتني من واحدة كل ألن عليهما؛ الضيم أدخل قد أنه علمنا بلسانني، تكلم
إذا كتمكُّنه فيه مجتمعتني منهما اللسان تمكُّن يكون فكيف عليها، وتعرتض منها وتأخذ

واحدة.» قوة له وإنما بالواحدة، انفرد
جمهرة رأي وذلك املرتجمة، اآلداب يف البالغة روعة يرى يكن لم أنه نعلم هنا ومن
الرشيعة يف إال غريهم عن باألخذ ورضوا العلوم أنواع ترجمة عىل أقبلوا الذين العرب
أبلغ ولغتهم اآلداب أرفع وأدبهم الرشائع أكمل رشيعتهم بأن مؤمنني كانوا فإنهم واألدب؛

اللغات.
كالم من وشواهد أمثلة إليه وأُضيف الفصول من َمه تَقدَّ ما إىل أُضيف إذا فصٌل هذا
مجملة صورة لك ويمثل عامة، فكرة يعطيك أن أمكن — أسطر بعد وسرتاها — الجاحظ

وأثره. وأدبه وسريته الجاحظ عن
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اجلاحظ كالم نصوصمن

اللسان

يُرد وناطق الخطاب، يَْفصل وحاكم الضمري، عن يعرب وشاهد البيان، بها يظهر أداة هو
القبيح، عن ينهى وواعظ األشياء، به تُعَرف وواصف الحاجة، به تَُدرك وشافع الجواب، به
املودة، يحرث وزارع األسماع، يونق وُملٍه الضغينة، يرفع ومعتذر األحزان، يربد ومعز
يذهب ومؤنس األلفة، يستحق ومادح املزيد، يستوجب وشاكر العداوة، يستأصل وحاصد

الوحشة.

العقل

ذلك ولوال لغريه، ما له ما بجميع له أن ه يرسُّ ال بعقله، معجب إال إنسان ظهرها عىل ليس
أنه يرى فهو يشء، يف حاسد أنه يرى كان وإن إنسان كل ولكن حسًدا، ولذابوا كمًدا ملاتوا

يشء. كل يف محسود

البليغ الكالم

َلْفًقا، القدر ولذلك وفًقا، الحال لذلك وكان معناه، اللفظ — هللا أبقاك — شاكل ومتى
وحقيًقا املوقع، بحسن قمنًا كان التكلف؛ فساد من وسلم االستكراه، سماجة من وخرج
اعرتاض من عرضه ويحمي الطاعنني، ل تأوُّ من صاحبه يمنع أن وجديًرا املستمع، بانتفاع

مأهولة. به والصدور معمورة، به القلوب تزال وال العائبني،



الجاحظ

الفضول، من سليًما وكان جنسه، من ًا متخريَّ نفسه، يف كريًما أيًضا اللفظ كان ومتى
له وهشت بالعقول، واْلتحم باألذهان، واتصل النفوس، إىل ُحبَِّب التعقيد، من بريئًا
يف وعظم ذكره، اآلفاق يف وشاع الرواة، ألسن عىل وخف القلوب، له وارتاحت األسماع،
من أعاره ومن الريض. للمتعلم ورياضة الرئيس، للعاِلم مادة ذلك وصار خطره، الناس
اللفظ، ِنَظام له وسلس املعاني، إليه خبت ذَنوبًا، محبته من عليه وأفرغ نصيبًا، معرفته

التفهم. عالج من الكتاب قارئ وأراح التكلف، كد عن املستمع أغنى قد وكان

النبي كالم

البسط، موضع يف املبسوط واستعمل التقعري، أصحاب وجانَب التشديق، ملسو هيلع هللا ىلص النبي عاب
فلم السوقي، الهجني عن ورغب الوحيش، الغريب وهجر القرص، موضع يف واملقصور
ويُرس بالتأييد، وُشيد بالعصمة، ُحف قد بكالم إال يتكلم ولم حكمة، مرياث عن إال ينطق
وبني والحالوة، املهابة بني له وجمع بالقبول، وغشاه املحبة، من عليه هللا وألقى بالتوفيق،
لم معاودته، إىل السامع حاجة وقلة إعادته، عن استغنائه ومع واإليجاز. اإلفهام حسن
يلتمس وال القصري، بالكالم الطوال الُخَطب يبذ بل قدم، به زلَّت وال كلمة، له تسقط
بالحق، إال الفلج يطلب وال بالصدق، إال يحتج وال الخصم، يعرفه بما إال الخصم إسكات
وال يعجل، وال يبطئ وال يلمز، وال يهمز وال املواربة، يستعمل وال بالخالبة، يستعني وال

يحرص. وال يسهب
وال مذهبًا، أجمل وال وزنًا، أعدل وال لفًظا، أصدق وال نفًعا، أعم قط كالم ُسمع وما

ملسو هيلع هللا ىلص. كالمه من مخرًجا أسهل وال موقًعا، أحسن وال مطلبًا، أكرم

كلمه جوامع

يبلغ ال محرتًسا الَهَوج، يبلغ ال شجاًعا التبذير، يبلغ ال سخيًا يكون أن للرجل يجب
يبلغ ال حليًما العي، يبلغ ال صموتًا الهذر، يبلغ ال قوَّاًال القحة، يبلغ ال ماضيًا الجبن،
رسول وجدنا ثُمَّ الطيش. يبلغ ال ناقًدا البالدة، يبلغ ال وقوًرا الظلم، يبلغ ال منتًرصا الذل،
ملسو هيلع هللا ىلص أنه فعلمنا أوساطها»، األمور «خري قوله: وهي واحدة، كلمة يف ذلك جمع قد ملسو هيلع هللا ىلص هللا

الخطاب. فصل وُعلِّم الكلم، جوامع أُوتي قد
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الجاحظ كالم من نصوص

البيان سحر

ويبغض والتعمق، التشادق يكره ممن البلغا، من املعرفة وأهل الربانيني بعض قال
املتكلم يعرتي وما ودوائه، الكالم أدواء أكثر ويعرف واالجتالب، والتكلف القول يف اإلغراق
أنذركم يسمع: ما بحسن االفتتان من للسامع يعرض وما يقول، ما بحسن الفتنة من
البليغ وأعاره حسنًا، لفًظا اكتىس إذا املعنى فإن الكالم، مخارج وحالوة األلفاظ حسن
واملعاني أمأل. وللصدر أحىل، القلب يف صار ًقا؛ متعشِّ قوًال املتكلم ومنحه سهًال، مخرًجا
مقادير عن العيون يف تحولت الرفيعة؛ األوصاف وأُلبست الكريمة، األلفاظ كسبت إذا
والقلب ُزخرفت، ما حسب وعىل ُزيِّنت، ما بقدر أقدارها، حقائق عىل وأربت صورها،

خفي. الشيطان خدع ومدخل قوي، الهوى وسلطان ضعيف،

اإلسفاف عدوى

ثُمَّ يفرخ، ثُمَّ يبيض، ثُمَّ القلب، يف يعشش الساقط واللفظ الفاسد الحقري املعنى أن اعلم
التحاًما وأشد للسمع، وآلف باللسان، َعِلٌق الرديء الهجني اللفظ ألن الفساد؛ يستفحل
والحمقى الجهال جالست ولو الكريم. الرفيع واملعنى الرشيف النبيه اللفظ من بالقلب
من تكتسبه لم ما معانيهم وخبال كالمهم أوضار من لكسبت فقط، شهًرا والسفهاء
واإلنسان بالطبائع. التحاًما وأشد الناس إىل أرسع الفساد ألن دهًرا؛ البيان أهل مجالسة
لفظه، يجود الحكماء، كتب ومدارسة العلماء إىل االختالف وبطول والتكلف، بالتعلم
أكثر إىل البيان فساد ويف التعلم، ترك من أكثر إىل الجهل يف يحتاج ال وهو أدبه، ويحسن

التخري. ترك من

العفو

عفوت وإذا انتقصت، فقد انتقمت وإذا أقىصحقه، وأخذ نفسه، غيظ شفى فقد انتقم من
وكْظم فضله. العاملني يف يُذكر ولم شكره، يجب لم غيظه وشفى حقه أخذ ومن تطوَّلت.
حاله بني يكون ال أن ريض ومن العجز، من طرف والتشفي صرب، والحلم حلم، الغيظ
االستيثاق ويف الحلم، تفضيل يف يجزم لم ضعيف، وحجاب رقيق، سرت إال الظالم وحال
الحكام مدحوا والتقى، الحجى إىل واملنسوبني النُّهى أهل تَر ولم الظلم، دواعي ترك ِمن

التغافل. وشدة االغتفار، وبكثرة الصفح، بحسن ذكروهم وقد العقاب، بشدة
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الجاحظ

من آمٌن لشكرهم، مستدٍع واملعايف املذنب، أولياء لعداوة مستعد فاملعاقب وبعُد،
قدرتهم. أيام مكافأتهم

إقالتك أن عىل الصدر، بضيق عليك يُثنى أن من خريٌ الصدر باتساع عليك يُثنى وَألَْن
هللا بعفو موصول عنهم وعفوك هللا، عباد رب من عثرتك إلقالتك موجب هللا عباد عثرة

الفاضح. اليأس من خري الفادح واملوت لك، هللا بعقاب موصول لهم وعقابك عنك،

العرب بالغة

مكابدة وال معاناة هناك وليست إلهام، وكأنه وارتجال، بديهة هو فإنما للعرب يشء كل
الخصام، يوم رجز وإىل الكالم إىل وهمه يرصف أن هو وإنما استعانة، وال فكر إجالة وال
رصاع عند أو واملناقلة، املقارعة عند أو ببعري، يحدو أو برئ رأس عىل يَْمتح أن حني أو
يقصد، إليه الذي العمود وإىل املذهب جملة إىل وهمه يرصف أن إال هو فما حرب؛ يف أو
أحًدا يدرِّسه وال نفسه عىل يقيده ال ثمَّ انثياًال، األلفاظ عليه وتنثال إرساًال املعاني فتأتيه
عندهم الجيد الكالم وكان يتكلفون، ال ومطبوعني يكتبون، ال أميني وكانوا ولده، من
أرفع، البيان يف ومكانه أنطق، نفسه يف واحد وكل وأقهر، أقدر عليه وهم وأكثر، أظهر
أو تحفظ إىل يفتقروا أن من أيرس عليهم وهو أسهل، عليهم والكالم أوجز، وخطباؤهم
قبله، كان من كالم عىل واحتذى غريه، علم حفظ كمن هم وليس تداُرس، إىل يحتاجوا
وال تكلف غري من بعقولهم، واتصل بصدورهم، والتحم بقلوبهم، علق ما إال يحفظوا فلم
إال يعلمه ال الذي لباملقدار منه، جزء أيدينا يف الذي شيئًا وإن طلب. وال تحفظ وال قصد
سيكون. بما والعاِلم كان بما يحيط الذي وهو الرتاب، وعدد السحاب بقطر أحاط من

ومن واألرجاز، القصيد من البالغة أصناف للعرب ادَّعينا إذا — هللا أبقاك — ونحن
صادق شاهد لهم ذلك أن عىل العلم فمعنا يزدوج، ال وما املزدوج ومن واألسجاع، املنثور
الناس أشعر يستطيع ال الذي والنحت والسبك العجيب، والرونق الكريمة، الديباجة من
ال ونحن القليل، والنبذ اليسري يف إال ذلك مثل يف يقول أن البيان يف أرفعهم وال اليوم
مصنوعة، غري صحيحة أنها للفرس الناس أيدي يف التي الرسائل أن نعلم أن نستطيع
الحميد وعبد هللا عبيد وأبي هارون بن وسهل املقفع ابن مثل كان إذا مولدة، غري وقديمة
السري. تلك مثل ويصنعوا الرسائل، تلك مثل يولِّدوا أن يستطيعون وفالن وفالن وغيالن
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ومعدن الخلص، األعراب بالد فأدخلته الشعوبي، بيد أخذت متى أنك وأخرى
الحق، هو قلت الذي أن علم مصقع، خطيب أو مفلق، شاعر عىل ووقفته التامة، الفصاحة

عيانًا. الشاهد وأبرص
أنك واعلم هذا، يف قائل أنا ما — هللا مك فهَّ — عني فتفهم وبينهم، بيننا ما فرق فهذا
لعرضه، استهالًكا أشد وال دينه، عىل أعدى وال الشعوبية، هؤالء من أشقى قط قوًما تَر لم
جثوم طويل منهم الصدور شفى وقد النحلة. هذه أهل من غنًما أقل وال نصبًا، أطول وال
تلك ر وتسعُّ الفائرة، املراجل تلك وغليان قلوبهم، يف الشنآن نار وتوقد أكبادهم، عىل الحسد
إشاراتهم اختالف يف وعللهم لغة، كل وزي ملة، كل أخالق عرفوا ولو املضطرمة. النريان
ألراحوا تكلفوه؛ ولَِم اختلقوه ولَِم ذلك، من يشء كل علة وما وهيئاتهم، وشمائلهم وآالتهم

خالطهم. من عىل مؤنتهم وتخففت أنفسهم،

البكاء

يعدل ولم املقدار، يجاوز ولم املوضع، وافق إذا املغبة ومحمود للطبائع، صالح البكاء
الوجد وشدة الوفاء، من عد وربما القسوة، من والبعد الرقة، عىل ودليل الجهة، عن
بعض قال الخائفون. به واسرتحم العابدون، به تقرب ما أعظم من وهو األولياء، عىل
لبرصه. وأصح لجرمه، أفتح فإنه تجزع ال له: صبي بكاء من جزعه اشتد لرجل الحكماء
لصفوان وقيل تندى. ال شاخصة جامدة فقال: عينه، عىل بيده قيس عبد بن عامر ورضب
لها ذلك فقال: العماء، يورث البكاء طول إن أحزانه: وتذكر بكائه طول عند محرر بن
البكَّاء، وهيثم البكَّاء يحيى منهم كثري ناس بالبكاء ُمدح وقد عمي. حتى فبكى شهادة.

البكَّاء. يسمى محرر بن صفوان وكان

الضحك

كان ولو سببه، عنه ينقطع أن إىل الرسور غاية يف صاحبه يزال ال الذي بالضحك ظنك ما
والقرص والحيل والحربة للزهرة قيل َلَما املضحك، من وقبيًحا الضاحك من قبيًحا الضحك
ُهَو َُّه َوأَن * َوأَبَْكى أَْضَحَك ُهَو َُّه ﴿َوأَن ذكره: جل هللا قال وقد ضحًكا. يضحك كأنه املبني
يضيف ال وأنه املوت، بحذاء البكاء ووضع الحياة، بحذاء الضحك فوضع َوأَْحيَا﴾، أََماَت

بالنقص. خلقه عىل يمن وال القبيح، نفسه إىل هللا
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وهو كبريًا، الطباع مصلحة ومن عظيًما، النفس رسور من موقعه يكون ال وكيف
وقد الصبي، من يظهر خري أول الضحك ألن الرتكيب؛ أساس ويف الطباع، أصل يف يشء
ولفضل قوته. ومادة رسوره علة هو الذي دمه ويكثر شحمه، ينبت وعليه نفسه، تطيب
ضحك وقد وبطليق. وبَطْلق ام وببسَّ بالضحاك أوالدها تسمي العرب عند الضحك خصال
وبسام السن، ضحوك هو قالوا: مدحوا وإذا وفرحوا. الصالحون وضحك ملسو هيلع هللا ىلصوفرح، النبي
كالح، وهو عبوس، هو قالوا: وا ذمُّ وإذا واهتزاز. أريحية وذو الضيف، إىل وهش العشيات،
وحامض الوجه ومقبض كريه وهو أبًدا، مكفهر وهو املحيا، شتيم وهو قطوب، وهو

منضوح. بالخل وجهه وكأنما الوجه،
وقرص أحد، جازهما متى مقدار، وله موضع وللمزح مقدار، وله موضع وللضحك
ولم بقدر، إال الضحك يعيبوا لم فالناس نقًصا؛ والتقصري خطًال الفاضل صار أحد، عنهما
الضحك، له ُجعل الذي اليشء وبالضحك النفع، باملزح أريد ومتى بقدر، إال املزح يعيبوا

وقاًرا. والضحك ا ِجدٍّ املزح صار

الكتاب1

أبني كان شئت إن ا، وِجدٍّ مزاًحا ُشحن وإناء ُظرًفا، ُحيش وَظرف علًما، ميلء وعاء الِكتاب
وإن نوادره، من ضحكت شئت وإن باقل، من أعيى كان شئت وإن وائل، سحبان من
مواعظه، أشجتك شئت وإن طرائفه، أْلهتك شئت وإن فرائده، غرائب من عجبت شئت

أخرس. وبناطق فاتك، وبناسك مغٍر، وبزاجر ُمْلٍه، بواعظ لك ومن
املوتى عن ينطق وناطًقا حجر، يف تقلب وروضة َرَدن، يف يُحمل بستانًا رأيت ومتى
من آمن تهوى، بما إال ينطق وال بنومك، إال ينام ال بمؤنس لك ومن األحياء؟ عن ويرتجم

الوديعة. أرباب من للوديعة وأحفظ الرس، صاحب من للرس وأكتم األرض،
صاحبًا وال أخضع، معلًِّما وال أطوع، رفيًقا وال أنصف، خليًطا وال ، أبرَّ جاًرا أعلم وال
وال وتكلًُّفا تصلًُّفا أقل وال ًفا وترصُّ أعجوبة أكثر وال وإبراًما إمالًال أقل وال كفاية أظهر

كتاب. من مراء من أبعد
يجمع وجوده، وإمكان ثمنه، ورخص ميالده، وقرب سنه، حداثة يف نتاًجا أعلم وال
األذهان ومحمود الصحيحة العقول آثار ومن الغريبة، والعلوم العجيبة التدابري من

املقام. يناسب ما منه فأخذنا الرسالة، هذه تستوعبه أن من أوسع الفصل هذا 1
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عن األخبار ومن الحكيمة، والتجارب القديمة واملذاهب الرفيعة الحكم ومن اللطيفة،
الِكتاب. لك يجمع ما البائدة؛ واألمم السائرة واألمثال املتنازحة والبالد املاضية القرون

شغلك حال يف يبتديك ال بمسامر لك ومن استنطقته، ما وبليغ أسكتَّه، ما صامت
منه. والتذمم له التجمل إىل يحوجك وال نشاطك، أوقات يف ويدعوك

وجوَّد لسانك، وبسط طباعك، وشحذ إمتاعك، أطال فيه نظرت إن الذي هو والكتاب
امللوك، وصداقة العوام تعظيم ومنحك صدرك، ر وعمَّ نفسك، ونجح ألفاظك، م وفخَّ بيانك،
كد ومن الغرم، من السالمة مع دهر، يف الرجال أفواه من تعرفه ال ما شهر يف به وعرفت
منه أفضل أنت من يدي بني الجلوس ومن بالتعليم، املكتسب بباب الوقوف ومن الطلب،

األغبياء. ومقارنة البَُغضاء مجالسة من السالمة ومع ِعرًقا، وأكرم خلًقا
الفاضل النوم اليشء وبئس — نوم وقت غري يف النعاس غشيني «إذا الجهم: ابن قال
التي واألريحية للفوائد، اهتزازي فأجد الحكمة، كتب من كتابًا تناولُت — الحاجة عن
إيقاًظا أشد االستبانة؛ رسور من قلبي يغىش والذي الحاجة، ببعض الظفر عند تعرتيني

الهدم. هدة من
تراني فلو فيه، ذلك ورأيت الفائدة، منه ورجوت واستجدته، الكتاب استحسنت وإذا
قلبه. من املادة وانقطاع استنفاده مخافة ورقه من بقي كم أنظر ساعة بعد ساعة وأنا
رسوري.» وكمل عييش تم فقد العدد، كثري الورق، كثري الحجم، عظيم املصحف كان وإن
سماعه، من أكثر كتبه تكون أن من بدَّ وال سماعه، يكثر حتى يعلم ال فاإلنسان
مال من اإلنفاق من عنده ألذ ماله من عليه اإلنفاق يكون حتى العلم يجمع وال يعلم وال
العلم يف يبلغ لم القيان عشق من عنده ألذ الكتب يف تخرج التي نفقته تكن لم ومن عدوه،
باللبن فرسه األعرابي إيثار الكتب اتخاذ يؤثر حتى بإنفاقه ينتفع وليس رضيًا، مبلًغا

فرسه. يف األعرابي يؤمل ما العلم يف يؤمل وحتى عياله، عىل

الحزم سياسة

اإلحياء، موضع يف وأحيا القتل، موضع يف وقتل والحسنة، السيئة جزاء بإقامة يعمل لم من
اإلعطاء، ساعة وأعطى املنع، ساعة ومنع العقوبة، موضع يف وعاقب العفو، موضع يف وعفا
إحياء القتل بعض قالوا: وقد ربه. رحمة فوق رحمته أن وظن تدبريه، يف الرب خالف
محًضا، خريه كان فيمن خري وال إعطاء. املنع بعض أن كما إغراء، العفو وبعض للجميع،
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واإلعطاء بالعبوس، والِبرش بالوعيد، الوعد اخلط ولكن ِرصًفا، ه رشُّ كان من منه ورش
والعقاب، الثواب عىل إال يصلحون وال يهابون ال الناس فإن باإليقاع، والحلم باملنع،
وُعرف ينجز ولم أطمع كمن كان بذلك، وُعرف يقمع ولم أخاف ومن واإلخافة. واإلطماع
ورش ممزوًجا كان ما الخري فخري منه، ُعرف ما بحسب عليه ُدخل بذلك ُعرف ومن بذلك،

ِرصًفا. كان ما الرش
الحكم، بذلك أوىل — وجل عز — هللا لكان وحده الخري عىل يصلحون الناس كان ولو
استعمال عىل األعصار جميع ويف األقطار جميع يف األئمة وجميع امللوك جميع إطباق ويف
يصطلحون إنما الناس كان وإذا غريه. دون فيه الصواب أن عىل دليل واملحبوب املكروه
ذلك عاد والرش، الخري وعىل واملنع، البذل وعىل واالنتقام، العفو وعىل واللني، الشدة عىل
يدوم وفيما العواقب يف الشأن وإنما محبوبًا، املكروه وذلك إعطاءً، املنع وذلك خريًا، الرش

أبعد. االنقطاع ومن أدوم هو وفيما ينقطع وال

الزنادقة ألفاظ

يكن ولم املعاني عدموا حني ألنهم تهويل؛ وأصحاب كتبهم يف لفظ أصحاب الزنادقة
ألفاظ قوم ولكل كثريًا. وأوجز وأيرس أخرص هو ما تكلف إىل مالوا طائل فيها عندهم
موزون، كالم وصاحب منثور كالم وصاحب األرض يف بليغ كل وكذلك عندهم، حظيت
واسع كان وإن كالمه، يف ليديرها بأعيانها ألفاًظا وألف لهج قد يكون أن من بدَّ فال
قلوبهم، إىل سبقت التي األلفاظ من الزنادقة حظ فصار اللفظ، كثري املعاني عزيز العلم
والدفاع والظلمة والنور واملزاج والنتائج التناكح ألسنتهم، عىل وجرت بطبائعهم، واتصلت
الصبح، وعمود والصداق واألثري والوجدان والبطالن واملنحل والغامر والساتر والبقاع

ودعوتنا. ملتنا أهل عند مهجوًرا فوىض، من غريبًا كان وإن ا، نصٍّ الكالم من وأشكاًال

الصوت

الصاعقة؛ كصوت يقتل ما منه أن ذلك فمن عجب، الوجوه يف وترصفه عجيب، الصوت أمر
رمى ربما وحتى ترقص، حتى فتقلق الرسور عليها يفرط حتى النفوس يرسُّ ما ومنه
ذلك ومن يكمد؛ ما ذلك ومن املطربة؛ األغاني هذه مثل وذلك حالق، من بنفسه الرجل
امللحنة. والقراءات الشجية األصوات هذه كنحو صاحبه، عىل يُغىش حتى العقل يزيل ما
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من مارسجويه بكا وقد يفهمون، ال ذلك من كثري يف ألنهم املعاني ِقبل من يعرتيهم وليس
أنكاني إنما قال: به؟ تصدق وال هللا كتاب من بكيت كيف له: فقيل الخوخ، أبي قراءة

الشجا.
واإلبل املكاري، غنى إذا آذانها ترصُّ والدواب واألطفال، الصبيان يُنومون وباألصوات
بها ويجمع مشيها، يف وتزيد نشاًطا وتزداد الحادي، آثارها يف حدا إذا آذانها ترص
معهم بعيص يرضبون أنهم وذلك له، يتخذونها التي حظائرهم يف السمك الصيادون
حتى األصوات تلك إىل مصغية األبصار شاخصة السمك أجناس فتُْقبل ويعطعطون،
لألُسد بالطساس ويُرضب بها. وتُصاد للطري بالطساس ويرضب الحظرية. يف تدخل
والغناء، بالصفري تُصاد األيايل املنطق: صاحب وقال األصوات. تلك فرتوعها أقبلت وقد

البذور. عن الطري به ر وتُنفَّ الدواب، به تُسقى والصفري

العرب

وال مهنة، فيكونوا فالحة أصحاب وال ابًا، ُحسَّ وال أطباءَ وال ُصنَّاًعا، وال اًرا تُجَّ يكونوا لم
أصحاب وال وكسب، جمع أصحاب يكونوا ولم الجزية، َصغار لخوفهم زرع أصحاب
ورءوس املوازين ألسنة من املعاش طلبوا وال غريهم، عند ملا وطلٍب أيديهم يف ملا احتكاٍر
املعرفة، عن يشغل الذي املدقع الفقر يفتقروا ولم والقراريط، الدوانيق عرفوا وال املكاييل،
قط ذُالٍّ يحتملوا ولم الغرة، تحدث التي والثروة البالدة، يورث الذي الغنى يستغنوا ولم
يعرفون ال العراء، وتربية فياٍف سكان وكانوا أنفسهم. عندهم ويُصغر قلوبهم فيميت
ونفوسمنكرة، حديدة، أذهان التخم. وال العفن وال الغلط، وال البخار وال اللثق،2 وال الغمق
وتصاريف اللغة وتثقيف املنطق وبالغة الشعر قول إىل قواهم ووجهوا حدهم حملوا فحني
باآلثار واالستدالل بالنجوم واالهتداء النسب، وحفظ األثر، قيافة بعد البرش وقيافة الكالم،
بكل واالعتبار مسموع، لكل والحفظ الحرب، وآلة والسالح بالخيل والبرص األنواء، وتعرف
وببعض أمنية، كل وحازوا الغاية، ذلك يف بلغوا واملثالب. املناقب شأن وإحكام محسوس،
وأليامهم أفخر األمم جميع من وهم أرفع، وهممهم أكرب نفوسهم صارت العلل هذه

أذكر.

نحوه. واللثق األنداء، كثرة من الفساد الغمق: 2
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الغناء

اآلداب أصول أن ذكروا معرفة، باألمور املحيطني الحكمة، يف املتقدمني الفالسفة وجدنا إنَّا
يُعرف الذي وحسابها وبروجها النجوم فمنها أربعة: األلباب لذوي العلم يتفرع منها التي
بها اتصل وما الهندسة ومنها السنة؛ وأيام الطبائع مزاج وعليها واألزمنة، األوقات به
صالح بهما اللذان والطب الكيمياء ومنها ذلك؛ أشبه وما والتقدير والوزن املساحة من
أجزائها ومعرفة اللحون ومنها ذلك؛ من يتشعب وما األسقام وعالج األبدان وقوام املعاش

الوتر. يف وتدخل اإليقاع عىل تستوي حتى وأوزانها ومخارجها ومقاطعها وقسمها
طريقه، ويسلكون منهاجه، يركبون األزمنة من خال فيما علم كل أهل يزل ولم
عرفوا يكونوا لم فإنهم الغناء، خال بدالئله، املعرفة سبيل ويسهلون غامضه، ويعرفون
من يسمعون ما وعىل الهاجس، عىل به علمهم وكان وتصاريفه، ووزنه وأسبابه علله
وميز ألفاظه، ومخارج ووزنه الشعر يف البرصي الخليل نظر أن إىل والهندية، الفارسية
أحكم فلما الَعروض. سماه الذي الكتاب فيه ووضع وألَّفه، وجمعه منه، العرب قالت ما
رسًما له ورسم شيئًا، منه فاستدرك واللحون، النغم تفسري يف أخذ بلغ، ما منه وبلغ
من أول املوصيل إبراهيم بن إسحاق وكان به. عني من واستمد َخَلَفه، َمن عليه احتذى
منها قبله؛ أحمد بن للخليل تجتمع لم آالت ذلك يف له واجتمعت هديه، وامتثل حذوه حذا
سقيمه، من وصحيحه قبيحه من بحسنه وعلمه إياه، استماعه وكثرة بالغناء معرفته
فيها له وسهل معجبًة، كتبًا ذلك يف وألَّف بوزنهما. وعلمه واإليقاع بالرضب حذقه ومنها
وعىل صحيح، ووزن راجح وحذق فاضل بعلم الغناء فصنع غريه، عىل مستصعبًا كان ما
الطعن إىل سبيًال وجد أحًدا نَر ولم عادلة، وشواهد واضحة دالئل له مستحكم أصل
ملن واالتِّباع طبعهم بهاجس كثرية أغاني زمانه أهل من كثري وصنع له. والعيب عليه

سبقهم.
أحسن، الحسن والبدن الحسن الوجه من الغناء أن وعىل آخر: فصل يف قال ثمَّ
من الرخيم الناعم الصوت وكذلك أشهى. الشهي والبدن الشهي الوجه من الشهي والغناء
تفدي أن وبني مملوكك الطرب فيك شاع إذا تفدي أن بني وكم الرخيمة. الناعمة الجارية
ترصف أن تشتهي فم وبني تقبِّله أن تشتهي فم من الغناء تسمع أن بني وكم أََمتك،
فصاروا ينوحون رجاًال رأينا كما الغناء، يف النساء عىل دخالء الرجال أن وعىل عنه. وجهك
ملتف فحل يغنِّيك أن وأغنج؟ وأشهى وأملح أحسن فأيما وبعُد، النوائح. عىل دخالء
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تغنى هو إذا يغنيك ثُمَّ الوجه، مغضن األسنان منخلع شيخ أو العارضني، كث اللحية
زهري: بن ورقاء بشعر

أب��ادر ك��ال��ع��ج��ول أس��ع��ى ف��أق��ب��ل��ت خ��ال��د ك��ل��ك��ل ت��ح��ت زه��ي��ًرا رأي��ت

من ُخرطت كأنها أو ياسمينة، كأنها أو نرجس طاقة كأنها جارية تغنيك أن أم
محصن: بن عكاشة بشعر مجلوة، فضة من أو ياقوتة،

ع��ن��اب��ا ط��وق��ت ق��د ف��ض��ة م��ن ب��ن��ان��ه��ا ك��ان ج��اري��ة ك��ف م��ن
ح��س��اب��ا ال��ش��م��ال ي��ده��ا ع��ل��ى أل��ق��ت ب��ه ن��ط��ق��ت إذا ي��م��ن��اه��ا وك��ان

النبيذ

وينبوع لذتك، ومستنبط أنسك، وموضع عينك، ومربع عقلك، ومجال قلبك، مسرتاح هو
الجالل، أبهة جمع وقد وكيف األقسام. جميع من وشعارك الظالم، يف ومصباحك رسورك،
الزبيب. وحالوة االختالس، ولذة املجاهدة، وعز الخري، ورشف البها، ووقار الخالل، ورشاقة
يف تمىش إذا النبيذ ألن غريه؛ عىل وفضيلته نفسه، يف النبيذ رشف لك وسأصف
وجعلك النفس، وفراغ الحس صدق منحك جنانك؛ يف ودب بأجزائك، والتبس عظامك،
عليك سد ثُمَّ الظن، حسن الصدر واسع العني قرير الشواغل قليل الذرع واسع البال رخي
الشفقة وألم الحراسة مئونة وكفاك الفهم، وخواطر الظن دونك وحسن التهم، أبواب
وقاسم اللذة وأفسد الرسور عىل اعرتض ما وُكلَّ الطلب، وكد الطمع وذل الحدثان وخوف
نشاط يف الشبان ويرد الشبان، طبائع يف الشيوخ يرد الذي وهو بالنعمة. وأخل الشهوة
البطر. إىل األرش ومجاوزة األرش، إىل الرسور مجاوزة إال شاربه يخاف وليس الصبيان،
بروحك تمزجه دمت ما أنك إال ونعمه، آالئه جميل ومن ومننه، أياديه من يكن لم ولو
ض وبغَّ والفكاهة، املزاح إليك وحبَّب ونصبه، الجد من أعفاك فقد دمك وبني بينه وتزاوج
أليام جماًال يومه وصار املروءة، وكد الحشمة تعقد عنك وأزال واملحاولة، االستقصاء إليك
أن مع الذكر، ويطنب الشكر يوجب ما ذلك يف َلكان الروية؛ ملعاودة وتسهيًال الفكرة
السفر يف يعطيك ثُمَّ الثمن. وأقل الجرم بأيرس يقوم عنه به وأخربنا وصفناه ما جميع
بالنهار، يصلح كما بالليل ويصلح والجنان، البساتني عليك وسواء الحرض، يف يعطيك ما
ويجري الشتاء، يف يلذُّ كما الصيف يف ويلذُّ الدجن، يف يطيب كما الصحو يف ويطيب
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كما الخمار مرضة ويدفع األحوال، بعض يف يصلح فإنما سواه يشء وكل حال، كل مع
يرسُّ عنك. نفاه هم ذا كنت وإن بك، بارٍّا كان جذًال كنت وإن الرسور. منفعة يجلب
الغنى، ويورثها التوسع، يف بها ويرغِّ اإلحسان، لها ويزين الجود، إليها ويحبِّب النفوس
خصبًا النبت به ويصري املسارة، ويحسن خريًا، ويعدها ِعزٍّا، ويملؤها الفقر، عنها وينفي

معشبًا. ومأهوًال َمِريًعا والجناب
أجلب وال لألدباء تألًُّفا أشد وال للظرفاء أجمع واملرشوب املأكول من يشء وليس
مكنونهم ويخرج حديثهم به يستدام أن أجدر وال املمتنعني خالط إىل أدعى وال للمؤنسني
وعذب وطاب ودقَّ وصفا ورقَّ َحال كان وإن رشاب كل وإن منه. مجلسهم به ويطول
يف يزال ال ثمَّ أوقع، طبائعك من ويكون كثري منه جرعة ألول استطابتك فإن ونفح، وبرد
والثالث األول من أسهل الثاني القدح فإن النبيذ؛ إال وبلية، مكروًها يعود أن إىل نقصان
هو الذي النوم إىل يسلسك أن إىل أطرب، والسادس أسلس والخامس ألذ والرابع أيرس
حتى ًفا، تعسُّ بالرأس وأْخذه تغلُّبًا، إسكاره كان إذا فيه خري وال أقواتك. وأحد حياتك
العروق يف يرسي وال بكظته، البهر ويورث بسورته، الشارب ويرصع بحدته، الحس يميت
وهللا وال الصميم، يف يدخل وال العمق يف يدخل وال لركوده، البدن يف يجري وال لغلظته،
وعاد رسوًرا امتأل فإذا يهزه، ثُمَّ فيرسه ويخادعه ويدعه ويعارضه العقل يغازل حتى
يغتصب كما وليس وغانجه، وهازله وماَكره وداراه، وراوغه السكر خاتله محبوًرا ملًكا
النوم وتحبيب والحيلة والغمز بالتقتري ولكن الزبيب، ويفرتس الذاذي4 ويعتسف السكر3

الصمت. وتزيني

النبيذ ذم

الساقي ويستنقص شمه، عند وجهه ويكلح رشبه، قبل يتكرهه صاحبه أن مثالبه من
ثُمَّ وحده، معناه عن ليخرجه ضده هو الذي باملاء ويمزجه مكياله عليه ويعترب قدره من

التمر. خمر السكر: 3
الشاعر: قال إسكاره. ويجود رائحته فتعبق اإلناء يف منه يوضع كالشعري، حب له نبت الذاذي: 4

وال��ب��ح��ر ال��ع��راق��ي��ن ب��ر ل��ن��ا م��ل��وك ك��أن��ن��ا ح��ت��ى ال��ذاذي م��ن ش��رب��ن��ا
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اللهوات عىل ويرسع فيه، يف مكثه ليقل يسيغه، يكاد وال ويتجرعه املبادرة، عىل يكرعه
ويشاح قدحه، يف فضلة الرشاب عاقبة يجعل أن ويرى كليته، يستويف ال ثمَّ اجتيازه.
ويذهب رشبه، عادية نفسه عن ليرصف رده عند منه بقي ما عىل املناظرة يف الساقي

تهوعه. من ويمنع بساعته
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االعتذار يف كتب

أحق وإن اإلرصار، التوبة من العوض وبئس االعتذار، الزلة من البديل فنعم بعد، أما
حلمك بمبلغ بمعرفتي وإنني بغريك، إليك يستشفع لم من بحلمك عليه عطفت من
غري يَْشفه لم ما األلم من ني مسَّ وقد عندك، زلتها من العفو لنفيس ضمنت عفوك وغاية

مواصلتك.

امللك عبد بن محمد فطلبني أيَّاًما، النبيذ برشب وهب بن الحسن مع تشاغلت الجاحظ: قال
فكتبت عيلَّ، وتلوَّن يل فتنكَّر وهب، بن الحسن مع شغيل باتصال فأُخرب ملؤانسته، (الزيات)

نسختها: رقعة إليه

من أعارك ما ورصف الهوى، رسف من وعصمك الغضب، سوء من هللا أعاذك
— هللا أيَّدك — ِخفت فقد األناة، إيثار قلبك يف ورجح اإلنصاف، حب إىل القوة
وبعُد، الحكماء. سبل ومجانبة السفهاء، نزق إىل املنسوبني من عندك أكون أن

ثابت: بن حسان بن الرحمن عبد قال فقد

ل��س��ع��ي��د ج��ن��ى م��ا إال ال��ن��اس م��ن س��ال��ًم��ا وأص��ب��ح أم��س��ى ً ام��رأ وإن

اآلخر: وقال

وب��ال��ب��اط��ل ب��ال��ح��ق ذم��وه ذم��ه إل��ى ال��ن��اس دع��ا وم��ن



الجاحظ

تغافلك دوام ألن إال أجرتئ فلم — هللا أصلحك — عليك اجرتأت كنت فإن
املكافأة؛ من يؤمن املتتابع والعفو اإلغفال، يورث الذي باإلهمال شبيه عني
يل خريًا كان «عمر هللا: رحمه لعثمان، حذيفة بن حصن بن عيينة قال ولذلك

فأغناني.» وأعطاني فأتقاني، أرهبني منك؛
عندي، ألياديك فهبه لخدمة، — هللا أيَّدك — عقابي تهب ال كنت فإن
وإال العادة، حسن إىل فُعد لذلك، ذلك تفعل وإال النقمة، يف تشفع النعمة فإن
أنا ما دون العفو من أهله أنت ما فأِت وإال األحدوثة، لحسن ذلك فافعل
عن وتتجاىف املتعمد عن تعفو جعلك من فسبحان العقوبة، استحقاق من أهله
يعرف ال ومن نسيان، وذنبه ذكر، َهْفوته من إىل ِرصت إذا حتى ، املرصِّ عقاب
— هللا أيَّدك — واعلم بالعقوبة. عليه هجمت منك؛ إال واإلنعام لك إال الشكر
سببي انقطاع مع ذكري موت وإن عني، صفحك كَزيْن عيلَّ غضبك َشنْي أن
كريم، وغفلة عليم، فطنة لك أن واعلم بك، سببي اتصال مع ذكرك كحياة منك

والسالم.

التشوق يف وكتب

واألسف كبدي، يف حزَّ قد إليك الشوق وجدت إال فارقتك مذ ليل دجا وال نهار يل ضاء ما
ودمعة خافقة حشا بني فأنا جلدي. خان قد نحوك والنزاع يدي، يف أسقط قد عليك
فراش عىل وأنا وذكرت تكابد، بما أُبليت قد وجوانح تجاهد بما ذبلت قد ونفس مهراقة

بشار: قول االغتماض، لذة من ممنوع االرتماض،

ال��وج��د م��ن دم��وع��ي أم��ل��ك ف��ل��م ب��ش��وق ال��ه��وى ن��ازع��ن��ي ال��ُق��ْم��ري ه��ت��ف إذا
ال��ش��ه��د م��ع ش��ي��ب ال��م��زن ك��م��اء وُك��نَّ��ا ب��ي��ن��ن��ا ي��ف��رق أن إال ال��ل��ه أب��ى
ال��ورد وال��ع��ن��ب��ر ال��م��س��ك ب��ي��ن ك��ان ك��م��ا وب��ي��ن��ه��ا زم��انً��ا ب��ي��ن��ي م��ا ك��ان ل��ق��د

وذكرت هذا. شعره يف إليه مودتنا يف ونجري عليه نتعارش ُكنَّا ما وصف فانتظم
بمن ويمتحنني أعزهم، أنت الذين إخواني من أعزائي فرقة من الدهر به رماني ما أيًضا
وبُعد نأيهم مرارة من ويجرعنيه وأخلصهم، أحبهم أنت الذين وخلصائي أحبائي من نأى
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وقلت أَْوبتك، برسعة عييش ولني منك، بالقرب رسوري آيات يقرن أن هللا وسألت لقائهم،
وهي: قلبي، يتضمنه ما وُكنه وجدي صفة عن تقرص أبياتًا

وج��ي��ب ن��أي��ت م��ذ م��ن��ي وب��ال��ق��ل��ب ن��دوب ال��دم��وع ق��ط��ر م��ن ب��خ��دي
م��ذي��ب ل��ل��ف��ؤاد ح��ن��ي��ن ورج��ع ال��ح��ش��ا ي��ص��دع ال��دج��ى ح��ت��ى ن��َف��س ول��ي
ل��ك��ئ��ي��ب أن��ن��ي ع��ن��ي ي��خ��بِّ��ر وس��ق��م��ه��ا ن��ف��س��ي ض��ر م��ن ش��اه��د ول��ي
ح��ب��ي��ب س��واك ع��ي��ن��ي ع��ن غ��اب وال ص��اح��ب ب��ف��رق��ة أُف��ج��ع ل��م ك��أن��ي

الزيات ابن إىل كتاب من وله

األعداء، شماتة من أنفذ هو شيئًا رأيت وال الغيظ، من أدوى قط داء الناس عالج ما وهللا ال
واملبتىل يرجوه، من يجد دام ما املظلوم ولكن الذل. من املكروه لخصال أجمع بابًا أعلم وال
فادحة كربة من فكم األيام. به تطاولت وإن درك سبب عىل فهو له، يرثي من يجد دام ما
املعرفة أقرصيف فلم فيه قرصت ومهما أغاللها، وفككت أقفالها ُفتحت قد مصمتة وضيقة
قد تقصري عىل األمل مقسم ال الهوى مشتت ال وبينك، بيني النية حسن ويف بفضلك،
ومهما اإلغفال، وجرائم اإلدالل ديون من يكون أن ذلك ولعل اغتفرته. قد وتفريط احتملته
وكما التقصري من تصف كما كنت وإن واإلنكار، اإلساءة بني أجمع فلن ذلك، من كان
وأنا املذهب، متوسط الحال وحسن الزمان هذا أهل شاكري من فإني التفريط، من تعرف

الشاكرين. يف مرتبتي فوق املنعمني من مرتبتك كانت أن عىل هللا أحمد
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تخاف. ممن حذر فإنك تأمن، من احذر •
ومن نبوة األسماع من وافق كثري من خري املوعوظ نشاط مع املوعظة قليل •

ماللة. القلوب
فارغ. املتصفح وعقل مشغول املنشئ عقل •

والحني قصري الوقت ألن السيف؛ وقع وانتظار األعناق مد البالء جهد ليس •
ال ثمَّ الحيلة، وتعجز املدة وتطول الخلة تظهر أن البالء جهد ولكن مغمور،
وزوجًة عدوٍّا، تحول قد ووليٍّا حاسًدا، وجاًرا شامتًا، عم وابن مؤنِّبًا، صديًقا تعدم

ينتهرك. وولًدا يحقرك، وعبًدا مستبيعًة، وجاريًة مختلعًة،
يسيل، وإبريق به، ينتظر وطعام بطيء، ورسول ييضء، ال رساج يضنني: خمس •

يكف. وبيت




