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خصُُ:
مُلُ ُ ُ
الرسائل األدبية الغرض منها توصيل رسالة إلى التلقيى و كل ىد يىو ىو لهىا ا ىا
أخرى ير مباشرة تؤد هاو كه تسلعتل لقلحذ ر كاللهو و كتصل أحيانا إل درجة الله م
التيذع كاالسلهزاء كذلك نطوي عق أسباب نفسيةو أك عاليا اجلتاعيةو أك سياسية.
فعالية التنافسة عق التنصب كاللفاخر به كا سبب خصومة الجاحظ مع ابىد عبىو
الوهابو بينتىا اللنىافع عقى الحىب سىبب العىواكة بىيد ابىد ن ىوك كمنافسىه ابىد عبىوك
عق كالّدة بنت التسل ف و كاسلعتل كال األد بيد هذا الجىنع األدبى كهىو أدب الرسىائلو
للوصيل رسالة مبطّنة بالله م كالسخر ة كاالسلهزاء .كمع أ هناك فاريا نمنيا بيد
ال اتب ْيْد إال أ ابد ن وك تأثر بسابيهو كحىاك أ لجىاكنف فى بعىن النىواح بابواعاتىه
كصورف كلوحاته الفنيةو ف انت هناك أكجه تالي كأكجه افلراق بينهتا حاكلىت فى
هذا البحث بيانهاو سواء ما لعقى بالجوانىب الصخصىية لق لّىابو أك ةبيعىة الرسىائل
كمناسباتهاو أك كيفية سرد األحواث كالويائعو كاسىلوعاء الصخصىيا اللراثيىة فيهىا.
كتناك البحث اإلةار الص ق لقرسائلو كبيا ةر ية االيلبا كاللضتيد فيهاو مىع
ذكىىر البنىىاء العىىاا ل ىىال الرسىىالليدو كمىىوى أهىىور الىىراكي أك السىىارد ف ى الرسىىالةو
كالوافع لذلكو مع بيا األساليب البال ية كالواللية كالبو عية ف سبيل إ صا الف رة
إل التلقي ف أكضح صورةو كتا أنها مجا لعرض الثيافة كالتعرفة كالف ر.
المفتاحية :عبوك و كالّدةو السخر ةو الله مو اللوك ر.
الكلماتُُُ ُُُُ ُُ ُ
ُُ ُُ ُُ ُُ
المقدمةُُ:
ُُ ُُُ ُ ُ
إ االتصا ال و إال بيد مرسل كملقي و كبينهتا رسالة ر و أ وصىقها الترسىل
إل التلقي لينيل له خيىرا أك ثيىر لو ىه ف ىرا أك حىرك فيىه عاةفىة كبصىراو كل ىد منىاح
البال ة عجيبةو كأساليب ال لّاب ر بةو كالتياصو كالغا ا مر بىةو ف انىت رسىالة ابىد
ن وك الله تية الل صا ها عق لسا محبوبله كالّدةو مرسال إ اها إل خصته ك ر ته
الون ر ابد عبوك الذي سع لقليرب مد األميرة كآلّدة ليرتبط بها ك لز ّكجهىا بعىو
انبهارف بجتالهاو كحالكة لسانهاو كحسد توبيرهاو كحصافة عيقها كتف يرها.
54

التداعيات التراثية في الرسائل التهكمية لدى الجاحظ وابن زيدون

كل ّتا كانت هذف الرسالة ته تيةو كع ّوها كثير مد الوارسىيد هزليىةو عقى الىر م
متىىا لنفهىىا مىىد العقىىوا كالتعىىارهو كمىىا بثّىىه فيهىىا مىىد معرفىىة بىىاللوار ل كالسىىيرو
كاسىلوعاء لصخصىيا التصىاهير مىىد العقتىاء كالح ىااو كاليىىادة كاأليىرا و فهىل هىىذا
الىىنتط مىىد الرسىىائل مىىد نلىىا األنىىولع كمغربهىىا؟ أك كىىا كاتبىىه ملىىأثرا فيىىه ب نىىون
الصىىىرق كمعارفىىىه كثيافلىىىه؟ كمرجعىىىه فىىى ذلىىىك سىىىيو البيىىىا كاللبيىىىيدو كصىىىاحب
اللصانيف البو عىة كالثيافىة الوارفىة اللقيقىةو أبىو عتىرك محبىوب بىد بحىر الجىاحظ.
صاحب رسالة اللربيع كاللىوك ر اللى نسىجها فى الىله م كالسىخر ة مىد أحىو كلّىاب
الون ر ابد الز ا كهو أحتو بد عبو الوهابو للطاكلىه عقى الجىاحظ كالليقيىل مىد
شىىأنه كميىىوارفو ف انىىت رسىىالله السىىاخرة الله يتىىةو لىىذا كىىا لزامىىا عيىىو ميارنىىة بىىيد
الرسالليد كميوار ما تأثر به ابد ن وك و كما أضافه مد أساليبو كتن ّوع ف ةر يىة
اللف ير كاللصو رو فصرعت ف هذا البحث محىاكال بيىا أكجىه االتفىاق كاالخىلاله
بيد أد بيد عليتيد أحوهتا مد التصرق العرب كاآلخىر مىد مغربىه .ككانىت هنىاك
دراسا سابية درست هذف الرسائل كشرحلهاو كل د منفصقة كل منهىا فى مجالهىاو
مثىىىل :السىىىخر ة فىىى أدب الجىىىاحظ لعبىىىو الحقىىىيم محتىىىو حسىىىدو الف اهىىىة فىىى األدب
األنولس لر اض يز حةو مالمح اللجو و ف النثر األنولس لتصطف السيوف كمع
ذلك فه نادرةو كال توجو – فيتا أعقىم – دراسىا تناكلىت هىذا التوضىوع كوراسىة
مواننة بيد الجاحظ كالتلنب ف الرسائل الله تية .كلوراسة هذا التوضوع ي ّسّىتت
البحث إل ثالثة مباحث أساسية:
األك  :الزمد كالتناسبة كالغرض؛
الثان  :انع ا شخصية ال لّاب ف الرسالة كالبناء العاا لقرسالة؛
الثالث :مياربة لبيا أكجه االتفاق كاالخلاله بيد الرسالليد.
كعق هذا األسا انلهجت التنهج اللار خ التعلتو عق اللحقيىل كاالسىليراءو
مىىع االسىىلعانة بنلر ل ى السىىرد كاليىىراءة لتعرفىىة الخصىىائال الل ى تتيّىىز كىىال مىىد
الرسالليدو مد خال مجتوعة مد األةر االجلتاعية كالثيافية كالحضار ة.
الزمنُوالمناسبةُوالغرضُُ:
ُُ ُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُُُ.ُ1
زمنُالرسائلُ
ُُ ُُُ ُ ُُُُ ُ ُ ُ.ُ2ُ.ُ1
التراد بالزمد :الفلرة الزمنية الل ألفت فيها رسالل الجىاحظ كابىد ن ىوك فى
إةارهتا اللار خ كالسياس ؛ كأما التناسىبة فهى تلعقى باألسىباب ال امنىة كراء إنصىاء
هاتيد الرسالليدو كأما الغرض فالتراد به ف أي رض أدب كلبت هاتا الرساللا ؟
فالفلرة الزمنية ل لابة هاتيد الرسالليدو فا رسالة اللربيع كاللىوك ر :هى أكلى
الرسىىالليدو كأك رسىىالة فى األدب تصىىور نتوذجىىا إنسىىانياو كمىىع أنهىىا أهىىر فى
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التصرق فه أك رسائل الجاحظ دخوال إل األنولعو حيث دخقت ف كيىت مب ىرو
ككا ذلك ف حياة الجاحظ نفسهو كأكصقها إل األنولع تقتيذف سالّا بد ن و الت نّ
بىىأب خقىىفو الىىذي صىىحب الجىىاحظ حىىوال عصىىر د عامىىاو ككانىىت تعىىره برسىىالة
الطو كالعرضو كتىا تعىره برسىالة اللربيىع كاللىوك رو كرسىالة الف اهىةو كصىف
الجاحظ فيها أحتو بد عبو الوهاب بأنه مربع كمو ّكر.1
" إ هناك مد األسباب ما حتل عق االعلياد بأ ابد ن وك لىم لىب رسىالله
الهزليىة إال بعىىو كصىىو رسىىالة اللربيىىع كاللىوك ر إلى األنىىولع" .2فبتجىىرد كصىىو
رسالة الجاحظ إل األنولع اةقع عقيها األدباء كال لاب كتا هو دأبهم فى تقيىف كىل
ما صور عد التصرق مد كلب كرسىائل كمؤلفىا و كمىد هىؤالء ابىد ن ىوك الىذي
أعجب بها كحاك أ يلف أثرها ك حذك حذكها ف كلابة الرسائلو كهذا و عقى
اةالع ابد ن وك عق رسالة الجاحظو كتأثرف بهىاو كتىا أ ّ الرسىالليد لىم لبىا فى
نمد كاحوو لقفارق الزمن بيد ال اتبيد؛ أل ابد ن وك كلو بعو كفاة الجاحظ بتائة
كتسع كثالثيد سنة تير با.
مناسبةُالرسائلُ
ُُ ُُُ ُ ُُُُ ُُ ُُُ ُ.ُ3ُ.ُ1
أما مناسبة الرسالليد فا الباعىث عقى كلابىة رسىالة اللربيىع كاللىوك ر لقجىاحظ
هىو دافىىع شخصى ؛ فيىىو اعلى ّو أحىو ال لّىىاب كهىو أحتىو بىىد عبىىو الوهىاب بنفسىىه حلى
ةاك الجاحظ ف ال لابةو كل ّتا نفو صبر الجاحظو كلم عو باسلطاعله احلتالهو أنصأ
هذف الرسالة ل ويف تطاك أحتو بد عبو الوهاب عقيه .3كربتىا السىبب فى ذلىك
عود إل أ أحتىو بىد عبىو الوهىاب كانىت لىه منزلىة رفيعىة كم انىة سىامية فى ذلىك
الويتو متا جعقه حلل مركزا مرمويا ف يقوب الخقفىاء كاألمىراء؛ كهىذا متىا أثىار
الغيظ ف يقب الجاحظو كأكيو نار الغضب لو هو فيو كىا الجىاحظ ىرى نفسىه دائتىا
ف ى يىىر م انهىىا الالئ ى بهىىاو كلىىوال تيقبىىا الىىوهر عقيىىه بسىىبب فيىىرف ل ىىا خقيفىىة
لقتسقتيدو كمحتو بد عبو التقك الز ا أتتر بأمرف ك عتل تحت وف.
املأل يقب الجاحظ ب ْرْ ف جتيع ال لّاب ألنه راهم دكنهو ككا البد عبو الوهىاب
مد تقك ال راهية أكفر نصيبو عبّّر عنها الجاحظ برسالة خ ّ
صّه بهىاو بسىبب تباهيىه
بنفسه كا لرارف بتنصبهو كأنه فىوق الجىاحظ م انىةو كتىا أ ّ ىو الجىاحظ ال تطولىهو
فعاب كهزأ به كهجافو كتا عارض مذهبه ال الم و مسلغال ف ذلك منصبه كنفوذف
كصحبله كبار رجا الوكلةو ككثر منه ذلك حل ضاق به الجاحظ ذرعىا بعىو ةىو
 1نلر :فوني عيس و األدب األنولس و ص.524 :
 2إحسا عبّّا كآخرك و دراسا ف األدب األنولس و ص.25 :
 3نلر :عق أبو مقحمو مجتوع رسائل الجاحظ األدبيةو ص.8 :
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اصىىطبارو فىىألف فيىىه رسىىالله .4كأرى أ الجفىىوة اللىى حصىىقت بىىيد ابىىد الز ىىا
كالجاحظ جعقىت ابىد عبىو الوهىاب سىلغقها فى الليىرب مىد ابىد الز ىا مىد جهىةو
كليزداد يربا مد الخقيفة مد جهة أخرىو كهذا الفعل ربتا جعل الجاحظ لألم كثيىرا
لهو ألنىه حى ّل م انىهو ككىا ذلىك سىببا فى إنصىاء رسىالله كتىا أسىقفناو كهىذا التويىف
ذ ّكرنا بابد ن وك ف األنولع لالتفاق بينهتىا فى كلابىة رسىالليهتاو فالجىاحظ كىا
مصور إلهاا البد ن ىو ك أكثىر مىد كونىه أسىلاذا لىه فى اللعبيىرو كاتفيىا فى أ كىال
منهت ىا كلىىب رسىىالله لصىىخال اسىىلغل الجفىىوة الل ى أحىىوثت شىىرخا ف ى العاليىىة بىىيد
الجاحظ كابد الز ا ف التصىرق كبىيد ابىد ن ىوك كمحبوبلىه كالّدة فى األنىولع.
فابد ن وك كلب رسالله الهزلية الله تية فى الىون ر ابىد عبىوك الىذي ةتىع فى
الليرب مد كالّدة بنت التسل ف و بعو أ أكفىو إليهىا امىرأة مىد جهلىه تسىلتيقها إليىهو
بينتا الجاحظ كلىب رسىالله فى أحتىو بىد عبىو الوهىاب ألنىه حىاك الليىرب مىد ابىد
الز ا و كل د اخلقفا ف الهوه.
كلو تلبعنا النلائج الل تحييت مىد كلابىة هىذف الرسىائل للبىيد لنىا أ ابىد ن ىوك
عنو كلابله لرسالله لم حي ا له منهاو فهى لىم ترجىع لىه كالّدة كال اسىلطاع النيىل
فيها مد خصته ابد عبوك ؛ بل انداد ضب كالّدة مد ابد ن وك كانداد تيربا
مىد ابىىد عبىوك و لتىىا تحلو ىه الرسىىالة مىد ألفىىاأ نابيىة مىىد جهىةو كألنىىه ت قىم عقى
لسانها دك إذنها مد جهة أخرىو ل د الجاحظ حي هوفه حيث لىم لجى ّرأ أحتىو بىد
عبو الوهاب عق الجاحظ بعو هذف الرسالة.
طبيعةُالرسائلُ
ُُ ُُُ ُ ُُُُ ُ ُُُ .ُ4ُ.ُ1
كلو رجعنا إل ةبيعة الرسالليد لوجونا أ رسالة اللربيع كاللىوك ر لقجىاحظ يىو
جاء ف مياا السخر ة مد أحتو بد عبو الوهابو كتتلان بتسحة مد التىر الىذي
نصوف الجاحظ ف كلاباتهو حيث سخر مىد يىبح ابىد عبىو الوهىاب كصى ّورف تصىو را
كار اتور ا مضح او ف الويت الذي تلحنىه بتائىة سىؤا طرحهىا عقيىهو ك طقىب
منه اإلجابىة عقيهىا5و كاسىلهقها بالبسىتقة اللى أرجعهىا بعىن الوارسىيد إلى الن ّسّىا
الذ د ص ّوركا بها الرسالة.
بينتىىا رسىىالة ابىىد ن ىىوك فجىىاء ته تيىىة كليسىىت هزليىىة كتىىا كصىىفها بعىىن
الوارسيدو ألنها صور عد مويف ضبو كألنه ةغ عقيها ةابع الىله م الصىو و
مد خال إةالق األلفاأ الله تية مباشرةو كذلك ر ّدا عق ابد عبىوك الىذي حىاك
الليرب مد محبوبله كالّدة متا خق لو ه نوعا مىد االحليىا الىواخق و ضىاق الصىعر
4
5

نلر :عبو الحقيم محتو حسدو السخر ة ف أدب الجاحظو ص.914-981 :
نلر :عق أبو مقحمو مجتوع رسائل الجاحظ األدبيةو ص.8 :
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عىىد اسىىليعاب التويىىف فقجىىأ إلى ال لابىىة نثىىرا -كهىىذا متىا لفىىرد بىىه ابىىد ن ىىوك فى
كلاباتىىه – إذ انفجىىر فجىىأة فى ابىىد عبىىوك يبىىل أ ىىأت بالتيومىىة الضىىركر ة لعىىادة
الرسائلو متا و عق ضبه كانفعاله.
أغراضُالرسائلُ
ُُ ُُُ ُ ُُُُ ُُ ُ ُُ.ُ5ُ.ُ1
كبالنلر إلى الغىرض الىذي أنصىست بسىببه الرسىالليد لبىيد أ الجىاحظ أراد أ
قيّىىد أحتىىو بىىد عبىىو الوهىىاب درسىىا ف ى احلىىراا العقىىم كالعقتىىاءو كعىىوا اللطىىاك أك
االجلراء عقيهمو فانوفع سخر مد ادعائىه كجهقىهو كلىم ىرتن السىب كالصىلم خطىة
كابد ن وك و بل عتو إل السخر ة كالضحكو كذلك باصطناع كسائل شىل و منهىا:
تعر ة مهجى ّوف عقتيّّىا ككصىف ن فىهو بطىر سىيل مىد األسىسقة عقيىه مىد أسىسقة العقىم
كالف ر اللعجيز ىة .6ك ىرى إحسىا عبّّىا أ رسىالة ابىد ن ىوك يصىو مىد كلابلهىا
تحييى ىىا ليد :األكلى  :معارضىىة لقجىىاحظ فى رسىىالة اللربيىىع كاللىىوك رو كالثانيىىة:
عرض معارفه كنواح ثيافلهو كأ شخصية ابد عبوك لىم تىأ فى هىذف الرسىالة
إال لخومة هذ د الغرضيدو كتا ىرى أ ابىد ن ىوك لىم ىد مهلتىا كثيىرا بىأ تجىو
الرسالة ةر يها إل الصخال التهجو فيهاو كإنتا كا رسم نتوذجىا أدبيىا ىو عقى
ميورته كاتساع معارفه .7كهذا ال تنع أ ت ىو هنىاك أ ىراض أخىرى يىر هىذ د
الغرضيدو القذ ْْد ربتا تحييت نسبة كبيرة منهتاو ف الويت الذي لم تلحي فيه بييىة
األ ىىراض  -كتىىا تيىىوا  -فىىال الرسىىالة نالىىت مىىد ابىىد عبىىوك باليىىور الىىذي أرادف
العاش و كال ه أعاد إليه كالّدةو بل ناد مد يطيعلها له.8
والبناءُالعامُُُ ُ ُُُ ُ
للرسالة
للكاتبُ ُُُُُُ ُُُُ ُُ ُ
سُالشخصيةُُُ ُُُ ُُ
انعكا ُُُُ ُ ُ ُُ ُُ
ُُُ ُ ُُُ.ُ2
ُُ ُُ ُ ُ ُُُُ ُُ ُ ُُُ.ُ1ُ.ُ2
انعكاسُالشخصية
شخصىىية الجىىاحظ ف ى رسىىالة اللربيىىع كاللىىوك ر ه ى شخصىىية النايىىو كالتف ىىر
التعلزل و كهذف إحوى التيزا الل املان بهىا الجىاحظ فى رسىائقه كافّىة .ففى هىذف
ضحك اليارئ عقيه مىد
الرسالة اسلطاع الجاحظ أ بقغ مد صاحبه ما ر وو كأ
ِ
ير أ ثير ف نفسه شفيةو أك صعر بحيو دفيد أك تحامىل أىاهر؛ أمىا ابىد ن ىوك
فيو أشعر اليارئ بتا تنطوي عقيه نفسه مد بغن لصاحبهو كأثىار فى نفسىه الصىفية
عقيهو بسبب تحامقه الصر ح كشلته الت صوه.
فالفرق هو اخلاله شعور ابد ن وك كنفسيله عد شعور الجاحظ كنفسيله؛ فيو
كانت الخصومة بيد الجاحظ كصاحبه فى حىوكد الىرأي كالعيىلو بينتىا ابىد ن ىوك
6
7
8

نلر :فوني عيس و األدب األنولس و ص.528 :
نلر :إحسا عبّّا و تار ل األدب األنولس  :عصر الطوائف كالترابطيدو ص.945:
نلر :مصطف الص عةو األدب العرب ف األنولع :موضوعاته كفنونهو ص.408:
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فيو كانت الخصومة تلصل بالعواةف كتتىع شىغاه اليقىوب كالتصىاعر9و كال شىك
أ ثورة العواةف أعنف كأيوى مد ثورة الرأي كالعيل .ك ىرى عبىو العز ىز عليى
أنه " توجو صقة بيد الرسىالليدو ككجىه االخىلاله تىد فى أ رسىالة ابىد ن ىوك
أد ّ
ق كأكسعو كه تو ّ عق عقم كاسع بأحواث اللار لو كيورة فى الىله م الصىر ح
10
عق ابد عبوك منافسه ف الحب كالسياسة"  .كمد الوارسيد مد ىرى أ "هىذف
الرسالة تولّنا عق يوة عارضلهو كحضور بو هلهو كحسد تصىرفه"11و كهنىاك مىد
أضاه أ "ابد ن وك يو كفّ ف السيطرة عق عيو اليراءو فتا اسلصىعركا معىه
التقل كاالسلهجا ".12
كمد التالحظ أ شعر ابد ن وك نائ وكر حو ذاتهو لذا أخف فى نلرتىه
إل خصتهو إذ لم لجاكن شخصيله ف النلر إلى يضىيله؛ أمىا الجىاحظ فانىه مف ىر
وكر أدبه حو التوضوعا الل تصغل ذهنهو ككا هته النا بالورجىة األكلى و
لىىذا فهىىو يقيىىل االسىىلغراق فى نفسىىهو ك لعامىىل مىىع يضىىيله بعيىىوا عىىد الذاتيىىة محىىوال
مص قله مد مص قة ذاتيىة إلى مصى قة فقسىفيةو كتىا أنىه ال سلصىهو كثيىرا بالصىعر فى
رسىىالله اللربيىىع كاللىىوك ر ميارنىىة بىىابد ن ىىوك ال ىذي اسلصىىهو بالصىىعر كح ّولىىه مىىد
منلوا إل منثورو كبالع ع كذلكو كذلك بح م كونىه شىاعراو كهىذف خاصىيّّة املىان
بها ابد ن وك .13
ككانىىت انفعىىاال الجىىاحظ فى رسىىالله يقيقىىة نسىىبيّّاو متزكجىىة بالف اهىىة كالرسىىم
ال ار اتوري التضىحك؛ بينتىا ابىد ن ىوك فى رسىالله الله تيىة يىو أذهبىت اتّزانىه
النفس بال املو متا جعقه رم ابد عبوك بألفاأ ميذعة جارحة ي ّتة فى الىله مو
كتا تناكلها بتنله الج ّو ّّة.
البناءُالعامُللرسالتينُ
ُُ ُُُُُ ُ ُُُُ ُُ ُُُُ ُُُُُُ.ُ2ُ.ُ2
مد حيث الص ل جاء رسالة الجاحظ أكثر ةوال مد رسالة ابد ن وك و كذلىك
رجع إل ثيافة التل قمو فالجاحظ دائم السؤا كاللحقيل كالتناأرةو لذا ي ّسّم الجىاحظ
رسالله إل فصو و كتا توجه بخطابه مباشرة إل أحتو عبو الوهىاب؛ بينتىا رسىالة
ابد ن وك أيص ر مىد سىابيلها فقىم حىلج األمىر إلى تيسىيتها إلى فصىو و كأجىرى
خطابه عق لسا كالّدة .ك يو ةه حسيد مفاخرا برسالة الجاحظ" :ك ف جوا أ
 9نلر :سالم عبو الر ّناق سقيتا و تر ّسّل الصعراء ف األنولعو ص.19:
 10عبو العز ز علي و األدب العرب ف األنولعو ص.545:
 11حسد جاد حسدو ابد ن وك و ص.202:
 12مصطف السيوف و مالمح اللجو و ف النثر األنولس خال الير الخامع الهجريو ص.542:
 13نلر :إحسا عبّّا كآخرك و دراسا ف األدب األنولس و ص.952:
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ننلر ف رسالة اللربيع كاللوك رو الل هجو بها الجاحظ أحتو بد عبو الوهابو نجىو هىذف
الرسالة ةو قةو مائة كختسيد صفحةو كه مد أكلها إل آخرها هجاء كهجاء".14
بوأ رسالة ابد ن ىوك الله تيىة بتيومىة بلىراء بقفىظ (أمىا بعىو) دك بسىتقة أك
حتوو فييو " :أما بعو؛ أ ها التصاب بعيقىهو التىو ّرّة بجهقىهو البىيد سىيطهو الفىاح
قطهو العىاثر فى ذ ىل ا لىرارفو األعتى فى شىتع نهىارفو السىايط سىيوة الىذباب
عق الصرابو كالتلهافت تهافت الفراش فى الصىهابو فىا العجىب أكىذبو كمعرفىة
الترء أصوب".15
رم ى ابىىد ن ىىوك خصىىته ابىىد عبىىوك ب ى (اللهافىىت) كهىىو كصىىف دا عق ى
الحا و كيو عتو إل اللصر ح كالتجاهرةو كأأهىر عيىوب خصىته بصىورة ته تيىة
ميذعةو مسلتوا ته ّ ته مد عيوبه الجستية كالف ر ة حيث كصفه بالجنو كالجهالة.
أما الجىاحظ فييىو " :كىا أحتىو بىد عبىو الوهىاب مفىرة اليصىر ك ى ّوع أنىه مفىرة
الطو و ككا مربّّعا كتحسبه لسعة جفرته كاسلفاضة خاصىرته مىو ّكراو ككىا جعىو
األةىىراهو يصىىير األصىىابعو كهىىو فى ذلىىك ى ّوع البسىىاةة كالرشىىايةو كأنىىه عليى
الوجهو أختال البطدو معلو اليامة .16"...
انع سىىىت رك الجىىىاحظ التطبوعىىىة عقىىى الوعابىىىة كالهىىىز عقىىى ةر يلىىىه فىىى
السخر ة مد خصتهو فاللفت بحاسله الويّادة ف الفيىرة السىابية إلى عيوبىه الخ ْقييّّىةو
كالجستية اللاهرةو كتصاده أ أحتو بد عبىو الوهىاب كىا مربّّعىا مىو ّكراو مفىرة
اليصىىرو كالصىىورة ال ار اتور ىىة ه ى الصىىورة اللى تهىىوه إلى مسىىل شىىخال أك
ش ءو كتصو ه ش قه ككايعه الذي هو عقيه كاليصو منه السخر ة كاإلضحاكو فوجو
الجاحظ النتوذ ال ار اتوري الجاهزو كعتو إل إأهىار تقىك العيىوب فى صىورة
الهز و كتا اعلتو الجاحظ عق أسا التفارية أك اللضىاد بىيد م وناتىه الخقييىة مىع
االسىىلعانة بعناصىىر أخىىرى كاللضىىخيم كاللقفيىى و كالتبالغىىة متىىا لوصىىل بهىىا إلىى
السىىىخر ة كاإلضىىىحاك .17كبىىىالنلر لقبنىىىاء الفنىىى لقرسىىىالة نجىىىو أ رسىىىالة اللربيىىىع
كاللوك ر تيع ف ثالثة أيساا رئيسة :ميومة ةو قة – صقب الرسالة – خاتتة ةو قة
فى الرسىىالة الله تيىىة البىىد ن ىىوك نجىىو اللصىىتيم فى البنىىاء ىىاد ىىو مفيىىوداو ألنىىه
اعلتو عق اللقيائية اللامة ف كلابة رساللهو كربتىا تتيىل إلى الجانىب اليصصى .18
 14ةه حسيدو حو ث الصعر كالنثرو ص.44:
 15عق عبو العليمو د وا ابد ن وك و ص.424:
 16عق أبو مقحمو مجتوع رسائل الجاحظ األدبيةو ص.529:
 17فوني عيس و اآلدب األنولس و ص.520:
 18نلر :إحسا عبّّا كآخرك و دراسا ف األدب األنولس و ص94:و.94
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الجاحظ لم ذكر نفسه ف الرسالة إال بص ل عارضو كهو عى ّو سىاردا بتعىا ير النيىو
الحو ثو ككأ عترك بد بحر شخصية أخرى ير شخصية التؤلفو لىذا تىم إدرا
اسىىته مىىع بييىىة شخصىىيا الرسىىالة؛ حيىىث ذكىىر م ى ّرّتيدو مىىرة ف ى نها ىىة الرسىىالةو
كاألخىىرى عنىىو يولىىه" :كأشىىهو أنىىك سلخاشىىد عتىىرك بىىد بحىىر كتعايقىىهو ثىىم تلىىافرف
كتطاكلهو كتغنّ مع مخارق كتن ر فضل نرنكر" .19كفيتا عوا ذلك فانه كا السارد.
كيو حاك ابد ن وك أ حلذي حذك الجىاحظ ل نّىه أخفى فى أ ىد ىو سىاردا أك
راك ا كإنتا كضع نفسه ضتد شخصيا الرسالة؛ فيو مىو نفسىه عقى لسىا كالّدة
تعر ضىىا ال تصىىر حاو كيولىىه" :كلعقّىىك مىىا ى ّرّك مىىا عقتىىت صىىبوت إليىىهو كشىىهو
مساعفل لهو مد أيتىار العصىرو كر ىاحيد التصىرو الىذ د هىم ال واكىب عقى ّو هتىمو
كال ّر اض ةيب شتم.
20
مثل النجوا الل سري بها الساري" .
مد تق منهم تيل الييت سيّّوهم
كتح ّوث ف موضع آخر عد نفسهو مو ّجّها خطابه البىد عبىوك يىائال" :كه ْبْىك
ساميلهم ف ذركة التجو كالحسبو كجار لهم ف ا ة اللره كاألدبو ألست تأكي
إل بيت يعيوته ل ىاع؟" .21كعنىو تحقيىل رسىالة اللربيىع كاللىوك ر نلبىيّّد أ الجىاحظ
عتو إلى تيسىيم الجتىل إلى فيىرا ميفىاةو كاالسىلطرادو كمىز بىيد الجى ّو كالهىز و
كاالعلراض بالجتل الوعائية كاللضىتيدو إضىافة إلى الجانىب التوسىيي و كالجىول
كالنيويو كاليصص كالله ّ ت و كالسجع كاالندكا  .ك رى أحتىو أمىيد فى رسىالة
اللربيىىع كاللىىوك ر أ الجىىاحظ اسىىلطاع "أ جعىىل لهىىا موضىىوعا عقتيّىىاو بىىل لعقّهىىا
أحسد رسائقه لتد شاء أ عره أي الرسائل العقتية كالعيقيةو كاألدبيىةو كالفقسىفية
الل جاء بها الجاحظ" .22بينتا عنو تحقيقنا لقرسىالة الله ّ تيىة البىد ن ىوك تبىيّّد أنىه
عتىو إلى البنىاء التلىواني لل ثيىف التعنى الىذي ر ىوف كترسىيخهو كتىا أ اسىىلخواا
أسقوب اليصر عط ييتة بال يّّة كدالليّّة تضاه إل معانيه كصىورفو إضىافة إلى
أىىاهرة الليىىو م كاللىىأخيرو كأسىىاليب الصىىرةو كاليسىىم كاالسىىلفهاا كالنىىواءو كخا ّ
صىيّّة
23
اللناص اليرآن و كالصعريو كاللار خ و كالسجع كاللضتيدو كالجنا كاللصبيه .
 19عق أبو مقحمو مجتوع رسائل الجاحظ األدبيةو ص.552:
 20عق عبو العليمو د وا ابد ن وك و ص.448:
 21التصور نفسهو ص.442:
 22أحتو أميدو ضح اإلسالاو .921/2
ّ
الرناق سقيتا و تر ّسّل الصعراء ف األنولعو ص.541-224:
 23نلر :سالم عبو
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نقاطُاالتفاقُواالختالفُ
ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُُُ ُُُ ُُُ ُ.ُ3
أوجهُالمشابهةُ
ُُ ُ ُُُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُ.ُ1ُ.ُ3
لىو تلبعنىىا أكجىىه اللصىىابه بىىيد الرسىىالليد لوجىونا أنهتىىا حفقلىىا بفىىين ىىامر بىىذكر
األعالا الذ د اكلسبوا شهرة ف اللار ل بصفا يصر عقيهمو كشىرب التثىل بهىم
ف إحوى هذف الصفا أك أكثر مد صىفةو إال أ الجىاحظ نسىب اليىو أك التثىل أك
أبيىىا الصىىعر إل ى أصىىحابهاو كلىىيع كىىذلك عنىىو ابىىد ن ىىوك ؛ فهىىو لتثىىل بىىاأليوا
كاألمثا أك آي الذكر الح يمو ك ْسبِك ذلك بيولهو ك ضف عقيه مد شخصيلهو ككأ
الجتيع مد صنع ابد ن وك .24
كتا أعجب ابد ن وك بأسقوب التبالغة الذي اتبعىه الجىاحظ فى رسىالة اللربيىع
كاللىىوك رو فسىىار عقى نهجىىه ليىىله م مىىد ابىىد عبىىوك  .نقحىىظ ذلىىك مىىد خىىال هىىذ د
التيطعيد القذ د أكردناهتا عق سبيل اللتثيلو يو الجاحظ مخاةبا أحتىو بىد عبىو
الوهىاب" :ليىو عقتىت – حفلىك – أنىك ال تحسىو عقى شى ء حسىوك عقى حسىىد
اليامىىة كضىىخم الهامىىةو كعقىى حىىور العىى ْيْد كجىىودة اليىىوو كعقىى ةيىىب األحوكثىىة
كالصنيعة التص ورة  ...كأنت تزعم أ هذف التعىان خالصىة لىكو ميصىورة عقيىكو
ال تقي إال بكو كال تحسد إال فيك".25
ك يو ابىد ن ىوك مخاةبىا ابىد عبىوك " :حلى خقىت أ ّ وسىف عقيىه السىالا
حاسىىنك فغضضىىت منىىهو كأ ّ امىىرأة العز ىىز رأتىىك فسىىقت عنىىه  ...ككسىىرى حتىىل
اشيلكو كييصر رع ماشيلكو كجذ تىة األبىرش تتنّى منادملىك  ...كمهقهىال إنتىا
ةقب ثأرف به ّتلكو كالستوأ إنتا كفّ عنو عهوكو كحاتتا إنتا جاد بوفرك".26
الجاحظ تيل ف كلاباته إل اللر ّسّل ير التييّّوو ف الويت الذي قلىزا فيىه ابىد
ىرد السىجع عنىو كقيهتىا مىد يىر
ن وك بالسجع ك ىاد ىو مطقيىاو كبصى ل عىاا ِ
ت قّىف أك تصىنّعو كثيافىىة ابىد ن ىىوك تلركىىز عقى ذكىىر األعىىالا كمىا برعىىت فيىىه أك
اتصفت بهو ف ا برن ميورتىه الثيافيىة فى أسىقوبه الله تى مىد ابىد عبىوك و بينتىا نجىو
صوى لثيافة الجاحظ ف تحو ه البد عبو الوهاب ف إ جاد أجوبة ألسسقله اللعجيز ة.
كالصورة التهيتنة عنو كقيهتاو ه الصورة اللى تواصىل البيىاء ةىوا عتىل أدبى
معيدو كتجعل اليارئ لخيل صاحبها كةبيعله ما داا يرأو كصورة عبوالوهاب ف
اللربيع كاللوك ر لقجاحظو كابد عبوك ف الرسالة الله تية البد ن وك .
 24نلر :مصطف السيوف و مالمح اللجو ىو فى النثىر األنولسى خىال اليىر الخىامع الهجىريو
ص554 :و.554
 25عق أبو مقحمو مجتوع رسائل الجاحظ األدبيةو ص.522:
 26عق عبو العليمو د وا ابد ن وك و ص.424:
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أوجهُالمفارقةُ
ُُ ُُ ُُُ ُُُُ ُ ُ ُُ.ُ2ُ.ُ3
أوجهُالمفارقةُعندُالجاحظُ
ُُ ُ ُُ ُُُُُُ ُُ ُُ ُُُ ُُُُ ُ ُ ُُ.ُ1ُ.ُ2ُ.ُ3
– لم سره الجاحظ فى هجائىه البىد عبىو الوهّىاب كلىم تىن فيىهو بىل صىبغ يولىه
بركحه الف اهية كاللر فة ته تا مضح ا مد الترسل إليه.
– لتثىىل فضىىل الجىىاحظ كيورتىىه فى نيقىىه مىىد صىىاحبهو كتحييى كىىل مىىا أرادفو مىىع
إشراكه لقتلقي ف السخر ة مد الترسل إليه دك شعور باللقم أك باليسوة عقيه.
– اسىىلخواا اإلشىىارا الثيافيىىة عنىىو الجىىاحظ ف ى رسىىالله اللربيىىع كاللىىوك ر بحيىىث
عرضىىها ف ى صىىورة أسىىسقة عىىد األمىىم البائىىوةو كاليبائىىلو كاللىىار ل اليىىو مو األنهىىار
كالجبا و كأجنا البصر  ...إلل دك ترتيب لقتوضوعا و كمر ّد ذلك عنىوف الىلت ّ د
الصو و مد ناحية الف ر؛ فال خ اللنيل مد موضوع إل آخر ف الفيرة الواحوة.27
ُُ ُ ُُُ ُُ ُُُُ ُُُُ ُُ ُُُ ُُُُ ُ ُ ُُ.ُ2ُ.ُ2ُ.ُ3
أوجهُالمفارقةُلدىُابنُزيدون
ّ
– تحامل ابد ن وك عقى منافسىه ابىد عبىوك فى حىبةة كالدةو كالتضى ّ فى ذلىك
جعقه صل إل ح ّو الحفيلة عقيهو كموعاة لضراكة الضغينة الل بينهتىاو كبخاصىة
أ مبعثها التنافسة ف الحب.
– إ د ابد ن وك يو أسره ف ذكر األعالا فقو ه اليورة عقى اإلحاةىة بلىار ل
األمم كالتصاهير مد الصخصيا اللراثيةو كمتا قفت االنلباف أ ابد ن ىوك مىار
الرسم بال قتا و إذ اسلوع تقك الصخصىيا اللراثيىة لصىخال ابىد عبىوك بحيىث
خرجه ف صور ملنوعة بقغت فيها تقك الصىفة مبقغىا لىم بقغىه صىاحب الصخصىية
األصقية إمعانا ف الله م كاالسلهزاء به.
ّ
– التعان كإ ت د يقيقة تو ّرّجت مد الهجاء إلى الىذ ّا فىالله م ثىم السىخر ة مىد ابىد
عبوك و إال أنه ليع فيها ما وعو إل التقل أك االسلهجا .28
– اسلخواا اإلشارا الثيافية عنو ابد ن وك بصورة جقيّّة ف أسقوب كلابله بحيىث
عرضها بللابع كتوف مثل :الطيو الو نيةو تار ل اإلسالاو الفقسفةو الفقكو الطبو
ال يتياءو ال الاو كالتوسيياو كما أشبه ذلكُ.
ُُ ُُ ُ ُُُُ ُُ ُُُُُ ُُ.ُ3ُ.ُ3
االقتباسُوالتضمين
تأثر ابد ن وك بأسقوب الجاحظ كةر يله فى اللصىو رو ككىا معجبىا بىه أ ّّتىا
إعجابو فهو ض ّتد كالمه آ ا مد اليىرآ ال ىر مو كأبياتىا مىد الصىعرو كعىود مىد
األمثا و كتا فعل الجاحظ ف رسالة اللربيع كاللوك ر.
 27نلر :مصطف السيوف و مالمح اللجو ىو فى النثىر األنولسى خىال اليىر الخىامع الهجىريو
ص.442-449:
 28نلر :ر اض يز حةو الف اهة ف األدب األنولس و ص.554:
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يا أبو عثتا " :فانك لو أسرفت ليقنا :يو ايلصو و كلو جر ليقنا :يو اهلو ت
الجبىا
كل نىك تجى ء بصى ء :ت ىاد السىتوا لفطى ْرْ ِم ْنىه كت ْنصى األ ْرْ ض كت ِخىر ِ
ه ّوا .29 الجاحظ نسب النال إل يائقىهو ك يىوا آ ىة مىد اليىرآ ال ىر مو ك ىو االيلبىا
لو ه مد جهليدو اتصا معنوي بالنالو كانفصا مد اللركيب األسقوب لقعبارة.
كيا ابد ن وك  ..." :كذكر أ الفرار مد اللقمو كالهرب متد ال طىاق مىد
سند التسقتيدو كيو يا تعال عقى لسىا موسى عقيىه السىالا :ففىر ْرْ ِمى ْن ْم لتىا
ِخ ْفلِ ْم30 و فابد ن وك خلقف عىد الجىاحظ فى تناكلىه لقىنالو ك لهىر تفويىه فى
هذا التيوا و ك نحو بأسقوبه إل منعطف جو و مبل ر خلقف عد ةر ية مىد سىبيهو
كه أ ةر ية ابىد ن ىوك ت تىد فى االنسىيابيةو كاإلةالىةو كاللباعىو بىيد الجتىلو
كتتنحه أصبا ا نادرة تلصل بأيواله".31
كف الرسالة الهزليىة نجىو أنهىا ذاهبىة فى هىذا التنىزع مىد تيقيىو رسىالة اللربيىع
كاللوك رو " كليع ابد ن ىوك منفىردا بالعناصىر الثالثىة اللى اعلتىوها فى رسىائقهو
كه اإلكثار مد األمثا و كحل الصىعرو كاللقىو ح باإلشىارا إلى األشىخاص كاألحىواثو
فيو أضحت هذف العناصر ستة عامة ألكثر ضركب النثر األنولس فى هىذا العصىر
حل ت اد ت و بعن الرسائل جتعا لهذف األركا جتيعا ف نطاق كاحو".32
ُُ ُُُ ُ ُُ
الخاتمةُ
 فد الرسائل عو مد ركائع الحضارة التصريية كاكلتا صورته ف الحضارة األنولسية.
 كلابا الجاحظ مثاال صىاديا لقحيىاة العقتيىة كالف ر ىةو كلىه أفضىا عقى كىل مىد
أت بعوف؛ ألنه خق فنّا جو وا مد ال لابة لم سب إليه.
 شخصية ابىد ن ىوك هى أ نى الصخصىيا األدبيىة فى عصىر مقىوك الطوائىف
كالترابطيدو حيث انصهر ف نفسه كل ثيافا عصرفو ككانت رسائقه النثر ة
ت اد ت و شعرا بتا تحتقه مىد انفعىاال الصىاعر كاهلياجىه ك نائيلىهو باإلضىافة
إل عت تف يرفو كرحابة أفيهو كفين معرفله.
 رسالة اللربيع كاللوك ر ه أسب ف اللهور مد الرسالة الله ّ تيّّىة البىد ن ىوك
بسبب الفارق الزمن بينهتا.
 رسالة اللربيع كاللوك ر الوافع ل لابلها هو اعلواء أحو ال لّاب عق الجاحظو كأما الرسالة
الله ّ تيّّة فالوافع ل لابلها هو ةتع أحو الونراء الليرب مد عصيية ابد ن وك .
 29سورة مر مو اآل ة .19
 30سورة الصعراءو اآل ة .20
 31مصطف السيوف و مالمح اللجو و ف النثر األنولس خال الير الخامع الهجريو ص.444:
 32إحسا عبّّا و تار ل األدب األنولس  :عصر الطوائف كالترابطيدو ص.244:
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اتفيت الرساللا ف أ كال منهتا كجهت إل شخال اسلغل جفوة.
كجه االخلاله ف تحي الهوه مد الرسالة أ الجاحظ حي ا له مىد كلابلهىاو
أما ابد ن وك فقم حي الغا ة مد إنصائها.
رسالة الجاحظ جاء ف مياا السخر ة ك قب عقيهىا ةىابع التىر و بينتىا رسىالة
ابد ن وك ه عتل إبىواع كلبىت فى منىا نفسى ّ محلىوا االنفعىا و كتىا ةغى
عقيها ةابع الله م الصو و.
كانت يضية الجاحظ مع خصته فى حىوكد الىرأي كالعيىلو بينتىا ارتبطىت يضىية
ابد ن وك مع خصته بالعواةف كاالنفعاال .
اخلقفت الرسائل ف الطو و متا أدى إل تيسيم رسالة الجاحظ إلى ثالثىة أيسىااو فى
الويت الذي افليو فيه رسالة ابد ن وك لهذا البناءو كاعلتو عق اللقيائية اللامة.
اسلخوا ال اتبا االيلبا كاللضىتيد كاالسلصىهاد بالصىعرو كفى اسىلخواا السىجع
كالصور البيانية.
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المصادرُوالمراجعُ
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