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 البخالء للجاحظء في النثر الفني اإلنشا 

 
 يهمنا ما ولكن والعلمية والدينية والكالمية الفكرية الكتب من الكثير الجاحظ كتب
 كتبه بعض أن نجد المضمار هذا وفي القصة على المبنية األدبية الكتب هو هنا منها
 نهأ وذلك عليه التعرف ننوي الذي البخالء كتاب ومنها القصة أساس على بني فقط

 . البخل حول تدور القصص من مجموعة عن عبارة
 من الكثير وجود عن فضال أخرى قصصية كتب لديه كانت فالجاحظ ذلك ومع

 وخصوصا منها العلمية حتى كتبه جميع في علينا يسردها التي القصيرة القصص
 . ثانوية أخرى موضوعات إلى األساس موضوعه من يستطرد حينما
 قصة )سالم الزير قصة( الجاهلي العصر في ستعرضناهاا التي القصة كانت وإذا

 كقصة االسالم قبل العربية القصص من الكثير على ينطبق وهذا وكاملة مطولة
 آخر نحى تتخذ بدأت اإلسالم بعد القصص فإن وغيرها، الهاللي زيد وأبو عنترة
 ايةبد البخالء الجاحظ كتاب ويعد القصة، من بدال القصيرة الحكاية على يعتمد

 . هذا القصة نظام في القصصي السردي للتحول
 قصيرة قصص نقل على يعتمد فأسلوبه الكريم القرآن بتأثير التحول هذا كان وربما
 على التركيز بإعادة وذلك مختلفة بأشكال عديدة مرات في تكرارها عن فضال أيضا

 اصأشخ عن دوما تكن لم القرآنية القصص أن كما مرة، كل في مختلفة جوانب
 ذكر يرد لم أشخاص عن بعضها كان فقد حقيقيتها، من الرغم على لنا معروفين
 بعض وجود من الرغم على الكريم القرآن خالل من لنا مجهولة وبقيت أسمائهم

 . الشخصيات هذه تعريف تحاول التي السيرية أو النبوية المرويات



 الهندية أكانت ءسوا المترجمة القصص من القصص اختصار في التأثير جاء وربما
 فقد الثقافتين، هاتين من المترجمة السرديات على العرب انفتاح بعد الفارسية أو

 حول تدور قصيرة قصص عن عبارة وهي ودمنة كليلة قصص المقفع ابن ترجم
 في ما حكمة تعلم منها والغرض ودمنة كليلة من كل يرويها مختلفة موضوعات
 عن القصص من العديد ترجم الذي هارون نب سهل فعل ومثله المتناول، الموضوع
 القصص ليس هنا يهمنا ما ولكن الرسائل من الكثير وكتب والهندية الفارسية

 . مباشرة العربية باللغة المكتوبة القصص بل المترجمة
 القائمة قصصه كتابة نحو الجاحظ توجه سويا المصدرين هذين بتأثير كان وربما
 . بالتحليل القصص هذه هنا ناولوسنت البخل هو واحد موضوع على
 بأنه بعضهم فقال الكتاب لهذا الجاحظ تأليف سبب تفسير الباحثين بعض حاول وقد

 الكثير كتب الذي مثال كالكندي البخالء بعض من لالنتقام شخصي بدافع يكون ربما
 في تحديدا األمويين صورة لتشويه سياسيا كان الدافع أن بعضهم وقال بخله عن

 مجرد أنه بعضهم وقال شرهه، عن فضال بخله معاوية عن معروفا كان دفق بخلهم
 الجاحظ أن بعضهم وقال حذافيرها، بكل الواقعية الحياة لتصوير الجاحظ من محاولة

 في حريا وجده حتى داخله في يتقلب الموضوع هذا استمر وقد بخيال كان نفسه
 العصر ذلك في جتماعيةاال الحياة لوصف محاولة أنه بعضهم وقال عنه، الكتابة

 طبقة ونشوء االجتماعية الطبقات وتكون وانتشاره المال شيوع بعد وخصوصا
 الطبقات هذه بخل يصف كي كتابه الجاحظ كتب ولذا واالغنياء والقادة التجار
 عن البحث باتجاه ذهبت وتوهمات تخمينات مجرد جميعا األسباب هذه ولكن الغنية،

 . محالها غير في االسباب
 فقط البخالء قصص تدوين البخالء كتاب تأليفه من الجاحظ غرض يكن لم أنه بدوي

 سمة بوصفه البخل على الوقوف أجل من ثقافيا فكريا كان باألساس غرضه أن بل
 للناس يقدمها التي البخيل مبررات استعراض عندها التوقف من الجاحظ يريد منبوذة

 البخالء تبرير بل البخل قصص فقط الجاحظ لنا ينقل لم هنا ومن بخله، يبرر كي
 ونسبوه المنع على حاموا ولم اقتصادا والشح إصالحا البخل سموا لم( :فقال لبخلهم

 من المدافعة عند الوقوف وهذا ،)... جهال واألثرة سرفا الجود جعلوا ولم الحزم إلى
 وهذا البخيل يقدمه أن يمكن الذي والبرهان االحتجاج في بحث هو إنما البخالء قبل
 يعتمده الذي السوفسطائي االحتجاج عند الوقوف يريد كان الجاحظ أن ي يعن

 . البخالء
 أشكال عن الكشف نحو يسعى األرسطي المنطق بتأثير كان الجاحظ ن أ والحقيقة

 فقد ولذا البخالء يستعملها التي الخاطئة واألقيسة العبارات وهي المنطقية المغالطات
 وقطاع والمجانين والحمقى اللصوص مع األخرى كتبه في نفسه المنحى هذا نحى

 مغالطة جدلية بتبريرات يفعلونه ما يبررون الذين األشخاص من وغيرهم الطرق
 . المختلفة كتبه في منثورة هذه وقصصهم

 هذه أدبية حول التساؤل إلى يستدعينا الجاحظ عند القصة لكتابة الدافع هذا ولكن
 قصص أنها أم األدب إلى القصص هذه تنتمي هل لنتساء أننا بذلك وأعني القصص

 الحجاج طبيعة تبين أو توصل لكي القصصي القالب استعملت كالمية أو فلسفية



 الخطاب يتبين كي الجاحظ وضعها فعال القصص هذه أن والحقيقة المغالط؟
 الحجاج، هذا أشكال أحد وتبريراتهم البخالء وخطاب الناس عند المغالط الحجاجي

 طابع ألن أدبا بوصفها وضعها التي البخالء قصص إلى النظر من يمنع ال ذاه ولكن
 أجل من القصص هذه قراءة يريد من أن أي أساسي، بشكل فيها موجود المتعة
 ذلك فيمكنه حجاجيا مغالطا خطابا بوصفها إليها النظر يريد ومن ذلك يمكنه المتعة
 .البخالء قصص أمام إمتاعيو نفعي مزدوج هدف أمام المرة هذه أننا أي أيضا،
 خالل من عنها الحديث يريد التي الشخصيات على بناء كتابه أبواب الجاحظ وزع

 الشخصيات أسماء بعض ذكر أغفل وقد وتفضيله، له واحتجاجها البخل عن دفاعها
 منسوبة غير القصة سمع ألنه أو الرجل يستر لكي مجهول إلى منسوبة القصة وترك

 . ما شخص إلى
 المتعارف بالمعنى قصة تكن لم البخالء في الجاحظ عند القصة فإن لحقيقةا وفي
 الجاحظ ذكر فإذا ولذا بخله، عن البخيل دفاع بتصوير تهتم حكاية ألنها اليوم، عليه
 أخرى شخصيات أسماء يذكر أن عنده المهم فليس القصة في الرئيسة الشخصية اسم
 بن سهل رد كتابه افتتاح في مثال لنا نقل فقد البخل، قضية في محورا كانت إذا إال

 . بالبخل وصفوه ألنهم الترك زياد بن محمد على هارون
 عامة أمورا الجاحظ يذكر أن إلى أحيانا الشخصيات ألسماء اإلغفال هذا ويمتد

وللجليس إذا  أتاه، إذا للزائر  المروزي يقول :مثال كقوله الحقيقية » بالقصص ليست

وإن   طيب بغداء لغّديتك تغّديت أنك لوال له :  قالإذا قال ال ؟ فطال جلوسه تغديت
 على يده في يصير فال ،أقداح خمسة لسقيتك تغديت، كنت لولقال له:  نعم :قال

 حقيقية قصة ليس بذلك ذهوه ،مرو أهل عن عام كالم وهذا )كثير وال قليل الوجهين
 مقيد، غير عام وضع عن تحكى أن يمكن طرفة فهي بالنادرة نسميها أن يمكننا بل
 )... قال فإذا)و( قال إذا) الشرط أداة في حتى واضح طرافتها أمر أن بل

 البخالء عن الجاحظ نقلها التي الحكايات جميع على ينطبق ال الحال هذا ولكن
 من ما أحد حكاية على بناء الجاحظ ينقلها حقيقية قصص القصص هذه من فاألغلبية
 يحتج الذي العقلي االحتجاج نقل كان أساسا القصة من فالهد أن وذلك له، أصدقائه

 وكالما حقيقية قصة لنا ينقل أن منه تطلب الدافع وهذا بخله، عن دفاعا البخيل به
 .حقيقة البخيل قاله
 ولكنه أيضا البخالء عن كتابا البغدادي الخطيب سيكتب عام مائتي من يقرب ما فبعد
 في القصة هو عنده يهم ما بل قصصه في ساأسا للبخالء العقلي االحتجاج يضع لن
 ما وهذا للقصص، الحقيقي بالطابع تمسكه من الرغم على حكاية بوصفها ذاتها حد

 . المكدي عن بالكامل مختلقة قصصا لنا وسيكتب المقامات في الهمذاني سيغادره
 القصص هذه من نماذج ثالثة سأختار واضحا القصص هذه عن كالمنا يكون ولكي

 :عنها نتحدث
 بالمصباح االرتفاق عن وصبروا منزل، في ترافقوا خراسانية أن أصحابنا زعم - 
 يدخل وأن يعينهم، أن منهم واحد وأبى وتخارجوا، تناهدوا أنهم ثم .الصبر أمكن ما
 يزالون وال يزال وال بمنديل؛ عينه شّدوا المصباح جاء إذا فكانوا .معهم الغرم في

 .عينيه أطلقوا أطفأوه فإذا المصباح، واويطفئ يناموا أن إلى كذلك،



 رجال إن :وذلك الدهر، وجه على مشيختنا من سمعناه ما مرو أهل أعاجيب ومن - 
 فيكرمه العراق، أهل من رجل على وينزل ويتّجر، يحجّ  يزال وال كان مرو أهل من

 ىحت بمرو، رأيتك قد إني ليتالعراقي  لذلك يقول ما كثيرا كان ثممؤونته  ويكفيه
 الله أغناك فقد ههنا فأما .مّرة كل في البرّ  من لي تجّدد وما إحسانك، لقديم أكافئك

 هّون مما فكان الناحية؛ تلك في حاجة طويل، دهر بعد العراقي، لذلك فعرضت عني
 نحوه مضى قدم فلما .هناك المروزيّ  مكان االغتراب، ووحشة السفر، مكابدة عليه
 الرجل يصنع كما عنده، رحله ليحطّ  وكسائه، نسوتهوقل عمامته وفي سفره، ثياب في

 أثبته، يره فلم وعانقه، عليه أكبّ  أصحابه، في قاعدا وجده فلما .أنسه وموضع بثقته،

 إيّاي إنكاره لعل « ؛ بقناعه وقال في نفسه فرمىعنه سؤال من رآه قط  سأل وال

 : » العمامة قبل من أتي إنما يكون أن لعله « فكان له أنكر فقال : » القناع لمكان

 إنما فلعله فقال إنكارا  له كان ما أشدّ  فوجده مساءلته، وجدد إنتسب، ثمفنزعها 
 شيء يبق لم أنه المروزي علمفمن قبل القلنسوة فنزعها عنه فوجده أشد له إنكارا أتي

 .أعرفك لم جلدك من خرجت لو فقال له: والمتجاهل، المتغافل به يتعلق
 أو خومهرويه، خالدا يكون أن إما بفارس، كان وال عن سيري بن محمد حدثني - 

 احتجب وقد وأمره، بحسابه مشغول وهو مجلس، في يوما هو بينا :قال غيره،
 فرغ فلّما .ومّجده وقّرظه فيه مدحه شعرا فأنشده يديه، بين من شاعر نجم إذ بجهده،

 وإني أحسنت قالفشديدا  فرحا الشاعر ففرح درهم آالف عشرة أعطه :لكاتبه   قال
عشرين  اجعلهافأقبل على كاتبه وقال له  الموقع؟ هذا منك وقع قد القول هذا ألرى

 من يخرج الشاعر كادوفرحه قال لكاتبه أعطه أأربعين ألف ف حاله رأى فلما ألفا
 قد أيتنير كلما أنك أعلم وأنا كريم؛ رجلأنت  فداك، جعلت ،فقال الشاعر جلده،

 دعا ثم الشكر قلة من إال يكون ال منك هذا وقبول الجائزة، في زدتني فرحا، ازددت
 وهل !ويلك : هل تأمر له بأربعين ألف درهم؟ فقال: فقال كاتبه عليه أقبلف وخرج له

 هذا إنما؟ فقال الكاتب: ولم أمرت له بذلك؟ فأجاب: أحمق يا شيئا تعطيه أن تريد
 من وأشدّ  القمر، من حسنأ أني زعم حين هوبكالم ف وسررناه بكالم، سّرنا رجل

 يدي في جعل هل الّسنان من أنفذ أمري وأن السيف، من أقطع لساني وأن األسد،
 كذب حين سّرنا قد ولكنه كذب؟ قد أنه نعلم ألسنا بيتي؟ الى به أرجع شيئا هذا من
 بكذب كذب فيكون كذبا، كان وإن بالجوائز، له ونأمر بالقول نسّره أيضا فنحن لنا،

 الذي المبين الخسران هو فهذا بفعل، وقول بصدق كذب يكون أن فأما .بقول وقول
 .به سمعت
 أوال الزمان تحديد نم تخلو كانت الجاحظ عند القصة أن النماذج هذه من لنا ويبدو

 ينقلها بدوره وهو للجاحظ نقلها تم ما زمن في وقعت حادثة مجرد المروية فالحكاية
 قصير زمن في ما حادثة عن حكت قد كاياتالح بعض كانت وربما موثق، بشكل لنا

 إذ السابقة 2 رقم كالحكاية طويلة حكاية يحكي منها القليل ولكن األيام يتجاوز ال

 في لألحداث النسبي الطول فهذا ذلك ومع طويلة، زمنية مدة بمرور أحداثها جرت

 ايةحك هو المهم ألن مفتوحا الجاحظ تركه بل زمنيا محدد غير )2 رقم( القصة هذه

 . زمان بال مروية الحكاية كأن حتى زمنها، تحديد ال القصة



 خراسان أو البصرة أو بغداد في القصص أكثر دارت فقد المكان إلى بالنسبة وأما
 الحكايات بعض توسعت فقد ذلك ومع حكاياته الجاحظ منها ينقل التي البيئة بوصفها

 للمكان الدقيق الرسم وأما ،الحكاية راوي بحسب قليال أبعد أخرى أماكن إلى لتمتد
 أو متخيال كان وكأنه المكان أن نقول يجعلنا وذلك كثيرا، به يحفل الجاحظ يكن فلم

 .مكان ال عن مكتوبة الحكاية وكأن بل وهميا
 بأسمائها الشخصيات تذكر أن الجاحظ حكايات على فيغلب الشخصيات وأما

 مذكورة تكن لم خرىاأل الشخصيات ولكن لها، والراوي القصة بطل وخصوصا
 كأن حتى صفتها، أو مهنتها أو عملها باسم مذكور وبعضها مهملة وكانت بأسمائها

 . كبير بروز على تحوز أن دون الخلفية في تقبع ومتخيلة وهمية الشخصيات هذه
 ولكنه والرد، السؤال أحيانا يتجاوز ال التعقيد من يخلو بسيطا كان فقد الحوار وأما
 كان حينما خصوصا وذلك صفحات إلى يمتد جدا طويال كان أخرى قصص في

 الكتاب من الهدف وهو مغالطي حجاجي كخطاب الحوار تصوير يريد الجاحظ
 هوتأليف


