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  (. الجاحظ "بخالء"والنسق الثقافي في  عنوان المداخلة: القصدية السردية)/ المحور الثاني

 الملخص:

ليصل إلى تشييد  سردييضفي معنى ذهنيا يتفاعل مع السياق ال "لجاحظ"ا بخالءل ثقافيال نسقالإن 
نمط إبداعي للبنية الثقافية أو السلوكية في تلك الفترة، والتي توحي بأن تحوال ما قد طرأ أو إنه سيطرأ 

قد خالط و التكوين الوراثي قبل هذا العصر. بالضرورة على الحاضرة العربية التي كان الكرم فيها جزءا من 
يخرج أدبه عن حدود تلك المعاشرة التي أورثته أدبا  الناس وعايشهم معايشة حقيقية ولذلك لم "الجاحظ"

جزءا ضروريا من أجزاء الواقع نفسه ومظهرا من مظاهر التعبير عنه  اللغة كونتحين  ،فاعال فكرا وواقعا
، والتي استبطن "الجاحظ"في بخالء  السرد والثقافةبما يرى، وهذا ما يعكس حالة التداخل بين و بما يحس 

لناس حوله وولج إلى روحهم مستشفا ما يمكن لإلنسان في صورته المادية من جسم من خاللها أعماق ا
مشاعر وأحاسيس وعواطف تغلب حركة من أن يحمل  -تتخلله حركات وسكنات وكالم وصمت -بشري

؛ وهو عالم يختلف عن المرئيبما تمتلكه من قدرة على صنع عالم خاص  ،ههاالمادة أحيانا بل وتوج  
 .الثقافة العربية القديمةكان حاضرا ومألوفا في  تشكيال سيميائيا لما "الجاحظ"ر أدب ذلك صاول القيم.
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الجاحظ "بخالء"والنسق الثقافي في  القصدية السردية  

  جامعة تبسة - عادل بوديارد. 
   امعة تبسةـــــــــج –آمال كبير . أ

 تمهيد:

ممكنات جديدة كانت خفية في فهم التاريخ... ألن النصوص ال توجد في  » أمام البخالء نصادف
فراغ مكتفية بعزلتها الرائعة عن السياقات االجتماعية والتاريخية، وليس التراث نفسه بالنصب الفخم القائم 
فيما وراء الزمان والمكان، بل هو كما أدى بول ريكور، بناء سردي يتطلب عملية إعادة تأويل مفتوحة 
النهاية، وبالتالي فإن معاينة التراث تعني أيضا معاينة الوعي بمعنى التمييز النقدي بين التأويالت 

وألن ، اآلخر للحصول على المعنى األخيرالتي ال تقود بالضرورة إلى اإلقرار برأي أو نفي  1« المتصارعة
متباَدلة فإن اآلخر لم يشكل العالقة العربية بمن كان يخالطها من أجناس اتخذت طابعا من التبعية ال

 ثقافيةأوال عارفا بأصول القيمة الذاتا مغلقة على نفسها أو مجهولة أمامه ألنه كان  "الجاحظ"بالنسبة إلى 
قد عني بموضوع األدب وأنواعه وأدواته وأسلوبه بحسب المفهوم السائد في  »التي ينتمي إليها العربي فـــــــــــ 

عارف وأغراض العلم في عصره. لكن عنايته باألدب والعلم جاءت في إطار زمانه عنايته بأنواع الم
أسلوبي عام أبعدها عن طبيعة البحث المنهجي المبو ب، وأدخلها جميعا في سياق من السرد القصصي 
، وللُملح  الشي ق، ومن الطرافة والظرافة، بحيث أمست تصانيفه كلها معرضا لإلنشاء األدبي الحي 

معرضا ألفكار صاحبها والمالحظات النظرية القيمة التي يوردها حول األدب  درة، الواألقاصيص النا
التي  الثقافية ولهذا فهو يقدم صورة لما يمكن أن يكون خالصة للقيم 2« وغيره من مواضيع المعرفة والعلم

األدب أدبان: أدب خلق وأدب رواية، وال تكمل أمور صاحب األدب إال  » القائل: وهو عليها،نشأ العربي 
بهما، وال يجتمع له أسباب التمام إال من أجلهما، وال يعد  في الرؤساء. وال يثنى به الخنصر في األدباء، 

ولعل السبب األول الذي جعله يحظى بهذا القدر من  3«حتى يكون عقله المتأمر عليهما والسائس لهما 
كوص وتحويله إلى دافع لالرتقاء، عرفة الفكرية القادرة على فلسفة الضعف وتحويله إلى قوة،  وفلسفة الن  الم

قبل اإلسالم في صناعة الفكر العربي  ساساأل لبنةصول البيان العربي الذي كان المعرفته البالغة بأ
في اعتقادنا أن الجاحظ قد توافرت له  » المعجزة للقرآن الكريم على األخصوبعده، ثم القيمة البيانية 

عوامل ذاتية مميزة، وعوامل موضوعية خاصة، تضافرت معا لتجعل من وجوده حصيلة تفاعل أدبي 
وثقافي خال ق هو عنوان العبقرية الفردية من جهة، وعنوان التبلور االجتماعي والتجلي التاريخي من جهة 

نان العبقري في ذاته. وتجسدها من حوله البيئة في منجزاتها ثانية... تلك هي ملحمة الوجود. يختصرها الف
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في  مجتمعالتي آل إليها ال للثقافة العربيةناقدا  "البخالء"في  "الجاحظ"وعلى هذا يبدو لنا 4«وتجلياتها 
العصر العباسي، غير أن الممتع في تلك القصص أنها كانت تحمل قيمة الوفاء للتراث العربي مع معرفة 

جزءا من  »دقيقة بمستويات النقد المرشدة إلى اإلصالح، وهذا ما يجعلنا نعتقد أن صورة البخيل صارت 
فضاء الثقافي أو األيديولوجي التاريخ بالمعنى الوقائعي والسياسي، أي جزءا من الخيال االجتماعي، وال

الذي تقع ضمنه، فنتعرف على الهوية القومية، كما نتعرف من خالل نظرتها لآلخر متى تقف مواجهة 
قد  5«رسم مالمح مشوهة للذات ولآلخر له؟...كما تقدم لنا... أثر العالقة التاريخية بين األنا واآلخر في

بين كونه واقعيا، أو متخيال  ثقافيالذات في تشكيل منز ه يتراوح ال تكون عدائية بالضرورة لكنها تقدم غالبا ا
ذا كان البخل ضرورة حياتية و يهدف إلى ترسيخ واقع ما على سبيل التوارث أو على سبيل االرتقاء.  ا 

ليكلف نفسه عناء إثارة السؤال والنقد ومحاولة اإلصالح  "الجاحظ"لدوافع اقتصادية مستجدة، فهل كان 
للفكر باالقتراب من الواقع  "الجاحظ"فقد سمح  .؟ظاهرة الغريبة على الذات العربيةمن تفشي هذه ال للحد  

ألن األدب ال يستوي في هذه العالقة إال  »في نصوص البخالء ولهذا فهو يقدم الواقع بصراحة قاسية، 
بية من طور التأمل الواهم عبر بحثه المستمر من أجل التملك الجمالي للواقع، وعندها تنتقل الكتابة األد

إلى طور البحث، الذي ال يسمح بإنتاج العالقات األدبية إال بعد أن تتعرف الكتابة على عالقات الواقع، 
انتصارا للحياة العربية في بيانها  "الجاحظ"فقد كان أدب  6« ضوعي المعقد، والمتناقضفي وجودها المو 

 وفي قيمها وسلوكاتها وفق فلسفة تعتقد الحرية الفكرية سبيال للتعبير.

 التداخل والحياد بين الفكر والواقع: .1

من خالل ما يوجد في  ،ما يوجد في المجتمع في كل ى "الجاحظ"بالنسبة إل الثقافي الواقعيتمثل 
يرى وال يمس وليست الحركات واقعا لمجرد أنها تعبر ظاهريا عن اإلنسان، فليس الفكر خياال ألنه ال 

رى شيء أو تقول شيئا، ولذلك كانت األلفاظ في عالمه األدبي معادال لإلنسان تحمل في ظاهرها ما يُ 
وقلُت: وال بد  من أن تعر فني الهنات التي نم ت على المتكلفين ودل ت على  » وتحمل في باطنها ما ُيتخيل

لت بين المقهور المنزجر، حقائق  المتوه مين، وهتكت عز  أستار األدعياء وفر قت بين الحقيقة والر ياء، وفص 
عندها ولتعرض نفسك عليها ولتتوهم مواقعها وعراقبها. فإن نب هك  –زعمَت  – فتهل، لتقوالمطبوع المب

ا معروفا عندك نظرَت، فإن التصفح لها على عيب قد أغفلته، عرفت مكانه فاجتنبته، فإن كان عتيدا ظاهر 
بل إن اإلنسان  7« وعلى اكتساب المحبة بمؤاكلتهم كان احتمالك فاضال على بخلك دمَت على إطعامهم

أعمق من ذلك، سواء أكان اإلنسان الذي يصفه ويتوصل إلى معرفة ما يريد من  "الجاحظ"بالنسبة إلى 
يالحظ ويدرك ويتنبه ثم يتعلم كيف يداوي علل  خالل ما ينفلت منه دون إرادة أو وعي، أم اإلنسان الذي
ف أو اضطراب، ولهذا فهو يتعامل مع الرموز النفس البشرية كي تعود إلى سجيتها وفطرتها دونما تكل  

التي يمكن أن يشي بها شكله المادي البشري والتي بإمكانها أن تشكل مفاتيح معرفية تكون هي نفسها 



4 
 

 ،دةبته الظاهرة الحضارية بمدنيتها المجر  اقع باإللهام الستعادة ما غي  معالم لصنع حقيقة يمتزج فيها الو 
عادة صياغة الواقع الخارجي وفق وعي داخلي له ذاكرة تراثية عربية أصيلة.   وا 

د رسم عالقات الواقع بالفكر الجديد الذي احتل الوعي عند مجر   "الجاحظ"وال يتوقف األمر بالنسبة إلى 
الحاسمة من عمر الخالفة اإلسالمية، إنما كان يهدف إلى إنشاء حالة من حاالت العربي في تلك الفترة 

د الفكري على ذلك الواقع بإنشاء انعكاس رمزي بينهما من خالل الحكايات التي تحمل في مجملها التمر  
ا ل والتصوير البطيء للبخل والبخالء، وأشكال التعبير عما يعتمل في وعي هؤالء ومطابع العرض المفص  

تنشغل به نفوسهم من محبة خالصة لمعطيات مادية شيأت العالقة الطبيعية بين اإلنسان وما يمتلكه، 
ى الخفي داللتها مطو عا اللغة الدالة عل ،ويحكمز لم يكن يصف بقدر ما كان يمي "الجاحظ"ليتضح أن 
كما يحلو لغير العارفين وهي قدرة ال تتعلق بحشو أو تسميات زائدة أو بمرادفات جوفاء،  »على المرئي 

بأسرار اللغات القول، بل له عالقة بمعرفة عميقة تتجلى في تعدد زوايا النظر وعمقها، وتتعلق بالفصل 
لم تكن لغة نعت الواقع أو  "الجاحظ"ن أن اللغة عند مما يبي   8« بين دقائق االنفعاالت وحاالت الوجود

لغة قراءة ذلك الواقع وتصنيفه ضمن دوائر تحيل الوقوف على ما ينكشف منه للبصر فحسب، بل كانت 
محمد بن "على الوجود اإلنساني بمنعكساته وتغيراته وأنماط تشكله المتعددة. وهو في ذلك يورد حديثا عن 

يصف فيه ظاهر الرجل وباطنه واضطرابه بين الكرم والبخل حتى ال تكاد تعرف أيهما إليه  "لأبي المؤم  
ي المؤمل: أراك تطعم الطعام وتتخذه، وتنفق عليه المال وتجوده. وليس بين قلت لمحمد بن أب » ب:أقر 

لون من قل  عدد خبزه، ورأوا أرض خوانه. وعلى أني أرى جماجم  قل ة الخبز وكثرته كثير ربح. والناس يبخ 
 نت لو لم تتكل ف، ولم تحمل على مالك بإجادته والتكثير منه، ثممن يأكل معك أكثر من عدد خبزك. وأ

أكلت وحدك، لم يلمك الناس، ولم يكترثوا لذلك منك، ولم يقضوا عليك بالبخل وال بالسخاء، وعشت سليما 
موفورا، وكنت كواحد من عرض الناس. وأنت لو لم تنفق الحرائب وتبذل المصون، إال وأنت راغب في 

ال لتحرز األجر، فقد صرنا لقلة عدد خبزك من بين األشياء، ن رضى لك من الغنيمة الذ كر والشكر، وا 
... قال: فإن الخبز إذا كثر على الخوان والشكر بالسالمة من الذ م واللومباإلياب، ومن غنم الحمد 

فالفاضل مما يأكلون ال يسلم من التلطيخ والتغمير. والجرذقة الغمرة والرقاقة المتلط خة، ال أقدر أن أنظر 
فالجاحظ يورد في  9« باطال، واهلل ال يحب الباطل إليها، وأستحي أيضا من إعادتها. فيذهب ذلك الفضل

 هذه القصة الطويلة حججا على لسان الرجل ال تخطر على بال إال من أتى الحيلة من واسع أبوابها،
أو باالنحراف عن العادة والعرف ألسباب تتعلق بما يعتمل في داخله  فالرجل كمن يكرم الناس باالنتقاص

ذا كان الجاحظ يقدم له الصيغة االجتماعية المعروفة الستكمال المظهر التقليدي ونيل  من الحرص، وا 
الحظوة عند اآلكلين فإن الرجل كان يأنف أن يجاري ذلك بل ويتشبث بالحجة منازعا شيئا في نفسه يقوده 

ريد، فال يجد منه العصمة إال بالتحايل على وعيه باالنتقاص من الفضل حتى لو لم يكن ذلك عكس ما ي
إال أن ظاهره  ز باطن الرجل بعدما ات ضحابر هو محاولة إلاالنتقاص باألهمية المتوقعة، فالحوار هنا 
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ه إلى أن يظل في محاججة الرجل ومجادلت الجاحظتات اللسان وزالت الفعل، ولذا فظهر في فل الوعيه
قال: ال أعلم إال ترك الطعام البت ة؛ أهون  »يصل به إلى إعالن النية المستورة والخبر الخفي بقوله أخيرا: 

نفسك بالثقة، إن علينا من هذه الخصومة. قلت: هذا ما الشك فيه، وقد عملت عندي بالصواب، وأخذت ل
ألنه كان يرى في القيمة مثالية تسم العرب  ؛لم يكن يقبل أن يكون الكرم ادعاء ألنه 10« وفيت بهذا القول

وتمجد قدرتهم البالغة على العطاء، لذلك كان يأبى أن يلطخ المد عون والمتطفلون على مجالس الكرم هذه 
اهلل ورسوله، خاصة وأنه ابتدأ حديثه مع  القيمة التي كان لها في صدر اإلسالم من المحاسن ما كان يسر  

بهما الكريم على القول وهما: الشكر والذكر وذاك من عادة الناس إذا أكرموا  الرجل مبينا نتيجتين يحظى
ن نهوا عن ذكر الفضل، وثانيهما: األجر وهو أعظم من أن يمنح لمدع   نقص من نيته الخالصة  حتى وا 

 قيد أنملة.

 :الثقافيةعناصر المواجهة  .2

اإللماح إلى وجود  حول البخالء وطرائفهم وشذوذهم عند حد   "الجاحظ"ال تقف القصص التي يوردها 
ف ضمن المتناقضات أحيانا أو انتفائها، إنما نجده يختار منها ما يمكن أن يصن   أوثقافة بعينها 

سق االجتماعي الواقعي أو الفكري، كي يثبت أهمية االلتفات إلى القيم القديمة وأهمية المتقابالت في الن  
واب واالعتدال في ة والميل إلى الص  السلوك أو ذاك بعد إعمال العقل وتغليب الحج  الحكم على هذا 

التقييم، فنجد أن قصة هذا الرجل الذي انتفع بماء النخالة فاستغل المنفعة األولى للكسب تختلف في 
إذ قال لي بعض الموفقين: عليك  »سترد الحقا ضمن هذا التحليل: التي  "ناعمريم الص  "تقييمها عن قصة 
ذا هو يعصم. فما جعت وال اشتهيت الغداء ابماء النُّخالة، ف حسه حارا. فحسوت، فإذا  هو طيب جدا، وا 

عصر. فلما قرب وقت في ذلك اليوم إلى الظهر. ثم ما فرغت من غدائي وغسل يدي، حتى قاربت ال
خين لعيالنا في كل غداة للعجوز: لم ال تطبشائي، طويت العشاء وعرفت قصدي. فقلت غدائي من وقت ع

ن ماءها ِجالء للصدر وقوتها غذاء وعصمة، ثم تجففين بعد النخالة، فتعود كما كانت، فتبيعينه نخالة؟ فإ
، فاالنحراف القيمي هنا يتمثل في 11« إذا اجتمع بمثل ثمن األول، ونكون قد ربحنا فضل ما بين الحالين

       لة دائمة مع أنه ال يصلح لها بشكل مطلق كما يرجو هذا البخيل، ولهذا استغالل وضع مؤقت من أجل حا
كانت أحاديث البخل وأخبار البخالء تسير في طريقين، وتتجه إلى غايتين. وفي أحد الطريقين يقوم  »

به دعاة الشعوبية، فيردون على العرب فخرهم التقليدي بالكرم، ويقولون إن أكثر هذا الفخر كالم ال يفي 
الفعل، ونوع من النفج ال حقيقة له في الواقع، وفي سبيل ذلك يذهبون يلتقطون من هنا وهنا أخبارهم مما 
يتعلق بمآكلهم الغثة، ومطاعمهم الكريهة، وهيئة معيشتهم الخشنة، إلى غير ذلك مما هو من لوازم البداوة، 

م بجو من الضعة والمهانة، وليقولوا ليغضوا بذلك من قدرهم في نظر جمهور الناس، ويحيطوهم في أخيلته
 12« لهم: أن ا تكون مع هذه الحياة الدنيئة التي يحيونها كل تلك الدعاوى العريضة التي يتشدق الشعراء بها

حين يورد قصصا موازية لحديث الشعوبية من قبل  "الجاحظ"ا من قبل غير أن األمر يمكن أن يكون رد  
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االعتدال في نقل التجربة  لكنه ال يغالي في ذلك إذ يعتمد علىأحاديث أهل البصرة من المسجديين، و 
نما يمنح الفسحة إ ،حتى ال يخلط حديث البخل بحديث التدبير، مشيرا إلى ضرورته دون إعالنه ثقافيةال

فالحجة التي يوردها على لسان البخيل ال تقف عند حدود الحكاية بل هو يفتح بها . للعقل كي يختار
مدخال إلى األذهان كي يجعل للحكاية شأنا يتبادل الناس به الرأي والحجة المقابلة ليتحقق منها مراده، 

ي من خاللها وتنم  فالجاحظ هنا الينقل فكرا لهدف واحد بل إنه ينقله ألهداف عديدة تستقبلها بواطن الناس 
ناع"ومنها قصة  ،واختيارها الشخصي ثقافيانتماءها ال هل شعرتم بموت مريم الصن اع؟  » :"مريم الص 

نها كانت من ذوات االقتصاد، وصاحبة إصالح. قالوا: فحدثنا عنها. قال: نوادرها كثيرة وحديثها طويل، فإ
جت ابنتها، وهي بنت اثنتي عشرة سنة، كم عن واحدة فيها كفاية. قالوا: وما هي؟ قال: زو  ر ولكني أخب

فحل تها الذهب والفضة وكستها المروي  والوشي والقز  والخز  وعل قت المعصفر، وذق ت الطيب، وعظ مت 
أمرها في عين الخَتن، ورفعت من قدرها عن األحماء. فقال لها زوجها أنى لك هذا يا مريم؟ قالت: هو من 

تي التفسير، واهلل ما كنت ذا مال قديما وال ورثته حديثا، وما أنت عند اهلل. قال: دعي عنك الجملة وها
بخائنة في نفسك وال في مال بعلك، إال أن تكوني وقعت على كنز، وكيف دار األمر فقد أسقطت عني 
مؤونة وكفيتني هذه النائبة. قالت: اعلم أني منذ ولدتها إلى أن زوجتها كنت أرفع من دقيق كل عجنة 

نخبز في كل يوم مرة، فإذا اجتمع من ذلك مك وك بعته. قال زوجها:  –كما قد علمت  –    احفنة، وكن
ثب ت اهلل رأيك وأرشدك، ولقد أسعد اهلل من كنت له سكنا وبارك لمن جعلت له إلفا، ولهذا وشبهه قال رسول 

إلى آخر ما في القصة من إشادة ومدح من قبل  13«..اهلل صلى اهلل عليه وسلم: من الذود إلى الذود إبل.
الزوج الذي يرى في هذا االقتصاد والتدبير ما يعين على الحياة ويرضيها، والمالحظ هنا أن تصرف هذه 
المرأة لم يكن بخال كالبخل الذي يشين صاحبه، ولم يكن انتكاسا للقيمة من حيث أهميتها في المجتمع 

والحاجة دون  صانعة الظروف وتمرير خشونة العيشحتيال على الحياة ومالعربي، إنما كان تفننا في اال
ذهب إلى ضرورة الفصل بين البخل الذي يُ  "الجاحظ"التقتير على األهل أو إبخاس حقوقهم، وهنا يشير 

 » .وبين التدبير الذي يعين على مداهنة الحياة والتغلب عليها ،المروءة والحرص الذي يذل أعناق الرجال
ص باندراجه ضمن نوع ونمط وأسلوب محدد ينطلق في ذلك من تفاعله الخاص مع نصوص أخرى إن الن

عن طريق استيعابها وتحويلها، وجعلها قابلة لالستقبال من خالل إنتاجه نصه الخاص والمروي له يتفاعل 
االندماج مع هذا النص لكونه ينطلق من الخلفية النصية المتفاعل معها نفسها، وبذلك يحصل االشتراك و 

الذي يكون في الغالب نصا موازيا لنصوص اشتركت معه في السياق، هنا يشترك هذا  14« في النص
، "البخالء"هذا المتن الجامع وهو كتاب  من في بقية القصص النص مع نصين أحدهما داخلي يتمثل

مما يؤدي إلى  واآلخر خارجي لكنه من داخل القصة نفسها يتمثل في قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم،
قصدا بحيث ترك فسحة إلدماج المتقابالت والوصول إلى نتيجة وسطية  "الجاحظ"تفاعل واع قصد إليه 
يورد الجاحظ كالما ألبي الفاتك عن بعض الصفات المذمومة وفي السياق نفسه  يحكمها العقل والمنطق.

والمرسال، والل كام،  والنشاف،أثناء األكل والتي صارت مسميات ألصحابها، من مثل: )النشال، 
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ن كان لهذا الحديث عالقة ببعض والمصاص ...( وغيرها من الصفات التي قبحت لدى العرب، وا 
موجودة في  الثقافية التصرفات العادية، فهو إن جاء على لسان بخيل فإنما يدل على أن العناصر القيمية

نها فلعل أحدا يفضل البخل على هذه الصفات الناس على السواء، إنما يكمن الفرق في المفاضلة بيكل 
طعامهم إال لسوء رؤية  » عل اآلخر يراها من البخل أشنعول ثم قال: واهلل إني لو لم أترك مؤاكلة الناس وا 

علي األسواري لتركته. وما ظنكم برجل نهش بضعة لحم تعر قا، فبلع ضرسه وهو ال يعلم. فعل ذلك عند 
م. وكان إذا أكل ذهب عقله، وجحظت عينه، وسكر وسدر وانبهر، وتربد إبراهيم بن الخطاب، مولى سلي

وجهه، وعصب ولم يسمع، ولم يبصر، فلما رأيت ما يعتريه وما يعتري الطعام منه، صرت ال آذن له إال 
 15« مرا إال استفه سفا، وحساه حسواونحن نأكل التمر والجوز والباقلى. ولم يفجأني قط وأنا آكل ت

، إنما قامت على فعل واقع يثير االشمئزاز تقم على ادعاء الحق ألجل الباطل القيم هنا لم فالمواجهة بين
ألن الفكرة أثبتت من داخلها وبفعل من جنسها،  ؛دون الحاجة إلى رفده بأي قيمة دخيلة من خارج القصة

الرجل القاص إلى شبيه ه المثير للتقزز بطريقة أكله النهمة حتى بعد أن تحول إذ لم يتغير حال الرجل الشر  
له على طرف مقابل، مما يشير إلى أن النتائج السلبية لسوء السلوك ال تقف عند صاحبها بل تمتد إلى 

هنا يشير إلى  "الجاحظ"اعتالل القيم الحميدة عند اآلخرين ألسباب تتعلق بالتفاعل والتقب ل من قبلهم، و
قق وجود وفي هذا يتحهذه القصة بالذات،  تضمنته مقصده األكيد من إثارة حديث البخل والبخالء لهدف

يكون فيه داخل الخبر وخارجه في آن، شاهدا على وقائعه، موجها وحداته  »وجودا مهيمنا  "الجاحظ"
وعناصره ومواجها بها، ليعبر من خالل محموالت األخبار كما يعب ر من خالل أبنيتها عن موجهات ثقافته 

ألخبار عن قدرة أنساقها وخصوصية أبنيتها التي تقدم تجسيدات قادرة وخصوصية رؤيته، مثلما تعب ر ا
على إضاءة طبيعة عصرها الثقافية، فال تتجرد األخبار في انتظامها ضمن الكتاب عن خصوصية 
موجهاتها وال تنغلق على محموالتها، فهي في الوقت الذي تحكي حكاياتها تحكي حكاية عصرها، تكشفه 

دة الخبر، بذلك، إرادة المؤلف وهما يتوازيان مر ة ويتقاطعان أخرى، فال تخفى قناعات وتدل عليه لتواجه إرا
المؤلف واعتقاداته، وال تغيب موجهاته الثقافية وهي تلقي بظاللها على األخبار وتفضي بأحكامها على 

النوايا مثلما ينبئ عن ذلك، التداخل بين  16« محموالتها بأسلوب مباشر مر ة وغير مباشر مر ة أخرى
 أبي العاص بن عبد"وبين أهل قصصه من داخل األخبار التي يوردها في رسالة  "الجاحظ"والمقاصد بين 

بسم اهلل الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن جلوسك إلى األصمعي، وعجبك  » : "الوهاب بن عبد المجيد الثقفي
مران، وخلطتك بابن بسهل بن هارون، واسترجاحك إسماعيل بن غزوان، وطعنك على مويس بن ع

طنابك في  صالحه والقيام عليه واصطناعه، وا  كثارك من ذكر المال وا  مشارك، واختالفك إلى ابن التوأم، وا 
وصف الترويج والتثمير؛ وحسن الت عهد والتوفير، دليل خبيء سوء، وشاهد على عيب وَدبر. بعَد أن كنت 

ف في ذمهم. وليس يلهج بذكر الجمع إال من تستثقل ذكرهم، وتستشنع فعلهم، وتتعجب من مذهبهم وتسر 
أال يكون في هذه الرسالة ما  17« قد عزم على الجمع، وال يأنس بالبخالء إال المستوحش من األسخياء



8 
 

في االستئناس بالبخالء وهو يصنف كتابا يجمع فيه أخبارهم ونوادرهم   "الجاحظ"يشير إلى مذهب 
 ها؟ ويتقصى مذاهبهم في البخل كيفما كانت ضروب

العربي لتصبح فيما تاله  تاريخامتدت في ال ثقافةبالبخالء نفسه أوال، ويواجه  يواجه "الجاحظ"إن 
من القصص ما " الجاحظ"على محك التجربة والحضارة مقابلة اآلخر الذي ال يمت إليها بصلة، لقد اختار 

وبين ما ينوي أن يجعله مثاال يشبه موجودات الحياة إن لم تكن هي فعال تلك الموجودات، ليقابل بينها 
يحتذى في واقع العرب الجديد ويصر  عليه، غير أن القراءة األولى للبخالء ال تسمح لك بأن تتوقف عند 

قض الحكايات حد المتعة؛ إذ تتحامل على فكرك النقدي كثير من األسئلة، ولو من باب الفصل في تنا
والبخيل عند  »ر في فكر العرب وتاريخهم ودينهم األثي كرمعة المقابل نز  للظاهرة سيميائيةوتقابل الصور ال

الناس ليس هو الذي يبخل على نفسه فقط، فقد يستحق عندهم اسم البخل، ويستوجب الذم، من ال يدع 
نما يقع عليه اسم  لنفسه هوى إال ركبه، وال حاجة إال قضاها، وال شهوة إال ركبها وبلغ فيها غايتها. وا 

ولهذا فشناعة البخل في  18« دا في كل ما أوجب الشكر ونو ه بالذكر وأذخر األجرالبخيل إذا كان زاه
، إنما يمتد ررات عديدةالفكر العربي ال تتوقف عند تقتير الرجل على نفسه أو أهله مما يجد له البخالء مب

أو  إلى اإلسفار عن أخالق متواطئة مع البخل في إفساد أصالة الرجل، بحيث يجعله حرصه على المال
 الطعام ال يترك شهوة إال أتاها حرصا منه على امتالك الحياة بين يديه في شتى صورها.

سهام التجربة:  .3  الرؤية الفنية وا 

بل امتد الحديث إلى بعض من التجارب  ،لم يكتف بتجربة البخالء والبخل فقط "الجاحظ"ولعل 
الواقع العربي العباسي سواء ما تعلق  الحياتية لما يمكن أن يكون صورة شاملة وعامة عما كان يجري في

ن التجربة في قصص البخالء ال تختص بمظهر واحد بقدر ما تخفي . إبالسياسة أو ما تعلق بالمجتمع
تشكيال إنسانيا كامال لمجتمع يعاني حالة من االختناق الحضاري بفعل التحول السياسي المثير للجدل 

 الفالسفة من المعتزلة وغيرهم المقال ضمن حلقات العلماء و  والتفكر والسؤال، مما كان للجاحظ فيه كثير
ومن ثمة ألقى بظالله على التجربة فكانت التنويعات الشكلية شديدة الصلة بأنماط الوعي المواكبة  »

لمختلف التحوالت، فتفاعل معها... بحس المبدع ورؤية المتابع المتفكر. وقدم ممارسة كتابية تبين عمق 
ع، ولكن بطريقة خاصة تكشف بالملموس... تاريخ تحوالت المجتمع العربي أو، على الصلة مع الواق

فاتحا بين مجموع اإلشكاالت التي حدثت  19« خالل الكتابةاألرجح، تاريخ الوعي به كما يتقدم من 
س وتحدث في تاريخه وواقعه، ما يمكن أن يكون رغبة في تشكيل نمط من إعادة البناء أو الهدم المؤس  

 إلعالء شأن التغيرات الطارئة على العرب بما يجب أن يجعلها تجد طريق الخالص.

أفضل ما قالته العرب قبل اإلسالم وبعده عن فضل الحاجة  "أبي عيينة"عبر قصة  "الجاحظ"ويتلمس 
حد ثني جعفر بن أخت  » ع والخشونة على اللين في العيش:وسوء الغنى، وعن استحباب الجوع على الشب
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قال: قلت أبي عيينة: قد أحسن الذي سأل امرأته عن اللحم، فقالت أكله السنور، فوزن السنور، ثم  واصل،
قال: "هذا اللحم فأين السنور؟" قال: "كأنك تعر ض بي" قال، قلت: "إنك واهلل أهل ذلك، شيخ قد قارب 

ذته وصناعته، ثم يرقى إلى المئة، وغلته فاضلة، وعياله قليل، ويعطى األموال على مذاكرة العلم، والعلم ل
جوف منزله. وأنت رجل لك في البستان، ورجل في أصحاب الفسيل، ورجل في السوق، ورجل في الكالء، 
تطلب من هذا وقر جص، ومن هذا وقر آجر، ومن هذا قطعة ساج، ومن هذا هكذا. ما هذا الحرص؟ 

تكون؟...قال: "ويلك إني واهلل ما أصل وما هذا الكد؟ وما هذا الشغل؟ لو كنت شابا بعيد األمل كيف كنت 
إلى منعهم من الفساد إال ببعض الفساد. وقد قال زياد في خطبته: " واهلل إني ما أصل منكم إلى أخذ 
الحق حتى أخوض الباطل إليكم خوضا". وأما ما لمتني عليه آنفا فإنما ...قال مكرز" " العجز فراش 

نها ي اهلل عنه: "إياكم والراحة، فإقال عمر بن الخطاب رضو  وطئ، ال يستوطنه إال الفشل الدثور"...
دوا واخشوشنوا، واقطعوا عقلة". وقال: "لو أن الصبر والشكر بعيران، ما باليت أيهما أركب". وقال: "تمع  

وقال لسعيد بن حاتم: "احذر النعمة كحذرك من المعصية، ولهي أخوفهما  الركب، واركبوا الخيل نزوا"...
فالقول يتضمن  20« ؟.. أفتراني أدع وصايا األنبياء وقول الخلفاء وتأديب العرب وآخذ بقولكعليك عندي".

إلماما بما يراه الرجل ميزة عند العرب تفر د به أصلهم وتراثهم وصد قه األنبياء بوصاياهم، غير أن حصول 
سم عوامل التفكير في هذه الثقافة ال تعني ابتعاد العرب عن أصول الكرم وتحريضهم على البخل إنما تنق

وبعضها يتعلق بالكرم  ،بعضها يتعلق بالحرص حين يكون له داع وضرورة ات الحياة إلى صنفين:معطي
حين يوافق مضامين السلوك القويم ومتطلبات البيئة اإلنسانية ومعتقدات الدين الصحيح وفي هذا يقول اهلل 

، فمما ورد 21﴾ البسط فتقعد ملوما محسورا وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كلتعالى: ﴿ 
قال جابر بن عبد اهلل: بينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قاعدا ما » حول أسباب نزول هذه اآلية: 

بين أصحابه أتاه صبي فقال: يا رسول اهلل إن أمي تستكسيك درعا ولم يكن عند رسول اهلل صلى اهلل عليه 
بي: "من ساعة إلى ساعة يظهر كذا، فعد إلينا وقتا آخر"، فعاد إلى أمه، وسلم إال قميصه، فقال للص

فقالت قل له: أمي تستكسيك القميص الذي عليك، فدخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم داره ونزع 
قميصه وأعطاه، وقعد عريانا، فأذن بالل للصالة فانتظروه فلم يخرج، فشغل قلوب الصحابة، فدخل عليه 

فالبخالء ال يعدمون الحيلة للبرهان على صدق  22«عريانا، فأنزل اهلل تبارك وتعالى هذه اآلية بعضه فرآه 
ة على أصحابها ويبين أن الحياة وسط بين منهجهم في التقتير إال أن األثر الثقافي والديني يرجع الحج  

 هذا وذاك وليس أصدق من القرآن في هذه الحال.

الزهاد والصوفية الذين ظهروا في هذا العصر مخطئين الطريق بحال بعض  "البخالء"ويتشابه حال 
أو كما كان عليه الصحابة أيام رسول اهلل صلى اهلل  ،الصحيح للزهد كما أمر به اإلسالم والسلف والصالح

وقد بي نا أنه كان من أوائل الصوفية يخرجون من أموالهم زهدا فيها، وذكرنا أنهم قصدوا بذلك » عليه وسلم 
ما متأخروهم، فقد ن مخالفتهم بذلك الشرع والعقل. فأإال انهم غلظوا في هذا الفعل، كما ذكرناه م الخير،
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مالوا إلى الدنيا، وجمع المال، من أي وجه كان، إيثارا للراحة، وحبا للشهوات: فمنهم من يقدر على 
معل ق بطرق الباب،  الكسب، وال يعمل، ويجلس في الرباط أو المسجد، ويعتمد على صدقات الناس، وقلبه

ومعلوم أن الصدقة "ال تحل لغني، وال لذي ِمرة سوي"، وال يبالون من بعث إليهم، فربما بعث الظالم 
والماكس، فلم يردوه. وقد وضعوا في ذلك بينهم كلمات: منها: تسمية ذلك بينهم بالفتوح. ومنها: وأن رزقنا 

فإذا كانت ضروب االحتيال  23« عليه، وال نشكر سواهالبد أن يصل إلينا. ومنها: أنه من اهلل، فال يرد 
نبعت من بعض المتصوفة فكيف ال تنبع من البخالء وهم أدعى إلى ذلك بسبب جالء حرصهم على 

في البخالء تخرج بالكتاب عن  "الجاحظ"وعليه يمكن أن نصل إلى أن تجربة  الدنيا دونما وجل أو حياء.
حدود التجربة النثرية الواحدة، إذ جمع فيه بين القصص واألخبار واالستشهادات واألمثال مما يصلح أن 
يكون مصنفا اجتماعيا وتراثيا وثقافيا، يحمل خبر الواقع والتاريخ ويجمع بين الحاضر والماضي، مستشرفا 

لى منهج أحدهم أصوب. المستقبل حيث يراه القارئ فيكون إلى أحد  هم أقرب وا 

 : السردية واللغة الثقافي الواقع .4

كرموه وطي بوه، وجعلوا في شاربه وسبلته غالية. ا فأولم أر مثل أبي جعفر الط رسوسي: زار قوم »
فحكته شفته العليا، فأدخل إصبعه فحكها من باطن الش فة، مخافة أن تأخذ إصبعه من الغالية شيئا إذا 

كتاب ال يصو ر لك كل  شيء، . وهذا وشبهه إنما يطيب جدا إذا رأيت الحكاية بعينك. ألن الحكها من فوق
فالجاحظ يلبي الحاجة إلى المراودة اللغوية من القصة  24« تي لك على كنهه، وعلى حدوده وحقائهوال يأ

نفسها بحيث يوردها بلفظ يميل إلى البساطة في انتقاء الكلمات وفي بساطة التعبير، ثم يشير إلى إمكانية 
حياد اللغة عن الصواب فيقر بأن األلفاظ ال تقول الواقع كامال وهنا يتم التنبيه إلى شيئين مهمين، أولهما: 

ن دل ت على معانيها المباشرة فإنها قد تتجاوز ذلك أحيانا إلى ما وراء تلك المعاني من خالل أن األل فاظ وا 
تعدد الداللة، وثانيهما: أن ما ال تتمكن األلفاظ من استيعابه يسوعبه اإليحاء وهو الخيال الذي لم يظهر 

 "البخالء"قي في عرض قصص العتماده على االشتغال العقلي واألسلوب المنط "الجاحظ"صريحا في لغة 
براز القصد من التجربة الحية إال في مواطن اإللماح  من جهة، ولعدم الحاجة إليه في التأصيل للقيمة وا 

 إلى ضرورة التوفيق بين األصيل والدخيل، وقد تم ذلك كذلك من خالل اللغة البالغية دون غيرها.  

لم يكن واقع الكلمات،  "الجاحظ"النسبة إلى وينبغي أن ندرك في مقاربة هذه النصوص أن الواقع ب
عالنه عن طريق اللغة الفصيحة،  بقدر ما عملت الكلمات على نقل الواقع الذهني واالجتماعي الفعلي وا 

يتصنع الخيال ويفتح الذهن  التي كانت تؤسس للحدث بشكلين أحدهما: حقيقي مباشر، واآلخر: متوار  
وجه  –في حقيقة األمر  –فأسلوب الجاحظ في الوصف هو  »نتقاة على ما هو أبعد من حدود األلفاظ الم

من وجوه "الواقعية" الغالبة عليه، وقد أعانه على أن يبلغ بأسلوبه هذا ذلك المبلغ من دقة التصوير. 
حساسه الملهم بالظالل التي تنتشر عنها، وهدايته البالغة في كيفية  وروعته قوة إدراكه لقيم الكلمات، وا 
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وتنسيقها ومزج ما بينها، حتى تؤدي األغراض التي يعنيها، وتبرز الصور التي يتصورها، بالرغم تأليفها 
إلدراكه ما للخيال من القدرة على  قد كان تنبيه القارئ بالخيالو 25«من أن األلفاظ بطبيعتها محدودة القوى 

ؤدي المعاني كاملة أو المعاني يعلم يقينا أنها ال ت "الجاحظ"تفتيق المعاني من سرابيل األلفاظ التي كان 
 كلها.

ة في النفس البشرية، مصرا على وجود عالم آخر مختلف ينهنا يشير إلى ما تحدثه المد "جاحظال"إن 
تمثال  ،عن العالم الذي يتخيل العرب وجوده، هو عالم دخيل يتمثل مبادئ ليست من عرقه وال من دمه

يجعلها تتحول تلقائيا ودون الشعور بتحوالتها إلى معطيات راسخة تقوم عليها الحياة وتنتهجها سبيال 
كثيرا ما نجده ينحو نحو الخطاب المنطقي ويتطرف في  »لالستمرار معتمدة على واقع معاش، لذلك 

تعبيرا عن التجربة اإلنسانية الذهاب إلى المخزون الفكري أكثر من تغلغله في المخزون العاطفي، بحثا أو 
وهذا ما جعل نصوصه تميل إلى المقابلة بين الموجودات الحاضرة في الواقع والمتخيلة في  26«الشاملة 

نما بهدف التقويض، فهو ال ي العربية في مرآة معكوسة بهدف  ثقافةرى الالذهن، ليس بهدف المقارنة وا 
ألنه ال يمكن التعالي على الحياة بتقمص أشكال  المكوث في االنعكاس بل بهدف الخروج من المرآة،

والواقع هذا، واحد في ذاته، متعدد في صوره وأشكاله؛ وما "االنتاج" اإلنساني  »مشوهة ودخيلة وخاوية 
بمجمله إال مجموعة مرايا، وهي بال شك أكثر تعقيدا، تتمثل ذلك الواقع أنواعا وألوانا وصورا مختلفة. وفي 

ياجات... وألن الواقعي هو تاريخيا حقيقي، فإن المرايا بألف حد، بينها أسوار وس الظاهر، تتميز هذه
وككل تقسيم عمل فهو محكوم  التمييز بين المرايا تلك كان في وقت ما ضرورة تاريخية ال مفر منها...

ي تطرأ بالسياق الفعلي لمجرى التاريخ، ومحكوم بالتالي أن يتبدل ويتعدل وفق التبدالت والتعديالت الت
هذا ما يجعل مقاربة نصوص البخالء تشير ضمنيا إلى الكدية التي 27« على الوقائع والشروط التاريخية

فيما بعد، إال أن المعطيات التاريخية سواء ما تعلق منها بالمجتمع أو ما تعلق  "الهمداني"تناولتها مقامات 
 "الجاحظ"الرؤية تختلف بين  بالفكر واللغة والثقافة العربية في القرن الرابع الهجري، جعل زاوية

رثي لكل ، مع أن الفكرة األساس أو المنطلق األول يكاد أن يكون واحدا لوال طبيعة التكوين اإل"انيالهمذ"و
 .الرؤية الفنية لكل منهمالثقافية و من المؤلفين وبالتالي لموروثاتهما ا
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