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امللﺨﺺ
هﺬه قراءة يف جانب من فكر اجلاحظ وأدبه متجسد ًا يف كتاب (البيان

والتبيني)  ،تلمسنا أن نوثق من بني حمتواه مسﺄلة بارزة فيام حتيل إليه من انشغاالت
اجلاحظ ووجهته يف ال ّتخري واملعاينة ،تلك هي رؤيته الواقعية ،وتوظيفه للنص

الشعري الﺬي ساوق بينه وما شغل به من وقائع وأخبار وجمادالت فكرية ومعرفية

تضمنها كتابه هﺬا الﺬي ال ادعاء يف القول أنه موسوعة من الرصد الثقايف واألديب

الﺬي ﲣريه وشغل بجمعه وتوثيقه.

لقد استوﰱ الشعر جما ً
ال رحب ًا يف كتاب اجلاحظ هﺬا فام من صفحة من

عن عﲆ
صفحاته إال واحتوت عﲆ بيﺖ شعر إن ﱂ نقل أبيات ًا  ،وما من حادثة أو أمر ّ
بال اجلاحظ أو دار يف خميلته إال وكان الشعر مرادفه وحمل الﱪهنة عليه .

والشعر يف كتاب البيان والتبيني يقف يف خدمة الغرض أو املسالة التي يطرحها

اجلاحظ ويعاجلها يستشهد به ويتخﺬه برهان ًا عﲆ صواب ما يبديه من آراء وأفكار.
ومن هﺬا املنطلق

فقد جتسد البعد الواقعي يف الرؤية النقدية عنده عﱪ ﲤثالت كانﺖ هي

املرتكزات التي ﲤثلها يف توثيق ما رصدته تﺄمالته الواعية من الفكر واالجتامع ،
واملثاقفة األدبية وقيم العرص وانشغاالت أهله.

٣٠٥

ً التخري الشعري عند اجلاحظ كتاب" البيان والتبيني "مثا
ال
البعد الواقعي يف
ّ

Abstract
Reading in the aspect of thought of AL-JAHIZ and his literature
embodied in Statement and Clariﬁcations is of impoertance to
document its content as a prominent issue .while
Poetry has taken essentiality in his book as there is verse
.Statement and Clariﬁcations grows important . In this sense�
the realistic dimension of criticism vision was embodied at him
though representations were the pillars which are represented in
the documentation of his observant contemporaries of thought ,
society , literary education and values of the times and concerns of
the intellectuals.
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* يف البدء:
يتشعب احلديث ـ حني يكون عن فكر أيب بحر اجلاحظ وأدبه ،وما أنجزه

يف كتبه ورسائله ـ وال يكاد ينتهي ،أو حتﻂ به قراءة بل قراءات  ،فمتسع ما لديه من

كل علم وأفق مثاقفة يستدرج الرؤية إىل أكثر من مقاربة وتوجيه قرائي ،من دون أن
جتد أنك أشبعﺖ مابني يديك تﺄم ً
ال وفحص ًا واستنطاق ًا.

ويتداخل وعيه  ،ومكونات تﺄسيسه املعريف والثقايف مع مﺂالت النشﺄة والتكوين

اإلنساين ،فتحيلك إىل استدعاء بعﺾ تفصيالت حياته  ،تلك التي اندسﺖ يف

مسارات شخصيته ّ
قر هلا أن تصري إليه وتنبني عﲆ وفقه ،لتنتﺞ ـ من
وأطرﲥا بالﺬي ّ
هﺬا وذاك تلك الكينونة الفكرية الفﺬة ،وهي حتيل معارفها إنتاج ًا ثقافي ًا مشتجر ًا يف

انشغاالته ،حتى ال يكاد يفوته أي ًا من آفاق املعرفة وجماالت اإلخبار املتيقن عتها ،

وهو ما تبدى يف كتبه ورسائله التي تنهل منها الدراسات بالﺬي ال ينفد مدده.

ويف قراءتنا هﺬه فقد ﲣرينا واحد ًا من كتبه هو (البيان والتبيني)) ،)1تلمسنا

أن نوثق من بني حمتواه مسﺄلة بارزة فيام حتيل إليه من انشغاالت اجلاحظ ووجهته

يف ال ّتخري واملعاينة  ،والتوجيه املخﱪ عن ﲨلة من الرؤى التي نعتقد أن شخصية

اجلاحظ ﲤثلتها يف معظم ما ﲣريته ودونته  ،تلك هي وجهة توظيفه للنص الشعري
الﺬي ساوق بينه وبني ما شغل به من وقائع وأخبار وجمادالت فكرية ومعرفية

تضمنها كتابه هﺬا الﺬي ال ادعاء يف القول إنه موسوعة من الرصد الثقايف واألديب
الﺬي ﲣريه اجلاحظ وشغل بجمعه وتوثيقه.
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*التﺄسيﺲ الﺜقايف لشﺨﺼية اﳉاﺣﻆ :
تﺄثرت ثقافة اجلاحظ ـ وهي تقدم منجزها املعريف ـ ببعدين مهمني  ،أوهلام :

البيﺌة الشعبية التي عاش فيها والوسﻂ املادي الﺬي وجد نفسه ينتمي إليه ،فقد ولد
اجلاحظ وعاش مراحل حياته األوىل فقري ًا معدم ًا وذاق مرارة اجلوع وآالم العوز

وسوء احلال مثل غالبية أبناء بيﺌته).)2

واجلاحظ ابن وسطه االجتامعي ،وسليل البيﺌة الشعبية املشتجرة بالوقائع

واملشكالت واهلموم ،والتنوع السلوكي الالفﺖ لرغبة الرصد والتوجيه القرائي

الﺬي أتقن اجلاحظ صنعته وتفوق فيها عﲆ سواه) ،)3فكان البد له أن يعاين وجود

أولﺌك الناس البسطاء ويستفيﺾ يف استدعاء أخبارهم وأشعارهم ونوادرهم،
ومن هنا وجدنا اهتاممه بتصوير ذلك الوسﻂ الﺬي ينتمي إليه ومﺂالت تشخصه يف

صور ووقائع وأسامء ﲤاهى مع وجودها من حوله ،واستحﴬها فيام رصده ودونه،
واحد ًا من جوانب ما استدعاه يف كتبه ورسائله ،ومنها كتابه (البيان والتبيني).

وهناك ألجانب آخر كان له أثر واضﺢ يف ثقافة اجلاحظ يتمثل يف اتصاله

باملعتزلة) )4وارتباطه بفكرهم ذي الوجهة املنطقية العقلية ،األمر الﺬي انعكس يف

كتاباته ويف آرائه ونظراته الفلسفية ويف طريقته يف البحث واالستقصاء الﺬي ال يكاد
يتخطى أي ًا ظاهرة ،أو يستبعد اﳋوض فيها .

لقد كان اجلاحظ معتزلي ًا أصيل التيقن من هﺬه الوجهة ،يعتمد عﲆ العقل

ويتخﺬه إماما يف تفسري الظواهر ،والنظر إىل القضايا الفقهية واملعرفية ،ووقائع

التاريخ وحركيته ،واستجالب العقل للنظر يف خمتلف اجلوانب الﺬهنية والسلوكية
األخر .
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وقد ترسخﺖ آراؤه يف االعتزال وتبدت أكثر وضوح ًا ودقة عنده ،حتى

أصبحﺖ له فرقة من املعتزلة تدعى) اجلاحظيةى ( جارت املعتزلة يف بعﺾ املسائل،

كنفي الصفات عن اﳋالق ،ومسﺄلة خلق القران .وانفردت بمسائل منها  :إن
املعارف كلها طباع وليس بﴚء من ذلك من أفعال العباد ،وليس للعباد كسب

سوى اإلرادة  .ومن مسائلها أن أهل النار ال ﳜلدون فيها عﺬاب ًا بل يصريون إىل
طبيعة النار فهي جتﺬب أهلها إىل نفسها دون أن يدخل احد فيها ).)5

وقد التزم اجلاحظ بﺄفكاره االعتزالية وناقﺶ ضمن هﺬا املنظار كثري ًا من

املسائل الواردة يف كتابه (البيان والتبيني ) .
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* البيان والتبيﲔ ،ووﺟهة التﺄليف:
يعد كتاب اجلاحظ (البيان والتبيني) من أهم ما يمكن للرتاث الفكري

واألديب العريب أن يعتز به ـ ويضعه يف مﺂل املراجعة والتقﴢ والدرس القرائي

اجلاد؛ فهو مصدر عظيم الفائدة ملن أراد االطالع عﲆ جوانب اإلبداع العريب

واآلفاق العقلية العربية ومنجزها الثقايف متعدد اآلفاق والتشكل ،ولعل إشادة

العلامء واألدباء والدارسني هبﺬا الكتاب ـ قدي ًام وحديث ًا ـ من السعة والتواتر بحيث

تصعب اإلحاطة بمقوالﲥا عنه  .ولنا هنا أن نستﺬكر ما أورده (ابن خلدون ) يف
مقدمته عنه ،حني قال " :سمعنا من شيوخنا يف جمالس التعليم أن أصول هﺬا الفن

أربعة ،هي  :أدب الكاتب البن قتيبة وكتاب الكامل للمﱪد وكتاب البيان والتبيني
للجاحظ وكتاب النوادر اليب عيل القايل ،وما سوى هﺬه األربعة فتبع هلا وفروع

عنها" ).)6

تظهر يف(البيان والتبيني)عبقرية اجلاحظ وقدراته العلمية الكبرية واتساع

أفق ثقافته  ،فهو عاﱂ من علامء اللغة وأساليبها وتصاريفها ،له آراؤه فيها كقوله ":
وقد يستحب الناس ألفاظ ًا وغريها أحق بﺬلك منها .أال ترى أن اهلل تبارك وتعاىل

ﱂ يﺬكر اجلوع يف القران إال يف موضع العقاب أو يف موضع الفقر املدقع والعجز

الظاهر ،والناس ال يﺬكرون السغب ويﺬكرون اجلوع يف حال القدرة والسالمة .
وكﺬلك ذكر املطر ألنك ال جتد القرآن يلفظ به إال يف موضع االنتقام والعامة وأكثر
اﳋاصة ال يفصلون بني املطر وذكر الغيث ").)7

وهو يف بعﺾ ملحاته املتﺄملة للنفس البرشية حملل للمشاعر اإلنسانية ومتفهم

جلوانب من مكنوﳖا الشعوري الالواعي  ،حد يتيقن فيع أن يقول  " :ولعمري إن
٣١٠
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الناس إىل الكالم ألﴎع ألن يف أصل الرتكيب أن احلاجة إىل القول والعمل أكثر من

احلاجة إىل ترك العمل والسكوت عن ﲨيعه القول " ).)8

وقوله " :وال يمكن ﲤام الفهم إال مع ﲤام راحة البال " ) ،)9ويقصد أن الفهم

التام ألي مسﺄلة أو أمر ال ﳛدث إال حينام يكون البال خالي ًا من التفكري يف ﳾء آخر

ويدعم قوله هﺬا ببيﺖ شعر ملجنون ليﲆ :

أتاين هواها قبل أن أعرف اهلوى

فصادف قلبي فارغ ًا فتمكنا

))10

وهو يعجب من حال طرفة بن العبد ومن عبد يغوث  ،كيف أﳖام واجها املوت

وسمعا بﺈذنيهام أمر ﳖايتهام وﱂ يتلجلﺞ هلام لسان بل قاال شعرا ال يقل إدال ً
ال عﲆ

ﲤكنهام التعبريي عن باقي شعرﳘا وﳘا يف حاالت األمن والطمﺄنينة ،لقد قال عبد
يغوث قصيدته التي مطلعها:

أال ال تلـوماين كفى اللوم ما بيا

فاملكمــا يف اللوم خري وال ليا

))11

َواح عقائدية وفكرية وسلوكية،
كﺬلك نرى للجاحظ كثري ًا من اآلراء املتعلقة بِن ٍ

وجمادالت ذات طبيعة تارﳜية أو اجتامعية أو أدبية ،وما إىل ذلك ﳑا يزخر به هﺬا

الكتاب الﺬي مثل ـ مع كتاب احليوان ـ خالصة اجلهد التﺄليفي املعريف الﺬي جتلﺖ
فيه مقدرة اجلاحظ الثقافية الثّرة.

وبمجاورة تلك املعارف اﳋصيبة يﺄخﺬ النقد األديب ـ والسيام نقد الشعر

مساحة بي ّنة ،متداخ ً
ال أحيان ًا مع األخبار والوقائع وما يورده اجلاحظ من قضايا
كالمية وأفكار فلسفية  ،يف حني يستقل بنفسه يف أحايني ﹸأخر  ،والسيام حينام يعالﺞ
بعﺾ املسائل اﳋاصة بالشعر.
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وأراء اجلاحظ النقدية هﺬه توضﺢ لنا بجالء دال قدراته العلمية التي تستند عﲆ

قاعدة واسعة هي ثقافته املوسوعية وجماالت اهتاممه املتعددة .

ﳛدد اجلاحظ للناقد صفات متعددة ﳚب أن تكون فيه  ،لعل أﳘها عنده أن

يكون ذلك الناقد متجرد ًا من التعصب  ،بعيد ًا عن اهلوى وامليل  ،ينظر إىل النص

الﺬي أمامه بعني عقله ال بعاطفته وهواه » فﺈذا كان احلب يعمي عن املساوئ فالبغﺾ
يعمي عن احلقائق واملحاسن  .وليس يعرف حقائق ومقادير املعاين وحمصول حدود

لطائف األمور إال عاﱂ حكيم أو معتدل األخالط عليم  ،وإال القوي املنة ،الوثيق
العقدة  ،الﺬي ال يميل مع ما يستميل اجلمهور األعظم«).)12

أما آراؤه يف الشعر ـ وما يتعلق هبا من تصورات نقدية ـ فهو ما سنقف عنده يف

أثناء مقاربتنا للموضوعة التي هي غاية هﺬه القراءة .
*الشعر وطباﺋعﻪ يف البيان والتبيﲔ:

 (١استوﰱ الشعر جماال رحب ًا يف كتاب اجلاحظ هﺬا؛ فام من صفحة من صفحاته

عن عﲆ بال
إال واحتوت عﲆ بيﺖ شعر إن ﱂ نقل أبيات ًا  ،وما من حادثة أو أمر ّ
اجلاحظ أو دار يف خميلته إال وكان الشعر مرادفه وحمل الﱪهنة عليه .

والشعر يف كتاب البيان والتبيني يقف يف خدمة الغرض أو املسالة التي يطرحها

اجلاحظ ويعاجلها يستشهد به ويتخﺬه برهان ًا عﲆ صواب ما يبديه من آراء وأفكار،

ففي كل أمر تطرق إليه ﱂ يﺄل أن يورد يف أثناء معاجلته شعر ًا يوايف فكرته ويدلل عﲆ

مراميه يف التمثل الشعري) ،)13ويف ذلك ما يؤﴍ مقدرة اجلاحظ الثقافية واتساع
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خميلته وسعة إمكاناته يف احلفظ والتﺬكري واالستعادة وهو جانب من جوانب عبقرية
هﺬا الرجل العظيم املكانة.

هكﺬا سرتاه حني يعرض لك قوله ":وألن العرب جتعل احلديث والتبسﻂ

والتﺄنيس والتلقي بالبرش من حقوق القرى ومن ﲤام اإلكرام وقالوا  :ﲤام الضيافة

الطالقة عند أول وهلة  ،وإطالة احلديث عند املؤاكلة " ) )14فﺈنه يدعم تلك الفكرة ،
ويﱪهن عﲆ تبنيهم ملنطوقها يف شعرهم ،فيورد ما ناف عﲆ أربع مقطوعات شعرية

لعدد من الشعراء كلها تﺬهب إىل دعم مقولته).)15

وحني يرد عﲆ الشعوبية وما زعمﺖ من أن العرب ال تقاتل بالليل يتخﺬ الشعر

دلي ً
ال فيقول  » :والدليل عﲆ أﳖم يقاتلون بالليل قول سعد بن مالك يف قتل كعب
بن مزيقيا امللك الغساين:

وليـلة تبع وﲬيس ســــعد

أتـــ،ـونا بعـــــد ما نمــنا دبيبا

فلـم ﳖـدأ لباسهم ولكـن

ركبنــا حــد كـوكـبهم ركوبا

بﴬب تفلق اهلامات منه وطعـن يفصل احللق الصليبا

))16

وال يكتفي هبﺬه األبيات الثالثة بل يﺬكر بعدها أكثر من عرشة أبيات ﳋمسة

شعراء تطرقﺖ اىل املسالة نفسها) .)17وهكﺬا سنجده ،ويف أغلب املسائل التي
يوردها فﺈنه ﳚعل الشعر مصاحب ًا هلا وقائ ًام يف ما يساوق الرؤية التي حتملها.

والﺬي يالحظ يف الشعر الﺬي أورده اجلاحظ أنه ﱂ يلتزم فيه طابع ًا معين ًا أو

عرص ًا حمدد ًا ،فهو يروي الشعر القديم كام يروي الشعر املحدث ،وهو يورد شعر ًا

لشاعر عاش قبل اإلسالم ويليه ما هو لشاعر يعارصه يف زمانه .والشك يف أن الﺬي
٣١٣

التخري الشعري عند اجلاحظ كتاب" البيان والتبيني "مثا ً
ال
البعد الواقعي يف
ّ

سوغ له ذلك ما قلناه من أنه جعل الشعر يف خدمة الغرض الﺬي يتحدث فيه وﱂ
يورده لﺬاته ،ومن هنا فﺈننا نستطيع القول  :إن أغراض الشعر الﺬي ورد يف البيان
والتبيني هي أغراض الكتاب نفسه.

لقد ازدحم الشعر يف هﺬا الكتاب ،وهو نتاج قرائﺢ أجيال من الشعراء العرب

عﲆ خمتلف عصورهم التي عاشوها .وعﲆ وفق ذلك فهو ﳜتلف يف اجلودة والفخامة
واجلزالة ،ويف بساطة اللفظة وﲨاهلا وقوة معانيها وقيمتها الفنية .

ولعل يف عدد الشعراء الﺬين أورد اجلاحظ شعرهم يف كتابه هﺬا وكثرﲥم ما

ﳚعلنا نتساءل عن مقدار الشعر العريب الﺬي ضاع وﱂ يصل إلينا سواء أكان هلؤالء

الشعراء أم لغريهم ؟

ويف اجلانب الكمي فﺈن ما يغلب عﲆ الشعر الﺬي أورده أنه شعر مقاطع ترتاوح

بني البيتني والثالثة عموم ًا  ،وإن ورد أكثر من هﺬا ـ وهو يف حاالت حمدودة ـ ولكننا
ال نجد يف هﺬا الكتاب قصيدة قال عنها اجلاحظ أﳖا كاملة). )18

لقد اتسمﺖ تلك املقطوعات الشعرية ـ يف الغالب عليها ـ بوضوح املعاين

وسهولة الرتاكيب .ولعل هﺬا الشعر ـ لونسق عﲆ وفق أغراض بعينها ـ ورتب عﲆ
أسس تعتمد املقاييس النقدية والبالغية ﳋرجنا بكتاب ﳛتوي عﲆ أمثلة من الشعر
العريب ذات قيمة معرفية وﲨالية باذخة.

 (٢يمكن ملقوالت اجلاحظ وأفكاره أن تندرج يف أفقني  :أحدﳘا (نظري)

يتجه إىل ترسم مسار نظرية الشعر يف النقد العريب القديم التي كان اجلاحظ من
عالمات تﺄسيسها وترسيخها املهمة ،واآلخر(تطبيقي) يضعه اجلاحظ يف صميم

٣١٤

أ.د .عيل حداد حسني

ﲤثله ملامرسات ثقافية عملية  ،والستدراج الوعي نحو تﺄكيد الرؤية وترسيخها

بالﺬي يمكن ملنطوق املامثلة النصية الشعرية أن تعلن عنه وتوصله ملتلقيه.

ولنا أن نقف ـ يف أول ما نقف عنده من ﲤثالت اجلاحظ أفق التنظري عن

الشعر يف كتاب البيان والتبيني ـ عند حتديده ملاهية الشعر الﺬي يتخﺬ فيه رؤية بينة
التﺄكيد حمددته ،فهو ال يسمي كل شعر شعر ًا ،بل هو عنده ما كان صادر ًا عن

إحساس به وقصد إليه وخصوصية التعبري من خالله » فﺈنك لو اعرتضﺖ أحاديث
الناس وخطبهم ورسائلهم لوجدت مثل (مستفعلن فاعلن) كثري ًا ،وليس أحد يف
األرض ﳚعل ذلك املقدار شعر ًا .ولو أن رج ً
ال من الباعة صاح :
ـ من يشرتي باذنجان
لقد كان تكلم بكالم يف وزن (مستفعلن مفعوالن) فكيف يكون هﺬا شعر ًا ،

وصاحبه ﱂ يقصد إىل الشعر »).)19

وكان اجلاحظ قد تطرق إىل مسﺄلة الشعر عند العرب وعند غريهم من األمم،

فتبنى ـ باألدلة والﱪاهني التي أوردها ـ القول خصوصية الشعر عندهم وﲤايزه عام

لدى األمم األخر » ،فالفرق بني أشعارهم وبني الكالم الﺬي تسميه الفرس والروم

شعر ًا ،وكيف صار النسيب يف أشعارهم والﺬي أدخلوه يف غنائهم ويف أحلاﳖم إنام
يقال عﲆ ألسنة نسائهم ،وهﺬا ال يصاب يف العرب إال القليل اليسري .والعرب

تقطع األحلان املوزونة عﲆ األشعار املوزونة .والعجم ﲤﻂ األلفاظ فتقبﺾ وتبسﻂ،

حتى تدخل يف وزن اللحن«) .)20وعﲆ هﺬا فحني يقايس منجز العرب الشعري بام

بني يديه من أشعار األمم األخر فﺈن الشعر عنده هو ما قالته العرب "ألن البدﳞة

٣١٥

التخري الشعري عند اجلاحظ كتاب" البيان والتبيني "مثا ً
ال
البعد الواقعي يف
ّ

مقصورة يف قول الشعر عﲆ العرب دون غريهم من األمم وأﳖم أفهم وأنطق اﳋلق

 .وأن لغتهم أوسع وألفاظهم أدل") .)21وعندنا فلعل منطلق اجلاحظ إىل هﺬه الرؤية

ما كان قد شخصه يف كتابه احليوان عن خصوصية الشعر وما ينتابه عند الرتﲨة ،
حول ّ
تقطع
فعنده أن  " :الشعر ال يستطاع أن يرتجم ـ وال ﳚوز عليه النقل ،ومتى ّ

نظمه وبطل وزنه  ،وذهب حسنه  ،وسقﻂ موضع التعجب ") .)22والشك يف أن
اجلاحظ يف هﺬا ال يكاد يضع مثاله سوى الشعر العريب.

وهو يؤمن بﺄﳘية الشعر ومنزلته عند العرب وتفضيلهم له عﲆ النثر  .وأن

له أثر ًا كبري ًا يف توثيق عطاء أجيال من املبدعني العرب القدامى وخلوده " ألن
احلفظ إليه أﴎع  ،واآلذان إىل سامعه أنشﻂ  ،وهو أحق بالتقييد وبقلة التفلﺖ  .وما

تكلمﺖ به العرب من جيد املنثور أكثر ﳑا تكلمﺖ به من جيد املوزون  ،فلم ﳛفظ
من املنثور عرشه وال ضاع من املوزون عرشه ").)23

وستبدو واحدة من مسائل واقعية اجلاحظ ومدركه يف أن احلياة تﺄخﺬ سريورة

متغرية يف قيمها وﲤثالﲥا  ،ومنها ما يمكن للسان أن يستدرجه من سياقات تعبري

جديدة  ،يندرج فيها ما ﱂ يكن متداو ً
ال  ،ﳑا يعده املختصون بعلوم اللغة خارج
فصاحتها التي يؤصلوﳖا يف درسهم اللغوي  .ومن هنا فهو ال يقف ذلك املوقف
املتعصب الرافﺾ الﺬي نجده عند األصمعي أو عند عمرو بن عبيد وغريهم من

مسﺄلة ورود كلامت غري عربية يف الشعر) ،)24إذ يبدي اجلاحظ نوع ًا من األرﳛية

املتساهلة يف هﺬا  ،فقد روى يف البيان كثري ًا من الشعر الﺬي وردت فيه كلامت غري

عربية  ،وعلل ذلك بقوله  » :إنام جازت هﺬه األلفاظ يف صناعة الكالم حني عجزت
األسامء عن اتساع املعاين  .وقد يتملﺢ األعرايب بﺄن يدخل يف شعره شيﺌ ًا من كالم

الفارسية  ،كقول العامين (الراجز) للرشيد يف قصيدته التي مدحه هبا :
٣١٦

أ.د .عيل حداد حسني

من يلقــه من بطل مرسند
يف زغفــة حمكمة بالرسد
ﳚـــول بني رأسه و( الكرد)

))25

وحني يريد اجلاحظ أن يقول إن الشعراء مستويات ومراتب ــ بحسب مستوى

الشعر الﺬي يضعونه بني يدي التلقي ــ فﺈنه يﺬهب إىل نقل ما يدعي أن العرب قد

(راتبوهم) فيه وقالوه عنهم؛ فالشعراء عندهم طبقات ومراتب ،أوهلم (الفحل
اﳋنﺬيﺬ) وهو التام ،ودونه (املفلق) ،ودون ذلك (الشاعر) ،أما الرابع فهو(

الشعرور)) ،)26لقد أورد اجلاحظ ذلك من دون أن يعلق عليه أو يوضﺢ حدود هﺬا

الطبقية الشعرية ،واألسس التي قامﺖ عليها ،كام ﱂ نجده يستحﴬ أسامء شعرية
يمكن لكل منها أن يندرج يف واحدة من تلك الطبقات التي أحال املسمى والتقييم

فيها إىل العرب أنفسهم ،والشك يف أن هﺬه االستعادة (التوصيفية) ال تعني موقف ًا

تقيمي ًا يتبناه اجلاحظ ويساير فيه سواه ،ألنه سيكون يف ذلك قد فارق قناعاته املنطقية
التي تستعيد ﲤثل النصوص الشعرية من دون ﲤايز بني مستوياﲥا وتراتبية شعرائ

ها.

وال تفوت اجلاحظ مالحظة أن هناك تفاوت ًا بني الشعراء يف اإلجادة بﺄغراض

الشعر املختلفة ،فمنهم من ﳛسن املديﺢ ويعجز يف اهلجاء .ومنهم احلكيم يف شعره
أو املتغزل املجيد .واملسﺄلة ـ طبق ًا لرأيه ـ ال تتعدى طبيعة اإلنسان واستعداده النفﴘ

مع امتالكه لقدرات ثقافية معينة؛ " فقد يكون الرجل له طبيعة يف احلساب ،وليس له
طبيعة يف الكالم  .ويكون له طبيعة يف التجارة  ،وليس له طبيعة يف الفالحة  .ويكون

له طبع يف احلداء أو يف التعبري أو يف القراءة باألحلان  ،وليس له طبيعة يف الغناء.
٣١٧

التخري الشعري عند اجلاحظ كتاب" البيان والتبيني "مثا ً
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ويكون له طبع يف تﺄليف الرسائل واﳋطب واألسجاع وال يكون له طبع يف قرض
بيﺖ شعر ") .)27ويدعم هﺬه الرؤية بام كان عليه حال بعﺾ أدباء عرصه املهمني من

مقدرة إتيان الشعر واإلجادة يف نظمه  ،فقد » كان (عبد احلميد وابن املقفع)) )28مع

بالغة أقالمهام وألسنتهام ال يستطيعان من الشعر إال ما ال يﺬكر مثله  .وقيل البن
املقفع يف ذلك فقال :الﺬي أرضاه ال ﳚيﺌني والﺬي ﳚيﺌني ال أرضاه«).)29

ويتسق األمر ذاته  ،حني تﺄمله بعﺾ جتارب الشعراء وإجادﲥم لغرض شعري

عن سواه فـ " هﺬا الفرزدق كان مشتهر ًا بالنساء  ،وكان زير غوان  ،وهو يف ذلك
ليس له بيﺖ واحد يف النسيب مﺬكور ،مع حسده جلرير  ،وجرير عفيف ﱂ يعشق
امرأة قﻂ  ،وهو مع ذلك أغزل الناس شعر ًا").)30

وإذا كانﺖ تلك بعﺾ آراء اجلاحظ التي تضمنها البيان والتبيني يف رؤية الشعر

ونقده فهناك غريها كثري ﱂ نتطرق إليه  ،إما ألﳖا أحكام عامة يساير فيها السابقني

له من علامء اللغة واألدب  ،أو ألﳖا آراء تتسم باحلكم الﺬوقي املبترس  ،كقوله عن
هﺬا البيﺖ :

أعامـــر ال آلـوك إال مهندا

وجلــــد أيب عجل وثيق القبائل

))31

حيث قال عنه إنه " أبعد معنى وأقل لفظ ًا ") .)32وهكﺬا يف غريه من أحكامه

املوجزة .فقد يقول "وهﺬا من قديم الشعر") .)33أو يقول " وهﺬا الشعر من أشعار

احلفظ واملﺬاكرة" ) ،)34أو " وهﺬا من جيد الشعر") . )35وربام ذهب أحيان ًا يرشح
املفردات ويوضﺢ معاين بعﺾ األبيات الشعرية التي ﳚدها صعبة الفهم).)36

٣١٨
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أما األحكام النقدية التي شارك فيها سابقيه أو معارصيه من العلامء فهي كثرية،

منها ـ عﲆ سبيل التمثيل ـ موقف النبي األكرم حممد  من الشعر وتشجيعه لبعﺾ

الشعراء ورعايته هلم) . )37ومنها موقف عمر بن اﳋطاب من الشعر  ،إذ ذكر اجلاحظ

مسالة اﲣاذه حلسان بن ثابﺖ حك ًام يف قول احلطيﺌة ﳞجو (الزبرقان بن بدر) :
دع املكـــارم ال ترحل لبغيتها

واقعـد فﺈنك أنﺖ الطاعم الكاﳼ

))38

* اﳉـاﺣﻆ  ..البعد الواقعﻲ يف الرؤية النقدية :
الحظ بعﺾ الباحثني) )39أن املنجز النقدي للقرن الثالث اهلجري ـ

الﺬي عاش اجلاحظ فيه ـ شهد سيطرة علامء اللغة عﲆ سوق الشعر ،وهم بطبيعتهم

املحافظة التي تعتمد (النقل) ومتابعة املثال اللغوي املتﺄصل يف بيﺌته ،يضفون كامل
اهتاممهم عﲆ علوم اللغة من نحو وفقه وهلجات .وهم ـ حني يﺄتون الشعر ـ ﳛرصون

جل اهتاممهم بالشعر العريب القديم وبنامذجه الفخمة املليﺌة بام يؤيد استشهاداﲥم
اللغوية أو النحوية ،التي ربام ورد فيها من حوﳾ اللفظ وصعبه الﺬي يفضلونه
ويقفون طوي ً
ال عنده .

لقد تبنى أولﺌك اللغويون ونقاد الشعر موقف ًا متعصب ًا من الشعراء املحدثني

 ،ومن شعرهم ،حتى ليقول اجلاحظ عنهم ":ﱂ َأر غاية النحويني إال كل شعر فيه

إغراب وﱂ أر غاية رواة األشعار إال كل شعر فيه غريب أو معنى صعب ").)40

٣١٩
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ّ

ويمكن التدليل عﲆ ذلك بجملة من آرائهم  ،فقد كان (أبو عمرو بن العالء)

) )41ﳜتم الشعر بﺬي الرمة والرجزية؛ أما الشعراء املحدثني فهم عنده " ّ
كل عﲆ
غريهم  ،إن قالوا حسن ًا فقد سبقوا إليه وإن قالوا قبيح ًا فمن عندهم ").)42

أما األصمعي فحني أنشده (إبراهيم بن اسحق املوصيل)) )43بعﺾ شعره من

دون أن ﳜﱪه أنه استحسنه وأعجب به .ولكن حني قال له بعد ذلك أنه من شعره

صاح به غاضب ًا " لقـد أفسدت الشعر"). )44

ولعل أوضﺢ صورة ملا وصله تعصب اللغويني والنحاة مافعله (خلف األمحر)

) )45مع الشاعر (حممد بن مناذر)) )46حني اجتمعا يف مﺄدبة فقال له ابن مناذر  " :يا
أبا حمرز إن يكن النابغة وامرؤ القيس وزهري قد ماتوا فهﺬه أشعارهم خملدة فقس

شعري إىل شعرهم واحكم فيه باحلق " فام كان من خلف إال أن غضب وأخﺬ إناء

ﳑلوء مرق ًا  ،رمى به ابن مناذر  ،ثم ﳖﺾ تارك ًا املﺄدبة وأهلها ).)47

لقد حتكمﺖ آراء أولﺌك العلامء بمسار الشعرية العربية يف ذلك القرن " فقد

أصبﺢ اللغويون سدنة الشعر وحراسه  ،فمن نوهوا به طار اسمه ،ومن لوحوا يف

وجهه غدا نسي ًا منسي ًا ") ،)48حتى ليقول اﳋليل بن أمحد الفراهيدي خماطب ًا شعراء

عرصه " :إنام أنتم معرش الشعراء تبع يل وأنا سكان السفينة  ،إن قرضتكم ورضيﺖ

قولكم نفقتم وإال كسدتم").)49

ويف هﺬا يقول اجلاحظ  " :لقد أدركﺖ رواة املسجدين واملربدين ومن ﱂ يرو

أشعار املجانني ولصوص األعراب ونسيب األعراب والرجاز األعرابية القصار
وأشعار اليهود واألشعار املنصفة والفقر والنتف من كل ﳾء ").)50

٣٢٠

أ.د .عيل حداد حسني

هﺬا التوجه اجلديد إىل الشعر وقبوله ـ من أيام مصدر أنتجه ـ هو ما سيتبناه

اجلاحظ  ،ليمﴘ ﳖج ًا مغاير ًا ﲤثتله البرصة بﺬوقها األديب اجلديد ،وفرض نفسه فيها

بعد مدرسة األصمعي وأصحابه من علامء اللغة والنحو  ،ولعله جاء متﺄثر ًا بﺄفكار
املعتزلة وآرائهم وبام ساد البرصة من أوضاع اجتامعية كان فيها األثر للطبقات
الفقرية الدور يف أحداث ذلك العرص.

لقد أبدى اجلاحظ موقف ًا جديد ًا مغاير ًا ملوقف السابقني له من العلامء

ورجال الكلمة ،وﲤثل هﺬا األمر بام اختطه من اهتامم بالشعراء املحدثني عامة

،وباملغمورين واملقلني منهم عﲆ نحو خاص  ،فهو يروي أشعارهم ،ويورد
أخبارهم ،ويتحدث عنهم ،ويستعيد شعرهم بمقادير تكاد تزيد عام يرويه لشعراء
عرص ما قبل اإلسالم والعرص اإلسالمي  .فهو ـ عﲆ سبيل التمثيل ـ يف الوقﺖ الﺬي

ذكر فيه (امرأ القيس) سﺖ مرات يف البيان والتبيني ذكر الشاعر(العتايب)) )51ثالث
عرشة مرة ،وذكر (النابغة الﺬبياين) ثالث مرات  ،يف حني ذكر (حممد بن يسري)

))52

واستشهد بﺂرائه أكثر من عرش مرات ،لتتجﲆ حقيقة أن اجلاحظ ال ينظر إىل اسم
الشاعر والعرص الﺬي عاش فيه بمقدار نظرته اىل الشعر الﺬي ﳚب ـ طبق ًا لرؤيته

ً
إفراغ جيد ًا ،
ـ أن يكون " متالحم األجزاء  ،سهل املخارج  ،فيعلم بﺬلك أنه أفرغ
وسبك سبك ًا واحد ًا  ،فهو ﳚري عﲆ اللسان كام ﳚري عﲆ الدهان "). )53

لعل الرؤية ذات النزعة الشعبية الواقعية من أهم التكشفات الواضحة فيام

أورده اجلاحظ من تصورات وآراء ﲣص الشعر والشعراء يف كتابه هﺬا  ،فقد كان
قريبا جدا من جمتمعه ،ومن الناس يف أدنى مستويات عيشهم  .وكان قادر ًا عﲆ

مالحظة أساليب حياﲥم وطرح مشاعرهم والتعبري عن معاناﲥم .

٣٢١

التخري الشعري عند اجلاحظ كتاب" البيان والتبيني "مثا ً
ال
البعد الواقعي يف
ّ

لقد كان اجلاحظ بحق من بني أوائل العلامء الﺬين قاربوا الصورة االجتامعية

الشعبية وشغلوا بالكشف والتنويه ببساطتها وواقعيتها ،فهو "ليس رجل اﳋيال

وليس رجل العاطفة التي تستبـد بجميع كيانه ،إنام هو رجل العقل واجلدل يتطلب
احلقيقة بكل قواه ويبحث طوي ً
ال عنها ") ،)54ويضع يده عليها أينام تبدت له .

كان اجلاحظ وثيق الصلة بمجتمعه ،وقريب ًا من نبضه اليومي ،ولﺬلك فقد

كان معﱪ ًا عن ﳘوم هﺬا املجتمع ومنشد ًا ملا ﳚري فيه ،بعيد ًا عن املبالغة أو التصوير

املثايل  .ولعل مرد هﺬا إىل بيﺌة البرصة التي عاش اجلاحظ فيها ،ففي الوقﺖ الﺬي

ّ
لتحكم الطبقة
كانﺖ فيه الروح االرستقراطية املرتفة هي الغالبة عﲆ بيﺌة بغداد،
السياسية املرتفة ،وما فرضه ذلك من مظاهر اجتامعية انعكسﺖ عﲆ األدب عموم ًا
ـ والشعر عﲆ نحو خاص ـ كانﺖ الروح االجتامعية الشعبية هي الغالبة عﲆ بيﺌة
البرصة .وكانﺖ الصلة وثيقة بني احلياة الشعبية وبني العطاء الشعري الﺬي ساد يف

تلك املدينة .وبسبب هﺬه الصلة كان أكثر شعراء البرصة وأدبائها ـ آنﺬاك ـ ﳜرجون

من بني طبقات الشعب التي تعيﺶ كفاف قوﲥا ،فقد كان اجلاحظ ابن عائلة تبيع
السمك واﳋبز هناك ،كام أسلفنا ،وكان (بشار بن برد) ابن رجل يشتغل طيان ًا ،أما

(أبو نواس) فقد ذكر أن والده كان حائك ًا).)55

وقد تبدت فاعلية تلك الروح الشعبية جلية يف أن كثريا من شعراء البرصة يف

ذلك العرص ﳜرجون عﲆ األصول التقليدية للشعر ،أو ما اصطلﺢ عليه بـ (عمود
الشعر)) )56الﺬي غابﺖ عندهم بعﺾ مواضعاته  ،سواء أكان ذلك يف منطلقات

الصياغة الشعرية وموضوعاﲥا  ،أم التخري الﺬايت املتحرر من قيود الصنعة الشعرية
الصارمة .نجد ذلك ـ أكثر ما نجده ـ عند (أيب نؤاس) و(أبان الالحقي)) )57و(حممد
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بن يسري) و(أيب يعقوب اﳋريمي)

))58

وسواهم من الشعراء الﺬين ذكرهم اجلاحظ

والﺬين اتصلوا باحلياة الشعبية اتصا ً
ال وثيق ًا).)59

لقد عدّ خروج أولﺌك الشعراء عﲆ األصول التقليدية للشعر استجابة للروح

الشعبية وجماراة هلا وتﺄثر ًا بﺄساليبها ولﺬلك كان هﺬا الشعر يف وقته حمﻂ إعجاب

الفﺌات العامة من الناس الﺬين وجدوا يف هﺬا الشعر ما يؤﴍ وجودهم وينتمي يف

بعﺾ انشغاالته إليهم.

إن اجلاحظ ـ ويف الوقﺖ الﺬي يروي فيه أخبار اﳋلفاء واألمراء والقادة ،

وأخبار القضاة والعلامء واملتنفﺬين ـ يبقى أمين ًا ألصل انتامئه البيﺌي بام يتكافﺄ فيه

عنده ذلك الطابع الرسمي النخبوي مع الطابع الشعبي الﺬي فاق األول مساحة

استدعاء وإشارات ﲤثل .

اﲣﺬت هﺬه الروح االجتامعية الشعبية والواقعية يف رصدها مظاهر عديدة

من التجيل يف الشعر الﺬي أورده اجلاحظ  .منها ما رواه من أخبار وأشعار ألناس
مكاﳖم يف السلم االجتامعي عند ما تنتمي إليه الغالبية من أبناء املجتمع  ،مثلام روى

لسواهم ﳑن ليس هلم ثمة نصيب كبري من الشهرة ـ أولﺌك الﺬين سرتد أسامؤهم يف
امللحق الﺬي وضعناه يف آخر هﺬه القراءة .

وربام أورد اجلاحظ بعﺾ حكايات تلك البيﺌة الشعبية التي تصور قضية

اجتامعية مقرونة بام قيل فيها من شعر  ،كحكاية (أيب رمادة) الﺬي طلق زوجته حني

وجدها لثغاء وخاف أن تنجب له ولد ًا يكون ألثﻎ مثلها  ،فقال :
لثغاء تﺄيت بحفيس الثﻎ

ﲤيس يف العوﳾ واملصبﻎ ). )60
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وحكاية (أيب محزة الضبي) الﺬي هجر زوجته ألﳖا ﱂ تنجب له ذكر ًا ). )61
ومن مظاهرها ما أورده من شعر لكثري من النسوة  ،سواء الشاعرات منهن أو

غري الشاعرات ).)62

ومن مظاهرها عنده أن كثري من الشعراء الﺬين ذكر أخبارهم وأشعارهم كانوا

يلقبون بﺄلقاب تدل عﲆ بعﺾ العيوب اﳋلقية كاألعرج واألعمى واألعور ،أولﺌك
الﺬين سيخصهم الحق ًا بواحد من كتبه) . )63وهو ﱂ يرتدد أن يروي عن أشخاص

ذوي سرية سيﺌة – كـ (إبراهيم بن هاين) الﺬي قال عنه اجلاحظ نفسه " إنه ماجن

خليع كثري العبث ") .)64وسنجده ال يميز بني من يروي هلم  ،فقد أورد أشعار ًا

للطوائف غري املسلمة ) ،)65أو أشعار ًا لبعﺾ العبيد ) ،)66ولبعﺾ اللصوص)،)67

بل لقد وصلﺖ باجلاحظ شعبيته وواقعيته حد ًا أن روى المرأة جمنونة) .)68وعﲆ
ذكر اجلنون واملجانني فﺈن اجلاحظ حتدث عنهم كثري ًا  ،وأفرد لبعﺾ مشاهريهم

ـ يف زمانه ـ صفحات من كتابه  ،ذكر فيها طرائفهم ونتف ًا من أشعارهم  ،فمنهم

(جعيفران) ) ،)69ومنهم (أبو يس احلاسب) ).)70

ولسوف يستدرجنا أمر النزعة الشعبية الواقعية عند اجلاحظ إىل أن نستعيد

بعﺾ آرائه خارج الشعر ،لنرى دعوته إىل أن ﹸ يﺬكر احلديث أو النادرة باللحن الﺬي
وردا فيه" :فﺈذا سمعﺖ بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملﺢ احلشوة والطغام
فﺈياك أن تستعمل فيها اإلعراب أو تتخري هلا لفظ ًا حسن ًا أو جتعل هلا من فيك خمرجا

فان ذلك يفسد اإلمتاع هبا وﳜرجها من صورﲥا "). )71
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وبﺈزاء ذلك فهو يدعو إىل مراعاة واقع احلال "فلكل مقام مقال وسخيف

األلفاظ موافق لسخيف املعاين وقد يكون السخيف مكانه أمتع من اللفظ الرشيف .

وقد ﳛتاج إىل اللفظ السخيف يف بعﺾ املواضع  .وربام أمتع بﺄكثر من إمتاع اجلزيل

الفخم من األلفاظ والرشيف الكريم من املعاين ").)72

٣٢٥
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اﳋاﲤة
 (١ﳜرج من يتفحص الشعر الﺬي أورده اجلاحظ يف (البيان والتبيني) بحصيلة

من املالحظات منها :

ريا من الشعر الﺬي أورده غري منسوب لقائل معني ويكتفي اجلاحظ عند
ـ إن كث ً

ذكره بﺄن يقول " :قال الشاعر") ،)73أو " :قال آخر أو اآلخر") )74أو ينسبه إىل رجل
من قبيلة معينة فيقول " :قال احلارثي" أو " :قال األسدي " أو " :قال اهلﺬيل" )،)75
أو ينسبه إىل جمموعة من اإلخوة أو األخوات ال نعرف أﳞم القائل) .)76وكام ينسب

الشعر إىل رجل من قبيلة من دون أن ﳛدد لنا اسمه فقد ينسبه إىل امرأة من هﺬه
القبيلة أو تلك أيض ًا).)77

ـ يورد بعﺾ األبيات أكثر من مرة مع اختالف يف بعﺾ ألفاظها أو يف ترتيبها

أو ترتيب أشطرها من دون أن يراعي ذلك أو يﱪره ).)78

ـ ربام نسب اجلاحظ شعر ًا لغري قائله  ،فعنده أن البيتني اآلتيني :
أتانا وﱂ يعدله سحـــبان وائل

بيـان ًا وعل ًام بالﺬي هو قائل

فمـا زال عنه ال ّلقم حتى كﺄنه

مـن العي ملا أن تكلم باقـل

ﳘا لـ ( محيد بن ثور اهلاليل ) ) )79وﳘا لـ ( محــيد األرقﻂ ) وهو من شعراء

الدولة األموية كام ورد يف( لسان العرب) ). )80

ونسب شطر البيﺖ (وخنـاذيد خصية وفحوال) للﱪﲨي) ،)81وﳘا ( ﳋفاف بن

عبد قيس ) كام ورد يف (لسان العرب ) أيض ًا ).)82
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وذكر البيﺖ :
وإن عنـاء أن تفهـم جاهـ ً
ال

وﳛسـب جه ً
ال أنه منك أفهم

وﱂ ينسبه ألحد بل أورد قبله عبارة :قال اآلخر) ،)83والبيﺖ لـ (صالﺢ بن عبد

القدوس) كام ذكره هو يف موضع آخر) .)84ومثله قوله عن البيﺖ اآليت:

تعزيﺖ عن أوﰱ بغيالن بعده عزاء وجفن الغني باملاء مرتع
أنه لشاعر) ، )85وكان قد نسبه يف احليوان ألخﺖ ذي الرمة).)86
ومثل هﺬا كثري ،فض ً
ال عن اإلعادة والتكرار يف ما يرويه من أشعار وأخبار

وتلك سمة تدوين غالبة يف (البيان والتبيني) .

عن لسوانا غريها ـ بسيطة ،ال تنال من قيمة
وتبقى هﺬه املالحظات ـ وربام ّ

هﺬا الكتاب وأﳘيته التي أكدته سفر ًا معرفي ًا ومرجع ًا يف الفكر والثقافة واالجتامع

تبني فيه اتساع ما يمتلكه اجلاحظ من ثقافة موسوعية الجتارى.
واألدب ّ

 (٢جتسدت واقعية اجلاحظ يف كتابه هﺬا عﱪ انشغاالت كانﺖ هي املرتكزات

التي ﲤثلها يف توثيق ما رصدته تﺄمالته الواعية من الفكر واالجتامع  ،واملثاقفة
التخري واالستقصاء ،والصياغة
األدبية وقيم العرص وانشغاالت أهله ،وﲨاليات
ّ
األدبية املتميزة .وكﺄن اجلاحظ ـ من خالل ذلك كله ـ كان معني ًا » بحكاية عرصه
وﲤثيله ﲤثي ً
ال دقيق ًا«) ،)87حتى لتعد مؤلفاته وثائق ذات وجهة تارﳜية وثقافية و

(أنثربولوجية) الغنى عنها يف الشﺄن الﺬي رصدته وتناولته.
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ومن بني كثري من كشوفات وعيه وذائقته املخﱪة عن املرتسخ النسقي العميق

دونه وو ّثقه  .فلقد محل اجلاحظ
يف ذاته تﱪز برصيته فاعلية ﲤثل واستعادة الفتة فيام ّ

(ﴎ من رأى) أو سامراء .وهناك ويف أماكن إقامته
(برصيته) معه إىل بغداد ثم ّ
اجلديدة ـ يف ظل اﳋلفاء والوزراء وذوي الشﺄن والسلطان  ،وعاملهم املختلف كلي ًا

عام كان عليه التﺄسيس األول النتامئه االجتامعي ـ راح اجلاحظ يستعيد تلك النزعة
املندسة يف الوعيه  ،من خالل الوقائع والشخصيات واألسامء واملواقف واحلكايات
ذات املصدر (البرصي) األثري عنده  ،وبام يصنع مشهد ًا بسامت اجتامعية وفكرية دالة

عﲆ بيﺌة تلك املدينة ومن تعرفه اجلاحظ أو عايشه من علامئها وفقهائها وشعرائها،
ومن استوقفته أخبارهم من فﺌاﲥا االجتامعية املختلفة  ،ليضع ذلك ﳑارسات ثقافية

بارزة احلضور يف كتبه ورسائله  ،ومنها كتابه الﺬي قرأناه (البيان والتبيني) الﺬي

كانﺖ (البرصة) أكثر مدينة تردد اسمها يف صفحاته  ،متساوق ًا مع إشارات اجلاحظ

التي كانﺖ ترتى عن كل ماله هوية برصية بدت أثرية االستحضارعنده .
يبقى أخري ًا أن نقول:

إن يف سعة ما ذكره اجلاحظ وضخامة املسائل التي عاجلها وكثرة الشعر الﺬي

أورده ما ﳚعل الباحث والقارىء يقفان بتبجيل وإعجاب كبريين هلﺬا الرجل الﺬي
أضاء بعطائه غري املحدود آفاق املعرفة اإلنسانية بشتى أبواهبا وجماالﲥا .
***
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اﳍوامﺶ

 -1اعتمدنا الطبعة الرابعة من النسخة التي حققها األستاذ (عبد السالم حممد هارون)
وصدرت عن مكتبة اﳋانجي بالقاهرة عام 1970م .
 -2عن نشﺄة اجلاحظ ينظر :معجم األدباء ،ياقوت احلموي .1674،الفهرسﺖ ،ابن
النديم ،175/ 1،نزهة األنبا يف طبقات األدبا ،ابن األنباري ،ص .254األمايل ،للرشيف
املرتىض.194/1،
 -3ينظر :الفهرسﺖ ،ص  ،169معجم األدباء.75/16،
 -4عن املعتزلة ينظر :فرق وطبقات املعتزلة للقاﴈ عبد اجلبار ،وامللل والنحل
للشهرستاين ،وباب ذكر املعتزلة للبلخي ،والفرق بني الفرق ،أليب منصور البغدادي ـ ومﺬاهب
اإلسالميني لعبد الرمحن بدوي.
 -5عن فكر اجلاحظ االعتزايل ينظر :الفرق بني الفرق  ،ص ، 160ونزهة األلبا ،ص.254
 -6املقدمة ،ابن خلدون ،ص.805
 -7البيان والتبيني.147/1 ،
 -8املصدر نفسه .
 -9املصدر نفسه . 10/1،
 -10املصدر نفسه .19/3،
 -11املصدر نفسه . 25/1،
 -12املصدر نفسه .401/3،
 -13يقول إحسان عباس  ،تاريخ النقد األديب عند العرب  ،ص:94إن اجلاحظ »استغل
الشعر مصدر ًا ملعارفه العامة  ،إذ استمد منه تصوره للخطابة  ،وبعﺾ معلوماته عن احليوان ،بل
إنه جاء بﺄشعار وﴍحها  ،ألن ﴍحها يعينه عﲆ استخراج ما فيها من معرفة علمية
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 ويرى شوقي ضيف ،الفن ومﺬاهبه  ،ص156أن مناط هﺬا األمر وجهته االعتزالية،إذ  » :كان املعتزلة كثريي االستشهاد بالشعر ،ولعل اجلاحظ قد سلك سبيل االعتزال يف كثرة
استشهاده به يف كتبه » .
 -14البيان والتبيني .200/1،
 -15املصدر نفسه .
 -16املصدر نفسه . 63/1،
 -17املصدر نفسه . 218/1،
 -18لعل أكثر أبيات وردت لشاعر هي » لصفوان األنصاري » يرد فيها عﲆ (بشار بن برد)
ملا فضل إبليس عﲆ اإلنسان ،وهي أكثر من ثالثني بيت ًا ( .املصدر نفسه .)141/1،
 -19املصدر نفسه .200/1،
 -20املصدر نفسه.
 -21املصدر نفسه.

 -22احليوان .74/1 ،ويرى الدكتور (داود س ّلوم) ،النقد املنهجي عند اجلاحظ ،ص:8
" إن اجلاحظ يف الواقع كان يعرف أن هناك عند األمم األخر شعر ًا ،ولكنه ﱂ يشﺄ أن يسميه شعر ًا
" ومرده عﲆ ما رآه الباحث" :هو هﺬا االختالف بني الوزن الشعري واللفظة الشعرية اللﺬين
يساوى بينهام بﺈخراج األلفاظ إخراج ًا خاص ًا حتى تتالءم والوزن ".
 -23البيان والتبيني.63/1،
 -24ينظر :إياد عبد املجيد ،األصمعي وجهوده يف رواية الشعر العريب ،ص 43وما بعدها.
 -25املصدر نفسه .141/1،
 -26املصدر نفسه .218/2،
 -27املصدر نفسه .208/1،
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 -28عن (عبد احلميد الكاتب) ينظر :وفيات األعيان البن خلكان ،307 /12 ،
والفهرسﺖ البن النديم.170،أما (ابن املقفع) فينظر :الفهرسﺖ  ،172،والوزراء والكتاب
للجهشياري  ،ص.109
 -29البيان والتبيني .208/1،
 -30املصدر نفسه.
 -31املصدر نفسه.229/1،
 -32املصدر نفسه.
 -33املصدر نفسه.341/2،
 -34املصدر نفسه .396/1،
 -35املصدر نفسه .222/2،
 -36ينظر عﲆ سبيل التمثيل .43/2 ،176 ،152 ،134 ،110 ،55 ،12،16/1 :
 -37املصدر نفسه.43،44/4 ،
 -38املصدر نفسه.240/1 ،
 -39ينظر  :تاريخ النقد األديب  ،طه امحد  ،ص.412

 -40البيان والتبيني  .34/4،ويقول اجلاحظ  ،احليوان  " : 130/2،وقد رأيﺖ أناس ًا
يبهرجون أشعار املولدين ويستسقطون من رواها ،وﱂ أر ذلك قﻂ إال يف راوية للشعر غري بصري
بجوهر ما يروي ،ولو كان له برص لعرف موضع اجليد ﳑن كان ويف أي زمان كان"؛ كام يورد يف
كتابه (البخالء) 78/1،قوله  " :وإن وجدتم يف هﺬا الكتاب حلن ًا أو كالم ًا غري معرب ،أو لفظ ًا
معدو ً
ال عن جهته فاعلموا أنا إنام تركنا ذلك ألن اإلعراب يبغﺾ هﺬا الباب وﳜرجه عن حده ".
 -41ينظر  :البيان والتبيني  ،128/1،و،303/3و.99 ،94/4
 -42األغاين ،أبو فرج األصفهاين.109/16،
 -43ينظر املصدر نفسه.
 -44املصدر نفسه .318/5،
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 -45ينظر :البيان والتبيني.129/1 ،

 -46من أهل البرصة ،كان ناسك ًا عامل ًا يف اللغة والكالم ثم تبدلﺖ أحواله فﺄصبﺢ شاعر ًا
متهتك ًا ،عارص عدد ًا من علامء البرصة وشعرائها .تنظر أخباره يف  :األغاين 9/17،ومابعدها.
 -47تاريخ النقد األديب  ،طه أمحد  ،ص.415
 -48املصدر نفسه.
 -49األغاين .17/16 ،
 -50البيان والتبيني .24/4 ،
 -51من الشعراء الﺬين وفدوا إىل بغداد  ،وكان قد جال يف كثري من املدن ،والسيام بالد
فارس التي أتقن لغة أهلها الفهلوية  .وكان ﳑن انقطع إىل الﱪامكة .تنظر ترﲨته يف :األغاين،

 ،109/13وطبقات الشعراء البن املعتز ،ص ،261والشعر والشعراء البن قتيبة ،ص،839
واحليوان للجاحظ  .62/2،أما يف البيان والتبيني فينظر،197 ،154، 120، 50،115/1:
 ،220و  ،141،333/2:و، 353، 40/3و.56/4
 -52ويلقب بـ (الرياﳾ) من شعراء البرصة الﺬين ﱂ يفارقوها .ذكر أنه شاعر مقل  ،ﱂ
يمدح يف شعره  ،بل كان ماجن ًا هجاء  .تنظر أحباره يف األغاين  124/12 ،ومابعدها .أما يف
البيان والتبيني فينظر 198 ،121 ،65 /1 :و 360/2و 72/3و، 209، 179 ،174، 111
.333 ، 351 ،230
 -53البيان والتبيني .83/1،
 -54تاريخ األدب العريب  ،حنا الفاخوري  ،ص.565
 -55يقول اجلاحظ ،رسالة الرتبيع والتدوير ،ص » :86ولعمري إن العيون لتخطيء ،وإن
احلواس لتكﺬب ،وما احلكم القاطع إال للﺬهن ،واالستبانة الصحيحة إال للعقل »
 -56حول (عمود الشعر) ينظر :املرزوقي ،ﴍح ديوان احلامسة (املقدمة) .
 -57هو (أبان بن عبد احلميد الالحقي) ذكر أنه من موايل البرصة  ،وهبا ولد ونشﺄ .كان من
أصحاب اللهو واملجون .اﲥم بالزندقة وهي ﲥمة ﱂ يدفعها اجلاحظ ـ حني ذكر أخباره وأشعاره ـ
عنه .كان مقرب ًا من الﱪامكة  ،وقد أطال مدحهم  ،فقلدوه ديوان الشعر  ،فكان الشعراء يرفعون
إليه قصائدهم يف الﱪامكة  :ﲥاجى مع أيب نواس قي قصائد بينهام  .وهو من نظم كتاب (كليلة
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ودمنة) شعر ًا .ليرشع بﺬلك باب ًا واسع ًا للشعر التعليمي .ينظر يف ترﲨته :األغاين ،73/20
وطبقات الشعراء البن املعتز ،ص ،202واحليوان للجاحظ  47/4،وما بعدها .أما يف البيان
والتبيني فينظر.51/1:
 -58من الشعراء الﺬين وفدوا إىل بغداد ،وتقربوا إىل أويل الشﺄن فيها .ينظر يف ترﲨته :ابن
املعتز ،طبقات الشعراء ،ص ،293والشعر والشعراء البن قتيبة ،ص  .829أما يف البيان والتبيني
فتنظر اإلشارات إليه يف  ،406 ،224،381 ،209 ،111،115،117،131/1:و،73/2:
، 356 ،352و.352 ،325 ،320 ،162/3 :
 -59ويف هﺬا يقول الدكتور شوقي ضيف،تاريخ األدب العريب ،العرص العباﳼ
الثاين،ص » :434إن الشعر العباﳼ كان يصدر يف ﲨهوره عن روح الشعب ،فقد كانﺖ كثرة
الشعراء من الطبقة العامة ،وكانوا ﳛملون يف صدورهم أحاسيسها ومشاعرها«.
 -60املصدر نفسه.186/1،
 -61املصدر نفسه .232/3،
 -62ينظر :املصدر نفسه.44/4 ،257/257،3، 202/2 ،185 ،180/1،
 -63ينظر :كتاب الﱪصان والعرجان والعميان واحلوالن  ،حتقيق وﴍح عبد السالم حممد
هارون ،دار الرشيد للنرش ،بغداد 1982م .
 -64ينظر  :البيان والتبيني  93/1،ومابعدها.
 -65ينظر  :املصدر نفسه . 339 ،308 ،232/2 ،213/1،
 -66ينظر  :املصدر نفسه .253/2،
 -67ينظر  :املصدر نفسه .62/4،
 -68ينظر :املصدر نفسه .231/2،
 -69ينظر :املصدر نفسه.
 -70كان ﳚيد قول الشعر .ومن شعره الﺬي ذكره اجلاحظ ما قاله حني أعطاه رجل درﳘا
وقال له :قل شعر ًا عﲆ حرف اجليم فقال :
عـادين اهلم فاخـــــتلﺞ

كــــــل هم اىل فـــــــرج
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سـل عنك اهلــــــــموم

بالـــكاس والراح تنفرج

ينظر :البيان والتبيني .227/2،

يقول عنه اجلاحظ إنه كان جمنون ًا قد ذهب بسبب تفكريه بمسﺄلة ﱂ يﺬكرها  ،فلام جن كان
ﳞﺬي أنه سيصري ملك ًا .وكان بعﺾ الشعراء  ،كﺄيب نواس والرقاﳾ يقولون شعر ًا عﲆ لسانه ،
ويرونه له حتى إذا حفظه ﱂ يشك أنه هو الﺬي قاله وقد ذكر اجلاحظ له عدة أبيات .ينظر.228/2:
 -71املصدر نفسه  .145/2،وكان أورد الرؤية ذاﲥا يف كتابه (احليوان) فقال" 287/1 ،إن
اإلعراب يفسد نوادر املولدين ،كام أن اللحن يفسد كالم األعراب  ،ألن سامع ذلك الكالم إنام
دخلﺖ عﲆ هﺬا األمر ـ الﺬي
أعجبته تلك الصورة وذلك املخرج وتلك اللغة وتلك العادة  ،فﺈذا ّ
إنام أضحكك بسخفه ،وبعﺾ كالم العجمة التي فيه ـ حروف اإلعراب والتحقيق والتخفيف
والتثقيل وحولته إىل صورة ألفاظ األعراب والفصحاء ،وأهل املروءة والنجابة ،انقلب املعنى مع
انقالب نظمه وتبدلﺖ صورته ".
 -72املصدر نفسه.
 -73ينظر :عﲆ سبيل التمثيل  :املصدر نفسه .152، 94 ،30/1،
 -74ينظر  :عﲆ سبيل التمثيل  :املصدر نفسه ،151 ،78 ، 10 ،5/1،و.185 ،89/2:
 -75ينظر  :عﲆ سبيل التمثيل  :املصدر نفسه  ،34، 3/1،و.218، 76، 73/2:
 -76ينظر :املصدر نفسه  :151/1،قوله  » :قال بعﺾ ولد العباس بن مرداس« .و/1
 ،216قوله  " :قالﺖ أخﺖ يزيد بن الطثرية ".
 -77ينظر :املصدر نفسه  180/1،و.257/2:
 -78ينظر :املصدر نفسه  ،73/1،و ،165/1و ،186/1و. 47/4
 -79ينظر :املصدر نفسه .6/1،
 -80ينظر :لسان العرب ،مادة بقل.
 -81البيان والتبيني .11/2،
 -82لسان العرب ،مادة  :حﺬذ.
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 -83ينظر :البيان والتبيني .246/1،
 -84ينظر  :املصدر نفسه.22/4،
 -85ينظر  :املصدر نفسه192/2،
 -86ينظر  :احليوان .164/7،
 -87ضيف ،الفن ومﺬاهبه يف النثر العريب ،ص.163
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املﺼادر واملراﺟﻊ

 .١إبراهيم  ،طﻪ اﲪد - :تاريخ النقد األديب
عند العرب ،منشورات دار احلكمة ،
دمشق1974م.
 .٢األﺻفهاين ،أبو الفرج- :األغاين ،مطبعة
دار الكتب املرصية  ،القاهرة 1935م .
 .٣البﻐدادي ،أبو منﺼور عبد القاهر بن
طاهر -:الفرق بني الفرق ،حتقيق حممد
زاهد الكوثري ،مطبعة املعارف ،القاهرة
د.ت.
 .٤اﳉاﺣﻆ ،أبو عﺜﲈن عﻤرو بن بحر -:البيان
والتبيني ،حتقيق عبد السالم هرون،
منشورات اﳋانجي– القاهرة 1975م.
 احليوان ،حتقيق عبد السالم هرون،منشورات اﳋانجي– القاهرة د.ت .
 .٥ﺟعفر ،د .نوري- :اجلوانب
السايكولوجية يف أدب اجلاحظ ،دار
الرشيد للنرش ،بغداد 1981م.
 .٦اﳊﻤوي ،ياقوت- :معجم األدباء،
املطبعة اهلندية ،مرص1935م  -.ابن
خلدون ،عبد الرمحن ـ املقدمة ،مكتبة
لبنان ،بريوت 1970م .
 .٧ﺿيف ،د.ﺷوقﻲ- :تاريخ األدب
العريب ،العرص العباﳼ األول  ،الطبعة
السادسة ،دار املعارف بمرص2008م .

٣٣٦

 الفن ومﺬاهبه يف النثر العريب ،الطبعةالسادسة ،دار املعارف بمرص1971م.
 .٨عباس ،د .إﺣسان -:تاريخ النقد األديب
عند العرب ،دار الرشوق ،عامن1986م.
 .٩الفاﺧوري ،د .ﺣنا- :تاريخ األدب
العريب -املطبعة البوليسية-الطبعة
السادسة ،د .ت.
 .١٠ابن منظور -:لسان العرب ،دار الصياد
للطباعة والنرش ،بريوت 1955م .

