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 : اجلاحظ وكتابه البيان والتبيني

 : خمتصرة عن حياته نبذة 

ىو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء ، الميثي ، أبو عثمان ، الشيير بالجاحظ:       
كبير أئمة األدب ، ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة ، مولده في البصرة ، إذ ولد سنة خمسين 

م ، وتمقف الفصاحة من ومئة من اليجرة ، أخذ النحو عن االخفش ، والكالم عن ابراىيم النظا
العرب شفاىًا بالمربد ، وكان ذكيًا سريع الحفظ ، محبًا لمكتب والعموم ، لم يقع بيده كتابًا قط اال 

 استوفى قراءتو ، وكان يكتري دكاكين الوراقين ، ويبيت فييا لمنظر ، لو تصانيف كثيرة ، منيا :

ويسمى أخالق « التاج»و« سحر البيان»و« البيان والتبيين»أربعة مجمدات ، و« الحيوان»     
رسالة نشرت في مجمة المجمع « التبصر بالتجارة»و« المحاسن واألضداد»و« البخالء»المموك ، و

اشتمل عمى أربع ، ىي: المعاد والمعاش ، وكتمان السر « مجموع رسائل»العممي العربي ، و
 لمسان ، والجد واليزل ، والحسد والعداوة .وحفظ ا

الدالئل واالعتبار عمى »ورقة ، و 444في « تنبيو المموك»رسالة صغيرة ، و« ذم القواد»ولو      
الحنين إلى »و« الربيع والخريف»و« العرافة والفراسة»و« فضائل األتراك»و« الخمق والتدبير

العبر واالعتبار في النظر في معرفة »و« القرآن مسائل»و« النبي والمتنبي»رسالة ، و« األوطان
بطال مقالة أىل الطبائع كتاب »و« األصنام»و« صياغة الكالم»و« فضيمة المعتزلة»و« الصانع وا 

في تذكرة « الفرق في المغة »و« جميرة المموك»و« البمدان»و« النساء»و« الجواري»، و« المعممين
« كتاب المغنين»و« القول في البغال»و« الحوالنالبرصان والعرجان والعميان و »النوادر، و

تقريظ »، وألبي حيان التوحيدي كتاب في أخباره سماه « االستبداد والمشاورة في الحرب»و
اطمع عميو ياقوت ، وجمع محمد جبار المعيبد العراقي ، ما ظفر بو متفرقا من شعره ، « الجاحظ

الجاحظ معمم العقل »فحة ، ولشفيق جبري ص 76صفحة ، كما في أخبار التراث  31« رسالة»في 
 ومثمو لحنا الفاخوري .« الجاحظ»ولفؤاد أفرام البستاني « أدب الجاحظ»ولحسن السندوبي « واألدب

توفي في البصرة سنة حمس وخمسين ومئتين في خالفة المعتز ، إذ فمج في آخر عمره ، ومات 
و ، امتاز اسموبو بالواقعية والتكرار والكتاب عمى صدره ، قتمتو مجمدات من الكتب وقعت عمي



والوصف الحسي الدقيق ، كما انو يمزج بين جمال المفظ وجمال الفكرة ، ويتجنب األلفاظ العامية ، 
 وىو كثير االقتباس .

 كتاب البيان والتبيني :

كتاب أدبي صرف ، يكشف عن الجاحظ األديب في نثره الفني الرفيع ، وشعر عربي في      
في عناصره ومصادره ومراميو ، وقد حوى جانبًا ميمًا وغزيرًا من تراث العرب القديم في موضوعو و 

الشعر والنثر والخطب والوصايا والحكم واألمثال والطرائف واألخبار ، وعني فيو الجاحظ بفن القول 
 واألداء ، وأفاض في كالمو عمى الفصاحة والبالغة واأللفاظ ، ومخارج الحروف ، وعيوب النطق

 عند بعض الناس .

وقد استيل الكتاب بالتعوذ من شر الحصر والعّي ، وأن الصمت خير منيما ، وأشاد من      
خالل آيات قرآنية كثيرة وأشعار غزيرة بفضل الفصاحة والبيان ، كما عرض في كتابو الى الكالم 

يراد جانب من أخبار الالحنين من البمغاء .  عمى المحن في األداء وا 

 جلاحظ :اسلوب ا

يعد الجاحظ صاحب مدرسة في النثر العربي في القرن الثالث اليجري ، فمو اسموبو الخاص      
 الذي عرف بو ، إذ كان يتميز بعدد من الميزات والخصائص منيا :

 افتتاح كتبو ورسائمو بالبسممة والحمد هلل والتعويذ . -3

 اظ العامية الساقطة والغريبة والوحشية .اختيار األلفاظ التي تالئم المعاني ، وتجنب األلف -2

 االقتصاد جدًا في استخدام الزخارف المفظية والمعنوية . -1

 التقميل من التنقيح والتيذيب في الكتابة . -4

 الميل الى االستطراد واإلسياب . -5

 االقتباس من آي القرآن الكريم ، والحديث النبوي الشريف واألمثال والشعر . -6

 كثير من الطرائف والنوادر لبعث النشاط واالستمرار في النفوس .ذكر ال -7



 التصوير البارع والوصف الدقيق . -8

 نص من كتاب البيان والتبيني للجاحظ

 قال الجاحظ :

قط أشقى من ىؤالء  قوماً  ، ثم اعمم أنك لم تر ، فيمك اهلل، ما أنا قائل في ىذا فتفيم عني))     
من أىل  ، وال أقل غنماً  ، وال أطول نصباً  ، وال أشد استيالكا لعرضو الشعوبية وال أعدى عمى دينو

، وتوقد نار الشنآن في  وقد شفى الصدور منيم طول جثوم الحسد عمى أكبادىم ، ىذه النحمة
ولو عرفوا أخالق أىل كل  ، ، وتسعر تمك النيران المضطرمة ، وغميان تمك المراجل الفائرة قموبيم
، وما عمة  ، وشمائميم وىيئاتيم ، عمى اختالف شاراتيم وآالتيم ، وزي اىل كل لغة وعمميم ممة

 ((. ، ولخفت مؤونتيم عمى من خالطيم ، ألراحوا أنفسيم ، ولم اجتمبوه ولم تكمفوه كل شيء من ذلك


