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  البحوث والدراسات
  إبداع الجاحظ في كتاب البخالء
  )*(إحسان النص: د

  

من أمتع  )ھ٢٥٥ - ١٥٩(للجاحظ عمرو بن حبر  )البخالء(كتاب 
كتب اجلاحظ، بل هو أمتع كتاب يف وصف البخل والبخالء يف مجيع آداب 

ّوقد ألفه اجلاحظ استجابة لطلب أحد أصحابه، ومل يذكر لنا امسه، . األمم
ًن عادة اجلاحظ تأليف كتب يف طوائف من الناس، منها مثال كتاب يف وكان م

  .أخبار املعلمني ونوادرهم، وكتاب يف حيل اللصوص
ومل تكن غاية اجلاحظ من تأليفه هذا الكتاب التعريض بطائفة من 
خصومه، آية ذلك أنه حتدث عن خبل مجاعة من أصحابه املعتزلة، منهم على 

ومل تكن غايته اجتماعية أخالقية وهي التنفري . ّلعالفُاألسواري وأبو اهلذيل ا
من البخل واحلض على الكرم وتصوير جمتمع اجلاحظ إمنا يستخلص مما ورد يف 

 ًتابه هذا فنيا حمضا، وهو إمتاعًالكتاب عرضا وإمنا كان هدفه من تأليف ك
ّوقد بني . زلّإىل الدعابة والظرف، وإىل مزج اجلد باهل َّوهو بطبيعته ميال. ُّقـرائه

وذكرت، حفظك : (لنا غايته من تأليفه كتابه هذا يف مقدمة الكتاب، قال
ُّاهللا، أنك قرأت كتايب يف تصنيف حيل لصوص النهار، ويف تفصيل سراق 

  مبا-وتقدمت . ّوحصنت به كل عورةالليل، وأنك سددت به كل خلل، 
ّأفادك من لطائف اخلدع، ونبه ّيما عسى أال  ف- من غرائب احليل ك عليه ُ

                                                            
  .عضو جممع اللغة العربية بدمشق )*(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٥٨  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

وذكرت أن قدر نفعه عظيم، وأن التقدم يف درسه . يبلغه كيد، وال جيوزه مكر
ّنوادر البخالء، واحتجاج األشحاء، وما جيوز من اذكر يل : َوقلت. واجب

ًذلك يف باب اهلزل، وما جيوز منه يف غياب اجلد، ألجعل اهلزل مسرتاحا،  ّ
َفإن للجد كدا مينع م. ًحة مجاماّاوالر فعه من ملن التمس نّن معاودته، وال بد ّ

ُوذكرت ملح احلز. مراجعته ّامي، واحتجاج الكندي، ورسالة سهل بن هارون، َ
ّوكالم ابن غزوان، وخطبة احلارثي، وكل ما حضرين من أعاجيبهم وأعاجيب 

َّومل مسوا البخل غريهم،  َ
َّصالحا، والشحإِ ُّ َ اقتصادا، ومل حاموا عن املنع، ونسبوه ً َ

ِ ً
حجة  ُّنيَبـَتاب ثالثة أشياء تـكولك يف هذا ال: (يقولمث ..) إىل احلزم، إخل

ّطريفة، أو تعرف حيلة لطيفة، أو استفادة نادرة عجيبة، وأنت يف ضحك منه 
  ).إذا شئت، ويف هلو إذا مللت اجلد

ًا حرفا ألن هاهنا أحاديث كثرية مىت أطلعنا منه: (ًويقول يف املقدمة أيضا
ا،  مهم، ومل نردّوإن مل نسمُعرف أصحا ذكرنا  وأّ مسيناهم، وسواء.  ذلك 

ّما يدل على أمسائهم، منهم الصديق، والويل، واملستور، واملتجمل، وليس يفي  ّ
ّ، وخيتل به ّفهذا باب يسقط البتة. ناية عليهمحسن الفائدة لكم، بقبح اجل

ًالكتاب ال حمالة، وهو أكثرها بابا، وأعجبها منك موقعا ُاديث أخر ليس وأح. ً
ا،  ا، وال هي مقيدة أصحا ُهلا شهرة، ولو شهرت ما كان فيها دليل على أربا

ّوليس يتوفر أبدا حسنها، إال بأن يعرف أهلها  وقد كتبنا لك أحاديث كثرية ...ً
ا، وأحاديث ا، إما باخلوف منهم،   كثريةمضافة إىل أربا ّغري مضافة إىل أربا

  ).وإما باإلكرام هلم
احظ يرى أن ذكر اسم البخيل جيعل النادرة أوقع يف النفس، التصاهلا فاجل
  .بالواقع



  
٧٥٩  إحسان النص.  د- داع اجلاحظ يف كتاب البخالء إب

وحلرص اجلاحظ على الطابع الواقعي فإن األخبار والنوادر اليت أوردها يف 
كتابه مستمدة كلها من الواقع الذي شهده أو مسع به، وليست من صنع 

ا ميكن حدوثه، فكتاب اجلاحظ يصور واقع جمتمعه، وليس فيه إال م. اخليال
ّدون تزيد أو غلو، إال ما يتطلبه العرض الفين والرغبة يف اإلمتاع ّ أما . ّ

. ّوالغلو، فلم يعرض هلاّاألحاديث اليت ال ميكن وقوعها أو اليت جتنح إىل التزيد 
ّوقد وضح مذهبه هذا بعد أن أورد خرب خبيل مسرف يف البخل، كان الدرهم 

م قد اسرتاحوا إذا دخل كيسه مل خيرج منه بعد  َّذلك، فلما مات وظن أهله أ ّ
ما كان أدم أيب؟ فإن : منه، قدم ابنه، فاستوىل على ماله وداره مث قال ألهله

. هاينقال أرو.  عندهكان يتأدم جببنة: أكثر الفساد إمنا يكون يف اإلدام، فقالوا
كان : اما هذه احلفرة؟ قالو: قال. للقمة مسح ارّفإذا فيها حز كاجلدول من أث

فهذا : قال. ال يقطع اجلنب، وإمنا كان ميسح على ظهره، فيحفر كما ترى
ذا أقعدين هذا املقعد، ولو علمت ذلك ما صليت عليه : قالوا. ّأهلكين، و

  .ُأضعها من بعيد، فأشري إليها باللقمة: فأنت كيف تريد أن تصنع؟ قال
رف األخري، وال يعجبين هذا احل: ّيعلق اجلاحظ على هذه القصة فيقول

ألن اإلفراط ال غاية له، وإمنا حنكي ما كان يف الناس، وما جيوز أن يكون 
  )١(.ا نذكرهـفأما مثل هذا احلرف فليس مم. حجة أو طريقةفيهم مثله، أو 

، وال جينح إىل اخرتاع ّفاجلاحظ ال يذكر إال ما وقع أو ما ميكن وقوعه
ّ ختيل خبالء ال ميتون إىل قصص ال يصح أن حتدث يف الواقع، وال يعمد إىل

ذا النهج خيالف مؤلفي قصص البخالء الذين اخرتعوا  واقع احلياة، وهو 
 Molière موليري يخبالء يتجاوز خبلهم ما ميكن وقوعه صنيع األديب الفرنس

                                                            
 .١١٩البخالء ص  )١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦٠  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

 اليت اخرتعها harpagon، فشخصية البخيل أرباغون )البخيل( مسرحية يف
  .ّال متت إىل الواقع بصلة

 Eugénie grandet  ) أوجيين غرانده(ً القبيل أيضا رواية ومن هذا

  . فشخصية البخيل فيها بعيدة عن احلياة والواقعbalzac لبلزاك
 اجلاحظ يف كتابه هذا عن طوائف من البخالء، وبدأه برسالة الكاتب حتدث

 ًهبه يف البخل، مث أفرد بابا ألهلّإىل بين زياد حني ذموا مذسهل بن هارون 
ُ، ملا عرفوا به من البخل، حىت جعل ديكة مرو تسلب ةو خاص وألهل مرخراسان،

  .ًالدجاج ما يف مناقريها، وجعل البخل طبعا يف صغارهم وكبارهم
ومن : (قال اجلاحظ. ومن أطرف أخبار خبالء مرو قصة املروزي والعراقي

ًأعاجيب أهل مرو ما مسعناه من مشيختنا على وجه الدهر، وذلك أن رجال 
ّل مرو كان ال يزال حيج ويتجر، وينـزل على رجل من أهل العراق، من أه ّ

ليت أين قد رأيتك : ًمث كان كثريا ما يقول لذلك العراقي. فيكرمه ويكفيه مؤنته
فأما هاهنا فقد .  إحسانك، وما جتدد يل يف كل قدمةمبرو حىت أكافئك لقدمي

 حاجة يف تلك فعرضت لذلك العراقي بعد دهر طويل: قال. عينأغناك اهللا 
 مكان املروزي ّالناحية فكان مما هون عليه مكابدة السفر، ووحشة االغرتاب،

َضى حنوه يف ثياب سفره، ويف عمامته وقلنسوته وكسائه، ّفلما قدم م. هنالك
ًفلما وجده قاعدا يف . ّليحط رحله عنده، كما يصنع الرجل بثقته وموضع أنسه ّ

قال . أثبته، وال سأل به سؤال من رآه قطّأصحابه أكب عليه وعانقه، فلم يره 
ّلعل إنكاره إياي ملكان القناع، فرمى بقناعه، وابتدأ : العراقي يف نفسه

يت من قبل العمامة، فنـزعها ُفقال لعله أن يكون إمنا أ. مساءلته، فكان له أنكر
ًمث انتسب، وجدد مساءلته، فوجده أشد ما كان إنكارا ُفلعله إمنا أيت : قال. َ



  
٧٦١  إحسان النص.  د- داع اجلاحظ يف كتاب البخالء إب

ّوعلم املروزي أنه مل يبق شيء يتعلق به املتغافل واملتجاهل، . قبل القلنسوةمن 
   .)٢(لو خرجت من جلدك مل أعرفك: فقال

ًوملا فرغ من أخبار البخالء من أهل خراسان، عقد بابا للمسجديني من 
وهم ممن (أهل البصرة، وكانت مجاعة من الناس جتتمع يف مسجد البصرة، 

وقد . نفقة، والتثمري للمال، من أصحاب اجلمع واملنعينتحل االقتصاد يف ال
ّكان هذا املذهب صار عندهم كالنسب الذي جيمع على التحاب، وكاحللف 

ا هذا الباب، وكانوا إذا التقوا يف حلقتهم تذاكرو. الذي جيمع على التناصر
  .)٣( )ًواستمتاعا بذكره. ًلتماسا للفائدةوتطارحوه وتدارسوه ا

لالقتصاد يف النفقة، ساليب روي ما ابتكره هؤالء من أمث أخذ اجلاحظ ي
  .ُومن طريف هذه القصص خرب معاذة العنربية

وضع األمور مل أر يف :  فقال-من املسجديني  أي - اندفع شيخ منهم 
وما شأن معاذة : قالوا. مواضعها، ويف توفيتها غاية حقوقها، كمعاذة العنربية

ّم هلا أضحية، فرأيتها كئيبة حزينة، مفكرة ُأهدى إليها العام ابن ع: هذه؟ قال ُ ّ ُ
َِّأنا امرأة أرملة، وليس يل قـيم، وال : ما لك يا معاذة؟ قالت: فقلت هلا. ُمطرقة

ّوقد ذهب الذين كانوا يدبرونه ويقومون حبقه، . عهد يل بتدبري حلم األضاحي ّ
وقد خفت أن يضيع بعض هذه الشاة، ولست أعرف وضع مجيع أجزائها يف 

ًكنها، وقد علمت أن اهللا مل خيلق فيها وال يف غريها شيئا ال منفعة فيه، أما
ّولكن املرء يعجز ال حمالة، ولست أخاف من تضييع القليل، إال أنه جير تضييع 

  .الكثري
                                                            

 .١٧البخالء ص  )٢(
 .٢٤نفسه ص  )٣(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦٢  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

َّأما القرن فالوجه فيه معروف، وهو أن جيعل منه كاخلطاف، ويسمر يف  َ ُ ّ ُ ُ َ
ّجذع من أجذاع السقف، فيعلق عليه الزب  وكل ما خيف عليه ،)٤(ل والكريانّ
 وأما املصران .ّ واحليات وغري ذلك،)٥(من الفأر والنمل والسنانري وبنات وردان

ُ
َّوأما قحف الرأس واللحيان . فإنه ألوتار املندفة، وبنا إىل ذلك أعظم احلاجة

ّوسائر العظام فسبيله أن يكسر بعد أن يعرق، مث يطبخ، فما ارتفع من الدسم  ُ ُ
ا، . لمصباح ولإلدام وللعصيدة ولغري ذلككان ل َمث تؤخذ تلك العظام فيوقد  ُ

ًفلم ير الناس وقودا قط أصفى وال أحسن هلبا منه، وإذا كانت كذلك فهي  ً
وأما اإلهاب فاجللد نفسه . أسرع يف القدر، لقلة ما خيالطها من الدخان

ّجراب، وللصوف وجوه ال تعد ْوأما الفرث والبعر فحطب إذ. ُ َ ُا جفف ّ
  .عجيب

وقد علمت أن اهللا تعاىل، عز .  االنتفاع بالدمبقي علينا اآلن: مث قالت
ّوجل مل حيرم من الدم املسفوح ّ وأن له مواضع جيوز فيها وال  إال أكله وشربه،َّ

 وإن أنا مل أقع على علم ذلك حىت يوضع موضع االنتفاع به صار. َنع منهاُمي
َكية يف قليب وقذى يف عيين ومه ً ً   .ا ال يزال يعودينَّ

ّ فلم ألبث أن رأيتها قد تطلقت وتبسمت:قال ينبغي أن يكون : فقلت. ّ
ّأجل، ذكرت أن عندي قدورا شامية : قالت. قد انفتح لك باب الرأي يف الدم ً ُ

ا من التلطيخ بالدم  ًجددا، وقد زعموا أنه ليس شيء أدبغ وال أزيد يف قو ُ
ّوقد اسرتحت اآلن إذ وقع كل شيء موقعه. احلار الدسم ُ.  

                                                            
 .ّالزق: الكريان مجع كري. اجلراب والقفة: َالزبل مجع زبيل )٤(
 .ّدويبة كريهة الرائحة: بنت وردان )٥(



  
٧٦٣  إحسان النص.  د- داع اجلاحظ يف كتاب البخالء إب

: ديد تلك؟ قالتكيف كان ق: ها بعد ستة أشهر، فقلت هلامث لقيت: قال
ُ وقت القديد بعد، لنا يف الشحم واأللية واجلنوب والعظبأيب أنت، مل جيئ ُ م ُ

  .ّ شيء إبانَاملعرق ويف غري ذلك معاش، ولكل
ا األرض، مث قال) فقبض أحد احلاضرين( : قبضة من حصى، مث ضرب 

ال تعلم أنك من املسرفني 
ُ

  )٦( .)حىت تسمع بأخبار الصاحلني
وبعد أن فرغ اجلاحظ من قصص املسجديني اختار مجاعة من البخالء 
ًاملشهورين، فكسر لكل منهم بابا، منهم أمحد بن خلف اليزيدي، وهو من 

فروى اجلاحظ . ًأصدقاء اجلاحظ، وكان من املوسرين ولكنه كان مع ذلك خبيال
وال تقولوا اآلن قد واهللا «: ثه عنه بقولهًجانبا من أخبار خبله، مث ختم حدي

ّأساء أبو عثمان إىل صديقه، بل ما تناوله بالسوء حىت بدأ بنفسه، ومىت كانت 
ّهذه صفته، وهذا مذهبه، فغري مأمون على جليسه، وأي الرجال املهذب، هذا  ّ

ُّواهللا الشنوع والتبوع والبذاء وقلة الوفاء ُّ.  
ذه األحاعلموا أين  . اديث عنه إال موافقته وطلب رضاه وحمبتهمل ألتمس 

ًولقد خفت أن أكون عند كثري من الناس دسيسا من قبله، وكمينا من كمنائه،  ً َ
ًألصحاب إليه أبلغهم قوال يف إيوذلك أن أحب ا َس الناس مما قبله، ائُ ّ

ُعلى أين إن أحسنت جبهدي، . ًوأجودهم حسما ألسباب الطمع يف ماله
ّ، فإن جاوز كتايب هذا العراق شكر، وإال أمسكًفسيجعل شكري موقوفا َ«)٧(. 

ن تشهريه ببخل صديقه أمحد بن خلف ال يسيء إليه، بل فاجلاحظ يرى أ

                                                            
 .٢٦البخالء ص  )٦(
 .٣٤البخالء ص  )٧(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦٤  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

على النقيض فإن حديثه عن خبله يبعد عنه الناس الطامعني يف طعامه، فهو 
  .لذلك يستوجب شكره

وملا فرغ من حديث ابن خلف انتقل إىل احلديث عن خالد بن يزيد، 
. ًوكان مع ثروته العظيمة مفرطا يف البخل. ّموىل املهالبة، وهو خالويه املكدي

ّفلما دنت منيته أوصى ابنه باحلرص والبخل، فلما مات جاء ابنه أخبل منه ّّ.  
: ويف حديث خالويه وردت ألفاظ تطلق على أنواع اللصوص، ومنها

ّاملكدي والكاجار والكاغاين والعواء واألسطيل واملزيدي   وورود .)٨(واملستعرضّ
مساء الرياحني واملالبس واألدوية واملأكوالت يطلعنا أ وغريها من األلفاظهذه 

على ما لكتاب البخالء من شأن يف إغناء اللغة العربية بألفاظ جديدة 
  ).٣٩ص . (ومصطلحات كانت شائعة يف عصره

وحضر موائدهم،  أخبار متناثرة حول خبالء عرفهم اجلاحظ ويف الكتاب
 على ثرائهم خبالء، وإمنا يدعون الناس إىل موائدهم إلعالء فهم كانوا
شاهدة العيانية هي ويرى اجلاحظ أن الوصف ال يفي بالغرض، وامل. مكانتهم
: ثرها يف النفس، ووضح هذا يف ختام حديثه عن أحد البخالء بقولهاليت هلا أ

                                                            
مصطلح يطلق على من حيتال على كسب رزقه بشىت الوسائل غري : ّاملكدي )٨(

وقد شرح األستاذ طه احلاجري دالالت أمساء اللصوص يف ملحق الكتاب، . املشروعة
. صورة منها) غجر(فكلمة كاجار تطلق على بعض القبائل الرتكية الرحالة، وكلمة 

الذي يتجنن ويتفاجل : والكاغاين. ًطلبا ملا عندهممن يستعرض الناس : واملستعرض
 ...قصد استعطاء الناس إخل



  
٧٦٥  إحسان النص.  د- داع اجلاحظ يف كتاب البخالء إب

ّ الكتاب ال يصور ًوهذا وشبهه إمنا يطيب جدا إذا رأيت احلكاية بعينك، ألن«
  .)٩(»لك كل شيء، وال يأيت على كنهه وعلى حدوده وحقائقه

زامي، كاتب مويس بن الء الذين حتدث عنهم أبو حممد اخلومن البخ
، وحني اعرتض اجلاحظ على خبله، »فإنه كان أخبل من برأ اهللا«عمران، 

 ال أعدمين اهللا«: وعجب من إطالق الناس لفظ البخيل عليه أجاب بقوله
ُهذا االسم، ألنه ال يقال فالن خبيل إال وهو ذو مال، فسلم إيل املال وادعين  ّ ّ ُ

أما األخذ فهو ضالته وأمنيته، «: ويصف اجلاحظ خبله بقوله» اسم شئتبأي 
َّوثعابني مصر، وحيات األهواز ُوإنه لو أعطي أفاعي سجستان، 

  .)١٠(»ألخذها
 وهو على ما رجحه -احلارثي ويعقوب بن إسحاق الكندي : ومن خبالئه

ف ما اشتمل عليه دي الفيلسوف، وقصة الكندي من أطراحلاجري غري الكن
كان الكندي ال يزال يقول للساكن، «: كتاب البخالء ومن حديثه عنه قوله

ا محل، والومحى رمبا أسقطت من ريح : ورمبا قال للجار ُإن يف الدار امرأة 
ا طبخاالقدر الطيبة، فإذ ّة، فإن النفس يردها قع ولو بغرفة أو لّتم فردوا شهو

اّاليسري، فإن مل تفعل ذلك بعد إعالمي إياك، فكف عبد : ُّ إن أسقطت غرةار
فكان رمبا يوايف إىل منـزله من : قال. أو أمة، ألزمت ذلك نفسك أم أبيت
ّقصاع السكان واجلريان ما يكفيه األيام ُ

)١١(.  

                                                            
 .٥١البخالء ص  )٩(
 .٥٥نفسه ص  )١٠(
 .٧٠البخالء ص  )١١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦٦  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ّن يكون له روث الدابة وبعر أ: ًوكان يفرض على سكان داره شروطا منها
ُالشاة، ونشوار العلوفة، وأال يلقوا عظما، وال خيرجوا كساحة، وأن يكون له  ً ّ

َنوى التمر، وقشور الرمان، والغرفة من كل قدر تطبخ للحبلى يف بيته وكان يف . ّ
  .ّذلك يتنـزل عليهم، فكانوا لطيبه وإفراط خبله، وحسن حديثه حيتملون ذلك

ٌنا أنا كذلك، إذ قدم ابن عم يل ومعه ابن له، وإذ رقعة منه فبي: قال معبد ّ
و ليلتني، احتملنا ذلك، وإن إن كان مقام هذين القادمني ليلة أ«: قد جاءتين

ّطماع السكان يف الليلة الواحدة جير علينا الطمع يف الليايل الكثريةكان إ ّ ُ«. 
إن دارك «: ّكتب إيلف. »ًليس مقامهما عندنا إال شهرا أو حنوه«: فكتبت إليه

ّفال بد من .  رجلنيًبثالثني درمها، وأنتم ستة، لكل رأس مخسة، فإذ قد زدت
وما «: فكتبت إليه. »زيادة مخستني، فالدار عليك من يومك هذا بأربعني

ما على األرض اليت حتمل اجلبال، وثقل  ّيضرك من مقامهما؟، وثقل أبدا
اخلصال اليت تدعو إىل ذلك كثرية، «... ّفكتبت إيل » ؟ّمؤنتهما علي دونك
ّ تنقيتها من شدة  يفسرعة امتالء البالوعة، وما: من ذلك. وهي قائمة معروفة

ّ األقدام إذا كثرت كثر املشي على ظهور السطوح املطينة،  أنومن ذلك. املؤنة
صصة، والصعود على الدوعلى  ُّأرض البيوت ا رج الكثرية، فينقشر لذلك ّ

َاجلص، وينكسر العتب، مع انثناء األجذاع لكثرة الوطء، الطني، وينقلع  ّ ِ

وإذا كثر الدخول واخلروج والفتح واإلغالق واإلقفال . ّوتكسرها لفرط الثقل
شمت األبواب، وتقلعت الرزات ّوجذب األقفال،    .»...إخل. ُ



  
٧٦٧  إحسان النص.  د- داع اجلاحظ يف كتاب البخالء إب

يف بيان ما يطرأ على املنـزل من ضرر لزيادة الكندي وميضي بعد ذلك 
ويف . ًطيل يف ذلك فال يدع شيئا مما يطرأ على الدار إال ذكرهعدد السكان، وي

   .)١٢(قصته بعد ذلك كالم طويل يف الدفاع عن البخل وإطراء الغىن واالقتصاد
إن أبرز ما يلفت النظر يف كتاب البخالء إبداعه يف وصف هيئات 
م لدى تناول الطعام، فكأنه آلة مصورة تنقل صور شخصياته  ّالبخالء وحركا

دقة عجيبة جتعلنا نتصور هيئة البخيل أمامنا، وليس مثة من يضارع اجلاحظ ب
مسعه يصف عليا يئات األشخاص الذين يتحدث عنهم، اوصف هيف 

على لسان ( يقول - وهو من أصدقائه املعتزلة - األسواري حني يأكل
كان إذا أكل ذهب عقله، وجحظت عينه، وسكر، وسدر، وانبهر، «) احلارثي
 فلما رأيت ما يعرتيه وما يعرتي . وعصب، ومل يسمع، ومل يبصروجهه،ّوتربد 

، )الفول(َّ صرت ال آذن له إال وحنن نأكل التمر واجلوز والباقلى الطعام منه،
ًومل يفجأين قط وأنا آكل مترا إال استفه سفا، وحساه حسوا، وزدا به زدوا، وال  َ ً ّ ً

ضنيها ويقلها من حبر، مث يأخذ ُالقطعة كجمجمة الثوًوجده كنيزا إال تناول 
ًض، مث ال يزال ينهشها طوال وعرضا، ورفعا وخفضا، حىت يأيت عليها مجيعا راأل ًً ً ً
  .)١٣(»إخل

وال يقف وصف األشخاص لدى اجلاحظ عند اهليئة الظاهرة بل يتجاوزها 
إىل وصف دخائل النفوس، وذلك من طريق مالحظة اهلنات اليت تبدو من 

ني يتظاهر بالكرم، فيدعو الناس إىل طعامه، فهو البخيل، وال سيما ح
يستخلص من هذه اهلنات ومن حركات البخيل ما يدل على دخائل نفوسهم، 

                                                            
 .٧٠البخالء ص  )١٢(
 .٦٩نفسه ص  )١٣(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦٨  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ولكنه ال يتحدث عن هذه الدخائل، وإمنا يرتك للقارئ استخالصها من 
ولو . خالل اهلنات اليت تبدو منه واحلركات الظاهرة اليت تنبئ مبا خيتفي وراءها

  .يف إخفاء خبله، فإن حركاته الالشعورية تنم عن دخيلة نفسهجهد البخيل 
لسخرية اجلاحظ، السافرة تارة واخلفية  معرض -وكتاب البخالء إىل ذلك 

 على .تارة أخرى، وال جياري اجلاحظ يف فن السخر أحد من أدبائنا القدامى
ا سخريته يف هذا الكتاب ليس مصدرها احلقد أو الرغبة يف االنتقام، وإمنأن 

هي سخرية ضاحكة نابعة من نفسه املرحة امليالة إىل الظرف والدعابة، وال 
اليت وجهها إىل الكاتب ) الرتبيع والتدوير(تظهر سخريته احلاقدة إال يف رسالة 

  . خصومة شخصية- على ما أرجح -أمحد بن عبد الوهاب، وكانت بينهما 
أفرد اجلاحظ ًالبخالء ليس وقفا كله على قصص البخالء، فقد وكتاب 

ًفيه بابا لألطعمة املعروفة لعهده، ومن مميزات هذا الكتاب أننا جند فيه ألفاظا  ً
ا ألنواع األطعمة واملالبس والرياحني واألدوية واآلالت، وهذه كثرية جد

األلفاظ تعد إضافة غنية للغة العربية ألن أكثرها غري مذكور يف معاجم اللغة، 
ُّنواع اللصوص والصعاليك والسراق كانت معروفة يف ويف الكتاب ألفاظ كثرية أل

  .زمنه


