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عسخو بؽ بحخ بؽ محبؾب الكشاني بالؾالء، الميثي، أبؾ عثسان، الذييخ بالجاحظ: كبيخ أئسة 
األدب، ورئيذ الفخقة الجاحغية مؽ السعتدلة. مؾلجه ووفاتو في البرخة. فمج في آخخ عسخه. 

لو ، و تمتو مجمجات مؽ الكتب وقعت عميوعمى صجره. قوكان مذؾه الخمقة. ومات والكتاب 
 :ترانيف كثيخة، مشيا

، " و " السحاسؽ واألضجاد  و " البخالء و " البيان والتبييؽ و " سحخ البيان  " الحيؾان
 وغيخىا

ويعج كتاب الحيؾان والبيان والتبييؽ مؽ أواخخ مؤلفات الجاحظ، بعج أن ُأصيب بالسخض، 
اصابتو بالسخض الحي ألدمو فخاشو، لؼ تفارقو قخيحتو الستؾقجة، وذاكختو وعمى الخغؼ مؽ 

 القؾية، وفكاىاتو الداخخة.

كتاب البيان والتبييؽ مؽ أضخؼ مؤلفات الجاحظ، وىؾ يمي كتاب الحيؾان مؽ حيث ويعج  
الحجؼ ويخبؾ عمى سائخ كتبو. وإذا كان كتاب الحيؾان يعالج مؾضؾعا عمسيا فإن كتاب 

التبييؽ يشرب عمى معالجة مؾضؾع أدبي. ولكؽ الجاحظ في ىحيؽ الكتابيؽ، شأنو البيان و 
في جسيع كتبو، يشحؾ مشحى فمدفيا. فيؾ ال يقترخ في كتاب الحيؾان عمى أخبار الحيؾانات 

 .وخراليا وطباعيا، بل يتظخق إلى مؾضؾعات فمدفية

ظب ورسائل وأحاديث وفي كتاب البيان والتبييؽ ال يكتفي بعخض مشتخبات أدبية مؽ خ 
 وأشعار، بل يحاول وضع أسذ عمؼ البيان وفمدفة المغة.



ويعشي الجاحظ بالبيان الجاللة عمى السعشى، وبالتبييؽ اإليزاح. وقج عخف الكتاب خيخ 
الجدء الثالث مؽ القؾل في البيان  ىحا أبقاك هللا»تعخيف بقؾلو الؾارد في مظمع الجدء الثالث: 

لػ مؽ غخر األحاديث، وشاكمو مؽ عيؾن الخظب، ومؽ الفقخ والتبييؽ، وما شابو ذ
السدتحدشة، والشتف السدتخخجة، والسقظعات الستخيخة، وبعض ما يجؾز في ذلػ مؽ أشعار 

 « .السحاكخة والجؾابات السشتخبة

بيحا بخر الجاحظ طخقو السؾضؾعات ذاتيا في كل جدء مؽ أجداء الكتاب. فسؾضؾع عمؼ 
تؾزع عمى األجداء الثالثة: في الجدء األول تحجث عؽ مفيؾم البيان البيان وفمدفة المغة 

وأنؾاعو، وآفات المدان، والبالغة والفراحة. وفي الجدء الثاني تحجث عؽ الخظابة وطبقات 
الذعخاء. وفي الجدء الثالث تكمؼ عمى أصل المغة وقيسة الذعخ. وفي كل جدء مؽ األجداء 

ؽ كالم األبيشاء، خظبا ومقظعات وأحاديث ورسائل الثالثة أورد أبؾ عثسان مشتخبات م
وأشعارا، ندبيا إلى مختمف طبقات الشاس: عقالء وحسقى، نداك ومتيتكيؽ، أعخاب 

 ومتحزخيؽ، رؤساء وسؾقة. 

جاء كتاب البيان والتبييؽ استجابة الىتسام العخب في ذلػ العرخ برشاعة الكالم ألن  وقج
بادىء الدياسية والعقائج الجيشية في زمؽ كثخت السحاىب الكالم ىؾ الؾسيمة السثمى لشذخ الس

واشتج الرخاع بيؽ زعسائيا واحتجم الججل بيؽ أنرارىا. فسدت الحاجة إلى التسخس بالخظابة 
 والسشاعخة وإلى وضع أصؾل ليا تتعمؼ أو يخجع إلييا.

ن وفمدفة المغة. ويسكششا القؾل إن كتاب البيان والتبييؽ أقجم وأىؼ محاولة لجراسة عمؼ البيا 
ويعتبخ الجاحظ رائجا في ىحا السزسار لسؽ جاء بعجه أمثال ابؽ فارس وابؽ جشي 

 والديؾطي. 

إلى القؾل بأن فقو المغة يجب أن يكؾن فخعا مؽ عمؼ أوسع يذتسل  دي سوسروقد سبق 
والبيان اسؼ جامع لكل »عمى مختمف أنؾاع الجالالت سساه الجاحظ عمؼ البيان حيث يقؾل: 



شيء كذف لػ قشاع السعشى، وىتػ الحجاب دون الزسيخ، حتى يفزي الدامع إلى حكيقتو 
وييجؼ عمى محرؾلو، كائشا ما كان ذلػ البيان، ومؽ أي جشذ كان الجليل، ألن مجار 
األمخ والغاية التي يجخي القائل والدامع إنسا ىؾ الفيؼ واإلفيام. فبأي شيء بمغت األفيام 

 «ػ ىؾ البيان في ذلػ السؾضعوأوضحت عؽ السعشى، فحل

وقد حصر الجاحظ أنواع البيان بخمدة ال تزيد وال تنقص هي اللفظ واإلشارة والعقد والخط 
 والحال.

وىؾ يعتبخ اإلشارة بالجؾارح كاليج والظخف والحاجب مخفقا كبيخا يعيؽ الشاس في أمؾر 
ؼ في معشى خاص يحاولؾن ستخىا عؽ البعض دون البعض. ولؾالىا لؼ يدتظيعؾا التفاى

 الخاص.

أما الخط أو الكتابة فيؾ وسيمة التبييؽ في الكتب، ونقل السعخفة عبخ الدمان والسكان، ولؾاله 
 ال نجثخ العمؼ. ومؽ ثؼ كانت أىسية الكتب وأفزميتيا ألن الكتاب يجرس في كل زمان ومكان

 .بيشسا ال يعجو المدان سامعو

ف مشازل القسخ والذسذ والشجؾم وعجد الدشيؽ وال يقل الحداب أىسية عؽ الخط، وبو تعخ 
 واأليام الخ.

أما الشربة فيي الحال الشاطقة بغيخ المفظ والسذيخة بغيخ اليج. وذلػ عاىخ في خمق 
الدساوات واألرض، وفي كل صامت وناطق وجامج ونام ومكيؼ وعاعؽ وزائج وناقص. 

ن الشاطق، فالرامت ناطق مؽ جية فالجاللة التي في السؾات الجامج كالجاللة التي في الحيؾا
 .«عجساء معخبة مؽ جية البخىانالجاللة، وال

 بقي المفظ، أىؼ وسائل البيان، وقج تحجث عشو الجاحظ بإسياب ودرسو دراسة عسيقة شاممة.



وقؾام المفظ الرؾت، فكل لفغة تتألف مؽ مجسؾعة مقاطع، وكل مقظع يتألف مؽ مجسؾعة 
والرؾت يشتج عؽ حخكات المدان في الفؼ. يقؾل حخوف، وكل حخف عبارة عؽ صؾت. 

والرؾت ىؾ آلة المفظ والجؾىخ الحي يقؾم بو التقظيع وبو يؾجج »الجاحظ مؾضحا ذلػ: 
التأليف، ولؽ تكؾن حخكات المدان لفغا وال كالما مؾزونا أو مشذؾرا إال بغيؾر الرؾت، وال 

 . «كالما إال بالتقظيع والتأليفتكؾن الحخوف 

 احظ بسالحغة العمل التي تعتخي البيان وأىسيا الحبدة والمثغة والمكشة والمحؽ.ويعتشي الج

والحبدة عقجة تريب المدان فال يدتظيع السخء الشظق بديؾلة، ويثقل عميو الكالم، فيشتج 
عؽ ذلػ عجم القجرة عمى التعبيخ جيجا عؽ أفكاره وإفيام اآلخخيؽ. وكان مؾسى يعاني مؽ 

حيؽ بعثو إلى فخعؾن بإبالغ رسالتو أن يحل تمػ العقجة التي كانت في ىحه العقجة فدأل هللا 
 .و الحبدة التي كانت في بيانولدانو أ

جاز أن الجاحظ نغخ إلى وعيفة التأليف األدبي مؽ زاوية أخخى خالف إيويسكششا أن نقؾل ب
تمػ التي نغخ مشيا كتاب عرخه، فميدت وعيفة الكتابة عشجه مجخد إفخاغ مديج مؽ 

برفة  -السعمؾمات التي تجل عمى ثقافة الكاتب لكي يتثقف بيا القارئ، بل تتسثل وعيفتيا
في الكذف عؽ شخرية الكاتب وفمدفتو المغؾية أو الكالمية واألدبية مؽ ناحية،  -أساسية

ازاء أنساط الدمؾك البذخي في ضؾء الحياة االجتساعية التي  ثؼ في التعبيخ عؽ مؾقفو
ندتظيع أن نزيف الى ذلػ وعيفة أخخى وىي امتاع القارئ باألسمؾب يعيذيا في عرخه، و 

الفكاىي والشؾادر الظخيفة، أدركشا الى أي حج استظاع الجاحظ أن يظؾر الكتابة االدبية في 
 عرخه مؽ ناحيتي اسمؾبيا واىجافيا.


