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 ٍِخص اٌثحث
٘ـ( يف ٍِزاْ إٌمذ اٌثالغً ِٓ خالي رصاٌح 555عٕٛاْ اٌثحث : )اجلاحظ )خ 

 احلاصذ ٚاحملضٛد(
ه الرسالة مف بيف رسائؿ أمير البياف العربي )الجاحظ( كىك اخترت ىذ

لما لمكضكع الحسد مف أىمية كأثر خطير عمى  ،ىك في الكتابة كاألدب فٍ مى 
أكؿ الذنكب التي  كمرض كؿ الشعكب، ،الفرد كالجماعة، فيك داء كؿ األمـ

يك داء أخبلقي ففي السمكات كاألرض،  -سبحانو كتعالى-عصي بيا المكلى
لذا أردت أف أسمط  ،ء اجتماعي، ال تخمك منو جماعة مف الجماعاتكببل

الدنيا، مف خبلؿ دراسة ببلغة ك  الديف خطير عمىالالضكء عمى ىذا المكضكع 
، كالتي عرض فييا الجاحظ مكضكع (الحاسد كالمحسكد) توالجاحظ في رسال

)ماىيتو، ا، استكفى جكانبو كأحكالو، مف حيث ا كممتعن ا بميغن ا أدبين الحسد عرضن 
ىدفو مف ذلؾ التنفير ، كأسبابو، كصكره، كآثاره، كفيمف يكثر، كسبيؿ عبلجو(

مف تمؾ الصفة الذميمة، كبياف ما يترتب عمييا مف أضرار عمى الفرد 
 َكالجماعة، مع تحقير شأف الحاسد، كتقبيح فعمو

 المحسكد(الحاسد  -رسالة  -الببلغي –النقد  –: )الجاحظ الكممات المفتاحية
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Research Summary 

Research title: (Al-Jahiz (d. ِٓٓ AH) in the rhetorical 
cash balance through the message of the envious and the 
envied(. 

    I chose this message from among the letters of 
the Emir of Arabic statement (Al-Jahiz) in writing and 
literature, because the topic of envy is important and has 
a dangerous impact on both individuals and the 
communities that it is perceived as a mutual disease of all 
nations and peoples as well as being the sin by which the 
Lord - glory be to Him - was first disobeyed - In heavens 
and on Earth, which is a moral and a social affliction, 
which is not without a group of groups, so I'd like to shed 
some light on this serious topic and its implications on the 
world and religion, by studying the rhetoric of Al-Jahiz in 
his message "The envious and the envied", in which Al-
Jahiz adressed the subject of envy in an eloquent literary 
presentation and with pleasure fulfilled its aspects and 
conditions, in terms of (its essence, causes, images, 
effects, the way it abounds, and how to treat it. 
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 ادلمذِح
ميا، المدبر ائكعظ ،الحمد  رب العالميف، العالـ بدقائؽ األمكر

بحكمتو لكؿ األشياء، المريد الذم ال يقع في ممكو إال ما يشاء، خمؽ البشر 
كقسَّـ الحظكظى كاألرزاؽى، كجعميا مقادير ميختمفة، كأشكاؿ متنكعة، كجعؿ لكؿ 

قاؿ تعالى:  -سبحانو-الذم أراده زلة؛ لتستقيـ الحياة عمى النيجػفرد مكانا كمن
َأُىْم َيْقِسُموَن َرْحَمَة َربَِّك َنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُيْم َمِعيَشَتُيْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا }

بلةن كسبلمنا  ، كص([ ِّ]الزخرؼ: آية ){َوَرَفْعَنا َبْعَضُيْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاتٍ 
 َكصحبو أجمعيف نا محمد كعمى آلويدس ،كالرسكؿ األميف،المرسميفعمى سيد 

 كبعد
ني بو الكثير مف عي ا مف ألكاف األدب كفنكنو، ا كمؤثرن ا ميمِّ النثر لكنن  يعدي 

 ،فيك كسيمة مف كسائؿ التعبير عما يدكر بالخكاطر مف أفكاراألدباء كالكتاب، 
كمؤثر، يكشؼ براعة  كقضايا تيـ الفرد كالجماعة، كما أنو فف أدبي راؽو 

درتو عمى التعبير بأسمكب بميغ، يجذب األسماع، كيحقؽ اإلمتاع، الكاتب كق
كمع تمؾ األىمية العظيمة لـ يحظ بعناية كبيرة مف النقاد كالباحثيف تضاىي 

                                                         َعنايتيـ بالكبلـ المنظكـ
مف  أدبيةو لة و رسا لذا أردت البحث في ذلؾ المكف مف خبلؿ دراسةً 

عمييا عنكاف )الحاسد كالمحسكد(، كيدكر نصيا  ؽى مى طٍ كالتي أى  ،الجاحظرسائؿ ً 
، كىي مثاؿ رائع لذلؾ (ماىيتو، كأسبابو، كصكره، كآثاره)حكؿ بياف الحسد 

فيو الجاحظ بتصكير طباع فئة مف الناس، ككشؼ مكنكنيـ،  يى نً األدب الذم عي 
 ،كاألخبلؽ، كالغكص في النفس البشريةكاف الجاحظ ميتما بأدب الطباع فقد 

 ظير سمبيةن كالتعمؽ في دخائميا، فغرض الرسالة ىك غرض أخبلقي، يي 
 َكأضراره، كسبيؿ السبلمة منو هءى مساك ، يكشؼ ايِّ قً مي خي  ، كداءن اجتماعيةن 
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كبيرا، حيث ذكره في كثير  اىتمامنا كقد اىتـ )الجاحظ( بمكضكع الحسد
 َث عنو في تمؾ الرسالة حديثنا مفصبلن مف رسائمو ككتبو، كلكنو تحد

كظير بيف عالميا  ،فقد انتشر الحسد في كثير مف مجتمعاتنا اإلسبلميةً 
تمسؾ بمبادئ الك  ،األحقاد كالضغائف ذببنكلف يجتمع شمؿ األمة إال كجاىميا، 

 كالضمائر، قاؿ تعالى: ،الذم حث عمى سبلمة القمكب ،ديننا الحنيؼ
 ،﴾( ِإَلا َمْن َأَتى الماَو ِبَقْمٍب َسِميٍم َٛٛماٌل َوََل َبُنوَن )َيْوَم ََل َيْنَفُع  ﴿ 

 َ([ٖٗ، ٖٖ) ]الشعراء: آية
 ،األخبلقينسمط الضكء عمى ىذا المكضكع أف لذا كجب عمينا 

لمعمؿ عمى ربط عمكمنا المغكية  ،دراستنا الببلغية ؿمف خبل ،االجتماعيك 
 َمكضكعات تؤثر فيو بالحياة التي نعيشيا، كما ييـ المجتمع مف

مف خبلؿ مكضكع: )آليات االتساؽ سابقنا كقد تمت دراسة تمؾ الرسالة 
كأفدت منيا في بياف  (ُ)النصي في رسالة " الحاسد كالمحسكد" لمجاحظ(،

أساليب الربط بيف المفردات أك الجمؿ، حيث استيدفت الدراسة الكشؼ عف 
ال  ،عمى أنو كؿ متكامؿ كحدة النص األدبي النثرم، مف خبلؿ التعامؿ معو

  َيقبؿ التجزئة، كىك يختمؼ منيجا كتناكال عف ىذا البحث
برز األساليب كالصكر التي تكضيح أعمدت ىذه الدراسة إلى  فقد

اشتممت عميو  ماكبياف  كمقاصده، استخدميا الجاحظ لمتعبير عف أفكاره
دلت عميو ما ك كمحسنات بديعية، كصكر بيانية،  ،الرسالة مف أساليب ببلغية

مف براعة تعبير، كجماؿ تصكير، كدقة معاف، كركعة أسمكب، كحسف عرض 
                                                           

 ،َُِٕ جامعة قالمة، العدد التاسع عشر آمنة ، المصدر حكليات  ( المؤلؼ: جاىمي،ُ)
-َّّ(، ص. َُِٕيكنيك/حزيراف  َّلمغات كاآلداب ) ُٗ، العدد َُِٕالمجمد 
 ُْٓٗمام  ٖجامعة ، الناشر: ص ، المكضكع الرئيسي اآلداب المقارنةِٓ، ِّٕ
 َ،  الجزائرَُِٕ/ٔ/َّ، تاريخ النشر :قالمة

https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERIODICAL_ISSUES_PIS_ID_ss%3A%22171694%22+NOT+SDP_INFO_id%3A8
https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERIODICAL_ISSUES_PIS_ID_ss%3A%22171694%22+NOT+SDP_INFO_id%3A8
https://search.emarefa.net/ar/search?append=PUBLISHER_AR_NAME_s%3A%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+8+%D9%85%D8%A7%D9%8A+1945+%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=PUBLISHER_AR_NAME_s%3A%22%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+8+%D9%85%D8%A7%D9%8A+1945+%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9%22
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ا بمعف طريؽ عرض أفكار الرسالة كمقاصدىا بالتفصيؿ، لممعاني كاألفكار، 
نـ عف تالجاحظ، ك  تمتع بياكالمقدرة البيانية التي ي ،يكشؼ الممكة الببلغية

                                    َأساليبيا ـي مى عٍ كيى  ،كاتب بميغ، يمتمؾ زماـ المغة
األساليب أبرز لتكضيح  ؛كالنقدم( ،منيج )التحميؿ الببلغي ستخدمتاك 
كالكشؼ عف أسرار التعبير بيا، الببلغية التي اشتممت عمييا الرسالة، كالصكر 

كتبلؤميا مع مقاصد  عمى المعنى، بياف نكعيا، كقيمتيا، كمدل انعكاسياب
 َكأغراضيا ،الرسالة

أبرز  كشؼييناسبيا، ك  ااخترت لكؿ فكرة مف أفكار الرسالة عنكانن كما 
  َلتكضيح فكرتواألساليب التي استخدميا الجاحظ، 

ة مباحث، كخاتمة، خمسك  ،جاء البحث في: مقدمة، كتمييدمف ثـ ك 
 َكفيارس

: كالدراسات : كضحت فييا أىمية المكضكع، كسبب اختياره، ادلمذِح أًٚلا
  َتو، كخطالبحث نيجمك السابقة، 

ا: 
ا
 -الجاحظ-: ذكرت فيو نبذة مختصرة لمتعريؼ بكاتب الرسالةاٌرٍّٙذثأٍ

الرسائؿ باعتبارىا ثـ المراد بو، أنكاعالنثر ك  مفيكـ، ثـ بياف زلتوػكمن
 َ، ثـ المقصكد بالحسدالنثريةاألدبية مف األلكاف  الكنن 

 : التاليجاءت كأما المباحث ف      
ياف حقيقة الحسد، بلغتو في بكب ،مرسالةلالجاحظ  ابتداءحسف  ادلثحث األٚي:
  َكعكاقبو

، كحسف في الرسالة مف ببلغة تراكيب السرد القصصي ادلثحث اٌثأً: 
 َتقسيـ الجاحظ  لمحساد

 َفي معاممة الحسكد صائحونلجاحظ ك ببلغة امف : دلثحث اٌثاٌثا 
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 ترؾ الحسد، ببلغة الجاحظ في كصؼ نعيـ الجنة جزاء ادلثحث اٌزاتع : 
 َةكحسف ختاـ الجاحظ لمرسال

  َسمات الرسالة كخصائصيا الببلغية ادلثحث اخلاِش:
ت، ثـ ثبت كالتكصيا ،البحث التي أعرض فييا بعض النتائج خامتحثُ 

  َرسافيثـ ال العممية،التي استقيت منيا المادة المصادر 
 كا مف كراء القصد كىك نعـ المكلى كنعـ النصير

 ج حمّذ حضٓ عثذ اٌزحٍُد / ِفٍذ
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 متٍٙذ
 أًٚلا : اٌرعزٌف تاٌىاذة

 ٔضة اجلاحظ:
كالحدقي، لبركز  (ُ)ىك عمرك ٍبف بحر ٍبف محبكب، لقب بالجاحظ

تزلة، كقدـ كاف مف أىؿ البصرة، كأحد شيكخ المع عينيو،  ككنيتو أبك عثماف،
، قاؿ ، كىك مكلى أبي القممس عمرك بف قمع الكناني(ِ)بغداد، فأقاـ بيا مدة

يمكت بف المزرع: الجاحظ خاؿ أمي. ككاف جد الجاحظ أسكد يقاؿ لو فزارة، 
ككاف جماال لعمرك بف قمع الكناني. كقاؿ أبك القاسـ البمخي: الجاحظ كناني 

 َ(ّ)مف أىؿ البصرة

                                                           

: رىجيؿه جاًحظي العىٍينيف ًإذامعنى (ُ) ييقىاؿي ظيييكريىىا،...كى كىانىٍت  "الًجحاظي: خيركج ميٍقمة اٍلعىٍيًف كى
حٍ  ؿي جاًحظه كجى تىٍيًف،... كىالرَّجي اًرجى  –ظىـه"، )لساف العرب: البف منظكرحدىقتاه خى

 -بيركت، الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار صادر مادة ) جحظ(، ىػ(، ُُٕ)المتكفى: 
 َىػ ُُْْ

، المحقؽ: ُِْ/ُْىػ(، ّْٔينظر تاريخ بغداد: ألبي بكر البغدادم )المتكفى:  (ِ)
بيركت، الطبعة:  –بشار عكاد معركؼ، الناشر: دار الغرب اإلسبلمي  الدكتكر
 َـ ََِِ -ىػ ُِِْاألكلى، 

، كنزىة األلباء: َِّ، كنكر القبس:  َِٖكلمجاحظ تراجـ أخرل في: الفيرست:       
: ُُ، كسير الذىبي  َْٕ: ّ، كابف خمكاف  ُْٗ: ُالمرتضى  كآمالي،  ُِّ
: ُُ، كالبداية كالنياية  ِْٕ: ّكميزاف االعتداؿ ،  ْٔٓ: ُ، كعبر الذىبي  ِٔٓ
 ، ُُِ: ِكشذرات الذىب  ِٓٔ، كبغية الكعاة: ّٓٓ: ْ، كلساف الميزاف  ُٗ

 (.َُُِ/ٓ) إرشاد  األريب: لمحمكم 
، َُُِ/ٓىػ(، ِٔٔإرشاد األريب إلى معرفة األديب: لياقكت الحمكم )المتكفى:   (ّ)

لغرب اإلسبلمي، بيركت، الطبعة: األكلى، المحقؽ: إحساف عباس، الناشر: دار ا
 َـ ُّٗٗ -ىػ  ُُْْ
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 ٍِالدٖ ٚٚفاذٗ:
أكرد المرزباني عف الجاحظ قكلو: "أنا أسف مف أبي نكاس بسنة، كلدت 

كمائة ككلد في آخرىا، كمات الجاحظ سنة خمس  في أكؿ سنة خمسيف
  َ(ُ)كخمسيف كمائتيف في خبلفة المعتز كقد جاكز التسعيف"

 أصاذذذٗ:
حرص الجاحظ عمى أخذ العمـ مف كبار عمماء عصره فانتقؿ مف 

 ،عبيدة مفكرييا، فسمع مف أبيك ائيا ػمػػالبصرة إلى بغداد ليتصؿ بعم
النحك عف األخفش أبي الحسف ، كأخذ  كأبي زيد األنصارم، كأخذ ،كاألصمعي

الكبلـ عف النظاـ، كاطمع عمى الثقافة اليكنانية مف خبلؿ سممكيو كحنيف بف 
نطاكية مف أجؿ  إسحاؽ، كارتاد البادية ليأخذ المغة كاألخبار، كزار دمشؽ كا 

  َ(ِ)التعمؽ في الثقافة كالمغة كاألدب
 فضٍٗ:ٚ ِٕزٌرٗ

ى في شتى العمـك الدينية لمجاحظ منزلة عظيمة كفضؿ ال يدان
كالدنيكية، حيث "كاف الجاحظ مف الذكاء كسرعة الخاطر كالحفظ بحيث شاع 

 َ(ّ)ذكره كعبل قدره كاستغنى عف الكصؼ"
تقاطر الناس لمشاىدتو ك قد كذاع صيتو كاشتير في العالـ اإلسبلمي، ف

فبل يمٌر أديب أك عالـ بالبصرة إاٌل طمب أف يرل الجاحظ  ،كالسماع منو
 ،. كىك إماـ األدباء في العصر العٌباسي الثاني، كلو أساليب كمذاىب.كيكممو.

                                                           

 .َُُِ/ٓإرشاد األريب إلى معرفة األديب:  لمحمكم ،  (ُ)
، الناشر: دار كمكتبة اليبلؿ، بيركت، الطبعة: ٔينظر مقدمة البخبلء: لمجاحظ، ص (ِ)

 .ىػ ُُْٗالثانية، 
 .َُُِ/ٓإرشاد األريب إلى معرفة األديب: لياقكت،  (ّ)
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قٌمده  ،ليوإكآراء في األدب كالمغة خاصة، كاشتير بطريقة في اإلنشاء تنسب 
ماميـ في ىذا العصر، كما  فييا الناس كعرفت باسمو، فيك قدكة المنشئيف كا 

، جاحظ مف فضبلء المعتزلةككاف ال ،بف المقفع إماميـ في العصر األٌكؿاكاف 
ككاف عمـ الكبلـ قد نشأ عمى أثر نقؿ الفمسفة كالتبٌحر فييا، كطالع الجاحظ 

كانفرد عف سائر المعتزلة بمسائؿ تابعو بيا جماعة  ،ا مف كتب الفبلسفةكثيرن 
قاؿ أبك الفضؿ بف العميد "ثبلثة عمكـ الناس كميـ ك ، (ُ) عرفكا بالجاحظية

نفس: أما الفقو فعمى أبي حنيفة، ... كأما الكبلـ فعمى عياؿ فييا عمى ثبلثة أ
أبي اليذيؿ، كأما الببلغة كالفصاحة كالمسف كالعارضة )المراد بيا: البياف 

    َ(ِ)كالمسف كقكة البديية( فعمى أبي عثماف الجاحظ"
 ،كاتب أك مؤلؼ، بؿ ىك رمز مف رمكز األدبفمـ يكف الجاحظ مجرد 

ماـ فٌذ، استحؽ أف يمقب أمير البياف  ،كباحث محقؽ ،فيك عالـ مدقؽ كا 
ككأنو  ،يتسـ بالمكسكعية كاإلبداع ،كمتنكع ،العربي، بما لو مف إنتاج غزير

كشخصيتو العبقرية، كتعدد  ،ه المماحؤ كذكا ،دائرة معارؼ كاسعة، فعقمو الناضج
كما أحاط بو مف معارؼ كتجارب كخبرات، جعمو غزير اإلنتاجات، اىتماماتو، 

كالفنكف  ،كالٌرسائؿ، كما كاف جامعا العمكـ ،كالتصنيفات ،كثير التأليفات
ما  ،كالتفكير ،كقكة العارضة ،كجكدة القريحة ،المختمفة، حيث بمغ مف الذكاء

  َ(ّ)جعمو مف كبار أئمة األدب في الببلد العربية"
الميزاف بياف فضمو "قاؿ ابف النديـ قاؿ المبرد ما رأيت  في لساف جاء

سمعيؿ القاضي ،أحرص عمى العمـ مف ثبلثة الجاحظ  كالفتح بف خاقاف ... ،كا 
                                                           

، الييئة العامة لمكتبة ُُٕ/ِينظر تاريخ أداب المغة العربية، لجرجي زيداف ،   (ُ)
 َاإلسكندرية، مصر

 .ُُِٔ/ٓإرشاد األريب إلى معرفة األديب:   (ِ)
 .َُٕ/ِينظر تاريخ أداب المغة العربية،: لجرجي زيداف،  (ّ)

https://www.aqlamalhind.com/?p=399#_ftn14
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كقاؿ ابف حـز في )الممؿ كالنحؿ( ....فإنا ما رأينا لو في كتبو تعمد كذبة 
ف كاف كثير اإليراد لكذب غيره، ككاف أكتي بسطة ،يكردىا مثبتا ليا في  كا 

 َ(ُ)القكؿ كبيانا عذبا في الخطاب كمجاال في الفنكف"
كمف أقكالو الدالة عمى شغفو بالعمـ " إذا سمعت الرجؿ يقكؿ ما ترؾ 

 َ(ِ)األكؿ لآلخر شيئا فاعمـ أنو ما يريد أف يفمح"
كفضكلو العممي الذم  ،الجاحظ عقمو الناضج ةكمف أىـ مبلمح شخصي

أعانو عمى تنمية مكىبتو طبيعة العصر الذم جعمو دائـ القراءة كاالطبلع، كما 
عاش فيو، كالذم  تميز باالنفتاح عمى العمكـ كالثقافات األخرل، إلى جانب 
 ،الحرية الفكرية، كتعدد المذاىب الكبلمية، فكاف لو أثر كبير عمى سعة ثقافتو

 َمكىبتو كانتشار ،كغزارة عممو
 ِؤٌفاذٗ: 

، كبحثو كراء العمـ، كأخذه طبلعواككثرة  ،نظرا لثقافة الجاحظ الكاسعة
فقد كتب في عمـ  ،مف عمماء كشيكخ المغة كغيرىـ، تنكعت مؤلفاتو ككتبو

 ،كالصناعة ،كالحيكاف ،كاألخبلؽ كالنبات، كالتاريخ ،كالسياسية ،كاألدب ،الكبلـ
ف كاف الحيكاف، كالبياف كالتبييف، كالبخبلء، كالبغاؿ، مف أكثرىا  كغيرىا، كا 

  ،كالمختمفة األنكاع ،ب الرسائؿ المتعددة المكضكعات، إلى جانةشير 
كأدبية، يقاؿ عف مؤلفاتو أنيا تجاكزت السبعيف بعد المئة، كيشير  ،مف سياسية

ثار الجاحظ آإحصاء ابف النديـ )صاحب الفيرست( عف  ابف حجر إلى 
بف النديـ كتبو كىي مائة كنيؼ كسبعكف كتابا في فنكف افيقكؿ:" سرد 

كال يعمـ أحد مف الركاة، كأىؿ العمـ، أكثر “كما قاؿ المسعكدم:  ،(ّ)مختمفة"
                                                           

المحقؽ: دائرة ، ّٔٓ/ْىػ(،ِٖٓلساف الميزاف: البف حجر العسقبلني )المتكفى:  (ُ)
لبناف،  –اليند، الناشر: مؤسسة األعممي لممطبكعات بيركت  –المعرؼ النظامية 
 َـُُٕٗىػ /َُّٗالطبعة: الثانية، 

 .َُِّ/ٓإرشاد األريب إلى معرفة األديب:  (ِ)
  .ّٕٓ/ْلساف الميزاف: البف حجر العسقبلني،  (ّ)
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كقد ذكر ياقكت الحمكم  (ُ)ككاف لو كراؽ خاص اسمو )ابف زكريا( ،ا منوكتبن 
 َ(ِ)كثير منيا  مفصمة في كتابو )إرشاد األريب(

ا: ِفَٙٛ إٌثز:
ا
 ثأٍ

يًد تنثيرا المقصكد بالنثر لغة: ىك "مصدر نثر ينثر كينثر نثرا ًبالتٍَّشدً 
اه ميتىفىرقنا" مىٍعنىاهي رىمى فانتثر كتنثر كتناثر كى
(ّ) 

ٍكًز كالمٍَّكًز  قنا مثؿى نىٍثًر الجى ك" النٍَّثري نىٍثريؾى الشيءى ًبيىًدؾى تىٍرمي ًبًو ميتىفىرّْ
، كىخىصَّ المٍّْحيىاًنيُّ ًبًو  ، كىك النّْثىاري كىذىًلؾى نىٍثري الحىبّْ ًإذا بيذرى ا يىٍنتىًثري كالسُّكًَّر، كى مى

، كاألينثى  ـً : ًكبلىيما: كثيري اٍلكىبلى . التٍَّيًذيبي ى ًفيًو الثكابي اًئدىًة فىييؤكؿ فىييٍرجى ًمفى اٍلمى
هي.." مىا كىاالى ٍيشكـي كى نىًثرىةه فىقىٍط. كالنٍَّثرةي: الخى
(ْ)َ  

كالمتفرؽ غير  ،الشيء المبعثر: ف المقصكد بالنثرأمف ذلؾ يتبيف 
َوَيُطوُف َعَمْيِيْم ِوْلَداٌن ُمَخماُدوَن ِإَذا رََأْيَتُيْم َحِسْبَتُيْم } :الىقاؿ تع ،المنتظـ

     َ([ ُٗ]اإلنساف: آية ){ُلْؤُلًؤا َمْنُثورًا
كما ذكر الزمخشرم أنيا تدؿ عمى الكبلـ بقكلو" رجؿ نثر: ميذار 

 َ(ٓ)كرأيتو يناثره الدٌر إذا حاكره بكبلـ حسف"...،.كمذياع لؤلسرار

                                                           

 (،ىػّٔٓالقالي، )المتكفى:، كاألمالي ألبي عمي ُّٓ/ّمركج الذىب: لممسعكدم (ُ)
المصرية، الطبعة:  الناشر: دار الكتب، ، رتبيا: محمد عبد الجكاد األصمعيِْٖ/ُ

 ـ. ُِٔٗ -ىػ ُّْْالثانية، 
 .ُُِٕ/ٓينظر إرشاد األريب إلى معرفة األديب :  (ِ)
 ، المحقؽ: ِٖٓىػ(ص ٕٔٔتحرير ألفاظ التنبيو: ألبي زكريا النككم )المتكفى:  (ّ)

 .قَُْٖدمشؽ، الطبعة: األكلى،  –ني الدقر، الناشر: دار القمـ عبد الغ
 َلساف العرب مادة )نثر( (ْ)
، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف ِْٖ/ِىػ(، ّٖٓأساس الببلغة: لمزمخشرم )المتكفى:  (ٓ)

 -ىػ  ُُْٗلبناف، الطبعة: األكلى،  –السكد، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 
 .ـ ُٖٗٗ
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عؿ ثـ د ؿ لفظ النثر عمى نكع مف الكتابة كىك أحد فرعي األدب حيث جي
، كىك يختمؼ في طبيعتو عف الشعر (ُ)"كبلـ العرب نكعاف: منظـك كمنثكر"

بسبب تحرره مف اإليقاع المكسيقي المتمثؿ في الكزف كالقافية، مع احتفاظو 
 كسبلمة المغة ، فيدؼ النثر ىك إيصاؿ ،بحسف التنسيؽ كجكدة التعبير

     َالمعنى، إلى جانب اإلمتاع كاإلفياـ
كمف البيف عدـ عناية النقاد القدامى بالنثر، إذ لـ يتحدثكا عنو باعتباره  

بؿ كجزء مف عمـ الببلغة أك البياف، في حيف أنيـ اىتمكا  ،فنا قائما بذاتو
 َكأمعنكا في البحث كالتفصيؿ فيو ،كاعتنكا بو عناية كبيرة ،بالشعر

 ،ذلؾ أنو ال يكجد تعريؼ لمنثر يكضح مقصكده كمما يدؿ عمى
ف ما كرد في حقو مف تعريفات لدل القدامى ال إشكالو، إذ أكيستكفى طرائقو ك 

تتعدل التقسيـ كالتصنيؼ، غير أف الشعر حظي بتعريفات كثيرة تتسـ بالضبط 
 َكالدقة كاإلحكاـ

نما كال يقصد بالنثر ىنا لغة التخاطب التي يراد بيا الفيـ أك اإلف ياـ ، كا 
المقصكد ىك النثر الفني الذم يرتفع عف لغة التخاطب كاألحاديث الجارية 
كيشتمؿ عمى الصكر البيانية، كيكشى بالزخارؼ كالصبغ البديعي، ليزيد مف 

، فيك النثر الزاخر (ِ)حسنو ماداـ القصد مف كرائو اإلثارة كالغرض منو اإلمتاع
 َعة كجبلءتزيد الكبلـ مت يتبالصكر كالمحسنات ال

                                                           

، المحقؽ: فؤاد ََْ/ِىػ(، ُُٗعمـك المغة كأنكاعيا: لمسيكطي )المتكفى:  المزىر في (ُ)
ىػ ُُْٖبيركت، الطبعة: األكلى،  –عمي منصكر، الناشر: دار الكتب العممية 

 َـُٖٗٗ
،  دار غريب لمطباعة ُٕ،ُٔينظر فف الببلغة : لمدكتكر عبد القادر حسيف، ص (ِ)

 َكالنشر
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 اٌفزق تني اٌشعز إٌثز:
يقكؿ الكاتب ابف مسككيو: ) فكذلؾ النظـ كالنثر يشتركاف في الكبلـ 
الذم ىك جنس ليما، ثـ ينفصؿ النظـ عف النثر بفضؿ الكزف الذم بو صار 
المنظكـ منظكما، كلما كاف الكزف حمية زائدة كصكر فاضمة عمى النثر صار 

كانت المعاني ، الكزف، فإف اعتبرت المعانيالشعر أفضؿ مف النثر مف جية 
مشتركة بيف النظـ كالنثر، كليس مف ىذه الجية تميز أحدىما مف 

     َ(ُ)اآلخر...(
تمؾ النظرة لمنثر انصرفت إلى الشكؿ دكف الميب، إلى الصكرة دكف 

حالت دكف أف يأخذ النثر الفني حقو، أك أف يككف لو  يالحقيقة، كىي الت
  َاضحا لدل النقادك ك مفيكما تاما 

ظـ شرفو اٌلذم حياف أف "لمنثر فضيمتو اٌلتي ال تنكر، كلمنَّ  كقد رأل أبك
ال يجحد كال يستر، ألٌف مناقب الٌنثر في مقابمة مناقب الٌنظـ، كمثالب الٌنظـ 
في مقابمة مثالب الٌنثر، كالذم البٌد منو فييما الٌسبلمة كالٌدٌقة، كتجٌنب 

لتأكيؿ كالتخميص، كقد قاؿ بعض العرب: خير العكيص، كما يحتاج إلى ا
، فذلؾ الكضكح ىك مدار التفاضؿ بينيما، (ِ)الكبلـ ما لـ يحتج معو إلى كبلـ"

كما أف الشعر ال يختص كحده بالمكسيقى كالخياؿ، بؿ لمنثر قدر كبير مف 
  َذلؾ، كالفرؽ بينيما نسبي
 رأي اجلاحظ يف إٌثز:

بقكلو: " كالشعر ال يستطاع  يياؤكد عمييرم الجاحظ لمنثر أىمية كبيرة ك 
كبطؿ كزنو، كذىب  ،أف يترجـ، كال يجكز عميو النقؿ، كمتى حٌكؿ تقٌطع نظمو

                                                           

 .َُِٗمؤسسة ىنداكم عاـ  ِٕٓالتكحيدم، ص  اليكامؿ كالشكامؿ: ألبي حياف (ُ)
 .ِّٓالمرجع السابؽ:  (ِ)
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حسنو كسقط مكضع التعجب، ال كالكبلـ المنثكر، كالكبلـ المنثكر المبتدأ عمى 
 َذلؾ أحسف كأكقع مف المنثكر الذم تحٌكؿ مف مكزكف الشعر

كـ في الديف، كالحكـ في الصناعات، كجميع األمـ يحتاجكف إلى الح
لى كٌؿ ما أقاـ ليـ المعاش كبٌكب ليـ أبكاب الفطف، كعٌرفيـ كجكه المرافؽ؛  كا 

كالحاجة إلى ذلؾ  ،حديثيـ كقديميـ، كأسكدىـ كأحمرىـ، كبعيدىـ كقريبيـ
 َشاممة ليـ

كقد نقمت كتب اليند، كترجمت حكـ اليكنانٌية، كحٌكلت آداب الفرس، 
د حسنا، كبعضيا ما انتقص شيئا، كلك حٌكلت حكمة العرب، فبعضيا ازدا

لبطؿ ذلؾ المعجز الذم ىك الكزف، مع أٌنيـ لك حٌكلكىا لـ يجدكا في معانييا 
شيئا لـ تذكره العجـ في كتبيـ، التي كضعت لمعاشيـ كفطنيـ كحكميـ، كقد 

ف، نقمت ىذه الكتب مف أٌمة إلى أٌمة، كمف قرف إلى قرف، كمف لساف إلى لسا
حتى انتيت إلينا، ككٌنا آخر مف كرثيا كنظر فييا، فقد صٌح أٌف الكتب أبمغ في 

  وأنأىمية النثر، ك ، كمف ذلؾ يتضح  (ُ)تقييد المآثر، مف البنياف كالشعر"
 َالناس مف عمـ كحكمةإليو كما يحتاج  ،كأدؽ في تقييد المآثر ،أبمغ

 أٔٛاع إٌثز:
لنثر العممي، كالتاريخي، كالفمسفي، يأتي النثر عمى أنكاع متعددة منيا ا
حيث يشتمؿ عمى أنكاع كثيرة منيا:  ،كاألدبي: الذم ىك محط دراستنا المغكية

الخطب، كالرسائؿ، كاألمثاؿ، كالحكـ، كالكصايا، كالمقامات، كالقصص، 
كالمسرحيات، كلكؿ نكع مف ىذه األنكاع سمات كخصائص تميزىا، كىي مجاؿ 

ة في تناكؿ الميمما تعد الرسائؿ مف األجناس ، كةثرم لمدراسات المغكي
كعرضيا بأسمكب أدبي يحقؽ غايتو مف اإلمتاع  ،المكضكعات المختمفة

  َكيؤثر في قارئو ،كاإلقناع

                                                           

 َبيركت –ىػ دار الكتب العممية  ُِْْ، الطبعة: الثانية،  ّٓ/ُالحيكاف: لمجاحظ،  (ُ)
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 اٌفزق تني اٌزصائً ٚاخلطة :
أما عف الفرؽ بيف الرسائؿ كالخطب فقد كضح أبك ىبلؿ العسكرم 

أنيما كبلـ ال  يخطب متشاكمتاف فعمـ أٌف الرسائؿ كالاالفرؽ بينيما بقكلو:" ك 
يمحقو كزف كال تقفية، كقد يتشاكبلف أيضا مف جية األلفاظ كالفكاصؿ... كال 

 َ(ُ)فرؽ بينيما إاٌل أٌف الخطبة يشافو بيا، كالرسالة يكتب بيا"
فالرسائؿ كسيمة مف كسائؿ التخاطب، كلكنيا كسيمة مكتكبة كليست 

سمكعة التي يمكف أف يتبادليا نيا بديؿ عف األقكاؿ المإمسمكعة، إذ 
ف، فإذا كانت الخطبة جنسا أدبيا شفييا يرل صاحبيا بحيث يمكنو ك المتخاطب

إلى جانب استخدامو المغة المسمكعة، استخداـ المغة  ،جذب انتباه سامعيو
غائب  ،المرئية المتمثمة في لغة اإلشارة كالجسد، أما الرسالة فيي أدب مكتكب

لذا يتعيف عمى كاتبيا أف تككف الرسالة كاضحة  صاحبو عف حضرة القارئ،
لى عقؿ إحتى تصؿ  ،محكمة التراكيب ،األلفاظ، دقيقة المعاني، شيقة العبارات

 َكتتـ اإلفادة ،القارئ كقمبو كما أرادىا الكاتب، فيتحقؽ بيا اإلفياـ
 ذعزٌف اٌزصاٌح:     

ا ييٍرسؿ، كىاٍلخطاب،  كتاب يٍشتىمؿ يطمؽ لفظ الرسالة في المغة عمى: "مى كى
عمى قىًميؿ مف اٍلمسىاًئؿ تككف ًفي مىٍكضيكع كىاًحد"
 ، كما يعرؼ اإلرساؿ (ِ)

ـي: الرّْسىالىةي" بػ "بالتٍَّكًجيو، ...كاالٍس
(ّ)َ  

                                                           

، المحقؽ: ُّٔىػ(،ص ّٓٗكتاب الصناعتيف: ألبي ىبلؿ العسكرم )المتكفى: نحك  (ُ)
بيركت،  –يـ، الناشر: المكتبة العنصرية عمي محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراى

 َىػ ُُْٗعاـ النشر: 
المعجـ الكسيط: لمجمع المغة العربية بالقاىرة، )إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد  (ِ)

 َالناشر: دار الدعكةمادة ) رسؿ ( ،  –عبد القادر، محمد النجار( 
بيدم )المتكفى:  تاج العركس: لمرتضى (ّ) دة رسؿ، المحقؽ: مجمكعة ىػ( مآَُِالزَّ

 َمف المحققيف ،الناشر: دار اليداية
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كقد بيف القمقشندم المراد بالرسائؿ بقكلو:" كالمراد فييا أمكر يرتٌبيا 
ظ، أك مفاخرة بيف أك صيد، أك مدح كتقري ،الكاتب: مف حكاية حاؿ مف عدكٌ 

شيئيف، أك غير ذلؾ مما يجرم ىذا المجرل، كسٌميت رسائؿ مف حيث إٌف 
مخبرا فييا بصكرة الحاؿ، مفتتحة  ،ليا رٌبما كتب بيا إلى غيره المنشئاألديب 

        َ(ُ)بما تفتتح بو المكاتبات، ثـ تكٌسع فييا فافتتحت بالخطب كغيره"
ات، كتعرؼ المكاتبة بأنيا مخاطبة كما "يطمؽ عمى فف الرسالة المكاتب

كالمكتكب إليو، كنكع  ،الغائب بمساف القمـ، كيجب أف يراعى فييا أحكاؿ الكاتب
 َ(ِ)العبلقة بينيما، كقد تنبو إلى ذلؾ القدماء كأكصكا بو

القديمة التي ازدىر في القرنيف  مف الفنكف النثرية كيعتبر فف الرسائؿ
ف نثرم جميؿ يظير مقدرة الكاتب، كمكىبتو الثالث كالرابع اليجرييف، كىك ف

الكتابية، كمدل استيعابو لمفردات المغة كأساليبيا، كقد كانت الرسائؿ كال تزاؿ 
 ليا دكر كبير في تحقيؽ الغرض مف إنشائيا، كتكثيؽ التكاصؿ بيف األفراد 

 َأك الجماعات
 ذارٌخ اٌزصاٌح:

سبلـ بفترة طكيمة قد "يظف البعض أف الرسالة فف لـ يظير إال بعد اإل
معتمديف عمى المقكلة المشيكرة: )بدأت الكتابة بعبد الحميد كانتيت بابف 

فقد عرفت الرسائؿ  ،، كلكف ىذه المقكلة تعني الرسالة المتميزة أدبيا(ّ)العميد(
                                                           

، ُٕٓ/ُْىػ(، ُِٖصبح األعشى في صناعة اإلنشاء: لمقمقشندم )المتكفى:  (ُ)
 َالناشر: دار الكتب العممية، بيركت

، ُّٕ،ُْٕفف التحرير العربي ضكابطو كأنماطو المؤلؼ : محمد صالح الشنطيف (ِ)
 السعكدية / حائؿ الطبعة : الخامسة -شر كالتكزيع الناشر : دار األندلس لمن

 َـ ََُِ -ىػ  ُِِْ 
 .ُّٕص ّراجع: يتيمة الدىر جػ (ّ)
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يكاتب الممكؾ   حيث كاف الرسكؿ، منذ العصر الجاىمي، ثـ اإلسبلمي
إلى اإلسبلـ، ثـ بعد ذلؾ عرفت في كصايا كاألمراء مف معاصريو داعينا إياىـ 

الخمفاء، كفي الرسائؿ التي أرسميا خمفاء بني أمية كخمفاء بني العباس إلى 
ككاف يعنى بشؤكف  ،أنشأ خمفاء الدكلة اإلسبلمية ديكاف الرسائؿ ، فقد(ُ)كالتيـ"

المكاتبات التي تصدر عف الخميفة إلى كالتو، كقادة جيشو، كممكؾ الدكؿ 
كقد كاف الخميفة في أكؿ األمر ىك الذم يممي الرسائؿ عمى كاتبو،  األخرل،

ثـ تعرض عمى الخمفاء، ككاف أسمكبيا آنذاؾ  ،ثـ أخذ الكتاب يستقمكف بكتابتيا
لكنو شيد نقمة  ،تغمب عميو البساطة كالكضكح، كيخمك مف التأنؽ كالتصنع

سالـ رئاسة  عندما تكلى مكاله كبيرة في عيد الخميفة ىشاـ بف عبد الممؾ،
آخر  ،ثـ في عيد مركاف بف محمد ،ديكاف الرسائؿ في عيده

، كقد (ِ)الذم تكلى أمر ديكانو عبد الحميد بف يحي الكاتب األمكييف، الخمفاء
عرؼ بالبراعة في فف الترسؿ حتى غدت مكاتباتو مضرب المثؿ في الجكدة 

ربية، إذ يقاؿ كاإلتقاف ، فيعد بحؽ صاحب نيج جديد في الكتابة النثرية الع
 .(ّ)بدأت الكتابة بعبد الحميد كانتيت بابف العميد

 أصٍٛب اٌزصائً :
يما في تاريخ النثر ملقد مثمت الرسالة الديكانية عند ظيكرىا تطكرا 

العربي، كما استمرت في أكائؿ الحكـ العباسي عمى نظاـ كتابتيا في أكاخر 
                                                           

 ،ُُٓىػ( صُُّْالتحرير األدبي: المؤلؼ: د. حسيف عمي محمد حسيف )المتكفى:  (ُ)
 َـََِْىػ / ُِْٓالناشر: مكتبة العبيكاف الطبعة: الخامسة 

، الناشر: َِدب المعاصر: لمسيد مرسي أبك ذكرم ص ينظر المقاؿ كتطكره في األ (ِ)
 َـُِٖٗدار المعارؼ، الطبعة: 

، َِٖىػ( صُِْٔينظر الفف كمذاىبو في النثر العربي: لشكقي ضيؼ )المتكفى:  (ّ)
 .الناشر: دار المعارؼ، الطبعة: الثالثة عشرة



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر  –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
 

ٜٜ٘ 
 

 (ُ)حميد بف يحيى الكاتبعصر بني أمية، "سالكة الطريقة التي سمكيا عبد ال
كابف المقفع كالقاسـ بف صبيح كعمارة بف حمزة كنظراؤىـ، مف العناية بجعؿ 

متناسقة المكضكع كاألسمكب، كبقيت كذلؾ بؿ زادت  ،بميغة ،عبارتيا جزلة
 كمراعاة لمقتضى الحاؿ إلى أكائؿ القرف الرابع، ثـ أخذت ا كجماالن حسنن 

ا بتضاؤؿ ممكة الببلغة في الكتاب يجين الصناعات المفظية تغمب عمييا تدر 
لتغمب األعاجـ مف الديمـ البكييييف كالترؾ  ،كتقاصر ىمميـ عف استيفاء أداتيا

السمجكقييف عمى سمطاف الخمفاء في الشرؽ، كتغمب البربر عمى شمالي أفريقية 
يـ أمر العربية نيكاألندلس في الغرب، فمـ يعد في الممكؾ كاألمراء مف يع

كمازالت كذلؾ حتى سقطت الدكلة العباسية عمى أيدم األعاجـ مف  ،كببلغتيا
 َ(ِ)ؾ ابتداء اضمحبلؿ الكتابة كالمغةفكاف ذل، التتار 

  أشٙز اٌىراب:
ىتـ خمفاء الدكلة العباسية بكتابة الرسائؿ أكثر مف سابقييـ، كليذا القد 

غكا السبب كثر الكتاب في عصرىـ كنبغ كثير منيـ في فف الترسؿ، كقد "بم
بحذقيـ سياسة الممؾ كنبكغيـ في الببلغة أف ارتقكا عند خمفاء العباسييف إلى 

كأكؿ كاتب منيـ ارتقى إلييا ىك أبك سممة الخبلؿ، كمف أشير  ،مرتبة الكزارة
كتاب ىذا العصر في الشرؽ ابف المقفع، كيحيى بف خالد بف برمؾ كابناه، 

سماعيؿ بف صبيح، كعمرك بف مسعدة، كأحمد بف  يكسؼ، كابف الزيات، كا 

                                                           

 .َِالمقاؿ كتطكره في األدب المعاصر: ص (ُ)
نشاء لغة العرب: لمصطفى الياشمي )المتكفى:  جكاىر األدب في أدبيات (ِ) كا 

، أشرفت عمى تحقيقو، كتصحيحو: لجنة مف الجامعييف ، الناشر: ُّٔ/ِىػ(ُِّٔ
 َمؤسسة المعارؼ، بيركت
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، كالصاحب بف (ُ)كالحسف بف كىب كعمي بف الفرات، كابف مقمة، كابف العميد
 ، كأبك بكر الخكارزمي، كالبديع، كالصابي، كالعماد الكاتب، (ِ)عباد

 كالقاضي الفاضؿ.
كمف أشير كتابو في األندلس ابف شييد، كأبك المطرؼ بف عميرة، 

 َ (ّ) كلساف الديف بف الخطيب"
عمى طائفة مف الرسائؿ التي  (ْ)د احتكل كتاب جميرة رسائؿ العرب كق

 مثمت عصكرا مختمفة، كتبدك فييا التقاليد الفنية التي تىرىسَّميا المنشئكف في 
 َذلؾ الميداف

 ِمِٛاخ اٌزصاٌح:
كالزخرفة  ،كالبعد عف التكمؼ ،تتسـ الرسالة الجيدة بجكدة العبارة

أك التعقيد  ،يا، فيخمك الكبلـ مف الغمكضئالمتعمدة، مع كضكح المعاني كجبل
، إلى ءهكالتطكيؿ الذم ال طائؿ كرا ،الذم يخؿ بالفصاحة، ككذلؾ الحشك

  َجانب مراعاة  المقامات كأحكاؿ المخاطبيف

                                                           

، كجكاىر األدب في أدبيات  َِٓالفف كمذاىبو في النثر العربي: لشكقي ضيؼ ، ص (ُ)
نشاء لغة العرب ، مصطفى الياشمي  .ُٔٔ/ِ كا 

نشاء لغة العرب:  كاىر األدب فيج (ِ)  .ُٖٔ/ِأدبيات كا 
 .ُْٔ/ِ: المرجع السابؽ  (ّ)
جميرة رسائؿ العرب في عصكر العربية الزاىية: أحمد زكي صفكت:  مكتبة مصطفى  (ْ)

ـ. كيقع الكتاب في أربعة مجمدات يحتكم األكؿ منيا عمى ُُٕٗالحمبي، القاىرة ط
الثاني عمى رسائؿ العصر األمكم، كالثالث رسائؿ العصر الجاىمي كصدر اإلسبلـ، ك 

 َكالرابع يختصاف برسائؿ العصر العباسي األكؿ
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 أٔٛاع اٌزصائً:    
كقد تنكعت الرسائؿ بيف )إخكانية( أم شخصية، أك )ديكانية( كىي 

ر الدكلة، كىي "مف أىـ المصادر التاريخية الرسائؿ الرسمية التي تختص بأمك 
، كقد كاف لتمؾ الرسائؿ تقميدىا كرسكميا، كىي (ُ)في تكثيؽ الخبر التاريخي"

 َأنكاع مختمفة، منيا ما يسمى بالرسالة اإلدارية، كمنيا رسائؿ المناسبات
كمنيا الرسائؿ األدبية، كىذ النكع مف الرسائؿ يككف عادة متبادالن بيف 

كال يخمك مف بحث قضية أدبية أك اإلشارة إلى مسألة نقدية أك عممية، األدباء، 
   َالمحبة بشكؿ عاـ كقد يككف الغرض منيا التفكو كالتركيح عف النفس، أك

كمف ذلؾ النكع تمؾ الرسائؿ التي نسبت لمجاحظ، كالتي جمعت في 
 كتاب سمى بػ)الرسائؿ األدبية(،  كقد كصؿ عددىا إلى إحدل كعشريف رسالة
في مكضكعات متنكعة، كلـ تكف تمؾ الرسائؿ ىي جميع ما كتب الجاحظ بؿ 

 َال أقموإضاع منيا الكثير، كما بقي منيا لـ يكف كامبل 
طبلؽ اسـ )الرسائؿ األدبية( عمييا بالمعنى المفيكـ لؤلدب إكلـ يكف 
، مف حيث  و ذلؾ الفف الجميؿ الذم يغمب عميو الخياؿ كالعاطفة، كلكف إناليـك

ما ركاية، كقد أطمقكا ا  ك  ؽه مي كاألدب إما خي »معنى الذم فيمو الجاحظ في قكلو بال
كما يعني ركاية العمـ  ،خبلؽ، فاألدب يعني األ«لو اسـ المؤدب عمى العمـك

  َ(ِ)أك نقمو بيف األجياؿ بكاسطة المؤدب أك المعمـ
كقد انتيج الجاحظ في تمؾ الرسائؿ منيجا عمميا متخصصا، يعتمد 

حيث يعمد  -االستطراد ةخبلفا لما عرؼ عنو مف كثر -المكضكع، عمى كحدة

                                                           

 .ُّ/ُصبح األعشى في صناعة اإلنشاء: لمقمقشندم،  (ُ)
، الناشر: دار ٓىػ(، صِٓٓينظر: مقدمة كتاب الرسائؿ األدبية: لمجاحظ )المتكفى:  (ِ)

 ػ .ى ُِّْكمكتبة اليبلؿ، بيركت، الطبعة: الثانية، 
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 ،في تمؾ الرسائؿ إلى أكثر المكضكعات أىمية في عصره، كاشفا أسبابيا
كآثارىا، فيدرسيا دراسة مستفيضة كشاممة، تكشؼ خبراتو، كتظير  ،كمظاىرىا

  َعجاب، كيحقؽ اإلقناع كاإلمتاعثقافتو، بأسمكب أدبي بديع  يثير اإل
رسالة مف رسائؿ الجاحظ تعد كتابا في ظاىرة أك مكضكع معيف،  فكؿ

كتكشفيا بدراسة مستفيضة  ،تظير فكرتو، كتستقصي جكانبيا، فتكضحيا
 َتثبت رأيوك  ،، مستشيدا باألدلة كالبراىيف التي تدعـ فكرتوةكشامم

كرسالة الحاسد كالمحسكد ىي مثاؿ كاضح لذلؾ النكع مف الرسائؿ التي 
لما  ؛ف سمبيات المجتمع ينبغي تجنبيا، كالبعد عمف يتصؼ بياتظير سمبية م

ا الجاحظ ييعرضفكخطر عظيـ عمى الفرد كالجماعة،  ؛ليا مف ضرر جسيـ
كعرضو  ،لما استقصاه ؛عرضا أدبيا رائعا، ككأنو لـ ير في حياتو إال حساد

    َمف صكر الحسد كآثاره، مستدال عمى ذلؾ بكؿ ما يحقؽ مقصده
لجاحظي في عرض مكضكعو منيجا عمميا دقيقا كشامبل، مف قد انتػيج اك 

حيث استقراء جكانبو، كحصرىا في عدد مف األسئمة التي يبحث السائؿ في 
 َإيجاد جكاب، يفسر غامضيا، كيزيؿ إبياميا

ا: ادلمصٛد تاحلضذ:
ا
 ثاٌث

الحسد فعؿ فكرم، كمرض قمبي، كداء عضاؿ، أشد فتكا مف األمراض 
يغمب عمى مف ضعؼ إيمانو، كتبع شيطانو، كىك بداية البدنية المستعصية، 

كؿ الذنكب، كسبب لكؿ اآلثاـ، كمفتاح لكؿ باب مف أبكاب الشر، ممقكت مف 
عرؼ بو في الدنيا، محبط عممو في اآلخرة، شاع كانتشر بيف الناس، فكاف كال 

كاألزماف منذ بدء الخميقة كحتى  ،يزاؿ متفشيا كمنتشرا في سائر المجتمعات
ية الحياة عمى األرض، فبل تخمك منو جماعة عالمة كانت أـ جاىمة، كال نيا

يخمك زماف كال مكاف مف أصحاب الضمائر الخبيثة، كالنفكس الضعيفة التي 
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 ،عمى مف أراد مف عباده -عز كجؿ-فَّ بيا المكلى نعـ مى  فٍ تكره ما ترل مً 
 َفيسقط في بحر مف الذنكب كالمعاصي

 بف المبارؾ:كمما كرد في الحسد قكؿ ا
 ِد سَ اَلا َعداوَة من َعادكَ من حَ   ُتَيـاَــ اتــــى ِإمــْد ُترجَ ـــــــكل الَعَداوِة ق

 َيا رَاٍق إلى اأَلَبـِد ـــــــوَلْيَس َيْفَتحُ    ا ُعْقَدًة ُعِقَدْت يَ نْ ِب مِ مْ القَ  فإنا فيِ 
ْن أَباُه َفاَل َترجُ    ـوِ ـلا بِ ـــْم َتحِ ــــــــــْرحَ ـــــإَلا اإلَلُو َفإْن يَ   (ٔ)وُه ِمْن َأحـَدِ ــــوا 

مف أجؿ ذلؾ حث اإلسبلـ عمى سبلمة القمكب كطيارتيا، كجعميا سببا 
( ِإَلا َمْن َٛٛيْوَم ََل َيْنَفُع َماٌل َوََل َبُنوَن ) }لمنجاة يكـ القيامة، قاؿ تعالى: 

؛ كألف القمب ىك ([ٖٗ، ٖٖيات )]سكرة الشعراء: اآل { َأَتى الماَو ِبَقْمٍب َسِميمٍ 
ًإفَّ اى الى يىٍنظيري ًإلىى  " ، قاؿ رسكؿ ا -سبحانو كتعالى-محؿ نظر المكلى 

ـٍ  اًلكي ـٍ كىأىٍعمى لىًكٍف يىٍنظيري ًإلىى قيميكًبكي ، كى ـٍ ـٍ كىأىٍمكىاًلكي ًركي كى مؤكدا عمى كجكب  (ِ) "صي
 َسبلمة القمكب كاألعماؿ مف كؿ ما يفسدىا

اف الحسد ببلء عظيـ، كباب مف أبكاب الشيطاف ينفذ منو إلفساد كلما ك
باالستعاذة  با مف الحاسد كشره،  -سبحانو-، فقد أمر المكلى آدـ حياة بني

( َوِمْن َشرِّ ٕ( ِمْن َشرِّ َما َخَمَق )ُٔقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَمِق ) }قاؿ تعالى: 
 ( َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ٗلنافااثَاِت ِفي اْلُعَقِد )( َوِمْن َشرِّ اَٖغاِسٍق ِإَذا َوَقَب )

، كفييا " قاؿ ابف السماؾ: إف ا تعالى [(ٓ-ُمؽ: اآليات )]الف { ِإَذا َحَسدَ 

                                                           

 إرشاد العباد في كشؼ مثالب الحسد كالحساد: لعمي محمد سمماف العبيدم   (ُ)
  َ، دار النكارس لمدعاية كالنشرٔ-ٓص 

، المحقؽ: محمد فؤاد ُٕٖٗ/ْىػ(، ُِٔالمسند الصحيح: لئلماـ مسمـ )المتكفى:  (ِ)
 َعبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي
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مف  اإلعاذةفمما انتيى إلى  ،أنزؿ سكرة جعميا عكذة لخمقو مف صنكؼ الشر
 َ(ُ)إذ لـ يكف بعده في الشر نياية" ،الحسد جعميا خاتما

عمى المحبة الخالصة بيف المسمميف، حث  -سبحانو- المكلى ثكما حك 
عف طريؽ كجكب  ،يـأيضا عمى تكثيؽ أكاصر الصمة كالمكدة بين النبي 

ـى الميٍسًمميكفى  ،حرص المسمـ عمى سبلمة أخيو المسمـ ًم ـي مىٍف سى بقكلو: ﴿ الميٍسًم
يىًدًه﴾ ًمٍف ًلسىاًنًو كى
 (ِ).  

ال إذا أحب ألخيو مف المنافع كالخير ما كأكد عمى عدـ اكتماؿ إيمانو إ
تَّى ييًحبَّ أًلىًخيًو  أحب لنفسو ، حى ـٍ ديكي ، قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ: ﴿ الى ييٍؤًمفي أىحى

ا ييًحبُّ ًلنىٍفًسًو﴾ مى
 (ّ)َ 

لى جانب دعكتو  إلى السبلمة كالمحبة، نيى عف األمراض التي  كا 
كا، الى تىحى "تفتت المجتمع، كتضعؼ األمة، فقاؿ:  شيكا، كىالى تىبىاغىضي اسىديكا، كىالى تىنىاجى

كيكنيكا ًعبىادى اً ًإٍخكىاننا ، كى مىى بىٍيًع بىٍعضو ـٍ عى كي كا، كىالى يىًبٍع بىٍعضي ـي  ،كىالى تىدىابىري اٍلميٍسًم
، الى يىٍظًمميوي  ك اٍلميٍسًمـً   .(ْ) "التٍَّقكىل ىىاىينىا ،كىالى يىٍخذيليوي، كىالى يىٍحًقريهي  ،أىخي

مف أجؿ ذلؾ كجب عمى المسمـ العمؿ عمى سبلمة قمبو مف كؿ ما 
يمرضو، كسبلمة عممو مف كؿ ما يحبطو، كأف ينشر الكد كاإلخاء في سائر 

كالغش كالحسد، ككؿ ما مف  ،كالنفاؽ ،كالضغينة ،كالكره ،مجتمعو، نابذنا الحقد

                                                           

رات الشعراء كالبمغاء: لمراغب األصفيانى )المتكفى: محاضرات األدباء كمحاك  (ُ)
بيركت، الطبعة:  –،الناشر: شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ ُِّ/ُىػ(، َِٓ

 َىػ َُِْاألكلى، 
، المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، الناشر: دار طكؽ ُُ/ُصحيح البخارم:  (ِ)

 َىػُِِْالنجاة ، الطبعة: األكلى، 
 .ُِ/ُابؽ: المرجع الس (ّ)
 .ُٖٔٗ/ْالمسند الصحيح :لئلماـ مسمـ ، (ْ)
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كيرقى  كنشر الضغائف كاألحقاد، حتى يكتمؿ إيمانو، ،شأنو تفتيت المجتمع
   َيفكز بعطائو كنعموف -سبحانو-مجتمعو، كيناؿ رضا المكلى 

مف أجؿ ىذا كذاؾ عمد الجاحظ في ىذه الرسالة كىي مف رسائمو 
لمتنفير منو،  ،عمى الفرد كالمجتمع كمثالبو ،لى بياف مضارّْ الحسدإالمشيكرة 

 َكالتحذير مف خطر الكقكع فيو
 
 
 
 

* * * * * * 
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  ٔص رصاٌح
 ٌٍجاحظ  "صذ ٚاحملضٛداحلايف  "

  فاحتح اٌزصاٌح: 
 : (ُ)رسالتو نص يقكؿ الجاحظ في

 االستقامة، كرفع  ا لؾ السبلمة، كأداـ لؾ الكرامة، كرزقؾى  كىبى ]
 عنؾ الٌندامة.

  -تسألني عف الحسد ما ىك؟ كمف أيف ىك -ا أٌيدؾى  -كتبت إليٌ 
يعرؼ ظاىره كمكتكمو، كأحكالو، كبـ  كما دليمو كأفعالو؟ ككيؼ تعرؼ أمكرهي 

أكثر منو في الجيبلء؟  ككيؼ يعمـ مجيكلو كمعمكمو، كلـ صار في العمماءً 
دب في الٌصالحيف أكثر منو في  كقٌؿ في البعداء؟ ككيؼ ،كلـ كثر في األقرباء

 ٌص بو الجيراف مف بيف جميع أىؿ األكطاف.ككيؼ خي  الفاسقيف؟
 :ذعزٌف احلضذ -1

يؾ الجسد، كيفسد الكٌد، عبلجو عسر، داء ين -أبقاؾ ا -كالحسد
داكل، ضجر. كىك باب غامض كأمر متعٌذر، كما ظير منو فبل يي  كصاحبوي 

ـً  ": اء. كلذلؾ قاؿ النبي نى في عى  كما بطف منو فمداكيوً  ـٍ دىاءي األيمى دىبَّ ًإلىٍيكي
اءي  سىدي كىالبىٍغضى : الحى ـٍ أقٌؿ غفمة؟  لجمسائو: أٌم الناس الناسً  كقاؿ بعضي  ،"  قىٍبمىكي
ليؿ، إٌنما ىٌمو أف يصبح. فقاؿ: إٌنو لكذا كليس كذا.  فقاؿ بعضيـ: صاحبي 

أف يقطع سفره. فقاؿ: إنو لكذا كليس كذا.  كقاؿ بعضيـ: المسافر، إٌنما ىٌموي 
الٌناس غفمة. فقاؿ: الحاسد، إٌنما ىٌمو أف ينزع ا منؾ  فقالكا لو: فأخبرنا بأقؿّْ 
 أبدا. فؿي غٍ بل يى النعمة التي أعطاكيا، ف

                                                           

، الطبعة: ُِٓإلى ُُٓىػ(، ص مف ِٓٓالرسائؿ األدبية: لمجاحظ،)المتكفى:  (ُ)
 َىػ ُِّْالثانية، 
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 :صثاب احلضذأ -5
في  مف النارً  في الٌديفً  أسرعي  كيركل عف الحسف أنو قاؿ: الحسدي 

 الحطب اليابس.
كما أتي المحسكد مف حاسده إاٌل مف قبؿ فضؿ ا عنده كنعمو عميو 

ِو َفَقْد َأْم َيْحُسُدوَن النااَس َعَمى َما َآَتاُىُم الماُو ِمْن َفْضمِ  } قاؿ ا عٌز كجٌؿ:

 .{َآَتْيَناُىْم ُمْمًكا َعِظيًماَآَتْيَنا َآَل ِإْبرَاِىيَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة وَ 
فقد ذـٌ ، البياف الحٌؽ، كحربي  الباطؿ، كضدُّ  الكفر، كحميؼي  كالحسد عقيدي 
َبْعِد  َودا َكِثيٌر ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلْو َيُردُّوَنُكْم ِمنْ }بو فقاؿ:  ا أىؿ الكتابً 

 .{ِإيَماِنُكْم ُكفاارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسِيمْ 
 :عٛالة احلضذ -3

 كؿّْ  كٌؿ قطيعة، كمنتج كٌؿ كحشة، كمفٌرؽي  العداكة، كىك سببي  منو تتكلدي 
رناء، كممقح جماعة، كقاطع كٌؿ رحـ بيف األقرباء، كمحدث التفٌرؽ بيف القي 

 في الحجر. الٌنارً  فى الشٌر بيف الخمطاء، يكمف في الصدر كمك 
 كاستمكافغمكـ عمى قمبو، مكلك لـ يدخؿ عمى الحاسد بعد تراكـ ال

الحزف في جكفو، ككثرة مضضو ككسكاس ضميره، كتنٌغص عمره ككدر نفسو 
ككد عيشو، إاٌل استصغاره نعمة ا عميو، كسخطو عمى سٌيده بما أفاد غيره، 

ذكم  يرزؽ أحدا سكاه، لكاف عند جع في ىبتو إٌياه، كأف الر كتمٌنيو عميو أف ي
كقد قاؿ بعض األعراب: ما ، العقكؿ مرحكما، ككاف لدييـ في القياس مظمكما

 ،رأيت ظالما أشبو بمظمـك مف الحساد: نفس دائـ، كقمب ىائـ، كحزف الـز
كالحاسد مغمـك ، كالحاسد مخذكؿ كمكزكر، كالمحسكد محبكب كمنصكر

 َكميجكر، كالمحسكد مغشٌي كمزكر
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  تٍٍش ، ٚاتٓ آدَ:إحضذ  -4 
أكؿ خطيئة ظيرت في الٌسمكات، كأٌكؿ معصية  -رحمؾ ا -كالحسد

حدثت في األرض، خٌص بو أفضؿ المبلئكة فعصى رٌبو، كقايسو في خمقو، 
فمعنو كجعمو  {َخَمْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْن ِطينٍ } كاستكبر عميو فقاؿ:

ف كاف أنيسا، كشٌكه خمقو تشكييا، كمٌكه عمى نبٌيو إبميسا، كأنزلو مف جكاره بعد أ
تمكييا نسي بو عـز رٌبو، فكاقع الخطيئة، فارتدع المحسكد كتاب عميو كىدل، 

 كمضى المعيف الحاسد في حسده فشقي كغكل.
كأما في األرض فابنا آدـ حيث قتؿ أحدىما أخاه، فعصى رٌبو كأثكؿ 

 تمو فأصبح مف الخاسريف.أباه. كبالحسد طٌكعت لو نفسو قتؿ أخيو فق
لقد حممو الحسد عمى غاية القسكة، كبمغ بو أقصى حدكد العقكؽ، 
فأنساه مف رحمو جميع الحقكؽ، إذ ألقى الحجر عميو شادخا كأصبح عميو 

 نادما صارخا.
 :ي احلاصذ يف احملضٛدأر -5

 كمف شأف الحاسد إف كاف المحسكد غنٌيا أف يكٌبخو عمى الماؿ فيقكؿ:
ا كمنعو أثاما. كأٌلب عميو محاكيج أقاربو فتركيـ لو خصماء، جمعو حرام

كأعانيـ في الباطف كحمؿ المحسكد عمى قطيعتيـ في الظاىر كقاؿ لو: لقد 
كفركا معركفؾ، كأظيركا في الناس ذٌمؾ، فميس أمثاليـ يكصمكف، فإنيـ ال 

ف كجد لو خصما  ف كاف ممف يعاشره أيشكركف. كا  عانو عميو ظمما، كا 
ففاستشا  ره غٌشو، أك تفٌضؿ عميو بمعركؼ كفره، أك دعاه إلى نصٌر خذلو، كا 

ف كانت عنده شيادة كتميا،  ف سئؿ عنو ىمزه، كا   حضر مدحو ذٌمو كا 
ف كانت منو إليو زٌلة عٌظميا، كقاؿ: إٌنو يحب أف يعاد كال يعكد، كيرل   كا 

 عميو العقكد.
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ف كاف المحسكد عالما قاؿ: مبتدع، كلرأيو متٌبع،   كمبتغىطب ليؿ احكا 
نيؿ، ال يدرل ما حمؿ، قد ترؾ العمؿ، كأقبؿ عمى الحيؿ. قد أقبؿ بكجكه 
الٌناس إليو، كما أحمقيـ إذ انثالكا عميو. فقبحو ا مف عالـ ما أعظـ بمٌيتو، 

 كأقٌؿ رعتو، كأسكأ طعمتو.
ف كاف ال حسكد ذا ديف قاؿ: متصٌنع يغزك ليكصى إليو، كيحٌج ليثنى مكا 

كيصكـ لتقبؿ شيادتو، كيظير الٌنسؾ ليكدع الماؿ بيتو، كيقرأ في بشيء عميو، 
 المسجد ليزٌكجو جاره ابنتو، كيحضر الجنائز لتعرؼ شيرتو.

كما لقيت حاسدا قٌط إاٌل تبٌيف لؾ مكنكنو بتغٌير لكنو كتخٌكص عينو 
خفاء سبلمو، كاإلقباؿ عمى غيرؾ كاإلعراض عنؾ، كاالستثقاؿ لحديثؾ،  كا 

 .كالخبلؼ لرأيؾ
 أ  حضذ عثذ اهلل اتٓ  -6

 
 ً ٌ  ت

 
 ًٕ ٘اشُ:       ث

قبؿ نفاقو نسيج كحده لجكدة رأيو كبعد ىٌمتو،  يبى ككاف عبد ا بف أي 
ذعانيـ لو بالٌرياسة. كما استكجب ا  كنبؿ شيمتو، كانقياد العشيرة لو بالٌسيادة، ك 

كرأكه لذلؾ  ذلؾ إاٌل بعدما استجمع لو لٌبو، كتبٌيف ليـ عقمو، كافتقدكا منو جيمو،
كقدـ المدينة، كرأل ىك عٌز  أىبل، لٌما أطاؽ لو حمبل. فمما بعث ا نبٌيو 

كما صار منافقا حٌتى  ،شمخ بأنفو فيدـ إسبلمو لحسده، كأظير نفاقو رسكؿ
كاف حسكدا، كال صار حسكدا حٌتى صار حقكدا. فحمؽ بعد الٌمٌب، كجيؿ بعد 

 العقؿ، كتبٌكأ الٌنار بعد الجٌنة.
فقالكا: يا رسكؿ ا  نصار،لى األإبالمدينة فشكاه   د خطب النبيكلق
كلك سمـ المخذكؿ قمبو في  ،نا كنا عقدنا لو الخرز قبؿ قدكمؾ لنتٌكجوإال تممو ف

 ،كمف السؤدد في ارتفاع، فكضعو ا لحسده، سبلـ بمكافالحسد لكاف مف اإل
 كلذلؾ قاؿ القائؿ: ،ظير نفاقوأك 
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 وانِ زَ حْ أَ  ةِ رَ ثْ كَ  نْ مِ  رّ فَ اصْ فَ             و ناحزَ أ دِ سِ االحَ  ىَ مَ عَ  طالتْ 
 وِـ يراننِ  في حرِّ  ما ىاجَ             فوِ وْ في جَ  عمتَ شْ أ فقدْ  وُ عْ دَ 

 وـانِ زا خَ لِ ال ِ المَ  ذةِ ـــــــل نْ مِ            ة ذا ـه لَ دَ ـــــــنـعِ  يىَ شْ أَ  بُ يْ العَ 
 وـانِ تَ يْ بُ  كثرةِ  نْ ــــــمِ  مْ مَ تسْ             و ـمَ بْ حَ  بوِ ارِ ـــــــى غَ مَ عَ  مِ ارْ ـفَ 

 :حضذ اجلرياْ -7
طبلئع عميؾ، كعيكنيـ  -يرحمؾ ا -فصؿ منو: كذلؾ أٌف الجيراف

نكاظر إليؾ، فمتى كنت بينيـ معدما فأيسرت، فبذلت كأعطيت، ككسكت 
كأطعمت، ككانكا في مثؿ حالؾ فاٌتضعكا، كسمبكا النعمة كألبستيا أنت، 

عظمت عمييـ بمٌية الحسد، كصاركا منو في تنغيص آخر األبد. كلكال أف ف
المحسكد بنصر ا إٌياه مستكر، كىك بصنعو محجكب لـ يأت عميو يـك إاٌل 
كاف مقيكرا، كلـ تأت ليمة إال ككاف عف منافعو مقصكرا. كلـ يمس إاٌل كمالو 

 مسمكب، كدمو مسفكؾ، كعرضو بالٌضرب منيكؾ.
 :ٌضرطٍع ورّاْ حضذٖاحلضٛد ًل  -8

فصؿ منو: كأنا أقكؿ حقا: ما خالط الحسد قمبا إاٌل لـ يمكنو ضبطو كال 
عبلنو، فيستعبده قدر عمى تسجينو ككتمانو، حتى يتمٌرد عميو بظي كره كا 

 كيستنطقو لظيكره عميو فيك أغمب عمى صاحبو مف السٌيد  كيستمميو،
عمى زكجتو كمف اآلسر  عمى عبده، كمف الٌسمطاف عمى رعٌيتو، كمف الٌرجؿ

 عمى أسيره.
ككاف ابف الٌزبير بالصبر مكصكفا، كبالٌدىاء معركفا، كبالعقؿ مكسكما، 
 كبالمداراة منيكما، فأظير بمسانو حسدا كاف أضٌب عميو أربعيف سنة لبني

ىاشـ، فما اٌتسع قمبو لكتمانو، كال صبر عمى اكتتامو، لٌما طالت في قمبو 
ع صبره عمى المكاره، كحممو نفسو عمى حتفيا، كقمة طائمتو أظيره كأعمنو، م



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر  –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
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اكتراثو كالتفاتو ألحجار المجانيؽ التي كانت تمٌر عميو فتذىب بطائفة مف 
 قكمو ما يمتفت إلييا.

حٌدثت بذلؾ عف عمٌي بف مسير عف األعمش، عف صالح بف حٌباب، 
 قاؿ:عف سعيد بف جبير قاؿ: قدت ابف عباس حٌتى أدخمتو عمى ابف الٌزبير، 

بمؤمف  ليسى ﴿يقكؿ:  أنت الذم تؤٌنبني؟ قاؿ: نعـ، ألٌني سمعت رسكؿ ا 
فقاؿ لو ابف الٌزبير: لمف قمت ذلؾ؟ إٌني ألكتـ  ﴾،ا كجاره طاكشبعانن  مف باتى 

بغضكـ أىؿ البيت مذ أربعيف سنة. فحسر ابف عباس عف ذراعيو كأٌنيما 
 منؾ، ما عرفتؾ.عسيبا نخؿ، ثـ قاؿ البف الزبير: نعـ فميبمغ ذاؾ 

كلقد أجمت الرأم ظيرا لبطف كفكٌرت في جكابو البف عباس أف أجد لو 
كفركع بني ىاشـ  ،معنى سكل الحسد فمـ أجده، ككانت كخزة في قمبو فمـ يبدىا

حكؿ الحـر باسقة، كعركؽ دكحاتيـ بيف أطباقيا راسية، كمجالسيـ مف أعالييا 
فمٌما خمت  ،جميا باليدل زاىرةعامرة، كبحكرىا بأرزاؽ العباد زاخرة، كأن

 البطحاء مف صناديدىا استقبمو بما أكٌف في نفسو.
كالحاسد ال يغفؿ عف فرصتو إلى أف يأتي المكت عمى رٌمتو، كما 
استقبؿ ابف عٌباس بذلؾ إاٌل لٌما رأل عمر قٌدمو عمى أىؿ القدـ، كنظر إليو 

، فأكسعيـ حكما، كثقبكا منو رأيا كفيما، كأشبعيـ  كقد أطاؼ بو أىؿ الحـر
 عمما كحمما.

 خٛج ٌٛصف :إحضذ  -9
فصؿ منو: ككيؼ يصبر مف استكٌف الحسد في قمبو عمى أمانيو. كلقد 

خكة يكسؼ حمماء، كأجٌمة عمماء، كلدىـ األنبياء، فمـ يغفمكا عٌما قدـ في إكاف 
 قمكبيـ مف الحسد ليكسؼ، حٌتى أعطكا أباىـ المكاثيؽ المؤٌكدة، كالعيكد

 ، كاأليماف المغٌمظة، إٌنيـ لو لحافظكف، كىك شقيقيـ كبضعة منيـ.المقٌمدة
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في غيابة الجٌب، كجاءكا عمى  هفخالفكا العيكد ككثبكا عميو بالظمـ، كألقك 
بييـ أقميصو بدـ كذب، فبظمميـ يكسؼ ظممكا أباىـ، طمعا أف يخمك ليـ كجو 

 فأسالكايمييو،  ياـ تسميو، كحبو ليـ مف بعد غموكينفردكا بحبو، كظنكا أف األ
كقد ممكو ا  ؟عيف المحسكديف بعد يكسؼأككيؼ تقر  ،حرقكا قمبوأعبرتو ك 
ياىـ بالعفك كالمكافأة كحسف إكمقابمتو  ،ذل حسادهأرض بصبره عمى خزائف األ

تكه محتاريف رفدىـ عميو خائفيف كىـ أمكانو منيـ كما إالعشرة كالمؤاخاة، بعد 
، كسألكه باإلذعافقركا لو لما عرفكه أقراىـ، ف كـرأحسف رفدىـ، ك ألو منكركف، ف

 بعد ذلؾ الغفراف، كخركا لو سجدا لما كردكا عميو كفدا.
 :ِعاٍِح اٌصذٌك احلضٛد -11

مف صديقؾ بالحسد فأقمؿ ما استطعت مف  -رحمؾ ا -فإذا أحسست
مخالطتو، فإٌنو أعكف األشياء لؾ عمى مسالمتو. كحٌصف سٌرؾ منو تسمـ مف 

ٌياؾ كالرغبة في مشاكرتو، كال يغرٌنؾ خدع ممقو، كبياف  ،كائؽ ضٌرهكع ،شٌره كا 
 ذلقو، فإٌف ذلؾ مف حبائؿ نفاقو.

فإف أردت أف تعرؼ آية مصداقو فأدنيف إليو مف ييينؾ عنده، كيذٌمؾ 
بحضرتو، فإٌنو سيظير مف شأنو لؾ ما أنت بو جاىؿ، كمف خبلؼ المكٌدة ما 

لؾ مف الٌذباب، كأسرع في تيريقؾ مف كىك ألٌح في حسده  ،أنت عنو غافؿ
 الٌسيؿ إلى الحدكر.

كما أحٌب أف تككف عف حاسدؾ غبٌيا، كعف كىمؾ بما في ضميره نسٌيا. 
إاٌل أف تككف لمذٌؿ محتمبل، كعمى الدناءة مشتمبل، كألخبلؽ الكراـ مجانبا، كعف 
 محمكد شيميـ ذاىبا، أك تككف بؾ إليو حاجة قد صٌيرتؾ لسياـ الٌرماة 

الحٌرة تجكع كال »كقد قيؿ عمى كجو الٌدىر: ، دفا، كعرضؾ لمف أراد غرضا.ى
 َ«تأكؿ بثديييا

ا، كرٌبما كاف الحسكد لممصطنع إليو المعركؼ أكفر لو كأشٌد احتقادن 
 كأكثر تصغيرا لو مف أعدائو.
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 :ًل خري ٌزجتى ِٓ حضٛد -11
فصؿ منو: كمتى رأيت حاسدا يصٌكب لؾ رأيا إف كنت مصيبا، أك 
يرشدؾ إلى صكاب إف كنت مخطئا، أك أفصح لؾ بالخير في غيبتو عنؾ أك 

 قٌصر مف غيبتو لؾ؟
ـٌ القشب، كالفحؿ القطـ، كالٌسيؿ  فيك الكمب الكمب، كالٌنمر الٌنمر كالٌس
ف ممؾ عصى كبغى، حياتؾ مكتو، كمكتؾ  . إف ممؾ قتؿ كسبى، كا  العـر

 ،يؾ كٌؿ عدؿ مرضيٌ عرسو كسركره. يصٌدؽ عميؾ كٌؿ شاىد زكر، كيكٌذب ف
عدٌكؾ بطانة ، ال يحٌب مف الٌناس إاٌل مف يبغضؾ، كال يبغض إاٌل مف يحٌبؾ

 كصديقؾ عبلنية.
كقمت: إٌنؾ رٌبما غمطت في أمره لما يظير لؾ مف بٌره. كلك كنت تعرؼ 
الجميؿ مف الرأم، كالدقيؽ مف المعنى، ككنت في مذاىبؾ فطنا نقابا، كلـ تؾ 

ستغنيت بالٌرمز عف اإلشارة، كباإلشارة و مرتابا، الفي عيب مف ظير لؾ عيب
عف الكبلـ، كبالٌسٌر عف الجير، كبالخفض عف الرفع، كباالختصار عف 
التطكيؿ، كبالجمؿ عف التفصيؿ، كأرحتنا مف طمب التحصيؿ كلكني أخاؼ 
ف  عميؾ أٌف قمبؾ لصديقؾ غير مستقيـ، كأف ضمير قمبؾ لو غير سميـ، كا 

و، كسٌكيت عميو ثكبو فكؽ مركبو، كقٌبمت صبٌيو رفعت القذل عف لحيت
بحضرتو، كلبست لو ثكب االستكانة عند رؤيتو، كاغتفرت لو الٌزٌلة، كاستحسنت 

فما ىذا ، كٌؿ ما يقبح مف جيتو، كصٌدقتو عمى كذبو، كأعنتو عمى فجزتو
، في التٌقدمة إليو العناء! كأٌنؾ لـ تقرأ المعٌكذة، كلـ تسمع مخاطبتو نبٌيو 

 االستعاذة مف شٌر حاسد إذا حسد.ب
أتطمب كيحؾ أثرا بعد عيف، أك عطرا بعد عركس، أك تريد أف تجتني 

لبف مف حائؿ. إٌنؾ إذا أعيا مف باقؿ، كأحمؽ  بى مٍ عنبا مف شكؾ، أك تمتمس حى 
.  مف الضبع، كأغفؿ مف ىـر
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إف كنت تجيؿ بعد ما أعممناؾ، كتعكٌج بعدما قٌكمناؾ، كتبٌمد بعدما 
، كتضٌؿ إذ ىديناؾ، كتنسى إذ ذٌكرناؾ، فأنت كمف أضٌمو ا عمى عمـ ثٌقفناؾ

فبطمت عنده المكاعظ، كعمي عف المنافع، فختـ عمى سمعو كقمبو، كجعؿ 
 عمى بصره غشاكة. فنعكذ با مف الخذالف.

إٌنو ال يأتيؾ كلكف يناديؾ كال يحاكيؾ كلكف يكازيؾ. أحسف ما تككف 
ال، كأكثر ما تككف عياال، كأعظـ ما تككف ضبلال. عنده حاال أقٌؿ ما تككف ما

كأفرح ما يككف بؾ أقرب ما تككف بالمصيبة عيدا، كأبعد ما تككف مف الناس 
 فإذا كاف األمر عمى ىذا فمجاكرة المكتى، كمخالطة الٌزمنى،  ،حمدا

كاالجتناف بالجدراف، كمصر المصراف، كأكؿ القرداف، أىكف مف معاشرتو، 
 و.كاالٌتصاؿ بحبم

كالغٌؿ نتيج الحسد، كىك رضيعو، كغصف مف أغصانو، كعكف مف 
أعكانو، كشعبة مف شعبو، كفعؿ مف أفعالو، كما أٌنو ليس فرع إاٌل لو أصؿ، كال 
ف  مكلكد إاٌل لو مكلد، كال نبات إاٌل مف أرض، كال رضيع إاٌل مف مرضع، كا 

 كتو.تغٌير اسمو، فإٌنو صفة مف صفاتو، كنبت مف نباتو، كنعت مف نع
 :اجلٕح حٍث ًل حضذ -15

كرأيت ا جؿ جبللو ذكر الجٌنة في كتابو فحبٌلىا بأحسف حمية، كزٌينيا 
بأحسف زينة، كجعميا دار أكليائو كمحٌؿ أنبيائو، ففييا ما ال عيف رأت، كال أذف 
 سمعت، كال خطر عمى قمب بشر. فذكر في كتابو ما مٌف بو عمييـ مف

ِإنا اْلُمتاِقيَن ِفي َجنااٍت  }كىا كبٌكأىا ليـ فقاؿ:الٌسركر كالكرامة عندما دخم
( َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِىْم ِمْن ِغلٍّ ٙٗ( اْدُخُموَىا ِبَساَلٍم َآِمِنيَن )َ٘ٗوُعُيوٍن )

( ََل َيَمسُُّيْم ِفيَيا َنَصٌب َوَما ُىْم ِمْنَيا ِٚٗإْخَواًنا َعَمى ُسُرٍر ُمَتَقاِبِميَن )
 .{ِبُمْخَرِجينَ 

فما أنزليـ دار كرامتو إاٌل بعد ما نزع الغٌؿ كالحسد مف قمكبيـ، فتيٌنكا 
بالجٌنة، كقابمكا إخكانيـ عمى الٌسرر، كتمٌذذكا بالنظر في مقابمة الكجكه لسبلمة 
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صدكرىـ. كنزع الغٌؿ مف قمكبيـ. كلك لـ ينزع ذلؾ مف صدكرىـ كيخرجو مف 
كتقاطعكا كتحاسدكا، ككاقعكا الخطيئة،  قمكبيـ، الفتقدكا لذاذة الجٌنة، كتدابركا

كلمٌسيـ فييا الٌنصب، كأعقبكا منيا الخركج، ألٌنو عٌز كجٌؿ فٌضؿ بينيـ في 
مٌما ، فالمنازؿ، كرفع درجات بعضيـ فكؽ بعض في الكرامات، كسنٌي العطيات

نزع الغٌؿ كالحسد مف قمكبيـ ظٌف أدناىـ منزلة فييا، كأقربيـ بدخكؿ الجٌنة 
و أفضميـ منزلة، كأكرميـ درجة، كأكسعيـ دارا بسبلمة قمبو، كنزع عيدا، أنٌ 

الغٌؿ مف صدره، فقٌرت عينو كطاب أكمو. كلك كاف غير ذلؾ لصاركا إلى 
 التنغيص في النظر بالعيكف، كاالىتماـ بالقمكب، كلحدثت العيكب كالٌذنكب.

 :اٌضالِح يف اًلترعاد عٓ احلضٛد -13
ع الحاسد، كال الٌسركر إاٌل في افتقاد كجيو، كما أرل الٌسبلمة إاٌل في قط

فإذا فعمت ، كال الٌراحة إاٌل في صـر مداراتو. كال الٌربح إاٌل في ترؾ مصافاتو
 ذلؾ فكؿ ىنٌيا مرٌيا، كنـ رضٌيا ، كعش في الٌسركر ممٌيا

ياؾ   كنحف نسأؿ ا الجميؿ أف يصٌفي كدر قمكبنا، كيجٌنبنا كا 
 ٌياؾ حسف األلفة كاالتٌفاؽ كيحسف تكفيقؾ دناءة األخبلؽ، كيرزقنا كا  

 .ُ))كالٌسبلـ، كتسديدؾ
                                                                 

* * * * * * 
 

                                                           

 .ُِٓ ص لمجاحظ،الرسائؿ األدبية:  (ُ)
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 ادلثحث األٚي
 زصاٌحٌٍاجلاحظ  حضٓ اترذاء

 ٍاْ حمٍمح احلضذ ٚعٛالثٗالغرٗ يف تٚت
: تالغح ادلطٍع ٚ  احلضذ: مٍمح اجلاحظ حلتٍاْ أًٚلا

 :كصفتو سدالح ةحقيقمبيننا  ةرسالالمطمع  فيالجاحظ يقكؿ 
 كىب ا لؾ السبلمة، كأداـ لؾ الكرامة، كرزقؾ االستقامة، كرفع ]

 عنؾ الٌندامة.
كما  ؟تسألني عف الحسد ما ىك؟ كمف أيف ىك -أٌيدؾ ا -كتبت إليٌ 

، ؟كمكتكمو ، كبـ يعرؼ ظاىره؟دليمو كأفعالو؟ ككيؼ تعرؼ أمكره كأحكالو
صار في العمماء أكثر منو في الجيبلء؟  ـى ، كلً ؟كمعمكمو ،ككيؼ يعمـ مجيكلو

كقٌؿ في البعداء؟ ككيؼ دب في الٌصالحيف أكثر منو في ، في األقرباء كثرى  ـى لً ك 
 َ؟[ككيؼ خٌص بو الجيراف مف بيف جميع أىؿ األكطاف الفاسقيف؟

كٌد، عبلجو عسر، داء ينيؾ الجسد، كيفسد ال -أبقاؾ ا -كالحسد
كصاحبو ضجر. كىك باب غامض كأمر متعٌذر، كما ظير منو فبل يداكل، 

ـً }:  كلذلؾ قاؿ النبيٌ  ،ناءعكما بطف منو فمداكيو في  ـٍ دىاءي األيمى دىبَّ ًإلىٍيكي
اءي  سىدي كىالبىٍغضى : الحى ـٍ  كقاؿ بعض الناس لجمسائو: أٌم الناس أقٌؿ غفمة؟ ، {قىٍبمىكي

 ،يصبح. فقاؿ: إٌنو لكذا كليس كذا حب ليؿ، إٌنما ىٌمو أففقاؿ بعضيـ: صا
 ،فقاؿ: إنو لكذا كليس كذا ،كقاؿ بعضيـ: المسافر، إٌنما ىٌمو أف يقطع سفره

زع ا منؾ ػفقاؿ: الحاسد، إٌنما ىٌمو أف ين ،فقالكا لو: فأخبرنا بأقٌؿ الٌناس غفمة
الحسد أسرع : أنو قاؿ كيركل عف الحسف، النعمة التي أعطاكيا، فبل يغفؿ أبدا

  َ(ُ)[في الٌديف مف النار في الحطب اليابس
                                                           

 .ُُٓالرسائؿ األدبية :لمجاحظ ،  ص  (ُ)



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر  –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
 

ٙٔٚ 
 

كما ، منيا غرضالك  ،ياعف مكضكع ةرسالال معمط فيالجاحظ  شؼيك
دراكو لك  ،الحسدب توعناي ظيري )كىب ا لؾ  :لوقك ب ستيميا بالدعاءكي خطره،ا 

 ءاجك  ،السبلمة، كأداـ لؾ الكرامة، كرزقؾ االستقامة، كرفع عنؾ الٌندامة(
 قوتحق عمى وحرصل ،ككضعو مكضعو ،رفي صكرة الخب الدعاء كىك إنشاءب

الماضي في الفعؿ  مف استعماؿ سؿه ر م إما مجازه يك ف ،طريؽ المجازعف 
الستعارة لتشبيو غير با مجاز لعبلقة الضدية، أككىك مستقبؿ،  ،الطمب

 َ(ُ)الحاصؿ بالحاصؿ
 كجذب انتباىو، القارئ الستمالةجاء  الدعاءلجاحظ الرسالة با ؿبلستياك 

 ،(كىب ا لؾ السبلمة) و:لقك ف ،هخطر  لوخاصة كأف ما يتحدث عنو أمر 
ب السبلمة مى طٍ يي  كداء عضاؿ، ،مرض خبيث، ما سيتحدث عنوأف  ىلإ شيرت

كىك تعبير يبلئـ ، بخاطمالبسبلمة  ءدعاال ىك وكبلم كاف أكؿ ذال؛ منو
عمى ىذا  فطمؽ الببلغيك أك  ية،الحديث عف األمراض سكاء كانت نفسية أك بدن

 كىك ما ،هيأتي بعد الغرض الذملداللتو عمى  ؛(ِ)"حسف االبتداء"األسمكب 
  جعموحيث  ،كالنثر ،في كؿ مف الشعر كاستحسنكهحث عميو العمماء 

" أف يجعؿ مطمع الكبلـ مف الشعر أك بقكلو: أحد األركاف الببلغية ابف األثير
 :ذكر ابف المقفع أنوك  ،(ّ)صكد مف ىذا الكبلـ"الرسائؿ داال عمى المعنى المق

                                                           

، ِٗ/ّىػ(، ّٕٗكيني )المتكفى: ز القاإليضاح في عمـك الببلغة: لمخطيب  :ينظر (ُ)
 َبيركت، الطبعة: الثالثة –المحقؽ: محمد عبد المنعـ خفاجي، الناشر: دار الجيؿ 

"كيقكؿ الحمبي: كحسف االبتداء تسمية ابف المعتز كأراد بيا ابتداء القصائد، كقد فرع  (ِ)
م سبؽ إلى المتأخركف مف ىذه التسمية براعة االستيبلؿ. كلكف ابف المعتز ىك الذ

، الناشر: ِْىػ(، صِٔٗىذه التسمية"، )البديع في البديع :البف المعتز )المتكفى: 
 َـ(َُٗٗ -ىػ َُُْدار الجيؿ، الطبعة: الطبعة األكلى 

ىػ(، ّٕٔالمثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر: لضياء الديف بف األثير، )المتكفى:  (ّ)
الناشر: دار نيضة مصر لمطباعة ، ، المحقؽ: أحمد الحكفي، بدكم طبانةٔٗ/ّ

 َكالنشر كالتكزيع، الفجالة ػ القاىرة
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غيرىـ مف  أكدك  ،(ُ)يجب أف يككف في صدر كبلمؾ دليؿ عمى حاجتؾ""
بحيث  ،ككضح الغرض ،حسف االبتداء ما ناسب المقصكدأف أعمى  فيالببلغي

 يالناظـ أك الناثر ف يأتي " حيث ،(ِ)ألجمولى ما سيؽ الكبلـ إيككف فيو إشارة 
القصيدة أك الرسالة أك معظـ  يببيت أك قرينة تدٌؿ عمى مراده فابتداء كبلمو 

كبلمو عمى نسؽ كاحد  ليبتني ؛كالكاتب أشٌد ضركرة إلى ذلؾ مف غيره ،مراده
 في اكفقكاف الجاحظ م لؾلذ ؛(ّ)عمـ بيا مقصده"لي ؛دٌؿ عميو مف أٌكؿ

  َوغرض عف كالمنبئ ،والمبلئـ لمكضكع ،بيذا الدعاء ستيبلؿاال
( كاك)البكاسطة  آخر بالسبلمة دعاءن  دعاءالعمي الجاحظ ؼ عطكما 

اإلصابة  أك الحسد تجنب الكقكع فيتدـك ب حيث ،)كأداـ لؾ الكرامة( :بقكلو
 ،معصية فيقع يمف رزقيا استقاـ أمره كلـ ف ،(أتبعو بػ)كرزقؾ االستقامةك ، بو

ة، كفاه ا فمف رزؽ االستقام ،()كرفع عنؾ الٌندامة :قكلوبه ءدعا ختـ كناسبو
 َيال نتيجةكىك ، شر الندامة

 ،رفع( -رزؽ -أداـ–)كىب  األفعاؿ مة كؿ فعؿ مفءكمف البيف مبل
 سبحانو-ىبة مف المكلى ىي  ، فالسبلمةفي الجممة وجمأل سيؽلمكضعو الذم 

إال كفضميا  ىايظير أثر بل فالكرامة أما  ،هلمف أراد مف عبادييبيا  -كتعالى
يعطيو  -سبحانو - امف ي رزؽ ىككذلؾ االستقامة  ،اكاستمرارى ،بدكاميا

يدـك حتى  ،رفعيالاإلنساف  حتاجي فإنما ما الندامةأ ،همف عبادارتضى ف م
 األلفاظفكؿ لفظ مف تمؾ  ،اأعظـ المنف كأجمي ىك، ك دةسعاالقؽ حتتك  ،الرضا

 َدقةكؿ معبر عف غرضو ب ،وسياقل ـمبلئكاقع مكقعو، 

                                                           

  .ّْيع في البديع: البف المعتز، ص البد (ُ)
 َالمكتبة االزىرية لمتراث ْٖٕ,ْٕٗبراعة االستيبلؿ :ينظر المطكؿ لمتفتازاني:  (ِ)
، ُّّ/ٕىػ(،ّّٕنياية األرب في فنكف األدب: لشياب الديف النكيرم )المتكفى:  (ّ)

 َىػ ُِّْالناشر: دار الكتب كالكثائؽ القكمية، القاىرة، الطبعة: األكلى، 
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مع  ،تكسط بيف الكماليفمل ،الجمؿ الدعائيةصؿ الجاحظ بيف تمؾ ك كما 
( الكاك ػ)بربط بينيا ك  ،خبرية لفظا إنشائية معنى، فيي مف الكصؿ عدـ المانع
كتصمو  ،سابقوبالكبلـ تربط  فيي ،(ُ)"طمؽ الجمع"م لداللتيا عمى ؛العاطفة
حيث  ،يابين ةمع كجكد المناسب ،وغرضيح كتكض ،توصكر الستكماؿ  ببلحقو،

 مؤكدا عمىيقكؿ اإلماـ عبد القاىر  المسند، يتبلءـك  ،المسند إليوفييا تحد ي
"ال تجيءي حتى يككفى ، أنيا ياعند عطفؿ الجمبيف  ةالمناسبمراعاة لزكـ 

امَّان لو" المىٍعنى في ىًذًه الجممة لىٍفقان لممعنى في األخرل كميضى
(ِ)َ 

 ،المفعكؿ )لؾ(ضمير الكصؿ مع تقديـ الدعاء ك تآزر كؿ مف  ىناك 
ذلؾ شرؾ الكقكع في مف  خاطبعمى تأكيد حرص الجاحظ عمى سبلمة الم

  َخبيث كمضارهالداء ال
ف بدكىك المتكازم، بالسجع  تمؾ الجمؿ الجاحظ فكاصؿختـ  كما  اكا 
كؿ لفظة  ىقاصدا لمعن ،لمغرض امؤكد ،لممقاـ امبلئم جاء إال أنو ،مقصكدا

مبلئمة لمحديث  ،الندامة( -ةاالستقام -الكرامة -فكؿ مف ألفاظ )السبلمة ،فيو
ستمـز الدعاء بالسبلمة بما ي أضرار،مساكئ ك مف  كما ينجـ عنو ،عف الحسد

ظاىرة ما في السجع مف مكسيقى  إلى جانب، وعدـ الكقكع فيباالستقامة ك  ،منو
كفكاتح  ،، كىك مما يستحب في االستيبلالتفاذكتطرب اآل ،عاسمتجذب األ

                                                           

 ، المحقؽ: ُِٔىػ( ص ْٕٗالجنى الداني في حركؼ المعاني: لممرادم )المتكفى:  (ُ)
لبناف،  -د فخر الديف قباكة، كمحمد نديـ فاضؿ، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 

 َـُِٗٗ -ىػ  ُُّْالطبعة: األكلى، 
، المحقؽ: ِِٓ/ُىػ( ، ُْٕدالئؿ اإلعجاز: لئلماـ عبد القاىر الجرجاني )المتكفى:  (ِ)

دار المدني بجدة،  -محمكد محمد شاكر أبك فير، الناشر: مطبعة المدني بالقاىرة 
  َـ ُِٗٗ -ىػ ُُّْالطبعة: الثالثة 
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 اعةالعميـ بصناذؽ ػػػػػالحديب األف ، االستكراه أك بشرط عدـ الكمفة، الحديث
 َعمى قدر المقاـك  ،غرضاليأتي بما يحقؽ ىك مف  كأحكاؿ المخاطبيف، الكبلـ

كالغرض  ،الرسالة بمضمكف الحسف ستيبلؿذلؾ االبعد الجاحظ ثـ يأتي 
تطمب معرفة  ،ما طرح عميو مف أسئمةتفسيره ل حكؿ دكري ذمالمف كتابتيا، ك 
أٌيدؾ  -) كتبت إليٌ  :وقكلبتو، اكصف ،الحاسد صكرك  ،وأحكالك  ،ماىية الحسد

كما دليمو كأفعالو؟ ككيؼ  ؟تسألني عف الحسد ما ىك؟ كمف أيف ىك -ا
، ككيؼ يعمـ مجيكلو ؟، كبـ يعرؼ ظاىره كمكتكمو؟تعرؼ أمكره كأحكالو

كلـ صار في العمماء أكثر منو في الجيبلء؟ كلـ كثر في األقرباء  ؟كمعمكمو
قٌؿ في البعداء؟ ككيؼ دب في الٌصالحيف أكثر منو في الفاسقيف؟ ككيؼ ك 

 َ(خٌص بو الجيراف مف بيف جميع أىؿ األكطاف؟
كلـ يذكر الجاحظ اسـ السائؿ كلـ يشر إليو، إما لعدـ تعمؽ غرض 

أنو يقصد كؿ مف ييتـ بذلؾ األمر  كأ، ، أك ألف شغمو األىـ ىك السؤاؿذكرهب
 الدعاء يذاعتراض باالك  ،)أٌيدؾ ا( :ا لو بقكلوين عاد ويخاطبكيكد معرفتو، ف

، ضمغر ل ةسياؽ، كالمناسبلم ةالمبلئم يةدعألااختيار دقة الجاحظ في  يظير
، كطمبو ما يحقؽ بغيتوكؿ بصكاب الرأم ك  -سبحانو-تأييد المكلى ىك ىنا ك 

كتكرار الدعاء عف طريؽ االعتراض، يظير حرص الجاحظ عمى كؿ ما يدفع 
     َالخيرلو كيجمب  ،اطبو الضرعف مخ

افتتح الجاحظ حديثو عف الحسد باألسمكب اإلنشائي بطريؽ كقد 
تشمؿ كؿ ما مف شأنو كشؼ ذلؾ حيث ، كتتابعيااألسئمة  بتكالياالستفياـ، 

مع تكشية ذلؾ األسمكب ، كأحكالو ،صكرهجميع في  ،المسمى بالحسد ءالدا
  َغير مستكره قبكالم اسمسن  ىنشائي بالسجع الذم أتاإل

 ،حقيقة الحسد بياف :كىك المستفيـ عنو تكرارإلى الجاحظ عمد قد ك 
مف ىك ك  ،هكتكضيح صكر  عف خطره، كشؼالبغرض  ،كفيمف يكثر ،كأحكالو
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ككشؼ  ميافصَّ كالتي  مقاصد، مفكتكضيحو  هلما يريد تفسير  جماؿقبيؿ اإل
 ىيك  ،ضيحجاء بعده تفصيؿ كتك ، مشكؽ جماؿإ يكفالرسالة،  أثناءعنيا 
السياؽ،  يايطمبعندما  ،ديباالطناب التي يستخدميا األ ة مف صكرصكر 

 َالغرض ايستدعييك 
ذا كاف محكر حديث الجاحظ ىك )الحاسد كالمحسكد( فقد عمؿ عمى ا  ك 

تكشؼ أحكاليما  ،كصكر مختمفة، كتصكيره بأساليب متنكعة ،تجسيد كؿ منيما
  َةبشمكؿ كدق

بيف ما تـ طرحو مف أسئمة  ،ترابط المعنكمكبتأمؿ تمؾ الفقرة نجد ذلؾ ال
 ،الذم ذكر مطمع الرسالة ،إلى الحسد ياعف طريؽ الضمائر التي ترجع جميع

  بيف جمؿ االستفياـ كتتابعيالضمائر ا كاليتالذم نشأ بسبب  ،اإليجاز المفظيك 
 َالجمؿ كعدـ إطالة ،لى اإليجازإرابطا معنكيا أدل  ت تمؾ الضمائركانحيث 

 ،ببلغة الجاحظلنا  يتضح، ؾ اإلطناباكذ ،ىذا اإليجاز بمبلحظةك 
دمج بينيما في فقرة المقدرتو المغكية عمى مكنتو كبراعتو في التعبير، حيث 

  كىدفو كاتبفي كشؼ مقصكد ال يما مع اآلخرمن كؿ تآزركما  ،كاحدة
  َمف الرسالة

 ػزلةنبم جاء، في مطمع الرسالة كتعددىا االستفياـأدكات  يتكالكما أف 
كؿ فيو برز تحيث ، لمحديث عف مكضكع الحسد بالتفصيؿ ييدمتتكطئة ك 

 اتمف االبتداءيي ف ،والتحدث عنك  بيانو ما يريدتكشؼ عك  ،جزئية مف جزئياتو
 منيج بحثي  شير إلىتكما  ،كجبلء قةبدغرض ال كضحتي تالالحسنة 
 يا كضحي عف تفسير ثـ البحث، إثارة المشكمة أكالن يقكـ عمى فعاؿ 

  َكيكشؼ غامضيا
 ،كقد قاـ الجاحظ ببسط الحديث أثناء تناكؿ عناصر مكضكعو

تفصيؿ ىنا،  ببسط الحديث أقصدكصكره المختمفة، ك  ،كتكضيحو ألبعاده
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مع  ،الستيفائو كاستقصاء جكانبو ؛عمى جميع صكره ،المعنى المقصكد كتقميبو
 ،القمب تستقر فيف ،تبرز كاضحة جمية، حتى ككشؼ خكافييا ةصكر ال تكضيح

ماـ عبد القاىر إلى ذلؾ حيث كقد أشار اإل ،كما أرادىا كتتمكف مف النفس
 ،غرضبما يكضح ال، (ُ)لى جمي"إنس القمكب أف تخرجيا مف خفي أجعؿ "

   َكيكشؼ المعنى
إذ بدأ  ،ككشؼ ما أراد، جمؿأا في تفصيؿ ما كاف الجاحظ بارعن كقد 

 ف أيف ىك؟حديثو عف الحسد بالسؤاؿ عف ماىيتو ما ىك؟ كم
" :يقاؿما ذكره ابف منظكر،  في كتب المغة معناهبياف كرد في  مماك 

" فىًضيمىتيوي أىك ييٍسمىبىييمىا ىيكى ؿى ًإليو ًنٍعمىتيوي كى كَّ سىدىه ًإذا تىمىنَّى أىف تىتىحى حى
(ِ)َ  

"ثكىراف النفس لغير الحؽ، كحقد دفيف في الصدكر، كغؿّّ  ر بأنوسّْ في كما 
بة نحك كامف في دكاخؿ النف س، كلؤـ مستكر في القمب، كميا سياـ مصكَّ

الفضيمة، التي تستحيؿ عمى الحاسد أف يناليا، أك يرقى إلى محاسنيا، أك 
يتحمَّى ببعض صفاتيا، فيك انفعاؿ نفسي إزاء نعمة ا عمى بعض عباده مع 

حت تمنّْي زكاليا، كسكاء أىٍتبىع الحاسد ىذا االنفعاؿ بسعيو منو إلزالة النعمة ت
تأثير الحقد كالغيظ، أك كقؼ عند حدّْ االنفعاؿ النفسي، فإف شرِّا يمكف أف 

 َّ))"يىعقيب ىذا االنفعاؿ
 كيبيف أثره، فيك عندهيكشؼ طبيعتو آخر ا لو تعريفن  الجاحظقد أكرد ك 

كىك باب  ،"داء ينيؾ الجسد، كيفسد الكٌد، عبلجو عسر، كصاحبو ضجر
 يداكل، كما بطف منو فمداكيو في غامض كأمر متعٌذر، كما ظير منو فبل

                                                           

ر ،ط االكلى ، تحقيؽ شاكُُِأسرار الببلغة : لئلماـ عبد القاىر الجرجاني، ص  (ُ)
 َـُُٗٗ -ىػُُِْ

 َ)حسد( ر ، مادة :رب: البف منظك لساف الع (ِ)
 .ٗرشاد العباد في كشؼ مثالب الحسد كالحساد : لعمي محمد سمماف العبيدم  ص إ(ّ) 
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أخس  فيك ،كأمر قبيح ،يجمع كؿ خمؽ ذميـ ،خبيث داءالحسد ف  ،عناء"
"داء ينيؾ الجسد، كيفسد الكٌد"، : ي قكلوشبيو بالداء ف ،الطباع كأشدىا ضررىا

بل ف ،بدني كنفسي و مف أذلما يسببأثر الحسد ك  كضحي (ُ)بميغ تشبيو  كىك
أتى ىنا حذفت األداة ك ك  ،لصاحب أك قريب كدٌ  يبقكال يي يصح معو بدف، 

، (ِ)التشبيو بغير كاؼ كال شيء مف أخكتيا، فجاء كأنو إيجاب كتحقيؽ""
يضاحو لو" وتكفائد عمـ يحتى ، (ّ)تكمف في" تقريب المشبو مف فيـ السامع، كا 

لى إ يشيرافسد( فٍ فعمي المضارعة )ييٍنيؾ( ك)يي كؿ مف ك حقيقتو كتتضح صفتو، 
 َىاكاستمرار  األحكاؿتمؾ  تجدد

 ؛(، كصاحبو ضجر)عبلجو عسربأف  صاحبوك  الحسد أخبر عف كما
 ،كرغبة صادقة قكية ،ال صاحب ىمة عاليةإال يقدر عميو ألنو داء عضاؿ 

الجممة ك  كال صحة لبدنو، راحة لنفسو ال؛ ألنو كصؼ صاحبو بأنو )ضجر(ك 
، ال يصفك أبدا جرضدائـ ال الحاسدف ،الصفة كدكاميا تعمى ثبك  تاالسمية دل

ىك مف السجع ك  ،الكد( -سدجالقرينة األكلى بمفظي )الالجاحظ ختـ كما 
 -)عسر الثانية بمفظيختـ ك  لتشابو الفاصمتيف في الحرؼ األخير، ،المطرؼ

                                                           

" إطبلؽ كصؼ البميغ عمى التشبيو الذم حذفت منو األداة طريقة لبعضيـ، كذىب  (ُ)
اف بعيدنا غريبنا، ذكرت األداة فيو أك لـ تذكر" آخركف إلى أف التشبيو البميغ ىك ما ك

،الناشر: المكتبة األزىرية ّٗ/ُ)المنياج الكاضح لمببلغة: المؤلؼ: حامد عكنى:
 َلمتراث( بدكف تاريخ

، ِِٗ/ُىػ(، ّْٔالعمدة في محاسف الشعر كآدابو، البف رشيؽ القيركاني )المتكفى:  (ِ)
ناشر: دار الجيؿ، الطبعة: الخامسة، المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، ال

 َـ ُُٖٗ -ىػ  َُُْ
 .َِٗ/ُالمرجع السابؽ :  (ّ)



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر  –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
 

ٕٙٗ 
 

، كىك تنكيع يجذب في الكزف كالركم معا يمالتكافق ،مف المتكازمكىك  ضجر(
 َعف المخاطب االنتباه كيبعد الممؿ

ا الجاحظ التي ذكرىا ت الحسد اصفمف ك  كىك باب غامض )قكلو: أيضن
، (كأمر متعٌذر، كما ظير منو فبل يداكل، كما بطف منو فمداكيو في عناء

فيـ كالمشقة في  ،غمكض ذلؾ الداءف طريؽ األسمكب الخبرم ػػػع ررػػػػػقيف
كحذؼ المسند إليو  ،الكاسعة كخبرتو الكثيرة، الرغـ مف تجاربوعمى  ،وطبيعت

لداللة ما قبمو عميو، مع متعذر(  كالتقدير )كىك أمرمف الجممة الثانية، 
مراعاة متعذر(  -) غامضلفظي كؿ مف كبيف  ،كالتطكيؿ الحتراز عف العبثا

 ؛كما بطف( -)ما ظير يفباؽ بطالك  ،أمره كعدـ كضكحخفاءه  دنظير تؤك
يعاني كباطنو  ،ميؤكس منوفظاىره  تعذر مداكاتو في جميع حاالتو، يثبت
في  مشقة مف سدف يبطف الحمقدار ما يجد م كشؼي )العناء( لفظ، ك مداكيو
 كيدلتأ ،ضافتيا لضمير الحسدا  )مف( البيانية ك  كتكرار، مداراتو أك ،مداكاتو
 بيف تمؾ الجمؿ  الجاحظ صؿك قد ك  ،توحاال جميعفي  توامداك تعذر 

عدـ ك  ،ا كمعنىالخبرية لفظفي التفاقيما  ؛لمتكسط بيف الكماليف)بالكاك(؛ 
 َمف الكصؿ عالمان

  حديث النبي أحدىما ،بنصيفىذا  رأيو ثباتاستشيد الجاحظ إلقد ك 
ـٍ دىاءي  اءي"احيث قاؿ:" دىبَّ ًإلىٍيكي سىدي كىالبىٍغضى : الحى ـٍ ـً قىٍبمىكي أليمى

الثقافة  كضحي بما ،(ُ)
كرد قد ك  كأدبو، فكرهعمى يا انعكاسمدل ك  ،لجاحظالتي يتحمى بيا االدينية 

ثبات مضمكنيالتقرير الفكرة ك الحديث باألسمكب الخبرم  ( يكحي بَّ )دى لفظ ك  ،ا 

                                                           

، كىالًَّذم  تكممة لحديث قكلو  (ُ) لىًكٍف تىٍحًمؽي الدّْيفى اًلقىةي، الى أىقيكؿي تىٍحًمؽي الشَّعىرى كى "ًىيى الحى
تَّى تيٍؤًمنيكا، كىالى  نَّةى حى ميكا الجى ا ييثىبّْتي  نىٍفًسي ًبيىًدًه الى تىٍدخي ـٍ ًبمى ابُّكا، أىفىبلى أينىبّْئيكي تَّى تىحى تيٍؤًمنيكا حى

"، )تـ تخريجو مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ )المتكفى:  ـٍ ـى بىٍينىكي ؟ أىٍفشيكا السَّبلى ـٍ ذىًلؾى لىكي
عادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ: د عبد ا بف  -ىػ(، المحقؽ: شعيب األرناؤكط ُِْ

 -ىػ  ُُِْلناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى، عبد المحسف التركي، ا
 َـ( ََُِ 
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مف  تمكف منويف ،الحاسدقمب إلى ؿ يتسمَّ الذم الخبيث  بطبيعة ذلؾ المرض
ٍيريه ، يشعر بو فأغير  ( النٍَّمؿي كغى  أىم )مىشىى عمى ًىينىًتًو( ...يقاؿ: "}دىبَّ

لـ ييٍسًرٍع" كى
(ُ)َ  
 ،كالداللة عمى أنو المقصكد األىـ ،لمعنايةمجركر)إليكـ( الجار كالقدـ ك 
ضاف  ،ختص بأمة دكف أخرلغير م ولى أنإ ةئلشار للؤلمـ السابقة  الداء إلى ةكا 

التعبير ك ، األزماف كمرض كؿ ،األمـفيك داء كؿ  ،كال بزماف دكف آخر
( )دى  بالماضي اجممة )فصؿ ك  ،بينيـ وحصكلك  ثباتإلبَّ سىدي كىالبىٍغضى عما  (ءي الحى
عف سؤاؿ فيـ مف الجممة األكلى  اجكاب يالككن ؛لبلستئناؼ البيانيقبميا 
سراع إلى لئل -ىك-إليو  سندكحذؼ المذاؾ؟  ك كماأ ؟كما ىك :يرهتفس

 يجازاإل، مع الحكـ تولمشارك ()البغضاءعميو  ، كعطؼمف الخبر دالمقصك 
 َالعبارة في 

قاؿ ) :أحد العارفيف ؿبقك أيضان و إثبات رأيعمى الجاحظ  استدؿ كما
بعض الناس لجمسائو: أٌم الناس أقٌؿ غفمة؟ فقاؿ بعضيـ: صاحب ليؿ، إٌنما 
ىٌمو أف يصبح. فقاؿ: إٌنو لكذا كليس كذا. كقاؿ بعضيـ: المسافر، إٌنما ىٌمو 

 فقاؿ: إنو لكذا كليس كذا. فقالكا لو: فأخبرنا بأقٌؿ الٌناس  ،أف يقطع سفره
 زع ا منؾ النعمة التي أعطاكيا، ػما ىٌمو أف ينغفمة. فقاؿ: الحاسد، إنٌ 

 َ(فبل يغفؿ أبدا
التفكر  عمىالسامعيف  ثلح ؛" أٌم الناس أقٌؿ غفمة؟"في  االستفياـك 

 ؟صفتوما ك  يككف، فٍ مى تضح ليـ ، حتى يغفمةيـ أقم معرفةل ؛البحثك 
 فمنيـ مف قاؿ ،عمموخبرتو ك كؿ حسب في ذلؾ  تعددت األجكبة قدك 

 حذؼك  ،ليؿ، إٌنما ىٌمو أف يصبح. فقاؿ: إٌنو لكذا كليس كذا" " صاحبأنو 

                                                           

 َمف جكاىر القامكس، مادة )دبب(  تاج العركس (ُ)
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لبلختصار كاالحتراز عف  ؛"أقؿ الناس غفمة" كأكتقديره "ىك"  إليو المسند
الميمكـ الذم تراكمت  المسيدعف  بػ)صاحب ليؿ(ككنى  ،(ُ)لمعمـ بو العبث
ىـ  مفما أصابو كثرة مى عكىك دليؿ  ،ـك نال ، فجافاهكتكدست أفكاره ،ىمكمو
لذا قصر ىمو عمى زكاؿ  ،إال بزكالو يزكؿ الكفكره  ،جعؿ ليمو يطكؿأضناه، 

ؿ: )إنما ىمو أف اقفنما( إبػ) القصر امستخدمن  ،النيارضكء الميؿ كظيكر 
ؤكد ي، ادعائياا حقيقيا يصبح( كىك مف قصر المكصكؼ عمى الصفة قصرن 

كطابؽ ، ىموؼ اكشنأف صاحب اليـ ليس لو رجاء سكل زكاؿ ليمو؛ ال عمى
فالميؿ  ،حاؿ في كؿ منيماالكيصبح( لمداللة عمى اختبلؼ -بيف لفظي )ليؿ

كقت اإلشراؽ كؿ ما فيو معتـ، أما النيار فيك ف اليمكـ،تراكـ ك  لمظبلـمحؿ 
    َمؿمف كاألكيشعر باأل ،اليمكـالسكاد كيكشؼ  يزيؿ بضكئوفلنكر كا

 ،)إنو لكذا -ؿافق، قصدهل مكافقا ال يرل ما أجابكهىنا كلكف السائؿ 
 ،ـبلكال ،أحدىما مثبت مؤكد بكؿ مف )إف ،معبرا عف ذلؾ بخبريف ،كليس كذا(

كناية  ىكك ، قصدهأف يككف مف يكاآلخر ينفي  تو،مبينا صف ،كالجممة االسمية(
 َهر يغ وكأن ،عف خطئيـ
)كقاؿ بعضيـ: المسافر، إٌنما ىٌمو أف يقطع بقكلو:  رأم آخرب أتيثـ ي

ما في سابقتيا مف حذؼ المسند الجممة  كفي ،إنو لكذا كليس كذا(فقاؿ:  ،سفره
)فقالكا  وأما كقد عجزكا عف معرفت ،كاإلخبار بأنو غيره ،)إنما(بػالقصر إليو، ك 

 َكاألمر لبللتماس ،كالفاء لمتعقيب، لو: فأخبرنا بأقٌؿ الٌناس غفمة(

                                                           

، تحقيؽ: محمد عبد المنعـ ْ/ِاإليضاح في عمـك الببلغة: لمخطيب القزكيني،  (ُ)
 َخفاجي
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نعمة التي زع ا منؾ الػالحاسد، إٌنما ىٌمو أف ين)فقاؿ:  :فأجابيـ

إليو؛ حذؼ المسند ك  اإلجابة،سرعة دؿ عمى كالفاء ت ،أعطاكيا، فبل يغفؿ أبدا(
سبب ككنو  يكضحك  ،كالتقدير: )ىك الحاسد( ،المقصكد معرفة لئلسراع إلى

زع ا ػىـ سكل أف ين محاسدليس لإذ  ،)إنما(بػعف طريؽ القصر  (غفمة يـأقم)
كال  ،تزكؿ حتى ا أبدنابل يغفؿ عنيفالنعمة التي أعطاىا لممحسكد  -سبحانو–

رادتو ليا، ىك دائـ االنتباه  الذ ،ال بحرص الحاسد كرغبتو ،تزكؿ إال بأمر ا كا 
 ،فالمقصكد بعدـ الغفمة ىنا دكاـ المراقبة ،بصاحبيا ما بقيتأبدا  اال يغفؿ عني

نفسو، ما في كيصكر  ،الحاسد ما يعكس شعكرب، لنعمة المحسكد كالمتابعة
دائـ  ،ليا ، فيك شديد االنتباهعف المحسكد النعمةزكاؿ الممحة في  كرغبتو
 يغفؿ عنيا  تستحكذ عمى عقمو كقمبو، ال غير غافؿ عنيا، ،المراقبة

 الدالة  (أفعؿ) بصيغة الناس غفمة (أقؿ)يناليا، لذا كاف  فحتى يناليا، كل
 َالتفضيؿعمى 

ذكر فقد  ه،ظيكر ؛ لجبلئو ك كعبر عف ىذا المعنى بالقصر بطريؽ )إنما(
في إنما أف تستعمؿ في حكـ ال يعكزؾ  أف "األصؿ والسكاكي في كتاباإلماـ 
 َ(ُ)إما ألنو في نفس األمر جمي، أك ألنؾ تدعيو جميا" تحقيقو،

كما  ،ىار عمى استمرالمداللة ا( بدن أ)كالتعبير بػ ،كتكرار نفي الغفمة لمتأكيد
فاعؿ كاف تصاقيا بصاحبيا، لذا الشدة زع( يكحي بتمكف النعمة ك ػنال) لفظأف 

                                                           

: ألبي يعقكب السكاكي )المتكفى:  (ُ) نعيـ ، عمؽ عميو: ِْٗىػ(، صِٔٔمفتاح العمـك
 -ىػ  َُْٕلبناف، الطبعة: الثانية،  –زرزكر، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 

 .ـ ُٕٖٗ
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 زع ػنالزع ا(، فيك كحده القادر عمى ػؿ )يناقف -سبحانو-ىك اذلؾ 
  َءعطااإلأك 

محسف البصرم يكضح فييا إفساد الحسد لمديف ل ركايةالجاحظ يذكر ثـ 
)يركل عف الحسف أنو قاؿ: الحسد أسرع  :وقكلب، الثمثيمي عف طريؽ التشبيو
يصكر سرعة إفساد الحسد  حيث ،ر في الحطبً اليابس(في الٌديف مف النا

 ،الصفة حذؼب كفيو إيجاز ،النار في الحطب اليابسانتشار بسرعة  ،لمديف
كصيغة التفضيؿ  ،بيانيةىنا ف( )مف إسراع النار في الحطب( ك)مً  :تقديرالك 

أشد سرعة  جعمول ،ككصؼ الحطب بػ )اليابس( ،قدار الصفةمتبيف )أسرع( 
بو إذ زاد لما فيو مف البياف، التشبيو بو حسف  (ُ)يغاؿإ، كىك اراكأكثر انتش

ا االمعنى تأكيدن  الظاىر ب محسكسالغير المعنى الخفي  ألف تصكيرى  ؛ككضكحن
" فيككف حسف ىذا ألجؿ  ،كبياف مقدارىاة المحسكس يزيد مف كضكح الصكر 

 ،أعظـ كأبمغ منو بما ىك الشيءأك يمثؿ  ه،مقصكدإيضاح المعنى كبياف 
   َ(ِ)ذلؾ ألجؿ الغمك كالمبالغة"فيككف حسف 

مستخدما كؿ  ،كبعد أف كضح الجاحظ لممخاطب حقيقة الحسد كصفتو
ب سبفي كشؼ كتقربيا لؤلذىاف، أخذ ، األساليب كاأللفاظ التي تكشؼ صكرتو

 َالحسد كالدافع إليو

                                                           

اإليغاؿ: "ىك أف يستكفى معنى الكبلـ قبؿ البمكغ إلى مقطعو؛ ثـ يأتى بالمقطع فيزيد  (ُ)
الصناعتيف: ألبي ىبلؿ كتاب ) معنى آخر يزيد بو كضكحا كشرحا كتككيدا كحسنا"،

 َ َّٖ، ص العسكرم 
، الناشر: ِْٔىػ(، ص ْٔٔسر الفصاحة: البف سناف الخفاجي الحمبي )المتكفى:  (ِ)

 َـُِٖٗىػ_َُِْدار الكتب العممية، الطبعة: الطبعة األكلى 
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ا:
ا
 :صثة احلضذ ثأٍ

 تي المحسكد كما أ]: الحسدالدافع إلى سبب المبينا  يقكؿ الجاحظ
 قاؿ ا عٌز كجٌؿ:  ،مف حاسده إاٌل مف قبؿ فضؿ ا عنده كنعمو عميو

َأْم َيْحُسُدوَن النااَس َعَمى َما َآتَاُىُم الماُو ِمْن َفْضِمِو َفَقْد َآَتْيَنا َآَل ِإْبرَاِىيَم }

 َ{اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوَآَتْيَناُىْم ُمْمًكا َعِظيًما 
فقد ذـٌ ، الكفر، كحميؼ الباطؿ، كضٌد الحٌؽ، كحرب البيافكالحسد عقيد 

َودا َكِثيٌر ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلْو َيُردُّوَنُكْم ِمْن َبْعِد  }ا أىؿ الكتاب بو فقاؿ: 
ا ِإيَماِنُكْم ُكفاارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسِيْم ِمْن َبْعِد َما َتَبياَن َلُيُم اْلَحقُّ َفاْعُفو 

 َ(ُ) {َو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َواْصَفُحوا َحتاى َيْأِتَي الماُو ِبَأْمرِِه ِإنا الما 
طريؽ القصر بالنفي  مستخدما ،كصفتوسبب الحسد يقرر الجاحظ كىنا 
ما أتي المحسكد مف حاسده إاٌل مف قبؿ فضؿ ا عنده ك ) :وقكلبكاالستثناء 

-ما أفاض ا ىك ،سكل سبب كاحدال يرم لمحسد  فيك ،كنعمو عميو(
ضاؽ بيا صدر  ،نعـمىفَّ عميو ًمٍف ك  ،عمى المحسكد مف فضؿ -سبحانو

؛ كاالستثناءالنفي  بطريؽمؤكدنا معناه  ،كتمنى زكاليا ،ه كجكدىارً كى الحاسد فى 
كلما كاف النفي  ،"ألف القصر مف أسباب التأكيدك ،أقكل طرؽ القصرألنو 

ا في "االستثناء" كا مؾ ت، كعمؿ اإلماـ عبد القاىر (ِ)ف التأكيد أقكل"صريحن
بقكلو:" كأما الخبر بالنفي كاإلثبات نحك: "ما ىذا إال كذا"، ك "إف ىك الداللة 

يأتي في مقاـ اإلنكار فيك  ،(ّ)إال كذا"، فيككف لما ييٍنًكرهي المخاطىبي كيىشيؾُّ فيو"

                                                           

 .ُُٔ،ُُٕالرسائؿ األدبية: ص (ُ)
 ، الناشر: المكتبة األزىرية لمتراثُٖ/ِالمنياج الكاضح لمببلغة: لحامد عكني،  (ِ)
 .ِّّئؿ اإلعجاز: لئلماـ عبد القاىر، صانظر دال (ّ)
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 مف المخاطب، أكأك الشؾ الذم يحتاج إلى زيادة التأكيد، سكاء كاف ذلؾ 
نجد الجاحظ لذلؾ ك في نفسو، المعنى  ةلقك  ،تأكيدالرغبة المتكمـ زيادة  بسبب
 ،كالجار كالمجركر)عميو( ،كؿ مف الظرؼ )عنده(بذكر  إثباتا معناه زاد
النعـ التي بتمؾ  واختصاصد ، ليؤكعمى ضمير المحسكد اؿ منيمك اشتماؿك 

  َهسبب حسدىي 
ا معناه  إثباتعمى تدؿ الجاحظ اسكما    ا عٌز كجٌؿ: بقكؿأيضن

َأْم َيْحُسُدوَن النااَس َعَمى َما َآتَاُىُم الماُو ِمْن َفْضِمِو َفَقْد َآَتْيَنا َآَل ِإْبرَاِىيَم  }

فقد كضحت  ،([ْٓآية ) النساء:]{اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوَآَتْيَناُىْم ُمْمًكا َعِظيًما
سبب  ، ىكعبادالمف  مو عمى مف اختصوعطاء ا كفضأف اآلية الكريمة 
ىـ فيو ما الذيف ال يشعركف ب ،ؼإليماف الضعياالنفكس الخبيثة ك لحسد ذكل 

  َأبصارىـ دركياكلـ ت ،قمكبيـ اغفمت عنيفقد آتاىـ ا نعمنا  ،ةنعممف 
ينصرفكا عف حسد حتى ، بيا -سبحانو كتعالى-كقد ذكرىـ المكلى 

أمرىـ بتفكر ف ،كال تغفؿ عف نعـ غيرىا، ياف النفس تغفؿ عف نعمأل ؛غيرىـ
  َنعـ ا عمييـ

ٍعميكمىاًت فىًإذىا رىأىل يفسر ابف عاشكر ذلؾ بقكلو: ك  " اٍلًحسَّ ىيكى أىٍصؿي اٍلمى
ا ًفي ًنٍعمىةو  ـى اٍلغىٍيًر نىًسيى أىنَّوي أىٍيضن اًسدي ًنعى سىًد ذيكّْرى  ،اٍلحى ٍرفيوي عىًف اٍلحى فىًإذىا أيًريدى صى

سىديهي ًبًنعى  تَّى يىًخؼَّ حى ـٍ ًبًو" ،ًمًو حى اؿى ديكفى تىٍصًديًقًي ـٍ ىيكى الًَّذم حى سىدىىي فىًإفَّ حى
(ُ)َ  

 ،"عف قتادة قاؿ: ىـ الييكد ما ذكره الطبرم اآلية معنىكرد في مما ك 
 حسدا  -كا أنو بعث مف غيرىـ، كفركا بو فرأ لما بعث ا نبيو محمدا

                                                           

، الناشر: الدار ِْٓ/ُىػ(، ُّّٗالتحرير كالتنكير: الطاىر بف عاشكر )المتكفى:  (ُ)
 َىػُْٖٗسنة،النشر –التكنسية لمنشر 
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 ،(ُ)، يجدكنو مكتكبا عندىـ في التكراة"ا  كىـ يعممكف أنو رسكؿ -لمعرب 
فيما آتاىـ ا مف  نبي كالعرباآلية تعريض ببني إسرائيؿ بأنيـ حاسدكف لمك 

سرائيؿ إلى إكانتقاؿ النبكة مف بني  ببعثة سيدنا محمد  ،الكتاب كالحكمة
   َـيبتيكـ إنكار لحسدىـ ك  ىكك  ،العرب

د قد حسدتو عمى ما آتاه المَّو مف لييك اكانت   كقيؿ :" يعني بو النبي
  النبكة، كىـ قد عممكا أف النبىكةى في آؿ ًإبراىيـ، فقيؿ ليـ: أتحسدكف النبي

 َ(ِ)كقد كانت النبكة في آلو كىـ آؿ إبراىيـ )عمييما السبلـ("
آدـ  يشمؿ جميع كلدكىك لفظ عاـ  )الناس( مفظبالكريـ  رجاء التعبيك 

طريؽ المجاز عمى ،  النبيشخص أك ، بالعر خصكص كىـ م قصكدالمك 
،ة عبلقكالمرسؿ، ال كألف  كالقرينة حالية،حيث أطمؽ العاـ كأراد الخاص،  العمـك

فقد حسدكا الناس بما أكالىـ كماؿ  نزؿ عمى النبي أإذا كرىكا ما "الييكد 
كنٌبو أنو كما آتاىـ الفضؿ  ،اإًلنسانية، كفيو تنبيو أنيـ خارجكف عف جممتيـ

  كأنو لك كاف ما آتى محمدنا ،ما ذكره-عميو السبلـ-آؿ إبراىيـ فقد آتى 
فما آتى آؿ إبراىيـ أكلى بذلؾ، فيككف الكتاب  ،يقتضي أف يحسد عميو

، (ّ)كغيرىما" -عمييما السبلـ -كالحكمة راجعنا إلى ما أكتي مكسى كعيسى 
كتب المف  ؿأنز  يشمؿ جنس ماحيث ، لمجنس  في اآلية (الكتاب)تعريؼ ك 
 َاألنبياء كالرسؿ مىع

                                                           

، ّْْ/ِىػ(، َُّجامع البياف في تأكيؿ القرآف: البف جرير الطبرم )المتكفى:  (ُ)
 -ىػ  َُِْمؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، الناشر: 

 َـ َََِ
عرابو: ألبي إسحاؽ الزجاج )المتكفى:  (ِ) ، الناشر: عالـ ْٔ/ِ(ُُّمعاني القرآف كا 

 .ـ ُٖٖٗ، َُْٖبيركت، الطبعة األكلى  –الكتب 
، تحقيؽ كدراسة: ُِٕٕ، ُِٕٔ/ ّىػ(:َِٓتفسير الراغب األصفياني، )المتكفى:  (ّ)

ـ، دار النشر: دار  ُٗٗٗ -ىػ  َُِْي الشًّْدم الطبعة األكلى: د. عادؿ بف عم
 َالرياض –الكطف 
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نَّمىا كىافى  -سبحانو كتعالى -كىذا النكع مف الحسد ذمَّو المكلى " كىاً 
ا انىوي -أًلىفَّ ًفيًو تىٍسًفيوه اٍلحىؽُّ  ؛مىٍذميكمن مىى مىٍف الى يىٍستىًحؽُّ"-سيٍبحى ـى عى ، كىأىنَّوي أىٍنعى

(ُ)َ 
صفات المكضحة لى كصؼ الحسد بالعديد مف الإثـ ينتقؿ الجاحظ 

)كالحسد  :وقكلب ،الفكرة قرراألسمكب الخبرم الذم ي لحقيقتو بكاسطة ، الكاشفةك 
فقد ذـ ا بو أىؿ ، لباطؿ، كضٌد الحٌؽ، كحرب البيافعقيد الكفر، كحميؼ ا

ة حذفو مف بقيثـ  ،في أكؿ الكبلـإليو المسند  رالكتاب( كىنا اكتفي الكاتب بذك
 الحذؼف ،حميؼ الباطؿ........الخ()كالحسد  لتقديركا ،لداللة السياؽ الجمؿ،
 َاالحتراز عف العبث بناء عمى الظاىرمع  ،تكراراللكراىة 
مف الحسد بالعديد قد صكر الجاحظ  بالنظر إلى تمؾ الجمؿ نجدك 
حيث جعمو عف طريؽ  ،بدقة التي تكضح صفتو كتكشؼ ماىيتو الصكر

؛ قى "المكنية )عقيد الكفر(،االستعارة  ميؼي  :اؿى أىبك ًخرىاشو اٍلييٍذًليُّ كالعىًقيدي: الحى
 (ٕ)وِمن ُمجاٍر ِبَعْيِد اهلِل َقْد َقَتُموا     َكْم ِمن َعِقيٍد وجاٍر َحلا ِعْنَدُىمُ 

ف، ًإذا كىافى حميفيـ": "يقاؿ ف عىقيد بني فبلى  االستعارةصكرت  ،(ّ)"فيبلى
بيف تك  ،كشؼ حقيقتوت ،ةفي صكرة حسي كأخرجتوالحسد كىك شيء معنكم 

 كأبينيـ حمؼ عيًقد  ،ا مف الحسد كالكفر أشخاصن بلَّ كي  تجعمحيث  ،وصفت
الباطؿ في ك كفر جمع بيف الحسد كالف ،لباطؿ(ا )حميؼ:  قكلوب دهأكك  ،اتفاؽ

  َفي الدنيا كاآلخرة نسافاإلىبلؾ إعمى التحالؼ 

                                                           

براىيـ أطفيش، الناشر: دار  َٕ,ُٕ/ِتفسير القرطبي: (ُ) تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 َـُْٔٗ -ىػُّٖالمصرية، القاىرة، ط : الثانية ، 

 َلساف العرب: مادة )عقد((ِ)
ىػ(، المحقؽ: رمزم منير بعمبكي، ُِّاألزدم )المتكفى: جميرة المغة: البف دريد  (ّ)

 .ـ، مادة )عقد(ُٕٖٗت، ط: األكلى، بيرك  –الناشر: دار العمـ لممبلييف 
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ًد ك" مىى التَّعاضي  قىاؿى اٍبفي األىثير: أىصؿ الًحٍمًؼ الميعاقدةي كالميعاىىدىةي عى
: ، ك"(ُ)"التساعيًد كاالتّْفاًؽ، تَّى ييقىاؿى ًميفيوي، حى كؿُّ شىٍيءو لىًزـى سىبىبان فىمـ ييفىاًرٍقوي فىييكى حى

ًميؼي اإًلٍقبلًؿ، كأىٍنشىدى قىٍكؿى األىٍعشىى: ًميؼي اإًلٍكثىاًر، كحى كًد، كحى ًميؼي الجى  فيبلفه حى
كىانىا اًلفىٍي ًإٍقبلىًؿ" كشىًريكىٍيًف ًفي كىًثيرو ًمفى اٍلمىا ... ًؿ كى ميحى

(ِ) 
ختبلط، االاالمتزاج ك مع الكفر عقيدا لشدة ما بينيما مف الجاحظ  وكجعم

 َ، كالكفر أشد ضرراوحميف يك أما مع الباطؿ ف
)ضد  وأن اأيضن لحسد ككصؼ بيا ا أقرىا الجاحظصفات التي الكمف 

دُّ  "، كالحؽ( اداف: شيئاف ال "كالمتض ،(ّ)"ليغمبىو اكٌؿ شيءو ضادَّ شيئن  :الضّْ
 فمكؿ منيما  ،ةلبتٌ أالحسد ك فبل يجتمع الحؽ ، (ْ)يجتمعاف كالميؿ كالنيار"

  َطريؽ كىدؼ
 ،كىاؿق"ألىف التَّنىاقيض يككف ًفي اأٍلى ، (و)ضد الحؽ( كلـ يقؿ )نقيض كقاؿ

فىًإذا  ،متناقضاف :كىالى ييقىاؿ ،ييقىاؿ الفعبلف متضاداف، كالتضاد يككف ًفي اأٍلىٍفعىاؿ
قد ييكجد  (ضاد قىٍكلوفعؿ زيد يي ) :مع القكؿ اٍستٍعمؿ ًفيًو التضاد فىقيؿ جعؿ كى

كىالى ييكجد الضداف مف اٍلًفٍعؿ" ،النقيضاف مف القىٍكؿ
(ٓ)َ  

                                                           

 َالمساف: مادة )حمؼ( (ُ)
 َتاج العركس: مادة )حمؼ(  (ِ)
 ىػ(، المحقؽ: د ميدم المخزكمي، َُٕكتاب العيف: لمخميؿ بف أحمد )المتكفى: (ّ)

 َسامرائي، الناشر: دار اليبلؿ، مادة )ضد(د إبراىيـ ال
ىػ(، دراسة كتحقيؽ: زىير عبد المحسف ّٓٗمجمؿ المغة : البف فارس )المتكفى:  (ْ)

ـ ، ُٖٔٗ -ىػَُْٔ بيركت، الطبعة الثانية –سمطاف، دار النشر: مؤسسة الرسالة 
 .مادة )ضد(

، حققو كعمؽ ْْ، ص ىػ(ّٓٗالفركؽ المغكية: ألبي ىبلؿ العسكرم )المتكفى: نحك  (ٓ)
 عميو: محمد إبراىيـ سميـ، الناشر: دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع، 

 َمصر –القاىرة 
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ا الحسدر ك صكما   تجعم ،ةكنيماستعارة كىي  لبياف(ا)حرب بأنو  أيضن
فه  ":يقاؿ اتفاؽ، كد أكليس بينيما  ،متحاربيف أعداءن مف الحسد كالبياف  كبلن  فيبلى

فو ًإذىا كىافى بىٍينىييمىا ٍربه ًلفيبلى كصفتو،  طبيعة الحسدكىي تكشؼ  ،(ُ)تىباعيده" حى
فصح عكس ما يضمر، كيجعمو ي، عمى الكذب أك النفاؽالحاسد يحمؿ  حيث

ببلغة االستعارة ك  ،د كالكرهقالح ضمركي ،يظير لممحسكد المحبة كالنصح دقف
يقكؿ  ىك غىرىضه مف أغراضيا،ك  عف المقصكد،في التعبير  تكمف في اإليجاز

"أال ترل أنؾ تيفيد باالسـً الكاحًد  مكضحا تمؾ الفائدةاإلماـ عبد القاىر 
إلى جانب داللتو عمى كذب  ،(ِ)كالمبالغةى" ،كالتشبيوى  ،كالصفةى  ،المكصكؼى 

لمتكسط بيف  )بالكاك( كصؿ الجاحظ بيف تمؾ الجمؿقد ك  الحاسد كنفاقو،
  َمانعالعدـ ك  ،كاالسمية في الخبرية ىماتحادال ،الكماليف

 ،باثـ يستشيد الجاحظ بآية أخرل مف القرآف الكريـ في ذـٌ أىؿ الكت
  :يماف في قكلو سبحانوما مفَّ ا عمييـ مف اإلحسدىـ المؤمنيف عمى ل

ُكفاارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد  َودا َكِثيٌر ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلْو َيُردُّوَنُكْم ِمْن َبْعِد ِإيَماِنُكمْ  }
َأْنُفِسِيْم ِمْن َبْعِد َما َتَبياَن َلُيُم اْلَحقُّ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتاى َيْأِتَي الماُو ِبَأْمرِِه ِإنا 

حسد كاآلية تتحدث عف ([، َُٗ]البقرة آية ){َو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ الما 
 َف إسبلموع مف أسمـ دّْ كرغبتيـ رى  ،كداليي

في  (فأ)تنكب عف  (لك)أف يردككـ، فإف ( َلْو َيُردُّوَنُكْم ) : المراد بػك 
مرتديف، كىك حاؿ مف ضمير {ِمْن َبْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفاارًا} المعنى دكف المفظ:

سىدن ك) ،المخاطبيف  َ(دَّ كى )عمة  (احى

                                                           

 َالمساف:  مادة )حرب( (ُ)
 َ  ِّٗىػ(، صُْٕلجرجاني )المتكفى: أسرار الببلغة: لعبد القاىر ا (ِ)
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كا ذلؾ مف عند ، أم تمنيجكز أف يتعمؽ بكدَّ  (ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسِيمْ ) :كقكلو
حسدان بالغان منبعثان  أك، أنفسيـ كتشيييـ، ال مف قبؿ التديف كالميؿ مع الحؽ

ؽُّ بالمعجزات ،مف أصؿ نفكسيـ كالنعكت المذككرة في  ًمٍف بىٍعًد ما تىبىيَّفى لىييـي اٍلحى
كىك ما أكده بمف االبتدائية ككممة )عند( الدالة عمى التمكف  ،(ُ)"التكراة

 َ(ِ)ككنيا ظرؼ مكاف، لكاالستقرار
عمى تضميف أدبو  وحرصؤكد ي الجاحظ بالكتاب الكريـ الؿاستدكتكرار 

  َاآليات التي تثبت فكرتو، كتقكم حجتو
آيات مف كبعد أف ذكر الجاحظ سبب الحسد مستدال عمى صحتو ب

 َ، شرع في بياف ما ينتج عنو مف عكاقب كآثارالكتاب الكريـ
ا: عٛالة احلضذ ٚآثارٖ

ا
 :ثاٌث

منو تتكلد العداكة، كىك سبب كٌؿ قطيعة، ]: الجاحظ مبينا ذلؾ قكؿي
كمنتج كٌؿ كحشة، كمفٌرؽ كٌؿ جماعة، كقاطع كٌؿ رحـ بيف األقرباء، كمحدث 
التفٌرؽ بيف القرناء، كممقح الشٌر بيف الخمطاء، يكمف في الصدر كمكف الٌنار 

 َفي الحجر
الحزف  كاستمكافمبو، كلك لـ يدخؿ عمى الحاسد بعد تراكـ الغمكـ عمى ق

ككد  ،ككدر نفسو ،في جكفو، ككثرة مضضو ككسكاس ضميره، كتنٌغص عمره
عيشو، إاٌل استصغاره نعمة ا عميو، كسخطو عمى سٌيده بما أفاد غيره، 

جع في ىبتو إٌياه، كأف ال يرزؽ أحدا سكاه، لكاف عند ذكم ر كتمٌنيو عميو أف ي

                                                           

، المحقؽ: ََُىػ(، ص ٖٓٔأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ: لمبيضاكم )المتكفى:  (ُ)
بيركت، الطبعة:  –محمد عبد الرحمف المرعشمي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 .ىػ ُُْٖ -األكلى 
، المحقؽ: عبد الحسيف ِِٗ/ِىػ(، ُّٔاألصكؿ في النحك: البف السراج )المتكفى:  (ِ)

 َبيركت –الفتمي، نشر: مؤسسة الرسالة، لبناف 
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كقد قاؿ بعض األعراب: ما ، مظمكما العقكؿ مرحكما، ككاف لدييـ في القياس
 ،سد: نفس دائـ، كقمب ىائـ، كحزف الـزارأيت ظالما أشبو بمظمـك مف الح

كالحاسد مغمـك ، كالحاسد مخذكؿ كمكزكر، كالمحسكد محبكب كمنصكر
 .(ُ)[كميجكر، كالمحسكد مغشٌي كمزكر

الخبرم الذم يقرر عكاقب الحسد  باألسمكب حديثويبدأ الجاحظ كىنا 
 الضميرك  ()منو تتكلد العداكة :يقكؿ د،عمى كؿ مف الحاسد كالمحسك  ارهكأث

 لحصرإلفادة امع حرؼ الجر قدـ ذكره، ك تقدـ معمكـ لكىك  ،يعكد إلى الحسد
الذم تنبع  األصؿ الحسد ىكككأف  دعائي،االحقيقي القصر مف الفيك  مبالغة،
، (ِ)الحقيقة أك الجنس ( )الـ(العداكةبلـ( في )ل)اك، كاألحقادت االعداك كؿ منو 

في  ،يأتي منو الكالدة فصكر الحسد كىك معنى بمت، كنيةمالتعبير استعارة ك 
، الكثرةالتكرار ك ( كلـ يقؿ )تكلد( لمداللة عمى كقاؿ )تتكلد، ما ينتج عنوبياف 

، فقكليـ دؿ عمى زياد المعنىت يادة المبنىأف ز عمماء المغة  فقد كرد عف
فيك  ،ألنو بياف مع دليؿ كبرىاف ؛ابي أبمغ مف البياف"كالتبياف كما قالو الخط

، ك"قاؿ ابف جني: كؿ (ّ)جار عمى األصؿ مف زيادة المعنى لزيادة المبنى"
 َ(ْ)حرؼ زيد في كبلـ العرب فيك قائـ مقاـ إعادة الجممة مرة أخرل"

                                                           

 .ُُٔ،ُُٕالرسائؿ األدبية:ص (ُ)
" كالـ الحقيقة: ىي التي يراد بمدخكليا الحقيقة مف حيث ىي... كتسمى الـ الجنس (ِ)

 كالطبيعة.... كالمراد مف الحقيقة ىنا ما يفيـ مف المفظ" شرح: د/ محمد عبد المنعـ
 . َّ/ِخفاجي عمى )اإليضاح(،

د بف ، ألبي العرفاف محمْ/ُحاشية الصباف عمى شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾ،:  (ّ)
-ىػ(، الناشر: دار الكتب العممية بيركتَُِٔعمي الصباف الشافعي )المتكفى: 

 َـُٕٗٗ-ىػ  ُُْٕلبناف، الطبعة: األكلى 
 َ ٖٖىػ(، صْٕٗلممرادم )المتكفى:   الجنى الداني في حركؼ المعاني: (ْ)
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لتأكيد  ؛(كٌؿ قطيعةسبب ل كىبالضمير في قكلو: )ك  وعرفكما 
 ىعم اللةدلم)قطيعة(  )كؿ( مع تنكير لفظ ك  ،ارخبمف أ اختصاصو بما بعده

، ية اكنبالاالستعارة  عف طريؽ كما شخصوتخمكا قطيعة مف حسد، بل ف العمـك
منتج كٌؿ كحشة، كمفٌرؽ كٌؿ جماعة، كقاطع كٌؿ رحـ بيف األقرباء، جعمو )ف

 في ذلؾ الحسد ككأف ،(كمحدث التفٌرؽ بيف القرناء، كممقح الشٌر بيف الخمطاء
ثارةحداث التفرقةإطبع عمى  صشخ ،معنى كىك ، ة بيف الناسكالعداك  ، كا 

غة بصي عبرلقكة الصمة بينيـ، ك  ،كخص كؿ مف )األقرباء، كالقرناء، كالخمطاء(
، دكامياك ثبكت تمؾ الصفات  لة عمىداللم ،)قاطع، كمحدث، كممقح( االسـ

ا الحسد دافعن إال كاف  أك قطيعة فبل تحدث تفرقةلعمكـ، لتأكيد ا)كؿ(  راكر تك 
غرضيا التنبيو عمى خطكرة الحسد مف الجاحظ، كىي مبالغة فييا،  اليا، كسببن 

  َفراد كالجماعاتبيف األكالصبلت  ركابطالعمى 
عف طريؽ التشبيو  ،أشد تأثيرناأكثر كضكحا، ك  ،لأخر  ةصكر ب هصكر كما 
ما الحسد ك  شبوف ،)يكمف في الصدر كمكف الٌنار في الحجر( :قكلوب التمثيمي
بالحجر المكقد  ،ال تيدأ اعؿ نارن تشجعؿ قمبو يالحاسد مف حقد كغيظ يبيفعؿ 

 والمسيتأذل كؿ مف ف ،طكيبل زمننا تمكث فيو النارالذم  ،في النار الحمئة
في "أنؾ إذا مثمت الشيء بالشيء، يو تكمف ، كفائدة التشبال يدرل شأنوىك ك 

شبو بو أك معناه، كذلؾ أككد فإنما تقصد بو إثبات الخياؿ في النفس بصكرة الم
 (بالكاك) بيف تمؾ الجمؿالجاحظ كصؿ ك  ،(ُ)نو"مفي الترغيب فيو، أك التنفير 

   َتنكع المعطكؼ بيامع  ،التفاقيا في الخبرية لفظا كمعنى
األساليب ك ، المعبرة األلفاظكؿ مف في تمؾ الفقرة الجاحظ  استخدـقد ك 

 ،قطيعة، العداكة  ،)تتكلد  :مففي كؿ  كصكرو  المكحية بما أراد مف معافو 

                                                           

 . ٗٗ/ِالمثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر: لضياء الديف بف األثير  (ُ)
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الحجر(  ،، كمكف النارممقح الشر، محدث التفرقة ،قاطع ، مفرؽ ،كحشة
عمى  هر ثأك  ،يكضح حقيقة الحسدبما  ،وتفكر ثبت تك  ،ؤكد مقصكدهت جميعياف

 َالفرد كالجماعة
 ،كالتشبيو ،تمؾ الفقرة عمى كؿ مف االستعارة المكنية ى الجاحظبنكقد 

 َالتقديـالتخصيص بمع  ،كالكصؿ بيف الجمؿ
 كراىة الحاسد ما يراه مف نعـ عمى المحسكد سببالجاحظ  بيفثـ ي

)كلك لـ يدخؿ عمى الحاسد بعد تراكـ الغمـك عمى قمبو، كاستمكاف  بقكلو:
ككدر  ،ككسكاس ضميره، كتنٌغص عمره ،الحزف في جكفو، ككثرة مضضو

خطو عمى سٌيده بما أفاد إاٌل استصغاره نعمة ا عميو، كس ،ككد عيشو ،نفسو
يكضح ، فغيره، كتمٌنيو عميو أف يرجع في ىبتو إٌياه، كأف ال يرزؽ أحدا سكاه(

كراىية الحاسد لمنعمة التي  بيفت التي ،اتكنايبجممة مف الكسببو الحسد فعؿ 
 دكنو، ثاره بيائاست كأ، زكاليا وتمنيك  ،المحسكد -سبحانو- بيا المكلى اختص
 لعدـ رضا ،)عقيد الكفر( الجاحظ ايجعملذا  ،ياحطكأالصفات  خبثأكتمؾ 
       َا لو كلغيرهقسـ بما  الحاسد

كلك لـ يدخؿ )قكلو: في الشرط كالقصر  سمكبيأبيف الكاتب دمج كما 
....لكاف عند ذكم العقكؿ ....إاٌل استصغاره نعمة ا عميو عمى الحاسد

"تعميؽ تفيد  (ُ)شرطأداة )لك( فػ( مرحكما، ككاف لدييـ في القياس مظمكما،
ا  أتى بطريؽ، ك (ِ)"حصكؿ مضمكف الجزاء بحصكؿ مضمكف الشرط فرضن

                                                           

( لمشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فيمـز انتفاء الجزاء....كلذلؾ قيؿ ىي ")لك(ُ)
المتناع الشيء المتناع غيره، كيمـز ككف جممتييا فعميتيف كككف الفعؿ ماضينا، 
ـٍ ًفي كىًثيرو ًمفى اأٍلىٍمًر لىعىًنتُّـ{ ،  فدخكليا عمى المضارع في نحك قكلو تعالى: }لىٍك ييًطيعيكي

)اإليضاح في عمـك الببلغة:  مرار الفعؿ فيا مضى كقتنا فكقتا"،لقصد است
 َلمخطيب القزكيني( ُِٓ,ُِٔ/ِ

 َ، لمخطيب القزكينيُِٓ/ِحاشية اإليضاح في عمـك الببلغة:  (ِ)
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، يستمـز الزجر بنبرة عنيفة كقكية، سخط مقاـ ألف المقاـ ؛النفي كاالستثناء
"ما مف مكضع يأتي فيو النفي كاالستثناء إال : في المفتاح (ُ)يقكؿ السكاكي

مع إصرار، إما تحقيقا إذا أخرج الكبلـ كالمخاطب عند المتكمـ مرتكب لمخطأ 
ما تقديرا إذا أخرج ال عمى مقتضى الظاىر كقكلو  ،عمى مقتضى الظاىر، كا 

فاطر: ] {( ِإْن َأْنَت ِإَلا َنِذيرٌ ٕٕ)َوَما َأْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبوِر  } :تعالى
 َ([ِِ،ِّاآلية )
تراكـ الغمـك ) قكلو: عف صفة في كؿ مف اتالكنايبجممة مف أتى ك 
كناية اف الحزف في جكفو(،مك)است، كاكثقميتيا كثر عف  كنايةفيي  ((ِ)عمى قمبو

 بزيادة ستمكاف( اال) ظمفب التعبيرك ، صاحبو عمي كتغمبو ،وتسيطر  عف
أنو كك الحاسد، مف لتأكيد تمكف الحزف ،كىي لمطمبلؼ كالسيف كالتاء( )األ
 َكطمبو بغيتو

)ككسكاس بػ ، ك حرقة قمبوحسرتو ك  عف ((ّ))كثرة مضضوكما كنى بػ 
في"فػكخبث نفسو  عف سكء ظنو ضميره( ٍكت اٍلخى كىك  (ْ)"أصؿ الكسكسة الصَّ

مىبىًة السٍَّكدىاًء يىٍختىًمطي مىعىوي الذٍّْىفي  ا يىٍخطيري ًباٍلقىٍمًب "مىرىضه يىٍحديثي ًمٍف غى ييقىاؿي ًلمى كى

                                                           

: لمسكاكي ، ص (ُ)  .ِْٗمفتاح العمـك
ّـّ أًلىنَّوي ييغىطّْي السُّ (ِ) ٍزًف غى ًمٍنوي ًقيؿى ًلٍمحي " )المصباح المنير في غريب "غىمَّوي: غىطَّاهي كى كرى ري

 –ىػ(، الناشر: المكتبة العممية َٕٕالشرح الكبير: ألبي العباس الحمكم، )المتكفى:
 َبيركت، مادة )غمـ( 

") لساف  (ّ) مىيَّ شىؽَّ عى قىني كى ني: أىٍحرى ... كأىمىضَّ ٍزفي كىاٍلقىٍكؿي ني اليىُـّ كالحي ٍرقةي. مىضَّ : الحي "المىضُّ
 َضض((العرب :)مادة م

 .ٕٔالفركؽ المغكية: ص (ْ) 
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ٍيرى ًفيًو" ًلمىا الى خى ًمٍف شىرٍّ كى
 ،نفسو (ّ)ككدر ،عمره (ِ))تنٌغصبكؿ مف  ككنى، (ُ)

 َكعدـ رضاه شقائو عيشو( عف(ْ)ككد 
استصغاره نعمة ا عميو، ) :عمى كمولؾ ذسبب  الجاحظ صرقكقد 

مف قصر المكصكؼ عمى الصفة كىك  ،ده بما أفاد غيره(كسخطو عمى سيّْ 
عمو بف فيك ،مف عطاء لممبالغة في عدـ رضا الحاسد بما قسـ ا لو ادعاء،

و فيك ، -سبحانو-مسيء لؤلدب مع ا  ،جاحد ليا ،ىذا منكر لنعـ ا عميو
 :(ٓ)الشاعر ؿك قي

 بْ األدَ  تَ أْ سَ أَ  ى منْ مَ عَ  يِ رِ دْ تَ أَ          تي مَ عْ ى نِ مَ لي عَ ا ِ دً اسِ ا حَ يَ أَ 
 بْ ـا وىَ مَ لي ِ  رَض تَ  مْ ـــــــل ألنكَ           وِ كمِ في حُ  عمى اهللِ  تَ أْ سَ أَ 

 (ٙ)بْ ـالطم وهَ ـوجُ  ميكَ ــــــــــع دا وسَ           ني ادَ زَ  نْ أَ ــــــــِـ رّبي ب كَ ازَ فأخْ 

                                                           

 َالمصباح المنير: مادة )كسكس( (ُ)
 مادة ، خشرميقاؿ "نٌغص عميو عيشو إذا قطع عميو مراده" )أساس الببلغة: الزم (ِ)

 َ) نغص ( 
فاء"، ) تيذيب المغة: ألبي منصكر اليركم )المتكفى:  (ّ) : نقيض الصَّ ىػ(، َّٕ"الكىدىري

عة: بيركت، الطب –لناشر: دار إحياء التراث العربي تحقيؽ: محمد عكض مرعب، ا
 .مادة: )كدر(( َـََُِاألكلى، 

"الكٌد: الشدَّة ًفي اٍلعىمىؿ، كىطمب اٍلكٍسب...، كالكد: اإللحاح ًفي الٌطمب"، تيذيب المغة (ْ)
 َمادة)كد(

بف نسبت األبيات إلى "منصكر الفقيو" في )مجاني األدب في حدائؽ العرب: لرزؽ ا  ٓ))
ـ، كما نسب إلى "المعافي بف  ُُّٗ، ط ْٔ/ُ،ىػ(ُّْٔيعقكب شيخك )المتكفى: 

زكريا النيركاني" في )غرر الخصائص الكاضحة: ألبي إسحؽ الكطكاط )المتكفى: 
 َـََِٖ -ىػُِْٗشمس الديف، الطبعة: األكلى، ، ضبط ابراىيـ َّٔىػ( ،ُٖٕ

ىػ(، الناشر: عالـ الكتب ِٖٓفى: ، ألبي الفتح األبشييي )المتك ِِِالمستطرؼ: ص  (ٔ)
 َـُُْٗبيركت، الطبعة: األكلى،  –
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 جع في ىبتو إٌياه، كأف ال يرزؽ أحدا سكاه(ير كقكلو: )كتمٌنيو عميو أف 
 ،ال يرزؽ غيرهحيث  ،قمبوبو ما يتعمؽ ك  رغبة الحاسد يكضحسمكب خبرم أ

  جاحظالربط قد ، ك كحقد يةأنان مف الحاسد ما في نفستكشؼ  كناية يكى
لئليجاز،  ،عف االسـ الظاىربو ينا ستغنم ،بيف أجزاء تمؾ الفقرة بالضمير

     َسبؽ ذكرهك 
لكاف عند ذكم العقكؿ مرحكما، ككاف لدييـ في القياس ) جكاب الشرطك 
 ،حسدهعمى عظـ الضرر الكاقع عمى الحاسد بسبب  يدؿ، (مظمكما

 ومنك  ،(ُ)سياقاييكم ،ىـ بحقائؽ األمكرلتبصر بذلؾ )ذكم العقكؿ(  كتخصيص
 َ(ِ)"يكفيؾ مف الحاسد أنو يغتـ كقت سركرؾ" -رضي ا عنو-عمر ما ذكره 

 التي، كالتعبيرات المؤثرة ،كؿ مف األلفاظ المكحية جاحظاستخدـ ال كما
 ،ككسكاس ،كمضض ،كحزف ،صكر ما يجيش في نفس الحاسد مف )غـت

كما يحيؾ فييا  ،وخبث نفس كشؼبما ي ،كسخط( ،كاستصغار ،كتنغص ،ككدر
ذلؾ مف  وما يصيب مقدارضح يك كما  ،المحسكد ئوإيذاقبؿ  يؤذيومف شر 

 َ(ككثرة -كاستمكاف –)تراكـ  بكؿ مف ذلاأل
بقكؿ بعض األعراب: )ما رأيت ظالما أشبو  عمى ذلؾالجاحظ  ستشيدكي

(ابمظمكـ مف الح ظالما  اسدالح ؿجعف ،سد: نفس دائـ، كقمب ىائـ، كحزف الـز
 يككف عميوما ىك ذلؾ  بسب كأف ،يمامن كؿ ضررت في ،ظمكـالميشبو 
 ،(ال يزكؿ ، كحزف الـزال ييتدم ، كقمب ىائـال ينقطع )نفس دائـمف  الحاسد

كفصؿ تمؾ الجمؿ عما قبميا لبلستئناؼ  ،لمظمكـباا ين يشبلجعمو  ؿتعمي ىكك 
بؽ، تقديره: كيؼ ذلؾ؟ البياني؛ لككنيا جكابا عف سؤاؿ أثاره التشبيو السا

                                                           

لمجمع المغة يقاؿ ")قىاس( الشٍَّيء عمى غىيره ...قدره عمى ًمثىالو " )المعجـ الكسيط:  (ُ)
 ، مادة ) قاس ( . العربية بالقاىرة (

 َالسابؽ نفس الصفحة (ِ)
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) ككصؿ بيف تمؾ الجمؿ  ،فأجاب بأف لو )نفس دائـ ، كقمب ىائـ، كحزف الـز
النفي ك  لمتكسط بيف الكماليف، التفاقيما في الخبرية لفظا كمعنى، كعدـ المانع،

كناية  كالتعبير ،كؿ حاسديشمؿ فلمتعميـ كقمب(  -ر كؿ مف )نفسينككتبػ)ما(، 
ال كما  ال يينا بحاؿ، كال يستريح لو باؿ، فيك ،عيش الحاسدتنغص عف 

، "قاؿ أبك الميث السمرقندم: يصؿ إلى ترضى لو نفس، كال يطيب لو خاطر
الحاسد خمس عقكبات قبؿ أف يصؿ حسده إلى المحسكد: أكالىا: غّـّ ال 
ينقطع. الثانية: مصيبة ال ييؤجر عمييا. الثالثة: مذمَّة ال ييحمد عمييا. الرابعة: 

  َ(ُ). الخامسة: يغمؽ عنو باب التكفيؽ"سخط الرب
عف طريؽ المقابمة  فات كؿ مف الحاسد كالمحسكدصالجاحظ  يكضحثـ 

كالحاسد  ،كالمحسكد محبكب كمنصكر ،كالحاسد مخذكؿ كمكزكر) :وقكلب
الحاسد ) :بيف كؿ مف قابؿحيث  ،(كالمحسكد مغشٌي كمزكر ،كميجكر مغمـك
: ًضدُّ النٍُّصرىًة" (منصكرك محبكب المحسكد ك  -،(ِ)كمكزكر مخذكؿ ٍذؿي "كىاٍلخى

(ّ)، 
مقابمة  يك مفف ،فيقابمو المحبكب ،آثاـلما يقترؼ مف  امكركىيككف كالمكزكر 

 َبمة بيف الحاسد كالمحسكد إلييماثبلثة بثبلثة بإضافة المقا
، كمزكر( (ٓ)كميجكر، كالمحسكد مغشيٌ  (ْ)الحاسد مغمكـ) كما قابؿ بيف
، أما المحسكد فيك غافؿ كصؿال ي مف الناس ميجكر فالحاسد مثقؿ بالغـ،

                                                           

 .ُِِالمستطرؼ: ص  (ُ)
: الًحٍمؿي الثٌ  (ِ)  َقيؿ مف اإلثـ"،" كتاب العيف: مادة )كزر(كالًكٍزري
(، المحقؽ: د. سميماف إبراىيـ ِٖٓ – ُٖٗ، ألبي إسحاؽ )تْٕٗ/ّغريب الحديث: (ّ)

 .ق َُْٓمكة المكرمة، الطبعة: األكلى،  -محمد العايد الناشر: جامعة أـ القرل 
(ْ) )) " )العيف : مادة )غـٌ ٍـّ : ذك غى ٍغتىّـّ   َ"كرجؿه مغميكـه كمي
مىٍيًو"  (ٓ) مىٍيًو ًإذىا أيٍغًمي عى ")اٍلًغشىاءي( اٍلًغطىاءي" مختار الصحاح مادة )غ ش ا(، " مىٍغًشيّّ عى

ىػ(، الناشر: َٔٔالنياية في غريب الحديث كاألثر: لمجزرم ابف األثير )المتكفى: 
 -ـ ، تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكم ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبيركت،  -المكتبة العممية 
 َمادة )غىشىا(َناحيمحمكد محمد الط
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ٍصؿ" "ك، كالصمة زيارةال، كثير عمف حسده  مقابمةمف ىك ك  (ُ)اليجر: ضد اٍلكى
 ، بيف كتبايف الحاؿ تظير المقابمة اختبلؼ الشأف كىنا، بثبلثة أيضا ثبلثة

 َكؿ منيما
كالمحسكد عف طريؽ الحاسد مف  صفات كؿعف  الجاحظكىنا كشؼ 

 ،ميجكرك  ،كمخذكؿ ،مكزكر :كالكاشفة، فالحاسد، لمقابمة المطيفةتمؾ ا
ال  حاسدال كغافؿ ،كمزكر ،محبكبك  ،منصكرفيك: أما المحسكد  ،مغمكـك 

      َحاسده شيئنا فعؿمف  يدرم 
) ما ل كما جمع الجاحظ في الحاسد كبل مف صفتي )كمكزكر، كمغمـك

ال تينأ فالحاسد  ف غـ ككزر،بما يكابد م ئوشقا بيفت بينيما مف مراعاة نظير،
عمييا  ىالذم أضف تمؾ القرائف بالسجع المتكازم ختـك دنياه، كال تسعد أخراه، 

   َاجذابن ممتعنا ك  لطيفناجرسا مكسيقيا 
 ٌرضح: ادلثحث٘ذا ِٓ خالي 

اختيار في  احيث كاف الجاحظ مكفقن  المطمع،االبتداء كجماؿ حسف 
  َكالكاشفة لغرضو ،ومكضكع فالمنبئة عكاألدعية الدقيقة، األلفاظ 

 ةقضيالعرض ببدأ ي ،دقيقاانتيج في مطمع الرسالة منيجا عمميا كما 
في  حسنةمجممة، ثـ تكضيحيا، ككشؼ أبعادىا، كىك مف المناىج المست

 َراألفكاطرح المكضكعات ك عرض 
الكصؿ الفصؿ ك استعاف الجاحظ بكؿ مف: الدعاء، كالتقديـ، ك كقد 

، القصركاإليجاز، ك كالتشبيو، كالحذؼ كالطباؽ، كاالستفياـ، كالخبر، 
كما كانت  صفتو،بياف كالتكرار، كالسجع، لتكضيح حقيقة الحسد ك  ،التفضيؿك 

، إلى كتكضيح الصكرة ،ؽ اإلمتاع كاإلقناع، في إيصاؿ الفكرةيحقلت كسيمة
                                                           

 َجميرة المغة: مادة )ىجر( (ُ)
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سكاء كاف ذلؾ بالصكرة  ،كدعـ فكره ،عمى إثبات رأيو الجاحظ حرص جانب
ثباتيا بكؿ ما عمموالمك ،الكاشفة  أك سمعو مف  ،كضحة، أك االستدالؿ عمييا كا 

كبلـ العارفيف، كىك منيج الجاحظ  ، أكأك حديث النبي  ،القرآف الكريـ
عنايتو بالسجع إلى جانب  ،ى صحتيافي عرض أفكاره كاالستدالؿ عمكطريقتو 
في  ،كالجمؿ المعترضة ،لؤلدعيةو ف تكظيفس، كحمتكمؼالغير  ،المطبكع

   َالعبارةمف  اقعيا المبلئمةمك 
 
 
 
 

* * * * * * 
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 ًٔادلثحث اٌثا
 يف اٌزصاٌح ًمصصاٌ اٌضزد ذزاوٍةتالغح  ِٓ

 ٌٍحضاد اجلاحظ  ٚحضٓ ذمضٍُ
 إٌص:

أكرد الجاحظ في رسالتو قصصا متعددة لمحسد منيا ما ذكره في ىذا 
ٌكؿ أكؿ خطيئة ظيرت في الٌسمكات، كأ -رحمؾ ا -كالحسد]:وقكلالمكضع ب

معصية حدثت في األرض، خٌص بو أفضؿ المبلئكة فعصى رٌبو، كقايسو في 
فمعنو ، {َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْن ِطينٍ  َخَمْقَتِني ِمنْ  } خمقو، كاستكبر عميو فقاؿ:

كجعمو إبميسا، كأنزلو مف جكاره بعد أف كاف أنيسا، كشٌكه خمقو تشكييا، كمٌكه 
فكاقع الخطيئة، فارتدع المحسكد كتاب عمى نبٌيو تمكييا نسي بو عـز رٌبو، 

 َعميو كىدل، كمضى المعيف الحاسد في حسده فشقي كغكل
كأما في األرض فابنا آدـ حيث قتؿ أحدىما أخاه، فعصى رٌبو كأثكؿ 

 َأباه. كبالحسد طٌكعت لو نفسو قتؿ أخيو فقتمو فأصبح مف الخاسريف
العقكؽ،  لقد حممو الحسد عمى غاية القسكة، كبمغ بو أقصى حدكد

فأنساه مف رحمو جميع الحقكؽ، إذ ألقى الحجر عميو شادخا كأصبح عميو 
 َ(ُ)[نادما صارخا
كؿ في لحسد أكؿ ما كقع مف ا ذكرإلى الفقرة ىذه الجاحظ في ينتقؿ 

أكؿ خطيئة  -ؾ ارحم -)كالحسد :بقكلوالسمكات كاألرض، ككصفيما مف 
، كىك أسمكب خبرم رض(األظيرت في الٌسمكات، كأٌكؿ معصية حدثت في 

)أكؿ خطيئة ظيرت في  ػب كنيك كعدـ إنكاره،  تو،لشير  ديكخبل مف التأ
)أٌكؿ بػ ك  -عميو السبلـ-كرفضو السجكد آلدـ ،عف عصياف إبميس ،الٌسمكات(

-آدـ  فعندما بعث، قتؿ قابيؿ ألخيو ىابيؿ عفمعصية حدثت في األرض( 
                                                           

 .ُُٕالرسائؿ األدبية :ص  (ُ)
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يـ اختبلؼ في نكلـ يحدث بي ،فإلى أكالده كانكا مسمميف مطيعي -عميو السبلـ
بيف السمكات بؽ اطكما  ،ف قتؿ قابيؿ ىابيؿ بسبب الحسدأإلى  الديف،

 َبلصبعد مف رى كً ذي جماؿ إىك ك ، يمايفي كم الحسد حدكث افبيل ،كاألرض
ك"الخطيئة: السيئة ، (ُ)الحسد في السمكات خطيئةالجاحظ  جعؿقد ك 
عمييـ  كال يجكز ،مطاعةلفييا كا خمق كقدة، مسكف المبلئك األني، (ِ)الكبيرة"

  جزاؤه كاف لؾلذ ؛ةطيئخفيي  ،شأف إبميسكما ىك  ثفإف حد ،العصياف
 َالمعف كالطرد

كىـ  ،مستقر بني آدـألنيا  ؛معصية الحسد أما في األرض فقد جعؿ
 برحمتو كفضمو -سبحانو–يغفرىا المكلى ك فقد تقع المعصية  ،غير معصكميف

تىٍرؾى اٍلكىاًجًب  "فػ ،ألف األرض دار طاعة كعصياف؛ ةصاحبيا التكبذا أخمص إ
ٍنًييّْ مىٍعًصيىةه" ًفٍعؿى اٍلمى مىٍعًصيىةه كى
ًؽ اإًلسبلـً  ...الميٍرًجئىة،"ك ،(ّ) ـٍ ًفرقة ًمٍف ًفرى كىىي

ا أىنو الى يٍنفعي مىعى الكيٍفًر طىاعىةه" رُّ مىعى اإًليماف مىٍعًصية كىمى  َ(ْ)يىٍعتىًقديكفى أىنو الى يىضي
زى  باستحداثو،كحى ير( ك ظيال)فظ لك  يقاؿ: "ظىيىرى الشٍَّيءي يىٍظيىري ظيييكرنا بىرى

فىاءً  األىٍمري ( فيك "الحدث، أما )اذ لـ تكف مف خبلؿ المبلئكة ،(ٓ)"بىٍعدى اٍلخى
الحاًدثي الميٍنكىري الًَّذم لىٍيسى بمعتادو "
كسار  ،كقد ابتدعو قابيؿ مف كلد آدـ ،(ٔ)

                                                           

ًقيؿى  (ُ) طىًإ عىٍمدا أىٍك سىٍيكا... كى مىؾ سىبيؿى الخى ـي، كأىٍخطىأى ييٍخًطئي. ًإذىا سى ٍث "كالًخٍطءي: الذٍَّنبي كىاإٍلً
ـٍ يىتىعىمَّد" )النيا ًطئى ًإذىا تىعىمَّد، كأىٍخطىأى ًإذىا لى  َ(ْْ/ِية في غريب الحديث كاألثر:خى

 َ ِِِمعجـ الفركؽ المغكية: ص (ِ)
، ِْٓص  ىػ(،ْٖٗلمرصاع التكنسي المالكي )المتكفى: شرح حدكد ابف عرفة:  (ّ)

 َىػَُّٓالناشر: المكتبة العممية الطبعة: األكلى، 
 َلساف العرب: مادة )رجأ( (ْ)
  َ)ظير( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: مادة (ٓ)
 َلساف العرب مادة )حدث( (ٔ)
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 اكاف الحسد سببن في األرض سنة منكرة  بذلؾفسف  ،ـعمى نيجو الكثير مني
 :فذكر ىاتيف القصتيف لجاحظي ا ؿى صَّ فى قد ك ، ايفيأصيبلن 

 تٍٍش:إحضذ : أًٚلا 
 إٌص:
خٌص بو أفضؿ المبلئكة ] بقكلو: خطيئة السماء :الجاحظ أكالن يفصؿ ك 

 َنارٍ  َخَمْقَتِني ِمنْ  }فعصى رٌبو، كقايسو في خمقو، كاستكبر عميو فقاؿ: 
فمعنو كجعمو إبميسا، كأنزلو مف جكاره بعد أف كاف أنيسا، ، {َوَخَمْقَتُو ِمْن ِطينٍ 

كشٌكه خمقو تشكييا، كمٌكه عمى نبٌيو تمكييا نسي بو عـز رٌبو، فكاقع الخطيئة، 
 كتاب عميو كىدل، كمضى المعيف الحاسد في حسده  ،فارتدع المحسكد

 َ[فشقي كغكل
 ،ذكرت في القرآف الكريـ –سبلـ عميو ال-قصة إبميس مع آدـ تمؾ 

 اسببن كاف  وأنك ظيكر الحسد في السماكات، عمى بيا  ستدالكساقيا الجاحظ م
 َمفصمة كنتائجو ذلؾ عرض أسبابك  ،مبلئكةالؾ مف مى لمعصية مى 
مر أكشرفو ككرمو، ك  -عميو السبلـ-آدـ  -جؿ كعبل-خمؽ ا فقد 

 بميس تكبر كبغى،إكلكف  ،(ُ)"سجكد تعظيـ كتحية" المبلئكة بالسجكد لو،
ْرَناُكْم ثُما  } :زلة ، قاؿ تعالىػالمنتمؾ  كحسد آدـ عمى َوَلَقْد َخَمْقَناُكْم ُثما َصوا

( ُٔٔقْمَنا ِلْمَماَلِئَكِة اْسُجُدوا ِِلََدَم َفَسَجُدوا ِإَلا ِإْبِميَس َلْم َيُكْن ِمَن السااِجِديَن )
َناٍر َوَخَمْقَتُو  ِإْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنا َخْيٌر ِمْنُو َخَمْقَتِني ِمنْ َقاَل َما َمَنَعَك َأَلا َتْسُجَد 

 َ([ ُِ، ُُ]األعراؼ : اآليات )،  {ِمْن ِطينٍ 
                                                           

، َُِ/ ُىػ(، ُّٕٔتكفيؽ الرحمف في دركس القرآف: لفيصؿ النجدم )المتكفى:  (ُ)
حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: عبد العزيز بف عبد ا بف إبراىيـ الزير آؿ محمد 

نشر الرياض، دار العمياف لم -الناشر: دار العاصمة، المممكة العربية السعكدية 
 َـ ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔبريدة، الطبعة: األكلى،  –كالتكزيع، القصيـ 
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ـى "قاؿ قتادة:  سىدى عىديكُّ المًَّو ًإٍبًميسي آدى ـي -حى مىٍيًو السَّبلى ا أىٍعطىاهي  -عى مىى مى عى
: أىنىا، المَّوي ًمفى اٍلكىرىامىةً  قىاؿى ، اٍستىٍكبىرى  كى كىافى بىٍدءي الذُّنيكًب اٍلًكٍبرى ، كى نىاًرمّّ كىىىذىا ًطيًنيّّ

ًحيًح:  ،عميو السبلـ-عىديكُّ ا أف يسجد آلدـ  قىٍد ثىبىتى ًفي الصَّ الى يىٍدخيؿي »كى
ٍردىؿو ًمٍف ًكٍبرو  بَّةو مٍّْف خى نَّةى مىٍف كىافى ًفي قىٍمًبًو ًمٍثقىاؿي حى قىٍد كىا ،(ُ)«اٍلجى فى ًفي قىٍمًب كى

نىاًب الرٍَّحمىًة  ٍبعىادىهي عىٍف جى ى طىٍردىهي كىاً  ا اٍقتىضى ًإٍبًميسى ًمفى اٍلًكٍبًر، كىاٍلكيٍفًر كىاٍلًعنىاًد مى
ٍضرىًة اٍلقيٍدًس، قىاؿى بىٍعضي اٍلميٍعًرًبيفى  ارى ًمفى ﴾َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِرينَ ﴿كىحى : أىٍم كىصى

 َ(ِ)ًو "اٍلكىاًفًريفى ًبسىبىًب اٍمًتنىاعً 
ا بالحسد، كظير ذلؾ مف إبميس،  يى صً "إف أكؿ ما عي  كقاؿ ابف عطية

ٍيره ًمٍنوي" مىيَّ أىنىا خى مف قكلو أىرىأىٍيتىؾى ىذىا الًَّذم كىرٍَّمتى عى
بميس إكمف شدة حسد ، (ّ)

أنو لما تبيف مقت ا كغضبو عميو، أراد أف يغكم بني آدـ؛ ليشارككه المقت 
َقاَل َفِبَما  } :بميس ىذا بقكلوإالمكلى سبحانو حاؿ ، كقد ذكر كالغضب

( ُثما َِلَِتَيناُيْم ِمْن َبْيِن َأْيِديِيْم َٙٔأْغَوْيَتِني أَلَْقُعَدنا َلُيْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيَم )
، {نَ َتِجُد َأْكَثَرُىْم َشاِكِري َوِمْن َخْمِفِيْم َوَعْن َأْيَماِنِيْم َوَعْن َشَماِئِمِيْم َوََل 

"أف الحاسد شبيو بإبميس، ابف القيـ كذكر  ،([ُٕ، ُٔ)  ات]األعراؼ: اآلي
ألنو يطمب ما يحبو الشيطاف مف فساد الناس،  ؛كىك في الحقيقة مف أتباعو

                                                           

، المحقؽ: محمد محيي الديف ٗٓ/ْىػ(، ِٕٓالحديث في سنف أبي داكد: )المتكفى:  (ُ)
 عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا، بيركت

الناشر: ، ِٓ/ُمختصر تفسير ابف كثير: )اختصار كتحقيؽ( محمد عمي الصابكني،  (ِ)
 َـ ُُٖٗ -ىػ  َُِْلبناف، الطبعة: السابعة،  –دار القرآف الكريـ، بيركت 

ىػ(، ِْٓالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: البف عطية األندلسي )المتكفى:  (ّ)
 –، المحقؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العممية ْٗٔ/ ّ

 َىػ ُِِْ -بيركت، الطبعة: األكلى 
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كزكاؿ نعـ ا عنيـ، كما أف إبميس حسد آدـ لشرفو كفضمو، كأبى أف يسجد 
  َ(ُ)لو حسدا. فالحاسد مف جند إبميس"

 ،)خٌص بو أفضؿ المبلئكة فعصى رٌبو( :بقكلوعنو حظ الجا كنىقد ك 
 ،هحسدأراد الجاحظ عف طريقيا بياف صفة إبميس قبؿ  مكصكؼ،كناية عف 

ـ دكق ،عصيافذلؾ الحرميا ب لو مكانة بيف المبلئكةكاف فقد  كعصيانو لربو،
 ،سائر المبلئكة دكف تمؾ الصفةب ولتأكيد اختصاص ؛)بو(كالمجركر رالجا
لفظ  زاده تأكيدنا اصطبلحي،ؽ يطر  كىك ،التقديـ وطريق ،حقيقيحقيقي ت قصر

ة سرع مىع تيالداللالعاطفة )الفاء( أتى بػك  ،صطبلحياال غير )خص(
 َفييا هرددكعدـ ت ،تويعصم

 في خمقو، كاستكبر عميو فقاؿ:  (ِ)بأف )قايسوحسده  ةثـ يبيف عم
كناية عف  ،خمؽ(الفي  ةقايسالم) ك،  {َخَمْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْن ِطيٍن } 

خمؽ  كأنو ،بالقياس عمى أصؿ الخمقة -عميو السبلـ –آدـ  مفظنو أنو خير 
لذلؾ القياس " (ّ)كلذا كاف تكبره تعميؿ ،الطيفعمى  خيرٌيتيا رألمف النار التي 

باعتبار أف  ،يك تعميؿ الستكبارهف -عميو السبلـ-الذم أجراه بينو كبيف آدـ 
                                                           

(، المحقؽ:  ّْٔىػ(، ص) ُٕٓتفسير القرآف الكريـ :البف قيـ الجكزية )المتكفى:  (ُ)
مكتب الدراسات كالبحكث العربية كاإلسبلمية بإشراؼ الشيخ إبراىيـ رمضاف، الناشر: 

 َىػ َُُْ -بيركت، الطبعة: األكلى  –دار كمكتبة اليبلؿ 
جراء ح (ِ)  كمو عميو لشبو بينيما عند الحامؿ"، القياس ىك "حمؿ الشيء عمى الشيء كا 

 َ(ّْٖ) معجـ الفركؽ المغكية : 
تىٍقًرير ثيبيكت اٍلميؤثر إًلٍثبىات اأٍلىثر...التٍَّعًميؿ ًفي معرض  (ّ) ك"التٍَّعًميؿ: بىيىاف ًعٌمة الشٍَّيء كى

الفا لمنَّص كىقىٍكؿ ًإٍبًميس عى   مىٍيًو المٍَّعنىة النَّص: مىا يككف الحكـ ًبميكجب ًتٍمؾى اٍلعمَّة ميخى
 " {اْسُجُدوا ِِلََدمَ }بعد قىٍكلو تىعىالىى {َخَمْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْن ِطيٍن }

 ، لمقاضي ُِِ/ُجامع العمـك في اصطبلحات الفنكف:  )دستكر العمماء =
ىػ(، عرب عباراتو ُِعبد النبي بف عبد الرسكؿ األحمد نكرم )المتكفى: ؽ 

لبناف / بيركت، الطبعة:  -ىاني فحص، الناشر: دار الكتب العممية الفارسية: حسف 
 َـَََِ-ىػ ُُِْاألكلى، 
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 اإلتيافتكمف في اإليجاز، مع ، كسر ببلغة الكناية (ُ)الطيف" "النار تغمب
 َ، فيي أبمغ كأكجز مف التصريحبالدليؿ بالمعنى مصحكبا

مَّفي ذكر أبك حياف أف ك  كىابو ميطىاًبؽو ًلمسُّؤىاًؿ لىًكنَّوي يىتىضى " ىىذىا لىٍيسى ًبجى
مىٍيًو ًلشىرىؼً  نىعىًني فىٍضًمي عى ٍعنىاهي مى كىابى ًإٍذ مى ًرًه كىىىذىا  اٍلجى مىى عيٍنصي عيٍنصيًرم عى

ٍيره ًمفى الطّْيفً  ًؿ  ،يىٍقتىًضي ًعٍندىهي أىفَّ النَّارى خى ذا كاف كذلؾ فالناشئ ًمفى اأٍلىٍفضى كا 
دي لممفضكؿ   َ(ِ)"الى يىٍسجي

، قىاؿى اٍبفي  ٍف قىاسى ًإٍبًميسى ؿي مى سىفي كىاٍبفي ًسيًريفى أىكَّ قىاؿى اٍبفي عىبَّاسو كىاٍلحى "كى
بَّ  نىوي المَّوي عى " اسو فىأىٍخطىأى فىمىٍف قىاسى الدّْيفى ًبرىٍأًيًو قىرى مىعى ًإٍبًميسى

(ّ)َ 
 ...عف الداعي إلييا ؿي أى سٍ منيا كيي  بي جى عى تى ألف مخالفة ا تعالى عظيمة يي "

كحسده  ،كافتخاره بأصمو ،ككفره ،إنما سألو لمتكبيخ كالتقريع لو كإلظيار معاندتو
قاؿى يعني قاؿ إبميس مجيبا   ،كلذلؾ لـ يتب ا عميو -عميو السبلـ-آلدـ 

ٍيره ًمٍنوي )تعالى عما سألو عنو  كأخطأ  ،فجيؿ عدك ا كجو الحؽ...(أىنىا خى
 َ(ْ)"طريؽ الصكاب

جزاء عصيانو بقكلو: )فمعنو كجعمو إبميسا، كأنزلو مف  الجاحظ ذكرك 
عمى  تيالاللد ،لمتعقيب جكاره بعد أف كاف أنيسا، كشٌكه خمقو تشكييا(، كالفاء

                                                           

، المحقؽ: عبد ا محمكد شحاتو، َّ/ِىػ(، َُٓتفسير مقاتؿ بف سميماف )المتكفى:  (ُ)
 .ىػُِّْ -بيركت، الطبعة: األكلى  – الناشر: دار إحياء التراث

الطيف عمى النار مفصبل ، البحر المحيط في  انظر البحر المحيط حيث ذكر فضؿ(ِ) 
، المحقؽ: صدقي محمد ُٕ/ٓىػ(، ْٕٓالتفسير:  ألبي حياف األندلسي )المتكفى: 

 َىػ َُِْبيركت، الطبعة:  –جميؿ، الناشر: دار الفكر 
 .ُٖ/ٓالبحر المحيط : (ّ)
ى: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ: ألبي الحسف، المعركؼ بالخازف )المتكف (ْ)

، المحقؽ: تصحيح محمد عمي شاىيف، الناشر: دار الكتب العممية ُٖٓ/ِىػ(،ُْٕ
 َىػ ُُْٓ -بيركت، الطبعة: األكلى  –
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أم يائسا مف  جعمو إبميسا()عطؼ عميو أف ك  ،كىك المعف ،سرعة الجزاء
زعـ قكـ مف أىؿ المُّغىة أىف اشتقاؽ ًإٍبًميس مف اإلببلس كىأىنَّوي " -سبحانو-تورحم

ك  )أنزلو مف جكاره بعد أف كاف أنيسا( ، كما(ُ)"أبمس أىم يئس مف رىٍحمىة ا
( الٍ  ميؤىاًنسي )اأٍلىًنيسي

 الماضيصيغة ك  ،كناية عف طرده الى األرض ىكك  ،(ِ)
 َوكثبكتذلؾ  ؽتحقل )أنزلو(

اائج عصيانو أتنذكر مف كما  كناية عف  خمقو تشكييا( (ّ))شٌكهأف  يضن
بكؿ مف الفعؿ  أثبتوك  ،(ْ)"الميشىكَّهي: القىًبيحي العىٍقؿً "ك ه،خبر مًخٍمقىًتو كسكء  ،قبحو

 َوقبح كيدأتل ؛المطمؽ )تشكييا( المفعكؿك )شكَّه(  الماضي
 ككناية عف إغكائو  )كمٌكه عمى نبٌيو تمكييا نسي بو عـز رٌبو(كقكلو 

قد مىكَّه عمٌي اٍلبىاًطؿ ًإذا يقاؿ " ،-عميو السبلـ-آلدـ خداعو  لمميخاًدع: ميمكَّه كى
كرىة اٍلحؽ م الذك  ،ؤكد لمفعؿمك )تمكييا( مفعكؿ مطمؽ  ،(ٓ)"لىبَّسىو، كأراهي ًفي صي

كىك  ،كقدـ الجار كالمجركر لتأكيد السبب ،أف )نسي بو عـز رٌبو(عنو نتج 
أف عنو نتج قد ك  ،المعصيةه عمدعدـ تل (النسياف) كالتعبير بػ ،خداعالتمكيو ك ال

بقكلو )فارتدع المحسكد كتاب عميو كتاب  رجعأف ثـ لـ يمبث  )كاقع الخطيئة(،
لو كىدايتو  ،قبكلياك  -ميو السبلـع-ة آدـبتك لة عمى سرعة الدلم كىدل(، كالفاء

 َكصبلح شأنو توجانل -سبحانو -

                                                           

 َجميرة المغة: مادة )بمس( (ُ)
ىػ(، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، الناشر: ٔٔٔمختار الصحاح: لمرازم )المتكفى:  (ِ)

ىػ / َُِْصيدا، الطبعة: الخامسة،  –الدار النمكذجية، بيركت  -المكتبة العصرية 
 َمادة )أنس(. ـ ُٗٗٗ

 َيقاؿ شىًكهى  "إذا قىبيح في الكىٍجو كالًخٍمقة". كتاب العيف: مادة )شكه( (ّ)
 َتاج العركس: مادة )شكه( (ْ) 
 َتيذيب المغة: مادة )مكه(  (ٓ)
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الشقاء كىك ، جتوإبميس ببياف نتيحسد ينيى الجاحظ حديثو عف ثـ 
"الشقكة: ك ،(كمضى المعيف الحاسد في حسده فشقي كغكل) :يقكؿ ،كالمعف

داللة ، كالفاء لم(ِ)""االنيماؾ ًفي الغىيّْ  أما الغىكاية فيي:، (ُ)خبلؼ السعادة"
مف كراء إبميس جني مـ يفكالغي الحسد مف غير ميمة،  ،عمى تعقيب الشقاء
استعارة تبعية في في حسده(  ينا)ماضو جعمك  ،المعف كالضبلؿحسده ىذا سكل  

حيث جعؿ الحسد كىك معنى ال يصمح لمظرفية، ظرفا يشتمؿ  الحرؼ )في(
حتى يس إبم مف الحسد تمكفمدل كحي ب، كىي تبو عمى الحاسد كيتمبس

  َكميشتًمبل عميو را لوقى ستى أصبح مي 
 حضذ اتٓ آدَ : ثأٍا:

 إٌص: 
في  قصة أكؿ معصيةمف في السابؽ  الجاحظ ما أجمؿيفصؿ  كىنا

كأما في األرض فابنا آدـ حيث ]: وقكلبليا  اد دافعن الحسكاف  التيك  ،األرض
قتؿ أخيو كبالحسد طٌكعت لو نفسو  ،قتؿ أحدىما أخاه، فعصى رٌبو كأثكؿ أباه

لقد حممو الحسد عمى غاية القسكة، كبمغ بو ، فقتمو فأصبح مف الخاسريف
أقصى حدكد العقكؽ، فأنساه مف رحمو جميع الحقكؽ، إذ ألقى الحجر عميو 

  َ[شادخا كأصبح عميو نادما صارخا
فقكلو )كأما في األرض فابنا آدـ حيث قتؿ أحدىما أخاه، فعصى رٌبو 

 حيث ، كربطيا بسابقتيا،لعطؼ قصة عمى قصة (كاكالأتى بػ ) ،كأثكؿ أباه(

                                                           

 َمجمؿ المغة البف فارس: مادة  )شقى( (ُ)
 َتيذيب المغة: مادة )غكم( (ِ)
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بيف ربط الجاحظ  قدك  ،(ُ)متفصيؿلك)أما(  يجمعيما شيء كاحد كىك الحسد،
 )ابنا آدـ( لمتعريؼفي ضافة اإلك ، كالفاء( ،كأما ،بكؿ مف )الكاك تيفالقص
 كؿ مفإلى  الضميرضافة ا  ك  ،وحدكثالماضي )قتؿ( لتحقؽ ب ريعبالتك  ،(ِ)بيما

لى ك  ،لتحقير القاتؿدىما( )أحلفظي  قتؿ  كاف ذا، فإو)أخاه( لتعظيـ جرما 
ترتب إذ  ،يبرتكالفاء في )فعصى( لمت النفس جـر عظيـ، فيك لؤلخ أعظـ،

لما لمتكبيخ كالتقريع،  (ربٌ ال)اسـ إلى  ضميره ضافةا  ، ك يافعص القتؿ عمى
مف ذلؾ  تمنعو العناية الربانية التيالتربية ك يكحي بو لفظ الرب مف التعيد ب

 أثكؿ أباه() التعبير بػك حدث، أف ي، كال ينبغي لو ثـ العظيـ، الذم ال يحؿاإل
التفاؽ  ؛)بالكاك( لمتكسط بيف الكماليف الكصؿ بػ، ك حزفالشدة كناية عف 

  َالجممتيف في الخبرية
مقدما ذكره  ذلؾ الفعؿ الشنيع ية الحسد فيسببعمى  الجاحظيؤكد ك 

 (فسو قتؿ أخيو فقتمو فأصبح مف الخاسريفبالحسد طٌكعت لو نك ) :قكلوب
لقصر القتؿ عمى سببو  كتقديميا مع المجركر لمسببية، في )بالحسد( فػ)الباء(

َفَطواَعْت ﴿كقكلو " األرض،القتؿ عمى  فَّ سي ، كبسببو يو، فيك الدافع إلكىك الحسد
نفسو،  كناية عف ضعؼالتعبير ، فخسر حسناتو، ك (ّ)"أم تىابىعىٍتة  ﴾َلُو َنْفُسوُ 

                                                           

" أمَّا: حرؼ فيو معنى الشرط كالتككيد دائمنا كالتفصيؿ غالبنا"، )فف التحرير العربي  (ُ)
، الناشر : دار األندلس لمنشر َُّضكابطو كأنماطو: لمحمد صالح الشنطي، ص

 َـ ََُِ -ىػ  ُِِْالسعكدية / حائؿ، الطبعة : الخامسة  -كالتكزيع 
:  "إذا كاف المضاؼ إليو نكرة أفادت تخصيصا (ِ) ال فتعريفا ال محالة" )مفتاح العمـك كا 

 (.ُِٖص 
عرابو: لمزجاج )المتكفى:  (ّ) لكتب، ، الناشر: عالـ إُٔ/ِىػ(، ُُّمعاني القرآف كا 

 َـُٖٖٗ -ىػ َُْٖبيركت، الطبعة األكلى 
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 في كتابو -سبحانو -اقتباس مف قكؿ المكلى كىك  ،كتمكف الحسد منيا
 {َفَأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِرينَ  َفَطواَعْت َلُو َنْفُسُو َقْتَل َأِخيِو َفَقَتَموُ } :العزيز

  َ[(َّ)]المائدة: آية 
دلت عمى التفريع كالتعقيب، كما  الفاء في فطكعتأف  :ذكر ابف عاشكر

كَّعى( عمى حدكث تردد في نفس قابيؿ كمغالبة بيف دافع الحسد الذم دؿ لفظ )طى 
ف أالمعصية، فدؿ ذلؾ عمى مف خكؼ الك  ،خشيةالمؤل قمبو ألخيو، كدافع 
ًميِّا، أك فترصد :المفرع عنو محذكؼ تقديره الو  فتردَّد مى إنو بقي  :فقد قيؿ ،فيرىصن

ائعا، كمكنو مف المطكع، معناه جعمو ط)كىطىكَّعى( كلفظ  زماننا يتربص بأخيو،
 خيوقابيؿ ألشبو قتؿ  استعارة تمثيمية، حيث عبيرالتفي ك كراه، كىك ضد اإل

، لو يطيعو، بسبب معارضة التعقؿ كالخشية المتعذر بشيء متعاص ىابيؿ 
كما شبو داعية القتؿ في نفس قابيؿ بشخص يعينو كيزلؿ لو ذلؾ القتؿ 

التردد لت لو قتؿ أخيو بعد كسك  ،، فقد طاكعتو نفسوالمحـر المتعاصي
طناب، ككاف مقتضى اإليجاز أف اآلية مسمؾ اإل سيًمؾى في ة، كقدممانعالك 

 ﴾َفَقَتَموُ ﴿ كيقتصر عمى قكلو ،﴾طىكَّعىٍت لىوي نىٍفسيوي قىٍتؿى أىًخيوً فى ﴿  :قكلو يحذؼ
لكف عدؿ عنو، لقصد تفظيع حالة القاتؿ في تصكير خكاطره الشريرة كقساكة 

كالنفس الخبيثة  ،قتؿ مىٍف ًمٍف شأنو الرحمة بو كالرفؽ بحالوب حدثوقمبو، الذم 
 َأدؿ عمى الغرضك  كقعأىنا طناب فكاف اإل التي طاكعتو في ذلؾ،

يا ب قد يقصدف{َفَأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِريَن }  قكلو:أما لفظ )الخسارة( في 
 د بيا خسارة الدنيا كالمرا أك خسارة اآلخرة، أم فخسر بسبب ذلؾ اآلخرة،

سكء بسبب  كسكء الحالة كخيبة الرجاء، ما يبدكا عمى الجاني مف االضطراب
 َ(ُ)ما فعؿ

                                                           

 َ، )بتصرؼ(ُِٕ-ُّٕ/ٔالتحرير كالتنكير: لمطاىر بف عاشكر،  (ُ)
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الحسد عمى  (ُ))لقد حممو بقكلو:ذلؾ في سببية الحسد  الجاحظ كضحيك 
غاية القسكة، كبمغ بو أقصى حدكد العقكؽ، فأنساه مف رحمو جميع الحقكؽ، إذ 

 َصارخا(ألقى الحجر عميو شادخا كأصبح عميو نادما 
كيدفعو إلى  ،غرائوإصكر الحسد عف طريؽ المكنية بإنساف يجتيد في ف
أف  تونتيجكاف ك  ،ما أرادبو  بمغحتى  كلى بحمايتو كالدفاع عنوأمف ىك قتؿ 

 بلـ، لكأكده بكؿ مف )ا أنكر األفعاؿ كأشنعيا،ب وامتدت يده إلى أخي
  ،ى التحقيؽبلـ عمى قد الدالة عمل، حيث دخمت اكقد، كالفعؿ الماضي(

  َالفعؿ الماضيك 
لفظ )أقصى( مف  يكحي بوما ك  ،(تقديـ الجار كالمجركر )بوككذلؾ 

مراعاة  كممتي )القسكة ،كالعقكؽ( بيفك ، الجفاءالقسكة ك بمكغ نياية درجات 
بعد أف نسي حقكؽ  ،األخبلؽ كأرذؿالطباع  بأسكأاتصافو إلى  ، تشيرنظير

، مع (ِ)مضارع جناس (لعقكؽ كالحقكؽاكؿ مف )جانس بيف رحمو ككاجباتيا، ك 
ف ا"الجزآف متكازنفػ ،ما كاتساقاؤ زاد الجمؿ تبل متكازو  ما بينيما مف سجع

 َ(ّ)ف، ال يزيد أحدىما عمى اآلخر، مع اتفاؽ الفكاصؿ"متعادال

                                                           

مىى األىمر: أىٍغراه (ُ) مىو عى مى  ًَبًو" لساف العرب مادة )حمؿ( "كحى
الجناس المضارع :ما كاف االختبلؼ فيو أنكاع الحركؼ ككاف كاقعا بيف حرفيف  (ِ)

، )ينظر بغية ْٓٔ/ْمتقاربيف في المخرج، بشرط أال يقع االختبلؼ بأكثر مف حرؼ،
اإليضاح لتمخيص المفتاح في عمـك الببلغة(، المؤلؼ: عبد المتعاؿ الصعيدم 

-ىػُِْٔىػ(، الناشر: مكتبة اآلداب، الطبعة: السابعة عشر: ُُّٗ)المتكفى: 
 َـََِٓ

 .ِِٔكتاب الصناعتيف : ألبي ىبلؿ العسكرم : ص (ّ)
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صكر قد ك  ،حسافكا   ،اجباتيا مف صمةك)حقكؽ الرحـ( كناية عف ك 
ا كأصبح عميو نادمن  (ُ)او شادخن )إذ ألقى الحجر عمي :بقكلو ياننسيا نتيجة
 أكده لذا ك ، مف يمزمو حمايتو قتؿندمو عف كناية عف كىك ، ا(صارخن 

إلى  أعظـ ذنب، وفااقتر  بعدانتابو شعكر الندـ الذم  إلظيار ؛بمفظ )صارخا(
 تحقؽ عمى  كأصبح(-)ألقى الماضي تيكصيغ، كؿ مف )إذ(جانب داللة 

  َكثبكتو الفعؿ
التي ما أجمؿ مف قصص الحسد ل الجاحظتفصيؿ  كفي تمؾ الفقرة  نجد

عبر كقد ، ىا مف قصص القرآف الكريـإيا، مقتبسا في السمكات كاألرض تكقع
، ظيكر لمحسدأكؿ  حقيقةبينت  فة،شاكألفاظ دقيقة، ك ،ضحةابأساليب ك  عنيا

إبميس  لعففقد ، ة ذلؾ كأثرهنتيجك ، في السماكات أك في األرضسكاء كاف 
أخذ صكرا كأشكاؿ ك الحسد بيف كلد آدـ،  انتشركما ، مف رحمة ا كطرد
     -في الفقرة التالية : ابيف أنكاعيا كأشكاليك الجاحظ  ، فصمياةمتنكع
ا: 
ا
 :ٚاحملضٛد صذاحضٓ ذمضٍُ اجلاحظ ٌٍحثاٌث

 إٌص:
كمف شأف الحاسد إف كاف المحسكد غنٌيا أف يكٌبخو عمى ] يقكؿ الجاحظ:

كأٌلب عميو محاكيج أقاربو فتركيـ لو  ،كمنعو أثاماا جمعو حرامن  الماؿ فيقكؿ:
كقاؿ  ،خصماء، كأعانيـ في الباطف كحمؿ المحسكد عمى قطيعتيـ في الظاىر

لو: لقد كفركا معركفؾ، كأظيركا في الناس ذٌمؾ، فميس أمثاليـ يكصمكف، 
ف كجد لو خصما ، فإنيـ ال يشكركف ف كاف ممف يعاشره أكا  عانو عميو ظمما، كا 

فهي رى فى ه غٌشو، أك تفٌضؿ عميو بمعركؼ كى فاستشار   ، أك دعاه إلى نصٌر خذلو، كا 
ف كانت عنده شيادة كتميا،  ،حضر مدحو ذٌمو ف سئؿ عنو ىمزه، كا   كا 

                                                           

: كسر الشيء األجكؼ كالرأس كنحكه "،كتاب العيف )مادة شدخ( (ُ)  َ"الشٍَّدخي
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ف كانت منو إليو زٌلة عٌظميا، كقاؿ: إٌنو  يحب أف يعاد كال يعكد، كيرل  كا 
 َعميو العقكد

ف كاف المحسكد عالما قاؿ: مبتدع، كلرأيو متٌبع مبتغي  اطب ليؿ كح، كا 
قد أقبؿ بكجكه  ،نيؿ، ال يدرل ما حمؿ، قد ترؾ العمؿ، كأقبؿ عمى الحيؿ

فقبحو ا مف عالـ ما أعظـ بمٌيتو،  ،الٌناس إليو، كما أحمقيـ إذ انثالكا عميو
 َكأقٌؿ رعتو، كأسكأ طعمتو

ف كاف ال حسكد ذا ديف قاؿ: متصٌنع يغزك ليكصى إليو، كيحٌج ليثنى مكا 
ميو، كيصكـ لتقبؿ شيادتو، كيظير الٌنسؾ ليكدع الماؿ بيتو، كيقرأ في بشيء ع

 َالمسجد ليزٌكجو جاره ابنتو، كيحضر الجنائز لتعرؼ شيرتو
، كتخٌكص عينو ،كما لقيت حاسدا قٌط إاٌل تبٌيف لؾ مكنكنو بتغٌير لكنو

خفاء سبلمو، كاإلقباؿ عمى غيرؾ كاإلعراض عنؾ، كاالستثقاؿ لحديثؾ،  كا 
 َ(ُ)[ؼ لرأيؾكالخبل

*** 
اإ احلاصذ يف احملضٛد لٛي)أ( 

ا
 :ْ واْ غٍٕ

ـ، إف كاؿ الحساد كأحكاميـ عمى مف يحسدكنيقكضح الجاحظ أكىنا ي
بنعـ  مف العبادممف أنعـ ا عمييـ كانكا أك  ،المخالطيف مف المعاشريف كانكا

 نكف،ـ كما يكضمائرىىـ ؤ أقكاليـ كآراكشؼ حيث تأك الديف،  الماؿ، أك العمـ،
ألف  إف كاف غنينا؛ محسكدالفي  الحاسد ؿاقك أحديثو في بياف الجاحظ بدأ يك 

كتسيطر عمى ، وانتباى ، فتجذبالحاسد راىايالتي  لنعـ الظاىرةالغنى أكثر ا
قد يككف ذلؾ لحاجتيا إليو لككنو أىـ سبؿ العيش، كتجعمو أقؿ غفمة، قمبو، 

لذا كاف صاحب  ،بو كشغؼ النفكس لمماؿالفطرم حب البسبب قد يككف ك 

                                                           

 .ُُٖ، ُُٕالرسائؿ األدبية: ص  (ُ)
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الجاحظ مكضحا ذلؾ عف طريؽ  يقكؿ ،الماؿ أكثر الناس إصابة بالحسد
ف د مً سى حٍ ف يي مى ؿ صفات لتفصي ،(ُ)مستخدما )إف( الشرطيةأسمكب الشرط، 

]كمف شأف الحاسد إف كاف المحسكد غنٌيا أف يكٌبخو عمى الماؿ فيقكؿ: : الناس
عمى ما  كدحسمتكبيخ ال يىه ك كضح عبلمة حسدفي جمعو حراما كمنعو أثاما[،

كنى ك  ،تحرم الحبلؿ فيو البخؿ بو، كعدـىك  وتكبيخ سببف أك  لديو مف ماؿ،
..."اإلك (،)جمعو حراما كمنعو أثاما:بقكلو وعن ـي: الذٍنبي ـي: جزاء  ٍث كاألىثا

رقة دينو،  ظيرمراعاة نظير تمف كآثاـ(  -)حراـ لفظي بيفمع ما  ،(ِ)اإلٍثـ"
  َوحقإخراج  كأ، ية مالوحمب كتراثواعدـ ب

 :قكلوببالمحسكد عف طريؽ األسمكب الخبرم الحاسد يبيف نكاية كما 
الحاسد قكـ ي عما نايخبر ، ف()كأٌلب عميو محاكيج أقاربو فتركيـ لو خصماء

 )محاكيج أقاربو(يعمد إلى إذ  ،ؿالقك التمني أك  يس فقطلك  ،بشكؿ عمميبفعمو 
ينقمب ف ،خصكمتوكيحمميـ عمى  وميفيؤلبيـ ع كتو،عمى عدايعاكنو مف ك 

 ،توخصكمإلى ـ تحكلياستجابتيـ ك سرعة  لىإ تشيرالفاء( )ك، ادن الجميع حسا
 َلواب ستجاة مف كثر عمى ؿ دي ضمير الجمعكما أف 

                                                           

ا، كقد يأتي ماضيان لفظان، إالَّ أٌف معناه كاألصؿ أف يككف فعؿ الشرط معيا مضارع (ُ)
،  كقد تستعمؿ"إٍف" في غيرة الشرط ينقمب إلى االستقباؿ،...بأدا االستقباؿ لفظان كمعنىن

قياسان ميطًَّردان في مكضعيف: أحدىما أف يككف فعؿ الشرط لفظ )كاف(، )ينظر الببلغة 
 دار القمـ، دمشؽ، ىػ(، الناشر: ُِْٓالعربية: لمميداني الدمشقي )المتكفى: 
 (.ْٕٓ/ُـ ص ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔالدار الشامية، بيركت، الطبعة: األكلى، 

 ىػ(، تحقيؽ: أحمد ّّٗالصحاح تاج المغة كصحاح العربية: لمفارابي )المتكفى:  (ِ)
  ىػ َُْٕبيركت، الطبعة: الرابعة  –عبد الغفكر عطار، الناشر: دار العمـ لممبلييف 

 َـ مادة )أثـ(  ُٕٖٗ -
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)أعانيـ في الباطف كحمؿ  :بقكلو عمى كبل الجانبيف وفعم كضحيثـ 
يعيف فؤجج نارىا، كي ،يزكي العداكة فيك ،المحسكد عمى قطيعتيـ في الظاىر(
مى لمحسكد عا حمؿيك ، في الباطف عداكةالمف جعميـ بكشايتو حسادا عمى 

كعمى، -كحمؿ، كفي  -أعاف ) كؿ مف بيف قابؿك ، في الظاىرقطيعتيـ 
 :قكلوك ، كخبث سد مف نفاؽاالحتصؼ بو ما ييكضح ل، كالباطف( -الظاىرك 
قد كفركا معركفؾ، لو: ل قاؿ)و بػ جماؿ فصمإ حمؿ المحسكد عمى قطيعتيـ(ك )

 كدأك  ،كأظيركا في الناس ذٌمؾ، فميس أمثاليـ يكصمكف، فإنيـ ال يشكركف(
فكالفعؿ الماضي ،قدالبلـ، ك بكؿ مف )ذلؾ  ليدفع إنكار المخاطب أك  ؛(، كا 

مبينا حاجة األسمكب عبد القاىر  اإلماـ ؿك قأدعى لقبكؿ قكلو ، ييككف شكو، ك 
نما تحتا:  إلى التأكيد بػ)إف( جي إلييا إذا كاىف لو ظىفُّ في الخبلؼ، كعقد " كا 

ٍسنان إذا كاف  ،قمب عمى نفي ما ثبت أك إثبات ما ننفي كلذلؾ تىراىا تزدادي حي
، كبشيءو قد جرٍت عادةي الناًس بخبلًفًو" الخبري بأمرو يىٍبعيدي مٍثميو في الظفّْ
فيك ، (ُ)

أم  ،حكمؾيرل أنو إنما يحسف التأكيد إذا كاف لممخاطب ظف عمى خبلؼ 
كقيؿ بأكثر مف مؤكدة فرقنا بينو كبيف التككيد  ،تأكيد الحكـ بمؤكد فأكثر

ظيار الذـ( كناية عر المعركؼ، فٍ كى )ك (ِ)"المستحسف ما ىـ عميو مف لـؤ كا 
طباع كسكء الخبث يؤكد فيك  اؽ بيف )كفركا، كأظيركا(بطلاكذلؾ ك  ،كخسة

ظيار  ،ياعطاال ئيـإخفاب ،ةنيال كلـ  )أظيركا في الناس(: ؿاكق، بك عيال ىـكا 
أنيا لـ العمؿ عمى انتشارىا كشيكعيا، بالرغـ مف  إلى ئلشارةل، )لمناس( :يقؿ

 َوالحاسد كىدفقصد مناس بؿ ىي لتكف مطمب 

                                                           

 .ّّٓ/ُدالئؿ اإلعجاز:  (ُ)
 .َٕ/ُينظر: حاشية اإليضاح :  (ِ)
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 ؛لمسببية ىنا )الفاء( : )فميس أمثاليـ يكصمكف، فإنيـ ال يشكركف(وقكلك 
شعارىا إل ،"ألنيا تجعؿ ما بعدىا مع ما قبميا في حكـ جممة كاحدة

لصمة، ا معطاء أكا أىبل لك ، كقد دخمت عمى خبر منفي، فيـ ليس(ُ)"بالسببية
 ػبالتعبير ك  (،إف ك )، المنفيةاالسمية أكده بالجممة ك ، ىـر بعدـ شك ذلؾ كعمؿ

مثؿ حاليـ مف نكراف كمف في  ،فيـ المتحدث عنيـ، كناية عف )أمثاليـ(
 أريد بو ىنا مثؿال لفظك  ،أك الكد ؿامكصل كا أىبل ليس النعمة كالفضؿ،

 (ِ)، كليذا كاف كناية"ةالتزاميالضمير الذم أضيؼ إليو، كداللتو عميو داللة "
 َال يقصد بو التعريض بشخص آخرك 

ات بيف المحسكد إثارة العداك عند  يقؼ ال دالحاسأف  الجاحظ يبيف كما
كف ( دإف)تقييد الشرط بػك عانو عميو ظمما(، أ)إف كجد لو خصما  بؿ ،كذكيو
لمشؾ  ،(ّ)"األصؿ في )إف( أال يككف الشرط فييا مقطكعا بكقكعو"ألف  ؛)إذ(

مفظ )الخصـ( أتى بكلذا  عانو،أ هف كجدإف غير الحاسد،لو في كجكد خصـ 
ال يك عف حؽ، ف توحتراس عف أف تككف إعانا( ا)ظممن لو  عانتوإ كجعؿا، مفردى 
في  ضمير الخصـ إلى ةالماضي المضافصيغة ك  ،ظمماعدكاننا ك  إالو يعين

 َتردد مف غير توتحقؽ إعانتؤكد  )أعانو(
**** 

                                                           

 ىػ(،ِٕٔشرح الكافية الشافية: ألبي عبد ا، جماؿ الديف الطائي، )المتكفى:  (ُ)
، المحقؽ: عبد المنعـ أحمد ىريدم، الناشر: جامعة أـ القرل مركز البحث َُِٕ/ّ

حياء التراث اإلسبلمي كمية الشريعة، كا لدراسات اإلسبلمية مكة المكرمة، العممي كا 
 َالطبعة: األكلى

، لمشيخ محمد ِّْخصائص التراكيب دارسة تحميمية لمسائؿ عمـ المعاني: ص  (ِ)
 َمحمد أبك مكسى

 .ُٗٔ/ ُبغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عمـك الببلغة: لعبد المتعاؿ الصعيدم (ّ)
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  :ممٓ ٌعاشزٖاحملضٛد إْ واْ  ِعاحلاصذ  حاي)ب(  
 ،لو عاشرامإف كاف المحسكد مع  الحاسدحاؿ ينتقؿ الجاحظ ليصكر  ثـ

ف كاف ممف يعاشره فاستشاره  :وقكلب ية،الشرط)إف( معتمدا في ذلؾ عمى  )كا 
ف حضر غٌشو، أك تفٌضؿ عميو ب معركؼ كفره، أك دعاه إلى نصر خذلو، كا 

ف كانت منو  ،مدحو ذٌمو ف كانت عنده شيادة كتميا، كا  ف سئؿ عنو ىمزه، كا  كا 
 َإليو زٌلة عٌظميا، كقاؿ: إٌنو يحب أف يعاد كال يعكد، كيرل عميو العقكد(

التي تدؿ الذميمة تجاه المحسكد، ك أفعاؿ الحاسد  جاحظكىنا يذكر ال
بػ)إف( الشرط معتمدا في ذلؾ عمى  ،كالحقدالضغينة ىا ؤ ممت عمى نفس خبيثة

 ةتنكعملاعطؼ عددا مف الجمؿ ، كما ا لتنكع ما دلت عميو مف صفاتكتكرارى
في  (الفاء) أتى بػك  ،، مستخدما كؿ مف )الفاء، كأك، كالكاك(التدالالمعاني ك ال

 يستشيرهفيك أكؿ مف  ،إياه  معاشرتوك  المحسكد لمخالطتو ؛االستشارةحاؿ 
 َ(ُ")لداللتيا عمى "الترتيب التعقيبي (فاءال)، كلذا ناسبو منو لقربو

: نىًقيضي النٍُّصح " ٍضو النَّصيحةأنو " هقصكدمك ، (ِ)ك"الًغشُّ ـٍ يىٍمحى ، (ّ)"لى
 َكنفاقوخداع الحاسد كناية عف  ىكك كلـ يشر إليو بما ينفعو، 

عميو بمعركؼ أك تفٌضؿ ) :وقكلب أشد سكءا خركصفا آعميو  عطؼي ثـ
بحرؼ العطؼ )أك(  كأتى ،لصفات الحاسد المعاشر (ْ)تفصيؿ ىكك  ،(كفره

                                                           

، ُْٖ/ُىػ(، ُٕٔ)المتكفى:  أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ:،البف ىشاـ (ُ)
المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

 الطبعة: بدكف.
 َتيذيب المغة: مادة )غٌش( (ِ)
 َالمساف مادة غشش (ّ)
، الناشر: َٔٔ/ّىػ(، ُّٖٗينظر: النحك الكافي: المؤلؼ: عباس حسف )المتكفى:  (ْ)

 َطبعة: الطبعة الخامسة عشرةدار المعارؼ، ال
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: نقيض الشكر" ،(ُ)يفعؿ كاحدا منيا ال بعينو"خبار أنو "لقصد اإل "كالكيفري
(ِ) ،

، فإذا أبخسو مما صنعو مف أف شير إلى يؿ( التفض)كلفظ  عركؼ غير ميًمـز
الجار ـ يقدت، ك طبعوة كخس دناءتويك كناية عف حقو كلـ يشكره، ف

  َذلؾلتخصيصو ب؛ )عميو(كالمجركر
 ،(دعاه إلى نصٌر خذلو أك)ا قكلو: أيضن ضحيا أك التي  ف أكصافوكم

كناية كىك ، الفشؿالخسارة ك حممو عمى يقصد  ،(ّ)"الخذالف: ترؾ المعكنة"ك
  َبغضك كره مف لو  يضمر ماع

فك قكلو: )ب (الكاكجمؿ الشرط بػ)إلى عطؼ الجاحظ نتقؿ يثـ  حضر  ا 
ف كانت منو  ف كانت عنده شيادة كتميا، كا  ف سئؿ عنو ىمزه، كا  مدحو ذٌمو كا 

  َ(إليو زٌلة عٌظميا، كقاؿ: إٌنو يحب أف يعاد كال يعكد، كيرل عميو العقكد
اتحادىا في مع لتنكع داللتيا،  ؛(الكاكػ)كصؿ بيف تمؾ الجمؿ بقد ك 

ما ك  الحاسد مكنكف يعرؼ ابيفكعدـ المانع مف العطؼ، ، كمعننى الخبرية لفظنا
 ك ،و(كذم و،حدم)إف حضر  فيالطباؽ ب أكدهك  ،مف كره لممحسكد يضمر

ف سئؿ عنو ىمزهتكرار الشرط  ف بقكلو )كا  ف كانت عنده شيادة كتميا، كا  ، كا 
: اٍلعىيَّابي " (،كانت منو إليو زٌلة عٌظميا،  محسكده ذكري الحاسد ال، ف(ْ)"كىاٍليىمَّازي

 يؤكدبما شيادتو، فيو زلتو، كيكتـ مف يعظـ ك  عيبو،كثر مف يك يف خير،ب
 ضمر،يك دليؿ عمى ما يكف فعؿ مف تمؾ األفعاؿ كؿ ف، كيثبت عداكتو ،سدهح
 َكناية عف صفة يكف

                                                           

 ، ـِِٖ/ِبغية اإليضاح: لعبد المتعاؿ الصعيدم،  (ُ)
 َكتاب العيف: مادة )كفر( (ِ)
 َمجمؿ المغة البف فارس: مادة )خذؿ( (ّ)
ىػ(، المحقؽ: عبد السبلـ محمد ّٓٗمقاييس المغة: ألحمد بف فارس )المتكفى:  (ْ)

 َـ، مادة )ىمز(ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗىاركف، الناشر: دار الفكر، عاـ النشر: 
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)إٌنو يحب أف يعاد  :بقكلو طباؽ السمبمستخدما  كةيؤكد تمؾ العداكما 
كناية عف  (ُ)(كيرل عميو العقكد) كناية عف كبره، ككذلؾ قكلو ،(كال يعكد
تقديـ ، ك كيعكد( -بيف )يعاد االشتقاقي ف الجناسمبكؿ  زاده تأكيدناك ، رياستو

كاسطة عا بجمي يعرض الجاحظ تمؾ المعان كما ،)عميو(الجار كالمجركر
، فيك مف السجع المحمكد لطيؼ ك مؤثر ىا بأسمكبأبرز الذم  المطبكعالسجع 
إذا كقع سيبلن متيسران ببل ا أف السجع يككف محمكدبقكلو " ابف سناف  هذكر  الذم

إال صدؽ  كمفة كال مشقة، كبحيث يظير أنو لـ يقصد في نفسو كال أحضره
معناه، دكف مكافقة لفظو، كال يككف الكبلـ الذم قبمو إنما يتخيؿ ألجمو، ككرد 

السجع كالجناس الطباؽ مع الشرط  ، كىنا تعانؽ كؿ مف(ِ)ليصير كصمة إليو"
 َبياف أفعالو مع المحسكدك  ،في تكضيح صكرة الحاسد

***** 
 :احملضٛد إْ واْ عادلااحلاصذ يف لٛي )ج(  

: ومائعمى س ، كمجيبناعالـالالمحسكد رأم الحاسد في  الجاحظ ذكريثـ 
لما صار الحسد في العمماء أكثر مف الجيبلء؟ ككيؼ دب في الصالحيف 

 كثر منو في الفاسقيف؟أ
ف كاف المحسكد عالما قاؿ: مبتد]قكؿ ي ع، كلرأيو متٌبع، حاطب ليؿ كا 

كمبتغي نيؿ، ال يدرل ما حمؿ، قد ترؾ العمؿ، كأقبؿ عمى الحيؿ، قد أقبؿ 
فقبحو ا مف عالـ ما أعظـ  ،بكجكه الٌناس إليو، كما أحمقيـ إذ انثالكا عميو

كىنا يكشؼ الجاحظ عف الحسد بيف العمماء،  ،[بمٌيتو، كأقٌؿ رعتو، كأسكأ طعمتو
ك"المبتدع: مف  أنو )مبتدع(، منيا ،بالعديد مف الكنايات سدالحا مفصبلن  رأم

                                                           

 َ(ُِٕ"العقكد: جمع عقد كىك خيط مف الخرز يعقد لمرؤساء." )الرسائؿ األدبية:ص  (ُ)
  . ُُٕص ،سر الفصاحة: البف سناف الخفاجي  (ِ)



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر  –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
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 :أم ،أمر مبتدع يقاؿ ،(ُ)يخالؼ السنة أك يأتي بجديد لـ يعرفو السمؼ"
لو  سند ال الذم  الجديدفي الديف  كناية عف استحداثو ،(ِ)مختمؼ لـ يعرؼ""

ف  ،أيومسكو بر تك  ه،كناية عف عدـ قبكؿ رأم غير  ،ك)لرأيو متٌبع (، كال قبكؿ كا 
أك  كعدـ تبصره كناية عف جيمو )حاطب ليؿ(كصفو بأنو كما ، بناائف صكلـ ي

ما فيو  ذلؾ يكال تمحيص، كف مف غير انتقاءـ معاليجمع  حيث ،رسكخ عممو
  َمعا مف ضرر عمى العالـ كالمتعمـ

ليس خدمة ك  ،الماؿ يدفوف، كناية عف تكسبو بعممو نيؿ( مبتغى) قكلوك 
ا جيمو مىع دلؿيك  ،العمـ )ال يدرل ما حمؿ، قد  :قكؿي ،عمموعدـ عممو بب أيضن

 ؿجكاب عف سؤا؛ فيي فصؿ الجممة الثانية لبلستئناؼ البيانيك  ترؾ العمؿ(،
كالفعؿ  -)قد ػ)قد ترؾ العمؿ(، كأكده ب وتقديره كما دليؿ عدـ درايتو؟ جكاب

عمى المنفي )ال يدرم(؛  المضارعدؿ كما ، ودؿ عمى تحققيل الماضي(؛
جناس مضارع العمؿ( مف ك  -)حمؿلفظي ، مع ما بيف ستمرار عدـ الدرايةا
، تآزرا في تكضيح صكرة مف يدعي العمـ، كال يظير في مطرؼ سجعك 

  في قكؿ المكلى سبحانو: الييكد حاؿ تشبوفحالو تمؾ  ،معامبلتو كأفعالو
َمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا ِبْئَس َمَثُل الاِذيَن ُحمُِّموا التاْورَاَة ُثما َلْم َيْحِمُموَىا كَ  }

]الجمعة: {َيْيِدي اْلَقْوَم الظااِلِمينَ َمَثُل اْلَقْوِم الاِذيَن َكذاُبوا ِبَآَياِت الماِو َوالماُو ََل 
  َ([ٓآية )

تقاف ك كني عف نفاقو  كما )أقبؿ عمى الحيؿ، قد أقبؿ  :بقكلوخداعو ا 
كجكه الناس كناية عف ك  ،ـ إذ انثالكا عميو(بكجكه الٌناس إليو، كما أحمقي

مىٍيًو الناسي ًمٍف كيؿّْ كىٍجوو ، تيـكثر كناية عف  (انثياليـ)ك ،أشرافيـ : اٍنثىاؿ عى "ييقىاؿي
                                                           

 .ُِٕالرسائؿ األدبية : ص  (ُ)
 َكتاب العيف : مادة )بدع( (ِ)
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بُّكا مىاعىةه ًمفى  (ُ)"أىم اٍنصى مىٍيًو جى : اٍنثىاؿى عى : تىقيكؿي ، قىاؿى ك"عىًف اٍبًف اأٍلىٍعرىاًبيّْ
تىيىافىتيكا"  ًإذىا أىتىٍكهي  ...النَّاًس، مىٍيًو، كى تىتىابىعيكا عى كى

 ،، ككصفيـ بالحمؽ حاؿ انثياليـ(ِ)
بالكجو، مف باب  رعبك كميا،  مذاتلاإلقباؿ يككف ، ك كناية عف جيميـ بحقيقتو

ف الكجو مكضع المكاجية عند المقاء، كبو ألالجزئية؛ ة عبلقلالمجاز المرسؿ 
ف، كالرضا كالغضب، فيك ، كعميو تظير عبلمات الفرح كالحز نسافاإل يعرؼ
    َكعنكانو توكاجي

ما أعظـ بمٌيتو،  ،)فقبحو ا مف عالـ :بقكلو ثـ يختـ رأيو بالدعاء عميو
كسكء و، يعجب مف عظـ ببلئو، كقمة كرعف  ،(، كأسكأ طعمتو(ّ)كأقٌؿ رعتو

 ببلء، يدؿ عمى عظـ ما ىك عميو مفبما كالعمـ،  تقكلمع إظيار ال ،طعامو
قاؿ: فبلف سىيءي الرّْعًة أىم قىًميؿي الكرىًع""ي ،قمة كرعك 

 أك الخكؼ مف ا، ،(ْ)
"ييقىاؿ رىاعى اأٍلىمر دينو،  مكرسكء حفظو ألكىك كناية عف  ،(ٓ)كالفزع مف عقابو

مىٍيًو" ،راقب مصيره نظر ًفي عكاقبو كىحفظو كىأبقى عى كى
ة أفعؿ )أعظـ، غكصي ،(ٔ)

                                                           

 َلساف العرب مادة )ثكؿ( (ُ)
ىػ(، َِّ،  ابف حـز السرقسطي )المتكفى: ُّٗ/ُيث:الدالئؿ في غريب الحد (ِ)

تحقيؽ: د. محمد بف عبد ا القناص، الناشر: مكتبة العبيكاف، الرياض، الطبعة: 
 َـ ََُِ -ىػ  ُِِْاألكلى، 

رُّجي ًمٍنوي كتىكىرَّعى ًمٍف كىذىا، ثيَـّ اٍستيًعيرى ًلمٍ  (ّ) كىؼّْ الكرىعي ًفي األىصؿ: الكىٌؼ عىًف المىحاًرـً كالتحى
: قىٍكـه  ٍسفي الييئًة أىك سيكء اٍليىٍيئىًة. ييقىاؿي ًؿ. األىصمعي: الرّْعةي اليىٍدمي كحي بلى ًف اٍلميبىاًح كىاٍلحى عى
ًف اٍلقىًبيًح...  سىنةه ًرعىتييـ أىم شٍأنييـ كأىٍمريىـ كأىدىبييـ، كأىصمو ًمفى الكىرىًع كىىيكى الكىٌؼ عى حى

ًرعى يىًرعي ًرعةن، ًمثٍ  : كى ًثؽى يىًثؽي ًثقىةن" المساف مادة )كرع(ييقىاؿي  َؿي كى
 َك")راعاه( ميرىاعىاة كرعاء الحظو كراقبو"، المعجـ الكسيط مادة ) رعا(

 َالمساف: مادة )كرع( (ْ)
 َقيؿ "قىٍكلؾ رعتو فارتاع ًإذا أفزعتو" ، المعجـ الكسيط: مادة ) رعا( (ٓ)
 َالسابؽ (ٔ)
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في  بصيغة الماضيالدعاء ب كأتى، (ُ)ؿ"" معناه المبالغة كالتفضي كأقؿ، كأسكأ(
 عميو مفىك ما لتأكيد  ؛مكضع اإلنشاءفي كىك مف التعبير بالخبر  ،)فقبحو(

  ،تآزر كؿ مف الدعاء كالتعجب قدك ، مكجكدتقبيح ا لو كاقع ، ككأف بمية
ف أحرص الحاسد عمى التقميؿ مف شلتأكيد  ؛كىما مف اإلنشاء غير الطمبي

    َكعممو المحسكد
***** 

 ذٌٓ: اٌصاحة  احملضٛدعٍى احلاصذ أحىاَ )د(  
 لمحسكداكىنا يصكر الجاحظ حنؽ الحاسد كأحكامو التي يصدرىا عمى 

ف كاف ال :وقكلب يغزك ليكصى إليو، كيحٌج  ،حسكد ذا ديف قاؿ: متصٌنعم)كا 
ليثنى بشيء عميو، كيصـك لتقبؿ شيادتو، كيظير الٌنسؾ ليكدع الماؿ بيتو، 

 َ(مسجد ليزٌكجو جاره ابنتو، كيحضر الجنائز لتعرؼ شيرتوكيقرأ في ال
بجممة مف الكنايات  صاحب الديف، صكر رأم الحاسد في المحسكديف
ف كاف المحسكد ذا ديف قاؿ: متصٌنع، ينفاؽالالرياء ك تصفو بالتي   ،قكؿ: )كا 
 ر:كالتقديإليو عمى حذؼ المسند  الحاسد بنى كبلـقد ك  إليو(، ىليكصيغزك 

ما يشعر بو بسبب  واسم ذكرلكراىة  كقد يككف ،ااختصارن  نع()ىك متص
 يظير التديف كيخفي خبلفو، ،)متصنع( :ؿا، فقحسدهمف ضيؽ بسبب الحاسد 

 بصيغةك  الصفة، لثبكت باالسـ كعبر ،وعمم كعدـ إخبلص ونفاق كناية عف
 ،يعمـ الناس تقكاهحتى  ،سمعة رياء ك منو الفعؿ تجدد لمداللة عمى ةالمضارع

)يحٌج ليثنى بشيء عميو،  :وقكلفي  )البلـ( لمتعميؿ، ككذلؾك(، يكصكا إليول)
خص كؿ ك ، ةحقيقالعمى غير  كرعالظيار إل تعميؿ كفي كيصكـ لتقبؿ شيادتو(

ف تنبئ علما فييا مف المكابدة كالمشقة التي  ،(كالصكـ ،الحج)الغزك، ك  مف 

                                                           

 .َُٓ/ُ ،األصكؿ في النحك: البف السراج  (ُ)
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 ،ر الٌنسؾ(اظيإك)و، عف عدالت (قبكؿ الشيادةمف )كنى بكؿ كما  ،كرعمتديف 
خص ، ك التقكلك  الصبلح إظيارد تعمفي المسجد(، عف  اءةقر المانتو، )ك أعف 

 َعمى أكثر أحكالو واطبلعك إياه  لمبلصقتوىنا الجار 
 قصدحرصو عمى تشييعيا، ب كناية عف كككنو )كيحضر الجنائز(

ييـ فيككف حيث  عظـ أجرىا،ل فييا؛ تجمع الناسل ،ص الجنائزخك  ،شيرتو
 َمعمـك الذاتىر الصفة ظا

بالضمير العائد عمى المحسكد لسبؽ  جمؿتمؾ القد ربط الجاحظ بيف ك 
لمداللة صيغة المضارعة، بكعبر عف معانيو ، صريحا في بداية الفقرةذكره 
-يثنى-يحجٌ  -يكصى-يغزك)فقاؿ:، تياصكر  استحضار، ك لصفةا دتجدعمى 
بياف أف ىذا ك  ،تعرؼ( -يحضر-يزٌكجو-يقرأ -يكدع-يظير-تقبؿ -يصـك

ألف الفعؿ ك  ؛آنا إثر آف، غير منقطع منو يحدث ،دأبو كديدنو، فيك أمر متجدد
كدخكؿ الزماف الذم مف شأنو التغير في  ،و "مكضكع إلفادة التجددفي أصم

 َ(ُ)مفيكمو مؤذف بذلؾ"
**** 

 :احظعٕذ اجل صذاعالِاخ احل( )٘ـ
 : عبلمات ما يظير عميو مفك الحاسد  فةيقكؿ الجاحظ في بياف ص

  ،كتخٌكص عينو ،كما لقيت حاسدا قٌط إاٌل تبٌيف لؾ مكنكنو بتغٌير لكنو]
خفاء سبلمو، كاإلعراض عنؾ، كاالستثقاؿ لحديثؾ،  ،كاإلقباؿ عمى غيرؾ كا 
 َ[كالخبلؼ لرأيؾ

حيث يرل أك يجالسو، الخطاب ىنا عاـ يشمؿ كؿ مخاطب يمقى حاسدا 
 مف كناية عما يضمري كىو، تكشؼ مكنكف نفس، مف صفات فيو كؿ ما ذكر

                                                           

: لمسكاكي ، ص (ُ)  .ُِٖمفتاح العمـك
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تخدما طريؽ النفي مس ،قصرالبأسمكب  عبر عنوك ، حسدما يكف ك  بغض
 تمؾ الصفات  كضكح تأكيدلبقكلو: )إاٌل تبٌيف لؾ مكنكنو(؛  كاالستثناء

–تغٌير لكنو )ىي ك  ،أحكاؿك  صفاتمف  عدهببما أتى  إجماؿ فصموكىك  ،يوعم
خفاء سبلمو - عينو كتخٌكص - كاإلعراض عنؾ -ى غيرؾ عم كاإلقباؿ -كا 

مف  خفي ما يلى يشير إدليؿ فجميعيا  ،(كالخبلؼ لرأيؾ - كاالستثقاؿ لحديثؾ
كؿ  تمؾ العبلمات عمى ظيكر عمى( تبيفك  –قط ) يمفظبكما دؿ حسد حقد، 

كعدـ انفكاكيا عف شخص  ،ياثبكتلمداللة عمى بالجمؿ االسمية  عبرك  ،دحاس
   َالحاسد كطبعو
مؾ الصفات عف جممة القصر لبلستئناؼ البياني، فصؿ الجاحظ تكقد 
)بتغٌير لكنو كتخٌكص  :قاؿ ؟ككيؼ يعرؼ: ديرهتقت جكابا عف سؤاؿ ءحيث جا

خفاء....الخ لمتكسط بيف الكماليف،  ؛كصؿ بيف تمؾ الجمؿكما  ،عينو كا 
، كالمضارعة، ككجكد الجية الجامعة، كعدـ المانع مف يا في الخبريةالتفاق

بناء قرائنيا عمى السجع المطرؼ غير المتكمؼ بحرفي ب إلى جان العطؼ،
 َكجذب السمع ،لمتنكيعفيك )الياء، كالكاؼ(، 

الجاحظ أحكاؿ الحاسد، كأقكالو في  الذم ذكر فيوكبعد ىذا االستطراد 
ا كاقعية قص سردالمحسكد، عاد إلى  ، تكشؼ مدم تممؾ محسدلأخرل صن

 َالحسد لمحاسد، كتحكمو في أقكالو كأفعالو
**** 
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ا:  
ا
: تٓ أ  لصح حضذ عثذ اهلل راتع

ّ
 تً

 إٌص:
كضح ت، في عيد النبي حدثت لمحسد ظاىرة  قصةساؽ الجاحظ كىنا 

 الكيس ، ك حمقاأجعؿ العاقؿ ككيؼ ، الحاسدعمى  الحسد ريثأتمدل 
، قبؿ نفاقو، نسيج كحده لجكدة رأيو (ُ)ككاف عبد ا بف أبيٌ ] ؿ:ك قي ،جاىبل

يمتو، كانقياد العشيرة لو بالٌسيادة، كاذعانيـ لو بالٌرياسة. كبعد ىٌمتو، كنبؿ ش
كما استكجب ذلؾ إاٌل بعدما استجمع لو لٌبو، كتبٌيف ليـ عقمو، كافتقدكا منو 

كقدـ   فمما بعث ا نبٌيو ،جيمو، كرأكه لذلؾ أىبل، لٌما أطاؽ لو حمبل
لحسده، كأظير فيدـ إسبلمو  ،شمخ بأنفو  المدينة، كرأل ىك عٌز رسكؿ ا

 ،كما صار منافقا حٌتى كاف حسكدا، كال صار حسكدا حٌتى صار حقكدا ،نفاقو
 َفحمؽ بعد الٌمٌب، كجيؿ بعد العقؿ، كتبٌكأ الٌنار بعد الجٌنة

فقالكا: يا رسكؿ ا  نصار،لى األإبالمدينة فشكاه  كلقد خطب النبي 
كلك سمـ المخذكؿ قمبو في  نا كنا عقدنا لو الخرز قبؿ قدكمؾ لنتٌكجو،فإال تممو 

سبلـ بمكاف، كمف السؤدد في ارتفاع، فكضعو ا لحسده الحسد لكاف مف اإل
 :(ِ)ظير نفاقو؛ كلذلؾ قاؿ القائؿأك 

 وـزانحْ أَ  ةِ رَ ثْ كَ  نْ ـمِ  را فَ فاصْ             انوزَ أحْ  دِ اسِ الحَ  عمىَ  لتْ اً طَ 
 وـــانِ يرَ نِ  ـرِّ في حَ  اجَ ـا ىَ مَ            مت في جوفوِ عَ شْ أ فقدْ  وُ عْ دَ 

 ـوــــانِ لخزا  ـالِ ة المَ ذا لَـ  نْ ـمِ            ةذا ــــــــــه لَ دَ نْ ى عِ يَ أشْ  بُ يْ العَ 
 (ٖ) [ـوانِ تَ يْ بُ  ةِ ـرَ ثْ ن كَ ــــم مْ مَ سْ تَ            وُ ــــمَ بْ حَ  وِ ــــــــاربِ غَ  مىَ عَ  ارمِ فَ 

                                                           

  عبد ا بف أبٌي الخزرجي عرؼ بنفاقو كعاش في عيد الرسكؿ.)الرسائؿ األدبية : (ُ)
 (.ُِٖص 

 َلـ أعثر عمى نسبة لقائميا  (ِ)
 .ُُٖ،ُُٗالرسائؿ األدبية : ص  (ّ)
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ت في ظير  قدلحاا سدلمحا مشاىدةكاقعية  كىنا يأتي الجاحظ بصكرة
مف كاف يتميز بالعقؿ كالكياسة الحسد  صيَّر كيؼ ، تكضح النبي  عصر
ما أكف  سكلء ، ليس لشيلمشيطاف أسير ،عف الحؽ ىعمأ ،رقد متكباحإلى 

الحسد حبؿ قكم مف ككره لدعكتو، ف ، لنبي ا عمى حقدحسد ك في قمبو مف 
 ،فكسكس إليو لسكء،األمارة بادخؿ إلى نفسو المريضة إذ ، ؿ الشيطافئحبا
الرضا جماؿ كمف  ،الجيؿضعؼ العقؿ إلى قكة أخرجو مف ك  ، عميو سيطرك 

حتى محمكد الغير الفعؿ ؿ لو جمَّ ك  ،طريؽ النفاؽعبَّد لو ف، الغضبقبح إلى 
 َبالسكء  ةعاقبالعادت عمية 

الذم أعانو  عمى األسمكب الخبرمفي تمؾ الفقرة  كبلموبنى الجاحظ 
كشؼ بتفصيؿ  ،كف مف خبللو سرد قصة ذلؾ المنافؽتم حيث السرد،عمى 
 َالحسد مف قمبو كبعدهاستمكاف قبؿ  ،التي كاف عمييا وكبيف صفات ،أحكالو

عف طريؽ التشبيو  وكما كاف عمي صكرة ىذا المنافؽالجاحظ ضح ك ك 
 ،لـ ينسج غيره ك  ،منفردا و بثكب نسجيشبحيث ،)كاف نسيج كحده( :بقكلو
ال نظير لو  التي ىك مدح بتفرده في الخصاؿ الشريفةك ، كنفاستو ة صنعولجكد

اؿو ( نىًسيجي كىٍحًدًه )ًفي اٍلمىٍدًح ىيكى  :ييقىاؿي فييا، " ٍنفىًرده ًبًخصى افىًة أىٍم مي ًباإٍلًضى
مىى ًمٍنكىاًلًو غىٍيري  ا أىفَّ الثٍَّكبى النًَّفيسى الى ييٍنسىجي عى هي مىٍحميكدىةو الى يىٍشرىكيوي ًفييىا غىٍيريهي كىمى

ٍيًرًه ًفي السَّدىل بىٍيفى غى ـٍ يىكيٍف نىًفيسنا فىقىٍد ييٍنسىجي ىيكى  ،أىٍم الى ييٍشرىؾي بىٍينىوي كى ذىا لى  ،كىاً 
مىى ذىًلؾى اٍلًمٍنكىاًؿ" كىغىٍيريهي عى
(ُ)َ 

                                                           

 َالمصباح المنير: مادة )نسج( (ُ)
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دي: الميٍنفىًردي ك ًميع أمره""،(ُ) "الكىحى فيك صمب ، (ِ)لىٍيسى لىوي شبو ًفي رىٍأيو كىجى
"قيؿ ذىًلؾ لكؿ مف ال شبو لو في عمـ أك غيره ؿ لمرجؿ الذم يقاالرأم مجرب، 

عمؿ تمؾ ك  ،(ّ)رجؿ الى ييضاىي ًفي دينو" أم: ...،أىرىادكا اٍلميبىالغىة ًفي مدحو
 (الـ)في ذلؾ مستخدما  ،الكنايات زلة التي كصؿ إلييا بالعديد مفػالمن

فالرأم الجيد ىك  ،وكرجاحة عقم ،كناية عف فطنتو ()لجكدة رأيو :قكلوف ،التعميؿ
ًصيؼ ،بىًعيد اٍلغىٍكًر" ٍزؿ، الحى    َالذم يؤىؿ صاحبو أف يككف قائدا (ْ)"الجى

"بعيد اليمة ككبير  :، يقاؿام( كناية عف عظميكبعد ىٌمتو، كنبؿ شيمتو)
ًقيقىة ذىًلؾ أىنو ييتـ باألمكر اٍلًكبىار"...اٍلعىًزيمىة كىحى

مىى  النىبىؿى "كما أف ، (ٓ) يىديؿُّ عى
ًكبىرفىضٍ   َ(ٔ)"ؿو كى

                                                           

مىى اٍلمىٍصدىًر، كى  (ُ) فه "ينىٍصبي عى ثىًة مىكىاًضعى ييقىاؿي فيبلى افىًة كىاٍليىاءي ًفي ثىبلى ضى مىى كىٍجًو اإٍلً ييٍذكىري عى
لىدي اأٍلىتىاًف كىعييىٍيره  ٍحشو كىىيكى كى ٍيشي كىٍحًدًه كىعييىٍيري كىٍحًدًه تىٍصًغيري جى نىًسيجي كىٍحًدًه ....كىجيحى

ا ّـّ يىٍيتىُـّ ًبأىٍمًر نىٍفًسًو أم دكف غيره" )طمبة  تىٍصًغيري عىٍيرو كىىيكى اٍلًحمىاري اٍلكىٍحًشيُّ كىىيمى ذى
، الناشر: المطبعة العامرة، ُِٓىػ( ص ّٕٓالطمبة(: نجـ الديف النسفي )المتكفى: 

 َىػُُُّمكتبة المثنى ببغداد، الطبعة: بدكف طبعة، تاريخ النشر: 
المحقؽ: د.  ،ِِٓ/ّىػ(، ِِْغريب الحديث: لمقاسـ بف سبٌلـ البغدادم )المتكفى:  (ِ)

الدكف،  -محمد عبد المعيد خاف، الناشر: مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد
 َـ ُْٔٗ -ىػ  ُّْٖالطبعة: األكلى، 

ىػ(، ّٖٓ، لجار ا الزمخشرم )المتكفى: ِْٔ/ّالفائؽ في غريب الحديث كاألثر:(ّ) 
 –ر: دار المعرفة محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الناش-المحقؽ: عمي محمد البجاكم 

 َلبناف، الطبعة: الثانية
، لٍميىاًزًجٌي اٍلًحٍمًصٌي )المتكفى: ٔٗ/ِنجعة الرائد كشرعة الكارد في المترادؼ كالمتكارد: (ْ)

 َـ َُٓٗىػ(، الناشر: مطبعة المعارؼ، مصر، عاـ النشر: ُِّْ
 َ ُِٕالفركؽ المغكية: ص (ٓ)
 مادة )نبؿ(. معجـ مقاييس المغة: (ٔ)
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عمك  كناية عف ذعانيـ لو بالٌرياسة(ا  )كانقياد العشيرة لو بالٌسيادة، ك 
دكف غيره، عف طريؽ تقديـ الجار  ذلؾخصصو بك  ،كعظـ مكانتو ،منزلتو

مكصكؼ الصفة عمى القصر مف يك كتكراره، لزيادة التأكيد، ف ،كالمجركر)لو(
، كفقدىا   قبؿ قدكـ النبيلة ز ػالمنتمؾ لو كانت فقد قصرا حقيقيا تحقيقيا، 

لمداللة عمى كماؿ الرضا ذعاف( كاإل االنقياد،) كؿ مفب عبرك  بسبب حسده، 
ٍسرىاع ًفي "ىك اإلذعاف ك  ،طكاعية الخيضكعمف  االنقيادفي لما كاالستسبلـ،  اإٍلً

لىٍيسى ىيكى مف الذؿ كاليكف ًفي شىٍيء" ،الطَّاعىة كى
(ُ)َ 

 عف طريؽ القصر  -في السابؽ-زلة ػيؤكد استحقاقو لتمؾ المنكما 
ال ( )كما استكجب ذلؾ إاٌل بعدما استجمع لو لٌبو، كتبٌيف  :حيث يقكؿ )بما كا 

يقاؿ  ،ليـ عقمو، كافتقدكا منو جيمو، كرأكه لذلؾ أىبل، لٌما أطاؽ لو حمبل(
قَّوي" بىو: اٍستىحى  َككاف أىبل لو (ِ)"اٍستىٍكجى

: ًإذا بىمىغى  ،وكناية عف اكتمال (بكاستجماع المُّ ) ؿي يقاؿ "اٍجتىمىعى الرَّجي
ـ أم ظيرت حنكتو كجكدة رأيو، كقد)كتبٌيف ليـ عقمو(  :، كأكده بقكلو(ّ)أىشيدَّهي"

، مع ما بينيما مف طباؽ، كليـ( لمتخصيص-جركر في كؿ مف )لوالجار كالم
 َكلطؼ مكقعو ، حسف كقعوبيف الفقراتسجع مف ترادؼ، ك  (كبيف )لبو كعقمو

 أحقيتو يكضحبما  ،عممو بكؿ ما يعرض عميو فعكناية ( وجيمفتقاد ا)ك
رأكه لذلؾ أىبل، لٌما أطاؽ لو )كذاؾ ذا يكاإلمساؾ بزماميا، كلرياسة اللتقمد 
ٍسًعوًفي  :"ىيكى ًفي )طىٍكًقًو( أىمٍ  :يقاؿ ،حمبل( "أًلىنَّوي ًإذىا أىطىاقىوي فىكىأىنَّوي قىٍد ك، (ْ)"كي

دىارى ًبًو مً  اطى ًبًو كى كىاًنًبًو"أىحى ٍف جى
 َأحكالو، بما يدؿ عمى تبصره كمعرفتو بكؿ (ٓ)

                                                           

 .ُِٓلفركؽ المغكية: ا (ُ)
 َتاج العركس مف جكاىر القامكس: مادة )كجب( (ِ)
 َالسابؽ: مادة )جمع( (ّ)
 َمختار الصحاح: مادة )طكؽ( (ْ)
 َمقاييس المغة: مادة )طكؽ( (ٓ)
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خير البشر األمة،  نبيٌ ـ دي ، أما كقد قى ذلؾ جعمو لرياستيـ أىبلن كؿ ف
كخفت ضكؤىا كما يخفت ضكء  ،زلةػفقد اختفت أم من ،  البرية كأعظـ

 ما بدؿ شأنو، كأفقده صكابو،، كىك المشرقة الككاكب بظيكر نكر الشمس
 ،زعامةرياسة، كما تقمد مف مف  زاؿ ما كاف لو، فقد سدااحاقدا ح كصيره

 بعد أعظميا كأكرميا، النفاؽ،  خس الصفات كأرذليا كىكأكصيره الحسد إلى 
 :صكر الجاحظ ذلؾ بقكلوك 

شمخ  كقدـ المدينة، كرأل ىك عٌز رسكؿ ا   )فمما بعث ا نبٌيو
ما ذكر الضمير )ىك( لتقرير ك  ،بأنفو فيدـ إسبلمو لحسده، كأظير نفاقو(

زلتو الشريفة بيف المياجريف نػكم ، رسكؿ ا مكانة  توصار إليو بعد رؤي
)شمخ بأنفو فيدـ إسبلمو لحسده، تجبر فػ ف أنصار، كالذم نتج عنو كاأل

 َأفقده دينو كدنياهف افقن انصيره مالذم كبره تكناية عف  نفاقو( كأظير
يحمي مف  ا،الديف بناء قكي تصكر، ةنيكقكلو )ىدـ إسبلمو( استعارة مك

دينو كتخمى  و، كلكف ىذا المنافؽ بسبب حسده ىدـأركانكيحتمي ب ،بويمكذ 
 َءكبقي في عراء ال ينجيو مف ا شي عنو،

كيمكف جعميا تبعية في الفعؿ )ىدـ( حيث شبو الكفر كالنفاؽ باليدـ 
 َ)الـ( التعميؿ مستخدمنافساد كسكء العاقبة، كعمؿ ذلؾ بالحسد بجامع اإل

)كما صار  :بقكلو(ُ)عف طريؽ المذىب الكبلمي كىك ما أكده أيضا 
فحمؽ بعد الٌمٌب،  ،منافقا حٌتى كاف حسكدا، كال صار حسكدا حٌتى صار حقكدا

معقؿ ىنا يبدك إعماؿ الجاحظ لك الجٌنة(، كجيؿ بعد العقؿ، كتبٌكأ الٌنار بعد 
ه نتيجة حقده عمى المحسكد حيث جعؿ نفاقو نتيجة حسده، كحسد ،لمنطؽكا

                                                           

عرفو ابف المعتز في كتابو بأنو " إيراد حجة عمى المطمكب عمى طريقة أىؿ المنطؽ،  (ُ)
ة لممطمكب، كالجاحظ ىك الذم سماه ىذا االسـ"،  كىي أف تككف المقدمات مستمزم

 . َُّص ىػ(،ِٔٗبف المعتز )المتكفى: البديع في البديع: ال



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر  –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
 

ٙٚٗ 
 

كما  معناه بحجة عقمية، تقطع الشؾ فيو،عمى إثبات الجاحظ عمد ككرىو لو، ف
كاف حيث ، النارما ينتج عنيا كىي لتأكيد استحقاقو  ،ومعاني ارتكر قاـ ب

بيف  مراعاة النظيربأتى ك ، نفاؽالإلى  هقادحسد الذم بسبب الاستحقاقيا 
مع ما  كتبدؿ حالو،، وشأنفي تغير  ؿ منيماة كسببي يكضح)حسكدا كحقكدا( ل

 َكتبلؤما بيف الجممتيف مف سجع متكازم أحدث اتساقا)حسكدنا كحقكدنا(  بيف
)فحمؽ بعد  في، (ُ)الدالة عمى الترتيب التعقيبي )الفاء(بػ أتىكما 

كىك أيضا ترتيب منطقي  ،الحقدالحسد ك  عمى ،ترتب الحمؽ كالجيؿل ؛المب(
"ألنو مأخكذ مف عمـ  ؛كال غرابة في ذلؾ حظ في التفكير،يشير إلى منيج الجا

فقد كاف  (ِ)الكبلـ الذم ىك عبارة عف إثبات أصكؿ الديف بالبراىيف العقمية،"
 ، كىك الذم نسبت إليو تسمية ىذا المكف البديعيمف عمماء عمـ الكبلـالجاحظ 

عمٌي: كاف  ، "قاؿ المرزباني، قاؿ أبك بكر أحمد بفالقائـ عمى المنطؽ كالعقؿ
أبك عثماف الجاحظ مف أصحاب النظاـ ككاف كاسع العمـ بالكبلـ كثير التبٌحر 
فيو شديد الضبط لحدكده كمف أعمـ الناس بو كبغيره مف عمكـ الديف كالدنيا، 
كلو كتب كثيرة مشيكرة جميمة في نصرة الديف كفي حكاية مذىب المخالفيف، 

يزؿ، كقد تداكليا الناس كقرأكىا كاآلداب كاألخبلؽ، كفي ضركب مف الجد كال
 َ(ّ)كعرفكا فضميا"

                                                           

 .ُْٖ/ُأكضح المسالؾ: البف ىشاـ ،  (ُ)
تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف: البف أبي اإلصبع  (ِ)

تكر حفني محمد شرؼ، الناشر: ، تحقيؽ: الدكُُٗىػ(، ْٓٔالعدكاني )المتكفى: 
 لجنة إحياء  -المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية  -الجميكرية العربية المتحدة 

 َالتراث اإلسبلمي
 .َُُِ/ٓإرشاد األريب إلى معرفة األديب: لياقكت،  (ّ)
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( كالجنة ،كالنار –كالعقؿ  ،الحمؽك  - )صار، ككافيف طابؽ بكما 
فما كاف عميو مف قمبو،  الحسدتممؾ بسبب  كتغير الحاؿ اختبلؼ الشأف يؤكدل

 َإلى النار ائدهصار إلى حمؽ قتبدؿ شأنو ك  الجنة،إلى ه قكدعقؿ ي
القصة عمى األفعاؿ الماضية التي  تمؾ ي سردفالجاحظ اعتمد  كقد

 -تبيف -استجمع -استكجب -حصكليا، كىي )كاف تبلئـ مقاـ الحكاية، كتؤكد
 -صار-أظير -فيدـ -شمخ -رأل -قدـ -بعث -أطاؽ -رأكا -افتقدكا
أظير(، كأتى -فكضعو  -عقدنا -فقالكا -فشكاه -خطب -تبكأ -جيؿ -فحمؽ

 إذفكضعو(،  -فحمؽ -مع كؿ مف )فيدـ ،لتعقيبكا ،بالفاء الدالة عمى الترتيب
كصؿ بيف كما  ،كالضعة عقب الحسد كالحقد ،ؽمٍ ر، كالحي كاف اليدـ عقب الًكبٍ 

 َتمؾ الجمؿ؛ التفاقيا في الخبرية لفظا كمعنى
 تمؾ الصفة الذميمة ظيكر الذم يقرر باألسمكب الخبرمالجاحظ  أتيك 
بالمدينة   )كلقد خطب النبي :بقكلو ياكعدـ استطاعتو كتمان، عميوكاضحة 
نا كنا عقدنا لو الخرز قبؿ إفقالكا: يا رسكؿ ا ال تممو ف لى األنصارإفشكاه 
)خطب،  كصيغة الماضي ()البلـ، كقد بكؿ مفذلؾ كأكد  ،(لنتٌكجو ؛قدكمؾ

 النييك اإلنشاء بالنداء الحقيقي،  تبلحـ مع الخبرك  ،(كنا، عقدنا شكاه، قالكا،
 ،خذهؤاال تك  العذر لو التمس مأ)ال تممو(  ـقكليب لتماساال قصد بوذم ال
كقد ، ما كاف لو مف زعاموكناية ع ،(نا كنا عقدنا لو الخرزفإ) :ـبقكلي عممكهك 

المضاؼ  الماضي الفعؿ)إف(، ػ، كأكدكا ذلؾ بلمدينةا و بقدكمتحكلت عنو 
                                             َلضمير التكمـ

ا، لبأسمكب الشرط الجاحظ تي يأثـ  يكضح بطريؽ المذىب الكبلمي أيضن
سبلـ لكاف مف اإل ،الحسدمف كلك سمـ المخذكؿ قمبو ):بقكلوحسده  نتيجة
ىنا  (لك)فػ(، ظير نفاقوأكمف السؤدد في ارتفاع، فكضعو ا لحسده ك  ،بمكاف

مة عدـ سبلحسده ك ل ،ف يككف لو مكانة في اإلسبلـأامتنع إذ  ،حرؼ امتناع
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كىي  ،، كعمـ الناس نفاقووزلتػسمب منك  ،أف كضع ا مكانتوكنتج عنو  قمبو،
حجة عقمية تظير سبب ضعتو، كىك عدـ سبلمة قمبو، كقد يككف الجاحظ 

َلْو َكاَن ِفيِيَما َآِلَيٌة ِإَلا الماُو } تأثر في أسمكبو ىذا بقكؿ المكلى سبحانو:
 َ[ِِ]األنبياء: آية (ُ){ا َيِصُفونَ اْلَعْرِش َعما  َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن الماِو َربِّ 

              بقكؿ الشاعر:كتحقير شأنو الجاحظ عمى ضعة الحاسد ستدؿ ا كما
 فاْصَفرا من َكْثرِة َأْحزاِنو          َطالْت عمَى الَحاِسِد أْحزَانو

 نِيرَاِنـو َما َىاَج في َحـرِّ          َدْعُو َفَقْد أْشَعمت في َجْوفِو 
 َخزااِنـوـــمْن لـَذاة المـَاِل لِ         ـذاة  ـــــــــالَعْيُب أْشَيى ِعنَده لَ 

 َتْسَمْم من َكثْـرِة ُبْيتَانـِو          ِو َحْبَمـُو ـــــــــَفارِم عمَى َغارِبـ
ح نتيجة الحسد كما يفعؿ يبعض األلفاظ لتكضالشاعر  كرركىنا 
ليكشؼ ما تنطكم  (؛الكثرة -المذة  -األحزاف  -)الحسد  فكؿ مفي  بصاحبو،

ف تظاىر بالكد  ، لغمبة مكنكنو، الكاذبعميو نفس الحاسد مف حقد كحزف كا 
 َضميرهكخبث 
تبلحـ كؿ مف الخبر كاإلنشاء في بياف مقصد الشاعر كغرضو،  ىناك 
 بو صدقي ، الذم األسمكب الخبرمب :كالثالثالبيت األكؿ جاء في كؿ مف حيث 

حيث كرد فعؿ  كالرابع، لثانيالبيتيف انشاء في اإلك  حاؿ الحاسد،التعجب مف 
قكلو: )كثرة بيتانو(، ب ودؿ عميك ، مف صبلحو مقصكدا بو التيئيس فييما مراأل

(، كالجار عنده)فمف كثر كذبو ال يرجى صبلحو، كأكده بتقديـ كؿ مف الظرؼ 
 َعمى غاربو() كالمجركر

                                                           

 .خبلفا البف المعتز الذم نسبو إلى التكمؼ، "كزعـ أنو ال يكجد في القرآف منو شيئان" (ُ)
 َ(ُْٕظر: البديع: ص) ان
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ما شدة  دليؿ عمىكناية عف صفو، إذ أنو  بالمكف )األصفر(التعبير ك 
 عف طريؽ استعارة  وسبب كيكضح، ، أفقده طبعو كطبيعتوبو مف ىـأصا
  ، عمىأثرهفعمو ك  يظيرحيث ، دحسلما في قمبو مف المشتعمة  يرافالن

  َاالستعارة التصريحية
إظيار عيب المحسكد، برغبة عمى  حرصوشدة ك الحاسد  غبةكما شبو ر 

إلى  ،حرصامنو أكثر أم  شيى(أ)مستخدما صيغة التفضيؿ  ،الخزاف لمماؿ
المد  التي بيا إطالة الصكت عف طريؽاأللفاظ بعض ما دلت عميو جانب 

  ،نيرانو، الماؿ ،باأللؼ في كؿ مف )طالت، الحاسد، أحزانو، ىاج
 ، يشعر بو الحاسد ضيؽحزف ك  فكحى بو متكما  لخزانو، غاربو، بيتانو(،

          َككأنو يستغيث
لتككف صكرة كاقعية مممكسة كعرضيا؛ قد اقتبس الجاحظ تمؾ القصة ك 

مف الذم ال يحسده عمى ما اجتباه ا بو   ت في عيد الرسكؿلمحسد ظير 
لنا عناية الجاحظ بيف كمف خبلؿ تمؾ القصة يت، زلة إال كافر أك ضاؿػمن
الدقيؽ يقكـ عمى الكصؼ الحسي الذم  لشخصية الحاسد، التصكير الكاقعيب

عمى  ،كالعبلقات ،كالييئات ،كالحركات ،شياء الماديةلمتفاصيؿ المتعمقة باأل
  َالحاسد لشخصيةتصكير الدخائؿ النفسية التعمؽ في نحك يقـك عمى 

مكضكعاتو كشخصياتو مف الحياة  الكاقعي عند الجاحظ يستمدالنثر ف
فصكرة ، ما ىك ممكف الكقكع كأفيك يصكر ما يقع في الحياة ، "الكاقعية

ىكائو أالحاسد صكرة حية مفعمة بالتفاصيؿ التي تجعمنا نتصكر حركاتو ك 
ا كشؼ مبلمح الحاسد ا ممتعن ، كقد عرضيا الجاحظ عرضن (ُ)كىكاجسو "
 َ بدقة ككضكح كدخائؿ نفسو

                                                           

 .ُّٓانظر الجاحظ عند الدارسيف : ص (ُ)
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ا: 
ا
 :اجلرياْ ضذٚصف اجلاحظ حلخاِض
 إٌص:

راف بيف الجيمف أنكاع الحسد التي ذكرىا الجاحظ في رسالتو الحسد 
  قكؿ:ي

طبلئع عميؾ، كعيكنيـ نكاظر إليؾ،  -يرحمؾ ا -كذلؾ أٌف الجيراف]
كأطعمت، ككانكا كأعطيت، ككسكت ً  فمتى كنت بينيـ معدما فأيسرت، فبذلت

في مثؿ حالؾ فاٌتضعكا، كسمبكا النعمة كألبستيا أنت، فعظمت عمييـ بمٌية 
محسكد بنصر ا إٌياه كلكال أف ال ،الحسد، كصاركا منو في تنغيص آخر األبد

مستكر، كىك بصنعو محجكب لـ يأت عميو يكـ إاٌل كاف مقيكرا، كلـ تأت ليمة 
كلـ يمس إاٌل كمالو مسمكب، كدمو مسفكؾ،  ،إال ككاف عف منافعو مقصكرا

 َ(ُ)[كعرضو بالٌضرب منيكؾ
كىنا ينتقؿ الجاحظ كعادتو في االستطراد إلى الحديث عف الحسد بيف 

األسمكب الخبرم المؤكد بػ)الجممة االسمية،  مستخدمنا بو،اسبأ الجيراف، كذكر
(؛ لتقرير ما  كالمقاـ ىنا ليس مقاـ شؾ ، وكأحكال الجار يذكر مف صفاتسكأفَّ

مف المخاطب، كلكف الكاتب أتى بأداة التأكيد لحرصو عمى إبراز تمؾ الصفة 
كذلؾ ألف مف الجار، كحتى ينتبو المخاطب إلى خطرىا، كيعمؿ عمى تجنبيا، 

 وعترض حديثو عنالذا ك  ،وي، كاألكثر اطبلعا عمإلى جاره أقرب الناس رالجا
 حسد ال يسمـ مف وأنإلى  اشير م ،)يرحمؾ ا( :بقكلومرة أخرل الدعاء تكرار ب

 كعمَّمىو بأنيـ ،أعينيـ و عفأغفمف ،تورحمأسبؿ ا عميو إال مف  افر يالج
تدؿ سمية اإلكالجممة الخطاب عاـ، ك إليؾ(، )طبلئع عميؾ، كعيكنيـ نكاظر 

                                                           

 .ُُٗالرسائؿ األدبية: ص  (ُ)



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر  –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
 

ٜٙٚ 
 

بأمكره العمـ ك  شئكف جارهع عمى طبلكثير االفالجار  ،الصفة (ُ)تك ثبعمى 
ليؾ( تكرار الضمير فيك  أفعالو،ك  ، مع ما بينيما مف جناس  لمتأكيد ؛)عميؾ، كا 

األفعاؿ )فأيسرت، فبذلت، كأعطيت، ككسكت  كؿ مف عطؼك  ،المصحؼ
كالتعبير  لؾ نكع حركؼ العطؼ لتنكع المعنى،كلذ ،عيا ككثرتياك نكأطعمت( لت

 َتشابو ما بينيما مف)ككانكا في مثؿ حالؾ( كناية عبػ
إذا تبدؿ  تكشؼ حسد الجارالتي يأتي الجاحظ بعدد مف الجمؿ ىنا ك 

 :أيسر مف كاف معسرا بقكلوأعسر منيما مف كاف مكسرا، ك ف ،جارهك  وحال
حاجتيـ بعد ك  ،كناية عف افتقارىـ كسمب النعمة ،)كسمبكا النعمة كألبستيا أنت(

)فعظمت عمييـ  :لذا كصفيـ بقكلو، الحسدالضغينة ك أقكل أسباب  ىكك الغنى، 
، يـة عننعمال بسبب تحكؿ ،بمٌية الحسد، كصاركا منو في تنغيص آخر األبد(

ـ الجار يقدتك لبلشتراؾ في الخبرية لفظا كمعنى، العطؼ  أتى بػ)كاك(ك 
يقاؿ:  إلىبلكو ليـ ،كصؼ الحسد بأنو )بمية(ك ، متأكيدكالمجركر )عمييـ( ل

ـى " ُـّ كأنَّو ييٍبمي الًجٍس :ك ....،البىبلءي: الغى البىًميَّةي كالبىبليا الًَّتي قد  قاؿى ابفي األىٍعرابيّْ
 .(ِ)ىاًلكان" اأىٍعيىت كصارىٍت ًنٍضكن 

عف حداث األبيف  يالترتيب الزمن ةمراعاكمف البيف في تمؾ الفقرة 
فمتى كنت بينيـ معدما فأيسرت، فبذلت ) :اـ فاء التعقيب بقكلوطريؽ استخد

كأعطيت، ككسكت كأطعمت، ككانكا في مثؿ حالؾ فاٌتضعكا، كسمبكا النعمة 
ا يترتب كؿ منيا يعرض أمكرن  فيك ،كألبستيا أنت، فعظمت عمييـ بمٌية الحسد(

 َخر في تسمسؿ حدثا تمك اآلخرعمى اآل

                                                           

، ينظر: بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عمـك الببلغة: لعبد المتعاؿ الصعيدم  (ُ)
ُ/ُٖٕ َ 

 تاج العركس: مادة )بمي( (ِ)
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عيش الكناية عف كدر  ،آخر األبد()كصاركا منو في تنغيص قكلو: ك 
: نىغَّصى "ييقىاؿ: نىًغصى الرجؿ نىغىصن ، ؿاحلكسكء ا ـٌ لىوي ىناءتو، كقىاؿى ا ًإذا لـ تت

عمينا، أىم: قطعى عمينا مىا كينَّا نحبُّ االستكثار ًمٍنوي"
لفظ )صاركا( يشير ، ك (ُ)

يد عمى سببية الحاؿ، كتقديـ الجار كالمجركر)منو( لمتأك تبدؿ النعمة كتغيرإلى 
حرؼ الجر )في( عمى كداللة ، كتبدؿ أحكاليـ ،تنغص حياتيـفي الحسد 

مف االستعارة التبعية في  يى ،مف تنغيص ككدر ،انغماسيـ في تمؾ الحاؿ
ه "لمظرفية مىكىانا كزمانا"في أصؿ معنافمفظ )في( مكضكع  الحرؼ،

فيي  ،(ِ)
في غير ما ىنا  تعممستا، ك (ّ)لتمبس الظرؼ بالمظركؼ الحقيقييفمستخدمة 

معنى، لكف  التنغيص ألف ؛ال يصمح لمظرفية الحقيقية األف ما بعدى يا،كضع
لما كانت التنغيص متمكف مف الحاسد تمكف الظرؼ مف المظركؼ الحقيقييف، 

في شدة التمكف منو، ثـ استعير لفظ )في( شبو التنغيص بالظرؼ الحقيقي 
بجامع التمكف في كؿ، ثـ سرم  تجكزا، حيث شبو التنغيص بالظرؼ الحقيقي،

ىذا التشبيو إلى تشبيو تمبس التنغيص بالحاسد، بتمبس الظرؼ بالمظركؼ 
الحقيقييف، بجامع مطمؽ تمبس شيء بشيء، ثـ استعير لفظ )في( المكضكع 
لتمبس الظرؼ بالمظركؼ الحقيقييف؛ لتمبس التنغيص بالحاسد، عمى سبيؿ 

 َؼاالستعارة التصريحية التبعية في الحر 
أف النيج العربي في حيث كضح " ،اآلمدمبينو  كالذم سكغ االستعارة ما

أك  ،ف العرب إنما تستعير لمعنى ما ليس لو إذا كاف يقاربوأأسمكب االستعارة 
أك يشبيو في بعض أحكالو، فتككف المفظة المستعارة حينئذ الئقة  ،يدانيو

                                                           

 َتيذيب المغة : مادة )نغص( (ُ)
، المحقؽ: ْْٓ/ِىػ(، ُُٗجكامع: لمسيكطي )المتكفى: ىمع اليكامع في شرح جمع ال (ِ)

 َعبد الحميد ىنداكم، الناشر: المكتبة التكفيقية
 . ُُِ/ُ عكنى اج الكاضح لمببلغة: المؤلؼ: حامدينظر المني(ّ) 
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رح االستعارة كيبيف الذم استعيرت لو كمبلئمة لمعناه، كىك بيذا يش بالشيء
 لتأكيد ،بداأل كالقيد بككنو إلى آخر،(ُ)الحد الفاصؿ بيف جميميا كقبيحيا"

 َاتويالحاسد ككدر حتنغص  استمرار
 دك حسملبا -كتعالى سبحانو -المكلى عناية عمى الجاحظ  يؤكد ثـ

)كلكال أف المحسكد بنصر ا إٌياه مستكر، كىك بصنعو  بقكلو:نصره إياه ك 
 يأت عميو يـك إاٌل كاف مقيكرا، كلـ تأت ليمة إال ككاف عف  محجكب لـ

 كلـ يمس إاٌل كمالو مسمكب، كدمو مسفكؾ، كعرضو  ،منافعو مقصكرا
 بالٌضرب منيكؾ(.

مف شر الحاسد بحمايتو  المحسكد عمى -سبحانو-فضمو  كضحيكىنا 
تمؾ عمييما  يتبنذيف مال ، عف طريؽ التبلحـ بيف أسمكبي الشرط كالقصرذاهأك 

النفي القصر بطريؽ  كررك ، (ِ)حرؼ امتناع لكجكد ( كىيلكال) فأتى بػ ،العبارة
إذ لكال حماية ا كستره  الشرط،جكاب كاقع  كىك ،التأكيدلزيادة  ،كاالستثناء

في كؿ مف قدـ الجار كالمجركر ك  لكاف مقيكرنا، كعف تحقيؽ أىدافو مقصكرنا،
المحسكد جك ين بلف ،لمتأكيد ؛)إياه( صؿنفالم ، كالضمير)عميو()بنصر ا(، ك

 ،(كمساء ،كليمة ،)يكـلفاظ أمف  ؿككبيف  صنعو،بك  -سبحانو - هإال بنصر 
تمؾ الحاؿ مف  شير إلى شمكؿتمراعاة نظير  ،كمنيكؾ( ،كمسفكؾ ،ك)مسمكب

 ،الميؿ) يصخصتك  ،جميع األكقات ، كالسمب، كالسفؾكالقصكر ،القير
، ا اليمكـما األكقات التي تتجمع فييمألني ؛اليكـ دكف النيارمف  (كالمساء

كلـ يمس إاٌل ) :قكلوبيا أحكال ؿفصَّ التي  ،الكقائعك  حداثألاتنتيي إلييما ك 
                                                           

 .ُِّ/ّاإليضاح:  (ُ)
كد( نىٍحك لىٍكالى زيد ألكرمتؾ فىاٍمتنعى اإٍلً  (ِ) ا ٍكرىاـ لكيجيكد ز ")لىٍكالى كلكما حرفا اٍمتنىاع لكيجي نَّمى يد )كىاً 

،  جمع الجكامع(، لمسيكطيأىف( الثًَّقيمىة"، )ىمع اليكامع في شرح  يىمييىا اٍسـ أىك
ِ/ٕٓٓ . 
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لتكضيح فضؿ ا  ؛(كمالو مسمكب، كدمو مسفكؾ، كعرضو بالٌضرب منيكؾ
ه، ر بنص كنجاه ،هكفاه شر  ذلؾ، كلكفلو لحدث سبحانو  هستر  لكالإذ ، بو كرحمتو

مكافقا  فكاف السجعلجاحظ فكاصؿ تمؾ الفقرات بما يبلئـ كؿ معنى كقد نكع ا
 َلمغرض غير تكمؼ
ر مدل يصك أخذ في تالجاحظ عف الحسد بيف الجيراف، تحدث كبعد أف 

 وعدـ إمكانية كتمانعمى مؤكدنا  ،تمكف الحسد مف قمب الحاسد كسيطرتو عميو
 َأك مداراتو
ا:  
ا
 : ٍحاصذٌاحلضذ  ٍّهٌرذصٌٛز اجلاحظ صادص
 إٌص:
كال قدر عمى  ،كأنا أقكؿ حقا: ما خالط الحسد قمبا إاٌل لـ يمكنو ضبطو]

عبلنو، فيستعبده كيستمميو،  تسجينو ككتمانو، حتى يتمٌرد عميو بظيكره كا 
فيك أغمب عمى صاحبو مف السٌيد عمى عبده، كمف  ،كيستنطقو لظيكره عميو

 َ[آلسر عمى أسيرهكمف ا ،الٌسمطاف عمى رعٌيتو، كمف الٌرجؿ عمى زكجتو
عف طريؽ نسبيا إلى نفسو  حؽ الجاحظ كممة يؤكدكىنا 
لػ"مراعاة نظـ الكبلـ، كذاؾ أف يككف نظمو ال يحسف إال ، (ُ)االختصاص

، لتأكيد قكلو، كليس ا(حقن كأنا أقكؿ )قكلو: ب ،ضمير التكمـقدـ ،حيث (ِ)بالتقديـ"
تو، كأنو حقيق ىعم وتنبيمالمصدر لصيغة ب أتىك  لقصر الحؽ عميو دكف غيره،

)ما خالط  :وقكلالنفي كاالستثناء بطريؽ بكتكضيحا  اتن اثبزاده إك ، ال مراء فيو
كحي باالمتزاج الذم ال يمكف تالمخالطة ك الحسد قمبا إاٌل لـ يمكنو ضبطو(، 

 َوتحكمو بصاحب ةشد دؿ عمىيضبطو مكاف إفصؿ مككناتو، كعدـ 

                                                           

 َ(ُٗ/ّيقصد بو "تخصيص حكـ عمؽ بضمير باسـ ظاىر"، )اإليضاح: (ُ)
 .ُّٕ/ِالمثؿ السائر:   (ِ)
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ككتمانو، حتى يتمٌرد عميو  )كال قدر عمى تسجينو :بقكلوكضحو  كىك ما
عبلنو، فيستعبده كيستمميو، كيستنطقو لظيكره عميو(  عمى اؤكدن م ،بظيكره كا 

 هعف طريؽ االستعارة المكنية، بتصكير  الحاسد عمىتمرد الحسد كسيطرتو 
فيك  ،كقمبو الحاسد مشاعر يعم توسيطر ل ،شخصا متمردا ال يمكف حبسو

و، كأعمف عف يتمرد عم ،مدراتو حاكؿ إذاحتى  كأقكالو، المتحكـ في أفعالو
 بيف لمقابمةاب هكأكدكتمكنو منو، قدرتو عميو، لكلـ يجب رغبة صاحبو،  كجكده،
عبلنو(، كمراع كبيف ظيكره -تسجينو ككتمانو) كؿ مف ة النظير بيف  اكا 
يممى عميو ما  هحسدلا الحاسد عبدن أصبح فقد  يستنطقو(ك كيستمميو،  ،)يستعبده

)لظيكره عميو فيك  :كأفعؿ التفضيؿ بقكلو، مف )الـ التعميؿ( بكؿ وكعمم ،يفعؿ
أغمب عمى صاحبو مف السٌيد عمى عبده، كمف الٌسمطاف عمى رعٌيتو، كمف 

لداللة  ؛حذؼ بعض الجمؿقد ك  ،كمف اآلسر عمى أسيره( ،الٌرجؿ عمى زكجتو
بو غمب عمى صاحكىك أكالتقدير: ) ،كترىؿ العبارات ،ما قبمو عميو تجنبا لمممؿ

 ،الحسد ةغمب .إلخ  تمؾ الجمؿ(، التي يصكر بيا.كمف الرجؿ..طاف...ممف الس
تمؾ  مقداركضح الذم ي ،المتعدد وتشبيالبكاسطة ، اسدعمى الح سيطرتوك 
كالٌسمطاف عمى رعٌيتو،  ،السيّْد عمى عبدهكؿ مف سيطرة رة التي تشبو سيطال

 جميعا الجمؿ تمؾبيف كصؿ ك كاآلسر عمى أسيره(،  ،كالٌرجؿ عمى زكجتو
ح يشتراكيا جميعا في تكضال ؛لمتكسط بيف الكماليف مع عدـ المانع بػ)الكاك(
 ،أفعالوك الحاسد  أقكاؿتحكمو في  كمقدار ،الحسدقدرة كبياف  ،بو بوشالم صكرة
 َحاكؿ كتمانو كأ جاىد نفسوميما 

لما  ؛مف ) السيد، كالسمطاف، كالرجؿ، كاآلسر( ؿكبالحسد تشبيو جاء ك 
شبو  كفي المقابؿ مرتيـ،إ عمى مف ىـ تحت كسمطاف ةقدر مف  ىؤالءمؾ تيم

ذلؾ التممؾ  مقدار يبيفل الحاسد بكؿ مف )العبد، كالرعٌية، كالزكجة، كاألسير(،
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تمؾ األلفاظ  ف، كقد بنى الجاحظ ىذا التشبيو عمى الطباؽ بيوتحكمو فيمدل ك 
  َجمعينا، كتكراره، لتأكيد تمكف الحسد مف الحاسد

بالحديث عف  -مف خصائص كتاباتو كىك –ف استطرد الجاحظ كبعد أ
مرة أخرل؛  يقصصالسرد العاد إلى ، كعدـ امكاف كتمانوالحسد بيف الجيراف، 

كتحكمو في أفعالو، كاستشيد عميو ، الحاسدمف  الحسد ظير مقدار تمكفلي
 َبحسد كؿ مف ابف الزبير كأخكة يكسؼ عميو السبلـ

ا: 
ا
 :ًٕ ٘اشُحضذ اتٓ اٌزتري ٌثصاتع

 مدل تممؾ مبرزا يدلؿ الجاحظ عمى صحة تشبييو السابؽ، ىنا ك 
 َولصاحبالحسد 
 إٌص: 

ككاف ابف الٌزبير بالصبر مكصكفا، كبالٌدىاء معركفا، ] يقكؿ الجاحظ:
ٌب عميو بمسانو حسدا كاف أضى  كبالعقؿ مكسكما، كبالمداراة منيكما، فأظيرى 

لكتمانو، كال صبر عمى اكتتامو، لٌما ىاشـ، فما اٌتسع قمبو  أربعيف سنة لبني
طالت في قمبو طائمتو أظيره كأعمنو، مع صبره عمى المكاره، كحممو نفسو عمى 

ألحجار المجانيؽ التي كانت تمٌر عميو فتذىب كالتفاتو ً  حتفيا، كقمة اكتراثوً 
 َإلييا مف قكمو ما يمتفتي  بطائفةو 

ٌباب، لح بف حى بذلؾ عف عمٌي بف مسير عف األعمش، عف صا ٌدثتي حي 
 عمى ابف الٌزبير، قاؿ: عباس حٌتى أدخمتوي ابف ى  عف سعيد بف جبير قاؿ: قدتي 

رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  ني؟ قاؿ: نعـ، ألٌني سمعتي ٌنبي ؤى الذم تي  أنتى 
ف فقاؿ لو ابف الٌزبير: لمً « . ه طاكو كجاري  ليس بمؤمف مف بات شبعافى »يقكؿ: 

ابف عباس  فحسرى  ،أىؿ البيت مذ أربعيف سنةقمت ذلؾ؟ إٌني ألكتـ بغضكـ 
 ، منؾى  عف ذراعيو كأٌنيما عسيبا نخؿ، ثـ قاؿ البف الزبير: نعـ فميبمغ ذاؾى 

 َؾما عرفتي 
كلقد أجمت الرأم ظيرا لبطف كفكٌرت في جكابو البف عباس أف أجد لو 

 بدىا. كفركع بني ىاشـفمـ أجده، ككانت كخزة في قمبو فمـ يي  معنى سكل الحسدً 
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يـ مف أعالييا كحاتيـ بيف أطباقيا راسية، كمجالسي حكؿ الحـر باسقة، كعركؽ دى 
عامرة، كبحكرىا بأرزاؽ العباد زاخرة، كأنجميا باليدل زاىرة. فمٌما خمت 

 َفي نفسو البطحاء مف صناديدىا استقبمو بما أكفَّ 
ٌمتو، كما المكت عمى رً عف فرصتو إلى أف يأتي ى  كالحاسد ال يغفؿي 

 ،ـ، كنظر إليودى ابف عٌباس بذلؾ إاٌل لٌما رأل عمر قٌدمو عمى أىؿ القى استقبؿ 
، فأكسعيـ حكما، كثقبكا منو رأيا كفيما، كأشبعيـ  كقد أطاؼ بو أىؿ الحـر

 َ[عمما كحمما
كتمكنو  ،محاسدلالحسد  مقدار تممؾالجاحظ  كضحي ءالجز  ىذاكفي 

ىك حسد ابف  ي،حقيقية، كمثاؿ كاقع منو، عف طريؽ العكدة إلى سرد قصة
 لـ يستطع،أربعيف سنةه صدر في الحسد  عتمجياستمر الذم ، الزبير لبني ىاشـ

   َمكترث بعقكبة إعبلنو، غيرحتى دفعو إلى  خبلليا نسيانو أك كتمانو،
المبلئـ لمعرض  م، كىكعمى األسمكب الخبر  كبلموبنى الجاحظ ك 

رآه ما  بتثيييننا، كاضحا، كشاىدا ب دليبل فلتكك  ،تمؾ القصةساؽ ك  القصصي،
فيك يذكر الفكرة كيدلؿ  في االستدالؿ،كطرقو  الجاحظ بأساليمف  كىك حقنا،

ابف الزبير التي كاف  ببياف صفات ثوحدي بدأك  عمييا بالبرىاف المحسكس،
)ككاف ابف الٌزبير بالصبر مكصكفا، كبالٌدىاء معركفا،  :وقكلب معركفا بيا،

قدـ الجار كالمجركر في كؿ مف ك ا(، كبالعقؿ مكسكما، كبالمداراة منيكم
كالتأكيد عمى تمؾ الصفات ب معنايةل ،)بالصبر، كبالعقؿ، كبالدىاء، كبالمداراة(

 تمؾ الجمؿ شتراؾال ،لمتكسط بيف الكماليف لعطؼاأتى بػ)كاك( ك  ،بيا وفاتصا
ـ يستطع كتماف ل ذلؾالرغـ مف عمى ك مف صفات، بو عرؼ خبار عما إلا في
)فأظير بمسانو حسدا كاف أضٌب عميو  :يقكؿ، ف حسدفي قمبو محؿ ما 

كأضبكا، ًإذا "قىاؿى المٍَّيث: أضب اٍلقىٍكـ، ًإذا تكمميكا،  ،أربعيف سنة لبني ىاشـ(
قىاؿى المٍَّيث: أضب الرجؿ عمى حقد ًفي  ....سكتكا، كىزعـ أىنو مف األضداد كى
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)فما  يقكؿ ،نسيانولـ يستطع كبغض كره ما يشعر بو مف كناية ع (ُ)"اٍلقمب
، لٌما طالت في قمبو طائمتو أظيره (ِ)اٌتسع قمبو لكتمانو، كال صبر عمى اكتتامو

)كال  يكرر النفي فك ، وتتو كعظمكناية عف شد بكنفي اتساع القم كأعمنو(
كؿ مف  تكرارك  ،مف المبالغةاكتتامو( ) ا في التعبير بمفظتأكيد، مع ملمصبر( 
الذم يدؿ عمى عدـ  مفظيال تأكيدمف ال نو(كأعم ،كأظيره -كاكتتامو، )كتمانو

 َوراتمدا مكافإ
في قمبو طائمتو  (ّ)) لٌما طالت بقكلو هحسد سبب إعبلف يكضحثـ 

مع ما  ،تمكنو منو، كعدـ القدرة عمى تحممو كناية عف، كىك أظيره كأعمنو(
حتى ، مف قكة الشعكر بو طائمتو(-كطالت-يكحي بو المد في كؿ مف )لمَّا

 :يقكؿ أذليعرض لو مف  ماأك  ،ةعقكببغير مكترث  ،ونإلعبلدفعو 
)مع صبره عمى المكاره، كحممو نفسو عمى حتفيا، كقمة اكتراثو كالتفاتو 

ما يمتفت  ،التي كانت تمٌر عميو فتذىب بطائفة مف قكمو ،(ْ)ألحجار المجانيؽ
 ،قمبو كعقموتممكو لمقدار ك ، عظـ ما يشعر بو مف حسد كناية عف ىكك  ،(إلييا
 َال يبالي اليبلؾأصبح  ىتح

( مف قكمو )أحجار المجانيؽ تمر عميو فتذىب بطائفة الجاحظ جعؿك 
لمار ىـ الجنكد اف إإذ  عبلقتو اآللية،عقمي مجاز  كفيو، ىبلكيـإكناية عف 
التي تحمؿ معنى  الصكرة الستحضار ر بالمضارعيعبالتك ا، يب الذيف يرمكف

  َلتعقيبامع يب لمترت (الفاءأتى بػ)ك  الترىيب كالزجر،
                                                           

 َمادة )ضب( ،تيذيب المغة: ألبي منصكر األزىرم  (ُ)
"كتمت الشئ كتما ككتمانا، كاٍكتىتىٍمتيوي أيضان. كميكىٌتـه بالتشديد: بكلغ في ًكٍتماًنًو."  (ِ)

 َالصحاح "مادة )كتـ(
ليؾ يا فبلف، إذا طاؿ تماديو في أمرو كتراخيو عنو. ") العيف :  (ّ) "يقاؿ: لقد طاؿ ًطكى

 َلمخميؿ بف أحمد( 
ًنيؽي، ًبفىٍتحً  (ْ) ًنيؽي كالًمٍنجى نيكؽ: القىذَّاؼ، الًَّتي تيٍرمىى ًبيىا  "المىٍنجى كىٍسًرىىا، كالمىٍنجى اٍلًميـً كى

"،)لساف العرب مادة )مجنؽ(( ارىةي، ميعىرَّبه  َاٍلًحجى
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ث بو عف )عمٌي بف مسير عف دّْ بما حي حسده ىذا  يستدؿ الجاحظ عمىك 
األعمش، عف صالح بف حٌباب، عف سعيد بف جبير قاؿ: قدت ابف عباس 

أنت الذم تؤٌنبني؟ قاؿ: نعـ، ألٌني سمعت  حٌتى أدخمتو عمى ابف الٌزبير، قاؿ:
. فقاؿ لو (ُ)«ره طاككجا ليس بمؤمف مف بات شبعافى »يقكؿ:  رسكؿ ا 

ابف الٌزبير: لمف قمت ذلؾ؟ إٌني ألكتـ بغضكـ أىؿ البيت مذ أربعيف سنة. 
فحسر ابف عباس عف ذراعيو كأٌنيما عسيبا نخؿ، ثـ قاؿ البف الزبير: نعـ 

   َفميبمغ ذاؾ منؾ، ما عرفتؾ(
 تقريرم إلثبات ما بمغوالزبير بقكلو: أنت الذم تؤٌنبني؟ كاستفياـ ابف 

، كحذؼ المسند لمعمـ بو )نعـ( كأجابوبذلؾ ابف عباس  أقرحيث ، نيبتأ مف
 (أفَّ )لمتعميؿ، ك (بلـل)اك بقكلو: )ألني سمعت(،عمؿ سبب تأنيبو ك مف السؤاؿ، 
عف طريؽ  ،الذم يبيف حؽ الجار عمى جاره،  قكؿ الرسكؿ ولتأكيد سماع

  َهجار  كؽقيعمـ حأحد  ينكره إذ ال ،مؤكدالغير المنفي خبر ال
ىك حث المؤمنيف كحضيـ عمى الكفاء بحؽ مف الحديث  الغرضك 
كىك يعمـ طاك كجاره  افى شبعبيت يماف مف ياإل ليس بالمؤمف الكامؿإذ  الجار،

ىنا بالنفي مف حؽ الجكار، كالمراد اإلسبلـ شريعة  وبما تكجب ذلؾ بو، إلخبلؿ
 ،شحدة الش ظيريك  القمب، ألنو يدؿ عمى قسكةال أصمو؛ ، فنفي كماؿ اإليما

 َةمركءالكسقكط 

                                                           

اريهي طىاكو »كركم  (ُ)  «.لىٍيسى اٍلميٍؤًمفي الًَّذم يىًبيتي شىٍبعىافى كىجى
: ال نىٍعمىميوي ييٍركىل عىٍف أىنىسو ًإال ًمفٍ  ىىذىا اٍلكىٍجًو. )كشؼ األستار عف زكائد  قىاؿى اٍلبىزَّاري

ىػ(، تحقيؽ: حبيب الرحمف َٕٖالبزار( ألبي بكر بف سميماف الييثمي )المتكفى: 
  َـُٕٗٗ-ىػُّٗٗلة، بيركت، الطبعة: األكلىاألعظمي، الناشر: مؤسسة الرسا
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 ، كأف يفحالاليكضح اختبلؼ لكطاك(  ،بيف لفظي )شبعافطابؽ ك 
مف  (ُ)لفظ طاكو  ، مع ما يكحي بويمافإلا مف كامميذلؾ ال ينبغي أف يككف 

 َشدة الجكع
ذلؾ بقكلو: لمف قمت ذلؾ؟ كىك استفياـ لر ابف الزبير انكإنجد ثـ 

ذلؾ القكؿ ال ينبغي أف يككف لو، أف ك ، مف حقدما يضمر  نكارم يشير إلىإ
 ،)إٌني ألكتـ بغضكـ أىؿ البيت مذ أربعيف سنة( :بقكلو وسببكشؼ عف يك 
ؾ مى مى بغض حسد ك مقدار ما يكف مف  دؿ عمىذلؾ الزمف البعيد يل هتحديدك 

كالجممة  ،بلـلكا، إفبكؿ مف )كأكده  ،كاألياـ العقكدضعفو تكالى ت ـلك  ،قمبو
مف مسمـ  صدؽي الإذ ، ستدعي تمؾ المؤكدات جميعاكالمقاـ ىنا ي، (االسمية

 َ  النبيبيت حمؿ كؿ ذلؾ الحقد آلؿ 
 ذلؾ بقكلو: )فحسر ب أجابو الجاحظ ىيئة ابف عباس عندمابيف يك 

شبو كىك يكالفاء لمتعقيب،  ،(ِ)(ابف عباس عف ذراعيو كأٌنيما عسيبا نخؿ
  َبدنوكدقة  تونحافمكضحا ، بعسيب النخؿ ابف عباس زراعي
يقر قكلو كيؤكد ف (ثـ قاؿ البف الزبير: نعـ فميبمغ ذاؾ منؾ، ما عرفتؾ)

لو  الفعؿ المضارع المقترف ببلـ األمر، تيكيناعدـ اعتداده بو، عف طريؽ 
 ىك عميو مف حسدفيما  هاستمرار ف كناية ع عرفتؾ( )ما: كقكلو  ،ولشأن اكتحقير 

   َأمد حياتو
)كلقد أجمت الرأم ظيرا  قكلو:يكشؼ الجاحظ عف سبب ذلؾ العداء بثـ 

لبطف كفكٌرت في جكابو البف عباس أف أجد لو معنى سكل الحسد فمـ أجده(، 
                                                           

اًلي ا (ُ) كًع يىٍطًكم طىكنل فىييكى طىاكو أىٍم خى ـٍ يىٍأكيٍؿ"ٍلبىٍطًف جى "طىكىل ًمفى اٍلجي ، تحفة األحكذم اًئعه لى
الناشر:  ىػ(،ُّّٓالمباركفكرل )المتكفى:  ء، ألبي العبلُِ/ٕبشرح جامع الترمذم:
 َبيركت –دار الكتب العممية 

 َ" )تيذيب المغة مادة )عسب((د الٌنخؿ ًإذا نحّْي عىنوي خيكصو"جري (ِ)
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 يبن سكل حسدىذا لعدائو   اسببلـ يجد الجاحظ  لجكاب ابف الزبير بعد تدبرف
)أجمت كتفكرت( يكحي بكد التعبير بػك ، لةز ػمنشرؼ ك ما ليـ مف ىاشـ عمى 

بكؿ مف أكده  ملذا ،ذلؾ الحقدحث عف سبب في الب عقؿالتعاب ا  ذىف ك ال
 ى جانبلإ (،أجد كتكرار ،كالنفي بمـ، كسكل، الفعؿ الماضي، ك قد، ك البلـ)
عمي  ويقمب ،اكبطن اجعؿ لو ظير  عمى االستعارة المكنية، حيث مرأال شخيصت

  َكتمؾ أخرل ،ىذا تارة
بقكلو:  ىذا هؿ ما أجمؿ مف أسباب حسديفصت يفأخذ الجاحظ يـ ث

كفركع بني ىاشـ حكؿ الحـر باسقة، كعركؽ  ،انت كخزة في قمبو فمـ يبدىاكك)
دكحاتيـ بيف أطباقيا راسية، كمجالسيـ مف أعالييا عامرة، كبحكرىا بأرزاؽ 

استقبمو  ،فمٌما خمت البطحاء مف صناديدىا ،العباد زاخرة، كأنجميا باليدل زاىرة
 َ(بما أكٌف في نفسو

كيصكرىا  ،لزبير مف عداكة لبني ىاشـيكشؼ عما يجكؿ في نفس ابف اف
، كىك أشٌد مف كخز اإلبر" الكخزك  ،بأنيا )كخزة في قمبو( ، (ُ)"طعف ليس بنافذو

يدؿ  (في)، كحرؼ الجر  لغيرةانار ك  كةعداال مف ألـ قاسيكناية عما يكىك 
كقتما كاف لبني ابف الزبير  و، كقد كتمكتمكنو منو في قمبوذلؾ  استقرارعمى 

) كفركع بني ىاشـ حكؿ :بقكلوالجاحظ  ة كالغمبة، كالتي صكرىا ىاشـ الكثر 
 (الفركع) لفظار عاستىنا ك  ،(الحـر باسقة، كعركؽ دكحاتيـ بيف أطباقيا راسية

: أعبله، كيقاؿ: ىك فٍرعي قكمو، شيء"فرع كؿ ألف  ؛ذلؾ بني ىاشـ شراؼأل
 ،الناسى كفضميـ عم زلتيـػالرتفاع من (ُ)بكاسؽكجعميـ ، (ِ)لمشريؼ منيـ"

                                                           

 .ِّْ/ِأساس الببلغة: لمزمخشرم ، (ُ)
 َة )فرع(الصحاح : ماد (ِ)
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 ىي استعارة تبعية تصكرك  ،(ِ)"بسؽ عمى أصحابو: طاليـ كفضميـ" يقاؿ
بارتفاع النخؿ  و الجاحظشبيكىك أمر معنكم ، كعمك قدرىـمكانة بني ىاشـ، 

حكؿ ككنيـ ، ك خمؽالسائر فضميـ عمى صكرة حسية تكضح  كتمؾكبسكقو، 
حاطتيـ ك  ،كثرتيـالحـر يكحي ب جمعكا بيف قد ؾ بذل فيككنكاجانب، كؿ مف  لوا 
 َالمكافك شرؼ المكانة 

ة استعار  "((ٔ)راسية (ٓ)بيف أطباقيا (ْ)دكحاتيـ (ّ))كعركؽكفي قكلو: 
كقد  ،كاستقرارىـ حكؿ الحـر ،زلتيـػ، تكضح كثرة عددىـ كعمك منتصريحية

بني لفركع  ،في األرض ةالممتدكجزكره  ،ـالجاحظ عركؽ الشجر العظستعار اا
ف ليـ في تمؾ المكاضع مجالس عامرة أيبيف كما  ،مكةفي ربكع  الممتدة ىاشـ

                                                                                                                                      

بىكىاًسؽي ...  (ُ) ٍمعي بىاًسقىاته كى يقاؿ "بىسىقىٍت النٍَّخمىةي بيسيكقنا ًمٍف بىاًب قىعىدى طىالىٍت فىًييى بىاًسقىةه كىاٍلجى
ٍيًرىىا " المصباح المنير:   الى ييقىاؿي بىسىؽى ًبالسّْيًف إالَّ ًفي ًزيىادىًة الطُّكًؿ كىالنٍَّخمىًة كىغى

 َمادة )بسؽ(
 .ُٔ/ُالببلغة:  أساس(ِ)  
: أىٍطنىابه تىٍنشىًعبي ًمٍف  (ّ) كؽي كيؿّْ شىٍيءو .... كىعيري لَّدي ًمٍف شىٍيءو معنى ")عىرىؽى( الشٍَّيءي يىتىكى

كقنا، ًإذىا ذىىىبى ًفي اأٍلىٍرًض. كىىىذىا  ًؿ يىٍعريؽي عيري ًمٍف ىىذىا اٍلبىاًب: عىرىؽي الرَّجي كًلًو. ...كى أيصي
ذىىىاًبيىا ًفي اأٍلىٍرًض" )مقاييس المغة: تىٍشًبيوه، شيبّْوى ذىىىا رىًة كى كًؽ الشَّجى  بيوي ًباٍمًتدىاًد عيري
 َمادة )عرؽ(( 

ـي مف الشَّجر": تاج العركس مادة )دكح( (ْ) : الًعظىا  َ"الدَّكىاًئحي
الجماعٍة ًمفى كقاؿ "اٍبفي األىعرابي: الطَّبىؽي األيٌمة بىٍعدى األيٌمة، األىصمعي: الطٍّْبؽي، ًباٍلكىٍسًر،  (ٓ)

اءىنىا طىبىؽه  ،...كىجى ـٍ مىاعىةن ًمٍثمىيي مىاعىةي ًمفى النَّاًس يىٍعًدلكف جى النَّاًس. اٍبفي ًسيدىٍه: كالطَّبىؽ اٍلجى
"، المساف مادة )طبؽ(  ًَمفى النَّاًس كًطٍبؽه أىم كىًثيره

كىاًسي( ًمفى اٍلًجبىاًؿ الثَّكى  (ٔ) ... كى )الرَّ اًبتي "،  )مختار الصحاح ، مادة ")رىسىا( الشٍَّيءي ثىبىتى
 َ)رس ا((
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كناية كىي  ،)كمجالسيـ مف أعالييا عامرة(: يقكؿ ،الراغبيف في العمـبالكافديف 
  َعمييا عف كثرة المتردديف

في كثرتيا  ،رزاؽ كالعطايااألتزخر بتمؾ المجالس بحكرا صكر  كما
مف يا شبو ما يككف فيإذ ( )كبحكرىا بأرزاؽ العباد زاخرة :وقكلكغزارة نفعيا ب

كلذا أتى بصيغة الجمع  ،المنافعك  بالخيرات خير لمعباد بالبحكر الممتمئة
يجد فييا كؿ  ة إذشير إلى الكثرة الكفر ي ، كلفظ )زاخرة(العباد(-أرزاؽ-)بحكرىا 

   َكغايتو طمبو مبتغ
مف  ،الذم تمتمئ بو تمؾ المجالس عمى النفع المعنكمالجاحظ كما يؤكد 

 كأنيـ نجكـ المعة ،بأقكاليـ اكييتدك  ،مف عمميـ الناس ينيؿ ،ء عارفيفعمما
مكانة ىؤالء كشؼ تاستعارة تصريحية  ىيك ، ((ُ))كأنجميا باليدل زاىرة :وقكلب

 َبيف الناس زلتيـػكمن ،العارفيف
اإلفصاح عف مكنكنو، بابف الزبير  لأغر  بما تغير تمؾ الحاؿ بيفثـ ي

استقبمو ( ِ))فمٌما خمت البطحاء مف صناديدىا  :ولقك بنفسو  خفي فععبلف كاإل

                                                           

اًؿ " تاج العركس: مادة )زىر(، ك")زاىره( ًباٍليىاًء  (ُ) : الميٍشًرؽ مف أىٍلكاًف الرّْجى "الزَّاًىري
ٍعنىاهي مىا زىر ًمٍنوي ًزٌم حسف كأشرؽ". )تصحيح لساف العرب(: ألحمد بف إسماعيؿ  ..مى

 -، الناشر: دار اآلفاؽ العربية ُُٖىػ(، ص ُّْٖبف محمد تيمكر )المتكفى: 
 َـََِِ -ىػ ُِِْمصر /القاىرة، الطبعة: األكلى، 

ٍنديد(  (ِ) اعي، كالصّْ قيؿ: السَّيّْدي )الشُّجى . كى ٍنًددي: )السَّيّْدي( الشَّريؼي ذكر في معناه "الصّْ
ًمؾي الضَّ  كىادي، أىك( المى ، أىك الجى ـي مي ٍنتيت. قىالىو األىصمعٌي. )أىك الحى ( ، كالصّْ ٍخـي )الشَّريؼي

اةي  مى ـٍ حي مىماءي، كىي ، كىـ األىٍجكادي، كىـ الحي نىاديدي: السَّادىاتي قىاؿى اٍبف األىعرابٌي: الصَّ
، كىـ أىشرافييـ، كعظماؤيىـ، الكاحدي ًصٍنًديده.  نىاديد قيرىٍيشو ًديث ذٍكري صى ًفي الحى العىٍسكىًر، كى

، ًصٍنًديده" )تاج العركس:  َمادة )صند( ككيؿُّ عىظيـو غالبو
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 اهأخففي الكشؼ عما العجمة يشير إلى ستقبؿ لفظ ابما أكٌف في نفسو(، ك 
  َه ذلؾ الكقت الذم يشفي فيو غؿ صدره انتظار بيكحي ك  ،سنيف طكاؿ

)كالحاسد ال يغفؿ عف فرصتو إلى أف يأتي  :ذلؾ بقكلوالجاحظ  بيفقد ك 
كناية عف انتظاره لتمؾ لحاؿ التي يتشفى نفي الغفمة ك  ((ُ)المكت عمى رٌمتو
ف طاؿك ، فيك ينتظرىا فييا مف المحسكد أضاؼ الفرصة إلى ضميره ك  ،أمدىا ا 
مجاز  وال ينتظرىا غيره، كجعؿ المكت يأتي عمى رمتحيث لتخصيصو بيا، 

نما ك ة، ليابالعظاـ ال؛ ألف المكت ال يأتي عمى ما يككف اعتبارعبلقتو مرسؿ  ا 
  َفيصير رمة بالية ،تي صاحبيايأ

بيا حسد ابف  اصكر مكأخيرا كبعد تمؾ التفاصيؿ التي ساقيا الجاحظ 
طكاؿ سنيف  والذم الزمالمضني الزبير لبني ىاشـ، يكضح سبب ذلؾ الحسد 

)كما استقبؿ ابف عٌباس بذلؾ إاٌل لٌما رأل عمر قٌدمو  :بقكلومف غير نسياف 
، فأكسعيـ حكما، كثقبكا كقد  ،عمى أىؿ القدـ، كنظر إليو أطاؼ بو أىؿ الحـر

 ،الحقد ذلؾقصر استقباؿ ابف عباس بف ،(منو رأيا كفيما، كأشبعيـ عمما كحمما
رضي ا -عمى ما رآه مف إكراـ عمر عف حسده، لو ابف الزبير فصاح ا  ك 

 رأكغبما زيادة في تكريمو كتشريفو،  ،كتقديمو عمى أىؿ القدـ ،لو -عنو
كما ، بطريؽ النفي كاالستثناء كالغيرة بنفسو، كأكده، وسد بقمبصدره، كأشعؿ الح
ليحقؽ تبلئما لفظينا، إلى كالقدـ( -لفظي )قدمو  بيفالناقص أتى بالجناس 

 ،كحنقو عميو هحسدسبب بياف كىك  ، كطمبو إياه،جانب استدعاء المعنى لو
ك في لممحسف المفظي، يمف أجمؿ المكاقع التي تظير استدعاء المعان ىكك 

في مكاقعيا  المحسناتكاالتياف ب ،عدـ تكمؼ الجاحظ مطبكع يظيرجناس 
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ما تدؿ عميو تمؾ النظرة مف  شير إلى)كنظر إليو( ي بػ التعبيرك طمبيا، تالتي ت
 َهحسد أثارأحرؽ قمبو ك  ،تشريؼما كجد مف ك  ،مف مكانةلو  لما رأل ،حقد

)كقد  :بقكلو بعدما أجممو ،كما رآه مف تكريـ ،إليو ؿ ما نظرصَّ ثـ فى 
، بما حكلو كاكالتف، عميو عكااجتممف كثرة  كناية عف ،(أطاؼ بو أىؿ الحـر

َـّ بو كقاربو "شرؼ كقدرما لو مف  يكضح يدؿ بما  ،(ُ)، يقاؿ "أطاؼ بو، أم ألى
) فأكسعيـ حكما، : بو بقكلواأسب كشؼك  ،ولمكانتـ تعظيميك  لو حبيـ عمى

كناية عف ىنا أفعؿ التفضيؿ ك  ،كحمما(كثقبكا منو رأيا كفيما، كأشبعيـ عمما 
 ؿتحمى بو ابف عباس مف خبليتفصيؿ لما  ىكك  ،كفضمو عمييـ، كانتو فييـم

   َحقدىـزادت ك  حسد أعدائو تأثار  ،كريمة
لبني ىاشـ سبب حسد ابف الزبير ذكر تأخير الجاحظ مبلحظ مف الك 

ألنو ؛ ببال يبالي بالس ألنو لؾذ قد يككفبعدما ساؽ قصتو مع ابف عباس، 
كأف  كراـ،كذلؾ اإل ،فابف عباس أىؿ لتمؾ المكانة ال غرابة فيو، مسمـ بو،أمر 

عمى المسبب، كىك ما عمؽ في نفس ابف الزبير  رككزةم تانكالجاحظ عناية 
 َكال يقبؿ حؽي يقكؿ ما ال وتجعمحسد عداكة ك مف 

أخرل  ةكبعد سرد الجاحظ لتمؾ القصة البف الزبير يكاصؿ سرده لقص
 ، -عميو السبلـ- كىي حسد إخكة يكسؼقصص الحسد،  مف كرةمشي

استشياده عمى كجكد الحسد بيف شخكص مختمفة ىي مف الشيرة  منكعا في
  َزلة بمكافػكالمن

**** 
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ا: 
ا
 :خٛج ٌٛصفإحضذ ثإِ

 إٌص:
كمف األمثمة التي ساقيا الجاحظ أيضا لمتأكيد عمى عدـ إمكاف مداراة 

كىـ  ،ألخييـ -عميو السبلـ -حسد إخكة يكسؼ  قصة ،والغفمة عنأك  ،الحسد
 :الجاحظ كاصفا حسدىـ قكؿي ،كرثكا الحمـ كالعمـ ،أبناء أنبياء
كلقد  ،فصؿ منو: ككيؼ يصبر مف استكٌف الحسد في قمبو عمى أمانيو ]
خكة يكسؼ حمماء، كأجٌمة عمماء، كلدىـ األنبياء، فمـ يغفمكا عٌما قدـ في إكاف 

سؼ، حٌتى أعطكا أباىـ المكاثيؽ المؤٌكدة، كالعيكد قمكبيـ مف الحسد ليك 
 َلمقٌمدة، كاأليماف المغٌمظة، إٌنيـ لو لحافظكف، كىك شقيقيـ كبضعة منيـا

، كألقكه في غيابة الجٌب، كجاءكا عمى ككثبكا عميو بالظمـ ،فخالفكا العيكد
بييـ أقميصو بدـ كذب، فبظمميـ يكسؼ ظممكا أباىـ، طمعا أف يخمك ليـ كجو 

كينفردكا بحبو، كظنكا أف االياـ تسميو، كحبو ليـ مف بعد غمو يمييو، فأسالكا 
كقد ممكو ا  ،عيف المحسكديف بعد يكسؼأحرقكا قمبو. ككيؼ تقر أعبرتو ك 

 ،كالمكافأة ،كمقابمتو إياىـ بالعفك ،ذل حسادهأرض بصبره عمى خزائف األ
تاريف رفدىـ عميو مه متك أكالمؤاخاة، بعد إمكانو منيـ، كما ، كحسف العشرة

كـر قراىـ، فاقركا لو لما عرفكه أحسف رفدىـ، ك أخائفيف كىـ لو منكركف، ف
 َ(ُ)[باإلذعاف، كسألكه بعد ذلؾ الغفراف، كخركا لو سجدا لما كردكا عميو كفدا

مستدالن بيا  -عميو السبلـ- عرض الجاحظ قصة إخكة يكسؼكىنا ي
ا عمى مدل تمكف الحسد مف قمب صاحبو  ىتقالدرجات في ، ميما بمغ أيضن

أكقع حيث أقسى درجاتو،  -عميو السبلـ -الحسد بإخكة يكسؼبمغ فقد  عمـ،الك 
ما بينيـ مف صمة، فحسدكه عمى منزلتو  ـالشيطاف بينيـ كبيف أخييـ، كأنساى
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ليخمك ليـ  ،بعادهإعند أبيو، كأرادكا أف ينفردكا بيا دكنو، فأجمعكا أمرىـ عمى 
 ألبييـ مف  ثيحديمكف أف نسكا ما ك مف ىذا الذنب، ثـ يتكبكا األمر، 

  َحزفألـ ك 
الذم  االستفياـبأسمكب الشييرة  القصةسرد ىذه  ابتدأ الجاحظكقد 

)ككيؼ يصبر مف استكٌف الحسد في قمبو عمى  :النفي بقكلو معنى تضمف
أم ال يصبر، ك أتى بو في صكرة االستفياـ لحمؿ السامع عمى  ،أمانيو(

حرصو عمى شدة  ك تأكد ه،عدـ صبر  ثبت ،اب، فإذا لـ يجدالبحث عف جك 
 ،حذؼ الصفةفي الجممة إيجاز بك  ،كبأم طريؽ ،بكؿ كسيمة ،تحقيؽ أمانيو

 كىي األماني أك ،لى المطمكبإلئلسراع في الكصكؿ  )تحقيؽ(، :كتقديرىا
 كاستقراره ، كالتعبير بػ)استكف( يكحي بتمكف الحسد المقاصد كالغايات

 َالقمب في
حيث لى األسمكب الخبرم إنشائي ثـ ينتقؿ الجاحظ مف األسمكب اإل

)كلقد  :بقكلوكمؤكدة  ،مفصمة -عميو السبلـ-خكة يكسؼإستعرض قصة حسد ي
خكة يكسؼ حمماء، كأجٌمة عمماء، كلدىـ األنبياء، فمـ يغفمكا عٌما قدـ في إكاف 

كالعيكد  قمكبيـ مف الحسد ليكسؼ، حٌتى أعطكا أباىـ المكاثيؽ المؤٌكدة،
 َالمغٌمظة، إٌنيـ لو لحافظكف، كىك شقيقيـ كبضعة منيـ( ، كاأليماف(ُ)المقٌمدة
ة لغراب ،كالفعؿ الماضي( ،كقد ،بكؿ مف )البلـ وأسمكبالجاحظ أكد ك 
لخبر ككنى با عرفكا بالحمـ كالعمـ، ،قع بيف أبناء أنبياءاخاصة كأنو ك  الخبر،
 تمكنوك  ،ة الحسدغمبعف  ،(ف الحسدعٌما قدـ في قمكبيـ م )لـ يغفمكا المنفي
كاأليماف  ،العيكدإعطاء أبييـ المكاثيؽ ك  بما دفعيـ إلى ،كنفكسيـ يـقمكبمف 

 (،كالجممة االسمية، كالبلـ ،)إفبكؿ مف  ذاىالكاذب  ـيحفظ ادك كأك المغٌمظة، 
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بشدة  كحيي ،ضافة لضمير الجماعة( بألؼ المد كاإلكفكصيغة )حافظ
 ةكحرصو عمى سبلم ،وخكفشدة ا رأكا لمَّ  ،قة أبييـحرصيـ عمى أف ينالكا ث

أعمت قد ف ،ى قمكبيـعم الحسدمشاعر غمبة دليؿ عمى  كىك  ،يكسؼ
 ،األبكة كاألخكة حقكؽمراعاة  مفعمييـ يجب ما ع فيتغافمك جعمتيـ ك بصائرىـ، 

 كلفظ )قدـ( مف غير تفكر في العاقبة، ،دفعا إلى المعصيةدفعيـ الحسد ك 
ميس مف ف ،ـيقادـ عمي ىك ،كا بو مف حسد تجاه أخييـما شعر أف ب يكحي
مع ما فيو مف تشخيص يجعؿ الحسد ضيفا  ،فييـمتأصؿ غير ك  ،طبعيـ
 يمكف ك  ،االستعارة المكنيةطريؽ عمى  ،كالقمب مكطنا يستقر فيو ا،قادم

 بجامع  ا(،كمقمكب )قدمف ال تمكنوك  ،حمكؿ الحسدبجعؿ  ،جعميا تبعية
  َمطمؽ الكجكد
ؼ العيكد التي أخذكىا عمى أنفسيـ بأنيا )عيكدا مقمدة(؛ ألف كصكما 

ألف "التقميد قبكؿ األمر ممف ال  ؛لـ يكف كاثقا بكفائيـ -عميو السبلـ-يعقكب 
 َ(ُ)يؤمف عميو الغمط ببل حجة"
 ،)كىك شقيقيـ كبضعة منيـ(: قكلو ضميرا في وكذكر المسند إلي

 كىيخيـ عما فعمكا بمف تكب إلىلتخصيصو بالخبر الذم خرج عف ظاىره 
ما يجب عمييـ ، كعدـ تمسكيـ بف بشاعة ما فعمكاكناية عىك ك  ،بضعة منيـ

  َتجاه مف تجمعو بيـ رابطة األخكة كصمة الدـ
األسمكب عف طريؽ  اكتغافميـ عني ،تمؾ الصمةتجاىميـ ل كريصكما 

ي فعنو  -وسبحان -لمعمـ بو مف إخبار المكلى  ؛الخالي مف التككيد الخبرم
في  ه)فخالفكا العيكد ككثبكا عميو بالظمـ، كألقك  :الجاحظ قكؿي كتابو العزيز،
، منو كالتخمص ،شدة حرصيـ عمى إبعادهعف كناية  ىكك ، (غيابة الجبٌ 
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عمى  االتي قطعكى العيكدتمؾ تشير إلى سرعة التحمؿ مف  ( التعقيبفاء)ك
ى قميصو بدـ دفعيـ إلى أف )جاءكا عم ىك ما، ك لعدـ صدؽ نيتيـ ،أنفسيـ
 ىك كناية ك  لينفكا عف أنفسيـ مخالفة العيكد، كيدلمكا عمى مكتو، ؛كذب(

 َعف صفة
بالفعؿ  -عميو السبلـ- يكسؼ التخمص مف عمىيـ حرصصكر يكما 
ثىب، )كثبكا عميو(الماضي  ٍعنىى اٍلميبىادىرىةً كي...قىفز"ال الكى ًة" ٍستىٍعمؿ ًبمى كىاٍلميسىارىعى

(ُ)، 
  َأخييـقمب ل كخكؼإرىاب مف الكثب لؾ حدثو ذأ ماب كحييك 

 :باألسمكب الخبرم بقكلوىذه الفعمة النكراء نتيجة  الجاحظيكضح ك 
كينفردكا بحبو،  ،)فبظمميـ يكسؼ ظممكا أباىـ، طمعا أف يخمك ليـ كجو أبييـ

حرقكا أعبرتو ك  فأسالكاياـ تسميو، كحبو ليـ مف بعد غمو يمييو، كظنكا أف األ
ا ر مؤكد كأتى بو غي ،قمبو(  (الفاء) ستخدـكما ا ،ئوكعدـ خفا ،لكضكحوأيضن
 )فبظمميـ يكسؼ( كأخرل لمتعقيب في )فأسالكا عبرتو :قكلوب لمسببيةمرة 

التعبير ك  ،لفراؽاحزف ك  ،ألـ الفقد كسيبلنيا كناية عما أصابو مف، كأحرقكا قمبو(
مسببا  ءجاظمـ أبييـ ف إإذ  ،المسببية)ظممكا أباىـ( مجاز مرسؿ عبلقتو  بػ

كأحرقكا قمبو  ،ىـاأضنكا أبك  ،ىـاظممكا أخ تيـبسبب فعمفعف ظمـ أخييـ، 
، يخمكا ليـ كجو أبييـ()أف  بػػفسره  ،ألجمو)طمعا( مفعكؿ كلفظ سنيف طكاؿ، 

تى أ، ك غايتيـىك ىدفيـ ك ك ، اختصاصيـ بعنايتوك  وكناية عف انفرادىـ بحب
الذم يسميو الزمانية، ف ةعبلقل و(ياـ تسميظنكا أف األك )قكلو في العقمي بالمجاز 

" كأسند ،كاألياـ زمانيا ،حداث تمييأ كأ ،مف أحكاؿ تسر األياـ ما يككف في
، "فالعبلقة (ِ)لمزماف لمشابيتو الفاعؿ الحقيقي في مبلبسة الفعؿ لكؿ منيما"
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ىي المشابية بيف الفاعميف: المجازم كالحقيقي، ال المبلبسة بيف الفعؿ كالمسند 
ف كاف ذلؾ كافينا في إسناد الفعؿ إليو؛ ألف مبلحظة المشابية إليو الم جازم كا 

ف كفى فيو  بيف الفاعميف أتـ كأدخؿ في صرؼ اإلسناد إلى غير ما ىك لو، كا 
ما  ظيريل ،و(يكيمي -السجع المطرؼ بيف )تسميو ب تىأك  ،(ُ)مجرد المبلبسة"
عمى اعيـ جمإ يدؿ عمىضمير الجماعة ك  ،ـاأليا مف تداكؿيرجكف تحققو 

 َنفسوعمى قاس مف أثر  ما يكحي بو ذلؾك  ،إيذاء أخييـ
 ككيؼ ): قكلوفي كالخبرم  ،بيف األسمكب اإلنشائي الجاحظ زاكجك 
رض بصبره عمى عيف المحسكديف بعد يكسؼ كقد ممكو ا خزائف األأتقر 

عيف  ، حيث تقرالتعجب أك قريرى التمعن االستفياـ تضمفف ،(ذل حسادهأ
عميو -ليكسؼ  -سبحانو -لما رأكا مف إكراـ المكلى  أك يعجبكا؛ ،المحسكديف

ما لقيو مف صبره عمى جزاء  كقد رفع ا قدره، كممكو خزائف األرض، -السبلـ
عميو الخبر المؤكد  كعطؼ، كمقابمتو اإلساءة باإلحساف ،ثـ عفكهأذل، حسد ك 
عمى أذل  كقد ممكو ا خزائف األرض بصبره)في  ،كالفعؿ الماضي( ،)بقد

مكانو إكمقابمتو إياىـ بالعفك، كالمكافأة، كحسف العشرة، كالمؤاخاة، بعد  ،حساده
كراـؾ مٍ مي جعؿ الصبر عمى أذل الحساد سببا فيما صار إليو مف ، فمنيـ(  ،كا 

)بعد  لبلتفاؽ في الخبرية لفظا كمعنى، كقكلو ؛)الكاك(بػ كعطؼ عميو ما بعده 
"مىكٍَّنتيوي ًمٍف الشٍَّيًء : قدرتو عمييـ، يقاؿك  ،سمطانوإمكانو منيـ( كناية عف 

مىٍيًو" قيٍدرىةن فىتىمىكَّفى ًمٍنوي كىاٍستىٍمكىفى قىدىرى عى مىٍيًو سيٍمطىاننا كى عىٍمتي لىوي عى تىٍمًكيننا جى
، كلذا (ِ)

كال  ،أف تمكيف الحائز يجكز " لػ فامكاإلكمع إخكتو ، ذكر مع الخزائف التممؾ
 َ(ّ)"يجكز تمميكو

                                                           

 .ْٖ/ُالسابؽ : (ُ)
 َالمصباح المنير : مادة )ـ ؾ ف( (ِ)
 .ُٖٖالفركؽ المغكية: ص (ّ)
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رقة تسامح ك مف  -عميو السبلـ-عبير كناية عما يتحمى بو يكسؼ كالت
  َبالمثؿ ـتيجازامالسيئة بالحسنة، كعدـ  توكمقابم ،جانب

)كما كما صاركا إليو بقكلو:  ،مخبرا عف حاليـقصتيـ الجاحظ ثـ ينيي 
كـر أحسف رفدىـ، ك أكىـ لو منكركف، ف ،عميو خائفيف (ُ)تاريف رفدىـمتكه مأ

، كسألكه بعد ذلؾ الغفراف، كخركا لو سجدا باإلذعافا لو لما عرفكه قرك أقراىـ، ف
 َلما كردكا عميو كفدا(

كناية عف عدـ درايتيـ بمكاطف الكسب  تاريف رفدىـ(مميـ )جعمك 
يّْره ًفي أىمره الى يىٍدًرم " لمف ىكيقاؿ  ،ال يدركف ما يفعؿ معيـفيـ كالعطاء،  ميتىحى

زيادة اإليضاح ل ؛(كىـ لو منكركف) الضميركذكر  ،(ِ)كىٍيؼى يىٍيتىًدم فيو"
 ،مف قصر الصفة عمى المكصكؼ ،كتقديـ الجار كالمجركر)لو( ،كالتقرير
، كالفاء في )فأحسف أم منيـالكريـ  شخصو معرفة يفطف إلىلـ  حيث

جزالو ،إحسانوكبياف سرعة  ،لمتعقيب، رفدىـ(  ،()فأقركافاء  ، ككذلؾالعطاء كا 
كسألكه بعد ذلؾ الغفراف، ) تيعطؼ جممك  ،لو اإلذعافى سرعة إقرارىـ إلتشير 

إقرارىـ ترتب حدكث ذلؾ عمى ك ف ، ( لمتكسط بيف الكماليكخركا لو سجدا
 َو عمييـفضمك  لو، ذعافاإل

كالتعبير بالغفراف ىنا ليس دقيقا، كلك أف الجاحظ أتى ىنا بمفظ )الصفح 
ؽ لمعناه، كاألفضؿ أف أك العفك( بدال مف )الغفراف( لكاف ذلؾ أنسب لممقاـ كأد

   َأنسب لممقاـ كأدؽ لممعنى يكيقاؿ كسألكه )العفك كالصفح(، ف

                                                           

ٍبتي  (ُ) : أىصى فو : اٍرتىفىٍدتى ًمٍف فيبلى ييقىاؿي ٍيًرًه...كى نىةي كىاٍلميظىاىىرىةي ًباٍلعىطىاًء كىغى فىدى( :كىىيكى اٍلميعىاكى ")الرى
"  مقاييس المغة:  مادة )رفد((ًمٍف كىٍسًبًو. كىأي  : اٍكتىسىٍبتىوي. كىالرَّاًفدي: اٍلميعىيَّفي  ٍَرًفٍدتي اٍلمىاؿى

 َالمساف: مادة )حير( (ِ)
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 تعظيميـ لو سجدا لما كردكا عميو كفدا( كناية عف (ُ)خركاك ) :قكلوك 
إلى يـ عاسر إبيكحي لفظ )خركا( ك  ،عند ربوزلتو ػمنمكانتو ك عممكا إذ ، ليكسؼ

جبلاللو،  سجكدال معناية ل ؛جركر )لو، كعميو(الجار كالم ـدقك ، تقديرا كا 
يكحي بما يسيطر الغفراف( ك  -اإلذعافالمد باأللؼ في ) كما أف ،ماـتكاالى

 )سجداكؿ مف كبيف  ،يماما بينمع كالتماس العفك،  ،الشعكر بالندـعمييـ مف 
 ،عنيـفا فعمو تجاه مف ع يـزممف السجع المطرؼ الذم يكضح ما ل ككفدا( -

 َنزليـ كأكـر
 ادلثحث ٌرضح:ِٓ خالي ٘ذا 
 ،باالستشياد عمى تمكف الحسد مف الحاسدكاىتمامو الجاحظ  حرص

سرد  عف طريؽ ،أفعالوأقكالو، ك كالتحكـ في  تممؾ قمبو، االستدالؿ عمىك 
 ال فرؽ في ،الشيرة مكاف مفليا  ،مختمفةشخصيات ذكر ك  ،قصص متنكعة
 مف ولما ل ،فؽ، أك منابف نبي كأ ؾ،مى مى بيف  الحاسد قمب كتممؾ ،سيطرة الحسد

في  وحديثالجاحظ بدأ قد ا، ك أحد دفعييستطيع  ال ،تغمب القمب كالعقؿ سيطرة
، كاألرض في السمكات الحسد ظيكر ىذا الفصؿ بسرد قصتيف تدالف عمى

في ذلؾ سكاء كاف  -كتعالى سبحانو -أكؿ معصية عصي بيا المكلى  كيف
 أمر إلى عصياف -عميو السبلـ-آلدـ هحسد ودفع مف إبميس الذم ،السمكات

، الذم دفعو في األرض مف ابف آدـ قابيؿ ـأالمعف كالطرد، ه ؤ جزافكاف  ،ربو
ا  ،الحسد إلى قتؿ أخيو تسببت األرض  حدثت فيأكؿ معصية فكاف بذلؾ أيضن

 الجاحظ  ذكريـ ث -سبحانو-لمكلىافي أعظـ ذنب، ىك قتؿ النفس التي حرميا 
أخكة  حسد اكأخيرن  ،لبني ىاشـ بف الزبيراحسد ، ثـ لمنبي بيبف أي عبد ا حسد 

                                                           

: ىكل مف عمك ًإلىى سفؿ"، المحكـ كالمحيط األعظـ: البف سيده المرسي  يقاؿ (ُ) رَّ  "خى
بيركت،  –ممية ىػ[، المحقؽ: عبد الحميد ىنداكم، الناشر: دار الكتب العْٖٓ]ت: 

 َـ ، مادة )خر( َََِ -ىػ  ُُِْالطبعة: األكلى، 
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قكاؿ الحاسد أبالحديث عف  ؾأثناء ذل مستطردنا ،-عميو السبلـ-يكسؼ 
، مع تنكع أسباب الحسد كرأيو فيو عمى المحسكد، التي يصدرىا كأحكامو

 ـعدتكضيحو ك  الجيراف،بيف  دحسالأسباب  كشفوإلى جانب  كاختبلؼ دكاعيو،
 بحسد ابف الزبير، كأخكة يكسؼ،عميو  مستشيدا ،هحسد فكتماالحاسد  إمكاف
 َنػزلةممكانة ك ا ليـ مف مع م ،حسدىـ لـ يمكنيـ كتمافإذ 

نتقؿ مف فيك ي ،االستطراد ،مف أبرز أساليب الجاحظ في ىذا المبحثك 
الحسد عاد مرارا إلى سرد قصص حيث  ثـ يعكد إلى  األكؿ، ،خرآلمكضكع 

فكرة كىي ، ادكتكشؼ الحسَّ  ،الحسدقة حقيتكضح  ،بعد استطراده لفكرة أخرل
 وعمم، الجاحظعرؼ بو أسمكب  ىكك  مرتبطة بسابقتيا، كتكطئة لبلحقتيا،

 ،نشاطويستجمب حتى  ،القارئ فالسأـ عد ابعكا   ،ؿبحرصو عمى دفع المم
، المعرفةمف أخرل  حبنكا القارئ كيمده كديز  كما ،قراءةالفي متابعة  تورغبك 
عمى  كيأتيو، مكضكع جكانبي ستقصيحيث  ا،كبيان كضكحا ىمعنالزيد ت

كطريقتو  الجاحظ منيج تمثؿالتي خصائص الفنية ال مفكىك ، ككجكىو ،صكره
: " إنما أخرجؾ مف شيء إلى شيء، كثرة استطراده معمبل ، يقكؿالتأليؼفي 

كأكرد عميؾ الباب بعد الباب؛ ألف مف شأف الناس مبللة الكثير، كاستثقاؿ 
ف كثرت  نما أردت أف يككف استطرافؾ الطكيؿ، كا  محاسنو، كجمت فكائده، كا 

لآلتي قبؿ أف ينقضي استطرافؾ لمماضي، ألنؾ متى كنت لمشيء منتظرا، كلو 
شيى لما ييدل إليؾ، ككؿ منتظر أمتكقعا، كاف أحظى لما يرد عميؾ، ك 

"  َ(ُ)معظـ، ككؿ مأمكؿ مكـر
لى جاك   ،ساليبكاأل ،الصكرالعديد مف ب الجاحظ أتى دراطاالستنب ا 

الدعاء،  ا:مني كصفاتو، حكالوكشفت أك  ،كضحت صكرة الحاسد التي ،ألخيمةاك 

                                                           

 . ِْٕالرسائؿ األدبية : ص( ُ)
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مكصكؼ، كالقصر  عف أك سكاء كانت عف صفة، ،، كالكنايةماألسمكب الخبر ك 
طباؽ االيجاب كالسمب، كالمقابمة، ك ال(، ا  ك  ،)ما سكاء كاف بالتقديـ، أـ بػ

ربط بكؿ مف )الكاك، كأما، كصيغة الماضي، كالمفعكؿ المطمؽ، كاالحتراس ،كال
 كالجناس كالفاء، كأك(، كالتعريؼ باإلضافة، كاالقتباس، كمراعاة النظير

حذؼ المسند إليو، ك  ،البياني كاالستئناؼثـ التفصيؿ،  جماؿاإلك المضارع، 
اإلنشاء بالنداء الحقيقي، كالنيي، ك كصيغة المضارعة، كالتعجب، كالجناس، 

(، كالتشبيو، كالـ التعميؿ، كالترادؼ، كالمذىب كالمجاز المرسؿ، كالشرط بػ)لك
، إلى جانب مقدرتو المغكية سـ كالحرؼاالستعارة التصريحية باالك ، الكبلمي

 كضحكأ ،األلفاظ دؽكالبيانية التي أخرجت أركع الصكر، كأجمؿ التراكيب بأ
   َالعبارات
 
 

* * * * * * 
 
 
 



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر  –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
 

ٖٚٓ 
 

 اٌثاٌثثحث ادل
 احلضٛد ِعاٍِح يفٚٔصائحٗ  اجلاحظتالغح 

  : ٔصائح اجلاحظ يف ِعاٍِح احلضٛد:أًٚلا 
 إٌص:

مف صديقؾ بالحسد  -رحمؾ ا -فإذا أحسست:]ناصحا يقكؿ الجاحظ
فأقمؿ ما استطعت مف مخالطتو، فإٌنو أعكف األشياء لؾ عمى مسالمتو، 

ٌياؾ ،كحٌصف سٌرؾ منو تسمـ مف شٌره كالرغبة في مشاكرتو،  ،كعكائؽ ضٌره، كا 
 َدع ممقو، كبياف ذلقو، فإٌف ذلؾ مف حبائؿ نفاقوكال يغرٌنؾ خ

فإف أردت أف تعرؼ آية مصداقو فأدنيف إليو مف ييينؾ عنده، كيذٌمؾ 
بحضرتو، فإٌنو سيظير مف شأنو لؾ ما أنت بو جاىؿ، كمف خبلؼ المكٌدة ما 
أنت عنو غافؿ، كىك ألٌح في حسده لؾ مف الٌذباب، كأسرع في تيريقؾ مف 

 َرالٌسيؿ إلى الحدك 
كما أحٌب أف تككف عف حاسدؾ غبٌيا، كعف كىمؾ بما في ضميره نسٌيا، 
إاٌل أف تككف لمذٌؿ محتمبل، كعمى الدناءة مشتمبل، كألخبلؽ الكراـ مجانبا، كعف 
محمكد شيميـ ذاىبا، أك تككف بؾ إليو حاجة قد صٌيرتؾ لسياـ الٌرماة ىدفا، 

 َكعرضؾ لمف أراد غرضا
، كرٌبما كاف «الحٌرة تجكع كال تأكؿ بثديييا»كقد قيؿ عمى كجو الٌدىر: 

 الحسكد لممصطنع إليو المعركؼ أكفر لو كأشٌد احتقادا، كأكثر تصغيرا لو 
 َ(ُ)[مف أعدائو

 يا؛عاباتالجاحظ عددا مف النصائح التي ينبغي  ذكرفي ىذا المبحث ي
 يقكؿ: كالسبلمة مف شره، ،تجنب أذل الحاسدل

                                                           

 .ُُِالرسائؿ األدبية :  (ُ)
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ديقؾ بالحسد فأقمؿ ما استطعت مف مف ص -رحمؾ ا -)فإذا أحسست
، كحٌصف سٌرؾ منو تسمـ مف مخالطتو، فإٌنو أعكف األشياء لؾ عمى مسالمتو

معتمدا في نصائحو تمؾ عمى أسمكب األمر، فيك  ،(شٌره، كعكائؽ ضٌره
 أمر قصد بو (، كحصف)أقمؿ فقكلو: األسمكب األمثؿ إليراد النصح كالتكجيو،

إذ إف  ،(ُ)لدالالتيا عمى المستقبؿ)ًإذا( ع م في سياؽ الشرطجاء ، ك النصح
)أحسست( عمى الفعؿ  كلياكدخالشرط ينبغي أف يككف عاما في المستقبؿ، 

 يوبما يظير عمك و بحسو، تعرفمك  ،محاسدللمحسكد إمكاف تنبو الئلشارة إلى 
ذلؾ، ب المحسكد أحس ، فإذاتوتكشؼ نيك  ،تظير مكنكنو كأفعاؿ، ،عبلمات مف

لمداللة  (ا)إذ الفاء في جكابب تىأك  ،ذلؾ ما أمكنو حاسده عف البعد تعيف عميو
فعؿ  ىنا الشرطكلككف فعؿ  تو،مخالط تجنبفي  كعدـ التراخي ،عمى اإلسراع

 َعميو (ِ)الجكابلـز دخكؿ فاء  ،أمر
 ،ًعمّْيَّة"العبلقة "" تقكـ عمىعبلقة كثيقة  كالجكاب الشرطكؿ مف بيف ك 

مُّف" أم أف الجكاب متضمف في  أف الشرط عمة لمجكاب، أك :أم عبلقة "تىضى
الشرط، أك عبلقة "تعميؽ" أم الجكاب معمؽ عمى الشرط، كمف الكاضح أف 

  َ(ّ)"فكرة "العمية" ىي األصؿ في ذلؾ

                                                           

 .ُٖٕ/ِينظر ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع: لمسيكطي ، (ُ) 
،  َْْىػ( صّٖٓينظر المفصؿ في صنعة اإلعراب: لمزمخشرم )المتكفى:  (ِ)

بيركت ، الطبعة: األكلى،  –ك ممحـ، الناشر: مكتبة اليبلؿ المحقؽ: د. عمي ب
كىابا لؤلشياء السّْتَّة" مف بينيـ االمر،  َـُّٗٗ كالمقصكد: "كىاٍلفىاء الًَّتي تككف جى

، المحقؽ: د. فخر الديف ِّٗىػ(،ص َُٕ)الجمؿ في النحك: لمخميؿ )المتكفى: 
 َـ(ُٓٗٗىػ ُُْٔقباكة، الطبعة: الخامسة، 

،ص، الناشر: مكتبة المعارؼ لمنشر َِّيؽ النحكم: الدكتكر عبده الراجحي التطب (ّ)
 َـُٗٗٗىػ َُِْكالتكزيع، الطبعة: األكلى 
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الشعكر  عند )رحمؾ ا( قكلوب الجاحظ بالدعاءالبيف اعتراض  كمف
منو،  ةمنجال ؛رحمة ايرجى  ،عظيـالحسد ببلء داء لمداللة عمى أف  ،بالحسد

المخاطب لتأكيد حرصو عمى سبلمة  ؛الدعاءىذا  كقد عمد الجاحظ إلى تكرار
لكثرة  ربالذك (الصديؽ)كخص ، كـكاؼ( لمعمالك) ،مف ذلؾ الببلءكنجاتو 
 مفف، (ُ)تميـت قكلو )ما استطعت(ك  ،، كعممو بأحكاؿ صديقومخالطتو

 َتجمعيـ كاؿحعنيـ أل االبتعادتجنبيـ أك ال يمكف  األشخاص مف
كىك  ،بأنو )أعكف( عمى مسالمتو ة الحاسدعدـ مخالطنصحو عمؿ ك 

 بػ)إف(،، كأكده ةسبلمالعمى عكنا  حكاؿنو أكثر األأعمى  لمداللة أفعؿ تفضيؿ
  َ(ِ)األمر كالفاء كاقعة في جكاب
)كحٌصف سٌرؾ منو تسمـ مف شٌره األمر في قكلو :كما أف فعؿ 

 ،حذؼ الشرط ،تسمـ()إف حصنتو  كالمعنى رطضٌره( فيو معنى الش (ّ)كعكائؽ
، لزاـكالتحريض عمى فعؿ ذلؾ عمى جية اإل ،لمحث ،(ْ)كأقيـ فعؿ األمر مقامو

ِقيَن ِمْنُكمْ َقْد َيْعَمُم ا}:قاؿ ا تعالى ،ةمسبلحتى تتحقؽ لو ال سكرة ]{لماُو اْلُمَعوِّ
كفيؽ. كرجؿ كتقكؿ: فبلف صبحو التعكيؽ، فيجره الت" ،[(ُٖاألحزاب: آية )

مراعاة  كضره( مف ،مع ما بيف )شره، (ٓ)ث عف الخير"يبعكقة: ذك تعكيؽ كتر 
                                                           

كتة"، )اإليضاح ميـ: كىك أف يؤتى في كبلـ ال يكىـ خبلؼ المقصكد بفضمو تفيد نت" الت(ُ)
 َ( ُِِ/ّفي عمـك الببلغة 

 .ِّٗفي النحك: لمخميؿ بف أحمد، صينظر الجمؿ  (ِ)
فىوي...كى )التٍَّعًكيؽي( التٍَّثًبيطي." مختار الصحاح ، مادة  (ّ) رى ٍنوي كىصى بىسىوي عى اقىوي( عىٍف كىذىا حى ")عى

 َ)عكؽ(
، المحقؽ: فائز ُّٓىػ(، ص ِّٗالممع في العربية: البف جني المكصمي )المتكفى:  (ْ)

 َالككيت –فارس، الناشر: دار الكتب الثقافية 
 .ٖٓٔ/ُ لمزمخشرم  أساس الببلغة: (ٓ)
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ث سجع متكازم، أحدك ، لبعد عف الحاسدلحض عمى اسبب ا بيفت، نظير
  َتبلئما لفظينا كمعنكيا

ٌياؾ كالرغبة في مشاكرتو) :قكلو فيك  "تنبيو المخاطىب ، يظير تحذير ،(كا 
 َ(ُ)منو"عمى مكركهو ينبغي االحترازي 

ا معنى النصح،  ،(كال يغرٌنؾ خدع ممقو) :في قكلوالنيي ك  أيٍشًرب أيضن
متيف مكصؿ بيف الجك  حتى ال يخدع المحسكد بممؽ الحاسد كمبلينتو،

مع كجكد الجية الجامعة، كعدـ المانع،  التحادىما في اإلنشائية لفظا كمعنى،
ؽه: يعطي بمسانو ما ليس "كرجؿه مىم :كالممؽ الخداع يقاؿلمتكسط بيف الكماليف، 

كذالقة ( كناية عف فصاحة لسانو كببلغتو، (ّ)لقوذ)بياف  قكلوك  ،(ِ)في قمبو"
 وجعم، (ْ)"لسانو طىٍمؽه ذلؽ أم مستمر" -يقاؿ ،ككضكح بيانو ،توطبلقالمساف 

التعبير كناية عما لدل الحاسد ك دليؿ نفاقو بقكلو: )فإٌف ذلؾ مف حبائؿ نفاقو(، 
 عمىصاحبيا ة دىاء تشبو الحبائؿ في معاكن أساليبك  ،خداع مف أدكات

                                                           

( كمف أ (ُ) ؛ تقكؿ ًمف ذلؾ: -بمعنى: تىنىٌح  -، ك)إليؾ( -بمعنى: احذر -لفاظو :" )إٌياؾى
ًعؿى  )إٌياؾ كاألسدى( ؛ فيك مفعكؿه بفعؿو ال يجكزي إظياريه؛ ألٌنو قد كثير بو الٌتحذير، كجي

( ، أك مكٌررنا، بدالن مف الٌمفظ بالفعؿ، سكاءه كاف معطكفا عميو، نحك: )إٌياؾى كالٌشرَّ 
دنا، نحك: ،... أك مفرى  )ًإيَّاؾى األىسىدى("، )الممحة في شرح الممحة:  نحك: فىًإيَّاؾى ًإيَّاؾى

، المحقؽ: إبراىيـ بف سالـ الصاعدم، ِٗٓ/ِىػ(، َِٕالبف الصائغ )المتكفى: 
بية الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العر 

 َـََِْىػ/ُِْْالسعكدية، الطبعة: األكلى، 
 َالصحاح : مادة )ممؽ( (ِ)
حد كؿ شيء ذىٍلقيو. كالذَّلؽي: تحديدؾ إياه. كاإلٍذالؽي: سرعة الرمي"، )العيف: مادة  (ّ)

 َ)ذلؽ((
 َالمساف : مادة )طمؽ( (ْ)
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 أمره  لبياف)مف( قرير كلمتأكيد كالتبػ)إف( تى الكصكؿ إلى ىدفو، كأ
 َككشؼ نفاقو

)فإف أردت أف تعرؼ آية  :في قكلو بأسمكب الشرطالجاحظ ثـ يأتي 
مصداقو فأدنيف إليو مف ييينؾ عنده، كيذٌمؾ بحضرتو، فإٌنو سيظير مف شأنو 

 مف خبللوك  ،أنت بو جاىؿ، كمف خبلؼ المكٌدة ما أنت عنو غافؿ(لؾ ما 
الذم يرشد إلى كشؼ كالطريؽ  ،كيؼ يمكف معرفة الحاسد الجاحظيكضح 
مر األ صيغة بو في جاء ،الشرطكاب ج)فأدنيف(  :قكلوك كخفايا نفسو،  ،مكنكنو

 ،رأم، كما يكف مف شعكر مف الحاسد فيخيما عمى معرفة  الحثغرض ب
 ،ما أنت بو جاىؿ( ،)فإٌنو سيظير مف شأنو لؾ :وقكلب الفعؿ ة ذلؾتيجيؤكد نك 

نو أل ؛بو(ك  -مف شأنوقدـ الجار كالمجركر )ك  ممة اإلسمية،ج)إف( كالبػ هأكد
كمف و )قكلك ، لبلستقباؿك)الفاء( لمترتيب ك)السيف(  ،كالمراد ظيكره ،المقصكد

لفظ ك ، كحسد دمف حق عما يكف( كناية خبلؼ المكٌدة ما أنت عنو غافؿ
 َعدـ االنتباه عمى ما ىك مكجكد ككاقععمى  دؿي )غافؿ(

المحسكد  لحاح كالحرص عمى النيؿ مفالحاسد في اإلالجاحظ ثـ يشبو 
، )كىك ألٌح في حسده لؾ مف الٌذباب( :قكلوعف طريؽ أفعؿ التفضيؿ ببالذباب 

، (ُ)جساـ التي يريدىا ""مثؿ يضرب بمجاجة الذباب في الحط عمى األ كىك
يكحي كما  ،اكأشد إلحاحن منو  دؿ عمى أنو أكثرت( )ألحٌ  كصيغة التفضيؿ

  َعمى أذل اآلخريف ياحرصمدل ك  ،حمميا الحاسدي بالنفس الخبيثة التي
)كأسرع في  :آخر بقكلو عطؼ عميو تفضيبلفكلـ يكتؼ الجاحظ بذلؾ 

تعارة عف طريؽ االس شبو المحسكدحيث  ( (ُ)مف الٌسيؿ إلى الحدكر (ِ)تيريقؾ
                                                           

 .ُِٖالرسائؿ األدبية: ص  (ُ)
فيي مييىًريقةه، كالماءي مييىراؽه. الياءي مفتكحةه في كٌمو،  يقاؿ "ىراقًت السَّحابةي ماءىا تييىريؽي  (ِ)

 َألٍنيا بدؿه مف ىمزة أراؽ(،")العيف مادة )ىرؽ((
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كىك كناية  ،مف األرض نحدرإلى ممرتفع مكاف مف يراؽ الذم لسيؿ با المكنية
 َاهذكأ فيو ىبلكويما عمى دفع المحسكد إلى السقكط فالحاسد  عف شدة حرص

 
ا
 :ضزٚرج اٌثعذ عٓ احلاصذا: ثأٍ

 وما ينبغي عميك  ،معرفة الحاسدل وطريق لممخاطبالكاتب بيف  فأكبعد 
أف تككف عف حاسدؾ غبٌيا، كعف كىمؾ بما في ضميره  قاؿ "كما أيًحبُّ  ،فعمو
إاٌل أف تككف لمذٌؿ محتمبل، كعمى الدناءة مشتمبل، كألخبلؽ الكراـ  ،نسٌيا

 َمجانبا، كعف محمكد شيميـ ذاىبا(
 ذلؾكجعؿ ، حسدالتجاىؿ الحاسد أك التغافؿ عف الجاحظ  نكركىنا ي

  :صنفاف رضى بذلؾمف يأف ك ، المحسكد مفتياكنا 
 ،النفس السكية وقبمت ما الو ، لقبكل....الخ(مف كاف لمذٌؿ محتمبل، ): ألٚيا

بأسمكب القصر، عف طريؽ تقديـ الجار  ه، كأكدكالطباع السميمة
ألخبلؽ -عمى الدناءة-) لمذؿكؿ مف  في عمى عاممو كالمجركر

صفة  كىك-شيميـ(، كىك مف قصر المكصكؼ  عف محمكد-الكراـ
 َى الصفةعم -قائمة مقاـ المكصكؼ

لسياـ الٌرماة ىدفا، فتجعمو )، حاجة سداالح تككف بو إليأف : ٚاٌثأً
 مف الناس، ىذا الصنؼالجاحظ  شبويك ، غرضا( هلمف أراد وكعرض

 ضورٍ عً يصبح ك ، فيصاب بسياميـ ،باليدؼ الذم يقصده الرماة
مع ما بيف )عرضو كغرضا( مف ، دامف الحس ضا لمف يريدهرى غى 

                                                                                                                                      

"، )تاج العركس: مادة  (ُ) ٍمكو ًإلى سيٍفؿو : الحىطُّ ًمف عي ( ًباٍلفىٍتح مف كؿّْ شىٍيءو ٍدري ")الحى
دىر الماء في انحطاط صبىبىو"، دكر اسـ مينحى  َ)العيف : مادة )حدر(( )حدر((، )كالحى
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عاقبة التغافؿ عف  مف لمخاطبا تحذير إلى ريشي، (ُ)جناس مصحؼ
 َالدنيئة كأفعالو الحاسد

الحٌرة »قيؿ عمى كجو الٌدىر:  ماب رأيو ىذاى إثبات عمالجاحظ دلؿ يثـ 
، كشيكعو المثؿ ىذاة شير كناية ىنا ك)كجو الدىر( ، «(ِ)تجكع كال تأكؿ بثديييا

ىا دسخير جسال ترتضي رخاء العيش مف كراء ت مىأف المرأة الفضمقصكده ك 
 َبالحبلؿ أك الحراـكاف ذلؾ سكاء 

"يضرب لمرجؿ تصيبو الخمة كالفقر، كىك في ذلؾ ال يتعرض كىك مثؿ 
جراءىا ا  ك ، (ْ)كيأتي عمى سبيؿ االستعارة التمثيمية .(ّ)لٌما يدنسو مف المكاسب"

رجؿ كريـ األصؿ عزيز النفس، الذم ال يفضؿ الفي المثؿ، يقاؿ شبيت ىيئة 
الرزايا عند ما تزؿ بو القدـ، بييئة المرأة التي تفضؿ جكعيا رفع عف كيتالدنايا 

إف كاف عمى النفع  عمى فعؿ ما ال ترضى عند فقرىا، بجامع ترجيح الضرر
                                                           

يسمى" جناس التصحيؼ، كمنيـ مف يسميو جناس الخط، كىك ما تماثؿ ركناه خطِّا  (ُ)
، المحقؽ: ٖٔ/ُىػ(،ّٕٖكاختمفا لفظنا" ،خزانة األدب: البف حجة الحمكم )المتكفى: 

 َـََِْبيركت، الطبعة: -بيركت، دار البحار-عصاـ شقيك، الناشر: داراليبلؿ
فة الٌطائٌي:  (ِ) كأكؿ مف قاؿ ذلؾ الحارث بف سميؿ األسىًدم، لمٌزٌباء بنت عمقمة بف خىصى

، المحقؽ: محمد محيى ُِِ/ُىػ( ، ُٖٓ، )المتكفى:  : لمميدانيمجمع األمثاؿ
 َبيركت، لبناف -الديف عبد الحميد، الناشر: دار المعرفة 

 كتكر ، المحقؽ: الدُٕٗىػ(، ص ِِْلميركم البغدادم )المتكفى:  األمثاؿ: (ّ)
-ىػََُْكف لمتراث، الطبعة: األكلى،دار المأم عبد المجيد قطامش، الناشر:

 َـَُٖٗ
" سميت تمثيمية مع أف التمثيؿ عاـ في كؿ استعارة، لئلشارة إلى عظـ شأنيا كأف  (ْ)

ثيمية مبينة عمى تشبيو التمثيؿ، ككجو إذ االستعارة التم -غيرىا ليس فيو تمثيؿ أصبل 
ليذا كاف أدؽ أنكاع التشبيو، ككانت االستعارة  -الشبو فيو ىيئة منزعة مف متعدد 
كلذلؾ كاف كؿ مف تشبيو التمثيؿ، كاالستعارة  -المبنية عميو أبمغ أنكاع االستعارات 

، ِٕٓص ىػ(،ُِّٔ)جكاىر الببلغة : لمياشمي )المتكفى: التمثيمية غرض البمغاء"
 َتكثيؽ: د. يكسؼ الصميمي، الناشر: المكتبة العصرية، بيركت

https://al-maktaba.org/book/12929
https://al-maktaba.org/book/12929
https://al-maktaba.org/book/12929
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، كاستعير الكبلـ المكضكع لممشبو بو لممشبو، عمى أك عدـ رضا فيو ميانو
، كىك يقاؿ "لمف يحتاؿ عمى حصكؿ أمر خفيك  ،طريؽ االستعارة التمثيمية

" متستر تحت أمرو  فيجب عمى المرء أف يصكف نفسو عف خسيس  ،(ُ)ظاىرو
كىك كناية عف كجكب ، عزتوكينقص مف  ،ذلؾ يحط مف شرفوف ،بالمكاس

ـ مقالابلئـ يكالمثؿ ، قسكة لحاالتكعزة نفس، كلك في أشد افي كرامة عيش ال
ف ا  ك  ،هحسد ؿأك تجاى هحاسد عفالتغافؿ  كريـفبل ينبغي ل ،الذم ذكره الجاحظ

  َحاجوه عند كانت
لـ يكف الناس جميعا " بقكلو: استداللو باألمثاؿسبب  الجاحظذكر قد ك 

 َعمدا إلى تكرارىا لؾ؛ كلذ(ِ)ليتمثمكا بيا إال لما فييا مف المرفؽ كاالنتفاع"
)كرٌبما كاف  :بقكلو كره الحاسد لممحسكدمخاطب عمى مقدار الينبو كما 

ا لو مف ا، كأكثر تصغيرن كأشٌد احتقادن  ،عركؼ أكفر لوالحسكد لممصطنع إليو الم
مقدار  لمداللة عمى ؛أكثر(-أشد-سمكب التفضيؿ )أكفرأل هر اكر تك  ،أعدائو(
 ؛ ألنوظاىرالالعدك ا مف خطر  يككف أشدفقد  عمى المحسكد، الحاسد خطر

  َغير معمـك عدك خفي
 

* * * * * * 
 

                                                           

 .ِٕٔجكاىر الببلغة: ص  (ُ)
 َ"طبع مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر ُِٕ/ُالبياف كالتبييف:  لمجاحظ ،  (ِ)
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ا: 
ا
 حضٛدى ِٓ جتٌز ًل خريثاٌث

 إٌص :
 فصؿ منو: كمتى رأيتى ] الجاحظ في نفي الخيرية عف الحاسد : يقكؿ
ؾ إلى صكاب إف كنت صيبا، أك يرشدي مي  لؾ رأيا إف كنتى  صٌكبي حاسدا يي 

 مف غيبتو لؾ؟ عنؾ أك قٌصرى  لؾ بالخير في غيبتوً  حى صن مخطئا، أك أفٍ 
كالٌسيؿ ـ، طً القى  شب، كالفحؿي ـٌ القى ر كالسُّ مً ر النَّ مٍ ب، كالنّْ الكمً  فيك الكمبي 

ف مي مؾ قتى ـ. إف مى رً العى  ، حياتؾ مكتو، كمكتؾ كبغىى  مؾ عصىى ؿ كسبى، كا 
مرضٌي.  زكر، كيكٌذب فيؾ كٌؿ عدؿو كسركره. يصٌدؽ عميؾ كٌؿ شاىد ً  ،رسوعً 

 عدٌكؾ بطانةن ، ال يحٌب مف الٌناس إاٌل مف يبغضؾ، كال يبغض إاٌل مف يحٌبؾ
كلك  ،في أمره لما يظير لؾ مف بٌره تٍ طٍ مً : إٌنؾ رٌبما غى كقمتى ، كصديقؾ عبلنيةن 

مف المعنى، ككنت في مذاىبؾ فطنا  مف الرأم، كالدقيؽى  كنت تعرؼ الجميؿى 
مرتابا، ال ستغنيت بالٌرمز عف  نقابا، كلـ تؾ في عيب مف ظير لؾ عيبوي 

اإلشارة، كباإلشارة عف الكبلـ، كبالٌسٌر عف الجير، كبالخفض عف الرفع، 
كبالجمؿ عف التفصيؿ، كأرحتنا مف طمب كباالختصار عف التطكيؿ، 

مستقيـ، كأف ضمير  كلكني أخاؼ عميؾ أٌف قمبؾ لصديقؾ غيري  ،التحصيؿ
ف رفعت القذلى  قمبؾ لو غيري  عف لحيتو، كسٌكيت عميو ثكبو فكؽ  سميـ، كا 
صبٌيو بحضرتو، كلبست لو ثكب االستكانة عند رؤيتو،  مركبو، كقٌبمتى 

كٌؿ ما يقبح مف جيتو، كصٌدقتو عمى كذبو، كاغتفرت لو الٌزٌلة، كاستحسنت 
 تو.رى جٍ كأعنتو عمى فى 

، في فما ىذا العناء! كأٌنؾ لـ تقرأ المعٌكذة، كلـ تسمع مخاطبتو نبٌيو 
التٌقدمة إليو باالستعاذة مف شٌر حاسد إذا حسد. أتطمب كيحؾ أثرا بعد عيف، 

لبف  س حمبى طرا بعد عركس، أك تريد أف تجتني عنبا مف شكؾ، أك تمتمأك عً 
 ـ.رً ع، كأغفؿ مف ىى مف حائؿ. إٌنؾ إذا أعيا مف باقؿ، كأحمؽ مف الضبي 



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر  –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
 

ٕٚٔ 
 

بعدما  بعدما قٌكمناؾ، كتبٌمدي  بعد ما أعممناؾ، كتعكجُّ  إف كنت تجيؿي 
 ،إذ ىديناؾ، كتنسى إذ ذٌكرناؾ، فأنت كمف أضٌمو ا عمى عمـ ثٌقفناؾ، كتضؿُّ 

عمى سمعو كقمبو، كجعؿ  ـى فبطمت عنده المكاعظ، كعمي عف المنافع، فخت
 الف.ذٍ شاكة. فنعكذ با مف الخً عمى بصره غً 

ما تككف  يؾ. أحسفي كازً يؾ كلكف يي اكً كال يحي  ،يؾكلكف ينادً  ،إٌنو ال يأتيؾ
ما تككف ضبلال.  عياال، كأعظـ ما تككفي  ماال، كأكثرى  ما تككفي  عنده حاال أقؿَّ 

 مف الناسً  ما تككفي  يدا، كأبعدى بالمصيبة ع ما تككفي  ما يككف بؾ أقربي  كأفرحي 
ى، نى مى ة الزَّ ، كمخالطى المكتىى  عمى ىذا فمجاكرةي  فإذا كاف األمري ، داحمى 

، مف معاشرتوً كف ي ىٍ اف، أى دى رٍ القً  راف، كأكؿي صٍ المي  ري صٍ راف، كمى دٍ بالجي كاالجتناف ي 
 َبحبمو كاالٌتصاؿً 

ف م مف أغصانو، كعكفه  يعو، كغصفه الحسد، كىك رضً  كالغٌؿ نتيجي 
إاٌل لو أصؿ، كال  أعكانو، كشعبة مف شعبو، كفعؿ مف أفعالو، كما أٌنو ليس فرعه 

ف إاٌل مف مي  إاٌل مف أرض، كال رضيعه  مكلكد إاٌل لو مكلد، كال نباتي  رضع، كا 
  َ(ُ)[كنعته مف نعكًتومف نباتو،  مف صفاتو، كنبته  ر اسمو، فإٌنو صفةه تغيَّ 

، االستفياـبأسمكب  سدالحا عف نفي الخيريةفي  يبدأ الجاحظ حديثو
)كمتى رأيتى حاسدا ييصٌكبي لؾ رأيا إف كنتى  النفي بقكلو:تضمف معنى الم

ميصيبا
حى لؾ بالخير في (ِ) ، أك يرشديؾ إلى صكاب إف كنت مخطئا، أك أٍفصن

 األسمكب االنشائيآثر الجاحظ ، كىنا (غيبتًو عنؾ أك قٌصرى مف غيبتو لؾ؟
كالبحث  ،عمى التفكر ثحالك  ،مف الطمبفياـ االست ةصيغلما ل ،عمى الخبرم

                                                           

 .ُِِالرسائؿ األدبية :  (ُ)
ًحيحه يى  (ِ) ادي كىاٍلكىاكي كىاٍلبىاءي أىٍصؿه صى ( الصَّ كىبى كًؿ شىٍيءو كىاٍسًتٍقرىاًرًه قىرىارىهي. ًمٍف " )صى مىى نيزي ديؿُّ عى

طىًأ"،  ؼي اٍلخى كىابي ًفي اٍلقىٍكًؿ كىاٍلًفٍعًؿ، كىأىنَّوي أىٍمره نىاًزؿه ميٍستىًقرّّ قىرىارىهي، كىىيكى ًخبلى ذىًلؾى الصَّ
 َ)مقاييس المغة: )مادة صكب((
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، عنو الخيرية ثبت نفي ذلؾمف  ئناشي يجدـ كل، تأمؿما  فإذا ،عف الجكاب
 َتوني سبلمةيدؿ عمى ما ال يأتي منو  حيث

كىك  ،مصكابل شدؾر يأم  )ييصٌكبي لؾ رأيا إف كنتى ميصيبا(: قكلوك 
بػ)إف كنت مصيبا(  و، كيقصدمحققا غايت مكقعا صحيحا مجاز عف كقكع الرأم

"أصاب ا تعالى بؾ  :، يقاؿ(ُ)ىنا اإلرادة ،أم إف أردت أف تككف مصيبا
 َ ([ّٔ]ص : آية )( ِ)"{ُرَخاًء َحْيُث َأَصابَ }:خيران: أراده قاؿ تعالى

مف  الحاسد بعدد مف التشبييات التي تكشؼ ما في الجاحظأتى كما 
 ري مٍ ، كالنّْ (ّ)بمً الكى  بي مٍ )فيك الكى  و:قكلبكاألفعاؿ،  كسيء الطباع ،دنيء الصفات

 بكؿو  الحاسد شبوحيث  ،(ـرً ب، كالفحؿ القطـ، كالٌسيؿ العى شً القى  كالٌسُـّ  ،رمً النَّ 
ُـّ، كالفىٍحؿ، كالسَّيؿ(، كىك مف تشبيو المفرد با لمتعدد مف )الكىمب، كالنَّمر، كالسُّ

، ككأنو يـار بضر اإلك  اء الناسيذشبيو أكال )بالكمب الكمب( في إحيث  مقيد،ال
  َغيرهنفسو ك اء مجنكنا بإز  يصيرفأصيب )بداء الكىمىب( 

                                                           

 ىػ(،ِّٖاألنبارم )المتكفى: ينظر الزاىر في معاني كممات الناس: ألبي بكر  (ُ)
بيركت،  –، المحقؽ: د. حاتـ صالح الضامف، الناشر: مؤسسة الرسالة ُْٗ/ِ

 .ـُِٗٗ-ىػ  ُُِْالطبعة: األكلى، 
 .ِٔٓأساس الببلغة: الزمخشرم،  ص (ِ)
رً  (ّ) ، كىىيكى الًَّذم قىٍد ضى ًة الكىٍمًب الكىًمبي كـً النَّاًس اٍلكىمبى دىاءه ييًصيبي اإًلٍنسىافى ًمٍف عىضَّ مى ًبميحي

نيكفو ". غريب الحديث: لمخطابي )المتكفى:  ابىوي ًشٍبوي جي فىًإذىا أىٍكثىرى ًمٍنيىا أىصى
، المحقؽ: عبد الكريـ إبراىيـ الغرباكم، كخرج أحاديثو: عبد القيـك ٖٗٓ/ُىػ(ّٖٖ

ـ، ك"يقاؿ: كمب البرد ُِٖٗ -ىػ َُِْعبد رب النبي، الناشر: دار الفكر، الطبعة: 
 َ( ُٖٖإذا اشتد كمنو الكمب الكمب: الذم يجف.)مفاتيح العمـك 
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 ،اآلخريف النيؿ مفحرص عمى الك  ،الغضبشدة ر في مً شبيو بالنَّ كما 
ارى كالنمر نمر "يقاؿ  ف غضب كساء خمقو فىصى أًلىنَّوي الى يمفى ًإالَّ غىٍضبىاف  ،فيبلى

فىييكى نمر"
(ُ)َ 
ا شبيوك  ـٌ القشب أيضن بل يأتي عمى ف ،كاإلضراراإلفساد في  ،(ِ)(بػ)الٌس
ًفي ك "ضررا شد أقشبا كاف كاف كالسـ مفسد بطبيعتو فإذا  ،أضر بو شيء إال

( مف القىٍشًب،  نوي، قىاؿى لبعًض بنيًو: )قىشىبىؾى الماؿي ، رضيى ا عى حديًث عيمىرى
  ويشبكت، (ّ)"مؾكىىيكى اإًلفساد، ك )ًإزالىةي العىٍقًؿ( ، أىم: أىفسىدىؾ، كذىىبى بعىقٍ 

 ،بوالختبلط الحسد بعقمو كقمبو، فأفسد طبعو، كأضر  قشب؛السـ بالسد االح
 َبمف خالطوك 

مىؿه قىًطـه بىيّْف اٍلقىطىـً ، ىياجو في (ْ))الفحؿ القىًطـ(بػ شبو يكما  : جى "ييقىاؿي
ا"   َ(ٓ)ًإذىا كىافى ىىاًئجن

(بػ  كذلؾ شبويك  فساده ًتوً ًشدَّ أك  (ٕ)"شٌره"في  (ٔ) )سيؿ العـر  قيؿك  ،كا 
مىى ىىذىا فىقىٍكليوي تىعىالىى " اٍلعىًرـي  َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِيْم  }: السٍَّيؿي الًَّذم الى ييطىاؽي دىٍفعيوي كىعى

ًؼ ([ ُٔ]سبأ: آية ) {َسْيَل اْلَعِرمِ  افىًة الشٍَّيء إلىى نىٍفًسًو اًلٍخًتبلى ًمٍف بىاًب إضى
                                                           

 َالمعجـ الكسيط: مادة )نمر( (ُ)
: خمط السـ بالطعاـ، كالًقٍشبي اسـ السـ، ككذلؾ كؿ شيء يخمط بو شيء يفسده  (ِ) "القىٍشبي

 َفقد قىشىٍبتىو" )العيف مادة )قشب((
 َتاج العركس ماد )قشب( (ّ)
 َحؿ قطـ مشتو لمضراب." )مجمؿ المغة : مادة )قطـ(("كالقطـ : العض، كف (ْ)
 .ََُّ/ّالدالئؿ في غريب الحديث،  (ٓ)
ًرـه.....)أىك( العىًرـي ىيكى  (ٔ) ةو: سىده ييٍعتىرىضي ًبًو الكىاًدم، ج عى كابيو ًىيى  -"ك العىًرمىةي: )كىفىًرحى صى

ٍمدي، قالىو األىٍحباسي تيٍبنىى ًفي أىٍكسىاًط األىٍكًديىًة، ك قيؿ: العىرً - رىذي الذَّكىري ، كىىيكى الخي ـي: الجي
، كقيؿ: المىطىري الشًَّديدي الًَّذم الى ييطاؽي، كقيؿ: اسـي كىاد باليىمىف:" )تاج العركس  األىٍزىىًرمُّ

))  ."مادة )عـر
 .ْٖٔ/ُأساس الببلغة:  (ٕ)
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، (ِ)إضافة الشيء إلى ما بمعناه الختبلؼ المفظيف"أجاز الفراء "ك، (ُ)المٍَّفظىٍيًف"
النمر  لذكره بداية كتقديره )كىكحذؼ المشبو التشبييات تمؾ كفي كؿ 

 كترىؿ ،الذم يؤدم إلى الممؿ ففي حذفو بعدا عف التكرارالنمر....الخ(، 
لممبالغة في اتحاد الطرفيف، حتى  واألداة كالكج تحذف، كما الجمؿالعبارات ك 
ما ك  ،ال فرؽ بينيما، كالغرض ىك تكضيح صكرة الحاسدأنو مخاطب اليتصكر 

 َاييكقكع فال تجنبك ، ايقبيح الخبلؿ، لمتنفير منرذيؿ الصفات يتصؼ بو مف 
، محرؼر( مف جناس مً ر النَّ مٍ ب،  كالنَّ مً ب الكى مٍ مع ما بيف كؿ مف )الكى 

  َتساقناكا بلؤمنا،أحدث ت
عف طريؽ األسمكب الخبرم الحاسد صكرة  قبيحت مفالجاحظ ثـ زاد 

ف مي بىكسى  قتؿى  ؾى مى )إف مى  :بقكلو (  -بيف )مىمىؾى ك ، (كبغىى  صىى عى  ؾى مً ، كا  كميًمؾى
 اؿحأم في  ،كفساده ف الحاسد،طغيا افحيكض ،(ّ)طباؽك جناس محرؼ، 

اتصاؼ كضح ت، مراعاة نظير بغى( -عصى -سبى -، كبيف )قتؿكاف عميو
كاف أسكاء  ،وسكء طبعالطغياف ك  ؛ لتأكيد ما يتصؼ مفا جميعابيالحاسد 
اًلكىا مف سجع متكازم أحدث تناسقا  تمؾ الفكاصؿ ، مع ما بيفامككى مٍ ـ مى أ ،مى
 َنطؽ كخفة

ة ضد حيافال ،كسركره( ،)حياتؾ مكتو، كمكتؾ عرسوطابؽ بيف كما 
 كبيف العرس يستمـز السركر،ف ،كسركره( -مكت، كناسب بيف )عرسوال

                                                           

(ُ) ،)  المصباح المنير : )مادة عـر
 .ُٓ/ّالنحك الكافي: (ِ)
بلؿ " قد أجمع الناس أٌف المطابقة في الكبلـ ىي الجمع بيف الشيء كضٌده قاؿ أبك ى (ّ)

فى جزء مف أجزاء الٌرسالة أك الخطبة أك البيت مف بيكت القصيدة،.. كخالفيـ قدامة 
فقاؿ: المطابقة إيراد لفظتيف متشابيتيف في البناء كالصيغة مختمفتيف في المعنى" 

  َ(َّٕالصناعتيف )ص 
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المحسكد، كأنو ال يسر إال  تجاهشعكر الحاسد  تكشف مقابمو لطيفة، الجممتيف
     َوؤذيييضره ك بما 

)يصٌدؽ عميؾ كٌؿ شاىد زكر، كيكٌذب فيؾ كٌؿ  :قكلوبيف كما قابؿ 
فكؿ  ،لمعمكـ عمى (كؿ)مع داللة مقابمة ثبلثة بثبلثة، مف كىك  ،عدؿ مرضٌي(
، وتنيَّ  بثخي  فعكناية  ىكك  مكذب،لديو ه مصدؽ، ككؿ عدؿ دشاىد زكر عن

 َهضمير كسكء 
)ال يحٌب مف  :كالمقابمة في قكلو ،القصرمف أكده بتآزر كؿ ىك ما ك 

طريؽ النفي  استخدمم ،الٌناس إاٌل مف يبغضؾ، كال يبغض إاٌل مف يحٌبؾ(
لممبالغة في بياف حسده، االدعائي؛  حقيقيالقصر مف ال كىك  كاالستثناء،

  َدع لئلنكار مجاالن يال  تأكيد عمى تأكيد تكراره عف طريؽ المقابمة،ك 
ا ؿقابكما ك  مف كىي  ،كصديقؾ عبلنية( ،)عدٌكؾ بطانة :قكلوبيف  أيضن

كنى الذم ك ، كمراكغةنفاؽ كشؼ ما عميو الحاسد مف لي ،مقابمة اثنيف باثنيف
 حيث)كقمت: إٌنؾ رٌبما غمطت في أمره ، لما يظير لؾ مف بٌره(،  :عنو بقكلو

 ،ليكذب شعكره، كيقنع بصداقتو حسكدالم ، حتى إفكممقو ويكضح مقدار خداع
 كضحلي ؛كبره( -)أمره المطرؼ بيفسجع كأتى بال، مداىنتولكثرة ما يرل مف 

 َحسكدر لمميً كما ييظٍ  ،الحاسدحاؿ 
عف طريؽ أسمكب  أف يتصؼ بولممحسكد  نبغيما ييبيف الجاحظ ثـ 

نت كلك كنت تعرؼ الجميؿ مف الرأم، كالدقيؽ مف المعنى، كك]: وقكلب طالشر 
في مذاىبؾ فطنا نقابا، كلـ تؾ في عيب مف ظير لؾ عيبو مرتابا، الستغنيت 
بالٌرمز عف اإلشارة، كباإلشارة عف الكبلـ، كبالٌسٌر عف الجير، كبالخفض عف 
الرفع، كباالختصار عف التطكيؿ، كبالجمؿ عف التفصيؿ، كأرحتنا مف طمب 

 َ[التحصيؿ
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عقد السَّبىًبيَّة كالمسببية بىيف " التي تفيد (ُ)الشرطية )لىك(بػىنا تى أك 
ًبيىذىا اٍلكىٍجو ،تىٍقًييد الٌشرًطيَّة بالزمف اٍلمىاًضيالجممتيف بٍعدىىا، ك   (ًإف )فىارىقت ...كى

ًليىذىا قىاليكا الشٍَّرط ب ،فىًإف ًتٍمؾى لعقد السَّبىًبيَّة كالمسببية ًفي اٍلميٍستىٍقبؿ سىابؽ  (إفٍ ػ)كى
ذىلً  ،(لك)بػعمى الشٍَّرط   ...أًلىف الزَّمف اٍلميٍستىٍقبؿ سىابؽ عمى الزَّمف اٍلمىاًضي  :ؾى كى

لـ يىًجيء قمت لىك  أىال ترل أىنَّؾ تىقكؿ ًإف جئتني غىدا أكرمتؾ فىًإذا اٍنقىضى اٍلغىد كى
)كلك كنت تعرؼ  :يقكؿ الجاحظ في ىذا المكضعك ، (ِ)"جئتني أمس أكرمتؾ

، المتناع الشرط ت....الخ(كىك )استغني فامتنع الجكاب، استغنيت( .....،
 َككنو مستمزما لولك 

الجميؿ مف الرأم، ) :بقكلوؿ ما اشترطو مف أنكاع المعرفة صَّ فى ثـ 
كالدقيؽ مف المعنى، ككنت في مذاىبؾ فطنا نقابا، كلـ تؾ في عيب مف ظير 

الكبلـ المتعمؽ بأمكر الديف، كالدقيؽ: الكبلـ  :يقصد بػ"الجميؿ، (لؾ عيبو مرتابا
  َ(ّ)بأمكر الفمسفة" المعمؽ

                                                           

عية. يعني: أف لك االمتناعية حرؼ يدؿ عمى تعميؽ فعؿ بفعؿ فيما "كىي االمتنا(ُ)
مضى، فيمـز مف تقدير حصكؿ شرطيا حصكؿ جكابيا، كيمـز ككف شرطيا محككما 
بامتناعو؛ إذ لك قيدر حصكلو لكاف الجكاب كذلؾ ")تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح 

، شرح كتحقيؽ : ُِٕٗ/ّىػ(،ْٕٗألفية ابف مالؾ:  لممرادم المصرم )المتكفى : 
عبد الرحمف عمي سميماف ، أستاذ المغكيات في جامعة األزىر الناشر : دار الفكر 

 َـََِٖ -ىػ ُِْٖالعربي الطبعة : األكلى 
 ، المحقؽ: ّّٕىػ( ُٕٔمغني المبيب عف كتب األعاريب: ابف ىشاـ )المتكفى: (ِ)  

دمشؽ، الطبعة:  –ر د. مازف المبارؾ / محمد عمي حمد ا، الناشر: دار الفك
 َـُٖٓٗالسادسة، 

 .ُِٖالرسائؿ األدبية: ص (ّ)  
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عظيـ المكقع،  ظاىر التدبيرما كاف (، مف الرأم (ُ))الجميؿ ػب ديراقد ك 
المعنى المحكـ الذم صادؼ كناية عف  فيكمف المعنى(  (ِ))الدقيؽ أما

 ،لذم بعد مقصدها شبو المعنىإذ  مكنية،استعارة و فيك  ،، كحقؽ غرضومكقعو
  َلكؿ راء يدرؾالذم ال الدقيؽ الشيء ب

"أتيتو فما أدقني كال  :يقاؿحيث ، (الجميؿ كالدقيؽ)بيف لفظي  طابؽ كما
ًميًؿ: مىكضكعه  ،(ّ)"أجمني : أىٍصؿي الجى قىاؿى الراًغبي ، ًباٍلكىٍسًر: ًضدُّ الدّْؽّْ. كى "كالًجؿُّ

ـي  لمًجسـ الغىًميظ، كًلميراعاًة مىٍعنى الًغمىًظ ًفيًو قيكبؿى بالدًَّقيؽ، كقيكبؿ العىًظي
غ ًميؿه كدىًقيؽه"بالصَّ  َ(ْ)ير، فًقيؿ: جى
فطنا نقابا، كلـ تؾ في عيب مف  (ٓ)ؾبً اىً ذى )ككنت في مى  :قكلوكنى بك 

بخفي األمكر  عمموك  ،فيمومذىبو، كدقة  صحة ، عف(ٔ)ظير لؾ عيبو مرتابا
 َحسف تعاممو معيامع  ،كغامضيا
ـي  اب: ىيكى الرجؿقَّ "النى ابا؛ ألف مع الفطنة ككنو نقَّ  الجاحظ اشترطك  العاًل

ٍنيىا الفىًطفي الٌشديدي الدُّخكؿ ًفييىا" باألشياء الباحثي عى
تدؿ  ،مبالغة ةكىي صيغ، (ٕ)

 َكثرة اطبلعوك  ،غزارة عمموعمى 

                                                           

"،)تاج العركس: مادة )جمؿ(( (ُ) ـي : العىًظي ًميؿي  َ"الجى
  َ" الدًَّقيؽي، األٍمري الغاًمضي الخًفيُّ عىف العيييكًف.: )تاج العركس: مادة )دقؽ( (ِ)
 .ُْْ/ُأساس الببلغة:  (ّ)
 َتاج العركس :مادة )جمؿ( (ْ)
سىنىةن"، )تاج العركس:  (ٓ) سىنان، أىم طىريقىة حى ٍذىىبان حى ٍذىىب ): الطًَّريقىةي( ييقىاؿ: ذىىىبى فبلفه مى "المى

 مادة )ذىب((.
. كرابىني فبلف، إذا رأيتى منو ما يريبؾ كتكرىو") (ٔ) ( ُ"الريبةي بالكسر، كىي التييمة كالشؾي

 َ)الصحاح : مادة ريب((
 ب(.تيذيب المغة: مادة )نق (ٕ)
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ر: جى  قاؿ أكس ابف حى
 (ٔ)اٌب ُيَحدُِّث بالغائبِ قا نَ               َكريٌم َجواٌد أخو َمْأِقطٍ 

 ارتباط"لتأكيد ، (تى و )الستغنيٍ قكلمقترنا )بالبلـ( في أتى بجكاب الشرط ك 
َيٌة ِإَلا َلْو َكاَن ِفيِيَما َآلِ  }: قكلو سبحانو ومثمك  ،(ِ)إحدل الجممتيف باألخرل"

كد ارتباط االستغناء بالمعرفة، فمككاف أإذ  ،([ِِ)آية  :األنبياء] {الماُو َلَفَسَدتَا
 (ّ)بالٌرمز نيت)الستغ :مو بقكلوصَّ عارفا بما ذكره مف صفات، الستغنى عما فى 

عف  (ٓ)، كباإلشارة عف الكبلـ، كبالٌسٌر عف الجير، كبالخفض(ْ)عف اإلشارة
 َ((ٗ)عف التفصيؿ(ٖ)، كبالجمؿ(ٕ)عف التطكيؿ (ٔ)كباالختصار ،الرفع

 الجاحظ اعتمدقد كسرعة البديية، ك الذكاء الفطنة ك كناية عف كجميعيا 
 َجميعا لفاظعمى الطباؽ بيف تمؾ األىذا في تكضيح مقصده 

كنت تعرؼ الجميؿ مف الرأم، كالدقيؽ  قكلو: )كلكفي المسند  حذؼكما 
 كالستغنيتكالتقدير الستغنيت بالرمز عف اإلشارة،  الخ(،مف المعنى،.......
كىك جكاب  ،كالستغنيت بالسرعة عف الجير.....الخ(، باإلشارة عف الكبلـ

ذىني الذم أغنى حضكره الما قبمو عميو، ك حذؼ مف الثاني لداللة الشرط 
                                                           

 َالصحاح : مادة )نقب( (ُ)
 . ُْٓالمفصؿ في صنعة اإلعراب:ص (ِ)
شىارىة بالشَّفىة، كييعىبَّر عىف كيؿّْ إشارةو (ّ) ًفٌي، كالغىٍمزي بالحاًجب، كىاإٍلً : الصَّكت الخى ٍمزي "الرَّ

 َبالرَّمز،" )تاج العركس مادة )رمز((
  َيدىٍيًو"، تيذيب المغة مادة )شكر((يقاؿ" أشارى الرَّجؿ ييشيري ًإشىارىة، ًإذا أكمئ ب (ْ)
وي "، الصحاح مادة )خفض( (ٓ)   َثانيا: "كخفض الصكًت: غىضُّ
 َ"االختصار في الكبلـ: ترؾ الفضكؿ"، )العيف مادة )خصر(( (ٔ)
 َ"طاؿ الشيء، أم امتد" ، الصحاح مادة )طكؿ( (ٕ)
مىعىوي عىف تٍفًرقىةو. أىٍجمىؿى الًحس (ٖ) مو "ٍجمىؿى الشٍَّيء: جى ٍممىة ثَـّ فىصَّ : رىدَّه ًإلىى الجي ابى كالكىبلـى

 َكبىيَّنو. "تاج العركس جمؿ( 
 َالصحاح في تاج المغة مادة )فصؿ(َالتفصيؿ :التبييف (ٗ)
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 كتذكر  ،لذىفالى جانب ما يحدثو مف تنشيط ، إالمتكمـ عف حضكره المقالي
 َعضبببعضو  الكبلـ كربط أجزاء ، ما سبؽ

كأرحتنا مف ):  آخر بقكلو اجكاب جكابىذا العمى  عطؼنراه كقد ثـ 
 مىا " تىٍمًييزمف رحتناأك  عرفت...الستغنيت...يريد لك  ،((ُ)طمب التحصيؿ

ثباتو (ِ)"يىحصيؿ  َكا 
)كلكني أخاؼ عميؾ أٌف قمبؾ لصديقؾ غير مستقيـ،  :ثـ استدرؾ بقكلو

في قمبو ، ما لشيء  ىذا التغافؿيككف حيث  ،كأف ضمير قمبؾ لو غير سميـ(
ككرر  ،عمى تجنب ذلؾ متأكيدل، ككرر معناه ؽانفالالمراكغة ك فيقع في شرؾ 
كبو يككف الشعكر بالحب أىـ أعضائو  وألن ؛نسافاإلكىك جزء لفظ )القمب( 

 ،لفعؿ ما يمميويدفع صاحبو  ثافو  عقؿه  القمبي ف ،كالحزف ،كالخكؼ ،كالبغض
ضافة كاؼ الخطاب لكؿ مف )صديقؾ حسب ما يحس كيشعر كقمبؾ(  -، كا 

 َلئلشارة إلى كيفية معاممة المحسكد لمحاسد في غفمة منو
ف : ويفعمو تجنبا لحسد الحاسد بقكل قدما كر عمى المحسكد ثـ ين )كا 

، كقٌبمت صبٌيو (ّ)رفعت القذل عف لحيتو، كسٌكيت عميو ثكبو فكؽ مركبو
، (ٔ)لو الٌزٌلة (ٓ)عند رؤيتو، كاغتفرت (ْ)بحضرتو، كلبست لو ثكب االستكانة

كاستحسنت كٌؿ ما يقبح مف جيتو، كصٌدقتو عمى كذبو، كأعنتو عمى 
                                                           

ٍمت األىٍمر: حقٍَّقتو كأٍثبىتو" ،)النياية في غريب الحديث كاألثر: لمشيباني . (ُ)  يقاؿ "كحىصَّ
 َمادة )حصؿ((

 .ادة )حصؿ((  تيذيب المغة مِ)
: الدَّابة." المساف )ركب( (ّ)  َ" كالمىٍركىبي
 "استكاف أىم خضع ىيكى افتعؿ مف الٌسكيكف " )مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار:  (ْ)

ىػ( مادة )سكف(، دار النشر: المكتبة العتيقة ْْٓألبي الفضؿ السبتي، )المتكفى: 
 َكدار التراث

: التغطية. يقاؿ: اغفرك  (ٓ) ًتًو، أم أصمحكه بما ينبغي أف يصمح ا ىذا األ"الغىٍفري مر بغيٍفرى
 َبو": )الصحاح : مادة )غفر((

"الزلة: السقطة ") الرامكز عمى الصحاح ، المؤلؼ: السيد محمد بف السيد حسف  (ٔ)
، المحقؽ: د محمد عمي عبد الكريـ الرديني، الناشر: دار ّْىػ(، صٖٔٔ)المتكفى: 

 َ(ُٖٔٗنية، دمشؽ، الطبعة: الثا –أسامة 
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لمحسكد عمى  عف حرص اجميعا بتمؾ المعاني  الجاحظكنى قد ك ، ((ُ)فجرتو
)بإف( لداللتيا عمى  كبلمو ىذا بدأك  ،كدهاستمالة مداىنتو ك ب تجنب أذل الحاسد
مفصبل لتأكيد إنكاره  وكضح ماكىك  في أف يفعؿ أحد ذلؾ، الشؾ كعدـ اليقيف

، خزالفال كأيا مف يربأ بنفسو عف مكضع الضعؼ يضتلتمؾ األفعاؿ التي ال ير 
التي تنقص مف  ،(ِ)فعاؿمثؿ ىذه األؿ فع عمى بالشرط ىنا التكبيخ رادالمك 

)كلبست لو ثكب االستكانة عند  :القدر كتخؿ بالكرامة، كىك ما كنى عنو بقكلو
  َكاالستسبلـ الرضكخإظيار عف كناية  رؤيتو(

)الزلة( فعمة تدؿ ك، مداراة خطئو كقكلو )كاغتفرت لو الٌزٌلة(، كناية عف
فيك يستر زلتو كال يفضحو عمى  (ّ)""أصؿ الغٍفر: الٌستر كالتغطية، كعمى المرة

        َرؤكس المؤل
كلك أف الجاحظ أتى ىنا بمفظ )الصفح أك العفك( بدال مف )الغفراف( 

كأدؽ لمعناه، إذ "الغفراف يىٍقتىًضي ًإٍسقىاط اٍلعقىاب،  ،لكاف ذلؾ أنسب لممقاـ
اب الثَّكىاب، فىبلى يٍستىحؽ الغفراف  ٍسقىاط اٍلعقىاب ىيكى ًإيجى ًإالَّ اٍلميؤمف اٍلميٍستىحؽ كىاً 

ًليىذىا الى يٍستىٍعمؿ ًإالَّ ًفي ا، فىييقىاؿ غفر ا لىؾ، كىالى ييقىاؿ غفر زيد  :لمثَّكاب؛ كى
اب  ،لىؾ، ًإالَّ شاذا قىًميبل ..... كىاٍلعىفك يىٍقتىًضي ًإٍسقىاط المكـ كالذـ كىالى يىٍقتىًضي ًإيجى

ًليىذىا يٍستىٍعمؿ ًفي  ذا عىفا عىنوي لـ  ،عىفا زيد عىف عىٍمرك :العىٍبد فىييقىاؿالثَّكىاب، كى كىاً 
مىٍيًو إثابتو" مىٍيًو (ْ)يجب عى ؛ ألىف الغفراف أخص مف الستر "كىالى ييقىاؿ لمف يستر عى

أًلىف الغفراف ينبئ عىف اٍسًتٍحقىاؽ الثَّكىاب" ؛ًإنَّو غفر لىوي  :ًفي الدٍُّنيىا
(ٓ). 

                                                           

ؽّْ  (ُ) ًف اٍلحى اًئؿو عى ، أم كذب" الصحاح )فجر(.ك" سيمّْيى كيؿُّ مى رى : أم فسؽ. كفىجى رى كفىجى
 َفىاًجرنا"  )مقاييس المغة )فجر((

 .ُُٗ/ِانظر اإليضاح : لمقزكيني ، (ِ)
 .تيذيب المغة: مادة )غفر( (ّ)
 .ِّٓالفركؽ المغكية:  (ْ)
 .ِّٔالسابؽ:  (ٓ)
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 ،ف الكقكع فيما يستقبح مف األمكرع كناية الخطأالزلة في  وكاستخدام
مف جيتو، كصٌدقتو عمى  (ُ)اؽ في قكلو )كاستحسنت كٌؿ ما يقبحبطأتى بالك 

يكضح مقدار  كىك، كالصدؽ نقيض الكذب، القبح نقيض الحسفك  كذبو(،
عاقؿ أك  يستحسنوقبكؿ ما ال ب كيكحي كقبيح، ،تجاكزه عما ىك مستنكر

   َكريـ يوضتير 
تكٌخينا لئليجاز، لمعمـ بو  ،ي ىذا المكضعحذؼ جكاب الشرط فك 

أبمغ في المعنى مف إظياره، أال  (ِ)ألف "حذؼ الجكاب؛ كاالستغناء بالشرط
ترل أنؾ لك قمت لعبدؾ "كا لئف قمت إليؾ" كسكتَّ عف الجكاب ذىب فكره 

كالكسر، فإذا ، كالضرب ،كالقطع ،كالمكركه مف القتؿ ،إلى أنكاع مف العقكبة
كلـ يعمـ  ،فكره أنكاع العقكبات كتكاثرت عظمت الحاؿ في نفسو تمثمىٍت في

ٍدًعًو كزىٍجًرًه عما ييٍكرىه منو، كلك قمت )كا لئف قمت  :أييا يتقي؛ فكاف أبمغ في رى
 إليؾ ألضربنؾ( كأظيرت الجكاب لـ يذىب فكره إلى نكع مف المكركه 

 طَّفى لو سكل الضرب؛ فكاف ذلؾ دكف حذؼ الجكاب في نفسو؛ ألنو قد كى 
 َ(ّ)نفسىو فيسيؿ"

ف المجتيد في النفي إذا أراد تككيد أك"ألف الشرطية أصؿ لمنافية، ك
الجحد يقكؿ:  إف كاف كذا ككذا فعمى كذا أك: فأنا كذا، ككثر ىذا في كبلميـ 

                                                           

قىبَّحى  (ُ) ا" )المصباح المنير )قبح( " كى ٍذميكمن مىٍيًو ًفٍعمىوي إذىا كىافى مى  َعى
كىاب )مىعى ًإف( دكف سىاًئر األدكات كاختصت بذلؾ أًلىنَّيىا أـ  (ِ) "كيحذفاف أىم الشٍَّرط كىاٍلجى

 ىػ(ُُٗاٍلبىاب كىأًلىنَّوي لـ يرد ًفي غىيرىىا"، )ىمع اليكامع : لمسيكطي )المتكفى: 
ِ/ِٓٔ)َ 

نصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف: البصرييف كالككفييف:، ألبي البركات اإل (ّ)
، الناشر: المكتبة العصرية،  ّٖٕ/ِىػ(،ٕٕٓكماؿ الديف األنبارم )المتكفى: 

 َـََِّ -ىػُِْْالطبعة: األكلى 
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، كتقدير (ُ)في باب النفي"  (إف) كفيـ المقصد، فدخمت ،حتى حذؼ الجكاب
ف فعمت كؿ ذلؾ معو   َلـ تسمـ مف حسده كشره(الجكاب )كا 

االستفياـ عف طريؽ  ،كتمؾ حالو ،كلذا تعجب الجاحظ ممف ىذا شأنو
فما ىذا العناء! كأٌنؾ لـ تقرأ المعٌكذة، كلـ ) :بقكلوالتعجب تضمف معنى الذم 

 ،، في التٌقدمة إليو باالستعاذة مف شٌر حاسد إذا حسد(تسمع مخاطبتو نبٌيو 
مع  ،ؾالمحسكد عمى البحث عف سبب فعؿ ذلصكرة االستفياـ ليحمؿ بتى أك 

  َونعممو بإمكاف تجنبو عف طريؽ االستعاذة با م
حاؿ تمؾ ال كىك عمى ،المحسكد عف طريؽ تشبيوىذا  مقصكدهأكد ك 

ارئيا مف شر )حاسد ق بحاؿ مف لـ يقرأ مف كتاب ا المعكذة التي حفظ ا
سىدى  ًمٍف شىرّْ كىك اقتباس مف سكرة الفمؽ ﴿إذا حسد(،  ]سكرة  ﴾حاًسدو ًإذا حى
 االستعاذة بكنصحو الناس   نبيالمخاطبة  سمعي كلـ،  ([ٓالفمؽ: آية )

 َوبا من
-)أتطمب  :بقكلو، النفي داؿ عمى معنىالباالستفياـ  الجاحظ ثـ يأت

اأثرن  -كيحؾ
ا بعد عركس، أك تريد أف تجتني عنبا مف بعد عيف، أك عطرن  (ِ)

، يريد ال يمكنؾ ذلؾ، كحذؼ فعمي ((ّ)ف مف حائؿشكؾ، أك تمتمس حمب لب
 فالحذؼ ىنا " يتكقؼ )تطمب، كتريد( مف الجمؿ الثانية، لداللة ما قبمو عميو،

، كفي فضؿ (ْ)عمى أمريف: كجكد القرينة ككجكد المرجح لمحذؼ عمى الذكر"
                                                           

ىػ(، الناشر: دار الكتب ُٖٓ، )المتكفى: ُٔٔنتائج الفكر في النَّحك لمسُّيىيمي: ص  (ُ)
 َـ ُِٗٗ - ُُِْبيركت، الطبعة األكلى:  –ية العمم

: ما بقي مف رٍسـ الشئ" )الصحاح :مادة أثر( (ِ)  َاألىثىري
" القامكس  (ّ) ًمؿى عمييا فمـ تىٍمقىٍح، أك التي لـ تىٍمقىٍح سىنىةن أك سىنىتىٍيًف أك سىنىكاتو "كناقىةه حاًئؿه: حي

 َالمحيط مادة )حكؿ(
 .ْ/ِحاشية اإليضاح:  (ْ)
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لى ما تىجدي " الحذؼ يقكؿ اإلماـ عبد القاىر: ه كانظٍر إلى مىكًقعيا في نفًسؾ، كا 
ًمفى المطًؼ كالظٍَّرًؼ إذا أنتى مررت بمكضع الحذؼ منيا، ثـ فميت النفسى عما 
، كأف  تىجدي، كأىٍلطٍفتى النظىرى فيما تيًحسُّ بو. ثيَـّ تىكمٍَّؼ أىف تىريدَّ ما حذىؼى الشاعري
، كأٍف  ـي أفَّ الذم قمتي كما قمتي ، فًإنؾ تىعم و إلى لفًظؾ، كتيكًقعىو في سمعؾى تيخرجى

ٍذؼو ىك ًقبلدىةي الًجيد، كقاعدةي التَّجكيد"ريبَّ    َ(ُ)حى
 مكف كجكده،ماال ي الذم يطمبالمحسكد حاؿ ىذا الجاحظ  شبوي كىنا

، في الجيؿ كعدـ الرشد،  ،كالضبع ،باقؿكؿ مف حاؿ ب إٌنؾ إذا ) :قكلوبكىـر
((ّ)، كأحمؽ مف الضبع(ِ)أعيا مف باقؿ ، كىك مف األمثاؿ ، كأغفؿ مف ىـر

لتكضيح صكرة المحسكد الذم يرجك ما ال  ،تي استعاف بيا الجاحظالالثائرة 
كتقديره  ،مستغنيا بالجكابحذؼ فعؿ الشرط قد ك ، كيطمب ماال يكجد ،يككف

 َأعيا مف باقؿ، كأحمؽ.... الخ(إذا تككف إٌنؾ ذلؾ  )إنؾ إف طمبت كجكد
) إف كنت تجيؿ بعد ما أعممناؾ، : ا في قكلوتى بالشرط أيضن أ كما

بعدما قٌكمناؾ، كتبٌمد بعدما ثٌقفناؾ، كتضٌؿ إذ ىديناؾ، كتنسى إذ  كتعكجٌ 
ذٌكرناؾ، فأنت كمف أضٌمو ا عمى عمـ فبطمت عنده المكاعظ، كعمي عف 

                                                           

 .ُُٓئؿ االعجاز : صدال (ُ)
كىافى  ً (ِ) بيعةى، كى : كىىيكى رجؿ ًمف رى مف أىمثاليـ ًفي بىاب التٍَّشًبيو: )ًإنَّو ألٍعيىا مف بىاًقؿ( .قىاؿى

ًيٌيا، اشترل ظبيا بأحد عشر درىما، فقيؿ لو: بكـ اشتريتو؟ ففتح كفيو، كفرؽ  عى
فضربكا بو المثؿ  أصابعو كأخرج لسانو، يشير بذلؾ إلى أحد عشر، فانفمت الظبى،

 َفي العى )الصحاح: مادة )بقؿ((
باع كجد تكدية في غدير، فجعؿ يشرب  (ّ) بيع.( تزعـ األعراب أف أبا الضّْ )أىٍحمىؽي ًمفى الضَّ

اه" حتى اٍنشؽَّ بطنىو  بيكحى ـي المبف، كيقاؿ: بؿ كاف ينادم "كاصى الماء كيقكؿ: حبذا طىٍع
أس الًخٍمًؼ لئبل يرضع الفصيؿ"، )مجمع األمثاؿ: كمات.  كالتكدية: العكدي ييشىدُّ عمى ر 
ىػ(، المحقؽ: محمد محيى الديف عبد الحميد، ُٖٓأبك الفضؿ النيسابكرم )المتكفى: 

 َبيركت، لبناف -الناشر: دار المعرفة 
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المنافع، فختـ عمى سمعو كقمبو، كجعؿ عمى بصره غشاكة. فنعكذ با مف 
داية كالي أك تجاىمو بعد معرفتو يؤكد عمى ضبلؿ مف جيؿ ذلؾفالخذالف(، 

نكيع ، لتوالشرط مع المطابقة بيف ألفاظفعؿ بنى معناه ىذا عمى تكرار ك ، إليو
  َكتجاىؿ ما ينفع ،المعاني التي تشير إلى الغفمة

مثبل لحاؿ  وضرب ،حكاؿ جميعااألمف تمؾ  مركبا ياتشبي بجكاال جعؿك 
، كاالعكجاج بعد التقكيـ ،كقد تمكف منو الجيؿ بعد العمـ، ىذا المحسكد

، فيك كمف كالنسياف بعد التذكير ،كالضبلؿ بعد اليداية ،بلدة بعد التثقيؼكالب
امتنع أف ، كلـ يعد يستجيب ليا، ك فبطمت عنده المكاعظ ،أضمو ا عمى عمـ

كمف منع  يا، فيكنحيؿ بينو كبيقد ك  ،ونفعالتي تء مف األمكر ييصؿ إليو ش
الختـ عمي  كىك ،قكل بسبب مانع .يريدكحيؿ بينو كبيف ما  ،كالخير ،المنافع
 هجعؿ عمى بصر كما كال يدرؾ ما يفيده، ، ما يصمحو سمعيفبل كقمبو،  ،سمعو

 َصبلحوبل يرجى فغشاكة، 
بقكلو: )فبطمت عنده المكاعظ،  ذلؾ ما ينتج عفالجاحظ فصَّؿ قد ك 

(، (ِ)كقمبو، كجعؿ عمى بصره غشاكة ،عمى سمعو (ُ)كعمي عف المنافع، فختـ
بما فيو المنافع العظيمة، كاألمكر الجميمة حتى يقع فيما كىك كناية عف جيمو 
 َفيو اليمكة كالخسراف

استئناؼ ، (كقمبو، كجعؿ عمى بصره غشاكة ،)فختـ عمى سمعو: كقكلو
بياني يبيف سبب ما ذكر قبمو، ككأف سائبل قاؿ كما سبب ذلؾ؟ فجاء الجكاب 

                                                           

ًفي التٍَّنًزي (ُ) ٍتـ عمى القىمب: أىال يفيـ شىٍيئا كىالى يخرج ًمٍنوي شىٍيء، كىأىنَّوي طبع، كى  ؿ: "كالخى
ا ييكضع عمى الطّْينة"، )المحكـ  {َخَتم اهلل عمى َقُموبيم} ، أىم: طبع،... كالخاتىـ: مى

 َكالمحيط األعظـ(: مادة : )ختـ(
 َ"الًغشاكة: مىا غشي اٍلقمب مف الطٍَّبع، كالغشاء: الغطاء"، )المساف مادة غشا( (ِ)
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الحاؿ  أف )ختـ عمى سمعو...الخ(، كحتى يبطؿ عجب مف تعجب مف تمؾ
عمى ا ختـ فإذا عمـ أف ، بو وعمم كمف تجاىمو ما ينفعو بعد ،الغريبة

اقتباس مف  ىك، ك وبطؿ تعجب ،بصارىـ غشاكةأكعمى  ،اكقمكبيـ ختمن ، أسماعيـ
َخَتَم الماُو َعَمى ُقُموِبِيْم َوَعَمى َسْمِعِيْم َوَعَمى  } تعالى:المكلى سبحانو ك ؿ ك ق

القرآف يظير تأثره ببما ، ([ٕ]البقرة: آية ){َلُيْم َعَذاٌب َعِظيمٌ اَوٌة وَ َأْبَصارِِىْم ِغشَ 
كمعناه "طىبىعى عمى قيميكبيـ بكفرىـ، كىـ  ، كحرصو عمى االقتباس منو،الكريـ

لىكنييـٍ لـ يستعممكا ىىًذه الحكاٌس اٍسًتٍعمىاال ييجدم  كىانيكا يسمعيكفى كيبصركف، كى
لـ ي مىٍيًيـ؛ فصاركا كمف لـ يسمع كى لـ يعقؿ"عى ، فيشبو حاؿ ىؤالء (ُ)بصر كى

لعدـ  ،ال يمكنو ذلؾنتفاع بما لدييـ مف سمع كبصر، بمف االالكافريف كعدـ 
 امتبلكو القدرة عمى السمع كالبصر، بجامع فقد المنفعة في كؿ 

  َبطريؽ التمثيؿ
مىى اٍلًكتىابً " نىاًء كىاٍلغىٍمؽي عى مىى اإٍلً ًقيقىتيوي السَّدُّ عى ـي حى ٍت نىٍحًكًه مىعى  ،ًبًطيفو  كىاٍلخى كى

مىةو  ٍضًع عىبلى ـى  كى ًم ، فىًإذىا فيًتحى عى اتىـو ًليىٍمنىعى ذىًلؾى ًمٍف فىٍتًح اٍلمىٍختيكـً مىٍرسيكمىةو ًفي خى
اًحبيوي أىنَّوي فيًتحى ًلفىسىادو يىٍظيىري ًفي أىثىًر النٍَّقًش   ،فكأنو جعؿ األسماع ،(ِ)"صى

جعؿ عمى بصره كما ، ييا فبل يدخميا شيءكالقمكب مثؿ األكعية التي يختـ عم
  َرؤية ما ينفعوعنو غطاء يحجب 
مجاز عف عدـ نفكذ العمـ بما ينفع إلى كؿ مف الختـ كالغشاكة ككؿ مف 

فبل  ،بصارسماع كعميت األضرب عمى األإذ ف ،السمع كالعقؿ أك البصر
 ىإما عمفيي مجاز  ،كمغشي دكنيا ،مختكـ عمييا كأنياك ، تنتفع بما ترل

كالغشاكة، ثـ إطبلؽ  ،االستعارة بتشبيو عدـ حصكؿ النفع المقصكد منيا بالختـ
                                                           

 َتيذيب المغة: مادة )سمع( (ُ)
 .ِْٓ/ُالتحرير كالتنكير:  (ِ)
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لفظ الختـ عمى االستعارة التبعية، كلفظ الغشاكة عمى االستعارة األصمية، كىما 
 َ، فالمشبو محقؽ عقبلمف االستعارة التحقيقية

الختـ كالغشاكة تشبيو تمثيمي ، بتشبيو ىيئة كؿ مف  ما عمى جعؿا  ك 
ة متخيمة في قمكبيـ في عدـ ادراكيـ بييئة الختـ، كتشبيو ىيئة متخيمة كىمي

نفع بييئة الغشاكة ، كىك مف تشبيو ي رؤية ماك  ،في أبصارىـ مف عدـ التأمؿ
 َالمعقكؿ بالمحسكس

، ك  اا مجازن مجعمي ما عمىا  ك  المراد ىك اتصافو  فَّ أمرسبل عبلقتو المزـك
 َ(ُ) لؿ كال ير يعق يسمع كال و النَّ أكىك  ،ببلـز ذلؾ

ذ إ ،سماع كالقمكبكالختـ يناسب األ ،بصاراأل تناسب الغشاكةى  كما أفَّ 
 َكالختـالغمؽ  ىمعن مايتخيؿ فيييمكف أف إذ  الكعاء ذف كالقمب يشبيافف األأ

)أعكذ با  :كمف كاف ىذا حالو كاف مستكجبا لمدعاء كاالستعاذة بقكلو
كجب لذا  ،فيقع فيو (ِ) يعصمو مف السكء"مف الخذالف( "كًخٍذالفي ا لمعبد: أال

 َاالستعاذة منو
 ،:)إٌنو ال يأتيؾ قكلوبمع المحسكد  الحاسدحاؿ الجاحظ يصؼ كما 
ما  أحسف ما تككف عنده حاال أقؿٌ  ،كلكف يكازيؾ ،كال يحاكيؾ ،كلكف يناديؾ

تككف ماال، كأكثر ما تككف عياال، كأعظـ ما تككف ضبلال، كأفرح ما يككف بؾ 
 َب ما تككف بالمصيبة عيدا، كأبعد ما تككف مف الناس حمدا(أقر 

(، (ْ)كلكف يكازيؾ (ّ)،، كال يحاكيؾكلكف يناديؾ ،فقكلو :)إٌنو ال يأتيؾ
مف سخط تعيف المخاطب المحسكد بيذا الر كاؼ الخطاب لئلشارة إلى اكر ت

                                                           

 . ِٓٓ/ُينظر التحرير كالتنكير البف عاشكر:   (ُ)
 َالعيف: مادة )خذؿ( (ِ)
 َيقاؿ: "حكىيتي فبلنان كحاكيتيو إذا فعمتي مثؿى ًفٍعمو، أك قكلو سكاء". العيف مادة )حكي( (ّ)
 َ"كاإلزاء: المحاذاة ، تقكؿ: ىك بإزاء فبلف، أم: بًحذائو" )العيف مادة )كزم(( (ْ)
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عف القصر ك  بكؿ مف )إٌف( المضافة لضميره بغرض تحقيره، ، كأكدهالحاسد
لكره  ،ال إتيانو ئوعمى ندا الحاسد قصر فعؿحيث  ،(لكفبػ)العطؼ  طريؽ

 َال يقمدىاك  ،كصفاتو ،يكازيو في أفعالوإذ كعمى مكازاتو ال  محاكاتو، مبلقاتو، 
أقٌؿ ما  ،)أحسف ما تككف عنده حاال :في قكلوأفعؿ التفضيؿ كرر كما 

رح ما يككف بؾ كأف ،تككف ماال، كأكثر ما تككف عياال، كأعظـ ما تككف ضبلال
كؿ جعؿ ف، (أقرب ما تككف بالمصيبة عيدا، كأبعد ما تككف مف الناس حمدا

كطابؽ بينيا  ،كصفا لممحسكد ،أبعد( -أقرب -أعظـ-أكثر -) أقؿمف 
لو صفات التي ال يينأ صاحبيا، كال يحسف المف  سداه الحايتمنليكضح ما 

كء حاال لعدـ كفاية فإذا كاف المحسكد أقؿ ماال كأكثر عياال، كاف أسحاؿ، 
و الطباؽ كضحكىك ما في نفسو، سيء حاجاتيـ، كما لذلؾ مف أثر  أبنائو

)بالمصيبة المحسكد عندما يككف  ،ـيعظ يككف في فرححيث كأكثر(، -)أقؿ بػ
يظير مقدار كره  ،، كبيف كؿ مف القرب كالبعد طباؽ، كلمحمد أبعد( أقرب

 ذإ(، ما يككف كأفرح -سف حاالالحاسد كحقده عمى المحسكد، الذم يجعمو )أح
تبيف حاؿ الحاسد  ،كأفرح( مراعاة نظير -كبيف )أحسف ،ما يريد تحقؽ لو

 وتلتأكيد رغبتو في كينكن ،)ما تككف(ر كر ك  إذا ساء حاؿ المحسكد، توصفك 
 ،مف الناس( -بالمصيبة -)عنده الجار كالمجركرتقديـ ك ، حاؿتمؾ العمى 

 -ماال -بيف )حاال تكازمم سجعالجمؿ مف ما بيف  مع، األىـلككنو المقصكد 
عف طريؽ لبلنتباه ذب اجال ،لتنكع، داؿ عمى احمدا( -كبيف )عيدا ،عياال(

 َكتناسب المعنى الجرس المكسيقى الناشئ عف تكافؽ النغمة
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 كالبعد عنو ،الحاسد تجنبالداؿ عمى لزكـ  بالشرطالجاحظ  أتيثـ ي
، (ُ)المكتى، كمخالطة الٌزمنى )فإذا كاف األمر عمى ىذا فمجاكرة :قكلوب

، أىكف مف (ٓ)، كأكؿ القرداف(ْ)، كمصر المصراف(ّ)بالجدراف (ِ)كاالجتناف
 ؛ا لمشرطجكابن  )أىكف( التفضيؿ (ؿعأفء بػ)جاك  ،بحبمو(معاشرتو، كاالٌتصاؿ 

قؿ أىكف كأ ،لكراىتيا النفسي  اييضتفعؿ تمؾ األشياء التي ال تر أف لمداللة عمى 
قكلو: بباالستعارة التصريحية  هكأكد ،االتصاؿ بوك الحاسد  مف معاشرةضررنا 

 أككد في النفس مف الحقيقة، كتفعؿ في  لككنيا " ،كاالٌتصاؿ بحبمو()
 ال يرغب حببل توي كمخالطى  الحاسدى  دَّ جعؿ كي حيث  ،(ٔ)النفكس ماال تفعمو الحقيقة"

 َفي كصمو
 ةكناي ،نى(مى لزَّ )مخالطة امنيا:  ،أكرد في ىذا األسمكب عدة كناياتكما 

  َضعاؼ القكلك  ،كبار السفمف المبتميف ك  ،العجائز معاشرة عف

                                                           

ًمفى (ُ)  اًئًو أىك تىٍعًطيؿ قكاه،...كأزمفى الشيءي،  يقاؿ " زى ـي بعض أىٍعضى ٍد الرجؿي يزمىف، كىىيكى عي
،.)جميرة المغة: مادة )زمف(( مىٍيًو الزمافي  ًَإذا أىتىى عى

، )مختار الصحاح: مادة )جنف((. (ِ) : ااًلٍسًتتىاري  ااًلٍجًتنىافي
ٍدرىافه " ،)مختار الصحاح: مادة   (ّ) ٍدًر جي ٍمعي اٍلجى اًئط "جى )جدر(،: ك"ىيكى كالحائط، لىًكف اٍلحى

 ييقىاؿ اٍعًتبىارا باإلحاطة لممكاف، كالجدار اٍعًتبىارا بالنتكء كاالرتفاع"،  )الكميات معجـ في
 . ّْٓ، ص  المصطمحات كالفركؽ المغكية: ألبي البقاء القريمي الكفكم

: المعا،  (ْ) بعضيـ: مصير إنما ىك كالجمع المصراف،... كقاؿ  -مفرد أمعاء-"كالمىصيري
مفعؿ مف صار إليو الطعاـ،... كقاؿ ابف السكيت: المصر: حمب كؿ ما في 

 َالضرع".) الصحاح: مادة )مصر(
ًبؿ، كىاٍلجمع :أقردة، كقرداف، " )المحكـ كالمحيط االعظـ: مادة  (ٓ) "كالقراد: دكيبة تعض اإٍلً

 َ)قرد((
، بتحقيؽ: الدكتكر ُْىػ(صْٖٓمتكفى: البديع في نقد الشعر: ألسامة بف منقذ )ال  (ٔ)

أحمد أحمد بدكم، الدكتكر حامد عبد المجيد، مراجعة: األستاذ إبراىيـ مصطفى، 
 الناشر: الجميكرية العربية المتحدة، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، اإلدارة 

 َالعامة لمثقافة
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 ،يخيؼيرىب ك كناية عف التستر كالحماية مما  )االجتناف بالجدراف(ك
   َ( كناية عف شدة الجكعدافرٍ كأكؿ القً  ،رافصٍ ك)مصر المي 

ككجكب البعد  ،مكاف معاشرة الحاسدعدـ إكناية عف  ككؿ تمؾ األحكاؿ
 َنستعيذ با منوـ يعظمف ضرر  يوما يترب عمل ؛مخالطتوعف 

 ،لويجعؿ الغؿ نتيجة  حيث ،لى كصؼ الحسدالجاحظ إثـ ينتقؿ 
مف أغصانو،  الحسد، كىك رضيعو، كغصفه  (ُ)يجي تً نى  ؿُّ )كالغً  :وقكلبكمسببا عنو 

 َأفعالو(كعكف مف أعكانو، كشعبة مف شعبو، كفعؿ مف 
 ،ةصفال كتقرير لئليضاحلزيادة  ؛كاز حذفو( مع جالمسند اليو )ىكذكر ك 

 يفي (،الغؿكىك لفظ ) الدالة عميو كجكد القرينةل ،ثـ حذفو مف بقية الصفات
الحذؼ  ا، كقد ذكر الدكتكر أبك مكسى مزايقرينة مقالية دالة عمى المحذكؼ

"كؿ صكر الحذؼ كراءىا مزايا ثبلث؛ األكلى: االختصار، : مف العبارة بقكلو
...، كالثانية: صيانة الجممة مف الثقؿ، كالترىؿ المذيف يحدثا مف  أك اإليجاز

ذكر ما تدؿ عميو القرينة، كالثالثة: إثارة الفكر كالحس بالتعكيؿ عمى النفس في 
 َ(ِ)إدراؾ المعنى"
النتاج، ) :كؿ مفب ؿّْ غً ما يتسبب عف الحسد مف الجاحظ شبو كما 

تفرعو عنو، ك  ،في ترتبو عميو كالغصف، كالعكف، كالشعبة، كالفعؿ( ،رضيعال
"طريؽ التشبيو فيو المبالغةي مف  كببلغتو تعكد إلى ما كاف ،كككنو سببا فيو

)كما  :بتشبيو آخر بقكلو زاده تكضيحا كتفصيبلك ، (ّ)المشاىدات كالمحسكسات"
                                                           

ٍضًع اٍلغىنىـً كىاٍلبىيى  (ُ) ٍمًع كى ( اٍسـه ًلجى ٍنتيكجي ")النّْتىاجي ٍف المٍَّيًث كىغىٍيًرًه ثيَـّ سيمّْيى ًبًو اٍلمى اًئـً كيمّْيىا عى
ًزٌل )المتكفى:   مادة )نتج (، ىػ(،َُٔ")المغرب: لبرىاف الديف الخكارزمي الميطىرّْ

 . ، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخالناشر: دار الكتاب العربي
 .ُُٔخصائص التراكيب : د/محمد محمد أبك مكسى، ص  (ِ)
 .ِّٓأسرار الببلغة : ص  (ّ)
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أٌنو ليس فرع إاٌل لو أصؿ، كال مكلكد إاٌل لو ميكًلد، كال نبات إاٌل مف أرض، كال 
ف تغٌير اسمو، فإٌنو صفة مف صفاتو، كنبته مف رضً مف مي رضيع إاٌل  ع، كا 

شبو الغؿ الناتج عف الحسد بكؿ مف )الفرع، حيث نباتو، كنعت مف نعكتو(، 
كىكما  ،عف غيره سببم افي ككف كؿ منيكالرضيع(  كالمكلكد، كالنبات ،
كأكده بأسمكب مف التشبيو، ( ُ)طرؼ الثاني"اللػ"تعدد ، يعرؼ بتشبيو الجمع

، حقيقي تحقيقي لمكافقتو الكاقع كىك قصر ،القصر بطريؽ النفي كاالستثناء
 وما ينتج عنصكرة الحسد ك  كبذلؾ تآزر كؿ مف التشبيو كالقصر في تكضيح 

 َمف غؿ
ف تغٌير اسمو، فإٌنو صفة مف في تى بالشرط بػ)إف( أكما  قكلو )كا 

و ميما اختمفا يؤكد ارتباطو الكثيؽ بأصمو، ال ينفؾ عنحيث صفاتو...الخ(، 
يقصد بو فرد إذ لجنس عمى االتنكير فيما ذكر داللة ك في الشكؿ أك الكصؼ، 

، إلى جانب ما دؿ عميو الجناس غير معيف مما يصدؽ عميو اسـ الجنس
االشتقاقي بيف )صفة كصفات، نبت كنبات، نعت كنعكت( مف التأكيد، كما 

 َحققو مف التناسؽ كالتناغـ بيف الكممات
 ا ادلثحث ٌرضح:ِٓ خالي ٘ذٚ

ة، إلى يعيدكالب ،نشائيةليب اإلاسكؿ مف األ ىعمو اعتماد الجاحظ في
كالشرط، كالتشبيو ،كالكناية، حيث  :بعض األساليب األخرلل استخداموجانب 
 ؤكد عمىيالذم ك ، أسمكب األمر الذم تضمف معنى النصيحةكؿ مف: استخدـ 

التنبيو،  و مف الداللة عمىما في كتجنب مخالطتو، مع ،لزكـ البعد عف الحاسد
ا  األمر ولى جانب تضمينإكالعمؿ بو،  ،نصحالالحث عمى قبكؿ ك  معنى أيضن

أسمكب ك  عمى فعؿ المأمكر بو،كالحرص  ،التنبيوزيادة الداؿ عمى  ،الشرط

                                                           

 .ِْٗ/ّبغية االيضاح :  (ُ)
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ا،الذم أشرب معنى النيي   أساليب: لكؿ مف الجاحظ تكرارك  النصح أيضن
ف، كلك(، بػ الشرط  كأتقديـ الجار كالمجركر، ب كاء كافس ،القصرك  )إذا، كا 

  :تضمف معنىالم ،االستفياـ كأ، العطؼ بػ )لكف( كأالنفي كاالستثناء، 
ستئناؼ االك ، بيف الجمؿ كالكصؿ أفعؿ التفضيؿ،تكرار ك  ،التعجب أك النفي،
كؿ مف المسند ل وحذفك  ،القرآف الكريـمف  لفاظأل وقتباساإلى جانب  ،البياني
 اإلتياف بالعديد مف الصكرمع  ،عتراض بالدعاءاال، ك كجكاب الشرط ،إليو

 السائرة، األمثاؿ بذكرالظاىرة عنايتو ك ، يةالتشبييية، كالكنائية، كاالستعار 
إلى جانب اىتمامو الممحكظ فكره،  كيثبتكضح معناه، ي بماكتكرارىا، 

، كجناس مصحؼ، كمراعاة نظير ،كمقابمة ،بالمحسنات البديعية مف طباؽ
لمامظير مقدرتو المغكية، ك ي ؼ، كمتكازم،كسجع مطر  مفردات المغة بو ا 

، وغرضتكضيح أعانتو عمى  ،تنكعةم عباراتصكغ  مف مكنتو، التي ياأساليبك 
يصاؿ فكره إلى كجداف مخاطبك      َويا 

 
 

* * * * * * 
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 ٌزاتعا ادلثحث
 اجلٕح جزاء ذزن احلضذٔعٍُ اجلاحظ يف ٚصف  تالغحِٓ 

 ٍزصاٌحٌ اجلاحظٚحضٓ خراَ 
: ِٓ تالغح اجلاحظ يف ٚصف   اجلٕح: ٔعٍُ أًٚلا

 إٌص : 
 -جؿ جبللو-كرأيت ا ]كأىميا: يقكؿ الجاحظ في كصؼ أحكاؿ الجنةى 

بأحسف زينة، كجعميا دار  ذكر الجٌنة في كتابو فحبٌلىا بأحسف حمية، كزٌينيا
خطر عمى كمحٌؿ أنبيائو، ففييا ما ال عيف رأت، كال أذف سمعت، كال  ،أكليائو

كالكرامة عندما  ،قمب بشر. فذكر في كتابو ما مٌف بو عمييـ مف الٌسركر
( اْدُخُموَىا ِ٘ٗإنا اْلُمتاِقيَن ِفي َجنااٍت َوُعُيوٍن )}كبٌكأىا ليـ فقاؿ: ،دخمكىا

( َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِىْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَواًنا َعَمى ُسُرٍر ِٙٗبَساَلٍم َآِمِنيَن )
         َ {َما ُىْم ِمْنَيا ِبُمْخَرِجينَ ( ََل َيَمسُُّيْم ِفيَيا َنَصٌب وَ َٚٗقاِبِميَن )ُمتَ 

فما أنزليـ دار كرامتو إاٌل بعد ما نزع الغٌؿ كالحسد مف قمكبيـ، فتيٌنكا 
بالجٌنة، كقابمكا إخكانيـ عمى الٌسرر، كتمٌذذكا بالنظر في مقابمة الكجكه لسبلمة 

كيخرجو مف  ،كلك لـ ينزع ذلؾ مف صدكرىـ ،مف قمكبيـكنزع الغٌؿ  ،صدكرىـ
قمكبيـ، الفتقدكا لذاذة الجٌنة، كتدابركا كتقاطعكا كتحاسدكا، ككاقعكا الخطيئة، 
كلمٌسيـ فييا الٌنصب، كأعقبكا منيا الخركج، ألٌنو عٌز كجٌؿ فٌضؿ بينيـ في 

 َالمنازؿ، كرفع درجات بعضيـ فكؽ بعض في الكرامات، كسنٌي العطيات
مٌما نزع الغٌؿ كالحسد مف قمكبيـ ظٌف أدناىـ منزلة فييا، كأقربيـ بدخكؿ ف

الجٌنة عيدا، أٌنو أفضميـ منزلة، كأكرميـ درجة، كأكسعيـ دارا بسبلمة قمبو، 
كلك كاف غير ذلؾ لصاركا إلى  ،كنزع الغٌؿ مف صدره، فقٌرت عينو كطاب أكمو

 .(ُ)[كالٌذنكب كلحدثت العيكب االىتماـ بالقمكب،ك  التنغيص في النظر بالعيكف،
                                                           

 .ُِْدبية: ص ( الرسائؿ األُ)
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كما أخبر عنيا  كنعيميا الجنة صفة مبحثفي ىذا الالجاحظ ذكر ي
بأعظـ الصفات كأعبلىا، كيكضح خمكىا مف ، كيكشييا -سبحانو-المكلى 

 سمكب الخبرمألامستخدمنا  ،رضاة كالسعادالشعكر بالالذم يفقد الغؿ كالحسد 
ا جؿ جبللو ذكر الجٌنة في كتابو  قكؿ: )كرأيتالذم يقرر المعنى كيثبتو، ي

كمحٌؿ أنبيائو،  ،فحبٌلىا بأحسف حمية، كزٌينيا بأحسف زينة، كجعميا دار أكليائو
أتى ك  ،ففييا ما ال عيف رأت، كال أذف سمعت، كال خطر عمى قمب بشر(

، كرسكخو  كقكؿ رسكلو -عز كجؿ-و بخبر المكلىغير مؤكد لثبكت بالخبر
بصيغة الماضي في كؿ مف ىذا بر عف مقصكده عك  ،سمـعقيدة كؿ م في

، اتحقؽ كجكدىل ،سمعت، خطر( كجعميا، رأت،كزينيا،  فحبلىا، )رأيت، ذكر،
تكضح صيغة التفضيؿ )أحسف( ك ، كتجنبو فيك كائف ال محالة لمف ترؾ الحسد

 كاألكلياء، ،األنبياءزلة ػيبلءـ من ،ـيكر تـ ك ينع مف -سبحانو-ما أعده المكلى
لـ يشاىد مثمو إذ عنو بقكلو: )ما ال عيف رأت، كال أذف سمعت(، كنى  ىك ماك 

  َمف قبؿ
إلى صيغة  ،الجاحظ مف صيغة الخطاب في )كرأيت( (ُ)لتفتا ىناك 
(؛ لينتقؿ فيياك  كزٌينيا، كجعميا،، فحبٌلىا) :بقكلو كصؼ الجنةفي الغائب 

 -انوسبح-عده ا أما  يكضح، ك مياىأالجنة ك  أحكاؿ بالمخاطب إلى معرفة
  َـيكر تلعباده مف نعيـ ك 

                                                           

ىذا عند عمماء المعاني، كلو معنى آخر عند المتقدميف ال يتسع مجالو ىنا، كىك"  (ُ)
مأخكذ مف التفات اإلنساف مف يمينو إلى شمالو أك العكس. ىذا كااللتفات مف حيث 

ىي خاصية التركيب مف عمـ المعاني، كمف حيث إنو يحسف إنو يشتمؿ عمى نكتة 
الكبلـ كيزينو مف عمـ البديع كالسكاكي أكرده في عمـ المعاني كالبديع.( ) حاشية 

 (.ٖٓ/ِااليضاح : لمخطيب ، تحقيؽ محمد عبد المنعـ خفاجي، 
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 توعبلق مرسؿه  مجازه ، كمحٌؿ أنبيائو( ،أكليائو )جعميا دار: قكلوك 
أكرميـ كأراد كؿ مف  ،األكلياء كاألنبياء مف أىؿ الجنة الجزئية، حيث ذكر

، بالذكرنبياء األكلياء كاأل خص، ك مف العباد ةجنال بدخكؿ -سبحانو-ا
 ضافة لضمير المكلى اإل، ك فضبلك  نةمكا ظـأعك  ،زلةػمن شرؼنيـ أكك ل
 َكتكريمو المضاؼ لتعظيـ -كتعالى سبحانو-

 الجنة ىي دار النعيـ التي أعدىا ا مف الراسخ في عممنا أف ك 
إفَّ المَّوى : »في الحديث القدسي  النبيعنيا خبر كقد ألممتقيف،  -عٌز كجؿ-

اًلحً  ؿَّ قىاؿى أىٍعدىٍدت ًلًعبىاًدم الصَّ يفى مىا الى عىٍيفه رىأىٍت كىالى أيذيفه سىًمعىٍت كىالى عىزَّ كىجى
مىى قىٍمًب بىشىرو  طىرى عى  ؛كقد اقتبس الجاحظ ألفاظ ذلؾ الحديث الشريؼ ،(ُ)«خى

 َألىؿ الجنة مف نعيـ -سبحانو-لبياف ما أعده ا 
فيك مف األحاديث  ،(ِ(يجازعمى اإل العمكمماـ اإلبو استشيد كما 

عمى ما أعده تمؾ الكممات المعدكدة  دؿتإذ  ماؿ،الكاردة عمى جية اإلج
 تخيؿك أ ،ودراكإيعجز العقؿ عف مف نعيـ ألىؿ الجنة  -سبحانو-المكلى

                                                           

شرح األربعيف النككية لمعثيميف ، المؤلؼ: ـ/حمد بف صالح بف محمد العثيميف  (ُ)
 .ُِٕ،ُِٔىػ(، الناشر: دار الثريا لمنشر، صُُِْ)المتكفى: 

كفي حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو = كفاية الحاجة في شرح سنف ابف ماجو، 
المؤلؼ: محمد بف عبد اليادم التتكم، أبك الحسف، نكر الديف السندم )المتكفى: 

 َ(ٖٗٓ/ِبيركت، بدكف طبعة ، ص -ىػ(، الناشر: دار الجيؿ ُُّٖ
أخرجو البخارم كتاب: بدء الخمؽ، باب: ما جاء في صفة الجنة كأنيا مخمكقة، ك 
  َ(ِِْٖكتاب: الجنة كصفة نعيميا كأىميا، ) -(، كمسمـ ِّْْ)

، ُِّ/ِىػ(،ْٕٓالطراز ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز: لمعمكٌم )المتكفى:  (ِ)
 َىػُِّْبيركت، الطبعة: األكلى،  –ة الناشر: المكتبة العنصري
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زَاًء ِبَما َفاَل َتْعَمُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُيْم ِمْن ُقراِة َأْعُيٍن جَ  }:تعالى، قاؿ صفتو

  َ[ُٕآية  :]السجدة {َكاُنوا َيْعَمُمونَ 
 أتى ،لشريؼفي الحديث ا تما كردكنة جال ةالجاحظ صف ذكرأف كبعد 

)فذكر في كتابو ما مٌف بو : ولك قبالكريـ  كتابفي الكما كردت  مياة أىصفب
ِإنا اْلُمتاِقيَن ِفي  }عمييـ مف الٌسركر كالكرامة عندما دخمكىا كبٌكأىا ليـ فقاؿ:

( َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِىْم ِمْن ٙٗ)( اْدُخُموَىا ِبَساَلٍم َآِمِنيَن َ٘ٗجنااٍت َوُعُيوٍن )
( ََل َيَمسُُّيْم ِفيَيا َنَصٌب َوَما ُىْم ِمْنَيا ِٚٗغلٍّ ِإْخَواًنا َعَمى ُسُرٍر ُمَتَقاِبِميَن )

 َ[(ْٖ - ْٓ) ]الحجر: اآليات {ِبُمْخَرِجينَ 

اٍت ِإنا اْلُمتاِقيَن ِفي َجنا } :بقكلو (إفػ)ا بمؤكدن  مالخبر األسمكب جاء ىنا ك 

ف أعد ليـ جنات أعف المتقيف  -سبحانو-أخبر المكلى إذ  ،{َوُعُيونٍ 
 :ىك زيادة اإليضاح كالتقرير، كقكلو :كالغرض مف التأكيد ،(ُ)كعيكف

  يقدر حاال مف المتقيف، قكؿ محذكؼلمقكؿ {اْدُخُموَىا ِبَساَلٍم َآِمِنينَ }
اًؿ كىاٍلقى "ادخمكىا،  :يقاؿ ليـ :كالقرينة ظاىرة، كالتقدير ًئكىةي ًعٍندى ًإٍدخى اًئؿي ىيكى اٍلمىبلى

نَّةى   َ(ِ)"اٍلميتًَّقيفى اٍلجى
( لممصاحبة، أم لئلكراـ،  (دخمكىاا) كاألمر بػ اٍلبىاءي( في )ًبسىبلـو ك)ى

 حيث يككنكا، عند دخكؿ الجنة بياف لحاليـكىك ، يصحبكـ مع دخكليا السبلـ
 َ(آمنيف) :، ككذلؾ قكلومسٌمما عميكـ أك ،سالميف مف كؿ أذل

                                                           

اريىىا  (ُ) ٍمعي عىٍيفو اٍسـه ًلثيٍقبو أىٍرًضيٍّ يىٍخريجي ًمٍنوي اٍلمىاءي ًمفى اأٍلىٍرًض. فىقىٍد يىكيكفي اٍنًفجى : جى "كىاٍلعيييكفي
ٍنسىاًف ")التحرير كالتنكير: ) ًؿ اإٍلً  َ( ِْٓ/ًُْبديكًف عىمى

 .ٓٓ/ُْالتحرير كالتنكير، (ِ)
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عمى  الجاحظ بيا كاستدؿ ،الكريـ  التي ذكرت في القرآفكمف أحكاليـ 
َوَنَزْعَنا َما  } :سبحانو قكلو االذم يفسد نعيمي كالحسد ،خمك الجنة مف الغؿ

الكاك عاطفة عمى الخبر ك ، {ًنا َعَمى ُسُرٍر ُمَتَقاِبِمينَ ِفي ُصُدورِِىْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوا

كممة ك  كنزعنا( ،تا، كالتقدير: )إف المتقيف في جن {َوُعُيونٍ  ِفي َجنااتٍ  }كىك
"حاؿ مف الضمير المضاؼ إليو صدكر كالصدكر جزء مف المضاؼ  )ًإٍخكانان(
نما تجيء الحاؿ مف المضاؼ إليو: إذا كاف المضاؼ بعضو"، "(ُ)إليو " ، (ِ)كا 

ث حي ،كحسد التشبيو أم نزعنا ما يحيؾ في الصدكر مف غؿ ىعمالمعنى ك 
، كببلغة التشبيو تكمف في كحاؿ اإلخكاف في الدنياحاليـ في الجنة يككف 

التي نشأت مف حذؼ  ،المبالغة في كصفيـ باألخكة كالمؤانسة كحسف الصحبة
  َاألداة كالكجو
زع يكحي بتمكف ػكتعالى، كلفظ الن -سبحانو-ىك المكلى  (زعػالن)كفاعؿ 

( صدكرىـ) بػ التعبير، ك انزع امني زعػينإنو لحتى كاستقراره في النفكس  ،الغؿ
 ،كىك القمب، ذكر المحؿ كأراد الحاؿ فيو ثحي ،مجاز مرسؿ عبلقتو المحمية

  :قكلوك  ،مف المشاعر ماكغيرى كالحسد لغؿإلحساس باا حؿم القمبف
 التعبير ك  ،صدكرالستقر في ما ىك ملككشؼ  ،حاؿبياف لم (ّ) {ِمْن ِغلٍّ }

كىيئتيـ  ،بياف ألحكاليـ {َعَمى ُسُرٍر ُمَتَقاِبِمينَ } :وقكلك ، حاؿ ثانية (إخكانا)بػ 
                                                           

، ِٖٔ/ِىػ(،ٕٗٔلؾ: البف عقيؿ، )المتكفى : شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف ما(ُ) 
القاىرة، دار مصر  -المحقؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد، الناشر : دار التراث 

 َـ َُٖٗ -ىػ  ََُْلمطباعة ، سعيد جكدة السحار كشركاه، الطبعة : العشركف 
شر: ، الناِِِ/ِضياء السالؾ إلى أكضح المسالؾ، لمحمد عبد العزيز النجار،  (ِ)

 َـََُِ -ىػ ُِِْمؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى 
" )تيذيب المغة مادة غؿ(  (ّ) : كىىيكى الًحٍقدي الكىاًمفي  َ" الًغؿُّ
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اءى ًفي التٍَّفًسير:  يقاؿ، يايجمسكن التي ا، جى "تقابؿ اٍلقىٍكـ: اٍستٍقبؿ بىعضيـ بىٍعضن
ألف "المتحابيف في ا ينظر ك  ،(ُ)أىنو الى ينظر بىعضيـ ًفي أقفاء بعض"

 َلصحبةكحسف ا أبمغ في المؤانسة فيك، (ِ)"بعضيـ إلى بعض
المس كناية  {ََل َيَمسُُّيْم ِفيَيا َنَصٌب َوَما ُىْم ِمْنَيا ِبُمْخَرِجينَ }كقكلو:

قىٍكليوي عنيـ،  (ّ)النصب نفيل (ال)ك ،اإلصابةعف  ٍعيىاءي، كى "كىىيكى التَّعىبي كىاإٍلً
، فىتىديؿُّ اآٍليىةي عى  ُـّ كيؿَّ نىصىبو ( نىًكرىةه ًفي ًسيىاًؽ النٍَّفًي فىتىعي ًة أىٍىًؿ )نىصىبه مى مىى سىبلى

ًميًع أىٍنكىاًع التَّعىًب كىاٍلمىشىقًَّة،  نًَّة ًمٍف جى بل يصيبيـ في الجنة نصب، ف، (ْ)"اٍلجى
لمعناية بو،  مفعكؿ مقدـ( يمسيـكالضمير في )إعيائيا، ك نصب الدنيا  مثؿ

فالغرض ىك التأكيد عمى راحة أىؿ الجنة، كعدـ شعكرىـ  بالتعب كلك عمى 
كعطؼ عمييا  بو دكف اإلصابة، أتىالذم ىك أضعفيا، كلذا  سبيؿ المس

 ،ـ فيياإخراجيـ منيا بعد دخكلي ينف لتأكيد{َوَما ُىْم ِمْنَيا ِبُمْخَرِجينَ }جممة
  َيـلمعناية ببياف أحكال ؛كمنيا( -كقدـ الجار كالمجركر في كؿ مف )فييا

ب مستخدما أسمك  ،الجاحظ كما كردت في اآلية الكريمة يابينقد ك 
كالحسد مف  ،القصر بقكلو: )فما أنزليـ دار كرامتو إاٌل بعد ما نزع الغؿٌ 

أنيـ لـ يستحقكا تمؾ لمتأكيد عمى  ،قمكبيـ(، مستخدما طريؽ النفي كاالستثناء

                                                           

 َالمحكـ كالمحيط األعظـ: مادة )ؽ.ب.ؿ( (ُ)
، ِّٓ/ْىػ(، ِٔٓالتذكرة الحمدكنية: ألبي المعالي، بياء الديف البغدادم )المتكفى:  (ِ)

  ُُْٕبيركت، الطبعة: األكلى،  الناشر: دار صادر،
: اإلعياء، )م  (ّ)  َجمؿ المغة البف فارس مادة )نصب(كىالنَّصىبي
ناشر : ىػ(، الُّّٗأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: لمشنقيطي )المتكفى :  (ْ)

 -ىػ  ُُْٓلبناف، عاـ النشر :  –بيركت ، التكزيع دار الفكر لمطباعة كالنشر ك 
 َـ ُٓٗٗ
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 الكرامة(ك)دار ، كالحسد مف قمكبيـ ،نعاـ إال بعد نزع الغؿكذلؾ اإل ،الكرامة
 َالجنة يكناية عف مكصكؼ كى ىنا

يٌنكا بالجٌنة، كقابمكا إخكانيـ عمى الٌسرر، كتمٌذذكا بالنظر في فت) :قكلوك 
نتيجة لسبلمة  ىك ،(كنزع الغٌؿ مف قمكبيـ ،مقابمة الكجكه لسبلمة صدكرىـ

)تينكا،  الماضي لمتعميؿ، كصيغ( كنزع الغؿ مف القمكب، ك)البلـ  ،الصدكر
لتبعية في الفعؿ ااالستعارة  ىعم ليـ ذلؾ تحقؽ لتأكيد ؛قابمكا، تمٌذذكا، نزع(

كأف ما ثبت الخبر  في تحقؽ الكقكع، الماضي، بتشبيو المستقبؿ بالماضي
، كالتعبير )بإخكانيـ( كناية عما محققة لتحقؽ أسبابيا بكقكعو كالكاقع، فيي

)فتيٌنكا بالجٌنة، كقابمكا إخكانيـ عمى الٌسرر،  :قكلوك  صحبو،ك  ،بينيـ مف مكدة
جكه، كنزع الغٌؿ مف قمكبيـ( يكضح نعمة ا كتمٌذذكا بالنظر في مقابمة الك 

محبة، كناية عما بينيـ مف ، كيتمذذكف( كككنيـ )يتقابمكف كرامو ليـ،ا  عمييـ ك 
لعيش،  تأكيد عمى أنو ال ىناءىك ك ـ، يكر تك  ـ،يكما يتمتعكف بو مف نع ،سبلـك 

  َحسدك أغؿ مع لنعيـ،  كال لذة
 قكلو: في  (ُ))لك( الشرطيةبػ وثبتأك 
ينزع ذلؾ مف صدكرىـ كيخرجو مف قمكبيـ، الفتقدكا لذاذة  لـ كلك)

كتحاسدكا، ككاقعكا الخطيئة، كلمٌسيـ فييا الٌنصب،  ،كتقاطعكا ،الجٌنة، كتدابركا
 كليادخل" ؛دحرؼ امتناع لكجك لككنيا ىنا  (لك)جاء بػ ك  ،(كأعقبكا منيا الخركج

زع ػنل  ؛ك.....الخذة الجنة ذاامتنع افتقاد لحيث  ،(ِ)عمى منفي، بعده مكجب"
خراج الحسد ،رصدك الالغؿ مف   ،زعػالن)لفظي مف كؿ  راكر ت، ك قمكبالمف  كا 

الشعكر يفقد صاحبو  الذمالخبيث مف ذلؾ الداء  ىمالتأكيد خمك  ؛(راجخكاإل
  َالشرطجكاب  تأكيدل ،الفتقدكا()، كالبلـ في نعيـالمذة اإلحساس ب كأ ،بالرضا

                                                           

 .ُِٓ/ِانظر االيضاح:  (ُ)
 .ِٕٕالجنى الداني في حركؼ المعاني: ص (ِ)
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كتحاسدكا، ككاقعكا الخطيئة،  ،اكتقاطعك  ،)تدابركا :كعطؼ كؿ مف
التفاقيا جميعا في  ،(كلمٌسيـ فييا الٌنصب( عمى جممة )الفتقدكا لذاذة الجٌنة

 ثـ عطؼ خبرا آخر ىك نتيجة ذلؾ التحاسد  ،فظا كمعنىالخبرية ل
كال  ،كىك قكلو )كأعقبكا منيا الخركج(، فالجنة ليست مكطنا لمحسد ،كالتدابر

 َداسَّ مأكل لمحي 
ما قد يحسد فيو أصحاب الجنة بعضيـ لكال نزع الحسد منيـ كما ذكر 

فٌضؿ بينيـ في المنازؿ، كرفع درجات بعضيـ فكؽ  -عٌز كجؿٌ -ألٌنو ) :بقكلو
فعاؿ الماضية كاأل ،)البلـ( لمتعميؿ، (بعض في الكرامات، كسنٌي العطيات

 َه بينيـلك قدر كجكد تكضيح لسبب التحاسدلثبكت الخبر، ك كرفع(  ،)فضؿ
مٌما نزع )ف :قكلوفي الرابطة  (ُ))لما( بػ ما ربط الجاحظ بيف عباراتوك

كالحسد مف قمكبيـ ظٌف أدناىـ منزلة فييا، كأقربيـ بدخكؿ الجٌنة عيدا،  ،الغؿٌ 
بسبلمة قمبو، كنزع الغٌؿ مف  ،اأٌنو أفضميـ منزلة، كأكرميـ درجة، كأكسعيـ دارن 

لؾ لصاركا إلى التنغيص في كلك كاف غير ذ ،صدره، فقٌرت عينو كطاب أكمو
 َ(النظر بالعيكف، كاالىتماـ بالقمكب، كلحدثت العيكب كالٌذنكب

ا  كما  ؛(الخ( ...)كأكرميـ درجة، كأكسعيـفي  الكصؿ (كاك) بػربط أيضى
اتبعيا بالعطؼ بالفاء ك ، في الخبرية لفظا كمعنى يااتفاقك لمتكسط بيف الكماليف، 

حاؿ  يقاؿتكاف، تراخ أك مف غير  اسبقيا عمى ما يترتبل ؛)فقٌرت عينو(في 
ا ييكىافقوي : " مىٍعنىاهي ك)قٌرت عينو(  :الرضا ٍنسىاف مىا يسر ًبًو كبمكغو مى ٍؤيىة اإٍلً ، (ِ)"ري

                                                           

ذكر ابف ىشاـ "مف أكجو)لما( أىف تٍختىص بالماضي فتقتضي جممتيف كجدت ثانيتيما  (ُ)
بىٍعضيـٍ  ييقىاؿ ًفييىا حرؼ كجكد لكيجيكد كى اءىًني أكرمتو كى ًعٍند كجكد أكالىما نىٍحك لما جى

قىاؿى اٍبف مىالؾ يىقيكؿ حرؼ كجكب لكيجيكب ..كت بعيـ جمىاعىة أىنَّيىا ظرؼ ًبمىٍعنى ًحيف كى
ٍممىة"، )مغني المبيب  ة بالماضي كباإلضافة ًإلىى اٍلجي ٍعنى ًإٍذ كىىيكى حسف أًلىنَّيىا ميٍختىصَّ ًبمى

 َ(ّٗٔعف كتب األعاريب: ابف ىشاـ ، ص
 َمشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار: مادة )قرر(  (ِ)
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كال تستشرؼ  ،كتستقر ،تسكف العيفحيث  متعة العيف،النفس ك  احةر كناية عف 
ٍينىوي أىٍم أى :كقيؿليا، قسـ إلى غير ما  ( المَّوي عى تَّى تىقىرَّ " )أىقىرَّ فىبلى تىٍطمىحى  ،ٍعطىاهي حى

ًإلىى مىٍف ىيكى فىٍكقىوي"
(ُ)َ  

مف  لعظـ ما يجد عتقاداالقع في األفضمية تمؾ تألف  ؛(الظفػ )كعبر ب
سبلمة القمب، سببا نزع الغٌؿ ك ككف ي لؾكبذ ،حتى يظف أنو ال نعيـ فكقو ،نعيـ
 َيناء بالجنة الك كطيب العيش،  ،نفسال رضال

كلك كاف غير ذلؾ لصاركا إلى ) بقكلو:الشرط ده ىذا بجممة قصكأكد م
 ،في النظر بالعيكف، كاالىتماـ بالقمكب، كلحدثت العيكب (ِ)التنغيص
"دخمت عمى  ألنياحرؼ امتناع المتناع، كىي  كأتى بػ )لك( (،كالٌذنكب
( جكاب الشرط، ...كلحدثت العيكب)لصاركا الى التنغيصتي كجمم، (ّ)مكجبيف"
ثبات امتناع ذلؾ كمو المتناع الشرط، إل، ؼعطاللمتأكيد، ك  يمافيكالبلـ 

كخص كؿ مف )النظر بالعيكف، لى نزع الحسد مف بينيـ، ىنا إشارة كاإل
كالتعبير كناية كبيما يقع التحاسد،  ،نيما آليات الحاسدأل ؛كاالىتماـ بالقمكب(
 َـ بياالتنعة لذَّ فقد يي  ؿ ماك فعكخمكىا ، أىؿ الجنة عف طيارة قمكب

استحقاؽ أىؿ الجنة تمؾ المكانة العالية،  جعؿ الجاحظ سبب كلذلؾ
كصفاء نفكسيـ مف ، ىك خمك قمكبيـ مف الحسد، مف الجنة كالمنزلة السامية

 ركاعشفلرضاىـ بقسمة ا كعطاءه، كال يتباغضكا،  فيـ ال يتحاسدكا،الحقد، 
 َتماـ النعمة كالفضؿكقرت أعينيـ، ككاف جزاؤىـ إ ،اإلكراـكا حسأك  ،بالنعيـ

***** 

                                                           

 َمادة )قرر( مختار الصحاح: (ُ)
ًف اٍلميرىاًد" )المقاييس مادة )نغص(،  كيقاؿ "نىغَّصى ا عميو العيشى  (ِ) التنغيص" اٍلقىٍطًع عى

 َتىٍنغيصان، أم كدَّره" )الصحاح: مادة )نغص(
 .ِٕٕالجنى الداني في حركؼ المعاني: ص (ّ)
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ا: 
ا
 حٍزصاٌٌاجلاحظ َ ارحضٓ خثأٍ

 إٌص:
)كما أرل الٌسبلمة إاٌل في قطع الحاسد، يقكؿ الجاحظ في ختاـ رسالتو: 

كال الٌربح إاٌل  ،كال الٌسركر إاٌل في افتقاد كجيو، كال الٌراحة إاٌل في صـر مداراتو
 َفي ترؾ مصافاتو

، مرٌيا، كنـ رضٌيا، كعش في الٌسركر ممٌياىنٌيا  ؿٍ كي فإذا فعمت ذلؾ فى 
ياؾ دناءة األخبلؽ،  كنحف نسأؿ ا الجميؿ أف يصٌفي كدر قمكبنا، كيجٌنبنا كا 

ٌياؾ حسف األلفة كاالتٌفاؽ  َكالٌسبلـ(، كيحسف تكفيقؾ كتسديدؾ، كيرزقنا كا 
 ،رهاثآك  ،كأحكالو ،الذم كشؼ دخائؿ الحاسدطكيؿ ال حديثىذا الكبعد 

صيحة لـز اتباعيا كالعمؿ خرج الجاحظ بن ،الحاسد كالمحسكدعمى كؿ مف 
جكب تجنب ك كىي مف أجؿ السبلمة مف ىذا الداء الخبيث كمضاره،  بيا،

ىذا المعنى  أكيدلتاستخدـ الكاتب ك  ،كافتقاد كجيو ،ولاكص البعد عفالحاسد ك 
ي )كما أرل الٌسبلمة إاٌل ف :وقكلفي أسمكب القصر بطريؽ النفي كاالستثناء، 

أربع األسمكب ىذا كرر ك  ،همعنا ديأكلتثبات اإل قكل طرؽأ كىكقطع الحاسد( 
نسب ىذا الرأم كلذا ، خبرتو كتجاربوه مف خبلؿ آر ما  ثباتإليزيد مف  ،مرات

ذل أفيو السبلمة مف  رؤيتو ألم شيءينفي حيث  ،إلى نفسو بقكلو )كما أرل(
اٍلقطع يككف  ألف" ؛(قطعال)بػكعبر  ،هي دَّ كقطع كي  ،كصمو تجنب سكل ،الحاسد

)قطع  :األصؿ ىكك  ،حذؼ المضاؼمف إيجاز بفيو مع ما ( ُ)ظىاىرا كخافيا"
 َ(صمتو

  :وقكلبتأكيد اللزيادة  ؛بذات الطريؽا آخر قصرن  عطؼ عميو ثـ
كناية  ،كافتقاد الكجو صمة،ككؿ مف قطع ال ،(كال الٌسركر إاٌل في افتقاد كجيو)
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 وألف الكج؛ جو مجاز مرسؿ عبلقتو الجزئيةذكر الك ك  ،وكالبعد عن هىجر عف 
  َ، فكأنو الشخص كموالتكاصؿك  ،التعارؼ قع بويالجزء الذم ىك 

 ،)كال الٌراحة إاٌل في صـر مداراتو( :قكلوقصرا آخر بعميو عطؼ يكما 
"  :يقاؿ ،مبلينتوك  ،صحبتو قطع عمى  دنيةكالب ،قصر الراحة النفسية حيث

: اليىٍنتو ك  ٍيت الظٍَّبي أىمكدىارىيت الرجؿى فىٍقت ًبًو، كأىصمو ًمٍف دىرى اٍحتىٍمت لىوي  :رى
تَّى أىصيدىه" تىٍمتو حى كحسف الصحبة عمى االستعارة  ،لممبلينة، استعيرت (ُ) كخى
 َالتبعية في المصدر

)كال  :قكلوب كصؿ بالكاكبقصر أخير عف طريؽ ال ىأتنجده كقد ثـ 
 لربح مع ترؾ مصافاة الحاسدا فظلكاستخداـ ( (ِ)الٌربح إاٌل في ترؾ مصافاتو

ارىة ،كنيةماستعارة  كنفي الربح عف  ،(ّ) "فػ "كؿ مىا حصؿ ًفيًو ربح فىييكى ًتجى
و تجارة خاسرة مف كصأترؾ مصافاتو ، يشير إلى ثباتو في ا  ك  ،كصؿ الحاسد
 َينبغي تجنبيا

 ،)الٌسبلمة ، كالٌسركر، كالٌراحةكؿ مف قد قصر الجاحظ  كبذلؾ يككف
 ،كترؾ مصافاتو( ،( عمى )قطع الحاسد، كافتقاد كجيو، كصـر مداراتوالٌربحك 

عمى قطع كصؿ كىك مف القصر الحقيقي االدعائي لممبالغة في الحث 
 َمخالطتو ككده كالبعد عف ،الحاسد
العطؼ كالكصؿ بيف جممو ب ،القصر سمكبه ألتكرار مف البيف أف ك 
 ،والبعد عنك  ،الحاسد الحرص عمى كجكب مجافاةك ، كيدلزيادة التأ ؛بالكاك

                                                           

 َلساف العرب مادة )درم( (ُ)
دَّة " الصَّ  (ِ) فاءي: ميصافاة المىكى يريه. كالصَّ ٍفكىةي كيؿّْ شيءو خالصيو كخى ٍفكي نقيض الكىدىًر، كصى

 .كاإلًخاًء".) العيف لمخميؿ :مادة )صفك((
 .ّٕالفركؽ المغكية:   (ّ)
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، مع ما بيف تمؾ األلفاظ مف مراعاة تتحقؽ السبلمة مما يتسبب فيو مف أذلل
  َإلى جانب تأكيد معانييا ،لى التنكعشير إت، نظير

ىنٌيا  ؿٍ كي قكلو: )فإذا فعمت ذلؾ فى ب الشرطأسمكب ب ظالجاح كلذلؾ أتى
اليناء، )ؿ كؿ مف جعحيث  (،(ِ)ممٌيا كعش في الٌسركر ، كنـ رضٌيا،(ُ)مرٌيا

ى بو، مف فعؿ ما كصَّ ك  و،استجاب لنصحكالرضا، كالسركر( نتيجة محققة إذا 
 ،كخص كؿ مف )األكؿكصيغة األمر ىنا لئلكراـ، و، بتجنك  ،ىجر الحاسد

 َوراحتك  نسافة اإلسعادألنو بصفائيـ تتحقؽ  ؛كالعيش( ،كالنكـ
ف الجكاب ال أل؛ داة األليعمـ ارتباطو بكأتى بالفاء في جكاب الشرط 

، ؿٍ كي األمر في كؿ مف )فى ، كىك (ّ)"طمبيالككنو فعبل يصمح أف يجعؿ شرطان 
ا بٍعدىىا ًبمىا "  (الفاءعميو )أدخؿ مشرط، ك ل جكابو  كقع إذ (ٍش ، كعً ـٍ كنى  ليتصؿ مى

كؼ اٍلعىطؼ، أًلىنَّيىا تكجب أىف يككف مىا  نَّمىا كىانىت أكلى مف سىاًئر حيري قبميىا، كىاً 
لىٍيسى )اٍلكىاك( كىذىًلؾبٍعدىىا  ا قبميىا، كى أًلىنَّيىا تكجب اٍلجمع بىيف شىٍيئىٍيًف، كىالى  ؛عقيب مى

لـ يجز اٍسًتٍعمىاؿ  قيكع الشٍَّرط، كى كاب يٍستىحؽ ًبكي لىة عمى أىف اٍلجى يككف لىفظيىا دالى
َـّ(  زىاء عىف ؛)ث كط لىوي تراخي اٍلجى قيكع فعمو، لـ  أًلىنَّيىا لمتراخي، فىًإذا اٍعتقد اٍلمىٍشري كي

                                                           

وي شىٍيءه، كىاٍلمىًرمءي: اٍلمىٍحميكدي الٍ (ُ)  عىاًقبىًة التَّاُـّ "قيؿ: الينيء: الطَّيّْبي اٍلميسىاغي الًَّذم الى يينىغّْصي
")معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف: البف لمبغكم ،  رُّ ( "كىما ٔٔٓ/ُاٍليىٍضـً الًَّذم الى يىضي

صفتاف مف ىنؤ الطعاـ كمرؤ إذا كاف سائغان ال تنغيص فيو، كىما كصؼ مصدر 
، ( َّّ/ ُأم: أكبلن ىنيئان مريئان أك حاؿ"، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ: لمنسفي ،

ا أتىاؾ ًفي غير مىشىقَّة"، )المخصص: البف سيده ،  ك" كأصؿ اليىًنيء كالمٍينىا مى
 َ( ُْٔص

و"، تاج العركس: مادة )مرل(،  "كىأىصمو  ٍريان: )اٍستىٍخرىجى كيقاؿ:" مرىل )الشَّيءى( يىٍمريو مى
 َ(ََُالمرم، كىىيكى اٍسًتٍخرىاج المَّبف مف الضرع" ) الفركؽ المغكية: ص

" : مختار الصحاح مادة )مبل("اٍلمى  (ِ) : الزَّمىافي الطًَّكيؿي  ًَميُّ
 .ٕٔ,ٖٔانظر: الجنى الداني في حركؼ المعاني: (ّ)
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َـّ( ، كاستعممت اٍلفىاء"  ،(ُ)يحرص عمى اٍلًفٍعؿ، فىمذىًلؾ لـ يجز اٍسًتٍعمىاؿ )ث
 َرضا النفس كناية عف طيب العيش ك كالتعبير 

مع  يتبلءـ، كما عرض الجاحظ تمؾ المعاني عمى تنغيـ مسجكع
بعده عما نتيجة  ، كما يتحقؽ لو مف رضااالستقرار النفسي الذم يشعر بو

  َكينغص راحتو ،يكدر عيشو
 بقكلو:يبلئـ حديثو عف الحسد  الذمبالدعاء رسالتو ثـ يختـ الجاحظ 

ياؾ دناءة األخبلؽ،  ،)كنحف نسأؿ ا الجميؿ أف يصٌفي كدر قمكبنا، كيجٌنبنا كا 
ٌياؾ حسف األلفة ،كيرزقنا  َكالٌسبلـ(، كيحسف تكفيقؾ كتسديدؾ ،كاالتٌفاؽ ،كا 
 ،دباءاألمف  كثير اسار عميي ،تعبيرية كمحمكدة طريقة ءبالدعا اـختالك 
تصكر حسف الختاـ الذم حرص الكتاب كاألدباء عمى االحساف فيو غاية  كىي

" آخر ما يبقى في األسماع، كربما حفظ مف دكف سائر الكبلـ  نوأل ؛اإلحساف
  َ(ِ)في غالب األحكاؿ"

 ؛لكاكعدد مف الجمؿ الدعائية كاصبل بينيا بابالجاحظ  لذلؾ أتىك 
 مقدارلى إيشير  بو تنكع المدعككما أف ، لفظا كمعنىالتفاقيا في االنشائية 

 اضررن  شديا أككنل ؛كالضمائر أمراض القمكبمف  مخاطبوسبلمة  حرصو عمى
عمى  اضررىف يقتصر ابدض األامر فأ ،تعصيةسالبدنية الم مراضاألمف 

الدعاء  خص كلذ، يحيط بو مف لىإب فتتجاكزه ك ما أمراض القمأ ا،صاحبي
                                                           

، المحقؽ: محمكد َْْىػ(،ُّٖعمؿ النحك: ألبي الحسف، ابف الكراؽ )المتكفى:   (ُ)
الرياض / السعكدية، الطبعة: األكلى،  -جاسـ محمد الدركيش، الناشر: مكتبة الرشد 

 َـُٗٗٗ -ىػ  َُِْ
، المحقؽ: ّْٗ/ِىػ(، ّٕٖخزانة األدب كغاية األرب: البف حجة الحمكم )المتكفى:  (ِ)

بيركت، الطبعة: -بيركت، دار البحار-عصاـ شقيك ، الناشر: دار كمكتبة اليبلؿ
 َـََِْالطبعة األخيرة 
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، النفس كتكدر العيش ؤذلت التياألمراض  مكطف األني ؛بتصفية القمكب
 َكالدعاء بصفائيا، كناية عف خمكىا مما ينغصيا

ألنيا سبب كؿ  ؛((ُ)خبلؽاأل دناءةتجنب )بػدعاءه الجاحظ  ـتيثـ 
ييقىاؿ كالدنيء ء،كببل ضرر بيث.... كى  ،فبتصفية القمكب ،(ِ)لمخسيس" :"اٍلخى

ضمير ل هكذكر  ،السعادة كينتشر السبلـتتحقؽ  ،خمؽمف الدنيء لاكتجنب 
 َكتكراره لمتأكيد ،اؾ(المفعكؿ )إيَّ 

"كيقصد بػ  بعطؼ  ثبتياكأ ،كىي كناية عف المحبة كالكد (ّ)"األيٍلفىةي: األيٍنسي
 َتزيد المكدة باالتفاؽ في الطبع كالرأم حيث ،االتفاؽ عمييا

راد النجاة مف أثباتو لكؿ مف كا   ،دعاءمسند إليو )نحف( لتقرير الذكر الك 
 ؛)يصٌفي ، كيجٌنبنا، كيرزقنا، كيحسف( لمضارعصيغة اىذا الببلء، كالتعبير ب

، )تكفيقؾفي المصدر كصيغة ، ىاستمرار اك فعاؿ تمؾ األتجدد عمى  حرصمل
فعؿ " التكفيؽيقصد بك  ،بل تفارؽ المدعك لوف ،دكامياثبكتيا ك  بيافل( كتسديدؾ

ذا لـ تتفؽ معو الطاعة لـ يسـ تكفيقا" ،لطاعةما تتفؽ معو ا  َ(ْ)كا 
)التسديد( فيك "التكفيؽي لمسداد، كىك الصكابي كالقصدي مف بػ  المراد أما

نما تشمؿ كؿ  ،ا بعينوال تخص مخاطبن ىنا  كاؼ الخطابك ، (ٓ)القكؿ كالعمؿ" كا 

                                                           

ميؽي "ك (ُ) ـً كسيككنيا -الخي ْـّ البلَّ يَّة، كحقيقتيو أىنَّوي ًلصيكرة اإلنساًف : الدّْيف كالطٍَّبع كالسَّجً -ًبضى
ٍمؽ ًلصيكرتو الظَّاًىرىًة  ٍنًزلىًة الخى ة ًبيىا ًبمى اٍلبىاًطنىًة كىًىيى نٍفسيو كأٍكصافييا كمىعاًنييا الميٍختصَّ

 َ(َٕ/ِكأٍكصاًفيا كمىعانييا" ، )النياية في غريب الحديث كاألثر: البف األثير ،
ييقىاؿ: لقد دىنىٍأتى   (ِ) ". )تيذيب المغة مادة )دنا(("كى ٍنتي  َتىٍدنأى، أىم سىفىٍمت ًفي ًفٍعًمؾ كمىجي
 َتاج العركس مف جكاىر القامكس: مادة )الؼ( (ّ)
 .  ُِٖالفركؽ المغكية:   (ْ)
 َالصحاح: مادة )سدد( (ٓ)
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تجنب الكقكع في تمؾ الصفة الذميمة التي تزج بصاحبيا في يريد  ،مخاطب
  َ(اجميعن ا منيا  أعاذنا) ،كالمعاصي ،ر مف الذنكببح

 ِٚٓ خالي ٘ذا ادلثحث ٌرضح:
 ،التي تكضح غرضو استعانة الجاحظ بالعديد مف األساليب كالصكر

الجاحظ  بو أبرزىا األسمكب الخبرم، الذم قررمف التي كاف ك  كتحقؽ قصده،
ت القرآف الكريـ، عمى ما اقتبسو مف آيا ذلؾ في اعتمدن م صفة الجنة، كأىميا،

خمك قمكب أىؿ عمى  امؤكدن ،  الذم أخبر بو النبي كألفاظ الحديث القدسي
بكؿ مف  المعنى عمى إثبات ذلؾالجاحظ استعاف ك  د،الحسالغؿ ك الجنة مف 

 سبحانو-ا  أفاضاألفعاؿ الماضية، كالتفضيؿ، كأسمكب االلتفات، لبياف ما 
 استحقاقيـسبب أف ا عمى ؤكدن م ،كتكريـ أىؿ الجنة مف نعيـعمى  -كتعالى

طريؽ  بكؿ مف ذلؾا مثبتن ، قمكبيـمف  نزع الغؿ كالحسدىك  ،وكتمتعيـ ب، لو
)لك(، كاالستعارة التبعية في الفعؿ  القصر بالنفي كاالستثناء، كتكرار الشرط بػ

، كفاء الرابطة ا، كلمَّ العطؼ الجمؿ بكؿ مف )كاكبيف ربط الالماضي، ك 
 َكصفة ،ة عف مكصكؼكالكناي، (التعقيب

 ،مف رأم في نيايتيا ما عرضبمرسالة، ل الجاحظختاـ حسف نجد كما 
 مف سبلمةلم سبيؿ الكأنو العمؿ بيا، ك  ،قبكليايتعيف كذكر مف نصيحة، 

 أسمكب القصر تكرار: مف كؿب ذلؾا كدن مؤ كترؾ كده،  ،إال قطع صمتو الحاسد
عمى  حرصو سو، كشدةقكة المعنى في نفب كحيمتتابعة، بما يمرات أربع 

عف  العمؿ بو، نتيجة الذم يكضحأسمكب الشرط عو اأتبك  ستجابة نصحو،ا
لى جانب إ ،العاطفة بكاسطة الكاكاإلنشائية  عطؼ عدد مف الجمؿطريؽ 
، كالجمؿ القصيرة  ،بيف السجع المطرؼ، كالمتكازم و في األسمكبتنكيع

 َكقبكال ،خفة كالمتكسطة، بما أضفى عمى النص
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ذلؾ الختاـ الرائع لمرسالة مدل التناسب كالتكافؽ بيف ضح مف كما يت
مطمع الرسالة كختاميا، حيث افتتح الجاحظ رسالتو بالدعاء كختميا بالدعاء، 
ىك أسمكب إنشائي رائع يخاطب العاطفة كالكجداف، كيجعؿ المخاطب أكثر 

لو أثره، إقباال عمى المتكمـ، كقبكال لقكلو، خاصة كأف الدعاء في تمؾ المكاضع 
لقبكؿ، لما يظير اأقرب ك دعى لئلصغاء، اكداللتو النفسية التي تجعؿ كبلمو 

مف حرص الكاتب عمى سبلمة المخاطب، كتجنبو ما يؤذيو، حتى تستقيـ 
الذم يعيش فيو، كبذلؾ  ومجتمع ستقامةاحياتو، كحياة مف يىًصميو، كيتبعو 

اـ معنا، بما يحقؽ يككف الكاتب قد كفؽ كؿ التكفيؽ في حسف المطمع كالخت
 َفائدة الرسالة، كالغرض منيا

 
 

* * * * * * 
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 ادلثحث اخلاِش
 اٌثالغٍح ٚخصائصٙا زصاٌحاٌمساخ 

  :أّ٘ٙا صائصاٌضّاخ ٚاخلِٓ اذضّد رصاٌح اجلاحظ )يف احلاصذ ٚاحملضٛد( تاٌعذٌذ 
 ،كالتأليؼ أسمكب الجاحظ كطريقتو في الكتابةجبلء ظير في الرسالة ب -ُ

ا انتػيج أسمكبان بحثين فقد  ،يافكالب في قمة الببلغةبحؽ عمتو التي ج
كرد في الرسالة الكثير مف أ ، إذيكصؼ بأنَّو منيج بحث عممي دقيؽ

التي تدؿ عمى الفكائد التربكية كاألخبلقية، كالميارات العممية كالبحثية، 
 هؤ بد ذلؾ مف مظاىركاتب محنؾ مصقؿ بالمعارؼ كالخبرات، 

، منيا يدؼالكتكشؼ  ،ياتكضح غرضف األسئمة التي الرسالة بعدد م
، كىي فائدة تربكية يتبعيا الرسالة ءثناأيا نع ةجابتفسيرىا كاإلثـ 

ميارة بحثية يتبعيا الباحث في الكشؼ عف ك ، في درسو المعمـ
 تكضيحلبا تناكلوالبدء في قبؿ  ،دراستو كالغرض مف ،وبحثمكضكع 
ميارة فائقة في إيصاؿ الفكرة ك  ،كسيمة فاعمةكما أنيا ، كالتفسير

 المتنكعة ايىأبعادىا ككجك  الكشؼ عفمع  ،ذىافاألكترسيخيا في 
تحقؽ التي ميارات التعمـ النشط كالفعاؿ، ب ىك ما يكصؼك المختمفة، ك 
 َالكصكؿ إلى الغايةتييسّْر ك ، فائدةال

 عرض مكضكع ، حيثسابقا لكتاب عصره المنيج االجاحظ بيذكيعد 
برز كي ،يايكضح عف تفسير يبحث ،جتماعيةامشكمة ك دالحس

عتمد في االذم ، ، فكاف لو بذلؾ السبؽ المنيجي كالفكرمغامضيا
ستقرم تي تال ،جممة مف األسئمة المتعددةعمى  توشكمم عرض
عف و مف خبلؿ جكاب، كاشفا كأبعادىا اشتمؿ عمى صكرىت، ك ايجكانب

، بأسمكب يتسـ لكجكدىا تعميموك ، ايه لتجاربو كخبراتو، مكضحا تفسير 
، فكره صكرة العالـ الذم ييٍعًمؿي في يظير فيك  ،العقبلنيةالكاقعية ك ب

  َكتفسيره مكضكعو في البحث عف حقيقة ،كيعتمد عمى تجاربو كعممو
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التي ة النادرة مكىبالك  الكاسعة، ةثقافاللرسالة ابدا كاضحا مف خبلؿ عرض  -ِ
حيث مميز، ك  خاصالتي طبعت رسالتو بطابع يتحمى بيا الجاحظ، 

 ىدفو بأنو حديث تعميمي نفعي،، فييا عف الحسد اتصؼ حديثو
التنفير مف مع  ،صحيحالتقكيـ السمكؾ اإلنساني عمى النيج ك  ،النصح

إلى جانب تمؾ الصفة الذميمة التي تؤذم صاحبيا قبؿ اآلخريف، 
     َكطيارة القمكب ،تصفية النفكسك الحث عمى حسف الخمؽ، 

لما اشتممت عميو مف معاف،  النضج الفكرم كالفني،رسالة بالتصؼ ت -ّ
مشاىدة،  كتجارب كاقعية، كصكر، كأخيمة، كما تضمنت مف قصص

كمعارؼ، صكرت أحكاؿ الحاسد كأفعالو مع المحسكد عمى أم حاؿ 
تأليفيا في مرحمة متأخرة مف حياة الجاحظ التي كاف  فقدكجد عميو، 

 كثرةك  ،عمموك  مكانتومف رأكا  كثر حساده، لما حيثقاربت المائة، 
أبيات  كقت تأليفيايشير إلى الذم ك ، جكدتيا التي ال تجارلك  مؤلفاتو
تعد ىذه الرسالة تابعة  حيث)بيف العداكة كالحسد(،  توفي رسال ذكرىا

لى أبي الحسف عبيد ا بف إ"مكجية كانت أنيا منيا،  اليا، أك جزءن 
استشياد الجاحظ يحيى بف خاقاف، كزير المتككؿ، كما يتضح مف 
حاميو مف فييا بالبيتيف التالييف المذيف يمدح بيما الكزير، كيعتبره 

 الحساد:  
  ـنيِ نَ ـد اهلل أما يْ بَ عُ  ابن يحيىَ  نّ إِ 

 ـنيِ مَ زَ  نْ ـمِ  فِ وْ الخَ  عدَ بَ  ادثِ ن الحوَ مِ 
 واثرُ كَ  نْ ا  ي و ادِ سا ذر حُ حْ أ تُ سْ مَ فَ 

 (ٔ)نِ سَ الحَ  بيِ أَ  نْ مِ  لَ بْ ك حَ سِ ممُ  متُ ما دُ  

                                                           

يقصد الكزير الفتح ابف خاقاف كزير المتككؿ، كىك أبك الحسف عبيد ا بف يحيى بف  (ُ)
، كرسائؿ ّٖٗ، ٕٔىػ ، الرسائؿ األدبية:ِْٕالذم قتؿ مع خميفتو سنة خاقاف، 

. تحقيؽ: عبد السبلـ محمد َّٕ/ ُالجاحظ : رسالة )ما بيف العداكة كالحسد(:
 .ـُْٔٗ -ىػ  ُّْٖاىرة، عاـ النشر: ىاركف، الناشر: مكتبة الخانجي، الق
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ا كمف السمات الظاىرة التي تميزت بيا الرسالة  -ْ الثقافة الدينية التي أيضن
كاف أ، سكاء طففي كثير مف المكابدت كاضحة ك  ،تحمى بيا الجاحظ

 الركاية التي نقميابأـ  االستشياد بالقرآف الكريـ، أـ بالحديث الشريؼ،
  َ، كاستدؿ بيا عمى صحة رأيو في الحسدعف أىؿ العمـ

القرآف مف  في بعض فقرات الرسالة عمى ما قرأه هدااعتم ذلؾ كمف      
 ،كرأيو إلثبات فكرتو، كتقكية حجتو معانيو،أسمكبو ك بالكريـ، كتأثَّر 

  :بقكؿ الحؽ سبحانو استشياده أثناء حديثو عف أسباب الحسد منو
َقْد َآَتْيَنا َآَل َأْم َيْحُسُدوَن النااَس َعَمى َما َآتَاُىُم الماُو ِمْن َفْضِمِو فَ }

آية  النساءسكرة ]{َآَتْيَناُىْم ُمْمًكا َعِظيًماِإْبرَاِىيَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة وَ 

َودا َكِثيٌر ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلْو َيُردُّوَنُكْم  }كقكلو سبحانو : ، ([ُْٓ)

 سكرة البقرة ] { ِمْن َبْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفاارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسِيمْ 
    َ([َُٗآية )

َناٍر َوَخَمْقَتُو ِمْن  َخَمْقَتِني ِمنْ  } قكلو: ،صياف إبميسككنو سببنا لعك         

صفة في بياف و ب تشيدكما اس ،([ ُِ، ُُ]األعراؼ اآليات ){ِطينٍ 

ِإنا اْلُمتاِقيَن  }قكلو:ب أىؿ الجنة الذيف نزع مف قمكبيـ الغؿ كالحسد
( َوَنَزْعَنا َما ِفي ٙٗ( اْدُخُموَىا ِبَساَلٍم َآِمِنيَن )ٍ٘ٗت َوُعُيوٍن )ِفي َجناا

( ََل َيَمسُُّيْم ِفيَيا ُٚٗصُدورِِىْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَواًنا َعَمى ُسُرٍر ُمَتَقاِبِميَن )
        َ([ْٔ]الحجر )آية {َما ُىْم ِمْنَيا ِبُمْخَرِجينَ َنَصٌب وَ 

فييا ما ال عيف رأت، "  :الجنة الحديث القدسي ةصففي  وسااقتب امكم       
 ." كال أذف سمعت، كال خطر عمى قمب بشر
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لى جانب ك         بي الن (ُ)أحاديثه بتأثر نجد  قكؿ المكلى سبحانو،استشياده با 
 ، عف كجكد الحسد  -عميو الصبلة كالسبلـ- إخبارهمف خبلؿ لؾ ذك
 مف قبمكـ:  دٌب إليكـ داء األمـ» :بقكلواألمـ،  جميع بيف

  َ«الحسد كالبغضاء
، حسدكضيحو لحقيقة التأثناء ف العارفي قكاؿأو مف ب تشيدسا ماكم        

لمحث عمى  ،)بعض الناس لجمسائو: أٌم الناس أقٌؿ غفمة؟( سؤاؿ
 : هفي بياف أثر  قكؿ بعض األعرابك  ،كطبعو الحاسدصفة ة معرف

 َ)ما رأيت ظالما أشبو بمظمـك مف الحاسد(
العديد مف األمثاؿ الشائعة التي تكضيح الجاحظ في الرسالة كرد أا كم  -ٓ

 ك)ألح مف الذباب(،  )تجكع الحرة( ، قكليـ:ك كتكشؼ غرضو فكره،
 َ) أعيى مف باقؿ ... إلخ

لى جانب ذلؾ عرض -ٔ  ،خبرات فبعض القصص الكاقعية، كما أدركو م كا 
الحاسد كتجارب، جعمت مكضكع الرسالة صكرة حية ككاقعية لحياة 

كأحكالو، حيث كصؼ شخصية الحاسد كصفا دقيقنا، استمدىا مف 
، كانعكست عمى أك سمعيا الحياة التي عاشيا، كالتجارب التي مر بيا

 َفكره كأدبو، بأسمكب رائع كجذاب
إذ كالميارة البيانية،  ،دقة المغكيةالبفي الرسالة  ظاتسـ أسمكب الجاح -ٕ

ؿ فكرة مف أفكارىا، بقدرة ، ككياعرض تفاصيؿ كؿ غرض مف أغراض
 مة بيف األلفاظ كالمعاني كاألغراض، ءبيانية رائعة، امتازت بالمبل

يحسف  كيف كؿ لفظ في مكضعو الذم ال يصمح فيو غيره، واستعمالب
غرضو بكؿ دقة  ، الداؿ عمىلممعنى المبلئـ اختيار المفظ الدقيؽ

                                                           

    َدراستيا مف البحثسبؽ تخريج اآليات الكريمة كاألحاديث الشريفة في مكطف (ُ)  
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ؿ:" لكٌؿ ، فيك القائفي كتاباتو كىي سمة عرفت عف الجاحظككضكح، 
ضرب مف الحديث ضرب مف المفظ، كلكٌؿ نكع مف المعاني نكع مف 

 َ(ُ)األسماء"
كال  ،ال تنافر بينيا ،متبلئمة مع جاراتيا ،كاضحةالرسالة  ألفاظ جاءتكما  -ٖ

تحقؽ مقصدىا مف غير خالية مف التكمؼ أك االستكراه،  ،فييا ثقؿ
 ممكة لغكية ما يتحمى بو الكاتب مف لىشير إتكال تطكيؿ، ، خمؿ
مراعاة الجرس ك داء، األفي  دقةمع ، نادر ، كحس ببلغيفائقة
تمؾ  كفك إلى جانب، كالنفس الخفيؼ عمى السمع، يقاع المبلئـكاإل

يحاءاتيا األلفاظ   َألفكار الجاحظ كتجاربو بىيّْفانعكاس  كا 
 العباراتاأللفاظ ك كالتبلؤـ بيف التعبير،  بدقةالرسالة اتسمت تراكيب  -ٗ

 َبما يشعر القارئ باإلمتاع كالتشكيؽ ،مقاصدالك 
 ،كتعدد األفكار ،ككثرة االستطراد ،المركنةا أيضن ت بو الرسالة اتسم كمما -َُ

 في سبلسة ،غيرىا، كمف قصة ليخرج مف فكرة ألخرلفيك   كتنكعيا،
عمى ذلؾ ثقافتو الكاسعة، كعممو الغزير،  وأعان ،بطاتر ك كاتساؽ 

نب قدرتو عمى التصرؼ بألفاظ المغة إلى جا، كتجاربو الكثيرة
 َبداعية نادرةإمف رصيد لغكم، كمقدرة  وكأساليبيا، كما يممك

 ا،تكضيحيلقاـ الجاحظ ببسط الحديث أثناء تناكؿ عناصر مكضكعو،  -ُُ
المختمفة، الستيفائيا كاستقصاء جكانبيا،  اكصكرى ا،أبعادىككشؼ 

ي القمب، كتتمكف تستقر ففككشؼ خكافييا، حتى تبرز كاضحة جمية، 
 َأرادىارآىا ك مف النفس كما 

                                                           

 . ُٕ/ّالحيكاف: لمجاحظ ،  (ُ)
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 ،كبياف ،في رسالتو أكثر األساليب الببلغية مف معافالجاحظ  استعمؿ -ُِ
الخبرٌم الممتزج  األسمكب اعتمد عميو في معظـ الرسالة مماف ،كبديع

كيبلئـ المقصد مف  ،كالتنبيو بالخطاب، كىك أسمكب يصمح لمكعظ
الفكرة، كتقرير العتماده عمى إثبات  ،كالغرض مف تأليفيا ،الرسالة

 و لخطره،ي، كالتنبالتنفير مف الحسدعمى  وكتأكيد حرصالمعنى، 
أنسب الطرؽ  ييعد، كما كالبعد عمف يتصؼ بو ،عمى تجنبو لحثكا

في لجاحظ اكسرد القصص التي أكردىا  ،مة لمحكايةءكأكثرىا مبل
بياف ك  ،الحسد قاصدا مف كرائيا كشؼ حقيقة ،كاعتنى بذكرىا ةرسالال

   َكأفعالو أحكاؿ الحاسدك  ،صكره
يا الجاحظ لتقرير صفة ستخدمالتي اغير المؤكدة كمف األساليب الخبرية      

يؤكده  لـ ،(لخإ...: )الحسد عقيد الكفر، كحميؼ الباطؿالحسد قكلو
 قكلو بأكثر مف مؤكد ىاكدالتي أ خباراألضرره، كمف ك أذاه  لظيكر
: )كلقد كاف إخكة يكسؼ حمماء، -يو السبلـعم -خكة يكسؼأ ةفي صف

كثير  ىذا كغير، الصفات مؾتلقياميـ بفعؿ ما يخالؼ ، كأجٌمة عمماء(
تقرير يا ك بيان التي يريد الجاحظ في جؿ معاني الرسالة كمقاصدىا

، كما استخدـ لتأكيدىا أكثر أدكات التككيد مثؿ )إف، كالبلـ، معناىا
   َسمية(الكقد، كالجممة ا

التعبير باألسمكب بعناية الجاحظ مف الرسالة مكاضع كثيرة ظير في  - ُّ
حرصو عمى  إلىذلؾ  يرجعقد  ي أكثر مف التعبير المجازم،الحقيق

 َكالتفسير مف غير كمفة كالتأكيؿ ،كضكح معانيو كجبلئيا
التي لـ  ،عمى صيغة الخطاب الرسالة اعتمد الجاحظ في عرض أفكار -ُْ

نما قصديرد بيا مخاطبا معينا،  نى بيذا المكضكع عٍ كؿ مخاطب يي  كا 
)إٌنو ال يأتيؾ، كلكف يناديؾ، كال قكلو:  اكمني ،وعنيتحدث  لذما

 َيحاكيؾ، كلكف يكازيؾ(



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر  –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
 

ٚ٘٘ 
 

كانت أسكاء  ،شاع في أكثر مكاضع الرسالة التعبير بالضمائر ماكم -ُٓ
ربط أجزاء الكبلـ بعضو ك  ،االختصارـ منفصمة، بغرض متصمة أ
لـ  كلك: )رغبة الحاسد كشؼك ، عاقبة الحسدبياف في  وكقكل، ببعض

يدخؿ عمى الحاسد بعد تراكـ الغمكـ عمى قمبو، كاستكماف الحزف في 
 ،ككدر نفسو ،ككسكاس ضميره، كتنٌغص عمره ،جكفو، ككثرة مضضو

ككد عيشو، إاٌل استصغاره نعمة ا عميو، كسخطو عمى سٌيده بما أفاد 
ىبتو إٌياه، كأف ال يرزؽ أحدا جع في ر غيره، كتمٌنيو عميو أف ي

 َ(الخسكاه...
التعريؼ  األسماء المعرفة، سكاء كاففي الرسالة كمما أتى بو الجاحظ  -ُٔ

، )ابنا آدـ مثؿ باإلضافة ـأ ،قكلو: )كىك سبب لكٌؿ قطيعة(كبالضمير 
أـ  ،مثؿ )الجيراف ، كالحاسد،(الجنسية  بػ )أؿ(أـ  ،(كأخكة يكسؼ

 َبير، كابف عباس ، كعبد ا بف أبٌي(مثؿ )ابف الزٌ العممية 
الحذؼ، سكاء كاف حذؼ مفردات أـ اإليجاز ب في الرسالة كمما كرد -ُٕ

 َعباراتغرض البعد عف التكرار كترىؿ البجمؿ، 
بقكلو: )فأخبرنا بأقٌؿ الٌناس  ،حذؼ المسند إليومف حذؼ المفردات: ف      

كفر، كحميؼ الباطؿ، )كالحسد عقيد ال قكلو:ك  غفمة. فقاؿ: الحاسد(،
ف كاف الحسكد ذا ديف قاؿ: متصٌنع(ك ، (كضٌد الحٌؽ  ،كمف قكلو: )كا 
ب، شً القى  ُـّ كالسُّ  ،رمً ر النَّ مٍ ب، كالنّْ مً ب الكى مٍ فيك الكى ) قكلو:حذؼ المشبو 

)  َكالفحؿ القطـ، كالٌسيؿ العـر
كمف حذفو المسند قكلو: )كلك كنت تعرؼ الجميؿ مف الرأم،        

 َنيت بالٌرمز عف اإلشارة، كباإلشارة عف الكبلـ،...الخ(...الستغ
في قكلو: )كما أرل الٌسبلمة إاٌل في قطع الحاسد( حذؼ المضاؼ مف ك        

فيك أغمب عمى : )قكلو الجمؿ وفحذكمف  ،كاألصؿ )قطع صمتو(
صاحبو مف السٌيد عمى عبده، كمف الٌسمطاف عمى رعٌيتو، كمف الٌرجؿ 

 َ(ر عمى أسيرهعمى زكجتو كمف اآلس
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ا  في الرسالة جاء بوكمما   -ُٖ تقديـ بعض أجزاء الجممة بغرض أيضن
لمقصر االدعائي  تقديـ الجار كالمجركر يامن، قصرالالعناية، أك 

 َ: )منو تتكلد العداكة(في الحسد قكلوك
ساليب التي األأبرز مف ك نشائي، اإل سمكباألبعناية كبيرة ي الجاحظ نً عي  -ُٗ

 أفكارىابو افتتح بو رسالتو مجمبل الذم  كب االستفياـ،استخدميا أسم
، كما أتى بو في بعض كتنكعيا تتابع أدكاتو عف طريؽ ،كعناصرىا

النفي أخرل ك يى تضمنو معانل، مكاضع معرضا عف األسمكب الخبرمال
كقكلو ، (قكلو: )كمتى رأيتى حاسدا ييصٌكبي لؾ رأيا إف كنتى ميصيبافي 

التعجب  أكالحسد في قمبو عمى أمانيو(،  :)ككيؼ يصبر مف استكفٌ 
أثرنا بعد عيف، أك عطرنا  -كيحؾ-)أتطمب كقكلو: )فما ىذا العناء!( ك

)ككيؼ تقر أعيف  -عميو السبلـ-خكة يكسؼإ في شأفك  ،بعد عركس(
 َكثير كغيرىا المحسكديف بعد يكسؼ كقد ممكو ا خزائف األرض؟(

عمييا في نصحو في معاممة  اعتمد كمف األساليب اإلنشائية التي -َِ
مف  -رحمؾ ا -)فإذا أحسستقكلو: كأسمكب األمر،  الحسكد،

قكلو :)كحٌصف ك  ،(صديقؾ بالحسد فأقمؿ ما استطعت مف مخالطتو
 َ(سٌرؾ منو تسمـ مف شٌره

اما كم -ُِ كقكؿ  ) كال يغرٌنؾ خدع ممقو( :قكلوك النييأسمكب  استعممو أيضن
فيو تآزر النيي مع رسكؿ ا ال تممو(، ك يا  ) بي:األنصار في ابف أي 

 َاللتماس العذر لو النداء الحقيقي
عف طريؽ  كتأكيدىا معانيو إثباتعمى في رسالتو  حرص الجاحظكما  -ِِ

في أكثر الذم استعممو بطريؽ النفي كاالستثناء سكاء  ،أسمكب القصر
مة ءبلم الطرؽ كثرأ لككنو ،أفكارىاتنكع  عمى ،مكاضع الرسالة

 َالعطؼطريؽ (، أـ بإنما)يؽ ر قكاىا، أـ بطكأ
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)كما أتي المحسكد مف حاسده إاٌل مف قبؿ قكلو: النفي كاالستثناء  مفف       
كما أرل الٌسبلمة إاٌل في قطع )فضؿ ا عنده كنعمو عميو(، كقكلو: 

الحاسد، كال الٌسركر إاٌل في افتقاد كجيو، كال الٌراحة إاٌل في صـر 
ٌربح إاٌل في ترؾ مصافاتو(، كقكلو: )كما لقيت حاسدا كال ال ،مداراتو

قٌط إاٌل تبٌيف لؾ مكنكنو(، كمنو ك )ما خالط الحسد قمبا إاٌل لـ يمكنو 
كفي بياف صفة عبد ا بف أبٌي، قبؿ نفاقو، قكلو: )كما  ضبطو(،

، كقكلو في استكجب ذلؾ إاٌل بعدما استجمع لو لٌبو، كتبٌيف ليـ عقمو(
، )فما أنزليـ دار كرامتو إاٌل بعد ما نزع الغٌؿ كصؼ أىؿ الجنة
 َ(كالحسد مف قمكبيـ

ك)إٌنما ىٌمو أف  (،: )إنما ىمو أف يصبحولك إنما( ق) طريؽالقصر بكمف  -ِّ
 َ، ك )إٌنما ىٌمو أف ينزع ا منؾ النعمة التي أعطاكيا((يقطع سفره

ديؾ، كال )إٌنو ال يأتيؾ، كلكف ينا قكلو: العطؼطريؽ القصر بكمف  -ِْ
 َ)لكف( العطؼأداة مستخدما  يحاكيؾ، كلكف يكازيؾ(،

كقكلو  ،)خٌص بو أفضؿ المبلئكة(في قكلو: تقديـ الجار كالمجركر كب -ِٓ
)كأفرح ما يككف بؾ أقرب ما تككف بالمصيبة عيدا، كأبعد ما تككف 

 َمف الناس حمدا(
الحاسد قكلو: )كلك لـ يدخؿ عمى ب ردمج بيف أسمكبي الشرط كالقصك  -ِٔ

....إاٌل استصغاره نعمة ا عميو....لكاف عند ذكم العقكؿ مرحكما، 
المقابمة في قكلو: مع  القصرتآزر ، ك ككاف لدييـ في القياس مظمكما(

 َ)ال يحٌب مف الٌناس إاٌل مف يبغضؾ، كال يبغض إاٌل مف يحٌبؾ(
ظاىرة  مف الظكاىر األسمكبية الشائعة في جميع أجزاء الرسالة كفقراتيا -ِٕ

الكصؿ سكاء كاف الكصؿ بيف المفردات بغرض المشاركة في الحكـ، 
الجاحظ مف استخدـ  أكثر حيثأك بيف الجمؿ، لمتكسط بيف الكماليف، 



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر  –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
 

ٚ٘ٛ 
 

إلى جانب ككنيا لمطمؽ الجمع، ىي كسيمة  العطؼ، ألنيا )كاك(
تظير براعة الجاحظ كثراءه  ،كصكر ،كأساليب، إلضافة معاف

ف حضر مدحو ذٌمو :في صفة الحاسد وكقكل المعرفي كالمغكم،  ،)كا 
ف كانت منو  ف كانت عنده شيادة كتميا، كا  ف سئؿ عنو ىمزه، كا  كا 
 إليو زٌلة عٌظميا، كقاؿ: إٌنو يحب أف يعاد كال يعكد، كيرل 

  .قكد(عميو الع
ٌياؾ كالرغبة  :كقكلو        )كحٌصف سٌرؾ منو تسمـ مف شٌره كعكائؽ ضٌره، كا 

بياف صفة ، كقكلو في رٌنؾ خدع ممقو، كبياف ذلقو(في مشاكرتو، كال يغ
زع ذلؾ مف صدكرىـ كيخرجو مف قمكبيـ، ػ)كلكلـ ين: ىؿ الجنةأ

الفتقدكا لذاذة الجٌنة، كتدابركا كتقاطعكا كتحاسدكا، ككاقعكا الخطيئة، 
 َ(كلمٌسيـ فييا الٌنصب، كأعقبكا منيا الخركج

كقكؿ القائؿ:  ،اؼ البيانيكما ترؾ ذكرىا في بعض المكاطف لبلستئن       
)ما رأيت ظالما أشبو بمظمكـ مف الحساد: نفس دائـ، كقمب ىائـ، 

) كقكلو :)حاطب ليؿ كمبتغي نيؿ، ال يدرل ما حمؿ، قد  ،كحزف الـز
 )كما لقيت حاسدا قٌط إاٌل تبٌيف لؾ مكنكنو، :كقكلو ،ترؾ العمؿ(
  َبتغٌير لكنو(

ا بيف كبدالالت مختمفة م ،اضع كثيرة)الفاء( العاطفة في مك بػ أتي كما  -ِٖ
  َأدكات الشرط تياالسببية، كالتعقيب، كمصاحب

بميس إ في بياف سرعة عصياف الدالة عمى التعقيب قكلو (الفاء)فمف        
كنت بينيـ معدما فأيسرت،  )فمتى :)فعصى رٌبو(، كعف حسد الجيراف

ضعكا، فبذلت كأعطيت، ككسكت كأطعمت، ككانكا في مثؿ حالؾ فاتٌ 
كسمبكا النعمة كألبستيا أنت، فعظمت عمييـ بمٌية الحسد، كصاركا منو 

)كنزع الغٌؿ مف صدره، : عف أىؿ الجنةك  ،في تنغيص آخر األبد(
 َفقٌرت عينو(



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر  –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
 

ٜٚ٘ 
 

في  حيث كرد ،عناية كبيرة بأسمكب الشرطفي الرسالة اعتنى الجاحظ  -ِٗ
كتقرير ني فييا بإثبات مقصده عي  ،بأدكات متعددة مكاضع مختمفة

ذا،لك، ك ) ت:اتمؾ األدك  مفمعناه، ك  ف ،كا   َكلكال( ،كلما ا 
)كلك سمـ المخذكؿ قمبو مف الحسد، لكاف  قكلو:)لك( فمف استخدامو 

زع ذلؾ مف صدكرىـ كيخرجو ػ)كلك لـ ينسبلـ بمكاف(، كقكلو: مف اإل
   َ(مف قمكبيـ، الفتقدكا لذاذة الجٌنة

عرؼ آية مصداقو فأدنيف إليو ( قكلو )فإف أردت أف تالشرط بػ)إفكمف 
 َمف ييينؾ عنده(، كمنو ) إف كنت تجيؿ بعد ما أعممناؾ... الخ(

 َ(الشرط بػ)إذا( قكلو: )فإذا فعمت ذلؾ فكؿ ىنٌيا مرٌياكمف 
فمٌما نزع الغٌؿ كالحسد مف قمكبيـ ظٌف ) :بػ)لما( الرابطة كمف الشرط
 َزلة(ػٌنو أفضميـ منزلة فييا، كأقربيـ بدخكؿ الجٌنة عيدا، أػأدناىـ من

 كما أكرد الجاحظ بعض صكر اإلطناب في المكاضع التي  -َّ
 كمنيا: ،تستدعيو

ف كجد لو خصما أعانو عميو ظمما( :بقكلواالحتراس  -ُ  َ)كا 
  َ"﴿فىطىكَّعىٍت لىوي نىٍفسيوي﴾ سبحانو: مف قكؿ المكلى االقتباسككذلؾ  -ِ
تو في اختيار ، مع دقفي مكاضع متعددةعتراض بالدعاء االك -ّ

)أٌيدؾ  :قكلومنو  الدعاء المبلئـ لممعنى الذم يتحدث فيو،
 َرحمؾ ا(أبقاؾ ا(، ك) )ا(، ك

 َ)ما استطعت( :بقكلوتتميـ ال-ْ 
 (،  ، كاكتتامو كتمانو ، ك) كالترادؼ في قكلو: )لبو كعقمو ( -ٓ

   َك)كأظيره، كأعمنو(
لتقرير معانيو كتأكيدىا في كما استخدـ اإلطناب بالتكرار أحيانا  -ٔ

أذىاف مخاطبيو، أك لتكفير اإليقاع كالجرس المبلئـ النسجاـ 
 َاأللفاظ، كتكافؽ العبارات
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 ،المكاضع التي تستدعي بياف السبب مفر يفي كثالـ التعميؿ  واستخدم -ُّ
)لظيكره عميو فيك ك ،لجكدة رأيو كبعد ىٌمتو( ؛)نسيج كحدهكقكلو: 

 َكغيرىا لسبلمة صدكرىـ(ك)ني سمعت(، )ألك، (أغمب عمى صاحبو
تكراره، عمؿ عمى كما ، مداللة عمى العمكـلبمفظ )كؿ( الجاحظ أتى  -ِّ

بقكلو: )يصدؽ عميؾ كؿ شاىد زكر، كيكذب فيؾ كؿ  مدلكلو لتأكيد
 َعدؿ مرضي(

كما لقيت قكلو: ك ،تفصيؿالثـ جماؿ باإلفي بعض المكاضع  جاءكما   -ّّ
خفاء  ،كتخٌكص عينو ،بتغٌير لكنو ،لؾ مكنكنوحاسدا قٌط إاٌل تبٌيف  كا 

سبلمو، كاإلقباؿ عمى غيرؾ كاإلعراض عنؾ، كاالستثقاؿ لحديثؾ، 
 ،كحمؿ المحسكد عمى قطيعتيـ في الظاىر)كالخبلؼ لرأيؾ(، كقكلو: 

 َكقاؿ لو: لقد كفركا معركفؾ، كأظيركا في الناس ذٌمؾ(
 لمداللة عمى تحقؽ صيغة الماضيبفي مكاضع كثيرة  الجاحظ عبر -ّْ

رأيت، ذكر، فحبلىا، كزينيا، كجعميا، أنزلو ، ) ، مثؿ:وبكتثك الفعؿ 
  َ(....إلخرأت، سمعت،

كما أتى بالمفعكؿ المطمؽ لتأكيد المعنى كقكلو: )كشٌكه خمقو تشكييا،  -ّٓ
 َكمٌكه عمى نبٌيو تمكييا(

  :قكلوك كتجدد فعميا، ،ةصكر الاستحضار  قصدالمضارعة، لبصيغة ك   -ّٔ
 يقرأ -يكدع -يظير -تقبؿ -يصـك -يثنى -يحجٌ  -يكصى -يغزك )

 َ، كغيرىاتعرؼ( -يحضر
كتمؾ ؤللفاظ المكحية، كالتعبيرات المؤثرة، لو استخدمذلؾ نجد  إلى جانب -ّٕ

لتي تصكر ما يجيش في نفس الحاسد مف )غـ، كحزف، كمضض، ا
خبث  مىع يدؿككسكاس، ككدر، كتنغص، كاستصغار، كسخط(، بما 

  أتى بما يشير إلى المقدار فييا مف شر، كما جكؿنفسو، كما ي
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مفظ ك،مكحية اللفاظ األكغيرىا مف  ،ككثرة( -كاستمكاف –)تراكـ  ػب
 َ...كغيرىا كثير)تتكلد( ، ك)العناء(

كلكني أخاؼ عميؾ أٌف ) :بقكلو كالتكرار االستدراؾ،مما جاء بو أيضا ك   -ّٖ
 َقمبؾ لو غير سميـ( قمبؾ لصديقؾ غير مستقيـ، كأف ضمير

مثؿ: )ألح، كأسرع، كأكفر، كأشد،  -أفعؿ-كثيرنا صيغة التفضيؿأكرد كما  -ّٗ
في قكلو: )أحسف ما  مع الطباؽ ىار اكر تك ، كأىكف، كأعكف...الخ(

تككف عنده حاال، أقٌؿ ما تككف ماال، كأكثر ما تككف عياال، كأعظـ ما 
المصيبة عيدا، تككف ضبلال، كأفرح ما يككف بؾ أقرب ما تككف ب

 َكأبعد ما تككف مف الناس حمدا(
مف البيف تنكع أسمكب الجاحظ بيف الجمؿ القصيرة كالطكيمة أحيانا بما  – َْ

 ،فكرتو ضكحك  ، فغايتويتبلءـ مع دقة التعبير عف الفكرة التي يعرضيا
  َناىاعم كاستيفاء

 ،كسيقيالقصيرة ذات الجرس الم مؿلجإكثاره مف التعبير با كما يبلحظ -ُْ
مف األساليب المستحسنة التي ال يقدر  ىكالذم يجذب األسماع، ك 

المراغي كىك  بفيقكؿ ، عالـ بأساليبيا ،عمييا إال أديب متقف لمغة
ما أحسف معكنة الكممات القصار، المشتممة " جٌمة العمماء:أشيخ مف 

عمى الحكـ الكبار، لمف كانت ببلغتو في صناعتو بالقمـ كالٌمساف، 
  َ(ُ)تكافيو عند الحاجة، كتستصحب أخكاتيا عمى سيكلة" فإٌنيا

ىما محكرا المذيف ني الجاحظ بتصكير كؿ مف الحاسد كالمحسكد كما عي  -ِْ
التي كاف أبرزىا كأكثرىا كركدنا في ك  ،بالعديد مف الصكر البيانية وحديث

 ،معظـ الرسالة الكناية عف صفة، مبرزا بيا صفات كؿ منيما

                                                           

 .ِٕٓاإلمتاع كالمؤانسة: ألبي حياف التكحيدم ، ص(ُ) 
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 ،كاالستعارة المكنية ،ب كركد بعض صكر التشبيوكأحكالو، إلى جان
  َككضحت غرضو ،التي بينت مقصده

: في بياف صفة ابف عباس قكلوفي الرسالة  تفمف التشبييات التي كرد -ّْ
في تكضيح فحسر ابف عباس عف ذراعيو كأٌنيما عسيبا نخؿ(، ك  )

 كمف طاف....معمى صاحبو مف الس أغمب : )كىكصفة الحسد
عمى النيؿ مف  دالحاسحرص يشبو كما  ،تشبيياتخ تمؾ الالرجؿ...إل
 ،قكلو: )كىك ألٌح في حسده لؾ مف الٌذباب(بلذباب إلحاح االمحسكد ب

مف دنيء الصفات، بقكلو: )فيك الكىٍمب  الحاسد نفسما في كشؼ يك 
ُـّ القىًشب، كالفحؿ القطـ، كالٌسيؿ العىًرـ( ري لنّْمٍ الكىًمب، كا  ،النًَّمر، كالٌس

)كأٌنؾ لـ تقرأ المعٌكذة(، كما يشبيو حاؿ طمبو ما مداىنة الحاسد في ك 
كأغفؿ  ب، بقكلو: )إٌنؾ إذا أعيا مف باقؿ، كأحمؽ مف الضبع،مى طٍ ال يي 

،) مف تشبيو الجمع قكلو: )كالغٌؿ نتيج الحسد، كىك رضيعو، ك  مف ىـر
 َكغصف مف أغصانو، كعكف مف أعكانو، كشعبة مف شعبو(

قكلو: )قد أقبؿ بكجكه ك في بعض المكاطف، لمرسؿالمجاز ابتى أك  - ْْ
  َالٌناس إليو(

)كعركؽ  قكلو:األصمية كالتصريحية  اتاالستعار  كما جاء بعدد مف -ْٓ
التبعية ، ك ك)كأنجميا باليدل زاىرة( ،دكحاتيـ بيف أطباقيا راسية (

 َقكلو: )كال الٌراحة إاٌل في صـر مداراتو(ك
 )كصاركا منو في تنغيص االستعارة في الحرؼ قكلو: مف ك 

 َآخر األبد(
كقكلو )كمنتج  ،)منو تتكلد العداكة(صفة الحسد في  قكلو مكنيةلمف اك        

 ،الخ(....كٌؿ كحشة، كمفٌرؽ كٌؿ جماعة، كقاطع كٌؿ رحـ بيف األقرباء
 َ()كال الٌربح إاٌل في ترؾ مصافاتوكفي الحاسد قكلو: 
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)تراكـ الغمكـ عمى : )قكلوك أتى بجممة مف الكنايات عف صفة كما -ْٔ
)ألقى الحجر عميو ك  ،(قمبو(، ك)نفس دائـ، كقمب ىائـ، كحزف الـز

كفركا معركفؾ، كأظيركا في )ككأصبح عميو نادما صارخا(،  ،شادخا
(، ك) ك)انثالكا عميودعاه إلى نصٌر خذلو(،  )أكك الناس ذٌمؾ(،

)حاطب ليؿ ك ،(استجمع لو لٌبو، كتبٌيف ليـ عقمو، كافتقدكا منو جيمو
)كمجالسيـ  ،ك )كانكا في مثؿ حالؾ( ،ك )نسيج كحده( ،كمبتغي نيؿ(

بقكلو )فمجاكرة المكتى، عدـ مخالطتو كفي  ،مف أعالييا عامرة(
كمخالطة الٌزمنى، كاالجتناف بالجدراف، كمصر المصراف، كأكؿ 
القرداف، أىكف مف معاشرتو، كاالٌتصاؿ بحبمو(، )فبطمت عنده 

مي عف المنافع، فختـ عمى سمعو كقمبو، كجعؿ عمى المكاعظ، كع
 َ...كغيرىا كثيربصره غشاكة(،.

كمف الكناية عف مكصكؼ قكلو: )خٌص بو أفضؿ المبلئكة فعصى 
 َكقكلو: )فميس أمثاليـ يكصمكف( رٌبو(، (،

 طباؽ، كالمقابمة،ال) كػ المحسنات البديعيةمف  العديد ـ الجاحظاستخدكما -ْٕ
 ؛مكاطفالفي كثير مف  (كالسجع النظير، كاالزدكاج كالجناس، كمراعاة
 مع الحفاظ عمى جرس الجممةكتأكيد مقصده،  ،لتكضيح معانيو

 َكمثير بأسمكب أدبي مشكؽ ميا،ؤ بلكانسجاـ األلفاظ كتكتناسقيا، 
 ،كيصبح(-كما بطف(؛ ك)ليؿ-)ما ظير :قكلوالطباؽ  مما كرد مف ف -ْٖ

 كذمو(، -)مدحوك ،ا(كأظيرك -كاألرض( ك)كفركا -)السمكاتك
كاستحسنت ك) ،كالجنة(-النارك) (،كالعقؿ-الحمؽ(، ك)ككاف-)صارك

-أقرب، كأكثر-)أقؿٌ  مف جيتو، كصٌدقتو عمى كذبو(، كٌؿ ما يقبح
 ،الرفعك  -كالخفض ،الجيرك  -كالٌسر، الكبلـك -إلشارةا)كبيف كأبعد(، 
 َ، كغيرىاالتفصيؿ(ك  -كالجمؿ ،التطكيؿك  -ركاالختصا
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)كالحاسد مخذكؿ كمكزكر، كالمحسكد محبكب قكلو: مقابمة الكمف  -ْٗ
 كماكمنصكر، كالحاسد مغمكـ كميجكر، كالمحسكد مغشٌي كمزكر(، 

)أعانيـ في الباطف، كحمؿ المحسكد عمى قطيعتيـ في  قابؿ بيف
عبلنو(،  -،)تسجينو ككتمانوالظاىر(، كبيف  )يصٌدؽ كبيف كظيكره كا 

ٌؿ عدؿ مرضٌي(، ك)عدٌكؾ عميؾ كٌؿ شاىد زكر، كيكٌذب فيؾ ك
  َكصديقؾ عبلنية(، بطانة

)كمكزكر، ك  ،متعذر(ك  ،) غامضكممات: مراعاة النظير: كؿ مف كمف  -َٓ
 ، ) كحقكدا( ، )حسكدا ك ،كآثاـ( ،)حراـ ك ،كالعقكؽ( )القسكة،ككمغمـك

 -سبى -ك)قتؿ، )شره كضره(ك  ،ك)يستعبده، كيستمميو، كيستنطقو(
 َح( كأفر  -)أحسف ،بغى( -عصى

)كما صار منافقا حٌتى كاف حسكدا، كال قكلو: المذىب الكبلمي كمف  -ُٓ 
)كلك سمـ المخذكؿ قمبو مف  ك (،صار حسكدا حٌتى صار حقكدا
 َالحسد، لكاف مف االسبلـ بمكاف(

 َ()النّْقابلفظ صيغة المبالغة ك  -ِٓ 
  الجناس المضارعكما جاء بالجناس بيف بعض األلفاظ، منو  -ّٓ 

 ؼ كقكلو: كالمصحَّ  ،الحرفيف لقرب مخرج ،)العقكؽ كالحقكؽ( كقكلو:
 كقكلو: ؼحرَّ م، كالكالقدـ(-)قدمو  مثؿالناقص ك كغرضا(،  ،) عرضو

( -)مىمىؾى  الختبلفيا في  ،ر(مً ر النَّ مٍ ب، كالنّْ مً ب الكى مٍ )الكى  قكلو:، ك كميًمؾى
 ، ()صفة كصفات(، ك كيعكد -يعاد ) كاالشتقاقي بيف، الييئة
 َ(كنباتنبت ك)

الرسالة في مف أبرز الظكاىر األسمكبية التي اعتنى بيا الجاحظ ك  -ْٓ
 فكاف مف غير تكمؼ أك استكراه، ياالسجع، حيث ختـ بو جيؿ فقرات

ف ك ككبيذا يكاشفا لمعناه مف غير تصنع  في معظميا،  ،سمسا مقبكال
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ذا ا  فيما يقكلو عف نفسو فيك ال يتصنع في كتابتو، ك  االجاحظ صادقن  "
ك الصنعة البيانية، فإنما يرد عفك الخاطر أكرد فييا شيء مف السجع 

كىك ، ا عمف رأيو في ىذه المسألة مرارن أكقد ، اليو قصدن إف يقصد أدكف 
عدـ التكمؼ، كعمى  :مأ ،ف جماؿ األدب يرتكز عمى الطبيعةأ

المساكاة بيف المفظ كالمعنى، كاختيار المفظ الذم يناسب  :مأ ،الببلغة
ف تتكافر فيو أفبل يفضؿ عنو كال ينقص، شرط  ،كيكازيوالمعنى 
 َ(ُ) " م الكضكح كيتجنب الغرابة كالكحشيةأ ،الفصاحة

"أستحي مف الكتابة، كأستنكؼ بأف أنسب إلييا مف  كيقكؿ الجاحظ
الببلغة أف أعرؼ بيا في غير مكضعيا، كمف السجع أف يظير 

 َ(ِ)مني، كمف الصنعة أف تعرؼ في كتبي"
البديع ما داـ قريبنا مف الطبع، بعيدنا عف الصنعة كالتكمؼ، يتطمبو ك        

فيك قمة الببلغة و، كاألسمكب الذم سيؽ فيو، جمالغرض الذم سيؽ أل
"ىذا ىك نفس اتجاه الجاحظ، فحيف ذكر السجع ذكر آراء ، كبداعكاإل

رجاؿ البياف فيو استساغة كذمِّا، ثـ ذكر كجو مف ذمو، ثـ ذىب إلى 
  َ(ّ)مطبكع منو دكف المتكمَّؼ"إيثار ال

 :متكازم قكلوال عالسجفي الرسالة مف  أتى بوف أمثمة ما كم
ضجر(،  -الندامة(، )عسر -االستقامة -الكرامة -)السبلمة

 -ماال -بغى(، ك)حاال -عصى -) سبى)تشكييا، تمكييا(، كك
 َحمدا( -عياال(،  ك)عيدا

                                                           

 .ّٗالرسائؿ األدبية: ص  (ُ)
 . ِّٓ/ْرسائؿ الجاحظ:  (ِ)
 .ُٓٗ، ُْٗ/ُ. منقكؿ عف البياف كالتبييف صٗٓالبديع في البديع:  (ّ)
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، ك)قطيعة، بره(ك  -ك)أمره، الكد(  -)الحسد :ؼالمطر  السجعمف ك 
يكصؼ  ًلئىبلَّ كلـ يأت بالمرصع منو  كغيرىا، كحشة، جماعة(،

 َكيككف طبعيا مقبكال ،بالصنعة
 -الكحدة العضكية-اتسمت الرسالة بكحدة المكضكع  كأخيرا فقد – ٓٓ

ف تعددت األفكار، فجميعا  كالمتمثمة في الحديث عف الحسد كصكره كا 
الكاتب ترتيب  ةى جانب مراعاتبرز حاؿ كؿ مف الحاسد كالمحسكد، إل

كاتصاليا ببعضيا، حيث ال يمكف  ،كترابطيا ،األفكار داخؿ النص
كضع أجزائيا في غير مكضعيا، مع الكثير مف المعاني التي تكشؼ 

 ،كالتي يترتب بعضيا عمى بعض ،مدل الترابط بيف أفكار النص
              َأـ تعميؿ ،أـ نتيجة ،كاف ذلؾ بتفصيؿأسكاء 

كتصكيره ألحكاؿ  حديث الجاحظ عف الحسدف ملبيف اكأخيرا فمف  – ٔٓ   
 بأسمكب أدبي بميغ وكرأم، صاغ فكرتجربة ك  صاحب أنوالحاسد، 
 ،كاألدب ،الفكرك  ،التجربةجمع بيف قد الجاحظ  يككفبذلؾ ك  ،كمشكؽ
 ما كتب عف كأبمغ  مف أركع ، ىيكاحدة  ، في رسالةكالببلغة

     َالحسد كالحساد
 

* * * * * * 
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 اخلامتح
سيدنا  ،خاتـ المرسميفكالصبلة كالسبلـ عمى  ،الحمد  رب العالميف

     َ التابعيفمحمد كعمى آلو كصحبو ك 
 وبعد

التي ك لمجاحظ  (الحاسد كالمحسكد) في رسالةمف خبلؿ تمؾ الجكلة 
عشنا ك كاألساليب الببلغية الرائعة،  ،كاألخيمة ،غصنا فييا في بحر مف الصكر

الستار عف  لنا كشؼقد ك مع الكاتب رؤيتو لكؿ مف )الحاسد كالمحسكد(، يا في
، مستشيدا بما أحاط بو عقمو مف آيات قرآنية، كأحاديث نبكية، الحسادالحسد ك 

  ،بكؿ عبارة كلفظتكضيح الصكرة كأقكاؿ، كأمثاؿ، غرضو مف ذلؾ 
بغة صرسالتو أف يضفي عمى ، كتمكف لغتو، برىافة حسّْوالجاحظ استطاع 

 َرائعةبميغة ك أدبيَّةن 
التي صكرت  بعرض القصص الكاقعية،في رسالتو الجاحظ عني كما 

منيج الجاحظ كسمات  أظيرتك ، كاإلتقاف الدقة الحاسد بصكر بمغت غاية
 ،التراكيب كمتانة ،األلفاظ احةفصب الرسالة متاتسفقد  ،أسمكبو كشخصيتو

، كأحسف التراكيبساليب، كاأل ،أنسب العبارات استخداـك  ،ح الداللةك ضك ك 
إيحاءات  يإلى جانب التبلؤـ الخارجالتي تحمؿ  ،كأفضؿ التعبيرات ،كالصكر

يمكننا  التعبير، كبراعة ،كدقة التصكير ،تتمثؿ في جماؿ األلفاظ ،داخمية خفية
صؼ أسمكبو بأنو حسي مادم، يحرص عمى استعماؿ مف خبلؿ تكضيحيا ك 

إلى جانب ما حققو أسمكبو مف  ،فاذىؤلل الكممات التي تكضح الصكرة كتقٌربيا
 َكتكضيح الغرض ،اإلمتاع كاإلقناع في إثبات الفكرة

 ،مرآة ألفكار الجاحظكانت  ،كعباراتياالرسالة لفاظ أ يمكف القكؿ أفكما 
بدقة بكؿ نعكاس صادؽ لعاطفتو كشعكره، معبرة اك  ،كخبراتو ،كآرائو ،كتجاربو
في كحدة نغمية مؤثرة في مترابطة  اعناصرى جاءتفقد  ،غايتومقصكده ك عف 
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 ،رةمكقعيا مف العبامكافقة ل ،سياؽممبلئمة ل جاذبة لمسمع، كمعانييا ،النفس
 َفي غاية الببلغة كالبياف رائعة فكانت الرسالة بحؽ صكرة فنية

عمى  وحرصك  ،كالحديث الشريؼبأسمكب القرآف الكريـ  هتأثر نممس كما 
أك المبالغة في الخياؿ في  ،كعدـ التكمؼ ،مراعاة كضكح الداللة، مع اإليجاز
قاده إيمانو بفكرتو إلى الحرص عمى  كماالصكر كاألساليب التي استخدميا، 

 ،بسبب مذىبو العقدم ؾتأكيدىا بشتى طرؽ التأكيد كاإلثبات، ربما كاف ذل
 ،القائـ عمى العقؿ في إقامة الحجج كالبراىيف التي تثبت رأيو ،كمنيجو الفمسفي

مف ذلؾ لنا  تضح، يمجاؿ ال تدع لمشؾ أك اإلنكارحيث  ،كرتوكتكضح ف
إلى كالتقديـ،  ،القصر بطريؽ النفي كاالستثناء سمكبأل كثرة استخداموخبلؿ 
 َدكات التككيد المتعددةاستخدامو أل جانب

مف غير المتكمفة،  ،المطبكعةحسنات البديعية ا المكثيرن كما استخدـ 
 كالكجداف، ،لطيفا جاذبا لمسمع سا مكسيقياالتي تعطي جر  المفظية المحسنات

 تعد رسالة لؾ، كلذغرضالكشؼ تك  ،التي تكضح المعنى المعنكيةالمحسنات ك 
       َةمف الركائع العربية القيمة كاليادف لمجاحظ (الحاسد كالمحسكد)

 :ذٛصٍح اٌثحث
كأدب الجاحظ ة، ي التراث األدبي النثرم عامفالبحث  ؿمف خبل

العناية بيذا مف دارسي المغة كأساليبيا، ي كالباحثيف أكصي نفسخاصة، 
كأساليب ببلغية، تستحؽ بيانية لما يزخر بو مف صكر  ،التراث النثرم الرائع

لذا  ؛ككشؼ ما تحممو مف معاف كأساليب تربي الذكؽ، كتنمي المعرفة ،الدراسة
يضاح ،عمى شرح ذلؾ األدب الرائع العمؿ يناػػمػػينبغي ع   ،غامضو كا 

كالتعميؽ عمييا، كتخريج ما فييا مف  تقريبيا لؤلفياـ،لكشؼ عف معانيو، ك كا
براعة ك  ببلغتيابياف بكأساليب كأمثاؿ،  ،كأشعار ،كأخبار ،كأحاديث ،آيات

 َاالستشياد بيا
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ذا كاف  الجاحظ، كلو مف الرسائؿ الكثير  رسائؿىك  ناحديثمكضكع كا 
الكثيرة  تمؾ الرسائؿاية بينبغي العنفزخر بأركع الصكر كاألساليب، تي تال

 َكبراعة مف ببلغة تحمموما ككشؼ  ،كالقيمة ذات األىمية ،كالنافعة
الحسد في رسالتيف منفصمتيف مف كتابو  تحدث الجاحظ عفكقد 

، كاألخرل (ُ)الرسائؿ األدبية، أحدىما بعنكاف )مف كتابو في الحاسد كالمحسكد(
صت الحديث في ىذا البحث كخص، (ِ)بعنكاف )فصؿ ما بيف العداكة كالحسد(

)مف كتابو في الحاسد  نياارسالتو التي عنك  عمى بياف ببلغتو فيما كرد في
 د كالمحسكد معا،سالحا فكالتي عنيت بكصؼ أحكاؿ كؿ م كالمحسكد(،

بيف العداكة كالحسد، كيكشؼ عف الجاحظ  ؿ فيياصً فٍ التي يى ك  األخرل مستبقية
لبحث آخر زلة، ػكما تدر عميو مف من، الذيف حسدكه عمى كتبو ئوكأعدا ،هحساد

رسائؿ المف  ،لما تتسـ بو كغيرىا ؛أسرار التعبير فييايبرز ك  ،يكشؼ ببلغتيا
ظير التي ت، المكحية كالصكر ،المؤثرةغني باألساليب بميغ، بأسمكب أدبي 

 ،ال تأتي إال مف كاتب مصقؿ بالمعارؼ ،مقدرة بيانية عالية، كبراعة نادرة
  َكالجاحظ رةالغزيكالخبرات 

 كا مف كراء القصد كىك نعـ المكلى كنعـ النصير
                       

                                                             

* * * * * * 

                                                           

 .ُُٓالرسائؿ األدبية ، ص  (ُ)
 .ّٕٔ: ص السابؽ (ِ)
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 فٙزس اٌَاخ اٌمزآٍٔح
 اٌصفحح ٚرلُ اٌَح اصُ اٌضٛرج           حــــــٌَا

 ّْٔ َُٗ البقرة {ِمْن َأْىِل اْلِكتَابِ َودا َكِثيٌر } قاؿ تعالى:

 َّٔ ْٓ النساء {َأْم َيْحُسُدوَن النااَس } قاؿ تعالى:

 ْٓٔ َّ المائدة {َفَطواَعْت َلُو َنْفُسُو َقْتَل َأِخيوِ  } قاؿ تعالى:

ْرَناُكمْ } قاؿ تعالى:  ْٕٔ ُِ، ُُ األعراؼ {َوَلَقْد َخَمْقَناُكْم ُثما َصوا

 ٖ ُٕ، ُٔ األعراؼ {َأْغَوْيَتِني أَلَْقُعَدنا َلُيمْ  َقاَل َفِبَما } قاؿ تعالى:

 ّٕٔ ْٔ الحجر {ِإنا اْلُمتاِقيَن ِفي َجنااٍت َوُعُيونٍ } قاؿ تعالى:

 ُٕٗ ِِ األنبياء {َلْو َكاَن ِفيِيَما َآِلَيةٌ  } قاؿ تعالى:

 ٖٓٓ ٖٗ،  ٖٖ الشعراء {َيْوَم ََل َيْنَفُع َماٌل َوََل َبُنونَ  } قاؿ تعالى:

ِقينَ } الى:قاؿ تع  َٕٓ ُٖ األحزاب {َقْد َيْعَمُم الماُو اْلُمَعوِّ

 ُْٕ ُٔ سبأ {َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْمَنا } قاؿ تعالى:

 ّٗٔ ِِ فاطر {َوَما َأْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبورِ } قاؿ تعالى:

 ُّٕ ّٔ ص {ُرَخاًء َحْيُث َأَصابَ } قاؿ تعالى:

 ْٖٓ ِّ الزخرؼ {َة َربِّكَ َأُىْم َيْقِسُموَن َرْحمَ  } قاؿ تعالى:

 ْٔٔ ٓ الجمعة {َمَثُل الاِذيَن ُحمُِّموا التاْورَاةَ } قاؿ تعالى:

 ِٗٓ ُٗ اإلنساف {َوَيُطوُف َعَمْيِيْم ِوْلَداٌن ُمَخماُدونَ } قاؿ تعالى:

 ،َّٔ ٓ-ُ الفمؽ {ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَمقِ } قاؿ تعالى:
ِّٕ 
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 فٙزس األحادٌث

 اٌصفحح احلذٌث
ـٍ " : قاؿ رسكؿ ا ـٍ كىأىٍمكىاًلكي ًركي كى  َّٔ                                       " ًإفَّ اى الى يىٍنظيري ًإلىى صي
يىًدهً " :  قاؿ رسكؿ ا ـى الميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىاًنًو كى ًم ـي مىٍف سى  َْٔ                                   " الميٍسًم
ا ييًحبُّ ًلنىٍفًسوً  الى ييٍؤًمفي  " :  قاؿ رسكؿ ا تَّى ييًحبَّ أًلىًخيًو مى ، حى ـٍ ديكي  َْٔ                        " أىحى
شيكا، كىالى تى " : قاؿ رسكؿ ا  اسىديكا، كىالى تىنىاجى كاالى تىحى كا، كىالى تىدىابىري  َْٔ                ."بىاغىضي
ٔ          " كالبغضاءدٌب إليكـ داء األمـ مف قبمكـ: الحسد " :  قاؿ رسكؿ ا  ِْ 
 ٕٖٔ                             " ليس بمؤمف مف بات شبعانا كجاره طاك" : قاؿ رسكؿ ا 

نَّةى مىٍف كىافى ًفي قىٍمًبًو ًمٍثقىاؿي " : قاؿ رسكؿ ا  ؿي اٍلجى  الى يىٍدخي
ٍردىؿو  بَّةو مٍّْف خى         " حى

ْٖٔ 

ؿَّ قىاؿى  " : في الحديث القدسي  قاؿ رسكؿ ا  إفَّ المَّوى عىزَّ كىجى
       " أىٍعدىٍدت ًلًعبىاًدم

ّٕٓ 
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 فٙزس األِثاي
 اٌصفحح ادلثً

 ِْٕ «                     إٌنؾ إذا أعيا مف باقؿ، كأحمؽ مف الضبيع، كأغفؿ مف ىىًرـ»
 َٕٗ ،                                              «الحٌرة تجكع كال تأكؿ بثديييا»
 َٕٕ «                                        كىك ألٌح في حسده لؾ مف الٌذباب»  
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 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
 

ٖٚٚ 
 

 فٙزس األشعار

 اٌصفحح اٌشاعز اٌمافٍح صذر اٌثٍد
 َّٔ ابف المبارؾ حسدً  كؿ العىدىاكةً 
 ٕٔٔ ---- أحزانو طالت عمى
 َْٔ منصكر الفقيو األدىبٍ  أيا حاسدناً لي
ًقيدو  ـٍ ًمف عى  ِّٔ اشو اٍلييٍذًليُّ أىبك ًخرى  قىٍد قىتىميكا كى
 ّّٔ األىٍعشىى ًفي ًإٍقبلىؿً  كشىًريكىٍيفً 
كاده  ر بالغائبً  كىريـه جى جى  ُٕٗ أكس ابف حى
ػنيً  اٌف ابف يحيىى  مى  َٕٓ الجاحظ زى
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ٚٚٗ 
 

 ادلزاجعادلصادر ٚفٙزس 
 ادلصذر أٚ ادلزجع َ

ىػ(، ِٔٔإرشاد األريب إلى معرفة األديب: لياقكت الحمكم )المتكفى:   -ُ
الناشر: دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، الطبعة:  المحقؽ: إحساف عباس،

 َـ ُّٗٗ -ىػ  ُُْْاألكلى، 
إرشاد العباد في كشؼ مثالب الحسد كالحساد:  لعمي محمد سمماف العبيدم ،   -ِ

  َدار النكارس لمدعاية كالنشر
(، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف ىػّٖٓأساس الببلغة: لمزمخشرم )المتكفى:   -ّ

لبناف، الطبعة: األكلى،  –كتب العممية، بيركت السكد، الناشر: دار ال
 َـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗ

أسرار الببلغة : لئلماـ عبد القاىر الجرجاني،  تحقيؽ شاكر، ط األكلى   -ْ
 َـُُٗٗ -ىػُُِْ

ىػ(، ُّّٗأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: لمشنقيطي )المتكفى :   -ٓ
لبناف، عاـ  –ع، بيركت الناشر : دار الفكر لمطباعة كالنشر ك التكزي

 َـ ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓالنشر : 
إعراب القرآف كبيانو: المؤلؼ : محيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش   -ٔ

حمص  -ىػ(، الناشر : دار اإلرشاد لمشئكف الجامعية َُّْ)المتكفى : 
 -بيركت( ، ) دار ابف كثير  -دمشؽ  -سكرية ، )دار اليمامة  -

 َىػ ُُْٓالرابعة ، بيركت(، الطبعة :  -دمشؽ 
ىػ (، رتبيا: محمد عبد الجكاد ّٔٓاألمالي ألبي عمي القالي، )المتكفى:   -ٕ

 -ىػ  ُّْْاألصمعي، الناشر: دار الكتب المصرية، الطبعة: الثانية، 
 ـ. ُِٔٗ
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ٚٚ٘ 
 

 ادلصذر أٚ ادلزجع َ
ىػ(، المحقؽ: الدكتكر عبد المجيد ِِْاألمثاؿ: لميركم البغدادم )المتكفى:   -ٖ

 -ىػ  ََُْكف لمتراث، الطبعة: األكلى، قطامش ، الناشر: دار المأم
 َـ َُٖٗ

اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف: البصرييف كالككفييف:، ألبي   -ٗ
ىػ(، الناشر: المكتبة ٕٕٓالبركات كماؿ الديف األنبارم )المتكفى: 

 َـََِّ -ىػُِْْالعصرية، الطبعة: األكلى 
ىػ(، المحقؽ: محمد ٖٓٔمتكفى: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، لمبيضاكم )ال  -َُ

بيركت،  –عبد الرحمف المرعشمي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
  َىػ ُُْٖ -الطبعة: األكلى 

ىػ(، المحقؽ: ّٕٗاإليضاح في عمـك الببلغة: لمخطيب القذكيني )المتكفى:   -ُُ
 بيركت، الطبعة: الثالثة –محمد عبد المنعـ خفاجي، الناشر: دار الجيؿ 

ىػ(، المحقؽ: ْٕٓبحر المحيط في التفسير:  ألبي حياف )المتكفى: ال  -ُِ
 َىػَُِْبيركت،الطبعة:–قي محمد جميؿ، الناشر: دار الفكرصد

البخبلء: لمجاحظ، الناشر: دار كمكتبة اليبلؿ، بيركت، الطبعة: الثانية،   -ُّ
 َىػ ُُْٗ

ر الجيؿ، ىػ(،، الناشر: دأِٗالبديع في البديع :البف المعتز )المتكفى:    -ُْ
 َـَُٗٗ -ىػ َُُْالطبعة: الطبعة األكلى 

ىػ(، بتحقيؽ: الدكتكر ْٖٓالبديع في نقد الشعر: ألسامة بف منقذ )المتكفى:   -ُٓ
أحمد أحمد بدكم، الدكتكر حامد عبد المجيد، مراجعة: األستاذ إبراىيـ 

كزارة الثقافة كاإلرشاد  -مصطفى، الناشر: الجميكرية العربية المتحدة 
 َاإلدارة العامة لمثقافة -اإلقميـ الجنكبي  - القكمي
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ٚٚٙ 
 

 ادلصذر أٚ ادلزجع َ
بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عمكـ الببلغة(، المؤلؼ: عبد المتعاؿ   -ُٔ

ىػ(، الناشر: مكتبة اآلداب، الطبعة: السابعة ُُّٗالصعيدم )المتكفى: 
 َـََِٓ-ىػُِْٔعشر: 

القمـ، دمشؽ، ىػ(، الناشر: دار ُِْٓالببلغة العربية: لمميداني )المتكفى:   -ُٕ
ـ  ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔالدار الشامية، بيركت، الطبعة: األكلى، 

 .ْٕٓ/ُص
 َالبياف كالتبييف:  لمجاحظ ، طبع مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر  -ُٖ
ىػ(، المحقؽ: َُِٓتاج العركس مف جكاىر القامكس، لمزَّبيدم )المتكفى:    -ُٗ

 َمجمكعة مف المحققيف، الناشر: دار اليداية
ىػ(، تحقيؽ: أحمد عبد ّّٗتاج المغة كصحاح العربية: لمفارابي )المتكفى:   -َِ

بيركت، الطبعة: الرابعة  –الغفكر عطار، الناشر: دار العمـ لممبلييف 
 َـ  ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ

تاريخ أداب المغة العربية: لجرجي زيداف ، الييئة العامة لمكتبة اإلسكندرية،   -ُِ
 َمصر

ىػ(، المحقؽ: الدكتكر بشار ّْٔر البغدادم )المتكفى: تاريخ بغداد: ألبي بك  -ِِ
بيركت، الطبعة:  –عكاد معركؼ، الناشر: دار الغرب اإلسبلمي 

 َـ ََِِ -ىػ ُِِْاألكلى، 
ىػ(، ُُّْالتحرير األدبي: المؤلؼ: د. حسيف عمي محمد حسيف )المتكفى:   -ِّ

 َـََِْىػ / ُِْٓالناشر: مكتبة العبيكاف الطبعة: الخامسة 
ىػ(، المحقؽ: عبد ٕٔٔحرير ألفاظ التنبيو: ألبي زكريا النككم )المتكفى: ت  -ِْ

 .َُْٖدمشؽ، الطبعة: األكلى،  –الغني الدقر، الناشر: دار القمـ 



 ٕٕٓٓالعدد السادس والعشرون ديسمبر  –مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
 

ٚٚٚ 
 

 ادلصذر أٚ ادلزجع َ
ىػ( ، ُّّٗالتحرير كالتنكير: لمطاىر بف عاشكر التكنسي )المتكفى :   -ِٓ

 َىػُْٖٗتكنس، سنة النشر –الناشر: الدار التكنسية لمنشر 
ألحكذم بشرح جامع الترمذم: ألبي العبل  المباركفكرل )المتكفى: تحفة ا  -ِٔ

 َبيركت –ىػ(، الناشر: دار الكتب العممية ُّّٓ
ىػ(، ِٔٓالتذكرة الحمدكنية: ألبي المعالي، بياء الديف البغدادم )المتكفى:   -ِٕ

 .ُُْٕالناشر: دار صادر، بيركت، الطبعة: األكلى، 
اعيؿ بف محمد تيمكر )المتكفى: تصحيح لساف العرب: ألحمد بف إسم  -ِٖ

مصر /القاىرة، الطبعة:  -ىػ( ، الناشر: دار اآلفاؽ العربية ُّْٖ
 َـََِِ -ىػ ُِِْاألكلى، 

التطبيؽ النحكم: لمدكتكر عبده الراجحي، الناشر: مكتبة المعارؼ لمنشر   -ِٗ
 َـُٗٗٗىػ َُِْكالتكزيع، الطبعة: األكلى 

ىػ(: تحقيؽ كدراسة: د. عادؿ بف َِٓ تفسير الراغب األصفياني، )المتكفى:  -َّ
ـ، دار النشر: دار  ُٗٗٗ -ىػ  َُِْعمي الشًّْدم الطبعة األكلى: 

 َالرياض –الكطف 
ىػ(، المحقؽ: مكتب ُٕٓتفسير القرآف الكريـ :البف قيـ الجكزية )المتكفى:   -ُّ

الدراسات كالبحكث العربية كاإلسبلمية بإشراؼ الشيخ إبراىيـ رمضاف، 
 قَُُْ –بيركت، الطبعة: األكلى  –ر كمكتبة اليبلؿ الناشر: دا

براىيـ أطفيش، الناشر: دار الكتب   -ِّ تفسير القرطبي: تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 َـُْٔٗ -ىػُّْٖالقاىرة، الطبعة : الثانية:  –المصرية 

تفسير مقاتؿ بف سميماف: ألبي الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم   -ّّ
ىػ(، المحقؽ: عبد ا محمكد شحاتو، الناشر: َُٓالبمخى )المتكفى: 
 .ىػ ُِّْ -بيركت، الطبعة: األكلى  –دار إحياء التراث 
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 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
 

ٚٚٛ 
 

 ادلصذر أٚ ادلزجع َ
ىػ(، تحقيؽ: محمد عكض مرعب، َّٕتيذيب المغة: لميركم )المتكفى:   -ّْ

 َـََُِالناشر: دار إحياء التراث العربي ، بيركت، الطبعة: األكلى، 
فية ابف مالؾ:  لممرادم المصرم تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح أل  -ّٓ

ىػ( ، شرح كتحقيؽ : عبد الرحمف عمي سميماف ، أستاذ ْٕٗ)المتكفى : 
المغكيات في جامعة األزىر الناشر : دار الفكر العربي الطبعة : األكلى 

 َـََِٖ -ىػ ُِْٖ
ىػ(، ُّٕٔالنجدم )المتكفى:  تكفيؽ الرحمف في دركس القرآف: لفيصؿ  -ّٔ

بف عبد ا بف إبراىيـ الزير آؿ محمد الناشر: دار : عبد العزيز حققو
الرياض، دار العمياف لمنشر  -العاصمة، المممكة العربية السعكدية 

 َـ ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔبريدة، الطبعة: األكلى،  –كالتكزيع، القصيـ 
جامع العمكـ في اصطبلحات الفنكف: لمقاضي عبد النبي بف عبد الرسكؿ   -ّٕ

ىػ(، عرب عباراتو الفارسية: حسف ىاني ُِ: ؽ األحمد نكرم )المتكفى
لبناف / بيركت، الطبعة: األكلى،  -فحص، الناشر: دار الكتب العممية 

 َـَََِ-ىػ ُُِْ
ىػ(،  المحقؽ: َُٕالجمؿ في النحك: لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم )المتكفى:   -ّٖ

 َـُٓٗٗىػ ُُْٔد. فخر الديف قباكة، الطبعة: الخامسة، 
ىػ(، المحقؽ: رمزم منير ُِّالبف دريد األزدم )المتكفى:  جميرة المغة:  -ّٗ

 ـ،ُٕٖٗبيركت، ط: األكلى،  –بعمبكي، الناشر: دار العمـ لممبلييف 
ىػ(، المحقؽ: د ْٕٗالجنى الداني في حركؼ المعاني:  لممرادم )المتكفى:   -َْ

األستاذ محمد نديـ فاضؿ، الناشر: دار الكتب -فخر الديف قباكة 
 َـ ُِٗٗ -ىػ  ُُّْلبناف، الطبعة: األكلى،  –كت العممية، بير 
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ٜٚٚ 
 

 ادلصذر أٚ ادلزجع َ
جميرة رسائؿ العرب في عصكر العربية الزاىية: أحمد زكي صفكت:  مكتبة   -ُْ

 َـُُٕٗمصطفى الحمبي، القاىرة ط
نشاء لغة العرب: لمصطفى الياشمي )المتكفى:   -ِْ جكاىر األدب في أدبيات كا 

امعييف ، ىػ(، أشرفت عمى تحقيقو كتصحيحو: لجنة مف الجُِّٔ
 َلناشر: مؤسسة المعارؼ، بيركت

 ىػ(، ضبط كتدقيؽ كتكثيؽ: ُِّٔجكاىر الببلغة : لمياشمي )المتكفى:   -ّْ
 َد. يكسؼ الصميمي، الناشر: المكتبة العصرية، بيركت

 حاشية الصباف عمى شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾ: ألبي العرفاف   -ْْ
ىػ(، الناشر: دار َُِٔمحمد بف عمي الصباف الشافعي )المتكفى: 

 َـُٕٗٗ-ىػ  ُُْٕلبناف، الطبعة: األكلى -الكتب العممية بيركت
 َبيركت –ىػ دار الكتب العممية  ُِْْالحيكاف: لمجاحظ، الطبعة: الثانية،   -ْٓ
ىػ(، المحقؽ: ّٕٖخزانة األدب كغاية األرب: البف حجة الحمكم )المتكفى:   -ْٔ

بيركت، -كت، دار البحاربير -عصاـ شقيك ، الناشر: دار كمكتبة اليبلؿ
 َـََِْالطبعة: الطبعة األخيرة 

 خصائص التراكيب دارسة تحميمية لمسائؿ عمـ المعاني، د/محمد محمد   -ْٕ
  َأبك مكسى، الناشر: مكتبة كىبة، الطبعة: السابعة

دالئؿ اإلعجاز: لئلماـ عبد القاىر، المحقؽ: محمكد محمد شاكر أبك فير،   -ْٖ
دار المدني بجدة الطبعة: الثالثة  -لقاىرة الناشر: مطبعة المدني با

 َـُِٗٗ -ىػ ُُّْ
الدالئؿ في غريب الحديث: البف حـز العكفي السرقسطي )المتكفى:   -ْٗ

ىػ(، تحقيؽ: د. محمد بف عبد ا القناص، الناشر: مكتبة َِّ
 َـ ََُِ -ىػ  ُِِْالعبيكاف، الرياض، الطبعة: األكلى، 
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ٚٛٓ 
 

 ادلصذر أٚ ادلزجع َ
: السيد محمد بف السيد حسف )المتكفى: الرامكز عمى الصحاح ، المؤلؼ  -َٓ

ىػ( المحقؽ: د محمد عمي عبد الكريـ الرديني، الناشر: دار أسامة ٖٔٔ
 َ(ُٖٔٗدمشؽ، الطبعة: الثانية،  –

ىػ(، الناشر: دار كمكتبة اليبلؿ، ِٓٓالرسائؿ األدبية:  لمجاحظ )المتكفى:   -ُٓ
 .ىػُِّْبيركت، الطبعة: الثانية، 

يؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، الناشر: مكتبة رسائؿ الجاحظ : تحق  -ِٓ
 َـ ُْٔٗ -ىػ  ُّْٖالخانجي، القاىرة، عاـ النشر: 

ىػ( ، ِّٖالزاىر في معاني كممات الناس:  ألبي بكر األنبارم )المتكفى:   -ّٓ
بيركت،  –المحقؽ: د. حاتـ صالح الضامف، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 .ـُِٗٗ-ىػ  ُُِْالطبعة: األكلى، 
ىػ(، الناشر: دار ْٔٔفصاحة: البف سناف الخفاجي الحمبي )المتكفى: سر ال  -ْٓ

 َـُِٖٗىػ_َُِْالكتب العممية، الطبعة: الطبعة األكلى 
شرح األربعيف النككية البف عثيميف ، المؤلؼ: ـ/حمد بف صالح بف محمد   -ٓٓ

 َىػ(، الناشر: دار الثريا لمنشرُُِْالعثيميف )المتكفى: 
 ىػ( ٕٗٔية ابف مالؾ:البف عقيؿ، )المتكفى : شرح ابف عقيؿ عمى ألف  -ٔٓ

تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد، الناشر : دار التراث، القاىرة، 
دار مصر لمطباعة، سعيد جكدة السحار كشركاه، الطبعة: العشركف 

 ىػ. ََُْ
الصاحبي البف فارس ، تحقيؽ / السيد أحمد صقر، مطبعة يحي البابي   -ٕٓ

 َـُٕٗٗق ،  ُُْٖىرة الحمبي كشركاه القا
ىػ(، الناشر: ُِٖصبح األعشى في صناعة اإلنشاء:  لمقمقشندم )المتكفى:   -ٖٓ

 َدار الكتب العممية، بيركت
صحيح البخارم: المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، الناشر: دار   -ٗٓ

 َىػُِِْطكؽ النجاة ، الطبعة: األكلى، 
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 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
 

ٚٛٔ 
 

 ادلصذر أٚ ادلزجع َ
لعزيز النجار،، الناشر: ضياء السالؾ إلى أكضح المسالؾ، لمحمد عبد ا  -َٔ

 َـََُِ -ىػ ُِِْمؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى 
ىػ( ، ْٕٓالطراز ألسرار الببلغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز: لمعمكٌم )المتكفى:   -ُٔ

 ىػ ُِّْبيركت، الطبعة: األكلى،  –الناشر: المكتبة العنصرية 
ىػ( ، َٖٔى: طرح التثريب في شرح التقريب : ألبي الفضؿ العراقي )المتكف  -ِٔ

ىػ(، الناشر: ِٖٔأكممو ابنو: أحمد بف عبد الرحيـ العراقي )المتكفى: 
كصكرتيا دكر عدة منيا )دار إحياء التراث  -الطبعة المصرية القديمة 

 َالعربي، كمؤسسة التاريخ العربي، كدار الفكر العربي
ة ىػ( ، الناشر: المطبعّٕٓطمبة الطمبة، نجـ الديف النسفي )المتكفى:   -ّٔ

العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، الطبعة: بدكف طبعة، تاريخ النشر: 
 َىػُُُّ

ىػ(، المحقؽ: محمكد ُّٖعمؿ النحك: ألبي الحسف، ابف الكراؽ )المتكفى:   -ْٔ
الرياض / السعكدية،  -جاسـ محمد الدركيش، الناشر: مكتبة الرشد 

 َـُٗٗٗ -ىػ  َُِْالطبعة: األكلى، 
ىػ،  ّْٔكآدابو، البف رشيؽ القيركاني )المتكفى:  العمدة في محاسف الشعر  -ٓٔ

المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، الناشر: دار الجيؿ، الطبعة: 
 َـ ُُٖٗ -ىػ  َُُْالخامسة، 

ىػ(، المحقؽ: د ميدم المخزكمي، د َُٕالعيف: لمخميؿ بف أحمد )المتكفى:   -ٔٔ
 َإبراىيـ السامرائي، الناشر: دار كمكتبة اليبلؿ

ىػ( ، المحقؽ: عبد الكريـ إبراىيـ ّٖٖيب الحديث: لمخطابي )المتكفى: غر   -ٕٔ
الغرباكم، كخرج أحاديثو: عبد القيكـ عبد رب النبي، الناشر: دار الفكر، 

 .ـُِٖٗ -ىػ َُِْالطبعة: 
 ىػ( ، المحقؽ:ِِْغريب الحديث: لمقاسـ بف سبٌلـ البغدادم )المتكفى:   -ٖٔ

مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية، د. محمد عبد المعيد خاف، الناشر: 
 َـ ُْٔٗ -ىػ  ُّْٖالدكف، الطبعة: األكلى،  -حيدر آباد
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 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
 

ٕٚٛ 
 

 ادلصذر أٚ ادلزجع َ
ىػ(، المحقؽ: ّٖٓالفائؽ في غريب الحديث كاألثر: لمزمخشرم )المتكفى:    -ٗٔ

 –محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الناشر: دار المعرفة -عمي محمد البجاكم 
 َلبناف، الطبعة: الثانية

ىػ(، حققو كعمؽ ّٓٗألبي ىبلؿ العسكرم )المتكفى: نحك  الفركؽ المغكية:  -َٕ
عميو: محمد إبراىيـ سميـ، الناشر: دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع، 

 َمصر –القاىرة 
 َفف الببلغة : لمدكتكر عبد القادر حسيف، دار غريب لمطباعة كالنشر   -ُٕ
الناشر : دار فف التحرير العربي ضكابطو كأنماطو: لمحمد صالح الشنطي،    -ِٕ

 -ىػ  ُِِْالسعكدية / حائؿ، الطبعة : الخامسة  -األندلس لمنشر
 َـ ََُِ

ىػ(، ُِْٔالفف كمذاىبو في النثر العربي: لشكقي ضيؼ )المتكفى:    -ّٕ
 َالناشر: دار المعارؼ، الطبعة: الثالثة عشرة

ىػ(، المحقؽ: ّٓٗكتاب الصناعتيف: ألبي ىبلؿ العسكرم )المتكفى: نحك   -ْٕ
حمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الناشر: المكتبة عمي م

 َىػُُْٗبيركت، عاـ النشر:  –عنصرية ال
كشؼ األستار عف زكائد البزار: ألبي بكر بف سميماف الييثمي )المتكفى:   -ٕٓ

لة، ىػ(، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، الناشر: مؤسسة الرسإَٖ
 َـ ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبيركت، الطبعة: األكلى، 

كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف:  جماؿ الديف ابف الجكزم )المتكفى:   -ٕٔ
الرياض  –ىػ، المحقؽ: عمي حسيف البكاب، الناشر: دار الكطف ٕٗٓ

 َبدكف سنة النشر:
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ٖٚٛ 
 

 ادلصذر أٚ ادلزجع َ
الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية: ألبقي البقاء القريمي   -ٕٕ

حمد م -ىػ(، المحقؽ: عدناف دركيش َُْٗالكفكم )المتكفى: 
 َبيركت،)بدكف( –المصرم، الناشر: مؤسسة الرسالة 

لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ: ألبي الحسف، المعركؼ بالخازف )المتكفى:   -ٖٕ
ىػ( ، المحقؽ: تصحيح محمد عمي شاىيف، الناشر: دار الكتب ُْٕ

 َىػ ُُْٓ -بيركت، الطبعة: األكلى  –العممية 
 –ىػ(، الناشر: دار صادر ُُٕلساف العرب : البف منظكر)المتكفى:   -ٕٗ

 َىػُُْْ -بيركت ، الطبعة: الثالثة 
ىػ(، المحقؽ: دائرة ِٖٓلساف الميزاف: البف حجر العسقبلني )المتكفى:   -َٖ

اليند، الناشر: مؤسسة األعممي لممطبكعات بيركت  –المعرؼ النظامية 
 َـُُٕٗىػ /َُّٗلبناف، الطبعة: الثانية،  –

 ىػ(، المحقؽ: َِٕالبف الصائغ )المتكفى: الممحة في شرح الممحة:   -ُٖ
إبراىيـ بف سالـ الصاعدم، الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة 
اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، الطبعة: األكلى، 

 َـََِْىػ/ُِْْ
ىػ(، المحقؽ: فائز ِّٗالممع في العربية: البف جني المكصمي )المتكفى:   -ِٖ

 َالككيت –، الناشر: دار الكتب الثقافية فارس
ىػ(، الناشر: دار الكتب ُٖٓنتائج الفكر في النَّحك لمسُّيىيمي: )المتكفى:   -ّٖ

 َـ ُِٗٗ - ُُِْبيركت، الطبعة األكلى:  –العممية 
المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر: لضياء الديف بف األثير )المتكفى:   -ْٖ

، بدكم طبانة، الناشر: دار نيضة ىػ( ،المحقؽ: أحمد الحكفئّٕ
 َمصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الفجالة ػ القاىرة

ىػ(، المحقؽ: محمد محيى الديف ُٖٓ، )المتكفى:  : لمميدانيمجمع األمثاؿ  -ٖٓ
 َبيركت -عبد الحميد، الناشر: دار المعرفة

https://al-maktaba.org/book/12929
https://al-maktaba.org/book/12929
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ٚٛٗ 
 

 ادلصذر أٚ ادلزجع َ
 ىػ(، دراسة كتحقيؽ: زىير ّٓٗبف فارس )المتكفى: مجمؿ المغة : ال   -ٖٔ

الطبعة بيركت،  –عبد المحسف سمطاف، دار النشر: مؤسسة الرسالة 
 َـ ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ -الثانية 

محاضرات األدباء كمحاكرات الشعراء كالبمغاء: لمراغب األصفيانى   -ٕٖ
ت، بيرك  –ـ ىػ(، الناشر: شركة دار األرقـ بف أبي األرقَِٓ)المتكفى: 

 َىػَُِْالطبعة: األكلى، 
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: البف عطية األندلسي )المتكفى:   -ٖٖ

ىػ(، المحقؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب ِْٓ
 َىػُِِْ -بيركت، الطبعة: األكلى  – العممية

قؽ: عبد ىػ(، المحْٖٓالمحكـ كالمحيط األعظـ، بف سيده المرسي )ت:   -ٖٗ
بيركت، الطبعة: األكلى،  –الحميد ىنداكم، الناشر: دار الكتب العممية 

 .ـ َََِ -ىػ  ُُِْ
ىػ(، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، ٔٔٔمختار الصحاح: لمرازم )المتكفى:   -َٗ

صيدا، الطبعة:  –الدار النمكذجية، بيركت  -الناشر: المكتبة العصرية 
 َ(ـ مادة )أنسُٗٗٗىػ / َُِْالخامسة، 

مختصر تفسير ابف كثير: )اختصار كتحقيؽ( محمد عمي الصابكني،   -ُٗ
ىػ  َُِْالطبعة: السابعة، لبناف،  –الناشر: دار القرآف الكريـ، بيركت 

 َـُُٖٗ -
ىػ( ، المحقؽ: خميؿ إبراىـ جفاؿ، ْٖٓالمخصص: ابف سيده  )المتكفى:    -ِٗ

ىػ ُُْٕكلى، بيركت، الطبعة: األ –الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 َـُٔٗٗ
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ٚٛ٘ 
 

 ادلصذر أٚ ادلزجع َ
ىػ(، المحقؽ: فؤاد ُُٗالمزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا: لمسيكطي )المتكفى:   -ّٗ

بيركت، الطبعة: األكلى،  –عمي منصكر، الناشر: دار الكتب العممية 
 َـُٖٗٗ /ىػُُْٖ

ىػ(، ِٖٓالمستطرؼ في كؿ فف مستطرؼ: ألبي الفتح األبشييي )المتكفى:   -ْٗ
 َـُُْٗيركت، الطبعة: األكلى، ب –الناشر: عالـ الكتب 

ىػ(، المحقؽ: شعيب األرناؤكط ُِْمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ )المتكفى:   -ٓٗ
عادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ: د عبد ا بف عبد المحسف التركي،  -

 َـََُِ -ىػ  ُُِْالطبعة: األكلى،  الناشر: مؤسسة الرسالة،
ؿ البستي، )المتكفى: مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار: ألبي الفض  -ٔٗ

 َىػ( نشر: المكتبة العتيقة كدار التراثْْٓ
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ألبي العباس الحمكم،   -ٕٗ

 َىػ(، الناشر: المكتبة العمميةَٕٕ)المتكفى:
 َالمطكؿ لمتفتازاني : المكتبة االزىرية لمتراث  -ٖٗ
ىػ(، المحقؽ : عبد َُٓفى : معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف : لمبغكم )المتك   -ٗٗ

بيركت ، الطبعة : -الرزاؽ الميدم، الناشر : دار إحياء التراث العربي 
  َىػ َُِْاألكلى ، 

عرابو: لمزجاج )المتكفى:   -ََُ  –ىػ(، الناشر: عالـ الكتب ُُّمعاني القرآف كا 
 َـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖبيركت، الطبعة األكلى 

ربية بالقاىرة، )إبراىيـ مصطفى، أحمد المعجـ الكسيط: لمجمع المغة الع -َُُ
 َالزيات، حامد عبد القادر، محمد     النجار( الناشر: دار الدعكة

ىػ(، المحقؽ: محمد فؤاد عبد ُِٔالمسند الصحيح: لئلماـ مسمـ )المتكفى:  -َُِ
 َالباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيركت
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ٚٛٙ 
 

 ادلصذر أٚ ادلزجع َ
ًزٌل )المتكفى: المغرب: لبرىاف الديف الخكارزمي ا -َُّ ىػ(، الناشر: دار َُٔلميطىرّْ

  َالكتاب العربي، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ
ىػ( ، المحقؽ: ُٕٔمغني المبيب عف كتب األعاريب: ابف ىشاـ )المتكفى:  -َُْ

دمشؽ ،  –د. مازف المبارؾ / محمد عمي حمد ا، الناشر: دار الفكر 
 َـُٖٓٗالطبعة: السادسة، 

: ألبي يعقكب لسكاكي )المتكفى: م -َُٓ ىػ(، ضبطو كعمؽ عميو: ِٔٔفتاح العمـك
لبناف، الطبعة:  –نعيـ زرزكر، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 

 َـ ُٕٖٗ -ىػ  َُْٕالثانية، 
ىػ(،  المحقؽ: د. ّٖٓلمفصؿ في صنعة اإلعراب: لمزمخشرم )المتكفى: ا -َُٔ

بيركت ، الطبعة: األكلى،  – عمي بك ممحـ، الناشر: مكتبة اليبلؿ
 َـُّٗٗ

المقاؿ كتطكره في األدب المعاصر: لمسيد مرسي أبك ذكرم، الناشر: دار  -َُٕ
 َـُِٖٗالمعارؼ، الطبعة: 

ىػ(، المحقؽ: عبد السبلـ ّٓٗمقاييس المغة: ألحمد بف فارس )المتكفى:  -َُٖ
 َـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗمحمد ىاركف، الناشر: دار الفكر، عاـ النشر: 

المنياج الكاضح لمببلغة: المؤلؼ: حامد عكنى: الناشر: المكتبة األزىرية  -َُٗ
 َلمتراث( بدكف تاريخ

ىػ(، الناشر: دار الكتب ُٖٓنتائج الفكر في النَّحك: لمسُّيىيمي، )المتكفى:  -َُُ
 َـ ُِٗٗ - ُُِْبيركت، الطبعة األكلى:  –العممية 

لمترادؼ كالمتكارد، لٍميىاًزًجٌي اٍلًحٍمًصٌي نجعة الرائد كشرعة الكارد في ا -ُُُ
ىػ(، الناشر: مطبعة المعارؼ، مصر، عاـ النشر: ُِّْ)المتكفى: 

 َـ َُٓٗ
ىػ(، الناشر: دار ُّٖٗالنحك الكافي: المؤلؼ: عباس حسف )المتكفى:  -ُُِ

 َعشرة الطبعة: الخامسةالمعارؼ 
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 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
 

ٚٛٚ 
 

 ادلصذر أٚ ادلزجع َ
ىػ(، ّّٕكيرم )المتكفى: نياية األرب في فنكف األدب: لشياب الديف الن -ُُّ

 ىػ ُِّْالناشر: دار الكتب كالكثائؽ القكمية، القاىرة، الطبعة: األكلى، 
ىػ(، َٔٔالنياية في غريب الحديث كاألثر: لمجزرم ابف األثير )المتكفى:  -ُُْ

ـ ، تحقيؽ: ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبيركت،  -الناشر: المكتبة العممية 
 َاحيمحمكد محمد الطن -طاىر أحمد الزاكم 

اليداية الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الكافية. )شرح حدكد ابف  -ُُٓ
ىػ(، الناشر: المكتبة ْٖٗعرفة( لمرصاع التكنسي المالكي )المتكفى: 

 َىػَُّٓالعممية الطبعة: األكلى، 
ىػ(، المحقؽ: ُُٗىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، لمسيكطي )المتكفى:  -ُُٔ

 َمصر –الحميد ىنداكم، الناشر: المكتبة التكفيقية  عبد
ليكامؿ كالشكامؿ: ألبي حياف التكحيدم، كابف مسككيو، مؤسسة ىنداكم عاـ ا -ُُٕ

 .ـَُِٗ
 

 

* * * * * * 
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ٚٛٛ 
 

 فٙزس ادلٛضٛعاخ
 اٌصفحح ٛعــٛضــّـاٌ

 ْٖٓ                                       المقدمة                                                                   
 ٖٖٓ التمييد: 

: التعريؼ بالكاتب   ٖٖٓ أكالن
 ٖٖٓ نسب الجاحظ
 ٖٗٓ ميبلده ككفاتو

 ٖٗٓ أساتذتو 
 ٖٗٓ منزلتو كفضمو

 ُٗٓ مؤلفاتو
 ِٗٓ ثانينا: مفيكـ النثر

 ْٗٓ الفرؽ بيف الشعر كالنثر
 ْٗٓ رأم الجاحظ في النثر

 ٓٗٓ أنكاع النثر  
 ٔٗٓ الفرؽ بيف الرسائؿ كالخطب

 ٔٗٓ تعريؼ الرسالة
 ٕٗٓ تاريخ الرسالة   
 ٖٗٓ أسمكب الرسائؿ 
 ٗٗٓ أشير الكتاب 

 ََٔ مقكمات الرسالة 
 َُٔ أنكاع الرسائؿ 

 َِٔ ثالثنا: المقصكد بالحسد 
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 في ميزان النقد البالغيىـ( ٕ٘٘رسالة الحاسد والمحسود لمجاحظ )ت 
 

ٜٚٛ 
 

 اٌصفحح ٛعــٛضــّـاٌ
 َٔٔ نص الرسالة  

المبحث األكؿ: حسف ابتداء الجاحظ لمرسالة كببلغتو في بياف 
 حقيقة الحسد كعكاقبو  

ُٔٔ 

: ببلغة المطمع كبياف الجاحظ   ُٔٔ لحقيقة الحسدأكالن
 ِٗٔ ثانينا: سبب الحسد

 ّٓٔ ثالثنا: عكاقب الحسد كآثاره   
المبحث الثاني: مف ببلغة تراكيب السرد القصصي في الرسالة 

 كحسف تقسيـ الجاحظ  لمحساد  
ْٔٓ 

: حسد إبميس     ْٕٔ أكالن
 ِٓٔ ثانيا: حسد ابف آدـ 

 ٔٓٔ ثالثا: حسف تقسيـ الجاحظ لمحاسد كالمحسكد  
 ٕٓٔ ي المحسكد اف كاف غنينا)أ( قكؿ الحاسد ف

 ُٔٔ )ب( حاؿ الحاسد مع المحسكد إف كاف ممف يعاشره
 ّٔٔ )ج( قكؿ الحاسد في المحسكد إف كاف عالما

 ٔٔٔ )د( أحكاـ الحاسد عمى المحسكد صاحب ديف 
 ٕٔٔ )ىػ( عبلمات الحاسد عند الجاحظ
 ٗٔٔ رابعنا: قصة حسد عبد ا ابف أبٌي 

 ٖٕٔ خامسنا: كصؼ الجاحظ لحسد الجيراف
 ِٖٔ سادسنا: تصكير الجاحظ لتممؾ الحسد لمحاسد 

 ْٖٔ سابعنا: حسد ابف الزبير لبني ىاشـ
 ْٗٔ ثامننا: حسد إخكة يكسؼ  
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ٜٚٓ 
 

 اٌصفحح ٛعــٛضــّـاٌ
 َّٕ المبحث الثالث: ببلغة الجاحظ كنصائحو في معاممة الحسكد

 َّٕ أكال : نصائح الجاحظ في معاممة الحسكد
 َٖٕ ثانيا: ضركرة البعد عف الحاسد
 ُُٕ د ثالثنا: ال خير يرتجى مف حسك 

 المبحث الرابع: مف ببلغة الجاحظ في كصؼ الجنة كنعيميا
 جزاء ترؾ الحسد، كحسف ختاـ الجاحظ لمرسالة

ّّٕ 

: مف ببلغة الجاحظ في كصؼ الجنة كنعيميا   ّّٕ أكالن
 ِْٕ ثانينا: حسف ختاـ الجاحظ لمرسالة 

المبحث الخامس : سمات رسالة الحاسد كالمحسكد لمجاحظ 
 الببلغية كخصائصيا

ْٕٗ 

 ٕٕٔ تمة  الخا
 َٕٕ فيرس اآليات القرآنية

 ُٕٕ فيرس األحاديث
 ِٕٕ فيرس األمثاؿ 

 ّٕٕ فيرس األشعار   
 ْٕٕ فيرس المراجع   

 ٖٖٕ فيرس المكضكعات
 
 


