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ـو الَعَرِبي»   (1)« الَجاِحُظ َوالن ح 
  َةُ ـمَ دٍّ ـقَ مُ ل  ا: 

ا نَ دِ يٍّ ، سَ ينَ مِ الَ معَ لِ  مةً ح  رَ  وثِ عُ ب  مَ ل  ى اَ مَ عَ  المُ والس   الةُ ، والص  ينَ مِ الَ العَ  ربٍّ  هللِ  دُ م  حَ ل  اَ      
 بينَ يٍّ الط   وِ بِ ح  وصَ  وِ ى آلِ ، وعمَ األمينِ  بيٍّ اهلل الن  عبدِ  نِ بِ  دٍ م  حَ ا مُ ينَ ع  فِ ا وشَ نَ بيبِ وحَ 
 :ــدُ ع  ا بَ ــ... أم  ،ينَ رِ اىِ الط  
َجنََّبؾ الّمُو الشُّْبيَة، َوعَصمؾ مف الَحيرة، وَجعَؿ بينؾ وبيف المعرفة ":قول الجاحظفي

نسبًا، وبيف الصدؽ َسَببًا، وحبَّب إليؾ التثبُّت، وزيَّف في عينؾ اإلنصاؼ، وأذاقَؾ 
زَّ الحؽّْ، وأوَدَع صدَرؾ َبْرَد اليقيِف، وَطَرَد َعْنَؾ ذؿَّ َحالوَة التَّقوى، وأشعَر قمبِؾ عِ 

  .(ٕ)"اليأِس، وعرَّفؾ ما في الباِطِؿ ِمْف الذلَِّة، وما ِفي الَجْيِؿ ِمْف الِقمَّةِ 
َـّ إنَّا َنُعوُذ ِبَؾ ِمْف ِفْتَنِة َاْلَقوِؿ, َكَما َنُعوُذ ِبَؾ ِمْف ِفْتَنِة َاْلَعَمِؿ, َونَ ويقول:" ُعوُذ ِبَؾ ِمْف المَُّي

َـّ آميَف.(ٖ)التََّكمُِّؼ ِلَما ََل ُنْحِسُف, َكَما َنُعْوُذ ِبَؾ ِمْف َاْلَعَجِب ِبَما ُنْحِسُف"  . المَُّي
الَواِقُع َأفَّ َمْوِقَفَنا ِمْف ُتراِثَنا َاْلِعْمِمي َيْنَبِغي َأَلَّ َيْنطمَؽ ِمْف ُشُعوٍر َعاطفيٍّ َفَحْسب، وأَلَّ     

َمى تمجيِد ُكؿّْ َما َجاَء ِبِو اأَلْسالُؼ، َبْؿ َلُبدَّ ِمْف الِعَناَيِة ِبَيَذا التَُّراِث َبْحثًا يقتصَر عَ 
َعالـٌ ُلَغِويّّ َبالِغيّّ َأديٌب أريٌب، َنفخُر  –َرِحَمُو  اهلِل  –وَدْرسًا وتَْفسيرًا وتَْقِويمًا، والَجاِحُظ 
، َوَقْد َداَرْت َحْوَلُو ِدَراَساٌت َكثيرٌة، ِإَلَّ أننّْي َأَرْدُت َأْف َنْدُلَو  ِبدوره ومكاَنِتِو ِفي ُتراِثَنا َاْلعربيّْ

، َيُقوُؿ الَجاِحُظ:"وَكالـٌ َكِثيٌر َجَرى َعَمى َأْلسَنِة  بدلونا في الدّْراَساِت َحْوَؿ َعاِلِمَنا الُيَماـِ
ُؿ ِلآَلِخَر َشْيًئا". النَّاِس وَلُو َمَضرٌَّة َشِدْيِدٌة، وَثَمَرٌة ُمرٌَّة، َفِمْف أَ  ـْ َيَدْع َاأَلوَّ :"َل ـْ َضرّْ َذِلَؾ َقْوُلُي

ـْ َينْ  ـْ َتَرُكوا اَلْسِتْنَباَط َلمَّا َل َتِو َفَمو َأفَّ ُعَمَماَء ُكؿّْ َعْصٍر ُمْذ َجَرْت َىِذِه َاْلَكِمَمُة ِفي َأْسَماِعِي
ـَ ُمْختَ  ، َلَرَأْيَت َاْلِعْم ـْ ـْ َعمَّْف َقْبَمُي "ِإِلْيِي  .(ٗ)الِّ

                                                           

أد. عبد اهلل أحمد جاد الكريـ، أستاذ النحو والصرؼ، قسـ المغة العربية، كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية، ( ٔ)
 جامعة جازاف السعودية.

الجاحظ، أبو عمرو بف بحر، الحيواف، تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاروف، دار الجيؿ، بيروت، لبناف، ( ٕ)
، دار الكتب نياية األرب في فنوف األدبوالنويري، أحمد بف عبد الوىاب،  (،ٖ/ٔـ، )ٜٜٙٔىػ/ٙٔٗٔ

 .(ٖٚ/ٚ)ىػ،ٖٕٗٔوالثائؽ القومية، القاىرة، 
 (.ٕٚ/ٔىػػ،)ٖٕٗٔالجاحظ، أبو عمرو بف بحر، البياف والتبييف، دار ومكتبة اليالؿ، بيروت، لبناف، ( ٖ)
مـو البالغة، تحقيؽ: محمد عبد المنعـ خفاجي، ينظر: القزويني، محمد بف عبد الرحمف، اإليضاح في ع( ٗ)

، مكتبة بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح(، والصعيدي، عبد المتعاؿ، ٙ/ٔ،)ٖدار الجيؿ، بيروت،، ط
 .(ٜٖ/ٔ)ـ،ٕ٘ٓٓاآلداب، القاىرة، 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. عبد اهلل أحمد جاد الكريم. أ

- ٕٕٓ - 

 

، ولو إسياـٌ في ُفروِع الَمْعِرَفِة الُمختمفِة،      والجاحُظ عالمٌة بارزٌة في التُّراِث العربيّْ
وَمَناِشِط الِفْكِر اإلنسانيّْ المتنوعِة، َليسُع أيُّ ُميتٍـّ بفرٍع ِمْف ُفُروِع الَمْعِرَفِة َأْف َيْنَأى 

ِرِه، ومف ىذه المناشط المغة وتوظيفيا في حياة اإلنساف، بنْفِسِو َعْف َوْقَفٍة َمَع ُتُراِثِو وِفكْ 
سيامو فييا، وىي بداعات الجاحظ وأّولّياتو في الفكر المغوي، ودرس المغة وتذّوقيا، وا   وا 

إبداعات لـ يتطّرؽ ليا أىؿ المغة القدامى، وأىمميا لغويو عصره، والتفت  –في الغالب–
عبقري آثرُت َاْلُوُقوَؼ َعَمى َمْوِقِؼ َاْلَجاِحِظ مف ليا أبو بحر، ووسط ىذا الركاـ الفكري ال

،ألفَّ  النَّحِو والنَُّحاِة وأقدمُت َعَمى ِصَياَغِة َىِذِه الدَّْراَسِة، وُقْمُت ِبَيَذا َاْلَبْحِث المَُّغِويّْ النَّحويّْ
زيف  وَّاِد الُمبرَّ والُمؤثّْريَف َشْرًقا وَغْرًبا، َقِدْيًما ذلؾ يتعمَُّؽ ِبَعالـٍ كبيٍر ِمْف ُعَمَماِئَنا الَعَرِب الرُّ

َـّ َذَكْرُت َما  وَحِديثًا. َواْعَتَمْدُت ِفي َىِذه َالدَّْراَسِة َعَمى َما َأْوَرَدُه الَجاِحُظ ِفي َبْعِض ُكتُِبِو، ُث
حً  َـّ َذَكْرُت رأيي ُمعمًّْقا وُمرجّْ ا ِفْيَما َيْحَتاُج ِإَلى َأْوَرَدُه النَُّحاُة والُعَمَماُء ِفي َذاِت الشَّأِف، ُث

 َذلِؾ.
َوَجاَء َىَذا َاْلَبْحُث ِفي مبحثيِف َتْسِبُقمَيا ُمَقدَّْمٌة َوَتْمِيْيٌد، َواْخَتَتْمُت الَبْحَث ِبَخاِتَمٍة؛ َذَكْرُت   

َـّ َنتَاِئِج َىِذِه الدَّْراَسِة، َوَذِلَؾ َعَمى النَّْحِو اآَلِتي:  ِفْيَيا َأَى
ي َتَيا َوَمن َيَجَيا َوَأى َداَفَيا َوُخط َتَيا.اَل ُمَقدٍَّمُة: ذَ  َباَب الدٍّرَاَسِة َوَأَىمٍّ ُت ِفي َيا َأس   َكر 

َأُتُو َوَمَكاَنُتُو. ِيي ُد: اَل َجاِحُظ َنش   اَلت م 
لُ   : )اَل َجاِحُظ َوالن َحاُة(. وجاء في ثالثة مطالب:اَل َمب َحُث َاأَلو 

لُ  -      ِقُف اَل َجاِحُظ ِمن  َبع ِض اَلن َحاِة.اَل َمط َمُب َاألو   : َمو 
ِذ اَلم َغِة ِلَتق ِعي ِدَىا. -      ِقُف اَل َجاِحُظ ِمن  َمن َيِج اَلن َحاِة ِفي َأخ   اَل َمط َمُب اَلث اِني: َمو 
رَاِب ِعن َد اَل -       ن َحاِة.اَل َمط َمُب اَلث اِلُث: ِعَناَيُة اَل َجاِحِظ ِبَظاِىَرِة َاإِلع 

ِوي ِة(اَل َمب َحُث اَلث اِني  َوَجاَء ِفي َمْطَمَبْيِف: :)َآرَاُء اَل َجاِحِظ ِفي َبع ِض اَل َمَساِئِل اَلم َغِوي ِة َوالن ح 
ُل: ِفي اَل َمَساِئِل اَلم َغِوي ِة ِعن َد اَل َجاِحِظ. -  اَل َمط َمُب َاأَلو 
ِوي ِة ِعن َد اَل َجاِحِظ.اَل َمط َمُب اَلث اِني: ِفي اَل َمسَ  -  اِئِل اَلن ح 
ـِو. -  اَل َمط َمُب الثالُث: َمَساِئُل َذاُت ِصَمٍة بالم َغِة َوالن ح 

 الَخاِتَمُة: وِفي َيا َأَىم  َنتَاِئِج الدٍّرَاَسِة.
َن َقد  ُوفٍّق ُت ِفي َىِذه اَلدٍّرَاَسِة إلى تَ      َأُل َأن  َأُكو  ق ِدي ِم َما ُيِفي ُد، َوَأن  َين َفَع َوَبع ـُد، َفاهلَل َأس 

َتَبِة الدٍّرَاَساِت  َعَمَيا َلِبَنَة ِبَناٍء ِفي َصر ِح َمك  ُسب َحاَنُو ِبَيِذِه اَلدٍّرَاَسِة َمن  َشاَء، َوَأن  َيج 
َتَعاُن. ِوي ِة، َواهلُل اَلُموفٍُّق َوالُمس   الن ح 

***** 
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َأتُ  ِيي ـُد: اَل َجاَحـُظ َنش   .(ٔ)ـُو َوَمَكاَنتُـُو اَلت م 
 :ُمُو َوَلَقُبُو  ِاس 

ِري  الُفَقي ِمي  َوََلءً     ِر ِبُن محبوِب الِكَناِني  الم ي ِثي  الَبص  ُرو ِبُن َبح  . ُىَو َأُبو ُعث َماَن َعم 
، وَلِكفَّ المََّقَب الَِّذي  ِاْلَتَصَؽ ِبِو َأْكثر، َوِبِو َكاَف َثمََّة نتوٌء واضٌح في َحَدَقَتْيِو َفُمقَّْب ِبالَحَدِقيّْ

 َطاَرْت ُشْيَرُتُو ِفي َاآلَفاِؽ ُىَو َاْلَجاِحُظ، َوِقْيَؿ: ُلقَّْب ِبالَجاِحِظ ِلُجُحْوِظ َعْيَنْيِو. 
 :َأُتُو ِلُدُه َوَنش   َمو 
ُتُو ِفي ِخاَلَفِة ىػ(، َحْيُث َكاَنْت وََُلدَ ُٜ٘ٔوِلَد َاْلَجاِحُظ ِفي َاْلَبْصَرِة ِفي ِبْيٍت َفِقْيٍر،َسَنة)    

. َنَشَأ َاْلَمْيِديّْ ثَاِلِث َاْلُخَمَفاِء َاْلَعبَّاِسيّْيَف، َوَماَت َأُبْوُه َوُىَو َصِغْيٌر، َفَقاَمْت َعَمى َتْرِبَيِتِو ُأمُّوُ 
ـَ ِفي ِسفٍّ ُمبّكَرٍة، َفَقَرَأ َاْلُقْرَآَف َومَ  . َفَطَمَب َاْلِعْم َباِدَئ َالمَُّغِة َعَمى ُشُيْوِخ َاْلَجاِحُظ َميَّاًَل ِلْمِعْمـِ

، َوَدَفَعُو َعَوُزُه ِإَلى ِاْمِتَيافِ  ـَ َوالَفْقَر َحاَؿ ُدْوَف َتَفرُِّغِو ِلَطَمِب َاْلِعْمـِ َبْيِع َاْلُخْبِز  َبَمِدِه، َوَلِكفَّ َاْلُيْت
َالَورَّاِقْيَف، َيِبْيُت ِفْيَيا َلْياًل َفَكاَف َيْقَرُأ َوالسََّمِؾ ِبَنْيِر َسْيَحاف ِباْلَبْصَرِة َنَياًرا َواْكِتَراِء َدَكاِكْيِف 

ِء ِمْنَيا َما َيْسَتِطْيُع َقَراَءَتُو. َوَخاَلَط الَمْسِجِدييف، َواْخَتَمَؼ ِإَلى َاْلَكَتاِتْيِب، َوَتَمقَّى َعْف َاْلُعَمَما
َواِة َوالمَُّغِويّْ  ـَ َواأَلَدَب.َواأُلَدَباِء َوالشَُّعَراِء َوالنَُّحاِة َوالرُّ  يَف َاْلِعْم

, َوتَاَبعَ       َـّ َتَرَؾ َاْلَبْصَرَة ِإَلى َبْغَداَد َعاِصَمِة َاْلِخاَلَفِة ِفي َأَواِئِؿ َاْلَقْرِف الثَّاِلِث َاْلِيْجِريّْ  ُث
وَآَداَبَيا َعَمى َأِبي ُعبيدَة  َدْرَسُو ُىَناَؾ ِفي َمَجاِلِس َأْعاَلـِ َاْلُعَمَماِء، َفَأَخَذ ُعُموـَ َالمَُّغِة َاْلَعربيَّةِ 

َصاِحِب ُعُيوِف َاأَلْخَباِر، واأَلْصَمِعيّْ َالرَّاِوَية المشيوِر َصاِحِب اأَلْصَمِعيَّاِت َوَأِبي َزْيٍد 
ـَ ِبفِ  ـَ َاْلَكالـِ َعَمى َيِد ِإْبَراىي ، َوَدَرَس النَّْحَو َعَمى َاأْلَْخَفِش، َواْلَمْنِطَؽ َوِعْم سيَّاِر  اأَلْنَصاِريّْ

. َوَكاَف ُمتَِّصاًل   -ِباإِلَضاَفِة َِلتَّْصاِلِو ِبالثََّقاَفِة َاْلَعَرِبيَِّة  -بف ىانئ النَّظَّاـِ الَبْصِريّْ
ٍة َأْو ُمترَجمَ بالثََّقاَفاِت َغْيِر َاْلَعَرِبيَِّة؛ َكالَفاِرِسيَِّة َوالُيوَناِنيَِّة واْلِيْنِديَِّة، َعْف َطِرْيِؽ ِقَراَءِة َأْعَماٍؿ 

، َكُحَنْيَف بِف إسحَؽ وَسَمَمَوْيِو. ـْ  ُمَناَقَشِة َاْلُمَتْرِجِمْيَف َأْنُفِسِي
                                                           

في طبقات األدباء، تحقيؽ:  اءِ بَّ لِ ألَ اَ  ةِ ىَ زْ نُ األنباري، أبو البركات عبد الرحمف بف محمد، ي: فِ  وُ تُ مَ جَ رْ تَ  رُ ظَ نْ ( تُ ٔ)
ابف النديـ، أبو الفرج محمد , و (ٛٗٔـ،)صٜ٘ٛٔ، ٖإبراىيـ السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء، األردف،ط

 (،ٛٗٔـ،)صٜٜٚٔ، ٕ، تحقيؽ: إبراىيـ رمضاف، دار المعرفة، بيروت، لبناف، طالفيرستبف إسحاؽ، 
، تحقيؽ مجموعة مف العمماء بإشراؼ أعالـ النبالء سيرالذىبي، شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف أحمد، و 

الزركمي، خير الديف بف ( و ٖٔ٘-ٕٙ٘/ٔٔ)ـ،ٜ٘ٛٔ، ٖشعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط
(, وحاجري، محمد طو، الجاحظ ٗٚ/٘) ـ،ٕٕٓٓ، ٘ٔ، دار العمـ لممالييف، بيروت، طاألعالـمحمود، 

 . وغيرىا.ـٕٜٙٔدار المعارؼ، القاىرة،  حياتو وأثره،
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يَّاِت        َـّ ِاتََّصَؿ ِباْلَوِزْيِر َاأَلِدْيِب ُمَحمَِّد ِبِف َعْبِد َاْلَمِمِؾ الزَّ َبَدَأ َاْلَجاِحُظ ِبالتَّْأِلْيِؼ ُث
َحَيَواِف(, َوَلمَّا َفَتَؾ َاْلُمَتَوكُّْؿ ِباْبِف الزَّيَّاِت َتَواَرى َاْلَجاِحُظ َعْف َوَصاَحَبُو, َوَأْىَداُه ِكَتاَب )َالْ 

اأَلْنَظاِر؛ َخْوًفا ِمْف ِاْبِف َأِبي ُدؤاٍد َقاِضي َاْلُمَتَوكِّْؿ الَِّذي َكاَف ِمْف َأْعَداِء ِاْبِف الزَّيَّاِت, 
َض َعَمْيِو, َفاَلَزَمُو َاْلَجاِحُظ َوَأْىَداُه ِكتَاَبُو )َاْلَبَياَف َوَعَفى َعْنُو ِاْبُف ِأِبي ُدؤاٍد َبْعَدَما َقبَ 

َـّ ِاتََّصَؿ ِبالَفْتِح ِبِف َخاَقاَف ِبْعَد َعْزِؿ َاْلُمَتَوكِّْؿ َِلْبِف َأِبي ُدَؤاٍد.  َوالتَّبييَف(, ُث
ُض َقَمَمُو، َفَكَتَب ِفي َبْعِض  َوَبْعَد َأْف َآَنَس ِمْف َنْفِسِو َاْلُقْدَرَة َعَمى َاْلِكَتاَبِة،       َراَح ُيُروّْ

اْبِف َأْبَواِب َاأَلَدِب َوَنَشَر َكتَاَباِتِو َمْنُسْوَبًة ِإَلى َأْعاَلـِ َالُكتَّاِب السَّاِبِقْيَف َواْلُمَعاِصِرْيَف َلُو؛ كَ 
َاْلُكُتِب َاْلَمْنُسْوَبِة ِإَلى ُأَوَلِئَؾ َاْلُكتَّاِب  َاْلُمَقفَِّع َوَسْيِؿ ِبِف َىاُروَف. َوَوَجَد ِفي َتَقبُِّؿ النَّاِس ِلَيِذهِ 

َيا. َوَكاَف َعاَلَمًة َعَمى ِاْمِتاَلِكِو َناِصَيَة َاْلِكَتاَبِة، َفَأْصَبَح َيْنُشُر ُكتَُبُو َوَرَساِئَمُو ُمْعِمًنا َأنَُّو ُمَؤلّْفُ 
َبُو َرِئْيًسا ِلِدْيَواِف ِمْف ِتْمَؾ َاْلُكُتِب َاْلُمْبِكَرِة ِكَتاٌب ِفي َاإِلَمامَ  ِة، َقَرَأُه َاْلَمْأُمْوُف، َفاْسَتْدَعاُه َوَنصَّ

ِف ََلَزـَ َالرََّساِئِؿ، َلِكنَُّو ُاْسَتْعَفَى ِمْف َعَمِمِو َىَذا َبْعَد َثاَلَثِة َأيٍَّاـٍ َفُأْعِفَي. َوَبْعَد َوَفاِة َاْلَمْأُموْ 
، ُمحَ  يَّاِت. َفَعاَش ِفي َكَنِفِو َرِضيَّ َاْلَباِؿ ُيْنِفُؽ َاْلَجاِحُظ َوِزْيَر َاْلُمْعَتِصـِ مََّد بِف َعْبِد َاْلَمِمِؾ الزَّ

َـّ  َعْف ِسَعٍة، َوَيْنَصِرُؼ ِإَلى التَّْأِلْيِؼ، َوَيْرَحُؿ ِإْف َشاَء. َفَرَحَؿ ِإَلى ِدَمْشَؽ َوأَنْطَاكَيَة. َواْىَت
ِر ِباْلَبْحِث ِفي َطَباِئِع َاْلَحَيَواِف َوَغَراِئِزِه َوَأْحَواِلِو َوَعاَداِتِو. َاْلَجاِحُظ ِإَلى َجاِنِب َالمَُّغِة َوالشّْعْ 

، ُمْسَتْوِعًبا ِلثََقاَفاِت َعْصِرِه، َفَقْد َكاَنْت َمَراِجُعُو ِفي ُكتُِبوِ   َوأِلَفَّ َاْلَجاِحَظ َكاَف َغِزْيَر َاْلِعْمـِ
َواْلَحِدْيَث النََّبِويَّ َوالتَّْوَراَة َواإِلْنِجْيَؿ، َوَأْقَواَؿ َاْلُحَكَماِء َوالشَُّعَراِء،  َتْمَتدُّ ِلَتْشَمَؿ َاْلُقْرآَف َاْلَكِرْيـَ 

ِتِو َوُعُمْوـَ َاْلُيْوَناِف َوَأَدَب َفاِرٍس َوِحْكَمَة َاْلِيْنِد، ِباإِلَضاَفِة ِإَلى َتَجاِرِبِو َاْلِعْمِميَِّة َوُمَشاَىَدا
ِة.َوُماَلَحَظاِتِو َاْلَخا  صَّ

 :َمَكاَنُتُو اَل ِعم ِمي ُة 
، َوُىَو ِمْف َأْشَيِر     إفَّ َاْلَجاِحَظ َأِدْيٌب َعَرِبيّّ ِمْف ِكَباِر َأِئمَِّة َاأَلَدِب ِفي َاْلَعْصِر َاْلَعبَّاِسيّْ

ـْ ثََقاَفًة، َوَكافَ   ُلَغِويِّا َنْحِويِّا َباِرًعا. ُأَدَباِء َاْلَقْرَنْيِف الثَّاِني والثَّاِلِث َاْلِيْجِرييِف َوَأْوَسُعُي
َوَقْد َجَمَع َاْلَجاِحُظ َبْيَف َاْلِعْمـِ َواأَلَدِب، َفَكاَف ُمِممِّا ِبَجِمْيِع َمَعاِرِؼ َعْصِرِه؛ َمْف ُلَغٍة      

َتَزِليِّا، َبْؿ َكاَف َرْأَس َوِشْعٍر َوَأْخَباٍر َوِعْمـِ َكالـٍ َوتَْفِسْيٍر َوَطِبْيَعٍة، َوَقْد َكاَف َكاِتًبا ُمتَكمًّْما ُمعْ 
اَيا َطاِئَفٍة ِمْف َاْلُمْعَتِزَلِة ُعِرَفْت ِباْلَجاِحِظيَِّة ِنْسَبًة ِإَلْيِو، َوَكاَف َناِقًدا ِاْجِتَماِعيِّا َعاِرًفا ِبَخفَ 

ْعِتَماُد َعَمْيَيا ِفي َمْعِرَفِة ُمْجَتَمِعِو َوَطَبَقاِتِو َوِفَئاِتِو. َوُتَعدُّ ُكتُُبُو َوَرَساِئُمُو َوثَاِئَؽ ُيْمِكُف َاَل
َة َجَواِنِب َاْلُمْجَتَمِع ِفي َعْصِرِه. َوَكاَف َزاُدُه ِفي ُكؿّْ َىَذا َمْعِرَفَتُو َاْلَواِسَعَة َوُماَلَحَظَتُو َاْلَفاِحصَ 
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ُبُو ِمْف َاْلَمْنَيِجيَِّة َاْلِعْمِميَِّة، َفَقدْ  ُاْشُتِيَر ِبالشَّؾّْ ِبَوْصِفِو َالطَِّرْيِؽ إلى  َوالتَّْجُرَبَة َأْحَياًنا، ِممَّا ُيَقرّْ
، َوِبَتْجِرَبِتِو ِلُفُرْوِضِو. ُعِرَؼ ُأْسُمْوُبُو ِبِإْيَقاِعيَِّتِو َوِقَصِر  ِعَباَراِتِو َاْلَيِقْيِف، َوِبُفُضْوِلِو َاْلَمْعِرِفيّْ

َكاِؿ َاْلُقْبِح ِفي َعْصِرِه؛ ِحسًّْيا َكاَف َأْو َواْسِتْطَراَداِتو، َمَع ُرْوٍح َساِخَرٍة، َسِخَرْت ِمْف ُكؿّْ َأشْ 
ػِو.  َمْعَنِويِّا. َوُأْوِتَي َمْقِدَرٌة َبَياِنيٌَّة َمكََّنْتُو ِمْف َمْدِح َالشَّْيِء َوَذمّْ

؛ ِبَما َعالَ      َجُو ِمْف َوَيَرى ُمَؤرُّْخو َاْلَباَلَغِة َاْلَعَرِبيَِّة َأنَُّو ُمَؤسُّْس َالدَّْرِس َاْلَباَلِغيّْ
َكِريٍّ َمْوُضْوَعاِتِو َوَأْرَساُه ِمْف ُمْصَطَمَحاِتِو. َقاَؿ  َعْف ُكُتِب َاْلَجاِحِظ َواْلَباَلَغِة  َأُبو ِىاَلٍل اَل َعس 

َواأَلَدِب:"َوَكاَف َأْكَبُرَىا َوَأْشَيُرَىا ِكَتاُب َاْلَبَياِف َوالتَّْبِييِف أِلَِبي ُعْثَماَف َعْمُرو ِبِف َبْحِر 
ُـّ َاْلَمَناِفِع؛ ِلَما ِاْشَتَمَؿ َعَمْيِو ِمْف َاْلُفُصْوِؿ َالشَّرِ اَ  ْيَفِة, ْلَجاِحِظ, َوُىَو َلَعْمِري َكِثْيُر َاْلَفَواِئِد, َج

 َواْلِفَقِر َالمَِّطْيَفِة, َواْلُخَطِب الرَّاِئَعِة, َواأَلْخَباِر الَباِرَعِة, َوَما َحَواُه ِمْف َأْسَماِء َاْلُخَطَباءِ 
ـْ ِفي َاْلَباَلَغِة َواْلَخَطاَبِة، َوَغْيِر َذِلَؾ ِمْف ُفُنْوِنوِ  ِاْلُمْختَاَرِة  َواْلُبَمَغاِء, َوَما َنبََّو َعَمْيِو ِمْف َمَقاِدْيِرِى

  (ٔ)َوُنُعْوِتِو َاْلُمْسَتْحَسَنِة".
 -َوُىَو َعالََّمُة َوْقِتِو  -ُعْثَماَف َاْلَجاِحُظ :" َوَقْد ِاْسَتْفَرَغ َأُبوْ ِاب ُن َرِشي ٍق اَل َقي َرَواِني  َوَقاَؿ     

ن َوَقاؿَ  (ٕ)َاْلُجْيَد, َوَصَنَع ِكتَاًبا ََل ُيْبَمُغ َجْوَدًة َوَفْضاًل". َعْف َاأَلَدِب:"َوَسِمْعَنا ِمْف  ِاب ُن َخم ُدو 
َأْرَبَعُة َدَواِوْيَف؛وِىَي: َأَدُب َاْلَكاِتِب  ُشُيْوِخَنا ِفي َمَجاِلِس َالتَّْعِمْيـِ َأفَّ ُأُصوَؿ َىَذا الففّْ وأركاَنوُ 

ِد، وِكَتاُب َاْلَبَياِف والتَّبييِف ِلْمَجاِحِظ، وِكَتاُب النََّواِدِر أِلَبِ  ي َِلبِف ُقتيبَة، َوِكتَاُب َاْلَكاِمِؿ لمُمَبرّْ
. َوَما ِسَوى َىِذِه َاأَلْرَبَعِة فتََبٌع َلَيا  .(ٖ)َوُفُرْوٌع َعْنَيا" َعِميٍّ الّقاِلي الَبْغَداِديّْ

وَل يعني ما سبؽ أّف الجاحظ لـ يتعرَّض لمنقد، فقد نالتو سياـ النقد أيًضا، َيُقْوُؿ    
ين َمُد َأم  في ضحى اإلسالـ عف كتاب البياف والتبييف: َفُكؿُّ َفْصٍؿ ِمْف َاْلُفُصْوِؿ  َأح 

َأفَّ َاْلَجاِحَظ َمْسُئوٌؿ َعْف َاْلَفْوَضى َالَِّتي والحؽُّ …َفْوَضى ََل ُتْضَبُط، َواْسِتْطَراٌد ََل ُيَحدُّ 
ُد َتَأثََّر ِبِو ِفي ، َفَقْد َجَرْت َعَمى ِمْنَواِلِو، َوَحَذْت َحْذَوُه، َفالُمَبرّْ  َتُسْوُد ُكُتَب َاأَلَدِب َاْلَعَرِبيّْ

َواْلِعْقِد َاْلَفِرْيِد، ِفَيَيا َشْيٌء ِمْف ُرْوِح  َتْأِلْيِفِو، َواْلُكُتُب َالَِّتي ُألَّْفْت َبَعُد؛ َكُعُيْوِف َاأَلْخَبارِ 
                                                           

، تحقيؽ: محمد عمي البجاوي، ومحمد أبو الفضؿ إبراىيـ، المكتبة الصناعتيف، العسكري، أبو ىالؿ( ٔ)
  .٘ىػ، صٜٔٗٔالعصرية، بيروت،

، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، العمدة في محاسف الشعرالقيراوني، أبو عمي الحسف بف رشيؽ، ( ٕ)
 .(ٕٚ٘/ٔ) ـ،ٜٔٛٔ، ٘دار الجيؿ، بيروت، ط

، تحقيؽ: عمي عبد الواحد وافي، لجنة البياف العربي، مقدمةابف خمدوف، عبد الرحمف بف محمد، ال( ٖ)
 (.ٖٙٓ/ٕـ،)ٜ٘ٙٔالقاىرة،



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. عبد اهلل أحمد جاد الكريم. أ

- ٕٓٙ - 

 

ْف َدَخَمَيا َشْيٌء ِمْف َالتَّْرِتْيِب َوالتَّْبِوْيِب.. َواْلَجاِحُظ َمْسُئوٌؿ َعمَّا َجاَء ِفي َاْلُكُتبِ   َاْلَجاِحِظ، َواِ 
ُؿ ِكتَابٍ  ُألَّْؼ ِفي َاأَلَدِب َعَمى َىَذا َالنَّْحِو  َبْعَدُه ِمْف ِنْقٍص َوَعْيٍب؛ ألفَّ َاْلَبَياَف َوالتَّبييَف َأوَّ

وَأثََّر ِفْيَمْف َجاُءوا َبْعَدُه... َوْأْوَضُح َشْيٍء ِمْف َآثَاِر َاْلَجاِحِظ ِفي ُكُتِب َاأَلَدِب ِإَذا ُقْوِرَنْت 
اًنا. ولكنَّي َأَري َأفَّ ِفي ِباْلُعُمْوـِ َاأُلْخَرى َاْلَفْوَضى َواْلِمَزاُح َوُمُجْوٌف َيِصُؿ ِإَلى َاْلُفْحِش َأْحيَ 

َو المَّْوـُ َوالنَّ  ! َوَكاَف َاأَلْوَلى َأْف ُيَوجَّ ْـّ ْقُد َىَذا َالرَّْأي َتَحاُماًل َغْيَر َمْقُبْوٍؿ، َوَمْدًحا ِبَطْعـ َالذَّ
 –َضى! َفالَجاِحُظ ِبَنِصْيٍب َأْوَفَر لمَِّذْيَف ِاتَّبُعوا َاْلَجاِحَظ وقمَّدوه ِفْيَما سمَّاه أحمد أميف الَفوْ 

قَػدَّـ ِفْكًرا وأدًبا وعمًما وأسموًبا ومنيًجا وجيًدا ُيشكُر وَل ُينكُر، فإْف كاف بيذا  –َرِحَمُو اهلُل 
القدِر مف الفوضى الواضحة َلَما اتَّبَعُو كثيٌر ِمْف األَُدَباِء والُعمماِء عمى َىَذا النَّْحو 

ـُ الُمطمُؽ ِبَيَذا الرَّْأِي ُيَؤدّْي ِبَنا ِإَلى َتْسِفْيِو ُعُقْوِؿ ُثمٍَّة كبيرٍة ِمْف الُعَمَماِء  الَواِضِح، فالتَّسمي
 الَعَرِب!

ـَ ِثَقِة َاْلَجاِحِظ ِفي َاْلُقرَّاِء َعَمى َوْجِو َاْلُعُمْوـِ َكاَنْت َسَببًا ِفي ُسُموِكِو َىَذا        َوَيْبُدو َأفَّ َعَد
ُموُؾ َالَِّذي يبدو كأنَُّو َفْوَضىَالسَِّبْيِؿ ِفي َبْعِض ُكتُِبِو، ىَ  فيو يقوُؿ:" َوَلْوََل ُسْوُء … َذا السُّ

َماِف َوَيْذُكُر ِاْصِطَناَع َاْلُكُتِب ِفي َىَذا َالدَّْىِر لَ  َما َظنّْي ِبَمْف ُيْظِيُر ِاْلِتَماَس َاْلِعْمـِ ِفي َىَذا َالزَّ
ـْ وَ  ـْ َوِاْسِتَماِلِتِي ، َمَع َكْثرِة َفَواِئِد َىَذا ِاْحَتْجُت ِفي ُمَداَراِتِي ـْ ـْ َوَتْشِجْيِع ُقُموِبِي َتْرِقْيِؽ ُنُفْوِسِي

َلى َكْثَرِة َىَذا َاَلْعِتَذاِر، حتَّى َكأفَّ الَِّذي ُأفيُده إيَّاىُ  َياَضِة الطَّويَمِة، َواِ  ـ َاْلِكَتاِب؛ ِإَلى َىِذْه الرّْ
، وحتَّى َكَأفَّ َرْغَبِتي ِفي ـْ " أستفيُدُه ِمْنُي ـْ ـْ َرْغَبُة َمْف َرِغَب ِفي ُدْنَياُى َصاَلِحِي

َواأُلْسُموُب  .(ٔ)
َأَحُد َاْلُمميَّْزاِت الُكْبَرى الَِّتي َتَمتََّع ِبَيا َاْلَجاِحُظ، َفُيَو َسْيٌؿ َواِضٌح، ِفْيِو ُعُذْوَبٌة وُفَكاَىٌة 

يماٌف ِبالَعْقِؿ َل يتَزْعَزُع. والَجاِحُظ ِبَيَذا  َواْسِتْطَراٌد ِبال َمَمٍؿ، َوِفْيِو َمْوُسوعيٌَّة وَنَظٌر ثَاِقبٌ  وا 
ِد ِبَما َاْلِفكِر الَِّذي ُيْعِمي ِمْف َشْأِف َاْلَعْقِؿ، َوَىِذِه الثََّقاَفِة الُمتنوَّْعِة الَجاِمَعِة، َوَىَذا َاْلُعْمِر الَمِديْ 

وُب َاْلُمَميَُّز ِاْسِتَحؽَّ َمَكاَنُو الُمَتَميَّْز ِفي ُيْعِطْيِو ِلْمَمْرِء ِمْف ِخْبَراٍت َوَتَجاُرَب، َوَىَذا َاأُلْسمُ 
 َتاِرْيِخ الثََّقاَفِة الَعَرِبيَِّة ِبَما َلُو ِمْف تَْأِثْيٍر َواِضٍح َقِويٍّ ِفي ُكؿّْ َمْف َجاُءوا َبْعَدُه.

ِل: َأن  َأَبا ُعث َماَن اَل َجاِحَظ،" َخِطي ُب اَل ُمسِمِمينَ    َرةُه َوَصف َوُة اَل َقو  ، َوَشي ُخ اَل ُمتكمٍّميَن، َوَمد 
ن  َناَظَر َضاَرَع َالن ظ اَم ِفي  َباَن ِفي اَلَبالَغِة، واِ  ِريَن، إن  تكم م َحَكى ُسح  اَل ُمتقدٍّمين والُمتََأخٍّ
ن  َىَزَل زَاَد َعَمى َمِزي ِد حبيبِ  ِك َعاِمِر بِن عبد قيس، وا  ن  َجد  َخَرَج ِفي ِمس   الِجَداِل، واِ 
َواِح، وَشي ُخ األدِب وِلَساِن الَعَرِب. ُكُتُبُو ِرَياٌض زَاِىَرٌة، َوَرَساِئُمُو َأف َناٌن  الُقُموِب وَمزَاِج اأَلر 

                                                           

 (.٘٘ٔ/٘) ،الحيواف( ٔ)
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ٌص ِإَل  َقد َم َلُو اَلت َواُضعَ   ُمث ِمَرٌة، َما َناَزَعُو ُمَناِزٌع ِإَل  َرَشاُه َآِنفًا، َوََل َتَعر َض َلُو َمن ُقو 
ِتب قَ  ُة َاس  اًء. اَل ُخَمَفاُء َتع ِرُفُو، َواأُلَمرَاُء ُتَصاِفي ِو َوتَُناِدُمُو، َوال ُعَمَماُء تَأ ُخُذ َعن ُو، َوالَخاص 

ِي ُتَسمٍُّم َلُو، والَعام ُة ُتَحب ُو، َجَمَع َبي َن المٍَّساِن َوال َقَمِم، َوَبي َن اَل ِفط َنِة وال ِعم ِم، وَبي َن الر أ  
َمُتُو، َوَظَيَرت  َواأَلَدبِ  ُرُه، َوَفَشت  ِحك  ِم، َطاَل ُعم  ، وَبي َن الن ث ِر َوالن ظ ِم، َوَبي َن الذ َكاِء والَفي 

اِء ِخم ُتُو، َوَوِطَئ اَلرٍَّجاُل َعِقَبُو، َوَتَياُدوا َأَدَبُو، َواف َتَخُروا ِباَلن ِتَساِب ِإَلي ِو، َوَنَجُحوا ِباإلق ِتدَ 
ُل اَل ِخَطاِب"ِبِو، َلَقد  أُ  َمُة َوَفص  ِتَي اَل ِحك   .(1)و 

 :َآثَاُرُه َوُمَؤل َفاتُـُو 
َتَرَؾ َاْلَجاِحُظ ُكتُبًا َكِثْيَرًة َيْصُعُب َحْصُرَىا، ِقْيَؿ: َزاَدْت َعْف َماَئِتي ِكَتاٍب، َوِقْيَؿ: َحَواِلي   

نًَّفا, َفقْد كاف الجاحُظ موسوعًة كتاًبا، ذكَر َلُو َاْبُف النَّديـِ أكثَر ِمْف ِتْسِعيَف ُمص ٖٓٙ
َتْمِشي َعَمى َقَدَمْيِف، وُتعتبُر ُكتُُبُو دائرَة معارٍؼ ِلَزَماِنِو، ُكُتُب ِفي ُكؿّْ َشْيٍء َتقريًبا؛ ُكُتُب 

َناَعِة وال نَّْساِء ِفي ِعْمـِ الَكاَلـِ واأَلَدِب والسّْياَسِة والتَّاريِخ واأَلْخالِؽ والنََّباِت والَحَيَواِف والصّْ
ْمَطاِف والُجْنِد والُقَضاِة وَاْلوََُلِة وَاْلُمعمّْميَف والمُُّصوِص واإِلَماَمِة وَاْلَحَوِؿ والَعَوِر،  والسُّ

َأْخالُؽ الشُّطَّاِر. َأْخالُؽ َاْلُمُموِؾ. َاْلَبَياُف َوِمن  َأَىمٍّ ُكُتِبِو:َوِصَفاِت اهلِل والِقَياِف والِيَجاِء. 
ِصْيُف َاأَلْمَواِؿ. َجَواَباُت ِكَتاِب َاْلَمْعِرَفِة. َحاُنْوُت َعطَّاٍر. َالرَّدُّ َعَمى َأْصَحاِب والتَّبييُف. َتحْ 

. َالرَّدُّ َعَمى َاْلُمَشبَّْيِة. َردُّ َالنََّصاَرى. ِرَساَلٌة ِفي َاْلَحَسِد. ِسْحُر َاْلَبَياِف. َسْمَوُة َالْ  َخِرْيِؼ َاإِلْلَياـِ
ِبْيِع واْلَخِرْيِؼ. َعَناِصُر َاأَلَدِب. َفِضْيَمُة َاْلُمْعَتِزَلِة. ِكَتاُب َآي َاْلُقْرآِف. ِكتَاُب ِبُمَناَظَرِة الرَّ 

َاإِلِبِؿ. ُكُتُب َاأَلْخَباِر. ِكتَاُب َاإِلْخَواِف. ِكَتاُب َاَلْسِتْبَداِد وَاْلُمَشاَوَرِة ِفي َاْلُحُرْوِب. ُكُتُب 
. ِكَتاُب َاَلعتزاِؿ. ِكَتاُب اإِلَماَمِة. ِكَتاُب َاأَلْمثَاِؿ. ِكتَاُب َاَلْستطاَعِة. ِكَتاُب َاأَلْصنَ  اـِ

َاأَلْمَصاِر. ِكَتاُب َاألُْنِس َوالسََّكِف. ِكَتاُب َاْلُبَخاَلِء. ِكَتاُب َاْلَبْغِؿ. ُكُتُب اُلبمداِف. ِكَتاُب النَّبيّْ 
. كتاُب التَّعبيِر. كتاُب التَّفكُِّر والُمتنبي. كتاُب التَّربيِع. كتاُب التَّسوَيِة َبيَف ال َعَرِب والَعَجـِ

. ِكَتاُب َاْلَحَيَواِف.  واَِلْعِتَباِر. ِكتَاُب الَجَواِري. ِكَتاُب الَحْجِر َواْلَفْتَوِة. ِكَتاُب َاْلَحْزـِ والَجْزـِ
ْمَطاِف. كِ  ِؿ. ِكَتاُب السُّ تَاُب السُُّموِؾ. ِكتَاُب ِكَتاُب َاْلِخَطاُب ِفي التَّوحيِد. ِكَتاُب َالدََّلَّ

 . َرَحاِء والُيَجَناِء. ِكَتاُب ِصَناَعِة َاْلَكاَلـِ السُّْوَداِف. ِكتَاُب الشَّاِرِب والَمْشُرْوِب. ِكَتاُب الصُّ
ْوَلَجاِف. ِكَتاُب َالطََّباِئِع. ِكَتاُب َالطَُّفْيِميّْيَف. ِكَتاُب َاْلُعْثَماِنيَِّة. ِكَتاُب َالْ  ُعْرِس ِكَتاُب َالصَّ

                                                           

 ـ،ٖٜٜٔ، ٔط ، تحقيؽ: إحساف عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،معجـ األدباءالحموي، ياقوت، ( ٔ)
(٘ /ٕٖٔٔ.) 
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. ِكَتاُب َفْخُر  َواَلَعراِئِس. ِكَتاُب َالِفْتَياِف. ِكَتاُب َاْلَفْخِر ِبْيَف َعْبد َشْمِس َوَبِني َمْخُزْوـٍ
. َالَقْحَطاِنيَِّة َواْلَعْدَناِنيَِّة. ِكتَاُب المُُّصْوِص. ِكَتاُب َاْلَمَحاِسِف َواأَلْضَداِد. ِكَتاُب َاْلِمَزاِح والَجدّْ 

ْلَمْعِرَفِة. ِكَتاُب َاْلُمَعمِّْمْيَف. ِكتَاُب َاْلُمَغنّْْيَف. ِكَتاُب َمَناِقِب ِضدّْ َاْلَخاَلَفِة َوَفَضاِئِؿ ِكَتاُب اَ 
َاأَلْتَراِؾ. ِكَتاُب َالنَّاِشِئ وَالُمَتاَلِشي. ِكَتاُب النَّْجـِ َوَجَواُبُو. ِكَتاُب النَّْرِد والشََّطَرْنِج. ِكَتاُب 

اُب َاْلَوِعْيِد. ِكتَاُب َاْلُوَكاَلِء َواْلُمُتَوكِّْمْيَف. ِكَتاُب َاْلَيَداَيا. َمَساِئُؿ َاْلُقْرآِف. َمَساِئُؿ َالنَّْساِء. ِكتَ 
. َنَواِدرُ  ـُ ِاْلُقْرآِف. َنْقُض َالطّْبّْ  ِكَتاِب َاْلَمْعِرَفِة. َمَعاِني َاْلُقْرآِف. َمَقاَلٌة ِفي ُأُصوِؿ َالدّْيِف. َنْظ

، وَ  : عبد اهلل بف حمود،أبو محمد الزُّبيديُّ (ٔ)َغْيُرَىاِاْلجفّْ . َوُيْذَكُر ِفي َىَذا َالشَّأِف َأفَّ
فِدي: كاَف ِمْف ُفْرَساِف النَّْحِو والمَُّغِة والشّْعِر، ََلَزـَ السّْيَراِفي والَفاِرِسي  ، قاَؿ الصَّ األندلسيُّ

َف َيقوُؿ: َرَضْيُت ِفي َاْلَجنَِّة بُكُتِب َاْلَجاِحِظ والَقاِلي. وَكاَف ُمْغَرى ِبَكالـِ َاْلَجاِحِظ؛ َوَكا
 .(ٕ)ِعَوضًا عْف َنِعْيِمَيا!

 :ُد:  َوَفاُتُو ُأِصْيَب َاْلَجاِحُظ ِفي َآِخِر َحَياِتِو ِبالَفاِلِج, َفاَشتدَّ َعَمْيِو َاْلَمَرُض, َقاَؿ َاْلُمَبرّْ
َو َعِمْيٌؿ, َفُقْمُت َلُو: َكْيَؼ َأْنَت؟ َفَقاَؿ: َكْيَؼ َدَخْمُت َعَمى َاْلَجاِحِظ ِفي َآِخِر َأيَّاِمِو َوىُ 

َيُكْوُف َمْف ِنْصُفُو َمْفُمْوٌج َوَلُو ُنِشَر ِبالَمَناِشْيِر ِلَما َأَحسَّ ِبِو, َوِنْصُفُو َاآَلَخُر ُمِنْقَرٌس َلْو 
 , َوَأْنَشَدَنا:(ٖ)التّْْسِعْيفَ َطاَر الذَُّباُب ِبُقْرِبِو آِلََلَمُو, َواأَلْمُر ِفي َذِلَؾ َأنّْي ُجْزُت 

وَن َوَأن َت َشي ٌخ      َكَما َقد  ُكن َت َأي اَم اَلش َبابِ  ُجو َأن  تَـُك   َأَتر 
ٌب     َدِري ٌس َكال َجِدي ِد ِمن  اَلثٍَّيابِ   َلَقد  َكَذَبت َك َنف ُسك َلي َس َثو 

َاْلُمْيَتِدي ِباهلِل، َوِقْيَؿ: ِفي ِخاَلَفِة َاْلُمْعَتزّْ ِباهلِل،  ِفي ِخاَلَفةِ  -َرِحَمُو اهلُل  –َوَكاَنْت َوَفاُتُو    
: َاْلَمْيِديُّ والَياِدي والرَّشيُد واألميُف والَمْأُموُف  ـْ َفَعاَصَر ِبَذِلَؾ ِاثَْنى َعَشَر َخِمْيَفًة َعبَّاِسيِّا ُى

ُمْسَتِعْيُف َواْلُمْعَتزُّ والُمْيَتِدي ِباهلِل، وَعاَش َاْلَقْرَف وَاْلُمْعَتِصـُ والَواِثُؽ والُمَتَوكُّْؿ وَاْلُمْنَتِصُر َوالْ 
ِفي َشْيِر َالَِّذي َكاَنْت ِفْيِو َالثََّقاَفُة الَعَرِبيَُّة ِفي ُذْرَوِة ِاْزِدَىاِرَىا. َوُتُوفَّْي ِفي َاْلَبْصَرِة َوُدِفَف ِبَيا 

                                                           

أسماء المؤلفيف  ىدية العارفيفالبغداي، اسماعيؿ بف محمد أميف، (، و ٜٕ٘-ٜٕٗ)ص  ،الفيرست( ينظر: ٔ)
والسيوطي، عبد الرحمف بف أبي  ،(ٕٓٛ/ٔ) وآثار المصنفيف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبناف،

براىيـ، المكتبة بكر جالؿ الديف، بغية الوعاة في طبقات المغوييف والنُّحاِة، تحقيؽ: محمد أبو الفضؿ إ
، تحقيؽ:أحمد الوافي بالوفيات، الصفدي، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ، (٘ٛٗ/ ٔ)العصرية، صيدا، لبناف،

 .(ٖٖٛ/ ٘) ـ،ٕٓٓٓاألرناؤوط، وتركي مصطفى،دار إحياء التراث، بيروت،
 (.ٔٗ/ٕ(، وبغية الوعاة )ٖٖٛ/٘ينظر: الوافي بالوفيات،)( ٕ)
  (.ٖ٘ٔ/ٕٕسير أعالـ النبالء، )( ٖ)
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ـَ ) ـِ َعا ، بعد أْف َجاَوَز التّْسعيَف ِمْف ُعْمِرِه. ـ( في عيد المعتز باهللٜٙٛىػ/َٕ٘٘اْلُمَحرَّ
 َوِقْيَؿ ِفي َمْوِتِو: إنَُّو ُتوفّْي بوُقوِع 

ُمجمَّداِت الُكُتِب عميو، إذ اعتاَد أْف يصؼَّ ُكتَبُو قائمًة ُمحيطًة بو ويجمُس عمييا، وكاف 
 عمياًل َفَسَقَطْت عميو فماَت. 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. عبد اهلل أحمد جاد الكريم. أ

- ٕٔٓ - 

 

ُل: اَل َجاِحـُظ َوال  ن َحـاُة.اَل َمب َحُث َاأَلو 
 :ِطَئــٌة  َتو 

َـّ     َلَقْد َرَأْيَنا ِفْيَما َسَبَؽ َكْيَؼ َأفَّ َاْلَجاِحَظ َقْد َكَتَب ِفي َمَجاَلٍت وأشياَء كثيرٍة، َفقْد ِاْىت
َحاِة؛ ِبُكؿّْ َما َحْوَلُو ِمْف ُعُموـٍ وبيئٍة وغير ذلؾ، َفَأَرْدُت َأْف َأِقَؼ َعَمى َمْوِقِفِو ِمْف َالنَّْحِو َوالنُّ 

َصُو َاْلَجاِحُظ ِفي النَّْحِو؛ ِلِدَراَسِة َمَساِئِمِو، َوَقْد َكاَف  ـْ َنْعُثْر َعَمى ِكتَاٍب َخصَّ ة َأنََّنا َل َخاصَّ
النَّحو ِفي َعْصِرِه ِفي َطْوِر النُّْضِج والِبَناِء والَحَراِؾ الِفْكِري، َفَمَقْد َعاَش َاْلَجاِحَظ ِفي 

ـُ َالَكبيُر َمَع َعْصِر َاَلْسِتَشَياِد  النَّْحِوي، َفَحيََّرِني َىَذا التََّصرُُّؼ ِمْف َاْلَجاِحِظ، َذاَؾ َاْلَعاِل
ْـّ َأِبي َالُعُموـِ الَعَرِبيَِّة كما ُيقاُؿ ِمْمِح العربيَّة، لكفَّ المطَّمَع عَمى َبْعٍض ِمْف  َذاَؾ َاْلِعْمـِ الُمِي

ِبالنَّْحِو والنَُّحاِة، ِلَما ِلِعْمـِ النَّْحِو ِمْف َأَىِميٍَّة َعظيَمٍة ِعْنَد  ُكُتِب َاْلَجاِحِظ َيْمَحُظ ِاْىِتَماَموُ 
ي الَعَرِب ُمتكمّْميَف وُعَمَماَء ِفي َشتَّى َاْلُعُمْوـِ َاْلَعَرِبيَِّة، َوَقْد َلَفْت ِاْنِتَباِىي َبْعضُ اْلَقَضاَيا الَّتِ 

بعض مؤلفاتو التي وصمت إلينا، ولعمَُّو َخصََّص ُكتًُبا َتتمَّعُؽ ِبَيَذا الشَّْأِف متناثرة في ثنايا 
. ـْ َتِصْؿ إلينا ككثيٍر ِمْف ُكُنْوِز ُتَراِثَنا الَعَرِبيّْ  ِفي النَّحِو لكنََّيا َل

ِو الَعَرِبيٍّ والن َحاِة ال    َمِة ِبِعم ِم الن ح  ُت َوِمن  َأَىمٍّ َىِذِه اَل َقَضاَيا َأو  اَل َمَساِئِل َذاِت الصٍّ ِتي َأَرد 
َف َعَمي َيا َما َيأ ِتي:  اَل ُوُقو 

 :ِقُف اَل َجاِحُظ ِمن  َبع ِض اَلن َحاِة ُل: َمو   اَل َمط َمُب َاألو 
ـَ ِبِصَفٍة َعامٍَّة ِباَلْحِتَراـِ َوالتَّْوِقيْ    ِر، َلَقْد َتَباِيَف َمْوِقُؼ َاْلَجاِحُظ ِمْف َالنَُّحاِة، َبْيَد َأنَُّو اتََّس
ـْ َوََل ِمفْ وتَقْ  ـْ َيْسَخْر ِمْنُي ، َفَم ـْ َعَمى ِخْدَمِة الَعَرِبيَِّة ُلَغِة الُقْرآِف الَكِرْيـِ ـْ َوِحْرِصِي  ِدْيِر ُجُيْوِدِى

ـْ َيْسَمـْ  ، َوُىَو َمْف ُىَو ِفي السُّْخِرَيِة َواْلِيَجاِء، َحتَّى َناَؿ ِمْف َنْفِسِو ِفي َىَذا َالشَّْأِف، َفَم ـْ  ِعْمِمِي
 ْجَيُو ِمْف ِلَساِنِو َأْو َقَمِمِو!! وَ 
ْحِو أمَّا َمْوِقُفُو ِمْف النَُّحاِة َفُمْخَتِمٌؼ ِجدِّا، َوَاأَلْمِثَمُة َعَمى َذِلَؾ َكِثْيَرٌة َأْوِرُد َبْعَضَيا، َعَمى َالنَّ   

 َاآَلِتي:
َوِد )ت (1) ِقُفُو ِمن  َأِبي َاأَلس    ىـ(:69َمو 

ىػ( َواِضُع ِعْمـِ النَّْحِو ِبإِيَعاٍز ِمْف َاإِلَماـِ َعِميٍّ َكرَّـ اهلُل ٜٙؤِلي )تَأُبو َاأَلْسَوِد َالدُّ     
َواَياتِ  ـْ َاْلَجاِحُظ ِفي ُكتُِبِو،(ٔ)َوْجَيُو ِفي َأْشَيِر َالرُّ َحْيُث  ، َوُىَو ِمْف النَّْحِوييَّْف الَِّذْيَف َذَكَرُى

ـُ ِبِف عمرو بف جندؿ بف سفياف َيُقْوُؿ َاْلَجاِحُظ:"َوَكاَف َأُبو َاأَلْسوَ  ُد َالدَُّؤِلي َواْسُمُو َظاِل
                                                           

 (.ٖٕٙ/ٖاألعالـ )( ينظر: ٔ)
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وَيُقْوُؿ َعْنُو  .(ٔ)"خطيًبا َعالًما، َوَكاَف َقْد َجَمَع ِشدََّة َاْلَعْقِؿ َوَصَواَب َالرَّأي َوَجْوَدَة َالمَّْسافِ 
ـٌ، َوَمْأُثْوٌر َأْيًضا:"َأُبو اأْلْسَوِد الدََّيِمي َمْعُدوٌد ِفي َطَبَقاٍت ِمْف النَّاِس،  َوُىَو ِفيَيا ُكمَّْيا ُمَقدَّ

َعنُو اْلفضؿ ِفي َجِميعَيا، َكاَف َمْعُدْودًا ِفي الُفَقَياِء، َوالشَُّعَراِء، َوالُمَحدِّْثْيَف، َواأَلْشَراِؼ، 
ْمِع  َوالُفْرَساِف، َواأُلَمَراِء، َوالدَُّىاِة، َوالنَُّحاِة، َوالَحاِضِري الَجَواِب، َوالشّْْيَعِة، َوالُبَخاَلِء، َوالصُّ

  (ٕ)اأَلْشَراِؼ".
روى الجاحظ عف أبي األسود كثيًرا مف أشعاره، َوَنَقَؿ َاْلَجاِحُظ ِفي "َاْلَبَياِف"َأفَّ ُغاَلًما و    

ْسَوِد: َما َكاَف ُيَقعُّْر ِفي َكالِمِو، َفَأَتى َأَبا َاأَلْسَوِد َيْمَتِمُس َبْعَض َما ِعْنَدُه، َفَقاَؿ َلُو َأُبو َاألَ 
َفَعَؿ َأُبْوَؾ؟ َقاَؿ: َأَخَذْتُو َالُحمَّى، َفَطَبَخْتُو َطْبًخا، َوَفَنَخْتُو َفْنًخا، َوَفَضَخْتُو َفْضًخا، َفَتَركْتُو 

اُرُه؟ َقاَؿ: فْرًخا! فَقاَؿ َأُبو َاأَلْسَوِد: َفَما َفَعَمْت ِاْمَرَأُتُو َالَِّتي َكاَنْت َتَشاُرُه َوَتَماُرُه َوَتَياُرُه َوُتضَ 
َفَقاَؿ َأُبو َاأَلْسَوِد: َقْد َعِمْمَنا َرَضَيْت  َطمََّقَيا َوَتَزوَّْجْت َغْيَرُه َفَرِضَيْت َوَحِظَيْت َوَبِظَيْت؟

ـْ َيْبُمْغَؾ! َفَقاَؿ َأُبو  َوَحِظَيْت َوَبِظَيْت! َفَما َبِظَيْت؟ قَاَؿ: َبِظَيْت َحْرٌؼ ِمْف "َاْلَغِرْيِب" َل
، ُكؿُّ َكِمَمٍة ََل َيْعِرُفَيا َعمَُّؾ َفاْسُتْرَىا؛ َكَما َتْسُتُر َالُسُنوُر َخَرِءَىا!َاأَلْسوَ   (ٖ)ِد: َيا ُبَنيَّ

ُجنٌَّة ِفي َاْلَحْرِب، »َوَيُقْوُؿ َاْلَجاِحُظ:" َوَذَكُروا َاْلَعَماَمَة ِعْنَد َأِبي َاأَلْسَوِد َالدَُّؤِلي َفَقاَؿ:  
، َوَواِقَيٌة ِمْف َاأَلْحَداِث، َوِزَياَدٌة ِفي َوُمْكنٌَّة ِمْف َاْلَحرّْ  ، َوَوَقاٌر ِفي َالنَّديّْ ، َوَمْدَفَأٌة ِمْف َالقرّْ

َوَيُقْوُؿ َاْلَجاِحُظ َأْيًضا:" َقاَؿ َأُبو َاأَلْسَوِد:  (ٗ)«".َاْلَقاَمِة، َوِىَي َبْعُد َعاَدٌة ِمْف َعاَداِت َاْلَعَربِ 
ـَ َفُمْت! َوَقاَؿ ِإَذا َأَرْدَت أْف ُتَكِذَب  َصاِحَبَؾ َفَمِقْنُو، َوَقاَؿ َأُبو َاألْسَوِد: ِإَذا َأَرْدَت َأْف َتْعُظ

                                                           

 .(ٔٚٔ/ٔ) والتبييف البياف( ينظر: ٔ)
خزانة األدب ولب لباب لساف العرب، والبغدادي، عبد القادر بف عمر،  ،(ٕٖٗ/ٔ)ينظر: البياف والتبييف (ٕ)

 (، ومعجـ األدباءٕٔٛ/ٔ)ـ، ٜٜٚٔ،ٗتحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاروف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط
اإلصابة في تمييز والعسقالني، أبو الفضؿ أحمد بف عمي، ، (ٜٖٓ/٘والوافي بالوفيات )، (ٖٗ/ٕٔ)

تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد الموجود وعمي محمد معوض، دار الكتب العممية، بيروت، (، ٕٙ٘/ٖالصحابة )
، ذىبشذرات الذىب في أخبار مف ابف العماد، أبو الفالح عبد الحي بف أحمد، و ىػ، ٘ٔٗٔ، ٔلبناف، ط

األصفياني، أبو (، و ٜٕٛ/ٔ)ـ،ٜٙٛٔ، ٔتحقيؽ: محمود األرناؤوط، دار ابف كثير، دمشؽ، بيروت،ط
الجوزي، أبو الفرج عبد (، و ٜٖٗ/ٕٔ) ،ٕ، تحقيؽ: سمير جابر، دار الفكر، بيروت، طاألغانيالفرج، 

 (.ٜٛ/ٙالمنتظـ في تاريخ المموؾ واألمـ )الرحمف بف عمي، 
 (.ٕٓٔ/ٔ)، دار الكتاب العربي، بيروت،تاريخ آداب العرب، الرافعي، مصطفى صادؽ( ٖ)
 .(ٜٙ/ٖ) والتبييف البياف (ٗ)
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ـَ َعاِلًما َفَأْحِضْرُه َجاِىاًل". وممَّا سبَؽ نمحُظ أفَّ الجاحَظ  (ٔ)َأُبو َاأَلْسَوِد: ِإَذا َأَرْدَت َأْف تُْفِح
َف الُعَمَماِء والنَّحوييف َبْؿ َبْيَف َالنَّاِس َأْجَمِعْيَف. كما يضُع َأَبا اأَلْسَوِد ِفي َمَكاَنٍة َعاِلَيٍة بي
 نمحُظ أنَّو لـ ينقؿ عنو رأًيا نحويِّا!!

َمَد )ت  (2) ِل ِبِن َأح  ِقُفُو ِمن  اَل َخِمي   (:ىـ175َمو 
ـْ ِفي َبْعِض ُكتُِبِو عَ      َماُمَيا ِمْف َالنَُّحاِة َالَِّذْيَف َأْكَثَر َاْلَجاِحُظ ِمْف ِذْكِرِى ْبَقِريُّ َاْلَعَرِبيَِّة َوا 

َاْلَخِمْيُؿ ِبُف َأْحَمد الفراىيدي، َوُىَو َأَحُد ُروَّاِد َاْلَمْدَرَسِة َالَبْصِريَِّة َوُمَؤسِّْسْيَيا، َفَقْد َقاَؿ 
َساَلُة َاْلَمْعرُ  "، َوِىَي َالرّْ ْوَفُة ِباْلَياِشِميَِّة، َأفَّ َاْلَجاِحُظ ِفي ِكتَاِبِو "ِفي تَْفِضْيِؿ َصْنَعِة َاْلَكاَلـِ

 َاْلَخِمْيَؿ ِبَف َأْحَمَد ِمْف َأْجِؿ ِإْحَساِنِو ِفي َالنَّْحِو َواْلَعُرْوِض َوَضَع ِكتَابًا ِفي َاإِليَقاِع َوَتَراِكْيبِ 
ـْ ُيَعاِلْج وَترًا َقْط، َوََل َمسَّ ِبَيِدِه َقِضْيبًا َقْط، َوََل َكُثرَ  ْت ُمَشاَىَدُتُو َلْمُمَغنّْيَّْف، َاأَلْصَواِت، َوُىَو َل

، َوَلْو َجِيَد ُكؿُّ َبِمْيٍغ ِفي َاأَلْرِض َأْف َيَتَعمََّد َذِلَؾ َاْلَخَطَأ َوالتَّعقيدَ  َلَما  َوَكَتَب ِكَتاًبا ِفي َاْلَكاَلـِ
ُؿ ذلؾ منو، وَل َوَقَع َلُو، َوَلْو أفَّ َممروًا استغرَؽ قَوى ُمرتو في الَيذَياِف َلَما تييََّأ َلُو َمثْ 

 .(ٕ)يتَأتَّى ِمْثَؿ ذلؾ ألحد إَل ِبُخذَلِف الَّذي َل يِقي منو شيءٌ 
ـْ َتُكْف     ويقوُؿ الَجاِحُظ:"َوَضَع َاْلَخميُؿ ِبُف أحمَد ألوزاِف َاْلَقِصْيِد َوِقَصاِر َاأَلْرَجاِز َأْلَقاًبا َل

قاِب، وتمَؾ األوزاِف بتمَؾ األسماِء، َكَما َاْلَعَرُب َتَتَعاَرُؼ َعَمى ِتْمَؾ األعاريِض بتمَؾ األل
َذَكَر الطَّويَؿ والَبسيَط والمديَد والوافَر والكامَؿ وأشباَه ذلؾ، وكَما ذكَر األوتَاَد واألسَباَب 

والَخْرـَ والزَّْحاَؼ"
(ٖ). 

 وينقؿ الجاحُظ قوَؿ الَخميِؿ قائاًل:" ولمَّا قاؿ الخميُؿ بف أحمد:َل يصؿ أحٌد مف عمـ     
النحو إلى ما يحتاُج إليو حتَّى يتعمَّـ ما َل يحتاج إليو؛ قاؿ َأبو شمر: إذا كاف َل 
ؿ إلى ما يحتاج إليو إَّل بما َل يحتاُج إليو؛ فقد صار ما َل ُيحتاج إليو ُيحتاج  ُيتوصَّ

 (ٗ)إليو".

                                                           

 .(ٛٗ/ٕ) والتبييف البياف (ٔ)
ومعادف الجوىر، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، دار  مروج الذىب، المسعودي، أبو الحسف( ٕ)

 (.ٚٚٔ/ ٕ)ـ، ٖٜٚٔ، ٘الفكر، بيروت، ط
 (.ٕٔ/ٔبييف )( ينظر: البياف والتٖ)
 .(ٖٚ/ٔ) الحيواف (ٗ)
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، ويقوُؿ (ٔ)ْؿ ِمْنُو ِلَتْحَفَظ"َويُقوُؿ الجاحُظ:"وقاَؿ الَخميُؿ: َتكثَّْر مف الِعْمـِ ِلَتْعِرَؼ، َوَتقمَّ     
أيًضا:" َوَقاَؿ الخميُؿ بف أحمَد: ِاْجعْؿ َتعميَمَؾ دراسًة ِلِعْمِمَؾ، َواْجَعْؿ ُمناظرَة َاْلُمتعمّْـِ 

 (ٕ)تَْنبيًيا َلَؾ َعَمى َما َلْيَس ِعْنَدَؾ".
واِة ِفي اإلْسالـِ بِ     ِشدَِّة َاْلَعْقِؿ وثُُقوِب َاْلِفَراَسِة َوِدقَِّة َوَلَقْد ِاْمَتاَز َاْلَخميُؿ َعْف َساِئِر الرُّ

ـُ  ُف َالمَُّغِة، َوَواِضُع َاْلَعُرْوِض، وُمْستخرُج َاْلُمَعمَّى، َوُمتمّْ َاْلِفْطَنِة َواَلْسِتْنَباِط، َفُيَو ُمَدوّْ
، كما أفَّ  ـْ ابف المقفع أذكى العجـ  النَّْحِو، َحتَّى َقاُلوا ِفْيِو: ِإنَُّو َأْذَكى َاْلَعَرِب وَأْجَمَعُي

ُـّ  فاِت؛ َفذَّمَُّو ِفي ِكَتاِب "الحيواف" بما َل ُيَذ وأجمعيـ، وقد َنَفَس عميو الَجاِحُظ ىذه الصّْ
مثُؿ الخميِؿ؛ ِإْذ َقاَؿ: إنَُّو "َغرَُّه ِمْف َنْفِسِو ِحْيَف َأْحَسَف ِفي النَّْحِو َوالعروِض، َفَظفَّ َأنَُّو 

تَأليَؼ المُُّحوِف، َفَكَتَب فييَما ِكَتابيف َل ُيشيُر ِبِيَما وَل يدؿُّ عمييَما إَل الَمرَُّة ُيْحِسُف َاْلَكاَلـَ و 
 . (ٗ).وىذا مف َتَعنُِّت َاْلَجاِحظِ (ٖ)الُمحترقُة، وَل يؤدي إلى مثؿ ذلؾ إَل خذَلف مف اهلل"

ي اختالط ويقوؿ الجاحُظ:" وكاف أبو إسحاؽ إذا ذكر الوىـَ لـ ُيَشؾَّ في ُجنونو وف  
ْف كاَف َقْد أحَسَف في شيٍء"  . ولعؿَّ الجاحظ في موقفو ىذا (٘)عقمو، وىكذا كاف الخميُؿ واِ 

مف الخميؿ قد تأثَّر بموقؼ شيخو النَّظَّاـ مف الخميؿ بف أحمد، حيُث يقوُؿ:" َوَذَكَر 
َد بو الُعْجُب فأىمَكو، وَصوَّر لو ا ـُ الخميَؿ بف أحمَد فقاَؿ: توحَّ َلستبداُد َصواَب رأيو النَّّظا

ـَ ما َل ينالو، وفتَنْتو دوائُره التي َل َيحتاُج إلييا غيُرهُ"  فتعاطى ما َل يحسُنو، ورا
.ويقوؿ الجاحظ في الرسائؿ األدبية:" وقد يكوف الرجؿ يحسف الّصنؼ والصنفيف مف (ٙ)

كالذي اعترى العمـ، فيظّف بنفسو عند ذلؾ أّنو َل يحمؿ عقمو عمى شيء إَّل نفذ بو فيو، 
الخميؿ بف أحمد بعد إحسانو في النحو والعروض، أف اّدعى العمـ بالكالـ وبأوزاف 
األغاني، فخرج مف الجيؿ إلى مقدار َل يبمغو أحد إَّل بخذَلف اهلل تعالى.فال حرمنا اهلل 

الجاحظ تجاه . وىذا موقٌؼ غريٌب عجيٌب مف (ٚ)تعالى عصمتو، وَل ابتالنا بُخذَلنو"
                                                           

 (.ٜ٘/ٔ) والحيواف ،(ٔٗٔ/ٔ) والتبييف البياف (ٔ)
 (ٛٗٔ /ٔ) والتبييف البياف (ٕ)
 (.ٓ٘ٔ/ٔ( ينظر: الحيواف )ٖ)
 (.ٕٕٙ/ ٔ( ينظر: تاريخ آداب العرب )ٗ)
 (ٙٙٔ/ ٚ) الحيواف (٘)
 (٘ٙٔ/ ٚ) الحيواف (ٙ)
 (.ٜٕٓىػ،)صٖٕٗٔ، ٕدار ومكتبة اليالؿ، بيروت، ط، الرسائؿ األدبيةالجاحظ، عمرو بف بحر،  (ٚ)
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َوِمْف َاْلُمَفاَرَقاِت َالطَِّرْيَفِة َالَِّتي َذَكَرَىا َاْلَجاِحُظ َعْف َاْلَخميِؿ بِف أحمَد بف أحمد !! الخميؿ ا
َوَقْد ِقْيَؿ ِلْمَخميِؿ: ما لَؾ َل تقوُؿ الشّْعر؟ قاؿ: الذي يجيُئني َل أرضاُه، والذي :"قولو

 .(1)"أْرضاه َل يجيُئني
ِو، ومم ا سبَق يت ضُح َلَنا انتق     اُد اَل َجاِحِظ لمَخميِل بن أحمَد ِفي َما ََل َيت ِصُل ِبِعم ِم اَلن ح 

ِل ِفي ِعم ِم َال َكاَلِم، َوِلَساُن َحاِل َال َجاِحِظ يريُد  َوَكاَن انتقاُدُه ُمن َصبًّا َعَمى ُمَحاَوََلِت اَل َخِمي 
َت يا خميُل وأب ُصُو، َأَجد  ِض، َفَمن  أن  يقوَل لمخميِل ِلُكلٍّ َتَخص  ِو َوال َعُرو  دعَت ِفي الن ح 

 ُنزَاِحَمَك ِفي ُيَما، َفَدع  َلَنا ِعم َم اَل َكاَلِم َواأَلَدِب!! 
ِقُفُو ِمن  ِسي َبَوي و )ت (3)   (: ىـ181َمو 

ـَ َالنَُّحاِة سيبويو، وامتدَحُو، َكمَ     ـْ َاْلَجاِحُظ ِمْف ِكَباِر َالنَُّحاِة ِإَما ا ُأْعِجَب ِبِكَتاِبِو ِممَّْف َذَكَرُى
ـْ يكتْب النَّاُس ِفى النَّْحِو ِكتَاًبا ِمْثَمُو،  َوتَتمَمَذ عميو، فالَجاِحُظ ِممَّْف َيَري َأفَّ ِكَتاَب ِسيبويو َل

 .(2)وجميُع ُكُتِب النَّاِس عميو عياؿٌ 
اُؿ بالَبْصَرِة: َقَرَأ ُفالٌف َوَكاَف سيبويو ِلُشْيَرِتِو وَفْضِمِو َعَمًما ِعْنَد النَّحوّييف، وكاَف ُيقَ    

ـُ َأنَُّو كتاَب سيبويو، وَل ُيشؾُّ أنَُّو كتاب سيبويو . وقاؿ فيو أبوعثماف (3)َالكَتاَب؛ فُيعم
. وقد ورد عف (4)المازني:" َمْف َأَراَد َأْف ُيَصنَّْؼ ِكَتابًا ِفي النَّْحِو َبْعَد ِكَتاِب ِسيبويو َفْمَيْسَتِح"

يَّاِت، َفَفكَّرُت ِفى شىٍء  عف الجاحظ قولو: أردتُ  الُخروَج إلى ُمحمٍَّد بِف عبد الممِؾ الزَّ
ـْ َأِجْد شيًئا أشرَؼ ِمْف كتاِب سيبويو. فقمُت َلُو: َأَرْدُت َأْف ُأْىِدَى إليَؾ شيًئا،  ُأىدَيُو إليو، َفَم

ـْ َأَر أشرَؼ ِمْف ِكتَاِب س يبويو. وىَذا كتاُب سيبويو ففكَّْرُت ِفِإَذا ُكؿُّ شىٍء عندَؾ ُدْوَنُو، َفَم
اشتريُتُو ِمْف ِمْيَراِث َاْلفّراِء. َفَقاَؿ: واهلِل َما أىديَت إلّى شيًئا أحبَّ إلىَّ ِمْنُو. َوَوَرَد َأْيًضا أفَّ 
ـَ ِمْف َاْلَبْصَرِة ِفى َبْعِض َقَدَماتو أىدى إلى محمد بف عبد الممؾ الزيات  الَجاِحَظ َلمَّا َقِد

ف كتاب سيبويو، وأعمـ بإحضارىا صحبتو قبؿ أف يحضرىا مجمسو، فى وزارتو نسخة م
فقاؿ: ما ظننُت ذاؾ؛   فقاؿ لو ابف الزيات: أو ظننَت أفَّ خزائننا خاليًة ِمْف ىذا الكتاِب؟

                                                           

 .(ٕٖٔ/ ٖالحيواف ) (ٔ)
ابف خمكاف، أحمد بف محمد، وفيات األعياف وأنباء أبناء ىذا الزماف، تحقيؽ: إحساف عباس،دار صادر،  (ٕ)

 (. ٖٙٗ/ٖبيروت، )
يني، ومحمد عبد المنعـ السيرافي، الحسف بف عبد اهلل، أخبار النحوييف البصرييف، تحقيؽ: طو محمد الز  (ٖ)

 (.ٓٗـ، )صٜٙٙٔخفاجي، طبعة مصطفى البابي الحمبي، القاىرة، 
 .(ٖٕٔ/ٚ) األدباء معجـ (ٗ)
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ولكنَّيا بخطّْ الفّراِء وُمقابمِة الكسائّى وتيذيِب عمرو بف بحر الجاحظ. فقاؿ لو ابف 
جُد وأغرُبَيا. فأحضرىا إليو، َفُسرَّ بيا، َوَوَقَعْت ِمْنُو َأْجَمَؿ الزيات: ىذه أجؿُّ ُنسخٍة ُتو 

 .(ٔ)َمْوِقعٍ 
وكاَف الَجاِحُظ ُيحبُّ سيبويو وُيدافُع عنو كثيًرا، وقد وردْت رواياٌت تحدَّثْت َعْف ِلَقاِئِيَما    

فش َمًعا، ومف أمثمة تفضيؿ الجاحظ لسيبويو ما ذكره أبو العباس قائاًل:"وكاَف األخ
يؤّدب ولد الكسائى، وكاف الجاحظ قد سمع ىذا الخبَر فقاَؿ فيَما ُيعّدده مف فخِر أىِؿ 
ـْ َعَمى ُكتُِبِو  ـْ ِبُفالٍف وُفالٍف، َوِسيبويو الَِّذى اعتمدُت الَبْصَرِة َعَمى أىِؿ الُكوَفِة: ىؤَلِء يأُتوَنُك

ـْ َفْضَمُو". وَجَحْدُت
(ٕ) 

َفشِ  (4) ِقُفُو ِمن  َاأَلخ  واَياُت َالَّتي ترجمْت ِلْمَجاَحِظ َأنَّو (: 215األوسِط )ت  َمو  ُتَؤكُّْد الرُّ
، َوَتَمقََّؼ َالَفَصاَحَة ِمْف َاأَلْعَراِب َشَفاَىا  َأَخَذ النَّْحَو َعْف َاأَلْخَفِش، َوَأَخَذ َاْلَكالـَ َعْف َالنَّظَّاـِ

اِذِه ِعدَّة ُرَواَياٍت، ِمْنَيا َما َيَتَعمَُّؽ ِبَبْعِض ُكُتِب . َوَقْد َنَقَؿ َاْلَجاِحُظ َعْف ُأْستَ (ٖ)ِبالَمْرَبِد"
ـُ َالنَّاِس  ِبي َاْلَحَسِف َاأَلْخَفِش: َأْنَت َأْعَم َاأَلْخَفِش، َوِمْف َأْمِثَمِة َذِلَؾ "َأفَّ ُمْعَتِرًضا َقاَؿ ألَِ

ـَ ََل َتْجَعُؿ ُكتَُبَؾ َمْفُيْوَمًة ُكمََّيا؟ َوَما ـُ َأْكَثَرَىا؟ َوَما َلَؾ  ِبالنَّْحِو؛ َفِم ـُ َبْعَضَيا َوََل َنْفَي َباُلَنا َنْفَي
؟ ُر َبْعَض َاْلَمْفُيْوـِ ـُ َبْعَض َاْلَعِوْيِص َوُتَؤخّْ  تَُقدَّ

ـْ َأَضْع ُكتُِبي ِاْبَتَغاَء َوْجِو َاهلِل، وَََل ُزْلَفي ِإَلْيِو؛ َفَمْيَسْت ِمْف ُكُتِب      َفَقاَؿ: َأَنا َرُجٌؿ َل
ْيِف. َوَلْو َوَضْعُتَيا َعَمى َاْلَوْجِو َالَِّذي ُتِرْيُدْوَنُو َلُقمَّْت َحاَجَة النَّاِس ِإَلى؛ ِلمسَُّؤاِؿ َعمَّا ََل الدّْ 

ـْ َحاَلَوُة َما َفِيُمْوهُ   َيْفَيُمْوَنُو ِمْنَيا. َوَأَنا َغاَيِتي َاْلَكْسُب؛ َفَوَضْعُت َبْعَضَيا َمْفُيومًا؛ ِلَتْدُعَوُى
نََّما َقْد َكَسْبُت ِفي َىَذا َالتَّدبيِر، ِإْذ ُكْنُت ِإَلى َاْلَكْسِب  ِإَلى ـْ َيْفَيُموا. َواِ  ِاْلِتَماِس َفْيـِ َما َل

 .(ٗ)َذَىْبُت... َوَىَذا َسَبٌب َعِجْيٌب ِمْف َأْسَباِب ُصُعْوَبِة َىِذِه َاْلُكُتِب َالنَّْحِويَّةِ 

                                                           

، تحقيؽ: محمد أبو الفضؿ إنباه الرواة عمى أنباه النحاةالقفطي، أبو الحسف عمي بف يوسؼ، ( ينظر:ٔ)
وفيات ، و (ٖٔ٘/ٕ)ـ،ٕٜٛٔ، ٔبيروت، طإبراىيـ، دار الفكر العربي، القاىرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، 

 .(ٖٙٗ/ٖاألعياف )
 .(ٖٓ٘/ٕ( إنباه الرواة عمى أنباه النحاة )ٕ)
، ٕ، الدار الياشمية، دمشؽ،طأسواؽ العرب في الجاىمية واإلسالـاألفغاني، سعيد بف محمد، ( ٖ)

 .(ٖٕٗ)ص: ـ،ٜٗٙٔ
 (.ٕٜ-ٜٔ/ٔالحيواف )ينظر: ( ٗ)
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َبْعِض ُكُتِب ُأْسَتاِذِه، َفَيَتَحدَُّث َعْف َاأَلْخَفِش َاألوسِط، حيُث  َوَلَقْد َحاَوَؿ الَجاِحُظ تَقييـَ     
يقوُؿ الَجاِحُظ:" إنَّو كاف ينشُر في ُمصنََّفاِتِو َضْرًبا ِمْف َاْلُغُموِض والُعْسِر، َحتَّى َيْمَتِمَس 

 .(ٔ)ِمْنُو النَّاُس تفسيَرَىا؛ َرْغَبًة ِفي َالتََّكسُِّب ِبَيا"
تيَر الجاحُظ بكراىَيِتِو الشَّديدِة لتعقيِد النَّْحِو وِخالفاِت النَّحوييف بصفٍة ولقد ُاش    

َة أحِد الّنحوييف، حيُث  ٍة، والتَّْعقيِد المَُّغويّْ بصفٍة عامٍَّة، وَيْرِوي ِفي َىَذا الشَّأِف ِقصَّ خاصَّ
، فوثَب عميو قوـٌ يقوُؿ:" مّر أبو عمقمة النحوّي ببعِض ُطُرِؽ الَبْصَرِة، وىاجْت بو مرةٌ 
، َفَقاَؿ: ـْ وَف إبياَمُو ويؤّذنوف في ُأُذِنِو، فأفمَت ِمْنُي ـْ تتكأكئوَف »منيـ فأقبموا َيعضُّ َما َلُك

قاؿ: دُعوُه فإفَّ شيطاَنُو يتكمَّـُ «. عميَّ َكَما تتكأكئوف عمى ِذي ِجنٍَّة، افرنَقُعوا عنّْي
 .(ٕ)بالِيْنِديَِّة"

ِقُفُو ِمن  اَل   (5)   (: ىـ217َفر اِء )ت َمو 
َلَقْد َكاَف َاْلَفرَّاُء َمْعنيِّا ِبِعْمـِ َاْلِقَراَءاِت بجانِب عمـ النَّحو، َوَىِذِه َاْلَعْقِميَُّة الَِّتى      

لدراسِة ُعُموـِ المُّغِة والنَّْحِو وما إلييما َل يأتى أف يكوف عندىا  -أو كادتْ  -َتَمخََّضتْ 
، ولكفَّ ُطُموَح الفرَّاِء أبى إَل أفَّ ُيحاوَؿ إتقاَف عمـِ الكالـِ  اَلستعداُد الفطريُّ لعمـِ  الكالـِ

فأخفَؽ، وذلؾ ألفَّ طبيعَتُو ىى طبيعُة النَّحويّْيف، وَعْف ذلؾ يقوُؿ أديُب العربيَِّة أبو عمرو 
ـَ إلييا المأموفُ  ُيحبُِّنى،  وكاَف الفرَّاءُ  -الجاحُظ:" دخمُت بغداَد سنَة أربٍع ومائتيف حيَف َقِد
، فمـ يكْف لو فيو طبٌع". وَيشتِيى َأْف يتعمَّـَ شيًئا ِمْف ِعْمـِ الَكالـِ
لقد أخفَؽ فى دراسِة و  (ٖ) 

، ولكنَُّو كاف يحبُّ أف يشتيَر باَلعتزاِؿ والفمسفِة، وليس لو فييما قدـٌ.  عمـِ الكالـِ
َرَسَتي ِن ِبِصَفٍة َعا (6)  ِقُفُو ِمن  ُنَحاِة اَل َمد   م ٍة:َمو 

ـَ والتَّقديَر      ـْ َاَلحترا َاْلُمالَحُظ أفَّ َعالقَة الَجاِحِظ بالنَّحوييف طيّْبًة بصفٍة عامٍَّة ُيُكفُّ َلُي
ـْ في عمميـ النَّحوي، ولـ يورد الجاحظ مخالفة ليـ وكأنو أراد أف يحتفظ  ـْ وُجُيوِدِى لَدْورِى

مو، إَل أنَّو َخالَفيـ في كؿ عالـ بتخصصو وعممو وَل يتدخؿ في تخصص غيره وعم
؛ كَما َحَدَث مَع الخميِؿ بِف أحمَد والفرَّاِء، كما مرَّ  ونمحظ   -ُمحاوَلِتيـ في ِعْمـِ الَكاَلـِ

أيًضا كثرة استشياده وتمثيمو بأقواِؿ البصرييف، ولعؿَّ السَّبَب ىو أفَّ مدرسة الكوفة كانت 

                                                           

 (ٜ٘)ص:  ، دار المعارؼ، القاىرة،المدارس النحويةشوقي،  ضيؼ،(، و ٕٜ/ٔالحيواف )ينظر: ( ٔ)
 .(ٖٔٓ/ ٔ( البياف والتبييف )ٕ)
 .(ٕٓٔ/ٙ)  األعياف وفيات (ٖ)
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صرة ونحاتيا سبقوا الكوفييف في طور التكويف في عصره، ومعروٌؼ أفَّ مدرسة الب
تاريخيِّا وعممِّا بؿ وعدًدا، وُيضاؼ لما سبؽ أفَّ الجاحَظ بصريُّ المولد والوفاِة، وقد ظير 

 ذلؾ في األمثمة التي ذكرتيا سمًفا.
وأمَّا ما يتصُؿ بموقؼ الجاحظ مف الَبْصرِة والُكوفِة بصَفٍة عامٍَّة فأسوؽ ىنا بعض     

قفو في ىذا الشَّأِف، قاَؿ الجاحُظ فى كتاب"البمداف"، وقد ذكَر األمثمة لموقوؼ عمى مو 
، وَل ُيدَرُؾ  ـْ َفْضَؿ الَبْصَرِة َوِرَجاَلَيا:"وفيَنا اليوـَ ثالثُة رجاٍؿ َنحويُّوف ليَس ِفى اأَلْرِض ِمْثُمُي

منيـ أبو عثماف بكر بف محمد  -يعنى فى اَلعتالِؿ واَلحتجاِج والتقريب  -ُمْثُميـ
، والثانى العباس بف الفرج الرياشّى، والثالث أبو إسحاؽ إبراىيـ بف عبد الرحمف المازنىّ 

ـْ ِفى شىٍء ِمْف اأَلْمَصاِر". ويقوُؿ الجاحُظ:"وزعـَ  (ٔ)الزيادّى. وىؤَلء َل ُيصاُب َمْثُمُي
ـْ أَر قروييف أفصَح ِمْف الحسِف  أصحاُبَنا البصريوف عف أبي عمرو بف العالء أنَُّو قاَؿ: َل

اِج، وكاف . فقد يفيـ مف تعبير أصحابنا أنَّو (ٕ)َل يبّرئيما مف المَّحِف" -زعموا -والَحجَّ
يؤيدىـ في كثير مف اآلراء. ويقوُؿ َعْف أىِؿ الُكوَفِة:"وكذلؾ أىُؿ الُكوَفِة تأثَُّروا ِبُمَغِة 

، َفَسمُّوا َاْلِمْسَحاَة الباَؿ، وَسمُّ  ـْ وا الُحوَؾ الَباذروَج، وَسمُّوا الِقثّْاَء َاْلُفْرِس الَِّذيَف احتكُّوا ِبِي
ـْ َحْذَلَقُة  الّنَبِط (ٖ)خياًرا..." . ويقوُؿ:"وَقاَؿ أبو عمرو بَف العالِء ألىِؿ الُكوَفِة: َلُك

، َوَلَنا َدَىاُء َفاِرَس وَأْحالُمَيا" ـْ ويقوؿ أيًضا:"وسأؿ معاوية ابف الكّواء عف  .(ٗ)َوَصَمُفِي
ولكفَّ ميَمُو لمَبْصرييف وتأييَدُه  .(٘)النَّاِس َعْف صغيرٍة، واترَكُو لكبيرٍة" الكوفة، فقاَؿ: أبحثُ 

، ورأينا موِقَفُو ِمْف الَخميِؿ بِف أحمَد، وِمْف ذلؾ أيًضا  ـْ ـْ يمنْعُو ِمْف إيراِد ما ينتقُدُى ليـ َل
بِف الُمناِذِر قولو:" حدَّثني أبو سعيد عبد الكريـ بف روح  قاؿ: قاَؿ أىُؿ مكََّة لُمحمَِّد 

ـْ َمَعاِشَر أىِؿ الَبْصَرِة ُلَغٌة َفصيحٌة، إنََّما الَفَصاَحُة َلَنا َأْىَؿ مكََّة. فقاَؿ  الشَّاِعِر: َلْيَسْت َلُك
ابُف المناذِر: َأمَّا ألفاُظَنا َفَأْحَكى َاأللفاِظ لمُقْرآِف، وأكثرىا لو ُموافقًة، َفَضُعوا الُقرآَف َبْعَد 

                                                           

 .(ٖٕٛ/ٔ( نقاًل عف: إنباه الرواة عمى أنباه النحاة )ٔ)
 .(ٜٗٔ/ٔ( البياف والتبييف )ٕ)
 .(ٕٓ/ٔ( البياف والتبييف )ٖ)
 .(ٕٚ/ٕ( البياف والتبييف )ٗ)
 .(ٗٚٔ/ٕبياف والتبييف )( ال٘)
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، ونحُف نقوُؿ ِقْدٌر، َىَذا َحْيُث شِ  ـْ ُتَسمُّوَف الِقْدَر ُبْرَمًة، وَتْجَمُعْوَف الُبْرَمَة عمى ِبَراـٍ . َأْنُت ـْ ْئُت
: )َوِجفاٍف َكاْلَجواِب َوُقُدوٍر راِسياٍت("  .(ٔ)ونجمُعَيا عمى ُقُدْوٍر، وقاؿ اهلل عزَّ وجؿَّ

سياب واإلطناب وبعُد، فقد أوردُت بعض األمثمة باختصار فالمقاـ َل يتسع لال  
، فالنحاة الذيف سبقوا الجاحظ أو عاصروه أكثر بكثير ممَّا مثمت  فالموقؼ واضٌح جميّّ

ىػ( فقاؿ:" قاؿ الكسائي: لقيُت أعرابيِّا فجعمُت ٜٛٔبيـ ىنا، فمثاًل ذكر الكسائي )ت
، فقاَؿ: تاهلل ما رأيُت أسأُلُو َعْف الَحْرِؼ َبْعَد َاْلَحْرِؼ، والشَّيِء َبْعَد الشَّيِء ُأقرُنُو بغيرهِ 

 (ٕ)رُجاًل أقدُر عمى كممٍة إلى جنٍب كممٍة منيا أشبَو شيٍء بيا وأبعَد شيٍء منيا؛ ِمْنَؾ".
ىػ( قولو:" وقاؿ يونُس: لوَل ِشْعُر َاْلفرزدِؽ ٕٛٔ)ت ونقؿ الجاحظ عف يونس بف حبيب 

  (ٖ)َلَذَىَب ِنْصُؼ َأْخَباِر النَّاِس".
محمُد بف سالـ: قاؿ يونس بف حبيب: ما جاءنا عف أحٍد ِمْف ويقوؿ عنو أيًضا:"وقاؿ 

، ينقُؿ الجاحظُ عف يونَس قولو:"إفَّ عمَمؾ ِمف (ٗ)"َرَواِئَع الَكالـِ َما جاءَنا عف رسوِؿ اهللِ 
وح وضْع ماَلَؾ بمكاف البدِف" . وكما (٘)روِحؾ وماَلَؾ ِمف بدنؾ، فضْعو منَؾ بمكاف الرُّ

نقد ما يراه عند النحوييف وجدنا نحويِّا كوفيِّا لغويِّا كبيًرا كاف الجاحظ َل يتورع عف 
 (ٙ)ىػ( عف الجاحظ:"ليَس بثَقٍة وَل مأموٍف".ٕٔ٘ينتقده، حيُث يقوُؿ َثْعَمُب )ت

وعمى الرُّغـِ ممَّا َسَبَؽ َفَقْد ِاْرَتَبَط َاْلَجاِحُظ بَعالَقاٍت طيَّْبٍة َمَع ُنَحاِة َعْصِرِه حتَّى آخر   
دخمُت عمى الجاِحِظ ِفي َآِخِر أياِمِو فقمُت َلُو: كيَؼ َأْنَت؟ »حيُث ورد قوؿ الّمبرِد:حياتو، 

قاَؿ: كيُؼ يكوُف َمْف ِنْصُفُو َمْفُمْوٌج َلْو ُحزَّ بالَمَناِشْيِر َل َيْشُعُر ِبِو، َوِنْصُفُو اآلخُر ُمَنْقَرٌس 
 .(ٚ)«َلْو َطاَر الذَُّباُب ِبُقْرِبِو آَلَلَموُ 

   ِذ اَلم َغِة ِلَتق ِعي ِدَىا:اَل َمط ِقُف اَل َجاِحُظ ِمن  َمن َيِج اَلن َحاِة ِفي َأخ   َمُب اَلث اِني: َمو 
إفَّ َكالـَ الَعَرِب ىو الَمْصَدُر الثَّاِلُث ِمْف َمَصاِدِر السََّماِع َبْعَد َاْلُقْرآِف الكريـِ والَحِدْيِث   

َج ِبالحديِث، وكالـُ العرِب الَّذي ُيحتجُّ بُو ُىَو ُكؿُّ َنْظـٍ َأْو الشَِّرْيِؼ ِعْنَد َمْف َأَجاَز اَلحتجا
                                                           

 .(ٓٗ/ٔ( البياف والتبييف )ٔ)
 .(ٕٗٓ/ٕ) والتبييف البياف (ٕ)
 .(ٕٕٙ/ٔ) والتبييف البياف (ٖ)
 .(ٗٔ/ٕ) والتبييف البياف (ٗ)
 .(ٗٗ/ٔ) الحيواف (٘)
 .(ٔٙ/ ٔ) الحيواف (ٙ)
 .(ٜ: ص) البخالء (ٚ)
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ـْ َقْبَؿ َأْف َتْفَسَد َاألَْلِسَنُة؛ َفَمْيَس ُكؿُّ كالـٍ عربيٍّ   َنْثٍر ثََبَت َعْف الُفَصَحاِء الَمْوُثْوِؽ ِبَعَرِبيَِّتِي
نََّما َوَضَع َالُعَمَماُء َضَوابِ  َط َمَكانيًَّة وَزَمانيًَّة ِلَما َيُجْوُز اَلحتجاُج ِبِو َيِصحُّ اَلحتجاُج ِبِو، وا 

ِمْف َكالـِ الَعرِب، وَما َل يجوُز، وِفي َىَذا الشَّْأِف َعَرَض َاْلَجاِحُظ ِلَبْعِض َمالِمِح َمْنَيِج 
َـّ َتْقِعْيِدَىا، وَذَكَر َبْعَض الشُُّرْوِط الَّتِ  ي َأْوَجَبَيا النَُّحاةُ النَُّحاِة والمُّغوييف في جمِع المَُّغِة ُث

، كأخذىـ المُّغَة عف  ِفْيَمْف َيْأُخُذْوَف المَُّغَة َعْنيُا؛ ِلَيَضُعوا َعَمْيَيا َقَواِعَد النَّْحِو العربيّْ
نََّما َعَنى  الُفَصَحاِء ِفي قبائَؿ بعيِنَيا ِفي أماكَف ُمحدَّدٍة وأزمنٍة َمعروَفٍة، َيقوُؿ َاْلَجاِحُظ:"وا 

َؾ العرَب حاجتؾ عمى مجاري كالـِ العرِب الُفَصَحاِء. وأصحاُب َىِذِه المَُّغِة العتابي إفيامُ 
وَمْف لـ يفيـْ «. إذا عزَّ أخاؾ َفُيفْ »و:«. ُمْكرٌه َأَخاَؾ َل بطؿٌ »َل يْفَقُيوف قوَؿ القائِؿ ِمنَّا:

ـْ يفيـْ قوليـ: ذىبُت إلى أبو زيٍد، ورأيُت أبي عمرو. ومتَّى وجد النَّح ويوف أعرابيِّا ىَذا َل
ـْ َيْسَمُعوا ِمْنُو، ألفَّ ذلؾ يدؿُّ عمى ُطْوِؿ إقاَمِتِو ِفي الدَّاِر  ـُ َىَذا وأشباَىُو َبْيَرُجْوُه َوَل َيْفَي

ْت، مَ الَِّتي تُْفِسُد المَُّغَة وتُْنِقُص الَبَياَف؛ ألفَّ ِتْمَؾ المَُّغَة ِإنََّما ِاْنَقاَدْت َواْسَتَوْت، وِاطََّرَدْت وَتَكامَ 
 .(ٔ)بالِخَصاِؿ الَِّتي ِاْجَتَمَعْت َلَيا ِفي ِتْمَؾ َاْلَجِزْيَرِة، َوِفي ِتْمَؾ َاْلِجْيَرِة"

َىَذا، َوَقْد َأْوَرَد َاْلَجاِحُظ ِفي ِكتَاِبِو "البياف والتبييف" ُمقابمًة طريفًة َبْيَف ُلَغاِت أىِؿ مكََّة    
ِح الظَّاىرِة الَمذكورِة أعالُه، قاَؿ الجاحُظ:"أىُؿ والبصرِة والكوفِة، ُيفيُد إيراَدىا في َشرْ 

األْمَصاِر إنََّما يتكمَُّموَف عَمى ُلَغِة النَّاِزَلِة فييـ ِمْف الَعَرِب؛ ولذِلَؾ َنِجُد اَلْخِتالَؼ ِفي 
   (ٕ)َر".َأْلَفاِظ أىِؿ الكوَفِة والَبْصَرِة والشَّاـِ وِمصْ 

ْلَخَصاِئِص( باًبا في ترؾ األخذ عف أىؿ المضر؛ أي: أىؿ وَقْد َأْفَرَد ابُف ِجنّْي ِفي )اَ    
بيَّف فيو ِعمََّة ِاْمتناِع اأَلْخِذ َعْنُيـ، وىي ما َعَرَض ِلمَُّغاِت الَحاِضَرِة وأىِؿ  -المدف والقرى

 .(ٖ)الُمَضِر ِمْف اَلْخِتالِؿ والَفَساِد والَخَطؿِ 
أبي نصر الفارابي، حيُث يقوُؿ:"الَّذيف وىذا ما أكََّدُه السيوطي فيما بعُد، نقاًل عف   

ـْ ُأِخَذ المَّْساُف الَعَرِبيُّ ِمْف َبْيِف َقَباِئِؿ العَ  ـْ ُاْقُتَدي، وَعْنُي ـْ ُنِقَمْت المَُّغُة الَعربيَُّة، وِبِي َرِب، َعْنُي
ـْ أكثُر َما ُأِخَذ َوُمٍعظَ  ـْ الَّذيف َعْنُي ـْ قيٌس وتميـٌ وأسٌد، َفِإفَّ َىؤَلِء ُى ِمِو، وعمييـ ُاتَّكَؿ في ُى

ـْ ُيؤخْذ  َـّ ُىذيُؿ وبعُض كناَنَة، وبعُض الطَّائييف، وَل الَغِريِب، وفي اإِلعراِب والتَّصريِؼ. ُث
                                                           

 .(ٛٗٔ/ٔ( البياف والتبييف )ٔ)
 .(ٜٖ/ٔ( البياف والتبييف )ٕ)
 ( وما بعدىا .ٚ/ٕ( ينظر: الخصائص )ٖ)
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ـْ ُيْؤَخْذ َعْف َحَضِريٍّ َقْط، َوََل َعْف ُسكَّاِف  .وِبالُجْمَمِة َفإنَُّو َل ـْ ـْ ِمْف سائِر قباِئِمِي َعْف غيرِى
ـْ  الَبَراِري؛ ِممَّفْ   َكاَف َيْسُكُف َأْطَراَؼ ِبالِدِى

. ـْ  الَِّتي ُتَجاَوُر َسائَر اأُلَمـِ الَِّذْيَف َحْوَلُي
فإنَّو لـ يؤخذ َل مف لخـ وَل مف جذاـ؛ فإنيـ كانوا مجاوريف ألىؿ مصر والقبط، وَل   

مف قضاعة وَل مف غّساف وَل مف إياد؛ فإنيـ كانوا مجاوريف ألىؿ الشاـ وأكثرىـ 
يقرأوف في َصالتيـ بغير العربية، وَل ِمْف َتْغمب وَل مف النَّمر؛ فإنَّيـ كانوا نصارى 

بالجزيرة مجاوريف لميونانية، وَل مف بكر؛ ألنَّيـ كانوا ُمجاوريف لمنَّبِط والُفْرِس، وَل مف 
ْزِد ُعَماِف؛ عبد القيس؛ ألنَّيـ كانوا مف ُسكَّاِف الَبحريِف ُمخاِلِطيف لمِيْنِد والُفْرِس، وَل ِمْف أَ 

ـْ الِيْنَد والَحَبَشَة َوِلوَلَدِة  ِلُمخاَلطتيـ لمِيْنِد والُفْرِس، وَل ِمْف أىِؿ الَيَمِف َأْصاًل؛ ِلُمخاَلَطِتِي
ـْ  َاْلَحَبَشِة فييـ، وَل ِمْف َحِنْيَفَة وُسكَِّاف الَيَماَمِة، وََل ِمْف ثقيؼ وُسكَّاِف الطَّاِئِؼ؛ ِلُمَخاَلَطِتِي

اَر  ـْ ُتجَّ اأُلَمـِ الُمقيميَف عندىـ، وَل ِمْف َحاِضَرِة الِحَجاِز؛ ألفَّ الَِّذيَف َنَقُموا المُّغَة َصاَدُفوُى
" ـْ ، َوَفَسَدْت َأْلِسَنُتُي ـْ ِمْف اأُلَمـِ ِحْيَف ِاْبتدُأوا ينقُموف ُلَغَة َاْلَعَرِب َقْد َخاَلُطوا َغْيَرُى
وفي  .(ٔ)

ا ذكَرُه ابُف ِجنّْي والسُّيوِطي َنْقاًل َعْف الَفاَراِبي ُيْمِكُف َأْف َضْوِء َما نبَّو إليو الجاحُظ وم
َنقوَؿ: ِإفَّ َاْلمعياَر الَِّذي َوَضَعُو الُعَمَماُء ِلَقُبوِؿ ُلَغَة قبيمٍة َما ُىَو َساَلَمُة ُلَغِة َىِذِه الَقبيمِة 

َعَرِب ِمْف اأَلَعاِجـِ ُيَؤدّْي ِإَلى َفَساِد ِمْف َاَلْخِتالِط بغيِر الَعَرِب؛ ألفَّ اَلْخِتالَط ِبَغْيِر ال
َواِب، َواألَْلِسَنُة تتأثَُّر بما حوليا فيمحقيا المَّحُف، ويتسرَُّب  َالمَُّغِة واْنِحَراِؼ َاألَْلِسَنِة َعْف الصَّ

 إلييا الَخَطُأ.
َـّ ىذي    ـُ، وأسُد، ُث ُؿ، وبعُض كنانِة، والقبائُؿ الَِّتي ُيحتجُّ بكالِمَيا، وِىَي: قيُس، وتمي

ـْ ِاْقتَضي، وَعْنيـ ُأِخَذ  ـْ ُنِقَمْت المَُّغُة الَعَربيَُّة، َوِبِي ـْ الَّذيف َعْنُي وبعُض الطَّائييف؛ فيؤَلِء ُى
ُمَيا ِفي  المَّْساُف العربيُّ ِمْف بيَف قبائِؿ العرِب، والَِّذي َيجمُع مف َبْيَف َىِذه الَقَبائِؿ ُىَو َتَوغُّ

، َكَما َيْجَمعُ َاْلَبَداَوةِ  ، وِاتَّْصاُلَيا ِباأَلَعاِجـِ بينيا  ، وُبعُدَىا َعْف َاَلْخِتالِط ِبَغْيِرَىا ِمْف َاأُلَمـِ
ـْ انتقاًدا لؤلفصح مف  -كما عممنا-ُقرُبَيا ِمْف ُقَرْيٍش؛ ألفَّ َقريًشا  أفصُح العرَب، وأجوُدُى

 األلفاظ.
ِة ُىَو الُقْرُب أو الُبْعُد ِمْف قريٍش، فقاَؿ ِفي وذىب ابف خمدوف إلى أفَّ مقياَس الَفَصاحَ     

ُمقدّْمتو:"كانْت ُلَغُة َقريٍش َأْفَصَح المُّغاِت العربيَِّة وَأْصَمَحَيا؛ ِلُبْعِدَىا َعْف ِباَلِد َاْلَعَجـِ ِمْف 
                                                           

 .(ٕٖصىػ،)ٖٓٔٔحيدر أباد الدكف، ، في أصوؿ النحو اَلقتراحالسيوطي، جالؿ الديف، ( ٔ)
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ـْ ِمْف ثقيؼ، وىذيؿ، وخزاعة، وبني كنانة، وغطفاف، َـّ َمْف اكتنَفُي ، ُث ـْ وبني  َجِمْيِع ِجَياِتِي
ياد،  سعد، وبني تميـ. وأمَّا مف َبُعد عنيـ مف ربيعة، ولخـ، وجذامة، وغساف، وا 
ـْ تَامََّة  ـْ تُكْف ُلَغُتُي ْوـِ والَحَبَشِة؛ فم وقضاعة، وعرب اليمِف الُمجاوريف أُلَمـِ الُفْرِس والرُّ

، وعمى  ، أي: بسبِب ُمخالطِة األعاِجـِ نسبة ُبعدىـ مف قريش الَمَمَكِة ِبُمَخاَلَطِة األَعاِجـِ
َناَعِة الَعَربيَِّة" ِة والَفَساِد ِعْنَد َأْىِؿ الصّْ حَّ ـْ ِفي الصّْ كاف اَلحتجاُج ِبُمَغاِتِي
(ٔ) . 

 

 :رَاِب ِعن َد اَلن َحاِة  اَل َمط َمُب اَلث اِلُث: ِعَناَيُة اَل َجاِحِظ ِبَظاِىَرِة َاإِلع 
َب َقْد اْىَتمُّوا كثيًرا بظاىرِة اإلعراِب ِفي المَُّغِة الَعَربيَِّة، ُيؤكُّْد الَجاِحُظ أفَّ النُّحاَة الَعرَ    

ـَ  ، وِلَذا ُسمّْى ِعْم ِلْمَمَكاَنِة العظيَمِة والدور الِمحوريّْ الَّذي يمَعُبُو اإلعراُب ِفي النَّْحِو الَعَرِبيّْ
غايَة النَّحوييف إَل ُكؿَّ أَر  ُظ :"ولـالنَّْحِو ِعْنَد َبْعِض الُعمماِء بػػػ"عمـِ اإلْعَراِب"، يقوُؿ الَجاحِ 

ويقوُؿ الَجاِحُظ ِأْيًضا:"َرْأُس َاْلَخَطاَبِة َالطَّْبُع، َوَعُمْوُدَىا َالدُّْرَبُة،  .(ٕ)ِشْعٍر فيو إعراٌب ..."
، َوحميَُّيا َاإِلْعَراُب، وَبَياُؤَىا َتَخيُُّر َاألَْلَفاِظ. واَ  ْلَمَحبَُّة َمْقروَنٌة ِبِقمَِّة َوَجَناَحاَىا ِرَواَيُة َاْلَكاَلـِ

ًة َطِرْيَفًة ِلمدََّْلَلِة َعَمى َمَكاَنِة َاإِلْعَراِب (ٖ)َاَلْسِتْكَراِه" . َكَما َيْذُكُر َاْلَجاِحُظ ِفي َىَذا َالشَّْأِف ِقصَّ
ـَ َرُجٌؿ ِمْف النَّْحِويّْيَف َرُجاًل ِإَلى اَ  ْمَطاِف ِفي َدْيٍف َلُو ِعْنَد َالنَّْحِوييَف، َحْيُث َيُقوُؿ:"َوَقدَّ لسُّ

ِإْف َعَمْيِو، َفَقاَؿ: َأْصَمَح اهلُل اأَلِمْيَر، ِلَي َعَمْيِو ِدْرَىَماِف. َفَقاَؿ ِخْصُمُو: ََل َواهلِل َأيَُّيا َاأَلِمْيُر؛ 
، َوَلِكْف ِلُظُيْوِر َاإِلْعَراِب َتَرَؾ ِمْف َحقِّْو ِدْرَىًما". ـَ ِىَي ِإَلَّ َثاَلَثُة َدَراِى
(ٗ) 

ويقوُؿ الَجاِحُظ ِأْيًضا:" َوَقاَؿ َاأَلْصَمِعي: َخاَصـَ ِعْيَسى بُف ُعَمَر النَّْحِويُّ الثََّقِفيُّ َرُجاًل      
ِإَلى ِبالِؿ بف أبي ُبْرَدَة، َفَجَعَؿ ِعْيَسى َيتَتبَُّع اإلْعَراَب، َوَجَعَؿ الرَُّجُؿ َيْنُظُر ِإَلْيِو، َفَقاَؿ َلُو 

َىَب َبْعُض َحؽّْ َىَذا َأَحبُّ ِإَلْيَؾ ِمْف َتْرِؾ َاإِلْعَراِب، َفاَل َتَتَشاَغْؿ ِبِو، َواْقِصْد ِبالُؿ: ألْف َيذْ 
ِتَؾ" ، كما أكَّد  .(٘)ِلُحجَّ ـْ ـْ َوُمْصَطَمَحاِتِي َوَقْد َثمََّف َاْلَجاِحُظ َدْوَر َالنَُّحاِة َاْلَعَرِب ِفي َتْسِمَياِتِي

َاإِلْعَراِب ِفي َاْلَكاَلـِ َوَدْوِرَىا ِفي ِإْبَراِز َاْلَمْعَنى َوَتْوِضْيِحِو، َحْيُث َعَمى َأَىِميَِّة َعاَلَماِت 
ـْ َيضَ  ـْ َلْو َل ُعوا َيُقْوُؿ:"َوَكَما َسمَّى َالنَّْحِويُّْوَف، َفَذَكُروا َاْلَحاَؿ َوالظُُّرْوَؼ َوَما َأْشَبَو َذِلَؾ، ألنَُّي

                                                           

 ( وما بعدىا .ٖٛٓ/ٕ( ينظر: مقدمة ابف خمدوف )ٔ)
 .(ٜٕ٘/ٖ( البياف والتبييف )ٕ)
 (ٜ٘/ٔ( البياف والتبييف )ٖ)
 (ٓ٘ٔ/ ٕ( البياف والتبييف )ٗ)
 (ٓ٘ٔ/ ٕوالتبييف ) ( البياف٘)
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ـْ َيْسَتطِ  ـَ َاْلَعُرْوِض َوالنَّْحِو. َوَكَذِلَؾ َىِذِه َاْلَعاَلَماِت َل ْيُعْوا َتْعِرْيَؼ َاْلَقَرِويّْيَف َوَأْبَناِء َاْلَبَمِديّْيف ِعْم
 (ٔ)".َأْصَحاُب َاْلِحَساِب َقْد ِاْجَتَمُبوا َأْسَماَء َجَعُمْوَىا َعالَماٍت َلمتََّفاُىـْ 

ُر األوُل:ِعدََّة ُأُمْوٍر، منيا: إفَّ الَقاِرَئ ِلَنصّْ َاْلَجاِحِظ السَّاِبِؽ َيْمَحُظ    َتمثيُمُو  َاأَلم 
ِبُمْصَطَمَحاٍت بصريٍَّة، فالحاؿ كاف يسميو الكوفيوف )القطع(، وأمَّا )الظروؼ( فسمَّاىا 

: أىمية تعمُّـ عمـ النحو وعالمات اإلعراب لتعمـ واألمر الثاني. (ٕ)الكوفيوف )صفات(
: عالمات اإلعراب األمر الثالثمميف. العروض العربي والعالقة العضوية بيف الع

 األمر الرابع:. (ٖ)اإِلْعَراُب فرُع َاْلَمْعَنى"وتوضيِح المعنى؛ ِلَذا ُيقاُؿ " ضروريٌة لمتَّفاُىـِ 
اَلمتناُف لدوِر النُّحاِة في وضع عالمات اإلعراب، ودورىـ في تعميـ أبناء القروييف 

 والبمدييف. وغير ذلؾ.
ًضا أفَّ اَلىتماـ بتحقيؽ اإلعراب ناؿ عناية العرب بكؿ طوائفيـ وُيؤكُّْد الجاحُظ أي  

متكمميف ونحوييف وعمماء وعامتيـ، حيث يقوؿ:"وكانوا يرووف صبيانيـ األرجاز، 
ويعّممونيـ المناقالت، ويأمرونيـ برفع الصوت وتحقيؽ اإلعراب، ألف ذلؾ يفتؽ المياة، 

كتبو؛ وىو مف ىو في الفصاحة وقد راعى الجاحظ اإلعراب في  .(ٗ)ويفتح الجـر
ْف وجدتـ في ىذا الكتاب لحًنا أو كالًما غير  والبالغة والبياف، ولذا نجده يقوؿ:" وا 
ُمعرٍب، ولفًظا معدوًَل عف جيتو؛ فاعمُموا أّنا إنَّما تركَنا ذلؾ، ألفَّ اإلعراَب يبّغُض َىَذا 

 .(٘)الَباَب"

                                                           

 .(ٕٖٔ/ ٔ( البياف والتبييف )ٔ)
ينظر: الفرَّاء، أبو زكريا يحيى بف زياد، معاني القرآف ، تحقيؽ: احمد يوسؼ النجاتي ومحمد عمى ( ٕ)

 ،ٖٛ ،ٕٔ ،ٔٔ ،ٙ/ٖ - ٖٙٗ ،ٖ٘ٗ ،ٖٗٗ ،ٖٖٛ ،ٕٙٛ/ٕ -ٕٔ، ٓٔ، ٚ/ٔالنجاروعبد الفتاح شمبي، 
عبد اهلل بف الحسيف، المباب في عمؿ البناء واإلعراب، تحقيؽ: عبد اإللو والعكبري، أبو البقاء  .ٕٖٔ ،ٗٓٔ

 (، وغيرىما. ٚٙٔ/ٔـ، )ٜٜ٘ٔ، ٔالنبياف، دار الفكر، دمشؽ،ط
ينظر: الجرجاني، أبو بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف، دَلئؿ اإلعجاز، تحقيؽ: محمد التنجي، دار ( ٖ)

حساف، تماـ ، المغة العربية معناىا ومبناىا، عالـ (، ٕٔٛـ، )صٜٜ٘ٔ، ٔالكتاب العربي، بيروت،ط
 (.ٗٛٔـ،)صٕٙٓٓ، ٘الكتب، القاىرة، ط

 .(ٕٕٚ/ ٔ( البياف والتبييف )ٗ)
 .(ٚٙ)ص:  ،( البخالء٘)
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ِوي ِة. اَل َمب َحُث اَلث اِني: َآرَاُء ال َجاِحظِ   ِفي َبع ِض اَل َمَساِئِل المغوية والن ح 
 .ُل: ِمن  اَل َمَساِئِل اَلم َغِوي ِة ِعن َد اَل َجاِحـِظ  اَل َمط َمُب َاأَلو 

ُـّ ُمَحاَوَلٍة ِلِدَراَسِة ِعْمـِ الَبَياِف َوَفْمَسَفِة المَُّغِة.      ـُ َوَأَى وُيعتبُر إفَّ ِكَتاَب الَبَياِف والتَّبييِف َأْقَد
َاْلَجاِحُظ َراِئًدا ِفي َىَذا الِمْضَماِر ِلَمْف َجاَء بعده؛ أمثاؿ ابف فارس وابف جني والسيوطي. 
وقد سبؽ فرديناد دي سوسير إلى القوِؿ بأفَّ ِفْقَو المُّغِة َيِجُب ِأْف يكوَف َفْرًعا ِمْف ِعْمـٍ 

ـَ الَبَياِف، حيُث أوسَع َيشتمُؿ عمى ُمختمِؼ أنواِع الدَّْلَلِت، َسمَّاه ا لَجاِحُظ عم
يقوُؿ:"والبياُف اسـٌ جامٌع لُكؿّْ شيٍء كشؼ لؾ قناع المعنى، وىتؾ الحجاب دوف 
الضمير، حتى يفضي السَّامُع إلى حقيقتو وييجـ عمى محصولو، كائًنا ما كاف ذلؾ 

القائؿ والسَّامع  البياُف، ومف أيّْ جنٍس كاف الدَّليُؿ، ألفَّ مداَر األمِر والغايِة الَّتي يجري
ـُ وأوضحْت عف المعنى، فذلؾ ىو  ـُ. فبأيّْ شيٍء بمغْت األفيا إنَّما ىو الفيـُ واإلفيا

 . (ٔ)البياُف في ذلؾ الموضِع"
ومف المسائؿ الميمة التي أوَلىا الجاحظ اىتماًما بالًغا الحديث عف المغة العربية    

ّـّ دَعا الُمتكمّْميف إلى اَلىتماـِ بعمـِ الَبَياِف ومكانتيا وشرفيا والحاجة إلييا، وثمَّة سبٌب ُمي
والمُّغِة العربيَِّة؛ ألفَّ المُّغَة العربيََّة ُلَغُة الُقرآِف الذي ينطوي عمى الوحي والشريعو وعميو 
مدار أبحاثيـ، وعمى قدٍر ُتضمعيـ منيا يكوف إدراكيـ لمعاني القرآف، وُتمكُّنيـ مف تأويِؿ 

الجاحُظ عف ىذه الناحية بقولو:" فممعرِب أمثاٌؿ وانتقاداٌت وأبنيٌة،  آياِتِو، وقد عبَّر
رادتيـ. ولتمؾ األلفاظ مواضع أخر وليا حينئذ  وموضع كالـ يدؿُّ عندىـ عمى معانييـ وا 
دَلَلت أخر. فمف لـ يعرفيا جيؿ تأويؿ الكتاب والسنة والشاىد والمثؿ، فإذا نظر في 

 .(ٕ)ىو مف أىِؿ َىَذا الشَّْأِف َىَمَؾ وَأْىَمَؾ"الكالـ وفي ضروب مف العمـ، وليس 
وُيمكننا َأن  ُنوجَز أىم  الَمَساِئِل الم َغِوي ِة ِعن َد اَل َجاِحِظ ِمم ا َيَتعم ُق بدراستنا ىذه، فيما    
 : (ٖ)يأتي
 

                                                           

 (.٘٘/ٔ)( البياف والتبييف ٔ)
 (.ٗ٘ٔ/ٔ( الحيواف )ٕ)
البياف والتبييف، طبعة دار  ( اعتمدت ىذه الدراسة في ىذا المبحث بصورة رئيسة عمى المقدمة العامة لكتابٖ)

 ىػ.ٖٕٗٔومكتبة اليالؿ، بيروت، 
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رَِىا:َلً َأو   َأِة اَلم َغِة َوَتَطو   : َحِدي ُث اَل َجاِحِظ َعن  َنش 
ـْ َمْف َيَرى اختمَؼ ا    ـْ َمْف َيَرى أنَّيا َتوقيفيٌَّة، وِمْنُي لُعَمماُء ِفي مسألِة نشأِة المُّغِة، َفِمْنُي

أنَّيا غريزٌة كالميٌَّة، أو نشأْت َعْف طريِؽ الُمَحاَكاِة، ومنيـ َمْف يرى أنَّيا نشأْت عف 
مغة أثره في ىذه ، ولقد كاف لرأي الجاحظ في نشأة ال(ٔ)طريِؽ الُمواَضَعِة واَلْصطالحِ 

 المسألة فيَمْف َجاَء َبْعَدُه.
وينظُر الجاحُظ في أصِؿ المُّغِة، ويذىُب إلى أنيا توقيؼ، أو وحي مف اهلل. فَجدُّ    

ـَ الَعربيَُّة َعَمى غيِر التَّمقيِف والتَّمريِف؛ وُىَو ِفي الرَّابعَة  ـَ ُأْلِي العرِب إسماعيُؿ بُف إبراىي
ـُ ِعدََّة َأِدلٍَّة َعَمى َأنََّيا توقيٌؼ: ِمْنَيا: كالـُ عيسى في الَمْيِد، عشرَة مف ُعْمِرِه. ويُ  قدّْ

ْنطاُؽ اهلِل يحيى بالِحْكَمِة صبيِّا، وَكالـُ َحوَّاَء وآدـَ. ومعنى ذلؾ أفَّ اإلنساَف َيحتاُج  واِ 
ـْ ُيعمّْ  ـَ َمَع َبِني ِجْمَدِتِو إلى المَُّغِة، وَحوَّاُء وآدـُ َل ْمُيَما َأَحٌد المَُّغَة، فكاَف َلُبدَّ ِمْف أِف ِلَيَتَفاَى

َؿ َعَرِبيٍّ َتَكمَّـَ العربيََّة؛ فينبِغي َأْف يكوَف َثمََّة  ذا لـ يكْف إسماعيُؿ أوَّ ُيْمِيَمُيَما اهلُل إيَّاَىا. وا 
َؿ عربيٍّ ِمْف جميِع بِني آدـَ تكمَّـَ العربيََّة. ومنيا ما تف ّوه بو ذئُب أٌب آخُر لمعرِب، كاَف أوَّ

اىباف بف أوس، وغراُب نوح وُىدىُد ُسميماَف، والنَّممُة وِحَماُر ُعزيز، وقد أنطَؽ اهلُل َىِذِه 
ـَ َل يكوُف اإلنساُف ِمْثَمَيا؛ َقْد َأْنَطَقُو اهلُل  َرَىا ِلَمْعِرَفِتِو، ِفِم الَحَيواَناِت ِبُقْدَرِتِو َوَسخَّ

َرَوى قيُس ِبُف الرَّبيِع، َعْف بعِض أشياِخِو، َعْف ابِف عبَّاٍس: ويقوُؿ الَجاحُظ:"وَ  (ٕ)ِبَمِشْيَئِتِو؟
ـُ ِاْسَماِعْيَؿ الَعربيََّة ِإْلَياًما إفَّ اهلَل َأْلَي
(ٖ)." 

ـْ َيْعِرْفَيا َعَرُب     وَثمََّة دليٌؿ آخُر عمى أفَّ اهلل َمْصَدُر المُّغِة، ُىَو ُوُجْوُد ألفاٍظ في الُقرآِف َل
إنََّيا ِمْف اختراِع اهلِل الَِّذي أوَحى ِبَيا إلى النَّبي. يقوُؿ ُمشيًرا إلى ذلؾ:"وقد الَجاىميَِّة، 

: ُمْخَضرـٌ، وقوليـ  عممنا أفَّ قوليـ لَمْف لـ يحْج: صرورًة، ولِمْف أدرؾ الجاىمية واإلسالـَ
بفاسٍؽ. إفَّ ذلؾ  لكتاِب اهلِل: قرآًنا، وتسميتيـ لمتمسُّح بالتُّراِب: التَّيمُّـ، وتسميتيـ لمقاذؼ

ذا كاف لمنابغة أف يبتدئ األسماء عمى اَلشتقاؽ مف أصؿ  (ٗ)لـ يكْف في الجاىمية. وا 
وحتَّى اجتمعت العرب عمى تصويبو « والنؤي كالحوض بالمظمومة الجمد»المغة كقولو 

                                                           

تحقيؽ: محمد عمي النجار، الييئة العامة  الخصائص،ابف جني، أبو الفتح عثماف، ( ينظر في ذلؾ مثاًل: ٔ)
 (.ٔٗ/ٔ) المصرية لمكتاب، القاىرة،

 ( أصؿ العرب ولغتيـ .ٜٙٔ/ٖالبياف والتبييف )ينظر: ( ٕ)
 . (ٜ٘ٔ/ٖيف )( البياف والتبيٖ)
 (.ٕٓ/ٔ(، وينظر: البياف والتبييف )ٕٓٛ/٘( الحيواف )ٗ)
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- ٕٕ٘ - 

 

. (ٔ)« ذلؾوعمى اتّْباِع أثره، وعمى أنَّيا ُلَغٌة عربيٌَّة، فاهلُل الذي ىو أصُؿ المُّغِة أحؽُّ ب
ويبدو أفَّ الجاحظ استند في مذىبو إلى القرآف والسماع ونظريتو القائمة أفَّ المعرفة 

، ولكف (ٕ)«الصاحبي في فقو المغة»ُتحدُث طباًعا. وقد اقتفى أثره ابف فارس في كتابو 
 .(ٗ)، والسيوطي الذي قاؿ: إنَّيا تقميدٌ (ٖ)خالفو ابف جني الذي قاؿ: إفَّ المغة اصطالح

كف أبا عثماف الجاحظ لـ يستطْع أف ُينكَر ما طرَأ عمى المُّغِة العربيَِّة ِمْف تطوُّر. فقد ول
دخمت عمييا ألفاٌظ أعجميٌَّة؛ بسبِب اختالِط العرِب بغيرىـ ِمْف الشُُّعوِب. فأىُؿ المدينِة 

خربز، والسميط َلمَّا َنَزَؿ فييـ ناٌس ِمْف الُفْرِس، َعَمُقوا بألفاِظ فارسية فسموا البطيخ ال
الرزدؽ، والمصوص المزوز. وكذلؾ أىؿ الكوفة تأثروا بمغة الفرس الذيف احتكوا بيـ 

 .(٘)فسموا المسحاة الباؿ وسموا الحوؾ الباذروج، وسموا القثاء خياًرا الخ ..
وىناؾ ألفاٌظ جديدٌة أوجدىا الُمتكمّْموف وعمماء المغة في العصر العباسي عف طريؽ     

النحت أو اَلصطالح لمتعبير عف المعاني الفمسفية والعممية الجديدة مثؿ:  اَلشتقاؽ أو
ًحا ىذه الناحية:"... وىـ  الجوىر والعرض واليوية واليذية الخ. يقوؿ الجاحظ موضّْ
الُمتكمُّْموف تخيَّروا تمؾ األلفاظ لتمؾ المعاني، وىـ اشتقُّوا ليا مف كالـ العرب تمؾ 

تسمية ما لـ يكف لو في لغة العرب اسـٌ، فصاروا في ذلؾ األسماء، وىـ اصطمُحوا عمى 
سمًفا لُكؿّْ خمؼ، وقدوة لكؿ تابع. ولذلؾ قالوا العرض والجوىر وأيس وليس، وفرَُّقوا بيف 
الُبطالِف والتَّالشي، وذكروا اليذية واليوية والماىية وأشباه ذلؾ. وكما وضع الخميُؿ بف 

جاِز ألقاًبا لـ تكْف العرُب تتعارُؼ عمى تمؾ األعاريِض أحمد ألوزاِف القصيِد وِقَصاِر األر 
بتمؾ األلقاِب، وتمؾ األوزاف بتمؾ األسماء، كما ذكر الطويؿ والبسيط والمديد والوافر 
والكامؿ وأشباه ذلؾ، وكما ذكر األوتاد واألسباب والخـر والزحاؼ. وقد ذكرت العرب 

ع باإليطاء. وقالوا في القصيد والرجز في أشعارىا السناد واإلقواء واإلكفاء، ولـ أسم
                                                           

 (.ٕٔٛ/٘الحيواف )( ٔ)
 الحمبي، عيسى مطبعة صقر، أحمد السيد: الصاحبي في فقو المغة، تحقيؽ ينظر: الرازي، أحمد بف فارس،( ٕ)

 (.ٖٔ)ص القاىرة،
 (.ٔٗ/ٔينظر: الخصائص )( ٖ)
مف بف أبي بكر، المزىر في عمـو المغة وأنواعيا، تحقيؽ: فؤاد عمي السيوطي، جالؿ الديف عبد الرح( ٗ)

 (.ٕٔ/ٔ) ـٜٜٛٔ، ٔمنصور، دار الكتب العممية، بيروت، ط
 (.ٕٙ/ٔالبياف والتبييف )( ٘)
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ِويّْ والقوافي، وقالوا: ىذا بيت وىذا ِمصراعٌ   والسَّجع والخطب، وذكروا حروؼ الرَّ
وقد شعر الجاحظ بثقؿ الحمؿ الذي حممتو المغة العربية عند ما نقمت إلييا  .(ٔ)"...

دعا إلى عدـ تكميؼ مختمؼ العموـ المعروفة في المغات اليونانية والفارسية واليندية، و 
المغة ما ليس في طاقتيا، وقد عبر عف ذلؾ بقولو:" وليس ينبغي أف نسوـ المغات ما 
ليس في طاقتيا ونسوـ النفوس ما ليس في جبمتيا، ولذلؾ يحتاج صاحب المنطؽ إلى 

. ويشير الجاحظ إلى حركة الترجمة التي (ٕ)أف يفسره لمف طمب مف قبمو عمـ المنطؽ"
ويرى أفَّ الترجماف يجب أف يكوف عالًما بالمغة المنقولة والمنقوؿ  نشطت في عصره،

ـَ ذَىَب ِسْحُرُه، وتقطََّع َنْظُمُو، وَبُطَؿ َوْزُنُو، (ٖ)إلييا ذا ُتْرِج . ويرى أفَّ الشعَر َل ُيترجـُ، وا 
 .(ٗ)َوَذَىَب ُحْسُنوُ 

 ثَانًيا : اَل َحِدي ُث َعن  َآَلِة اَلم َغِة:
ؿ ال      جاحُظ الحديَث َعْف آلِة المُّغِة؛ وىو المّْساُف، فيو آلُة الكالـِ الرَّئيسيَُّة، لقد فصَّ

 ، وُكمَّما كاَف سميًما جاَء المَّْفُظ صحيًحا، وُكمَّما ازداَد َحْجُمُو؛ بحيُث يصؾُّ جوانَب الَفـِ
ـْ يترؾ خالًء لمرور اليواء كاف أوفى بالغاية. وفي ىذا الرأي يوافؽ الجا حظ ويمؤلُه ل

الفيمسوؼ اليوناني أرسطو، وُيطبُّْؽ ذلؾ عمى اإلنساِف والحيواِف. يقوُؿ الجاحُظ:"وقاؿ 
أىُؿ التَّجُرَبِة، إذا كانْت في المَّحـِ الذي في مغارِز األسناِف تشميٌر وقصر ُسْمٍؾ ذىبْت 

ذا َوَجَد المّْساُف مف جميِع جياِتِو شيًئا يقرُعُو وي ُصكَُّو، ولـ يمْر الحروُؼ وَفَسَد البياُف، وا 
في ىواٍء واسِع المجاِؿ، وكاف لسانو يمؤل جوبَة َفِمِو، لـ يضرُّه سقوُط أسناِنِو إَل بالمقداِر 
الُمغتفِر، والجزِء الُمحتمِؿ. ويؤكد ذلؾ قوؿ صاحب المنطؽ، فإنَّو زعـ في كتاب الحيواف 

كاف أفصَح وأبيَف وأحكى  أفَّ الطائر والسبع والبييمة ُكمَّما كاف لساف الواحد منيا أعرض
. وقد (٘)ِلَما ُيَمّقف، وِلَما يسمُع؛ كنحو الببغاء والغداؼ وغراب البيف وما أشبو ذلؾ..."

كاف الجاحظ في ىذا الشأف رائًدا لَمْف جاء بعده مف عمماء المغة العرب وغيرىـ؛ 
 وخاصة عمـ األصوات العربية.

                                                           

 (.ٛٛ/ٔ، و)(ٕٔ/ٔ( البياف والتبييف )ٔ)
 (.ٖٕٖ/ٙينظر: الحيواف )( ٕ)
 (.ٗ٘/ٔينظر: الحيواف )( ٖ)
 (.ٕٔ/ٔوالبياف والتبييف ) (،ٖ٘/ٔينظر: الحيواف )( ٗ)
 ( المقدمة العامة.٘ٔ/ٔ( البياف والتبييف )٘)
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 ف ِظ َوِصَفاِتِو ِفي اَلم َغِة:ثَالثًا: اَل َحِدي ُث َعن  َطَبَقاِت َالم  
ـُ الجاحظ المفظ إلى طبقات، كما ينقسـ الناس أنفسيـ إلى طبقاٍت، فمنو الجذؿ       ُيقسّْ

والسخيؼ، ومنو المميح والحسف، ومنو القبيح والسمج، والخفيؼ والثقيؿ. ومف حيث 
وخيرىا  الفصاحة يوجد ثالث مراتب: الغريب الوحشي، والفصيح، والسوقي المبتذؿ.

المفظ الفصيح الذي يقع وسًطا بيف الغريب الوحشي والسوقي المبتذؿ" وكما َل ينبغي أف 
يكوف المفظ عاميِّا وساقًطا سوقيِّا، فكذلؾ َل ينبغي أف يكوف غريًبا وحشًيا إَل أف يكوف 
المتكمـ بدويِّا أعرابيَّا، فإف الوحشي مف المتكمـ يفيمو الوحشي مف الناس كما يفيـ 

 .(ٔ)وقي رطانة السوقي..."السُّ 
َوِمْف ِصَفاِت المَّْفِظ الَفِصْيِح َتواُفُؽ الُحُرْوِؼ ِضْمَف الكممِة الواحدِة. وقد َلحَظ أُبو      

ـُ َل تُقارُف الطَّاَء وَل القاؼ وَل  عثماَف الجاحُظ أفَّ في العربيَِّة ُحُروًفا َل تجتمُع، فالجي
َل تقارف الطاء أو السيف أو الضاد أو الداؿ بتقديـ أو الغيف في تقديـ أو تأخير، والزاي 

ذا  (ٕ)تأخير. وتقتضي الفصاحُة أيًضا عدـَ تناُفِر الكمماِت ِضْمَف الُجممِة الواحدِة. وا 
تناَفَرْت األلفاُظ َصُعَب النُّطُؽ بيا، َوَبَدْت غيَر ُمتالِئَمٍة وغيَر ُمتوافقٍة. ومف ذلؾ قوؿ 

 :(ٖ)الشاعر
ٍب َقب رُ     ٍب ِبَمَكاٍن َقف ُر  َوَقب ُر َحر   َب َقب ِر َحر   َوَلي َس ُقر 

؛ ألفَّ الَمْرَء َل      ـْ بعمـِ الَبالَغِة أفَّ ىذا البيَت ِمْف أشعاِر الجفّْ وقد ظفَّ البعُض لجيِمِي
ُس وِمقيا. (ٗ)يستطيُع إنشاَدُه ثالَث َمرَّاٍت في نسٍؽ واحٍد ُدْوَف َأْف ُيَتْعِتَع أو يتَمْجَمجَ 

الَفَصاحِة في نظِر الجاحِظ القرآُف وكالـُ اأَلْعراِب، ِإْذ فييما َتَحقََّقْت الَفَصاَحُة بأعَمى 
ُمستوياِتَيا، َفاْعَتُبرا الِمثَاَؿ األعَمى لمَكاَلـِ الَفِصْيِح. ُفَكؿُّ كالـٍ أشبييما عّد فصيًحا، وُكؿُّ 

حُظ ُمشيًرا إلى ذلؾ:"قاؿ أىُؿ مكَة كالـٍ اختمَؼ عنيَما نأى عف الَفَصاَحِة. يقوُؿ الجا
لُمحمَِّد بِف مناذر الشَّاعر: ليسْت الَفَصاَحُة لكـ َمَعاِشَر أىِؿ الَبْصَرِة ُلَغًة فصيحًة، إنَّما 
الَفَصاَحُة لنا أىَؿ َمكََّة. قاؿ ابُف ُمناذِر: أمَّا ألفاظنا فأحكى األلفاِظ لمُقْرآِف وأكثرىا لو 

                                                           

 ( .ٙٔ/ ٔ( البياف والتبييف )ٔ)
 ( .ٙٔ/ ٔ( البياف والتبييف )ٕ)
 (.ٜ(، واإليضاح في عمـو البالغة )صٓٙ(، ودَلئؿ اإلعجاز )صٗ/ٔينظر: البياف والتبييف )( ٖ)
 (.ٜٗ/ٔينظر: البياف والتبييف )( ٗ)
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" ُموافقًة، فضُعوا القرآفَ  ـْ ، وُيفيـُ ِمْف َىَذا أفَّ الُحكـَ ِفي الِخالِؼ بيَف (ٔ)َبْعد َىَذا َحْيُث ِشْئُت
َفَصاَحِة ُلَغِة َأْىِؿ مكََّة والَبْصرِة إنََّما ُىَو الَقْرآُف. وكذلؾ الحاُؿ بالنَّسبِة إلى ُلَغِة أىِؿ 

ـْ َبْعُد البادَيِة الَّتي ُاعتبرْت َمْرِجًعا في الَفَصاَحِة "وشأُف َعْبِد  قيٍس َعَجٌب، وذلؾ أنَُّي
ـْ ُخَطَباُء الَعَرِب،  ُمحاربِة إياد تفرَُّقوا ِفْرَقتيِف: ففرقٌة وقعْت في عثماَف وشؽّْ ُعَماَف، وُى
ـْ َيُكْوُنوا كذلؾ حيَف  ـْ َأْشَعُر َقبيِؿ الَعَرِب، وَل وفرقٌة وَقَعْت إلى الَبْحَرْيِف وَشؽّْ الَبْحِرْيِف؛ وُى

 .(ٕ)ُسرَِّة الَباِدَيِة وِفي َمْعَدِف الَفَصاَحِة. وَىَذا َعَجٌب" كاُنوا ِفي
 رَاِبًعا: اَل َحِدي َث َعن  َبع ِض ُعُيوِب اَلم َغـِة َوِعِمِل المٍّساِن:

لقد تحدَّث الجاحُظ عف بعِض ُعيوِب المُّغِة وعمؿ المساف، ومف ذلؾ حديثو عف:   
َنِة وا نِ الَحب َسِة والم ث َغِة الم ك   لم ح 

َمةِ   َمَجِة والَحك  َتَمِة والَفأ َفَأِة والم َفِف والم ج   ، ومف ذلؾ حديثو اآلتي عف بعضيا:والت م 
عقدٌة ُتصيُب المّْساف فال يستطيع المرء النطؽ بسيولة، ويثقؿ عميو  الَحب َسُة: -1

فياـ  اآلخريف. الكالـ، فينتج عف ذلؾ عدـ القدرة عمى التعبير جيًّْدا عف أفكاره وا 
ُيعاني مف ىذه العقدة، فسأؿ اهلل حيف بعثو إلى فرعوف بإبالغ  وكاف موسى 

 (ٖ).رسالتو أف يحؿَّ تمؾ العقدة التي كانت في لسانو أو الحبسة التي كانت في بيانو
َنةُ  -2 ىي إدخاُؿ حروِؼ الَعَجـِ في ُحروِؼ الَعَرِب. وىي عمٌة تقع لؤلعاجـ الذيف  :الم ك 

العربية. فالنبطي الذي نشأ في سواد الكوفة مثال قد يتكمـ العربية المعروفة  يتكمَُّموف
ويتخير ألفاظو وتجود معانيو، ومع ذلؾ يعمـ السامع لكالمو ومخارج حروفو أنو 
نبطي، وكذلؾ الخراساني واألىوازي. والسندي الذي تعمـ العربية كبيرا يجعؿ الجيـ 

ؿ سورؽ بدؿ زورؽ، ويجعؿ العيف ىمزة. وىذه زاًيا، والنبطي يجعؿ الزاي سينا فيقو 
المثغة التي تعتري األعاجـ تختمؼ عف المثغة التي تعتري الصبياف أو الشيوخ ومف 
ينشأ مف العرب مع العجـ. وأىـ مظاىر ىذه المكنة أبدؿ السيف شيئا والطاء تاء 

مار يريد ح« اىدوا لنا ىمار وىش»قاؿ فيؿ مولى زياد لسيده مرة »والحاء ىاء. 

                                                           

 .(ٕ٘/ٔياف والتبييف )( البٔ)
 .( ٙٙ/ ٔالبياف والتبييف )ينظر: ( ٕ)
 (.ٙ٘/ٔالبياف والتبييف ) (ٖ)
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وحش، فقاؿ زياد: ما تقوؿ ويمؾ! قاؿ: اىدوا إلينا أيًرا، يريد عيًرا، فقاؿ زياد: األوؿ 
 .(ٔ)«أىوف، وفيـ ما أراد

: أكثر شيوًعا وأقبح مظيًرا، وتقوـ بإبداؿ حرؼ بحرؼ آخر، وقد أحصى الم ث َغةُ  -3
ـ والراء. الجاحظ الحروؼ التي تدخميا المثغة فوجدىا أربعة ىي القاؼ والسيف والال

فالمثغة التي تعرض لمقاؼ يجعؿ صاحبيا القاؼ طاء فيقوؿ طمت بدؿ قمت. والمَّثغُة 
 ، التي تعرُض لمسيف يجعؿ صاحبيا السيف ثاء، فيقوؿ: أبو يكثـو بدؿ أبي يكسـو
ويقوؿ بثـ اهلل بدؿ باسـ اهلل. أمَّا المثغة التي تقع في الالـ، فيجعؿ بعض أصحابيا 

تييت بدؿ اعتممت، وجمي بدؿ جمؿ. ويجعُؿ بعضيـ اآلخر الالـ الالـ ياء ويقوؿ اع
كاًفا فيقوؿ: مكعكة في ىذا بدؿ ما العمة في ىذا. وأمَّا المثغة التي تقع في الراء فتتـ 
بأربعة أحرؼ ىي الياء والغيف والذاؿ والطاء. ويقوؿ أصحابيا عمي بدؿ عمرو، أو 

 .(ٕ)يقوؿ مظة بدؿ مرة  يقوؿ عمغ بدؿ عمرو، أو يقوؿ مذة بدؿ مرة، أو
َتَمُة: -4 ـُ ىو الذي يتعتع في التاء.  الت م   التَّمتا
ىو الذي يتعتع في الفاء، واأللؼ ىو الذي يدخؿ بعض كالمو في  الَفأ َفَأُة: الَفأ َفاءُ  -5

 بعض. 
َمَجُة: -6  المَّْجالُج ىو الذي ُيبطىُء في كالمو وينقُص منو.  الم ج 
َمُة: -7 لحكمة ىو الذي َل يبيف كالمو ويعجز عف المفظ حتى َل تعرؼ ذو ا الَحك 

 .(ٖ)معانيو إَل باَلستدَلؿ
ىو الخطأ في تحريؾ حروؼ الكممة مف ضـ وكسر وفتح وسكوف. وقد  الم حن: -8

شاع المحف في العصر العباسي بسبب اختالط العرب بغيرىـ مف الشعوب األعجمية 
التي أرادت أف تتكمـ العربية فمـ تستطع المحافظة عمى سالمتيا مف الخطأ في المفظ 

بإيضاٍح أكثَر فيما بعد؛ عند  والحركات. وسوؼ أتعرَّض لظاىرة المَّحِف عنَد الجاحظِ 
 حديثي عف أسباِب وضِع عمـِ النَّْحِو العربي.

 َخاِمًسا: َتَعم ُم الم َغِة الَعربي ِة:
                                                           

 (.ٖ٘/ ٔ( البياف والتبييف )ٔ)
 .(ٖٖ/ ٔ( البياف والتبييف )ٕ)
 .(ٗٔ/ ٔ( البياف والتبييف )ٖ)
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وثمََّة ناحيٌة أخرى عالجيا الجاحُظ ىي تعمُّـ المغة. وقد رأى أفَّ ثمَّة صعوبات     
ثقؿ مخارجيا، كما ترجع تعترض المتعمـ ترجع إلى طبيعة المغة ذاتيا وكثرة مفرداتيا و 

 إلى جيؿ المتكمـ بمدلوَلتيا. ولكف أعوف األسباب عمى تعمميا فرط
وقد سبؽ عمماء التربية في العصر الحديث إلى دراسة تعددية المغة  .(ٔ)الحاجة إلييا 

وأدرؾ قبؿ جاف جاؾ روسو ودكرولي أفَّ اجتماع لغتيف أو أكثر عمى لساٍف واحٍد؛ 
ال يستطيُع الُمتكمّْـُ بيما أف يتضمع منيما أو يأمف تنازعيما إياهُيسيء إلييما مًعا، ف

(ٕ) .
ومعنى ذلؾ أفَّ المغة األـ تشكؿ طريقة التفكير لدى الطفؿ الذي يكتسب المغة، وليس 
ذا حاولنا تعميمو لغتيف أو أكثر تنازعت ىذه المغات السيطرة  لمفكر سوى طريقة واحدة. وا 

خرى في أف تكوف ىي طريقة التفكير عنده. ولذا نصح عمى تفكيره ونافست المغات األ
دكرولي بأْف َل نعمـ الطفؿ قبؿ العاشرة سوى لغتو األـ خشية أف تحؿ محميا لغة أجنبية 

 أخرى.
 َساِدًسا: َالم ف ُظ والصوُت ِعن َد اَل َجاِحِظ:

يقة المفُظ أىُـّ وسائؿ البياِف، وقد تحدث عنو الجاحظ بإسياب ودرسو دراسة عم   
شاممة. وقواـ المفظ الصوت، فُكؿُّ لفظٍة تتألؼ مف مجموعة مقاطع، وكؿ مقطع يتألؼ 
مف مجموعة حروؼ، وكؿ حرؼ عبارة عف صوت. والصوت ينتج عف حركات المساف 
وُت ىو آلة المفظ والجوىر الذي يقـو بو  في الفـ. يقوؿ الجاحظ موضحا ذلؾ:"والصَّ

ف حركات المساف لفًظا وَل كالًما موزوًنا أو منشوًرا التقطيع وبو يوجد التأليؼ، ولف تكو 
. وسوؼ أتعرض (ٖ)إَل بظيور الصوت، وَل تكوف الحروؼ كالما إَل بالتقطيع والتأليؼ"

 .مف قضية المفظ والمعني فيما بعد لموقؼ الجاحظ
َرى ُمِيم ٍة، َل وبعــــُد، فخالصُة القــوِل أن  الجاحظ قد تنب و لعدٍِّة َمسائَل ُلغوي ٍة ُأخ      

 يتسُع الَمقاُم لدراستيا، ومنيا باختصاٍر شديٍد: 
تقريره بعض معايير جودة المفظ أو التركيب أو اَلستعماؿ المغوي؛ فاألسير  -ٔ

 واألشير واألكثر استعماَل ليس بالضرورة ىو األفضؿ.

                                                           

 ( المقدمة العامة.ٕٔ/ٔ( البياف والتبييف )ٔ)
 .(ٕٕ/ ٔ( البياف والتبييف )ٕ)
 (.ٙ٘ٔبياف والتبييف )ينظر: ال( ٖ)
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سياـ اإلشارة وما -ٕ في حكميا  التنّبو إلى مستوييف مف المغة: تواصمي، وتداولي، وا 
 .(ٔ)في تكويف لغة التواصؿ، ومزايا المغتيف أو المستوييف

 عالقة المفظ بالمعنى، بطريقة تختمؼ عّما لدى المغوييف والنحاة. -ٖ
أنواع الدَلَلت الخمس عمى المعاني، وىو شيء، لعّمو اقتبسو مف اإلماـ الشافعي  -ٗ

 أو غيره، وأحسف توظيفو في الدرس المغوي.
اإلسياـ بشيء أو أمور تعّد مف عمـ المغة النفسي، مما يؤكد عناية العرب اإلشارة و  -٘

 بمثؿ ىذا العمـ.
 إشارات إلى مبادئ مف عمـ المغة اَلجتماعي. -ٙ
 .(ٕ)التنبيو إلى قوانيف لغوية عامة َل تختص بيا لغة دوف لغة -ٚ

***** 
 

 ِوي ِة اَل َمط َمُب اَلث اِني  ِعن َد اَل َجاِحِظ .: ِمن  اَل َمَساِئِل اَلن ح 
النَّْحو ِفي المُّغِة الطريُؽ والِجْيُة والَقْصُد، ومنو ُنْحو العربيِة. وىو إعراُب الكالـِ    

ِفِو  . ُأِخذ ِمْف قوليـ: انتحاُه إذا َقَصَدُه. وىو انتحاُء َسْمِت كالـِ الَعَرِب في َتَصرُّ العربيّْ
أىِؿ المَُّغِة العربيَِّة بأىِمَيا ِفي الَفَصاَحِة، َفَيْنِطُؽ  مف إعراٍب وغيره؛ ِليَمحَؽ بو َمْف ليس ِمفْ 

ـْ َعْنَيا ُردَّ ِبِو ِإَلْيَيا ـْ أو إْف شذَّ َبْعُضُي ـْ َيُكْف ِمْنُي ْف َل  . (ٖ)ِبَيا؛ وا 
َـّ ُخصَّ ِبوِ      وُىَو في األصِؿ َمْصَدٌر شائٌع، أي: َنَحْوُت َنْحًوا، َكَقْوِلَؾ: َقَصْدُت َقْصًدا ُث

. وقيَؿ: ِلَقْوِؿ َعِميٍّ ِبِف َأِبي َطاِلٍب َبْعَدَما َعمَّـَ أبا اأَلْسَوِد؛  انتحاُء َىَذا َاْلَقِبْيَؿ َمْع َاْلِعْمـِ
اَلسـَ والِفْعَؿ وأبواًبا ِمْف الَعربيَِّة:"ُاْنُح َىَذا النَّْحِو"
. أو ألفَّ أبا األسود لمَّا َوَضَع َما (ٗ)

" لو: "ما أحسُف َىَذا النَّحو الذي َنَحْوَت! َوَضَع ِفي النَّْحِو َوعَ  "، َقاَؿ"َعِميّّ َرَضُو َعَمى "َعِميٍّ
 ولذلؾ ُسمّْي النَّحو نحًوا".

                                                           

(، ٗ٘ينظر: بوقرة، نعماف، مالمح التفكير التداولي البياني عند األصولييف، مجمة إسالمية المعرفة، عدد ) (ٔ)
 المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي.

( ينظر: العايد سميماف إبراىيـ، وقفات عمى إبداعاٍت لمجاحظ المغوية، مقاؿ عمى موقع )شبكة صوت ٕ)
 ـ.ٕٕٔٓأبريؿ  ٕٚمى شبكة المعمومات الدولية، بتاريخ العربية( ع

  (.ٖ٘/ٔالخصائص )( ينظر: ٖ)
(، ٕٓٗ/ٔوالطبقات )، (٘ٙص)الفيرست و  (،ٕٛ/ٗ(، وسير أعالـ النبالء )ٕ/ٔينظر: نزىة األلباء )( ٗ)

  .(ٖ٘/ٚٔالمفصؿ فى تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ )و 
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ولكنَّنا نجد "الجاحَظ" ُيشيُر إلى ُوُجوِد المَّفظِة ِفي أياـِ "ُعَمَر"، ِإْذ َيُقوُؿ: "وَقاَؿ ُعَمُر     
وىذا الَخَبُر ُيْشِبُو َخَبرًا َآَخَر ُنِسَب (ٔ)سَُّنَف والَفَراِئَض(": )تعمَُّموا النَّحَو كما َتعمَُّموف ال ،

إليو أيضًا، َذَكَر أنَّو قاَؿ :)َتعمَُّموا ِإْعَراَب الُقْرآِف َكَما تعمُموف ِحْفِظُو(, أو "َتَعمَُّموا الَفَراِئَض 
يـ َخَمُطوا بيف َكِمَمَتي "المَّْحف" والسَُّنَف والمُّحَف َكَما َتْعَمُموف الُقرآَف ".... والظَّاىُر أنَّ 

و"النَّْحو", وَلْو َفَرْضَنا أفَّ َقْوَؿ الَجاِحِظ َصَحْيٌح، وكانْت الكممُة ِىَي النَّْحو وغيُر ُمحرََّفٍة, 
ـَ  , ِعْممًا أفَّ َىَذا الِعْم َدلَّْت َعَمى ُوُجْوِد َىِذِه التَّسميِة ِفي أياـِ اَلسالـِ اأُلوِؿ، ووجوده كعمـٍ
؛ أي: في أياـِ الَجاىميَِّة َلَدى َاْلَعَرِب... بينما أكثُر الُعَمَماِء  كاف موجوًدا قبَؿ اإلْسالـِ
, َظَيَر ِبُظيوِر َاْلَحاَجِة الَماسَِّة إليو لضبِط المَّْساِف،  َيْنِسُبْوَف ُظُيوَر عمـِ النَّْحِو ِفي اإلْساَلـِ

 ـِ َنَمُط الَكاَلـِ بالعربيَِّة. وِصَياَنِتِو ِمْف الَخَطِأ، ولتعميـِ األعاجِ 
ويرى الجاحُظ أفَّ النَّْحَو َمْنِطُؽ العربيَِّة، َفِفْيِو يتبّيُف َوْجُو َتَصرُِّؼ األلفاِظ في    

ـُ ذَ  (ٕ)الَمَعاِني. ِلَؾ َوتَْأِتي َمَكاَنُة َتَعمُّـِ النَّْحِو ِعْنَد َاْلَجاِحِظ َبْعَد َاْلُقْرآِف الكريـِ ُمباشرًة، َوُيْفَي
ٍة َطِريفٍة َحَكاَىا َاْلَجاِحُظ، َحْيُث يقوُؿ:"َعَبْرُت َيْوًما َعَمى ُمعمّْـِ ُكتَّاٍب َفَوَجْدُتُو ِفي  ِمْف ِقصَّ
ـَ إليَّ وَأْجَمَسِني َمَعُو، َفَفاَتْحُتُو ِفي َاْلُقْرآِف َفِإَذا ُىَو َماِىٌر،  َىْيَئٍة َحَسَنٍة وِقَماٍش ِمِمْيٍح، َفَقا

َـّ َأْشَعاِر َاْلَعَرِب والمَُّغِة َكاِماًل ِفي ُكؿّْ َما َفَفاَتْحتُ  ُو ِفي َشْيٍء ِمْف النَّْحِو َفَوَجْدُتُو َماِىًرا، ُث
 ( ٖ)ُيَراُد ِمْنُو".

ويقوؿ الثعالبي:"... وُكْف مع ذاؾ نحوًيا، وىذا ِممَّا ُينسُب إلى الجاحظ في تقبيح     
. قيؿ لو: ما تقوؿ في النحو، قاؿ:  اآلداب، وىو منحوٌؿ إيَّاُه كما تقدـ في تقبيح العمـو

، وِصناعُة  ـُ ُمْعَدـٍ عمـٌ ُمخترٌع ، وقياٌس ُمبتدٌع، ثقيٌؿ عمى األسماِع، قميُؿ اإلمتاِع، ِعْم
"..، وُيفيـُ ِمْف النَّصّْ األخيِر أفَّ الَجاِحَظ ُنسَب إليِو اإلقباُؿ َعَمى النَّْحِو والنُّْصِح  .(ٗ)ُمعمّْـٍ

                                                           

 .(ٜٕٔ/ ٕ)البياف والتبييف  (ٔ)
 (.ٙ٘/ٔياف والتبييف )الب( ينظر: ٕ)
، تحقيؽ: أبي عمار طيب المذاؽ مف ثمرات األوراؽالحموي، تقي الديف أبو بكر بف عمي، ( ينظر: ٖ)

 السخاوي، دار الفتح، 
، تحقيؽ: محمد زىر األكـ في األمثاؿ والحكـاليوسي، الحسف بف مسعود، (، و ٖٛٛ)ص:ـ،ٜٜٚٔالشارقة،

، ٔالمغرب، ط – البيضاء الدار الثقافة، دار - الجديدة الشركة الحجي ومحمد األخضر،
 .(ٙٔٔ/ٖ)ـ،ٜٔٛٔ

، تحقيؽ: نبيؿ عبد الرحمف حياوي، دار األرقـ تحسيف القبيح وتقبيح الحسفالثعالبي، عبد الممؾ بف محمد، ( ٗ)
 .(ٜٗ)ص: بيروت،  بف أبي األرقـ،
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َفاِت َساِلَفِة الذّْْكِر بأْف يك ُكوُف َوَقْد يَ –وَف العربيَّ نحويِّا، َكَما ُنسَب إليِو َوْصُفُو لمنَّْحِو بالصّْ
ـْ ُيَقمّْْؿ َاْلَجاِحُظ ِمْف َشْأِف النَّْحِو وَأَىِميَِّتِو. -َذِلَؾ َمْنُحوًَل َأْيًضا  وعَمى الرُّْغـِ ِمْف َذِلَؾ َل

:ثَاَنًيا: َحِدي ُثُو َعن  َأىَ  ِو اَل َعَرِبيٍّ َأِة اَلن ح  َباِب َنش   مٍّ َأس 
ـَ أفَّ السَّبَب الرَّئيَس ِفي      إفَّ الُمطَِّمَع َعَمى َتاريِخ النَّحِو العربيّْ وأسباِب َنْشَأِتِو ِلَيْعَم

، َوَقْد َأْوَلى َاْلَجاِحُظ َىِذِه ِبَداَيِة التَّفكيِر ِلَوْضِع َعْمـِ النَّْحِو الَعَرِبيّْ ُىَو ِاْنِتَشاُر َظاِىَرِة المَّْحفِ 
الظَّاِىَرِة ِعَناَيًة فائقًة ِفي ِكتَاَبِة "الَبَياِف والتَّبييِف"، فالمَّْحُف ُىَو َاْلَخَطُأ ِفي َتْحريِؾ ُحُروِؼ 
 الَكِمَمِة ِمْف َضٍـّ وَكْسٍر وَفْتٍح وُسُكوٍف. وَقْد َشاَع المَّْحُف ِفي َاْلَعْصِر الَعبَّاِسي ِبسببِ 
ـْ َتْسَتِطْع  ـْ ِمْف الشُُّعوِب األعجميَِّة الَِّتي أراَدْت َأْف تتكمَّـَ العربيََّة َفَم اختالِط الَعَرِب بغيِرِى
َاْلُمحاَفَظَة َعَمى َسالَمِتَيا ِمْف َاْلَخَطِأ ِفي المَّْفِظ والَحَرَكاِت. َوَقْد َأْوَرَد َاْلَجاِحُظ أمثمًة كثيرًة 

المُّغويَِّة. َيُقوُؿ: َقاَؿ ِبْشُر ِبُف َمَرَواَف، وِعْنَدُه ُعَمُر ِبُف َعبِد العزيِز ِلُغالـٍ  عَمى َىِذِه الظَّاىرةِ 
َلُو: ُاْدُع ِلي َصالًحا. فقاَؿ الُغالـُ: يا صالًحا. فقاَؿ َلُو بشٌر: ِاْلِؽ ِمْنَيا ألَؼ. قاَؿ لو 

  .(ٔ)«ُعَمُر: وأْنَت َفِزْد ِفي َأِلِفَؾ َأِلًفا
َع الجاحُظ الُجُذْوَر التَّاريخيََّة وبدايَة ُظُيْوِر المَّْحِف، وأورد أمثمًة كثيرًة عمى َىِذِه تتبَّ و     

ُؿ َلْحٍف  الظَّاىَرِة المُّغويَِّة، حيُث يقوُؿ:"قاُلوا: وأّوُؿ َلْحٍف ُسِمَع بالَباِدَيِة: َىِذِه َعَصاِتي، وَأوَّ
ولـ يقتصْر المَّحُف عَمى األَعاِجـِ الَِّذْيَف َتَكمَُّموا  (ٕ)ُسِمَع بالِعَراِؽ: َحيَّ  َعَمى الَفالِح".

، َبْؿ َفَشا َبْيَف  الَعَربيََّة وَل َعَمى الُمُدِف الَِّتي َكُثَر ِفْيَيا َاَلْخِتالِط َبْيَف الَعَرِب واأَلَعاِجـِ
ِة ِمْثُؿ المدينِة، يقوُؿ الَعَرِب اأَلْقَحاِح وبيَف َأْىِؿ َاأَلْمَصاِر الَِّتي ُتْعتََبُر َمْعِقُؿ العربيَّ 

ـْ َأفَّ َأْقَبَح المَّْحِف َلْحُف َأْصَحاِب التَّقعير والتقعيب والتشديؽ والتمطيط  َـّ ِاْعَم الَجاِحُظ:"ثُػ
والجيورة والتفخيـ، وأقبح مف ذلؾ لحف األعاريب النازليف عمى طرؽ السابمة، وبقرب 

ظ حسنة وعبارة جيدة، والمحف في مجامع األسواؽ. وألىؿ المدينة ألسف ذلقة، وألفا
َويقوُؿ الَجاِحُظ أيًضا:" َمرَّ  .(ٖ)عواميـ فاش، وعمى مف لـ ينظر في النحو منيـ غالب"

ُؿ َمْف َأْفَسَدُه.  ـْ أَلَوَّ الّشعِبي ِبَناٍس ِمْف الَمَواِلي يتَذاَكُروَف النَّْحَو، فقاَؿ: َلِئْف أصَمْحُتُمْوُه ِإنَُّك

                                                           

 .(ٗٔ/ٔ( البياف والتبييف )ٔ)
 .(ٔ٘ٔ/ٕالبياف والتبييف ) (ٕ)
  .(ٕٚٔ/ٔوالتبييف ) ( البيافٖ)
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عرابيّّ حاضٌر، فقيَؿ َلُو: كيَؼ َتَرى َىَذا َاْلَكاَلـَ ؟ َقاَؿ: وتكمَّـ عبد  الممؾ بف عمير، وا 
ـُ ِبِو" ـُ َبِو َلَكاِف َىَذا الَكاَلـُ ِممَّا ُيؤتَد ـُ ُيْؤَتَد فقاَؿ: َلْو َكاَف َاْلَكاَل
(ٔ). 

وسيطول بنا المقام لسرد ما ذكره الجاحظ عن ظاىرة المحن، ويمكن الرجوع إلى  
 والتبيين.كتابو البيان 

ـو: ِقُف اَل َجاِحُظ ِمن  َتَعم ـِم الن ح   ثَاِلثًا: َمو 
َلَقْد َأْوَلى الَجاِحُظ ِعَناَيًة ممحوظًة بتعمُّـِ النَّْحِو؛ ِلَما ِفي َتَعمُِّمِو مف أىميٍَّة عظيمٍة      

ْحَو، فإنَُّو َجَماٌؿ لمُمتعمّْميَف، َفَنِجُدُه يقوُؿ:" وكاَف أيوُب السّْختياِني يقوُؿ: تعمَُّموا النَّ 
: تعمَّموا النحو كما تعّمموف الّسنف  َلْمَوِضْيِع، َوَتْرُكُو ُىْجَنٌة لمشَِّرْيِؼ. وقاُؿ ُعَمُر 

. ومف المشيوِر أفَّ تعمُّـَ النَّْحِو ِمْف الُعُموـِ الواجِب تعمُِّميا لقاريِء كتاِب اهلِل (ٕ)والفرائض
كمـ بالعربيِة ُعُموًما، قاؿ أبو داود السَّنِجي: سمعُت األصمعيَّ وُمَفسِّْرِه، والُمحدِّْث، والمت

ـْ َيْعِرْؼ النَّْحَو َأْف َيْدُخَؿ ِفي ُجْمَمِة َقْوِؿ  يقوُؿ: إفَّ َأْخَوَؼ َما َأَخاُؼ عمى طالِب العمـِ ِإَذا َل
؛ ألنَّو لـ يُكْف يمحُف، َفَمْيَما َرَوْيَت (ٖ) «َمن  َكَذَب َعَمي  َفم َيَتَبو ُأ َمق َعَدُه ِمن  الن ارِ :»النَّبيّْ 

 (ٗ)َعْنُو َوَلَحْنْت َفْيِو َكَذْبَت َعَمْيِو".
ويقوُؿ الجاحُظ:"..ولمَّا قاؿ الخميُؿ بف أحمَد: َل يصُؿ أحٌد ِمْف ِعْمـِ النَّْحِو إَلى َما     

ُؿ إَلى َما َيْحتاُج إليو حتَّى يتعمَّـ ما َل يحتاُج إليِو، قاَؿ َأبو شمر: إذا كا َف َل ُيتوصَّ
 .(٘)ُيحتاُج إليو إَّل ِبَما َل ُيحتاُج إليو؛ َفَقْد َصاَر َما َل ُيحتاُج إليِو ُيحتاُج إليو"

                                                           

 .(٘ٗ/ٕ( البياف والتبييف )ٔ)
 .(ٔ٘ٔ/ٕ( البياف والتبييف )ٕ)
الحديُث رواه: البخاري، محمد بف إسماعيؿ،الجامع الصحيح، تحقيؽ:مصطفى ديب البغا، دار ابف كثير، ( ٖ)

 (، ومسمـ، أبو الحسيف مسمـ بف الحجاج،الجامعٗٗٛ٘/ح:ٜٕٕٓ/٘) ـ،ٜٚٛٔ، ٖاليمامة، بيروت، ط
 دار ، بيروت الجيؿ مسمـ، باب: في التحذير مف الكذب عمى رسوؿ اهلل ، دار صحيح المسمى الصحيح
 (.ٗ/ح:ٚ/ٔبيروت، ) ، الجديدة األفاؽ

، تحقيؽ: بشار عواد معروؼ، مؤسسة الرسالة، بيرو، تيذيب الكماؿالمزي، يوسؼ بف الزكي، ( ينظر: ٗ)
 ،(ٖٛٛ/ ٛٔ) ـ،ٜٓٛٔ، ٔط

، بيروت، رامة العمروي، دار الفكر لمطباعة، تحقيؽ: عمرو بف غتاريخ دمشؽ، قاسـوابف عساكر، أبو ال  
 .(ٓٛ/ٖٚ)ـ،ٜٜ٘ٔ

 (.ٖٛ/ٔالحيواف )( ٘)
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َياَضِة"يقوؿ فيو:"    ـُ النَّْحِو والرّْ وقد عقد الجاحظ باًبا في "الرسائؿ األدبية" سمَّاُه "تعمي
يؤّديو إلى السَّالمِة مف فاحِش الّمحِف، وِمْف  وأّما الّنحو فال تشغؿ قمبو منو إَّل بقدر ما

ْـّ ِفي كتاٍب ِإْف َكَتَبُو، َوِشْعٍر ِإْف َأْنَشَدُه، وَشيٍء ِإْف َوَصَفُو. وَما َزاَد َعَمى  ِمْقداِر َجْيِؿ الَعوا
ْنُو ِمْف ُرَواَيِة َاْلَمَثِؿ َذِلَؾ َفُيَو َمْشَغَمٌة َعمَّا ُىَو َأْوَلى ِبِو، َوُمْذِىٌؿ َعمَّا ُىَو َأَردُّ َعَمْيِو مِ 

ّنما يرغب في بموغ غايتو ومجاوزة اَلقتصار  اِدِؽ، والتَّعبيِر الَباِرِع.وا  والشَّاِىِد، وَاْلَخَبِر الصَّ
فيو، مف َل يحتاُج الى تعرُِّؼ َجسيماِت اأُلُموٍر، واَلستنباِط ِلَغواِمِض التَّدبُِّر، ولمصالِح 

باألركاِف والقطب الذي تدور عميو الّرحى؛ ومف ليس لو حظّّ غيره،  الِعَباِد والِبالِد، والعمـِ 
 .(ٔ)وَل معاٌش ِسَواُه. وعويُص النَّحو َل يجري في الُمعامالِت، وَل ُيضطرُّ إليو شيٌء"

ـَ الَجاِحُظ ُمقترحاٍت تربويٍَّة ىامٍَّة، لـ َيْفِطْف ليا ِسَوى ُعَمَماُء التَّربيَ     ِة وفي ىذا الشَّأِف َقدَّ
ِبي الَعْقِميّْ والنُُّزوُؿ ِإَلى ُمستواُه؛  الُمْحَدثيِف. ِمْنَيا َضُرْوَرُة ُمراَعاِة الُمعمّْـِ ُمْسَتَوى الصَّ
. وِمْنَيا ُوُجوُب اَلقتصاِر ِفي َتْدِرْيِس َمادَِّة النَّْحِو َعَمى  ِليتمكََّف ِمْف ِإْفَياِمِو َمادََّة التَّْعِمْيـِ

ْفِضي ِبِو إَلى السَّالَمِة ِمْف َفاِحِش المَّْحِف، وُيمكُّْنُو ِمْف الِقَراَءِة الصَّحيحِة َاْلَقْدِر الَِّذي يُ 
.وِمْنَيا ُمَراَعاُة الطَّبيعِة والَفَصاَحِة ِفي الِكَتاَبِة واَلْخِتَصاِر وِاْسِتْكَراُه  واإلْنَشاِد َاْلُمستقيـِ

ـُ بالَمَعاِني أكثَر ِمْف األلفاظِ  الِعَباَرِة َاْلُمَعقََّدِة واأللفاِظ الَوْحِشيَّةِ  الَغَرْيَبِة. واَلىتما
(ٕ). 

ـْ َوَلَدَؾ ِمْف النَّْحِو َما      ـُ األدِب بعَض أحباَبُو، فقاؿ لو:"َعمّْ وقد أوصى الجاحُظ إما
يَّاَؾ أْف ُتكثَر عميو مِ  ْف النَّْحِو َيْعِرُؼ أْف ُيميَّْز بو بيف الِعَبارَة الصَّحيحَة والعبارَة الفاسَدَة، وا 

 (ٖ)فإنَّو خباٌؿ".
و  إقامة  ِنظام  الكالم، وقد ذكَر الجاحظ  أفَّ     عمى وفؽ لغِة الغرَض من عمِم  الن ح 

العرِب بال لحٍف  أو خمط، فما كاَف مف ىذا العمـ  يؤدي ىذا الغرَض فيو المطموُب، 
ركُو لما ىو أولى منُو أولى وما زاَد عنُو فيو فضوٌؿ ُمضف، ُيشغُؿ عّما ىو أىُـّ وأفيُد، وت

يقوؿ الجاحظ:" إفَّ أصمح األمور لمف تكمَّؼ عمـ الطب أَل يحسف منو شيئا، أو  وأحرى،
يكوف مف ُحذَّاِؽ الُمتطبّْبيف، فإنَّو ِإْف أحسَف منو شيَئا ولـ يبُمْغ فيو الَمبالَغ َىَمَؾ وَأْىَمَؾ 

                                                           

 .(ٕٓ٘)ص: ،الرسائؿ األدبية (ٔ)
 .(ٜٕ)ص:، الرسائؿ األدبية (ٕ)
وت، ، دار الكتب العممية، بير الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسالميالحجوي، محمد بف الحسيف،  (ٖ)

 (.ٙ٘ٗ/ٕ)ـ، ٜٜ٘ٔ،ٔط
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. وليس ك ـُ بصناعِة الكالـِ َناَعاِت، فميَس يضرُّ َمْف َأْىَمُو. وكذلؾ الِعْم ذلؾ سائُر الصّْ
أحسَف باَب الفاِعِؿ والمفعوِؿ بو، وباَب اإلَضاَفِة، وباَب الَمْعرفِة والنَّكرِة، أْف يكوَف َجاِىاًل 
بسائِر أبواِب النَّْحِو. وكذلؾ مف نظر في عمـ الفرائض، فميس يضرُّ َمْف أحكـَ باَب 

ْمِب َأْف َيْجَيَؿ باَب الجِ   .(ٔ)دّْ، وكذلؾ الحساُب. وىذا كثيٌر"الصُّ
، وىو لو       وعمى الجممة فالنَّحو َل ُيستغنى عنو، وَل ُيوجُد ُبدُّ ِمْنُو، ِإْذ ُىَو َحِميّْ الكالـِ

، ونجد لرأي الجاحِظ السَّابِؽ في َتعمُّـِ النَّحِو أثًرا عند ابف (ٕ)كما قيؿ: كالِمْمِح ِفي الطَّعاـِ 
سائر"، حيُث يقوُؿ:"والجيُؿ بالنَّحو َل يقدُح في َفَصاَحٍة وَل َبالَغٍة، األثير في "المثؿ ال

ولكنَُّو يقدُح في الجيِؿ بو نفسو؛ ألنو رسوـ قوـ تواضعوا عميو وىـ الناطقوف بالمغة، 
فوجب اتباعيـ، ولذلؾ لـ ينظـ الشاعر شعره وغرضو منو رفع الفاعؿ ونصب المفعوؿ 

نَّما غ رُضُو إيراُد المعنى الَحَسِف في المَّفِظ الَحَسِف؛ الُمتَّصفيف أو ما جرى مجراىما، وا 
؛ ألنَّو إذا قيؿ:  بصفِة الَفَصاَحِة والَبالَغِة، ولذلؾ لـ يكف المَّحُف قادًحا في نفِس الكالـِ
جاَء زيٌد راكٌب؛ بالَرْفِع، لو لـ يكف حسًنا إَل بأْف ُيقاَؿ: جاَء زيٌد راكًبا؛ بالنَّصِب، لكاَف 

، وليس كذلؾ، فتبيََّف َأنَُّو ليَس الَغَرُض َمْف َنْظـِ الشّْْعِر النَّ  ْحو شرًطا في ُحْسِف الَكاَلـِ
نََّما الَغَرُض َأْمٌر َوَراَء ذلؾ". ولكف ىذا الرأي َلُيقبؿ عمى ( ٖ)إقاَمُة إعراِب كمماِتِو، وا 

 ِعالَِّتِو، وَلمجاؿ لمناقشتو لضيؽ المقاـ.
، ومكانتو بيف أقرانو مف المعمميف، حيُث النحو في زمانوورصد الجاحظ حالة معمم   

يقوؿ:"إنَّا إذا اكترينا َمْف ُيعمّْـُ ِصبياَنَنا النَّْحَو والَغِرْيَب َقَنَع ِمنَّا بعشريف ِدْرىمًا في رأِس 
ـْ َيقُ  . وَل ْؿ َىَذا إَل وقد ُكؿّْ شيٍر، ولو اكترينا َمْف ُيعمُّْميـ البياَف َلَما َقَنَع ِمنَّا بألَؼ ِدْرَىـٍ

وَل يعني ىذا تقمياًل مف شأف عمـ النحو وُمعمميو إنَّما لكثرة َمْف . (ٗ)"ألؼ "كتاب البياف
َيعمموف النحو وضرورة تعمُّمو وحرص العمماء عمى تعميمو بأقؿّْ الدراىـ؛ لعمميـ بأىميتو 

                                                           

 .(ٚٛ٘/ٔ( البياف والتبييف )ٔ)
ينظر:الحريري، محمد البصري، مقامات الحريري، تحقيؽ: يوسؼ بقاعي، دار الكتاب المبناني، بيروت،  (ٕ)

أبو القاسـ الحسيف بف محمد، محاضرات األدباء ومحاورات  األصفياني، (،ٖٛٔـ، )صٜٔٛٔ، ٔط
 (.ٔٔ/ٔىػ، )ٕٓٗٔ بيروت، راء والبمغاء، دار القمـ،الشع

 (.ٖٚ/ٔ( المثؿ السائر )ٖ)
، تحقيؽ: إحساف عباس، الدار العربية لمكتاب، الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، الشنتريني، أبو الحسف (ٗ)

 .(ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٔ) ليبيا، تونس،
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مختمٌؼ مع  لممتكمـ والصبي والدارس وغيرىـ، فأصبح ُمتاًحا لكثير مف الناس، واألمرُ 
 عمـ البياف. واهلل أعمـ.

:" ويقول الجاحُظ ُمدافًعا عن عمماء النحو وُمعمميو ضد  َمن  يتيميم بالحماقة  
والمعمموف عندي عمى ضربيف منيـ رجاؿ ارتفعوا عف تعميـ أوَلد العامة إلى تعميـ أوَلد 

ِة إلى تعم ـْ الخاصة، ومنيـ رجاٌؿ ارتفُعوا عف تعميـِ أوَلِد الخاصَّ يـ أوَلد الُمُموِؾ أنفِسِي
الُمرشَّحيف لمِخالَفِة، فكيَؼ تستطيُع أف تزعـَ أفَّ مثؿ عمي بف حمزة الكسائي ومحمد بف 
المستنير الذي ُيقاُؿ لو قطرب، وأشباِه ىؤَلِء ُيقاُؿ ليـ َحْمَقى؟!! وَل يجوُز َىَذا القوُؿ 

" ـْ عمى ىؤَلِء، وَل عمى الطَّبقِة الَِّتي ُدْوَنُي
(ٔ) . 

، حيُث وقد رصد الجاحظ موقف المجتمع العربي من النحويين وعمماء النحو   
يقوُؿ:"مرَّ رجٌؿ مف قريش بفتى مف ولد عتاب بف أسيد؛ وىو يقرأ كتاب سيبويو، فقاؿ: 

ـُ َاْلُمَؤدّْبيَف وِىمَُّة الُمحتاجيف" . عمى أفَّ المؤدبيف كانوا عندىـ عمى (ٕ)أؼّّ لكـ! ِعْم
العموـ، وأصحاب البياف وكانوا يخصُّوف ىؤَلء باألثرة، قاؿ ابف ضربيف: أصحاب 

عتاب: "يكوف الرجُؿ نحويِّا عروضيِّا، وقسَّاًما فرضًيا، وحسَف الكتابِة جيَّْد الِحَساِب، 
حافًظا لمقرآف راوية لمشعر، وىو يرضى أف ُيعمّْـَ أوَلدنا بستيف درىًما، ولو أفَّ رجاًل كاف 

"َحَسَف البياِف َحسَ  . ومف (ٖ)َف التَّخريِج لممعاني ليس عنده غير ذلؾ لـ يرَض بألِؼ درىـٍ
 .(ٗ)ثـ اختص مشاىير العمماء والرواة بتأديب أوَلد الخمفاء واألمراء

ِو وَتعقيِدهِ    َبِة ِعم ِم الن ح  ، ومف ذلؾ أفَّ بعَض كما ذكَر الجاحُظ بعَض أسباِب ُصُعو 
عوبَة ؛ رغبًة في التََّكسُّبِ الُمعمّْميف أو الُعمماِء يتعمَُّد  فقد نقَؿ الجاحُظ في ، ىذه الصُّ

ـَ َل  ـُ النَّاِس بالنَّحو؛ َفِم كتابو )الحيواف( أنَّو قاؿ ُمعترضًا ألبي الحسِف األخفِش:" أنَت أعم
تجَعُؿ كتَبؾ مفيومة كمَّيا؟ وما باُلنا نفيـُ بعَضيا وَل نفيـ أكثرىا؟ وما باُلؾ تقدّْـ بعَض 

؟ قاؿ: أنا رجٌؿ لـ أَضْع كتبي ىذه لّمو، وليست ىي مف العويِص  ر بعض المفيـو وتؤخّْ
نَّما  كتِب الديف ولو وضعُتيا ىذا الوضع الذي تدعوني إليو قمَّت حاجاُتيـ إليَّ فييا، وا 

                                                           

 (.ٖٚٔ/ٔ) والتبييف البياف (ٔ)
 (ٜٕٓ/ ٔ( البياف والتبييف )ٕ)
 .(ٜٕٓ/ ٔ( البياف والتبييف )ٖ)
 ( .ٕٙ/ٔ) ، الرافعيينظر: تاريخ آداب العرب (ٗ)
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؛ لتدعَوىـ حالوُة ما فيموا  كانت غايتي الَمَنالة، فأنا أضُع بعَضيا ىذا الوضع المفيوـَ
نَّما قد كَسبُت في ىذا التدبير؛ إذ كنُت إلى التكسُّب إلى التماس فْيـ  ما لـ يفيموا، وا 

 ... وىذا سبٌب عجيٌب ومشيوٌر مف أسباب صعوبة بعض الكتب النحوية.(ٔ)ذىبت"
  ُِو:اَل َمط َمُب الث اِلث  : َمَساِئُل ُمتفرٍَّقٌة َذاُت ِصَمٍة ِبالم َغـِة والن ح 

 ف ـِظ َوال َمع َنى:َأَوًَل: الجاحُظ وَقِضي ُة اَلم  
َقِضيَُّة المَّفِظ والَمْعَنى ِمْف الَقَضاَيا الُمِيمَِّة المشيورِة ِفي الدَّرِس المَُّغوي بصفٍة عامٍَّة،    

ٍة، يقوُؿ ابُف األَثيِر:"وَمْوُضوُع النَّْحِو ُىَو األلفاُظ  والنَّحويّْ والبالغيّْ بصفٍة خاصَّ
َعْف أحواِلِيَما ِفي الدَّْللِة ِمْف ِجَيِة األوَضاِع المُّغويَِّة، وكذلؾ  والَمَعاِني، والنَّحويُّ َيسأؿُ 

ـْ َيْختمْط  ابِط ِاْنَفَرَد ُكؿُّ عمـٍ برْأِسِو، وَل ، وِبَيَذا الضَّ ـُ في ُكؿّْ عمـٍ ِمْف الُعُموـِ يجري الُحْك
الَبالَغُة، وَصاِحُبُو َيْسَأُؿ َعْف ِبَغْيِرِه، وعَمى َىَذا َفَمْوُضوُع ِعْمـِ الَبَياِف ُىَو الَفَصاَحُة و 

َأْحَواِلِيَما المَّفظيَِّة والَمْعنويَِّة، َوُىَو والنَّْحويُّ يشترَكاِف ِفي َأفَّ النَّْحويَّ َيْنُظُر ِفي ِدَلَلِة 
، َوِتْمَؾ ِدََلَلٌة َعامٌَّة، َوصَ  اِحُب ِعْمـِ البَياِف َاألَْلَفاِظ َعَمى َاْلَمَعاِني ِمْف ِجَيِة َاْلَوْضِع المَُّغِويّْ

ٌة، والُمراُد ِبَيا َأْف يكوَف َعَمى ىيئٍة  ينظُر في فضيمِة تمَؾ الدَّْللِة، وىي ِدَللٌة َخاصَّ
ـُ  َمْخُصْوَصٍة ِمْف َاْلُحْسِف، وذلؾ أمٌر وراَء النَّْحِو َواإِلْعَراِب، َأََل َتَرى َأفَّ النَّْحِويَّ َيْفَي

ـُ َما ِفْيِو ِمْف  َمْعَنى الكالـِ الَمْنُظْوـِ  ـُ مواقَع ِإْعَراِبِو، وَمَع َذِلَؾ َفِإنَُّو َل َيْفَي والَمْنُثوِر ويعم
ـْ َعَمى َشْرِح َاْلَمْعَنى  الَفَصاَحِة والَبالَغِة، َوِمْف َىُيَنا َغَمَط ُمَفسُّْرو َاأَلْشَعاِر ِفي ِاْقِتَصاِرِى

وتََبييف مواضِع اإلعراِب منيا، ُدْوَف َشْرِح َما تضمَّنتُو مِف  َوَما ِفْيَيا ِمْف َاْلَكِمَماِت المَُّغِويَِّة،
 .(ٕ)أسراِر الَفَصاَحِة والَبالَغِة"

َـّ َالنَُّحاُة والبالغيوف ِبُصْوَرٍة َكِبْيَرٍة ِجدًا ِباْلَمْعَنى, َوَلَقْد َكاَف َاْلَعَرُب َوََل َيَزاُلْوفَ       وَلَقْد ِاْىت
ُل َاب ُن ِجنٍّي, َوِفي َىَذا الشَّْأِف َيْيَتمُّْوَف ِباْلَمْعَنى ـْ َأفَّ َىَذا َاْلَباَب ِمْف َأْشَرِؼ ُفُصْوِؿ َيُقو  :"ِاْعَم

ْمَتُو َعَرْفَت ِمْنُو َوِبِو َما ُيَؤنقؾ، َوَيْذَىبُ  ذَا َتَأمَّ  ِفي َاْلَعَرِبيَِّة َوَأْكَرِمَيا َوَأْعاَلَىا َوَأْنَزِىَيا، َواِ 
ؿَّ َمْذَىٍب ِبَؾ، َوَذِلَؾ َأفَّ َاْلَعَرَب َكَما ُتْعَنى ِبَأْلَفاِظَيا َفُتْصِمُحَيا َوُتيذُّْبَيا َاَلْسِتْحَساِف َلُو كُ 

َوُتَراِعْيَيا، َوُتاَلِحُظ َأْحَكاَمَيا ِبالشّْْعِر َتاَرًة َوِباُلُخَطِب ُأْخَرى، َوِباأَلْسَماِع َالَِّتي َتْمَتِزُمَيا 

                                                           

 .(ٖٜ/ٔالحيواف ) (ٔ)
 حقيؽ:ت ،المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعرابف األثير، نصر اهلل بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني،  (ٕ)

 .(ٕٙ/ٔ) ىػ،ٕٓٗٔ، المكتبة العصرية، بيروت،محيي الديف عبد الحميد
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ُؿ َوتََتكَّمَُّؼ ِاْسِتْمَراَرىا  ـُ َقْدرًا ِفي ُنُفْوِسَيا،  َفَأوَّ َفِإفَّ َاْلَمَعاِني َأْقَوى ِعْنَدَىا َوَأْكَرـُ َعَمْيَيا َوَأْفَخ
ا َذِلَؾ ِعَناِيُتَيا ِبَأْلَفاِظَيا ، َفِإنََّيا َلمَّا َكاَنْت ُعْنَواَف َمَعاِنْيَيا َوَطِرْيقًا ِإَلى ِإْظَياِر َأْغَراِضيَ 

. َفاْلَمْعَنى ُىَو الَِّذي َجَعَؿ (ٔ)ُحْوَىا َوَرتَُّبْوَىا، َوَباَلُغوا ِفي َتْحِبْيِرَىا َوَتْحِسْيِنَيا"َوَمَراِمْيَيا؛ َأْصمَ 
ِة َاْلَمْعَنى" , َوَلَقْد َفَطَف (ٕ)َاْلَعَرَب" َتْحِمُؿ َعَمى َأْلَفاِظَيا ِلَمَعاِنْيَيا َحتَّى تُْفِسَد َاإِلْعَراَب ِلِصحَّ

ُد َقاِعَدٍة ُتَطبَُّؽ, َبْؿ َبْحٌث ِفي  ُجْمُيْوُر َالنَُّحاةِ  ـْ " َلْيَس ُمَجرَّ ِإَلى َىَذا َاأَلْمِر، َفالنَّْحو ِعْنَدُى
ْف َكاَف َالنَّْحو َيْنَطِمُؽ ِمْف َاْلَمَباِني ِلْمُوُصْوؿِ  ِتَيا, َواِ  ِإَلى  َمَعاِني َالتََّراِكْيِب َوَأْسَراِر ُحْسِنَيا َوُقوَّ

:"َرَأْيُت َغَمَبَة َاْلَمْعَنى ِلمَّْفِظ َوَكْوَف َالمَّْفِظ َخاِدًما ِلْمَمْعَنى ِاب ُن ِجنٍّيِلَؾ َيُقْوُؿ , ِلذَ (ٖ)َاْلَمَعاِني"
َمى َمِشْيًدا ِبِو, َوَأنَُّو ِإنََّما ِجْيَء ِبِو َلُو َوِمْف َأْجِمِو, َوَأمَّا َغْيُر َىِذِه َالطَِّرْيَقِة ِمْف َاْلَحْمِؿ عَ 

ْضَماِر َاْلَفاِعِؿ ِلَدََلَلِة َاْلَمْعَنى َاْلَمْعَنى َوتَ  ْرِؾ َالمَّْفِظ، َوَتْذِكْيِر َاْلُمَؤنَِّث َوتَْأِنْيِث َاْلُمَذكَِّر, َواِ 
َضَماِر َاْلَمْصَدِر ِلِدََلَلِة َاْلِفْعِؿ َعَمْيِو, َوَحْذِؼ َاْلُحُرْوِؼ َواأَلْجَزاِء َالتََّوَأـِ َواْلَحمْ  ِؿ َعَمْيِو, َواِ 

َذِلَؾ َحْماًل َعَمْيِو َوَتَصوًُّرا َلُو, َوَغْيِر َذِلَؾ ِممَّا َيُطْوُؿ ِذْكُرُه َوُيمؿُّ َأْيَسُرُه َفَأْمٌر ُمْسَتِقرّّ  َوَغْيرِ 
 .(ٗ)َوَمْذَىٌب َغْيُر ُمْستَْنَكٍر"

وفي الوقت الذي غالي فريٌق من العمماء في اَلىتمام بالمعني في مقابل المفظ كما    
منيـ مف غالى في المفظ واعتبره ىو األساس، وألغى دور المعنى في  أن  نجد رأينا؛ 

البالغة، وىـ "المفظيوف" ومنيـ: الجاحظ ، وابف سناف الخفاجي، وابف خمدوف. ولكف 
 الجاحظ يمكننا تسميط الضوء عمى موقفو بصورة أقرب، كما يأتي:

إلى استحساِف المعنى،  َوَرَد في كتاِب )الحيواف( لمجاحِظ قولو "وذىَب الشَّيخُ      
 والمعاني مطروحٌة في الطَّريِؽ؛ يعِرُفَيا 

نَّما الشأُف في إقامِة الوزِف، وتخيُِّر المَّفِظ  الَعَجِميُّ والعربيُّ والبدويُّ والقَروي والمدنّي وا 
سموِبِو فييا، وكانْت عنايُة الَجاِحِظ عمى ىذا النَّحِو ِبُكتُِبِو ورساِئِمو وأ (٘)وُسُيوَلِة الَمْخَرِج".

ـْ َتُكْف َتْجَعُمُو َيخرُج إلى ِاْلِتَماِس األلفاِظ مف حيُث ىي ألفاٌظ، فقد كاف يرى أفَّ "شرَّ  َفَم

                                                           

 (. ٕ٘ٔ/ٔ) ،( الخصائصٔ)
 ( . ٕٔٔ/ٕ( السابؽ )ٕ)
 (. ٜٖٗ)ص األصوؿحساف، تماـ عمر، ( ٖ)

 (. ٖٕٚ/ٔالخصائص ) (ٗ)
 .(ٖٔٔ/ٖالحيواف ) (٘)
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ـَ الَمْعَنى قبَؿ َأْف ُيييئ المعنى، عشًقا لذلؾ المفظ، وشغًفا بذلؾ  الُبَمَغاِء ِمْف َىيََّأ َرْس
زقو بو إلزاًقا، حتَّى كأفَّ اهلل تعالى لـ يخمْؽ اَلسـ، حتَّى صار َيُجرُّ إليو المعنى جرِّا، ويم

. فالجاحُظ كاف يكرُه العنايَة الَبالغَة بالمَّفِظ، تمؾ العنايُة التي (ٔ)لذلؾ المعنى اسًما غيره"
تسوُؽ صاِحَبَيا إلى حفِظ أساليَب محفوظٍة بذاِتَيا؛ َيبِني عميَيا َمَعانيِو، وَيُصْوُغ َعَمْيَيا 

ذلؾ يقوُد الكاتَب إلى َأْف ُيصبَح َعْبًدا لَمْجموَعٍة ِمْف األلفاِظ َيُجػرُّ إلييا أفكاَرُه، َفإفَّ 
 الَمَعاِني، وَيُشػدَُّىا َشػدِّا.

وقد َحَكى الَجاِحُظ َعْف بشِر بِف الُمعتمِر أنَّو قاؿ في وصيتو في البالغِة:" إذا لـ تجْد    
َىا، وَل حالًَّة في مركزىا؛ بؿ وجدتيا قمقًة في المَّفظَة واقعًة موقعيا، وَل صائرًة إلى ُمستقرّْ 

مكانيا، نافرًة مف موضعيا؛ فال ُتكٍرُىَيا عمى القراِر في غيِر موطِنَيا، فإّنَؾ إذا لـ تتعاَط 
ذا  قريَض الشّْعِر الموزوِف، ولـ تتكمَّْؼ اختياَر الكالـِ المنثوِر، لـ َيِعْبَؾ بترِؾ ذلؾ أحٌد. وا 

ف حاذقًا فييما عابؾ َمْف أنَت أقؿُّ عيبًا منو، وأزرى عميؾ مف أنت أنت تكمفتيما ولـ تك
ناعِة". فوقو. وىذا كالـٌ صحيٌح يجُب َأْف ُيقتَدى بو في ىذه الصّْ
ويرى بعض العمماء  (ٕ)

أفَّ الذي عناه الجاحظ حيث قاؿ:"وذىب الشيخ إلى استحساف المعاني والمعاني 
وشرح الجرجاني ذلؾ  (ٖ) مجرد المفظ نفسو.مطروحة وسط الطريؽ" ىو تمؾ "الصورة "َل

بقولو:"المعاني مطروحة في الطريؽ"، فقاؿ:"إفَّ الجاحَظ ُيقارُف بيف الكمـ ومادة الصائغ. 
نَّما مف جية  فيو يصنع مف الذَّىِب خاتًما والحكـ عمى صنعتو ليس مف جيِة الذَّىِب، وا 

" الخاتـ. فالمعنى ىو المادَُّة األوليَُّة، واإلعجازُ    .(ٗ)ىو في الكالـِ
َناَعِة ثالثُة أنواٍع:     ويذكُر أن  الَمعاني الُمعتبرَة ِعن َد أرباِب َىِذِه الصٍّ

معاني النَّْحِو التي كاَف النَّْظـُ الذي ُىَو األصُؿ فييا عبارٌة عف توخّْي تمؾ  األوُل:
دَلئؿ اإلعجاز، منيا  الَمَعاِني عمى ما  َصرََّح بو عبد القاىِر الُجرجاني في مواضع مف

قولو:" إذا كاف َل يكوف النظـ شيًئا غير توخّْي معاني النحو وأحكامو فيما بيف الكمـ، 
َـّ َل يطمبيا في  ، ُث كاف مف أعجب العجب أف يزعـ زاعـٌ أنَّو يطمُب المزيََّة في النَّظـِ

                                                           

 (.ٕٙٓالرسائؿ األدبية، )ص( ٔ)
 (.ٕٚٔص)ـ،ٕٜٛٔ، ٔ، عبد اهلل بف محمد، دار الكتب العممية، بيروت، طسر الفصاحة الخفاجي، ( ٕ)
دَلئؿ ،و (ٕ٘ٗ)صـ،ٖٜٛٔ،دار الثقافة، بيروت،عند العربتاريخ النقد األدبي ينظ: عباس،إحساف، ( ٖ)

 .(ٖٖٛ)صاإلعجاز
 .(ٕٙ٘)ص( ينظر: دَلئؿ اإلعجاز ٗ)
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عنيا في ُعرفيـ  : المعاني الوضعية المعبروالن وُع الث اني (ٔ)معاني النحو وأحكامو".
المعاني المقصودة في المقاـ، واألغراض التي سيؽ ألجميا  والثالُث:بالمعاني األولى. 

 .(ٕ)الكالـ المعبر عنيا بالمعاني الثواني
ذا عرفت ىذه الجممة فينا    ويوضح عبد القاىر الجرجاني ىذه األنواع الثالثة بقولو:" وا 

، ومعنى المعنى. نعني بالمعنى المفيوـ مف عبارٌة ُمختصرٌة، وىي أْف نقوَؿ: المعنى
ظاىر المفظ، والذي تصؿ إليو بغير واسطة، وبمعنى المعنى أف تعقؿ مف المفظ معنى، 
ثـ يفضي بؾ ذلؾ المعنى إلى آخر". ثـ قاؿ بعد التمثيؿ والتوضيح: "فالمعاني األوؿ 

ؾ، والمعاني المفيومة مف أنفِس األلفاظ، وىي المعارُض والوشي والحمي وأشباه ذل
الثواني التي يومُأ إلييا بتمؾ المعاني ىي تكسي تمؾ المعارض وتزيف بذلؾ الوشي 

 .(ٖ)والحمي"
، ومف ومم ا ُيؤكٍُّد اىتماَم الجاحِظ بالمعنى أيًضا كاىتمامو بالمفظ ما ذكره مرارًا      

، (ٗ)العباراِت" ذلؾ قولو:" ومداُر األمِر عمى فيـِ الَمَعاِني َل األلفاِظ والحقائِؽ َل
نَّما األلفاُظ عمى أقداِر المعاِني، فكثيُرىا لكثيِرَىا، وقميُمَيا لقميِمَيا، وشريُفيا  ويقوُؿ:"وا 
لشريِفَيا، وسخيُفَيا لسخيِفَيا، والمعاني الُمفردُة البائنُة بُصورىا وجياِتَيا تحتاُج ِمْف األلفاِظ 

 .(٘)والجياُت المْمتبسُة" إلى أقؿَّ ممَّا تحتاُج إليو المعاني الُمشتركةُ 
ويقوُؿ الجاحُظ أيًضا:"وَمْف أراَغ معنًى كريًما فميمتمْس لو لفًظا كريًما، فإفَّ حؽَّ    

المعنى الشَّريِؼ المَّفُظ الشَّريُؼ، ومف َحقِّْيَما َأْف تُصوَنُيَما عمَّا ُيْفِسُدُىَما وُييجُنُيَما، وعمَّا 
حاًَل منؾ قبؿ  أف تمتمَس إظيارىما، وترتيُف نفسؾ  تعوُد ِمْف أجِمِو أْف تكوَف أسوأ

بمالَبستيما وقضاء حقّْيما. َفُكْف في ثالِث منازَؿ، فإفَّ ُأولى الثَّالِث أف يكوف لفظؾ 
رشيًقا عذًبا، وفخًما سياًل، ويكوُف معناؾ ظاىًرا مكشوًفا، وقريًبا معروًفا، أمَّا عند 

ِة قصدتَ  ِة ِإْف ُكْنَت لمخاصَّ مّْا عند العامَِّة ِإْف ُكْنَت لمعامَّة أردَت. والمعنى الخاصَّ ، وا 
                                                           

    (.ٕٜٖص)( ينظر: دَلئؿ اإلعجاز ٔ)
 قسـ ،تحقيؽ: حامد صادؽ قنيبي،رسالة في تحقيؽ معنى النظـ والصياغةابف كماؿ، باشا، ( ينظر: ٕ)

 ( ما بعدىا.ٕٗ)ص:  الظيراف ، والعادف لمبتروؿ فيد لممؾا جامعة والعربية، اإلسالمية الدراسات
 (.ٕٗٓ)ص، لعبد القاىر الجرجاني دَلئؿ اإلعجاز( ٖ)
 .(ٕٗ٘/ ٘( الحيواف )ٗ)
 (.ٛٔ/ٔ( ، والبياف والتبييف )ٛ/ ٙ( الحيواف )٘)
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ِة، وكذلؾ ليس يّتضُع بأْف يكوَف مف معاني  ليَس َيْشُرُؼ بأْف يكوَف ِمْف معاني الخاصَّ
حراِز الَمْنَفَعِة، َمَع ُمواَفَقِة الَحاِؿ، وما يجُب  واِب وا  نَّما َمَداُر الشََّرِؼ َعَمى الصَّ العامَِّة. وا 

َمَقاـٍ مف الماؿ. وكذلؾ المفظ العامي والخاصّي. فإْف أمكنؾ أف تبمغ مف بياف  لُكؿّْ 
لسانؾ، وبالغة قممؾ، ولطؼ مداخمؾ، واقتدارؾ عمى نفسؾ، إلى أف تفعـ العامة 
معاني الخاصة، وتكسوىا األلفاظ الواسطة التي َل تمطؼ عف الدَّىماِء، وَل تجُفو عف 

"األكفَّاِء، فأنت البميُغ التَّ  ُـّ بَّانييف مف اأُلَدَباِء،  .(ٔ)ا ويقوُؿ الجاحُظ أيًضا:"وقاَؿ بعُض الرَّ
وأىِؿ الَمْعِرَفِة ِمْف الُبَمغاِء ممَّف َيْكَرُه التَّشاُدَؽ والتَّعّمَؽ، وُيبغُض اإلغراَؽ في الَقْوِؿ، 

الُمتكمّْـِ ِمْف الِفْتَنِة  والتَّكمُِّؼ واَلجتالِب، ويعرُؼ أكثَر َأْدَواِء الكالـِ وَدَواِئِو، وما يعتري
ِبُحْسِف َما َيُقْوُؿ، وما يعرُض لمسَّامِع ِمْف اَلفتتاِف ِبَما َيْسَمُع، والَِّذي ُيورُث اَلقتداَر ِمْف 
التََّيكُّـِ والتََّسمُِّط، والذي ُيمكُّْف الحاذَؽ والمطبوَع مف التَّمويِو لمَمَعاِني، والَخالَبِة وُحْسِف 

، َفِإفَّ »اَؿ ِفي َبْعِض َمَواِعِظِو:الَمْنِطِؽ، َفقَ  ـْ ُحْسَف َاألَْلَفاِظ، َوَحاَلَوَة َمَخاِرِج َاْلَكالـِ ُأْنِذْرُك
ًقا، الَمْعَنى ِإَذا ِاْكَتَسى َلْفًظا َحَسًنا َوَأَعاَرُه الَبِمْيُغ َمْخرًجا َسْياًل، َوَمَنَحُو َاْلُمَتَكمّْـُ َدَلِّ ُمَتَعشّْ 

ْحَمى، َوِلَصْدِرَؾ َأَماًل. والَمَعاِني ِإَذا ُكِسَيْت َاأللَفاُظ الكريَمُة، وُأْلِبَسْت َصاَر ِفي َقْمِبَؾ أَ 
َلْت ِفي َاْلُعُيْوِف َعْف َمَقاِدْيِر ُصَوِرَىا، َوَأِرَبْت َعَمى َحَقاِئِؽ َأْقَداِرَىا ِفْيَعُة، َتَحوَّ ، َاأَلْوَصاُؼ َالرَّ

 .(ٕ)ْخِرَفْت. َفَقْد َصاَرْت َاألَْلَفاُظ ِفي َمَعاِني َاْلَمَعاِرِض"ِبَقْدِر َما ُزيَّْنْت، َوَحْسَب َما زُ 
وبعُد، فإفَّ ىذا ىو الطَّابُع العاـ لمجاحظ في كتاباتو، فيو ُيْعَنى بألفاِظِو ومعانيو      

جميًعا، دوف أْف َيُجْوَر أحُد الفريقيف عمى اآلخر أو يحيَؼ عميو، وقد دفعو ذلؾ إلى أف 
و وأدلتو وبراىينو، وُمقدّْماتو ونتائجو ُمتأثًّْرا في ذلؾ بما لقؼ مف منطٍؽ ُيعنى بآرائ

وفمسفٍة، ومعرفٍة بالجدِؿ والِحَواِر المَّذيف كانا شائعيف في بيئتو، ونقصد بيئة المعتزلة، 
ولعؿَّ ىذا ما جعؿ الجاحَظ يقوُؿ ِمْف بعض الوُجوِه أفَّ الَبالَغَة ِفي األلفاِظ َل في 

 (ٖ)ي.الَمَعانِ 
 :اَل َجاِحُظ ونظري ُة الن ظ ـِم 

                                                           

 .(ٜٕٔ/ ٔ( البياف والتبييف )ٔ)
 .(ٕٕٔ/ ٔ( البياف والتبييف )ٕ)
، دار المعارؼ، الفف ومذاىبو في النثر العربيضيؼ، أحمد شوقي، (، ٖٔٔ/ٖينظر: الحيواف )( ٖ)

 .(ٔٙٔ)ص،ٕٔالقاىرة،ط
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( التي ِمْف      َوِفي َمْوضوٍع آخَر مشيوٍر ذي ِصَمٍة بالمَّفِظ والَمْعَني؛ وُىَو )َنَظِريَُّة النَّْظػـِ
ـَ الجاحِظ بالمَّْفِظ والَمْعَنى َمًعا، ويرى كثيٌر مف الُعمماِء الُمْنِصِفْيَف  األمور التي ُتؤكُّْد اىتما

ريََّة النَّْظـِ الَمْشُيْوَرِة َقْد ُوِلَدْت َمَع َاْلَجاِحِظ، وَتَبْمَوَرْت َمَع ِاْبِف ِجنّْي، َوتََأسََّسْت َعَمى أفَّ نظ
 َيِد َاْلِجْرَجاِني َقاِعَدًة ِبيَّْنَة َاْلَمَعاِلـِ َواِضَحَة األىداِؼ، َتْأُخَذ )النَحو( ِبَمْفُيْوِمِو الَواِسِع َأَساًسا

.ِلَضْبِط َقوَ  ْـّ  (ٔ)اِعِد َسالَمِة التَّركيِب، والنَّْظاـِ الدَّْلِلي الَعا
َوَأكََّد َبْعُض الُعَمَماِء أفَّ عبَدالَقاِىِر الُجْرَجاِني َقْد َأَفاَد َىِذِه النَّظريََّة ِفي ِكَتاِب )النُُّبوَِّة(     

ـْ ُسْوَرًة ِلْمَجاِحِظ، ِإْذ ُنِقَؿ عنو قولو: "ولو أفَّ رجاًل قرأ عمى رجٍؿ مف  ـْ وُبمغاِئِي ُخطباِئِي
واحدًة، لتبيََّف لو في ِنَظاِمَيا وَمْخَرِجَيا ِمْف َلْفِظَيا َوَطاِبِعَيا أنَّو َعاِجٌز َعْف ِمْثِمَيا. ولو 

، فالَِّذي ُيريُدُه الَجاِحُظ ُىَنا ُىَو (ٕ)َتحدَّى ِبَيا َأْبمَغ الَعَرِب أَلْظَيَر َعْجَزُه عنيا لغًة ولفظًا"
ذا كاَف عبُد القاىِر َقْد مَ  ْف عبََّر عف موقفو بالحديِث عف المُّغِة والمَّفِظ. وا  " َواِ  ْبَدُأ "النَّْظـِ

" ِمْف الَجاَحِظ ِفي ُخُطوِطَيا الَعِريضِة، فربَّما كاف تفسيره لمنَّظـِ بأنَّو  استمدَّ نظريََّة "النَّْظـِ
لكمـِ حتَّى َل ُتراَد فييا في جممٍة وَل تفصيٍؿ "ِإذا ُرِفَع معاني النَّحو وَأحكاُمو مّما بيَف ا

ـُ المنطوُؽ ببعِضيا في أثِر بعٍض في البيِت ِمْف الشّْْعِر والَفْصِؿ مف الَنْثر  خرجْت الَكِم
، وربَّما كاف (ٖ)عف أْف يكوَف لكوِنيا في مواِضِعيا التي ُوِضَعْت فييا ُموجٌب وُمقتٍض"

 (ٗ)إليو عبُد القاىِر َنْفِسِو في ِنَطاِؽ ِتْمَؾ النَّظريَِّة الَعامَِّة.ىذا التَّفسيُر ُىَو ممَّا اىتَدى 
وممَّا َل شؾَّ فيو أفَّ عبَد القاىر َقْد تتمَمَذ عمى آثاِر الَجاِحِظ العمميَِّة وأفاَد ِمْنُو، وِمْف   

ي م "، فالنَّظـُ ُىَو توخّْ عاِني النَّحو وأحكامو فيما ذلؾ َما َظَيَر أثرُه َجميِّا ِفي "َنَظِريَِّة النَّظـِ
ـْ أْف ليَس النُظـ ِإَل أْف  بيف الَكِمـِ ِمْف َعالَقاٍت، َحْيُث يقوُؿ عبُد القاىِر الُجْرَجاِني:"واعم
ـُ الّنحو وتعمَؿ عمى قوانينِو وُأصوِلو وتعرَؼ  تضَع كالَمؾ الَوْضَع الذي َيقتضيِو عم

الرُّسوـَ التي ُرسمْت لؾ فال ُتخؿَّ بشيٍء  مناىَجُو التي ُنِيَجْت فال تزيُغ عنيا وتحَفظُ 
ُح َمَدى الَعالَقِة َبْيَف ِعْمـِ النَّْحو وعمـ الَمَعاِني في (٘)منيا" . وَىَذا التَّعريُؼ الشَّامُؿ ُيوضّْ

                                                           

اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ،  ،عمـ الدَللة أصولو ومباحثو في التراث العربيمنقور، عبد الجميؿ،  (ٔ)
 .(ٕٕٕ)صـ،ٕٔٓٓ

 (.ٖٙٙاإلعجاز )ص ( دَلئؿٕ)
 (.ٕٖٛاإلعجاز )ص دَلئؿ (ٖ)
 .(ٕٛٗنقد األدبي عند العرب )صتاريخ الينظر:  (ٗ)
 (.ٚٚدَلئؿ اإلعجاز)ص (٘)
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. يقوُؿ الجاحُظ:"ألفَّ العرَب أشد فخًرا ببياِنَيا، وطوِؿ ألسنِتَيا،  َتْحديِد َنَظِريَِّة النَّْظـِ
َر وتصريِؼ ك الِمَيا، وشدَِّة إقتدارىا. وعمى حسب ذلؾ كانت زرايتيا عمى ُكؿّْ َمْف َقصَّ

، وَنقَّص مف ذلؾ الكماِؿ. وقد شاَىُدوا النَّبي  وُخَطَبُو الطَّْواَؿ ِفي  عف ذلؾ التََّماـِ
ـْ َيُطْؿ ِاْلِتَماًسا لمطّْوِؿ، وَل رغبًة في الُقدرِة عمى الكَ  ِثيِر، ولكفَّ الَمَعاِني الَمَواِسـِ الِكَباِر، وَل

ْف ُحِذَفْت ُفُضْوُلُو ِبَغاَيِة َاْلَحْذؼِ   .(ٔ)ِإَذا َكُثَرْت، والُوُجوُه إذا ِاْفَتنَّْت، َكُثَر َعَدُد المَّْفِظ، وا 
َن تمييٍز بينيماوبعُد، فكل  ما سبَق ُيؤكٍّـُد أن  الجاحَظ ييتم  بالَمع ني والم      .فِظ َمًعا ُدو 

ــو )الس ماِع(.ثانًيا: اَل   ِل الن ح   َجاِحُظ َوَبع ُض ُأُصو 
:ىي مبادئ وتطبيقات قديمة قدـ عمـ النحو؛ ألفَّ الرَّْفَض والَقُبوَؿ أصول النحو    

َرٌة  ـْ َتُكْف َمكتوبًة فِيي َمعُموَمُة ُمقرَّ والتَّرجيَح وما إلي ذلؾ ُكمُّو يرجُع إلي ُأُصوٍؿ, ِإْف َل
ـْ ِلَمَسائِؿ ُلَغِويٍَّة كثيرٍة, يرجُع إلييا النَُّحاةُ  , وقد ذكَر النَُّحاُة ُمْعَظَمَيا في ثنايا دراسِتِي

وتتمخَُّص َىِذِه اأُلُصوُؿ ِفي ما يمي:)السََّماُع, والِقَياُس, واَلْسِتْحَساُف, واإلْجَماُع, 
ف النُّ  َحاُة َىِذِه اأُلُصوَؿ ِفي َواْسِتْصَحاُب الَحاِؿ(. وبُمُروِر األياـِ وَتَواِلي الدَّْراَساِت َدوَّ

ًة ِبَيا؛ َكَما َفَعَؿ  ُصوا َلَيا ُمؤلَّفاٍت خاصَّ , وأْفَرُدوا ليا الُفُصوَؿ واألبواَب, َبْؿ َخصَّ ـْ ُمؤلََّفاِتِي
, واإليضاح في عمؿ وُلَمِع األدلَِّة َلبف اَلنباريِاْبُف السَّرَّاِج ِفي اأُلُصوِؿ ِفي النَّْحو, 

 قتراح في أصوؿ النحو لمسيوطي، وغير ذلؾ الكثير.النحو لمزجاجي, واَل
 :ِقُف اَل َجاِحِظ ِمن  الس َماِع ُىَو الَكالـُ العربيُّ الفصيُح, الَمْنُقوُؿ بالنَّْقِؿ الس ماُع:  َمو 

حيِح الَخاِرِج َعْف َحدّْ الِقمَِّة إلي َحدّْ الَكْثَرةِ  ُؿ ُكؿَّ َما , َوَىَذا َيْعِني ِأفَّ السََّماَع َيْشمَ (ٕ)الصَّ
؛ َفَشَمَؿ َكالـَ اهلِل َتَعاَلي, َوُىَو الُقْرآَف  ـْ ثََبَت َعْف الَعَرِب ِمْف َكالـِ َمْف ُيْوَثُؽ ِبَفَصاَحِتِي

ـَ؛ وكالـَ َنِبيَُّو  , وكالـَ الَعَرِب قبَؿ ِبْعثَِتِو, وِفي َزَمِنِو َوَبْعَدُه, إلي أْف َفَسَدْت الكري
. وَيخُرُج َعْف السََّماِع َما َجاَء (ٖ)لُمولَِّدْيَف, َنْظًما وَنْثًرا َعْف ُمْسِمـٍ َأْو َكاِفٍر"األَْلِسَنُة ِبَكْثَرِة ا

؛ َوَلَقْد َأْجَمَع النَُّحاُة الَعَرُب والُعَمَماُء  ـْ َشاذِّا؛ َكَكاَلـِ َغْيِر الَعَرِب َأْو َكاَلـِ الُمولَِّديَف, وغيِرِى
الَعَرِب؛ ألفَّ النَّْحِو َمْبِنيّّ َأوًََّل َعَمي السََّماِع َعْف الَعَرِب,  َعَمي َاأَلْخِذ ِبالسََّماِع َعفْ 

                                                           

 .(ٕٕٙ/ٖالبياف والتبييف ) (ٔ)
تحقيؽ: سعيد األفغاني، منشورات الجامعة لمع األدلة، األنباري، أبو البركات عبد الرحمف،  (ٕ)

 . (ٜ٘صـ،)ٜٚ٘ٔالسورية،
 . (ٚٔص)اَلقتراح،   (ٖ)
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َفالَقَواِعُد النَّْحِويَُّة َأَخَذْت ِمْف َكالـِ الَعَرِب َقْبَؿ َنْشَأِة النَّْحِو واْسِتْقَراِر قواِعِدِه؛ ِبَيِدِؼ 
 ىذا.  ِحَماَيِة َكالـِ الَعَرِب َبْعَد نشأِة النَّْحِو إلي يومنا

   ، ِقِف الَجاِحِظ ِمن  الس َماِع َأَىمٍّ أصٍل نحويٍّ َوَبع ـُد، فإن َنا َنِقُف ىنا باختصاٍر عمى َمو 
 وذلك عمى النحو اآلتي:

إفَّ موقَؼ الجاحِظ ِمْف السَّماِع َل يختمُؼ عف موقِؼ ُجميوِر الُعمماِء ِفي َىَذا     
ـْ  يأُخْذ فينا بُحكـِ الُقْرآِف وَل بأَدِب الرَُّسوِؿ عميو الصَّالُة الشَّْأِف، يقوُؿ الجاحُظ:"فالَِّذي َل

َلى َما َتْوِجُبُو الَمَقاييُس الُمطَِّردُة  حيَحِة، واِ  ـْ َيفَزْع إلى َما ِفي الِفَطِف الصَّ ، وَل والسَّالـِ
ويصُؼ الجاحُظ  ،(ٔ)واألمثاُؿ الَمْضُروَبُة واألشعاُر السَّائرُة أوَلى باإلساَءِة وأحؽُّ بالالئَمةِ 

َحاَؿ الَعاِلـِ وَمْنَيِجِو ِعْنَد التََّعاِطي َمْع السَّماِع والقياِس؛ َقاِئاًل:"َوَمَتى َخَرَج ِمْف آيّْ الُقْرآِف 
َـّ ُيخرُج ِمْف الَخَبِر ِإَلى ِشْعٍر،  َصاَر إلى األََثِر، َوَمَتى َخَرَج ِمْف َأَثٍر َصاَر ِإَلى َخَبٍر ُث

َـّ َل يترُؾ َىَذا وِمْف الشّْْعِر إ لى َنَواِدِر، َوِمْف النََّواِدِر إلى ُحْكـِ َعْقميَِّة وَمَقاييَس ِسداٍد ُث
ُـّ ُيْمِزـُ الجاحَظ َنْفَسُو ِبَيَذا َاْلَمْنَيِج، حيُث يقوُؿ:"ُكْنُت َل أفَزُع فيو إلى تمقُِّط (ٕ)الباَب" . ُث

واية مع تفرُِّؽ ىذه  اأَلْشَعاِر وتتبُِّع األمثاِؿ، واستخراِج اآلِي ِمفْ  الُقْرآِف والحَجِج مف الرّْ
 .(ٖ)األموِر في الكتب"

 :ِقُف اَل َجاِحِظ ِمن  اَل ُقر آِن َوالِقرَاَءاِت  َمو 
رابِ       ، ِإْذ ِفْيِيَما َتَحقََّقْت إن  مقياَس الَفَصاَحِة ِفي َنَظِر اَل َجاِحِظ اَل قرآُن وَكاَلُم اأَلع 

ُمستوَياِتَيا، َفاْعتُِبُرا َاْلِمثَاُؿ األعمى لمَكالـِ الَفِصْيِح. َفُكؿُّ ُكالـٍ أشبييما  َاْلَفَصاَحُة بأْعَمى
، وُيْوِرُد الجاحُظ قوَؿ َمْف (ٗ)عّد فصيًحا، وُكؿُّ كالـٍ اختمَؼ َعْنُيَما َنَأى َعْف الَفَصاَحةِ 

ـْ َمَعاِشَر أىَؿ الَبْصَرِة ُلَغةً  فصيحًة، إنَّما الَفَصاَحُة َلَنا َأْىَؿ  يقوُؿ:"َلْيَسْت الَفَصاَحُة َلُك
َمكََّة. قاَؿ ابُف ُمناذر: أمَّا ألفاُظَنا َفْأْحَكى األلفاِظ لمُقْرآِف وأكثُرَىا َلُو ُمواَفَقًة، َفَضُعوا الُقْرآَف 

                                                           

 (.ٙٔ/ٔ( الحيواف )ٔ)
 (.ٖٜ/ٔ( الحيواف )ٕ)
 (.ٜٕٓ/ٗ( الحيواف )ٖ)
 (.ٙٔ/ٔ( البياف والتبييف )ٗ)



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. عبد اهلل أحمد جاد الكريم. أ

- ٕٗٙ - 

 

" ـْ ـَ ِفي الِخالِؼ بيَف َفَصاَحِة لُ (ٔ)َبْعَد َىَذا َحْيُث ِشْئُت ـُ مف َىَذا أفَّ الُحْك َغِة َأْىِؿ َمكََّة ، وُيْفَي
 والَبْصَرِة إنََّما ُىَو الُقْرآُف.

، وِبُحْسِف التَّفصيِؿ واإلْيَضاِح، َوَمَدَح الجاِحُظ الُقر آَن ووصفو بالَبَياِن واإلفصاحِ     
 ، وَتحدََّث الجاحُظ َعْف َبْعِض ِصَفاِت الُقْرآِف الَكِرْيـِ (ٕ)وِبَجْوَدِة اإلْفَياـِ وِحْكَمِة اإِلْبالغِ 

، وكيَؼ َخاَلَؼ الُقْرآُف َجِمْيَع  ـَ تأليِؼ جميِع الكالـِ َقاِئاًل :"وَلُبدَّ ِمْف َأْف َنْذُكَر ِفْيِو َأْقَسا
الَكاَلـِ الَمْوُزْوِف والَمْنُثْوِر، وُىَو َمْنُثْوٌر َغْيُر ُمَقفَّى َعَمى َمَخاِرِج َاأَلْشَعاِر واأَلْسَجاِع، وَكْيَؼ 

 (ٖ)ْعَظـِ الُبْرَىاِف، وَتْأِلِيُفُو ِمْف َأْكَبِر َاْلُحَجِج".َصاَر َنْظُمُو ِمْف أَ 
، َوَقْد َوَرَد َقْوُلُو:" َقاَؿ النََّخعّي: َكاُنوا َيْكَرُىوَف َأْف ُيَقاَؿ: وتحد ث الجاحُظ َعن  الِقَراَءاتِ   

قولوا: سنَّة أبي قراءة عبد الّمو، وقراءة سالـ، وقراَءة ُأَبّي، وقراَءة زيد، وكانوا يكرىوف َأف ي
بكر وعمر، بؿ ُيقاُؿ: سنَّة الّمو وسنَّة رسولو، وُيَقاُؿ: فالٌف يقرُأ بوْجِو َكَذا، وفالٌف يقرُأ 

، وعمى الرُّْغـِ ِمْف قوِلِو السَّاِبِؽ فقد أورد الجاحُظ بعَض الِقَراَءاِت، وِمْف ذلؾ (ٗ)بوْجِو َكَذا"
إَل َزقَيًة واحدًة ونفخ في الزَّقية يريد قولو:"قاؿ: في قراءة ابف مسعود: إفَّ كانت 

ور" َمْف سرَّه أف يسمع ». ويقوؿ الجاحظ أيًضا:"وفيو يقوُؿ عمُر بُف عبد العزيز:(٘)الصُّ
ا فميسمْع قراءة مسمـ بف جندب  .(ٙ)«القرآف غضِّ

 :َياِد ِبال َحِدي ِث اَلن َبِويٍّ اَلش ِري ِف ِتش  ِقُف اَل َجاِحِظ ِمن  َاَلس   َمو 
لقد أورد الجاحظ مئات األحاديث النبوية في كتبو، والعشرات مف األحاديث موجود     

في كتابو "البياف والتبييف"وحده، وركَّز الجاحظ عمى إيراد األحاديث النبوية الشريفة التي 
بيا معاف لطيفة وتوجييات نبوية شريفة، وغير ذلؾ. ويتبايف موقؼ الجاحظ مف 

موقؼ النحاة العرب القدامى، وليتيـ اقتدوا بالجاحظ في ىذا الحدبث النبوي الشريؼ مع 
اِد، إَل  الشأف، فعمى الرغـ مف تأكيد النُّحاة فصاحة النبي بؿ ىو أفصح َمْف نطؽ بالضَّ
أنَّيـ لـ يستشيدوا بالحديث النبوي الشريؼ، ألسباب مردودة، وعمؿ لـ تصمد أماـ النقد، 

                                                           

 (.ٕ٘/ٔالبياف والتبييف ) (ٔ)
 (.ٖٔ/ٔ( البياف والتبييف )ٕ)
 (.ٖٗٓ/ٔ( البياف والتبييف )ٖ)
 (.ٖٖٙ/ٔ( الحيواف )ٗ)
 (.ٖٓٓ/ٕ( الحيواف )٘)
 (.ٖٜٕ/ٔ( البياف والتبييف )ٙ)
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تاج بالحديث النبوي الشريؼ، وىذه المسألة واختمؼ العمماء حوؿ اَلستشياد واَلحج
مشيورة في التراث النحوي العربي، وَل داعي لالستطراد في دراسة موقؼ النحاة مف 

 .(ٔ)اَلستشياد بالحديث النبوي الشريؼ، فالدراسات وفت وأغنتنا عف دراستيا ىنا
بو موقٌؼ رائد وُيعدُّ موقؼ الجاحظ مف اَلستشياد بالحديث النبوي الشريؼ واَلحتجاج   

ما " في ىذه المسألة، ومف أمثمة األحاديث التي أوردىا الجاحظ في كتابو "البياف والتبييف
رًا( :)يأتي: قوؿ الرسوؿ الكريـ وقوؿ الجاحظ: وكاف رسوؿ اهلل ، (ٕ) ِإن  ِمن  ال َبَياِن َلِسح 

(َىل  َيُكب  الن اَس َعَمى َمَناِخرِِىم  ِفي َناِر يقوؿ ألصحابو:) ، (ٖ)َجَين َم ِإَل  َحَصاِئَد أَل ِسَنِتِيم 
( وقوؿ رسوؿ اهلل  وقوؿ الجاحظ:، (ٗ):)َأَشد  َأى ِل الن اِر َعَذاًبا َمن  َقَتَل َنِبيًّا َأو  َقَتَمُو َنِبيٌّ

ِمُنوا َحت ى َتَحاب وا.َأَوََل َأدُ  ِمُنوا َوََل ُتؤ  ُخُموَن ال َجن َة َحت ى ُتؤ  ٍء ِإَذا وقال: )ََل َتد  ل ُكم  َعَمى َشى 
) َفَعم ُتُموُه َتَحاَبب ُتم  َأف ُشوا الس اَلَم َبي َنُكم 
وبالبحث يتبيَّف أفَّ الجاحظ روى أحاديث كثيٌر . (٘) 

كثيٌر منيا لـ يرد في كتب الصحاح بؿ وروى بعضيا بالمعنى، ولعؿ مثؿ ىذا األمر 
تجاج بالحديث النبوي كاف مف أىـ أسباب قدامى النحوييف رفض اَلستشياد اَلح

 الشريؼ عمى القواعد النحوية العربية.
 ِقُف الجاحِظ ِمن  َكاَلِم اَل َعَرِب ِشع ـرًا َوَنث ـ  : رًاَمو 

َلَقْد َحَرَص الَجاِحُظ َعَمى َجْمِع َما َيْسَمُع َعْف الَعَرِب وَتْدِوْيِنِو والَحثّْ َعَمى َذِلَؾ، وقد     
ّنحاة والمغوييف في جمع المغة وتقعيدىا، وكذلؾ عند حديثنا ذكرنا سمًفا موقفو مف منيج ال

عف موقفو مف القرآف الكريـ، حيث اعتبر القرآف الكريـ وكالـ العرب مصدر الفصاحة 
والبالغة، ويقوؿ أيًضا في كتابو "البياف والتبييف":"وَمَتى َسِمْعَت َحِفَظَؾ اهلل نادرة مف 

مع إعرابيا ومخارج ألفاظيا، فإنَّؾ ِإْف غيَّرتيا بأْف كالـ األعراب فإيَّاؾ أف تحكييا إَل 
َلَحْنَت في إعراِبَيا أو َأْخرجَتَيا َمْخَرَج كالـِ الُمولّْديف والبمدييف خرجَت مف تمَؾ الحكايِة 

                                                           

 وغيره . .ـٜٙٚٔ القاىرة، الكتب، عالـ المغة،ب واَلستشياد لالستزادة ينظر: عيد، محمد ، الرواية( ٔ)
( ٕٙٗ/ٗٔ(،و)ٙٗٔ٘( برقـ )ٛ٘/ٖٔرواه البخاري في صحيحو، )(، الحديث ٜٖٔ/ٔ( البياف والتبييف )ٕ)

(، واإلماـ أحمد في مسنده ، الشيباني، أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ: شعيب ٚٙٚ٘برقـ )
 (.ٖٖٗٛٔ( برقـ )ٖٕٙ/ٗ)األرناؤوط، مؤسسة قرطبة، القاىرة،

 (.ٕٕٙٔٔ( برقـ )ٖٕٙ/٘، الحديث رواه اإلماـ أحمد في مسنده، )(ٓٗٔ/ٔ( البياف والتبييف )ٖ)
 (.ٖٛٙٛ( برقـ )ٚٓٗ/ٔ، الحديث رواه اإلماـ أحمد في مسنده، )(ٓٙٔ/ٔالبياف والتبييف ) (ٗ)
 (.ٖٕٓقـ )( بر ٖ٘/ٔ(، والحديث رواه مسمـ في صحيحو،)ٕٕٗ/ٔالبياف والتبييف )( ٘)
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ـْ فإيَّاَؾ َأْف  ْـّ وِمْمَحًة ِمْف ِمَمِحِي ْف َسِمْعَت نادرًة ِمْف نواِدِر الَعَوا وعميَؾ فضٌؿ كبيٌر، واِ 
ْسَتْعِمَؿ ليا اإلعراَب أو تتخيََّر ليا لفًظا َحَسًنا، فِإفَّ ذلؾ ُيْفِسُد اإلمتاَع ِبَيا وُيْخِرُجَيا مف تَ 

ـْ ِإيَّاَىا". أّف « الحيواف » بؿ نرى في  (ٔ)ُصورِتَيا الَّتي ُوِضَعْت َلَيا، وُيْذِىُب ِاْسِتَطاَبَتُي
ُؿ أحيانًا قوؿ أعرابّي جاىمي بدويّ   عمى قوؿ الجاحَظ ُيفضّْ

أرسطو الفيمسوؼ الكبير. وكاف الجاحظ ينقد ويقيّْـ ويصؼ لغات القبائؿ العربية ،  
فمثاًل يقوؿ الجاحظ في ىذا الشَّأِف:"وألىِؿ المدينِة ألسنٌة َذِلَقٌة وألفاٌظ َحَسَنٌة وعبارٌة جيَّْدٌة، 

ـْ ِفي ـْ َيْنُظْر ِمْنُي وبالجممة ... (ٕ)النَّْحِو َغاِلٌب". والمَّْحُف في عوامّْيـ فاٍش، وعَمى َمْف َل
 .ابط ومقاييس معينة ذكرىا في كتبوأخذ الجاحظ بما ورد عف العرب شعًرا ونثًرا بضو 

 :ِقُف الَجاِحِظ ِمن  اَلش َعرَاِء اَل ُمَول ِدي َن  َمو 
مف القضايا الميمة المشيورة في التراث النحوي العربي قضية اَلستشياد بشعِر     

، وقد بيَّف الجاحُظ سبًبا ميمِّا مف الُمولَّدِ  ـْ يف، حيُث منَع ُجميوُر النُّحاِة اَلستشياَد ِبِشْعِرِى
األسباب التي يتَّفُؽ فييا مع مذىِب الُجميوِر، ُيفيـُ ذلؾ مف قولو:" ونقوُؿ:إفَّ الَفرؽ بيف 

حَقَة بأشعاِر أىِؿ البدو المولَّد واألعرابي:أفَّ المولََّد يقوُؿ ِبَنَشاِطِو وجمع بالو األبياَت الال
ُتو واضطرَب كالُمو" .والجاحظ تناوؿ كثير مف أصوؿ النحو دوف (ٖ)فإذا َأمعَف انحمَّْت ُقوَّ

أف يصرّْح بذلؾ إنَّما طبَّقو عممًيا، وىذا دأب كثير مف العمماء العرب القدامى، لكنو 
يُء َل َيْحُرـُ إَّل صرَّح بأصوؿ الفقو وىي صنو أصوؿ النحو، ومف ذلؾ قولو:"قالوا: الشَّ 

ِة عقٍؿ أو ِمْف ِجَيِة القياِس عمى أصٍؿ في كتاِب الّمو  ِمْف جيِة كتاٍب أو إجماٍع أو ُحجَّ
 ."أو إجماٍع(ٗ) 

***** 

                                                           

( ٕٔٔ/ ٔ) في صناعة اإلنشاء، دار الكتب العممية، بيروت، صبح األعشى ،ينظر: القمقشندي،أحمد (ٔ)
 (.ٜٔ/ٔوينظر: البياف والتبييف )

 .(ٕٕٔ/ ٔ( صبح األعشى )ٕ)
 .(ٕٖٔ/ ٖ( الحيواف )ٖ)

 .(ٗٛ/ ٙالحيواف )  (ٗ)
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 :وأىـم  النتائج ةُ ـمَ اتِ خَ ل  اَ 
 :يتِ أ  ا يَ ا مَ يَ مٍّ ىَ أَ  ن  ، مِ نتائجَ  ةِ إلى عد   الدراسةُ ىذه مت توص      
 ـْ لَ  ؾَ لِ ذَ  فْ مِ  ـِ غْ ى الرُّ مَ ى، وعَ تَّ شَ  اتٍ عَ وْ ضُ وْ ومَ  ـٍ وْ مُ ي عُ فِ  وُ اتُ فَ لَّ ؤَ ومُ  ظِ احِ جَ الْ  بُ تُ كُ  ثْ رَ تُ كَ  -ٔ
ا ومَ  اةِ حَ النُّ ِفي  ظِ احِ جَ لْ اَ  ةِ قَ ثِ  فْ عَ  جٌ اتِ نَ  حَ مَ مْ مَ لْ ا اَ ذَ ىَ  ؿَّ عَ ولَ  !وِ حْ ي النَّ ا فِ يَ نْ مِ  ابٍ تَ ى كِ مَ عَ  ؼْ قِ نَ 
 .ْـّ يِ مُ لْ اَ  ـِ مْ عِ لْ ا اَ ذَ ي ىَ فِ  دٍ وْ يُ جُ  فْ مِ  هُ وْ مُ دَّ قَ 
، اةِ حَ لنُّ اَ  عْ مَ  ةٌ بَ يّْ طَ  اتٌ قَ اَل عَ  وُ تْ طَ بَ ، ورَ وِ تِ أَ رْ وجُ  هِ رِ كْ وفِ  وِ ائِ رَ ي آَ فِ  وِ تِ استقالليَ بِ  ظُ احِ جَ لْ اَ  ـَ سَ تَّ اِ  -ٕ
 ؽَ فْ وِ  ْنتَِقده؛يَ  وْ أَ  ؽُّ حِ تَ سْ يَ  فْ ح مَ دْ مَ  فْ مِ  وُ عْ نَ مْ يَ  ـْ ا لَ ذَ ، وىَ باشرةٍ مُ  غيرَ  ـْ أَ  باشرةً مُ  أكانتْ  واءً سَ 
ٍة ِبوِ  هِ رِ ظَ نَ  ةِ يَ جْ وُ   .وَمَعاِيْيَر َخاصَّ
 َل تتعمَّؽ بعمـِ  رٍ وْ مُ ي أُ فِ  دَ مَ حْ أَ  فَ بِ  الخميؿَ  ظُ احِ جَ لْ اَ  دَ قَ تَ نْ اِ  دْ قَ فَ  ةِ قَ ابِ السَّ  ةِ تيجَ اًقا بالنَّ حَ لْ إِ  -ٖ
 .الخميؿِ  فْ مِ  وِ فِ قِ وْ ومَ  اـَ النَّظَ  هِ اذِ تَ سْ أُ بِ  ؼِ قِ وْ ا المَ ذَ ي ىَ ا تأثَّر فِ مَ بَّ ، ورُ حوِ النَّ 
؛  ـْ يِ اتِ الفَ حوييف وَل خِ النَّ  آراءِ  فْ كثيًرا مِ  ظُ احِ الجَ  ينقؿْ  ـْ لَ  -ٗ ـْ  وىي كثيرةٌ أو َمَحاوَراِتِي

 تْ اعَ ضَ وَ  ،انَ مْ صِ تَ  ـْ لَ  وُ ى لَ رَ خْ أُ  بٍ تُ ي كُ فِ  ؿَ عَ فَ  وُ ، ولعمَّ وِ بِ تُ فيما بيف أيدينا مف كُ  ومشيورةٌ 
 .ةِ يَّ بِ رَ العَ  ةِ فَ رِ عْ مَ لْ اَ  زِ وْ نُ كُ  فْ ا مِ ىَ رِ يْ غَ كَ 
 بِ دَ األَ  اتِ عَ وْ ضُ وْ مَ  ـُ دِ خْ ا يَ مَ يْ فِ  ـْ ىُ ـ وآراءَ يُ لَ اأقو  حاةِ النُّ  فْ مِ  كثيرٍ  فْ عَ  ظُ احِ جَ لْ اَ  ؿَ قَ نَ  -٘

 !!افِ يَ والبَ  ةِ الغَ والبَ  ةِ احَ صَ والفَ 
 ةِ غَ المُّ  عِ مْ جَ لِ  طَ وْ رُ شُ وَ  طَ ابِ وَ ضَ  فْ مِ  هُ وْ عُ ضَ ا وَ مَ يْ فِ  يفَ يّْ وِ غَ والمُّ  اةَ حَ النُّ  ظُ احِ جَ لْ اَ  ؽَ افَ وَ  -ٙ
 ا.ىَ دِ يْ عِ قْ وتَ 
 فْ مِ  ا لكثيرٍ ، واستخدامً اةً حَ ونُ  اءَ مَ مَ وعَ  ةً غَ اًنا ولُ كَ مَ  ةْ رَ صَ بْ ًرا لمَ اصِ  ونَ اًَل يَّ مَ  ظُ احِ ا الجَ دَ بَ  -ٚ
 .ةِ يَّ وِ حْ النَّ  ـْ يِ اتِ حَ مَ طَ صْ مُ 
 وِ حْ النَّ  ـِ مْ عِ  ةِ يَّ مِ ىَ أَ  دَ كَّ ا أَ مَ ، كَ ابِ رَ عْ إلِ اَ  ةِ رَ اىِ ظَ بِ  ـْ يِ امِ مَ تِ ىْ ي اِ فِ  اةَ حَ النَّ  ظُ احِ الجَ  ؽَ افَ وَ  -ٛ
 ى.رَ خْ ألَ اَ  ـِ وْ مُ عُ لْ اَ  فَ يْ بَ  يّْ بِ رَ العَ 
 .ظِ احِ جَ لْ اَ  دَ نْ عَ  ةٌ يَّ فِ يْ قِ وْ تَ  ةُ غَ المُّ  -ٜ

 رَ مَ عُ ا لِ يَ بَ سَ نَ  ةٍ ايَ وَ ى رُ مَ تناًدا عَ سْ ؛ اِ وِ بِ تُ ي كُ فِ  وِ حْ النَّ  حَ مَ طَ صْ مُ  رَ كَ ذَ  فْ مَ  ؿُ وَّ أَ  ظُ احِ جَ لْ اَ  -ٓٔ
 .  ابِ طَّ خَ لْ اَ  فِ بِ 

 آفِ رْ قُ لْ اَ  دَ عْ ًة بَ الثَ ؿُّ ثَ حِ تَ  وِ حْ النَّ  ةُ انَ كَ ، ومَ ةِ يَّ بِ رَ عَ لْ اَ  ؽُ طِ نْ مَ  وَ حْ فَّ النَّ أَ  ظُ احِ جَ لْ ى اَ رَ يَ  -ٔٔ
 ًة.رَ اشَ بَ مُ  ثِ يْ دِ حَ لْ واَ 
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 وِ حْ النَّ  ـِ مْ عِ  عِ ضْ وَ  ابِ بَ سْ أَ  ْـّ ىَ أَ  فْ مِ  يَ ىِ وَ  ،ةً يَ افِ وَ  ةً اسَ رَ ف دِ حْ المَّ  ةَ رَ اىِ ظَ  ظُ احِ جَ لْ اَ   َس رَ دَ  -ٓٔ
 .يّْ بِ رَ العَ 
 اتِ يَّ عِ رْ الفَ بِ  اؿِ غَ تِ َلشْ اَ  فَ وْ دُ  ةِ يَّ اسِ سَ األَ  ةِ يَّ وِ حْ النَّ  دِ اعِ وَ القَ  ي بتعميـِ صِ وْ يُ  ظُ احِ جَ لْ اَ  -ٕٔ
 ...الخ.تِ اَل يْ مِ عْ والتَّ  اتِ فَ اَل والخِ 
 رَ دْ وقَ  ـٍ يْ مِ عْ تَ  جَ يَ نْ ومَ  ةً بَ وْ عُ صُ وَ ا مً يْ مِ عْ تَ ا وَ مً مْ ؛ عِ هِ رِ صْ ي عَ فِ  وِ حْ النَّ  اؿَ حَ  ظُ احِ جَ لْ اَ  دَ صَ رَ  -ٖٔ
 .وِ مّْ كُ  ؾَ لِ ذَ  فْ مِ  عِ مَ تَ جْ مُ لْ اَ  ؼَ قِ وْ ، ومَ فَ يْ مِ مّْ عَ ومُ  اءَ مَ مَ عُ وَ ، بِ اسِ نَ مَ لْ اَ  ـِ يْ مِ عْ التَّ 
ُـّ يْ ًيا َل يَ ظِ فْ لِ  ظَ احِ جَ لْ اَ  فَّ ى أَ رَ يَ  فْ ي مَ أْ رَ  ادَ سَ فَ  ةُ اسَ رَ لدّْ اَ  تْ دَ كَّ أَ  -ٗٔ  ظُ احِ جَ الْ ى، فَ نَ عْ المَ بِ  ت
 ًعا.ى مَ نَ عْ مَ لْ واَ  ظِ فْ المَّ بِ  َـّ تَ ىْ اِ 

 ـُ الَ كَ وَ  ـُ يْ رِ كَ لْ اَ  آفُ رْ قُ لْ اَ  ةِ احَ صَ فَ لْ اَ  اَس يَ قْ مِ  فَّ ى أَ رَ يَ ، وَ ةً تَ فِ ََل  ةً ايَ نَ عِ  اعَ مَ السَّ  ظُ احِ جَ لْ ى اَ لَ وْ أَ  -٘ٔ
 .بِ رَ عَ لْ اَ 

 فَّ كِ ، لِ هِ رِ صْ ي عَ فِ  اةِ حَ النُّ  ؼَ قِ وْ مَ  ؾَ لِ ذَ ًفا بِ الِ خَ مُ  ؛ثِ يْ دِ حَ الْ بِ  ادِ يَ شْ تِ َلسْ اَ  فْ مِ  ظُ احِ جَ لْ اَ  رَ ثَ كْ أَ  -ٙٔ
ى، نَ عْ المَ بِ  ثِ يْ ادِ حَ ألَ اَ  َض عْ بَ  وُ تَ ايَ وَ رُ  تظَ حِ وْ ا لُ مَ ، كَ ةٍ يَّ وِ حْ نَ  ؿَ ائِ سَ مَ تعمَّْؽ بِ يَ  ـْ لَ  هُ ادَ يَ شْ تِ سْ اِ 
 .احِ حَ صّْ َال بِ تُ ي كُ فِ  دْ رِ يَ  ـْ لَ  َياضُ عْ وبَ 

***** 
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ابف النديـ،محمد بف إسحاؽ، الفيرست، تحقيؽ: إبراىيـ رمضاف، دار المعرفة، بيروت،  .ٖ

 ـ.ٜٜٚٔ
ابف جني، أبو الفتح عثماف، الخصائص، تحقيؽ: محمد عمي النجار، الييئة المصرية  .ٗ

 القاىرة. لمكتاب،
ابف خمدوف، عبد الرحمف بف محمد، المقدمة، تحقيؽ: عمي عبد الواحد وافي، لجنة البياف  .٘

 ـ.ٜ٘ٙٔالعربي، القاىرة، 
 ابف خمكاف، أحمد بف محمد، وفيات األعياف، تحقيؽ: إحساف عباس،دار صادر، بيروت.  .ٙ
مة العمروي، ابف عساكر، أبو القاسـ عمي بف الحسف، تاريخ دمشؽ، تحقيؽ: عمرو بف غرا .ٚ

 ـ .ٜٜ٘ٔدار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
ابف كماؿ، باشا، رسالة في تحقيؽ معنى النظـ والصياغة،تحقيؽ:حامد صادؽ قنيبي، قسـ  .ٛ

 الدراسات اإلسالمية والعربية،جامعة الممؾ فيد لمبتروؿ والعادف، الظيراف، السعودية.
 . ٕ: سمير جابر، دار الفكر، بيروت، طاألصفياني، أبو الفرج، األغاني، تحقيؽ .ٜ

األصفياني، أبو القاسـ، محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبمغاء، دار القمـ،  .ٓٔ
 ىػ.ٕٓٗٔبيروت، 

األفغاني، سعيد بف محمد، أسواؽ العرب في الجاىمية واإلسالـ، الدار الياشمية، دمشؽ،  .ٔٔ
 ـ.ٜٗٙٔ

ُنْزَىِة َاألَِلبَّاِء في طبقات األدباء، تحقيؽ:  األنباري، أبو البركات عبد الرحمف بف محمد، .ٕٔ
 ـ.ٜ٘ٛٔ، ٖإبراىيـ السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء، األردف،ط

األنباري، أبو البركات عبد الرحمف، لمع األدلة، تحقيؽ: سعيد األفغاني، منشورات  .ٖٔ
 ـ. ٜٚ٘ٔالجامعة السورية،

البغا، دار ابف كثير، اليمامة، البخاري، محمد ، الجامع الصحيح، تحقيؽ:مصطفى ديب  .ٗٔ
 ـ.ٜٚٛٔ، ٖبيروت، ط
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البغدادي، عبد القادر بف عمر، خزانة األدب ولب لباب لساف العرب، تحقيؽ: عبد  .٘ٔ
 ـ.ٜٜٚٔ، ٗالسالـ محمد ىاروف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط

البغداي، اسماعيؿ، ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف وآثار المصنفيف، دار إحياء التراث  .ٙٔ
 لعربي، بيروت، لبناف.ا
بوقرة، نعماف، مالمح التفكير التداولي البياني عند األصولييف، مجمة إسالمية المعرفة،  .ٚٔ

 (، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي.ٗ٘عدد )
الثعالبي، عبد الممؾ، تحسيف القبيح وتقبيح الحسف، تحقيؽ: نبيؿ حياوي، دار األرقـ بف  .ٛٔ

 أبي األرقـ، بيروت.
عمرو بف بحر، البياف والتبييف، دار ومكتبة اليالؿ، بيروت، لبناف، الجاحظ، أبو  .ٜٔ

 ىػػ.ٖٕٗٔ
الجاحظ، أبو عمرو بف بحر، الحيواف، تحقيؽ: عبد السالـ ىاروف، دار الجيؿ، بيروت،  .ٕٓ

 ـ.ٜٜٙٔىػ/ٙٔٗٔلبناف، 
 ىػ.ٖٕٗٔ، ٕالجاحظ، عمرو بف بحر، الرسائؿ األدبية، دار ومكتبة اليالؿ، بيروت، ط .ٕٔ
عبد القاىر، دَلئؿ اإلعجاز، تحقيؽ: محمد التنجي، دار الكتاب العربي، الجرجاني،  .ٕٕ

 ـ.ٜٜ٘ٔ، ٔبيروت،ط
، ٔالجوزي، أبو الفرج، المنتظـ في تاريخ المموؾ واألمـ، دار الكتب العممية، بيروت، ط .ٖٕ

 ـ.ٕٜٜٔ
 ـ. وغيرىا.ٕٜٙٔحاجري، محمد طو، الجاحظ حياتو وأثره، دار المعارؼ، القاىرة،  .ٕٗ
بف الحسيف،الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسالمي،دار الكتب العممية، الحجوي،محمد  .ٕ٘

 ـ.ٜٜ٘ٔبيروت، 
الحريري، محمد البصري، مقامات الحريري، تحقيؽ: يوسؼ بقاعي، دار الكتاب المبناني،  .ٕٙ

 ـ.ٜٔٛٔ، ٔبيروت، ط
 ـ.ٕٙٓٓ، ٘حساف، تماـ عمر ، المغة العربية معناىا ومبناىا، عالـ الكتب، القاىرة، ط .ٕٚ
لحموي، تقي الديف، طيب المذاؽ مف ثمرات األوراؽ، تحقيؽ: أبي عمار السخاوي، دار ا .ٕٛ

 ـ.ٜٜٚٔالفتح، الشارقة، 
الحموي، ياقوت، معجـ األدباء، تحقيؽ: إحساف عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،   .ٜٕ

 ـ.ٖٜٜٔ، ٔط
 ـ.ٕٜٛٔ،ٔالخفاجي،سر الفصاحة، عبد اهلل بف محمد، دار الكتب العممية، بيروت، ط .ٖٓ
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الذىبي، شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف أحمد، سير أعالـ النبالء، تحقيؽ مجموعة  .ٖٔ
 ـ.ٜ٘ٛٔ، ٖمف العمماء بإشراؼ شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط

الرازي، أحمد بف فارس،الصاحبي في فقو المغة، تحقيؽ: السيد صقر، مطبعة عيسى  .ٕٖ
 الحمبي، القاىرة.

 تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي، بيروت.الرافعي، مصطفى صادؽ،  .ٖٖ
 ـ. ٕٕٓٓ، ٘ٔالزركمي، خير الديف بف محمود، األعالـ، دار العمـ لممالييف، بيروت، ط .ٖٗ
السيرافي، الحسف بف عبد اهلل، أخبار النحوييف البصرييف، تحقيؽ: طو محمد الزيني،  .ٖ٘

 ـ.ٜٙٙٔ، ومحمد عبد المنعـ خفاجي، طبعة مصطفى البابي الحمبي، القاىرة
السيوطي، جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر، المزىر في عمـو المغة وأنواعيا،  .ٖٙ

 ـ.ٜٜٛٔ، ٔتحقيؽ: فؤاد عمي منصور، دار الكتب العممية، بيروت، ط
 ىػ،.ٖٓٔٔالسيوطي، جالؿ الديف، اَلقتراح في أصوؿ النحو، حيدر أباد الدكف،  .ٖٚ
بغية الوعاة في طبقات المغوييف  السيوطي، عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف، .ٖٛ

 والنُّحاِة، تحقيؽ: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، المكتبة العصرية، صيدا، لبناف.
الشنتريني، أبو الحسف عمي بف بساـ، الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، تحقيؽ: إحساف  .ٜٖ

 عباس، الدار العربية لمكتاب، ليبيا، تونس.
بف حنبؿ، تحقيؽ: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الشيباني، أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد  .ٓٗ

 قرطبة، القاىرة.
الصعيدي، عبد المتعاؿ، بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح، مكتبة اآلداب، القاىرة،  .ٔٗ

 ـ.ٕ٘ٓٓ
الصفدي، صالح الديف، الوافي بالوفيات، تحقيؽ: أحمد األرناؤوط، وزميمو، دار إحياء  .ٕٗ

 ـ.ٕٓٓٓالتراث، بيروت، 
 .ٕٔومذاىبو في النثر العربي، دار المعارؼ، القاىرة،طضيؼ، أحمد شوقي، الفف  .ٖٗ
 ضيؼ، شوقي، المدارس النحوية، دار المعارؼ، القاىرة. .ٗٗ
العايد سميماف إبراىيـ، وقفات عمى إبداعاٍت لمجاحظ المغوية، مقاؿ عمى موقع )شبكة  .٘ٗ

 ـ.ٕٕٔٓأبريؿ  ٕٚصوت العربية( عمى شبكة المعمومات الدولية، بتاريخ 
 ـ.ٖٜٛٔتاريخ النقد األدبي عند العرب، دار الثقافة، بيروت،عباس، إحساف،  .ٙٗ
العسقالني، أبو الفضؿ أحمد بف عمي، اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيؽ: عادؿ أحمد  .ٚٗ

 ىػ.٘ٔٗٔ، ٔعبد الموجود وعمي محمد معوض، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، ط
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ي، ومحمد أبو الفضؿ، العسكري،أبو ىالؿ، الصناعتيف،تحقيؽ: محمد عمي البجاو  .ٛٗ
 ىػ.ٜٔٗٔالمكتبة العصرية، بيروت،

العكبري، أبو البقاء عبد اهلل بف الحسيف، المباب في عمؿ البناء واإلعراب، تحقيؽ: عبد  .ٜٗ
 ـ. ٜٜ٘ٔ، ٔاإللو النبياف، دار الفكر، دمشؽ، ط

 ـ. ٜٙٚٔعيد، محمد، الرواية واَلستشياد بالمغة، عالـ الكتب، القاىرة،  .ٓ٘
و زكريا يحيى بف زياد، معاني القرآف، تحقيؽ: احمد يوسؼ النجاتي ومحمد الفرَّاء، أب .ٔ٘

 ، دار المصرية لمتأليؼ والترجمة، القاىرة.ٔعمى النجاروعبد الفتاح شمبي، ط
القزويني، محمد بف عبد الرحمف، اإليضاح في عمـو البالغة، تحقيؽ: محمد عبد المنعـ  .ٕ٘

 خفاجي، دار الجيؿ، بيروت.
سف عمي بف يوسؼ، إنباه الرواة عمى أنباه النحاة، تحقيؽ: محمد أبو القفطي، أبو الح .ٖ٘

، ٔالفضؿ إبراىيـ، دار الفكر العربي، القاىرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط
 ـ.ٕٜٛٔ

القمقشندي،أحمد بف عمي، صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، دار الكتب العممية،  .ٗ٘
 بيروت.

، العمدة في محاسف الشعر، تحقيؽ: محمد محيي القيراوني، أبو عمي الحسف بف رشيؽ .٘٘
 ـ.ٜٔٛٔ، ٘الديف عبد الحميد، دار الجيؿ، بيروت، ط

المزي، يوسؼ بف الزكي، تيذيب الكماؿ، تحقيؽ: بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيرو،  .ٙ٘
 ـ.ٜٓٛٔ، ٔط

المسعودي، أبو الحسف عمي بف الحسيف، مروج الذىب ومعادف الجوىر، تحقيؽ: محمد  .ٚ٘
 ـ.ٖٜٚٔ،٘يف عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، طمحيي الد

مسمـ، أبو الحسيف مسمـ بف الحجاج،الجامع الصحيح المسمى صحيح مسمـ، باب: في  .ٛ٘
 التحذير مف الكذب عمى رسوؿ اهلل ، دار الجيؿ بيروت، دار األفاؽ الجديدة، بيروت.

حاد الكتاب العرب، منقور،عبد الجميؿ، عمـ الدَللة أصولو ومباحثو في التراث العربي، ات .ٜ٘
 ـ.ٕٔٓٓدمشؽ، 

النويري، أحمد بف عبد الوىاب، نياية األرب في فنوف األدب، دار الكتب القومية،  .ٓٙ
 ىػ.ٖٕٗٔالقاىرة، 
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اليوسي، الحسف بف مسعود، زىر األكـ في األمثاؿ والحكـ، تحقيؽ: محمد الحجي  .ٔٙ
، ٔمغرب، طال –دار الثقافة، الدار البيضاء  -ومحمد األخضر، الشركة الجديدة 

 ـ.ٜٔٛٔ


