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قد تنوعت المميزة لمخطاب و تفاعالتو، و  من المظاىر القولية ايعد السجال مظير  
األدبي خاصة، رة من عيون تراثنا الفكري عامة و مجاالتو واختمفت، وانتشرت في أجزاء كثي

و الدراسة، مما يدل عمى أىمية ىذا الفن في األدب فمثل مدونة ضخمة جديرة بالبحث 
تمون و تفرع أشكاال ، و شعراءو  اكثيرا من مدونات األدباء كتاب العربي القديم، حيث شغل

 سياقا.موضوعات وأغراضا، واختمف مقاما و 

من ىنا يتبادر إلى أذىاننا مجموعة من ا لو في جل أماتو و منظر  و  اويعد الجاحظ مؤسس
 التساؤالت:

 ؟مفيوم السجال ما -
 في أدب الجاحظ خصوصا؟في النثر العربي القديم عموما و  ما تجمياتوو  -
 ما وظائفو؟ظ، و ما أشكالو في نثر الجاح -

 قف وراء اختيارنا ليذا الموضوع عدة أسباب منيا:تو 

خوض في غمار ىذا الفن الكبيرة من الدارسين إال ما ندر و  ن السجال لم يمق عنايةإ
 التنقيب في أىم أمات العربية لكتب الجاحظ.البحث و  ،حب

السجال  قد رسمنا ىيكال رأيناه مناسبا ليذا الموضوع، يتكون من مدخل موسوم بـ :و 
، عرضنا فيو مفيوم السجال لغة واصطالحا والفرق بين فضاء المفاىيمالحجاج المناظرة و 

 العربي القديم. ثم السجال في التراث األدب ل، جاالسالمناظرة والحجاج والجدال و 

السجال في أدب الجاحظ وىي منازعة  أشكال:  أما الفصل األول فجاء موسوما بـ
 مناظرة األكفاء البمغاء، ثم مفاوضة اإلخوان.الخصوم، و 
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فيو  ناأما الفصل الثاني جاء تحت عنوان وظائف السجال في أدب الجاحظ، أبرز 
 ظيفة األديولوجية.الوظيفة اإلقناعية، ثم الو سية، و الوظيفة األجنا

 و خاتمة عرضنا فييا أىم النتائج المتوصل إلييا، و ممحق بالتعريف بالجاحظ.

تحميل الشواىد نيج المتبع فكان المنيج الوصفي وآلية التحميل في تتبع و أما الم
 المعتمدة لظاىرة السجال في أدب الجاحظ.

 ،نيالتبيالبيان و  مراجع أىميا كتب الجاحظالقد استعنا بمجموعة من المصادر و و 
أما المراجع فن المناظرة في األدب العربي دراسة  .الرسائل الكالمية و  ،والبخالء ،الحيوانو 

كتاب الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج، رسائمو ة تداولية ألحمد باشا العيادي، و أسموبي
محكمة  مجاالتنموذجا لعمي محمد عمي سممان، كما اعتمدت عمى بعض المقاالت في 

رسالة دكتوراه العموم كثيرا من  تفدناواسعالم الفكر،  مجمةكمجمة األزمنة الحديثة، و 
 «.الحجاج في البيان و التبين لمجاحظ»ليمى  ألستاذة جغام

 ،ليدف المنشودمن طبيعة البحث أن تواجيو عقبات تحول دون الوصول إلى او 
و تشابك في بعض األشكال  الدراسات المنظرة لمسجال، تداخلمنيا قمة المصادر و 

المبثوثة في بعض ثنايا الكتب تمر عمى المصطمح  شاراتاإلوجود بعض و  ،السجالية
 من أجل العمم حاولنا التغمب عمى معظميا. لكرام، لكن بالمثابرة و السيادمرور ا

واليسعنا في الختام إالا أن نتقدم بجزيل الشكر ألستاذنا الفاضل الدكتور "جمال 
خراجو في أحسن حمة، كما مباركي"  الذي دأب عمى مساعدتنا من أجل إتمام ىذا العمل وا 

 نشكر أساتذتنا الكرام كل باسمو عمى فتح باب المعرفة لنا.
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  فضاء المفاىيم –المناظرة الحجاج  مدخل: السجال
 .تعريف السجال: 1
 :لغة -أ
، نِ َل اجَ سَ تَ وىما يَ  اءِ قَ تِ س  في الِ  وُ مُ ص  وأَ  اهُ ارَ بَ  لُ جُ الر   لَ اجَ في لسان العرب: سَ  ورد

الفضل بن عباس بن  ، قاليِ ق  أو الس   يِ ر  جَ في ال   وِ يعِ نِ صَ  لَ ث  مِ  عَ نَ ص  بأن يَ  ةُ رَ اخَ فَ : المُ ةُ مَ اجَ سَ والمُ 
 عتبة بن أبي ليب:

 بِ رَ الكِ  دِ ق  ى عَ لَ إِ  وَ ل  الدَ  َلُ م  يَ ا       دً اجِ مَ  ل  اجِ سَ ي يُ نِ مُ اجِ سَ يُ  ن  مَ 
 جُ رُ خ  مثمما يَ  وِ مِ ج  منيما في سَ  دٍ احِ وَ  لُ كُ  جَ رُ خ  َفيَ  انِ يَ اقِ ي سَ قِ تَ س  يَ  : أن  الُمَساَجَمةُ أصل ف
ا نً َل فُ  لُ اجِ سَ يُ  نٌ َل فُ  يلَ ، فإذا قِ ةِ رَ اخَ فَ ، فضربتو العرب مثل لممُ بَ مِ غَ  د  قَ فَ  لَ كَ ما نَ ، فأييرُ اآلخَ 

وا رُ اخَ فَ وا: تَ مُ اجَ سَ وتَ  بَ مِ غَ  د  قَ فَ  لَ كَ نَ  امَ يُ ي  أَ فَ ُُ  راآلخَ  وُ جُ رِ خ  مثل ما يُ  فِ رَ من الش   جُ رِ خ  فمعناه أنو يُ 
 :ةُ مَ الرِ و ذُ  الَ قَ  ب  صَ ا ان  ذَ اِ  اًل جَ سِ ان   اءُ مَ ال   لَ جَ سَ ، وان  الٌ جَ سِ  بُ ر  حَ ال   م  يُ لُ و  ومنو قَ 

 اًل جَ سِ ان   لَ جَ سَ ان  فَ اءُ مَ الَ  ومٍ جُ سَ         نٍ ي  عَ ا بِ يَ لَ  اعَ رَ الذَ  ت  فَ دَ ر  أَ  و  أَ 
 (1).وُ تُ َل  مَ  ضو  الحَ  تُ م  جَ س  أَ و  بصَ ان  فَ  وُ تُ ب  بَ صَ  ي  َأ لَ جَ سَ ان  فَ  اءَ مَ الَ  تُ م  جَ سَ و 

والتباري في الستقاء،  ،عمى معنى المشاركة في الفعل يحيل ابن منظورالسجال عند 
 كما تضمن دللة أخرى وىي المفاخرة التي ارتبطت بالتنافس والحرب.

غير بعيد عن المعنى  محيط المحيط لمبستانيمصطمح السجال في قاموس  كما جاء
 :ي لتالالذي جاء بو ابن منظور  وقد ورد السجال كا

 ".وُ ب  صَ  اءَ المَ  لَ جَ ق، وسَ و  فَ  ن  مِ  وِ ى بِ مَ  رَ اًل جَ سِ  لُ جُ س  : بو يَ لَ جَ سَ "
 "لج  ل القاضي كتب السَ جَ ، وسَ ظَ عَ ن  : اِ يًل جِ س  تَ  لُ جُ الرَ "

                                  

 .249، مادة )سجل(، ص3، المجمد 1997، 1، لسان العرب، دار الصادر، بيروت، لبنان، طابن منظور -(1)
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 ي  قَ وسَ  يِ ر  في جَ  وِ يعِ نِ بأن صنع مثل صَ  وُ رضَ اَ فاخره وعَ  اهُ ارَ : بَ اًل جَ وسِ  ةٌ مَ اجَ سَ مُ  وُ مَ اجَ وسَ "
عند الشعراء أن يناشد الشاعر بيتا فبيتا  ةُ مَ اجَ سَ والمُ ، وُ ل  وىو الدَ  لِ ج  في السقي من السَ  وأصميا

 (1)."راطً شا فطرً شأو 

: ِسَجاٍل:" أيضا جاء فيو لعروس المعنى نفسوويحمل مصطمح السجال في تاج ا
 بالكسر وَسُجوٌل بالضم".

 قال لبيد بن ربيعة "يِجُبموَن السجال عمى الِسَجاِل".
 أوالسقيذا باراه وفاخره بأن صنع مثل صنيعو في الجري إ: ةٌ مَ اجَ سَ مُ  وُ مَ اجَ ومن المجاز سَ 

 (2).، وىما يتساجلن أي يتباريانوأصمو في الستقاء
 مصطمح السجال في أساس البلغة لمزمخشري:كما ورد  

ل عمييم وكتاب جَ ، وسَ اًل جَ  وىو الدلو العظيمة، وكتب عميو سِ اًل جَ  وسِ ًل ج  : سقيتو سَ لَ جَ سَ 
المجاز ساجمو: فاخره مساجمة: قول أبي سفيان في الحرب بينو وبين رسول ا ل، ومن جَ سَ مَ 

 وبدال عمينا أخرى" ]محمد[: الحرب بيننا سجال ندال عميو صمى ا عميو وسمم
 وقال الحطيئة من الطويل:

 يلٍ جِ سَ  ابَ نَ الذِ  اءٌ مَ  غٍ رِ ستف  مُ بِ           م  يُ ي  مَ ى عَ بَ ر  أَ  دَ ج  المَ  وهُ سُ ايَ ا قَ ذَ اِ 
 
 
 

                                  

 .197، مادة )سجل(، ص1998جديدة،  ،  1بطرس البستاني، قاموس محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط -(1)
، المادة لم 14، المجمد 1994، دار الفكر، دط، ، تح، عمي السيري، تاج العروس من جواىر القاموسالزبيدي  -(2)

 .334-333ص)أش(، 
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لو : أكثر وُ مَ جَ س  أي العطاء، ولو بر فائض السجال، أَ : لَ ج  جواد عظيم السَ ذنوًبا:أي الدلو، و 
 من العطاء وأعطاه سجمو كذا أي نصيبو كما يقال ذنوبو قال زىير:

 لُ ج  سَ  مُ يُ عِ ائِ قَ وَ  نِ مَ  اسٍ نَ أُ  لِ كُ لِ        ةً عَ ج  نَ ا وَ دً ي  كَ  ونَ يمُ خِ بَ  ونَ امُ يَ تَ 
 

ن شاء لم يأخذه. لُ جِ س  وىذا مُ   (1)بو: مرسل مطمق إن شاء أخذه وا 
 يحيل مصطمح السجال في المغة عمى معنيين أساسيين ويرتبط بمجالين مختمفين.

 الحرب.و الستقاء فيما التباري والتنافس، وأما المجالن المختمفان فيما  ،فالمعنيان األساسيان
 :اصطالحا-ب

 تحيل عمى معنى السجال اصطلحا:  في األدب العربي القديم نصوص    
الراء من  إسقاط[فمم يزل يكابد ذلك بن عطاء حين قال: " لاصيقول الجاحظ في وصف و 

راحة من ىجنتو حتى انتظم لو ما ويغالبو ويناضمو ويساجمو، ويأتي لستره وال ]كالمو
 ، واعتبرت ىنا المساجمة حربا كلمية.(2)ل"حاو

 والمباراةحريري مقترنا بالمناضمة ملورد ىذا المصطمح في المقامة الشعرية  كما
والمجاراة والمفاخرة في الحوار الذي دار بين الوالي والغلم. "... فمم ير إل أخذىما 

 (3)بالمناضمة ولزىما في قرن المساجمة."
 

                                  

، 1، ج1998، 1الزمخشري، أساس البلغة، تحقيق محمد باسل، عيون السود، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، ط  -(1)
 .440/ 439المحتوى آلي، في ص

 9,ص1,ج1998, 2مصر,ط، القاىرة، بتح عبد السلم محمد ىارون،مكتبة الخانجي ، والتبيينحظ، البيان الجا  -(2)
الحريري البصري، مقامات الحريري المسمى المقامات األدبية، منشورات محمد عمي بيضون، دار الكتب العممية،   -(3)

 .228، المقامة الشعرية، ص2003، 1بيروت، لبنان، ط
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بينيما  العلقةولقد ميز توفيق الزيدي بين فعل السجال وخطاب السجال وبحث في 
فعل السجال يصاحب خطاب السجال أحيانا، ول أدل عمى ذلك مما يجري أثناء  إنفقال: "

 (1)المبارزة والمنازلة من التغني ببعض األبيات الشعرية".

 أنو يماثل التباري والتنافس والرغبة في الغمبة والفمج عمى الخصم.ىنا  السجالبويقصد 
ما بالقول في  إما رفين"السجال قائم عمى صراع بين ط بالفعل في الحرب الحقيقية، وا 

لذلك اقترن في مدونة األدب بعبارات دالة عمى الحرب والغمبة  ،الستعاريةالحرب 
 (2)والمناضمة".

وكل شيء لمعرب فإنما وما يؤكد ىذه التعاريف ما وصف بو الجاحظ العرب فقال: "
لى  نما ىو أن يصرف وىمو إلى الكالم وا  أو  ،الرجز يوم الخصامىو بديية وارتجال... وا 

أو عند الصراع أو ،أو يحدو ببعير أو عند المقارعة والمناقمة  ،حين يمتح عمى رأس بئر
لى العمود الذي إليو يقصد  فما ىو إال أن يصرف وىمو إلى جممة المذىب ،في حرب وا 

 (3)".أتيو المعاني أرساال وتنثال عميو األلفاظ انثياالفت
ىذا التعريف نتوصل إلى أن الجاحظ ربط فعل السجال بيوم الخصام، وعند  خلل منو 

بالتساوي و يشي  جال حربا كلمية قائمة بين طرفينالصراع أو في الحرب. ما جعل الس
 بينيما.

 
 تداخل مفاىيم: المناظرة والحجاج والجدال والسجال-2

                                  

الزيدي، جدلية المصطمح والنظرية النقدية، نقل عن باشا العيادي، فن المناظرة في األدب العربي دراسة أسموبية توفيق  -(1)
 .57، ص2014، 1تداولية، دار كنوز المعرفة، عمان، األردن، ط

، 2012، 5ع ، مجمة األزمنة الحديثة، الرباط، المغرب،"دب العربي أشكالو ووظائفوباشا العيادي، "السجال في األ-(2)
 .199ص

 .13ص ،3جالجاحظ، البيان والتبين،  -(3)
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أشكال تتوارد ىذه المصطمحات وتتداخل في معظم األحيان، أو قد تعد شكل من  
، فتستعمل المناظرة ويرادفيا الجدل أحياًنا يدل بعضيا عمى بعض قد مصطمح آخر، حيث

 وقد يستعمل الحجاج ويراد بو السجال أو العكس.
محاولة التفريق بين  لذلك ارتأينا أن نعالج ىذا العنصر ضمن بحثنا ىذا في

 إلى ما يمكن أن ترد فيو وتدل عمى معاني بعضيا. واإلشارةاستعمالتيا، 
- أ

وردت في المعاجم عمى وزن مفاعمة، والمفاعمة صيغة تدل عمى  :المناظرة 
ثارة الفعل وتحريك الفعل بين اثنين "النظر تأمل الشيء فيي  (1)بالعين" المشاركة وا 

تعني "النظر من جانبين في مسألة من مسائل قصد إظيار الصواب فييا، 
فالمناظرة من كان عارضا أو معترضا، وكان لعرضو أو اعتراضو أثر ىادف 

أظير  والقتناع بالرأي سواء اإلقناعومشروع في اعتقادات من يحاوره سعيا وراء 
 (2)صوابو عمى يده أم عمى يد محاوره".

 :الحجاج-ب
أما الحجاج كما جاء في تعريفو المغوي: من الحجة والمحاجات أي غمبتو    

 ، (3)حجةبال
 معا، ميما كان متمقي ىذا  واإلفيام اإلقناعفيو "خطاب صريح أو ضمني ليستيدف 

 
 
 

                                  

 ،.465صالمادة نظر ,، 6ابن منظور، لسان العرب، ج -(1)
، 2وتجديد عمم الكلم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط طو عبد الرحمن، في أصول الحوار -(2)

 .46، ص2000
 .465المادة حجج ,ص، 6ابن منظور، لسان العرب، ج -(3)
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  (1)الخطاب وميما كانت الطريقة المتبعة في ذلك".
الدراسات إلى أن الحجاج أوسع في دللتو من الجدل فكل جدل حجاج وليس  وتشير

 (2)كل حجاج جدل.

  :الجدال -ج
شدة الوتحيمنا مادة جدل في المغة العربية أنيا تدل عمى مراجعة الكلم وذكر الحجج و 

 (3)جدلو أي ألقاه عمى الجدالة وىي األرض".و  ،في تقريرىا

 (4)الخصم والتغمب عميو في مقام الستدلل". إلزامو "يكون الغرض منو 
عمى معنيين أحدىما محمود، وىو تقرير الحق  القرآن الكريموقد جاء الجدل في 

   ، في مثل قولو تعالى:﴿الجم  عمال األدبباست
   

   
   

     
    

    
 ﴾(5).     

                                  

، مجمة عالم الفكر، المجمس الوطني لمثقافة "الحجاج والستدلل الحجاجي عناصر استقصاء نظري"حبيب أعراب،   -(1)
 .99، ص30، مج 2001، 01والفنون واآلداب، الكويت، ع

يمى جغام، الحجاج في عبد ا صولة، الحجاج في  القرآن الكريم من خلل أىم خصائصو األسموبية، نقل عن ل  -(2)
البيان والتبيين لمجاحظ، أطوحة لنيل درجة دكتوراه العموم في عموم المسان العربي،اشراف محمد خان، جامعة محمد خيضر، 

 .07، ص 2013. 2012بسكرة، الجزائر، 
,ج 1998 ط,1بيروت، لبنان،الكتب العممية ,، دار محمد الباسل محمد بن عمر الزمخشري، أساس البلغة، تح  -(3)

 .53ص,1
 .34، ص1950أبو زىرة محمد، تاريخ الجدل، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، دط،   -(4)
 . 125سورة النحل، اآلية  -(5)
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في مثل  (1)لجيل أو نصرة باطل  اوالمعنى الثاني مذموم، وىو ما كان بسوء أدب أم
   قولو تعالى ﴿
   

     
   
  
   
    

     ﴾.(2) 

ويحيمنا معنى السجال كما تطرقنا لو في التعريف المغوي بالتباري والتنافس في الحرب 
ائمة عمى اختلف قد يبمغ حد : "أنو محاورة قOrechioni يونِ يُ ك  ر  ، وتعريفو عند أَ ومفاخرة

 ،إلى منازعة الخصوم اإلخوانومفاوضة  ،رج من محاورة األكفاءوالحرب وليذا يخ،ة ومصالخ
 (3)ومقارعتيم".

أن  فإماوالقتناع،  اإلقناععرض بدون شدة، مقابمة بين  المناظرةوخلصة األمر أن 
، إقناععرض لرأي مع حجة من فأما الحجاج ىو  ،ع الثاني أو العكسشنالرأي األول في تيثب
 فيو أكثر حدة وشدة يكون في الباطل كما يكون في الحق. ،مخاصمةالجدل ىو الو 

في النثر العربي  استخداموالسابقة و كثر  أعم ويضم المصطمحاتأما السجال فيو 
 . القديم لكن دراستو قميمة جدا قديما و حديثا 

 

                                  

 .11، ص2001، 1عثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة، مكتبة ابن القيم، الكويت، ط محمد بن إبراىيم -(1)
 . 5 سورة غافر، اآلية  -(2)
،  2014،  1باشا العيادي، فن المناظرة في األدب العربي دراسة أسموبية تداولية، كنوز المعرفة، عمان، األردن، ط  -(3)

 . 66ص
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 :سجال في تراث األدب العربيال -3
أشيرىا تمك النصوص  كثيرة، ولعل عمى فنون سجاليةتراثنا الدبي القديم يقف  

الشعرية كالنقائض والمعارضات، التي تأسست عمى حوار خارج النص، ىو حوار لنصوص 
المشتركة" أما النثرية فتجمت في المنافرات  "الوزن والقافية بينيا وسيمتيا المغويةتتساجل فيما 

، وقد (1)والمفاخرات التي تأسست عمى حوار داخل النص وسيمتو المغوية "أفعال التفضيل"
نجميا في صدر اإلسلم نتيجة  خبا ازدىرت ىذه الفنون الشعرية والنثرية في الجاىمية ثم

ن الخطاب السجالي إلى الظيور في فثم عاد ،قسمو ومبادئو تناقض جوىريامضامينيا التي 
راع عمى الخلفة بين الياشميين صعدد من الفنون األدبية الجديدة في أعنف مظاىره مع ال

واألمويين خلل القرن اليجري األول عمى وجو الخصوص، مثل الشعر السياسي ومن 
 *في الياشميات.(2)تي  مَ كُ ال أعلمو

والسنان  مبارزة بالسيفالوفي المرحمة الموالية ييدأ الصراع عمى السمطة ويتحول من 
ل األدبي المحض القائم جإلى المبارزة بالقول والمسان، وتسجيل ىذه الفنون أشكال من التسا

والموازنات حيث يظير الخطاب السجالي في قصص الحيوان   عمى ضرب من المفاضلت
لعبد ا بن المقفع"، وكسب المسامرات وما جرى فييا من " ةنكما في كتاب كميمة ودم

                                  

 .28، صموبية تداوليةينظر: باشا محمد العيادي، فن المناظرات في الدب العربي دراسة أس  -(1)
مجمة  "،(بن زيد السدي )حافز الحق لمثورتين السياسية الجتماعية و الدبية ىاشميات الكميت"عبد المجيد زرقاط ،  -(2)

 http:// al-serat.com comtent. Php ?a 28/01/2015. 11:33 2013ديسمبر  10،  2المناىج، د ب، ع 
أىل بيت  .يدعو فييا المسممين لموالت120-ه60الياشميات: مجموعة قصائد طويمة أنشدىا الكميت بن زيد األسد، *

 النبي الياشميين، والثورة  عمى الحكم األموي.
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ؤانسة"، "المقابسات" ألبي "حيان تاع والم"الممحاورات ومجادلت مثل ما نجده في كتابي 
 التوحيدي".

كما ورد الخطاب السجالي أيضا في الردود والرسائل الجوابية مثل رسالة الغفران ألبي 
 .ا عن أسئمة ابن القارحالعلء المعري التي أجاب فيي

تي وردت في كتب كثيرة بدءا بمؤلفات الجاحظ التي ال المناظراتومن ذلك أيضا 
، مرورا بالتوحيدي ومقامات (1)استمدت قوة حجتيا وبيانيا الساطع من المورث العتزالي

والحريري ولسيما إذ عرفنا أن البديع منشئ المقامة كان مناظرا كبيرا وخصما ل  اليمذاني 
 ، وصول إلى كتاب صبح األعشى لمقمقشندي.(2)الخوارزميخصمو يقير، 

ففي مصادر التراث مدونات ضخمة لفنون سجالية عديدة أسست ألدب حجاجي غايتو 
الجاحظ في غير موضع من كتبو  تفت إليووذلك ما ال ،بلغة العقل والمسان والقمم معا إثبات

جماع البالغة البصر بالحجة والمعرفة بمواضع اليند:  قال بعض :فمن ذلك قولو
 (3)".فرصةال

معرفة آداب ممن كتب في الجدل: "... اكبير  اكما أننا نجد ابن خمدون قد ذكر عدد
فإنو كما كان باب المناظرة في الردود  ،التي تجري بين أىل المذاىب الفقيية وغيرىم المناظرة

في الستدلل والجواب يرسل عنانو في الحتجاج  ظرينوالقبول متسعا، وكل واحد من المتنا

                                  

-117، ص1987، 2فكتور شمحت، النزعة الكلمية في أسموب الجاحظ، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط ينظر،  -(1) 
178. 

شكالية التأويل، دار الفارس، عمان، ا ينظر،  -(2) ، 1ألردن، طضياءالكعبي، السرد العربي القديم األنساق الثقافية وا 
 .148ص

 .88ص،  1جالجاحظ، البيان والتبيين، (3)
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وأحكاما يقف  اما يكون خطأ، فاحتج األئمة أن يضعوا آدابومنو ما يكون صواب ومنو 
 (1)عند حدودىا في الرد والقبول". ونالمتناظر 

أشكال السجال نذكر من ولعل أشير مصادر التراث القديم التي تضمنت نماذج كثيرة 
 غاني ألبي الفرج األصفيانيكتب الجاحظ، وكتاب األ

لعمي الحصري والذخيرة في محاسن أىل  والعقد الفريد لبن عبد ربو، وزىر اآلداب
 (2)للوسي وغيرىا.الجزيرة لبن بسام وبموغ األدب 

في األدب  عمى ىذا اإلرث السجاليمن خلل إطللتنا القصيرة  ص إليوموما نخ
األشكال من خلل المفاىيم  بأساليب آداب متنوعة العربي القديم، أن فنونو كانت مشروطة

عامة وفي كتب الجاحظ خاصة، حيث يقوم السجال لديو  التي توارت في تراثنا األدبي القديم
ن يجري بين طرفين يحملن رأيين متعارضين أ عمى جممة من المفارقات لعل من أىميا

ة بينيما، في متقابمين يسعى كل واحد منيما إلى التغمب عمى اآلخر، وىذا يحتم مبدئيا قطيع
 أحسن حالت الحوار.

وقد شاع ىذا الفن في أدبنا العربي القديم، وكان ذلك في الشعر أول ثم انتقل إلى 
فرسان النثر في العصر العباسي خاصة عند إمام المعتزلة أبو عثمان الجاحظ، وذلك ما 

 سنقف عنده في الفصل األول من ىذا البحث.

                                  

عبد الرحمن بن محمد بن خمدون، مقدمة ابن خمدون، تح درويش الجويدي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط   -(1)
 .429-428م، ص2005جديدة، 

 .200، ص"السجال في األدب العربي أشكالو ووظائفو"باشا العيادي،   -(2)
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 أشكال السجال في أدب الجاحظ: 
الفترة  ذهبرز الفكر األدبي في العصر العباسي بحمة جديدة حيث اعتبرت ى        

ىذا دب العربي وأعطت تنوعا في مواضيع الشعر والنثر محطة ميمة في تطور األ
من األدباء من ضمنيم الجاحظ الذي أبرز  من العطاء بفضل عدد   ةبمغ ذرو  األخيرالذي

ُعدَّ مؤسسا لمسجال ومنظرا لو في لذلك النثر العربي بزّي جديد لم يعيده العرب من قبل 
جلِّ ما أّلف من كتب ورسائل، وعنو نقل األدباء ومن بعده نيجوا منيجو في التأليف 

 اإلنشائيميدا في األدب ذلك تق االيا حتى غدعمى ىدّيو في الكتابة األدبية وأشك اوسارو 
عند العرب، ومن ىنا يتبادر إلى أذىاننا ىذه التساؤالت: إذا كان الجاحظ مؤسسا لمسجال 
في النثر العربي من خالل مؤلفاتو فما ىي أشكالو وما خصائص كل شكل سجالي ورد 

 في مؤلفاتو؟ 
التساؤالت واطالعنا عمى أدب الجاحظ ووقوفنا عمى رسائمو وكتبو  ذهوانطالقا من ى   

وذلك بحسب درجة االختالف بين  ،يمكننا أن نصّنف أشكال السجال إلى ثالث أنواع
المتساجمين وصياغة الموضوع أيضا وذلك من خالل ما وضحو في سياق وصفو لواصل 

عطاء ومن أجل الح» الّراء من كالمو يقول:  إسقاطبن عطاء في  اجة لحسن البيان وا 
خراجيا من حروف منطقو، فمم يزل  إسقاطرام أبو حذيفة  ...الحروفّ  الرّاء من كالمو وا 

 ولست أعني خطبو المحفوظة ورسائل يكابُد ذلك ويغالبو ويناضمو ويساجمو )...(
نما ُعنيت محاجة الُخصوِم، ومناقمة ُل  الصنعة وا  األْكفاء،  المخمدة، ألن ذلك ُيحمِّ

  1«ومفاوضة االخوان 
 
 

                                                           

. 17، ص 1الجاحظ ، البيان والتبيين، ج -  )1( 
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من خالل الشاىد حدد لنا الجاحظ أشكال السجال المرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجة 
 1االختالف بين المتساجمين .

 : / منازعة الخصوم1
ىا ز ىا في غير أدبو ليا ما يميّ دفي مساجالت الجاحظ صورة فريدة لممساجل ال نج      

 2مشتركة بين المتساجمين عمى تصوير مجموعة من الكفاءات. حيث قدم الجاحظ صورة 
د المساجل االعتزالي * متمكن من عمم الكالم عنلاألخيرة أي المساجمة وسيمة  ذهتجعل ى

قناعيمخصاميم إقدرتو لمرد عمى خصوم وفمج عمييم قاالتو و فتشبعو بم بالحجج  وا 
النوع من المساجمة قد ورد  ونجد ىذا،معارضتو وأ،والبراىين من خالل انتصاره لشيء
كما عّبر عنو الجاحظ بمصطمحات أخرى توارت في  ،بمعنى التباري والتنافس والمغالبة

  *مؤلفاتو، واستخدميا من بعده عدد من الُكتاب أبرزىم أبو حيان التوحيدي
استخدم أبو عثمان ليذا النوع أي منازعة الخصوم استخدم في مصادره األخرى فقد 

جين، ومجاثاة الخصم  كما أبرز الجاحظ عبارة منازعة الخصوم في مواضع تخاصم المحت
عديدة من أدبو فقال أثناء حديثو عن عمم الكالم وآفاتو وما يجمبو لصاحبو من ضروب 

سميم جيد التركيب وذىن صحيح خالص الجوىر ثم  لفإنو ال يظير إال لكل عق »المكروه 
ال عيدركو أيضا إال بعد إم ال بعد مناان الفكر وا  رة الشكل الباىر ظبعد دراستو الكتب وا 

والمعمم الصابر ... وىي صناعة ال يكاد ُيظير قوتيا وال يبمغ أقصاىا إال مع حضور 
الخصم وال يكاد الخصم يبمغ محبتو منيا إال برفع الصوت وحركة اليد وال يكاد 

                                                           
 .202، ص "أشكال السجال في النثر العربي"باشا العيادي،   - (1)
 .196، فن المناظرة في األدب العربي دراسة أسموبية تداولية. ص ينظر باشا العيادي -( 2) 

* االعتزال: فرقة كالمية ظيرت في البصرة اعتمدت عمى العقل في تأسيس عقائدىا وقدموه عمى النقل وقالوا أنو ىو 
 ان عمى التمييز الحالل من الحرام.والفطرة السميمة قادر 

ه( من بغداد إمتين الوراقة مدىبة اعتزالي تمميذ الجاحظ اتصل بكبار عصره  414-ه 310* أبو حيان التوحيدي )
 كان ذكيا فصيحا، ولما بمغ التسعين أحرق جميع مؤلفاتو واتجو إلى التصوف.
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 الحالة داعية إلىاجتماعيما يكون إال في محمل عظيم واالحتشاُد من الخصم ... وىذه 
ومن خالل ىذا الشاىد يوضح لنا الجاحظ أىم مميزات ىذا الشكل وذلك  1 .«حب الغمبة

مع تأكيده إلى  2 ،ونعني بذلك العالقة بين الحاج والمحجوج ،بتحديد عناصر المقام
فمما جاء في صحيفة بشر بن المعتمر التي نقميا الجاحظ  ،ضرورة مراعاة مقتضى الحال

نما مدار الشرف عمى الصواب » والتبيين قولو: في البيان  حرازوا  المنفعة مع موافقة  وا 
  3« الحال وما يجب لكل مقام من المقال 

عمال لغوية أثناء التساجل قصد التأثير أحيث فطن إلى ما ُينجزه المساجل من          
فِظ والكالِم موالأقبل عمى فالن بالمحِظ  »   الغساني مرشفاستشيد بقول ابن  مقيتفي الم

 . 4« إال زجرا أو وعيدا 
عن الرغبة في الـتأثير وما يصاحب التنافس من انفعال وحب  لمغمبة  وفيو حديث         

 رفع الصوت» والتغمب  فتحدث عن أىمية المقام وضرورة مراعاتو عند التخاطب يقول: 
، كما نجده أيضا نبو عمى أىمية المكان باعتباره من العناصر المقامية  5«  وحركة اليدِ 

وليس في األرض لفظ يسقط البيئة وال » ، يقول الجاحظ 6الفاعمة في الخطاب السجالي .
  7«معنى يدور حتى ال يصمح لمكان من األماكن 

أو ،راء الذي تجري بو المساجمة كالقصالفضأي  ،وقد عني بالمكان في ىذا الشاىد
، لكن المكان الذي تجري فيو المساجالت  8أو غيرىا  أو السوق،أو الدار ،المسجد

وىو المحفل يختمف عن ذاك الذي تمقى فيو القصائد، أو الذي  ،والمجاوبات ،والمقاوالت
                                                           

 . 17، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج - ( 1) 
 202العربي أشكالو ووظائفو، صاشا العيادي، السجال في األدب بينظر  - (2)
 . 136ص ،ج 1الجاحظ البيان والتبيين،  - (3)
  136ص ،ج  1، نفسو المصدر – (4)
 .136،ص 1ج، نفسو المصدر – (5) 
 .370ينظر باشا العيادي، فن المناظرة في األدب العربي دراسة أسموبية تداولية، ص -  (6)
  93ص ، 1جالجاحظ ، البيان والتبيين،  -  (7)
 .370باشا العيادي، فن المناظرة في األدب العربي دراسة أسموبية تداولية، ص -(8) 
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ذلك  أوجزتمقى فيو الخطب ورمزىا المخاصر والعصي التي يمسك بيا الخطيب، وقد 
الجاحظ في بيتين أوردىما في البيان والتبيين في إطار مدح العرب بالفصاحة والبالغة، 

 وقال كميت بن زيد: 
 ِفِل َوالَمَقاِبْل ِبالَمَخاِصرْ َأْىُل الَتَجاْوِب َوالَمَحا        
 1 ِلِس َوالَمَحاِفِل َوالَمَشاِعرْ وُىْم َكَذِلَك ِفي الَمَجا        

وبعضيا اآلخر  اإليجازإذا كان بعض األجناس األدبية واألنواع الخطابية يقتضي    
وبعضيا  ،إلى إيجاز الكالم واختصاره ةفإن بعض ىذه األماكن مداعايقتضي اإلطالة، 

» لجاحظ عند تعريف البالغة بأنيا: ااآلخر يوجب اإلطالة والتوسع، وىو ما عبر بو 
  2« مع اإليجاز ومعرفة الفصل من الوصل إصابة المعنى والقصد إلى الحاجة 

وىذا الشكل ىو أقرب األشكال السجالية إلى الحرب، ويقترن بمعجم الخصام والتنافس 
كما يركز ىذا الشكل عمى التنوع الشديد لممخاطبين الذين يتوجو ليم  ،والصراع والعراك

، إذ يوازن  المتكمم بين االنتصار لمشيء أو معارضتو، ويتمثل ىدفو الخطاب الحجاجي
  3التأثير في الخصم والجميور الذي يتوجو إليو الخطاب. 

الحجاج أو التدليل إلى ذلك الخطاب الضمني أو الصريح الذي يستيدف اإلقناع يشير كما 
تبع في ذلك وىذا واإلفحام معا ميما كان متمقي ىذا الخطاب، وميما كانت الطريقة الم

المعنى الذي يؤخذ أبرز منظري نظرية الحجاج المعاصرة إذ يرى ميشال مايير أن الحجاج 
بكونو جيدا إقناعيا ويعتبر البعد الحجاجي بعدا جوىريا في المغة » عادة ما يعرف: 

ذاتيا، وينتج عن ذلك أنو حيثما وجد خطاب العقل والمغة فإن ثمة استرايجية معينة 
 4« ييا لغويا وعقميا أما إقناع أنفسنا أو غيرنا تعتمد إل

                                                           
 . 371- 360ص  1جالجاحظ، البيان والتبيين، -(1) 
  . 59، ص 1، جنفسو المصدر  -  (2)
سوريا ،  ،ينظر صابر الحياشي ، التداولية و الحجاج مدخل و نصوص الصفحات لدراسة و نشر ، دمشق- (3) 

  70، ص  2008د_ط،
  127، ص  "عناصر االستقصاء نظري الحجاجيالحجاج و االستدالل "حبيب أعراب ،  -(4)
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فيو يستمد خصائصو وقيمتو من حقل الحياة اليومية لمناس أو يكون ىو الفكر والتفكر 
المنازعات التي ذكرىا الجاحظ في  ذهو إلى أكثرىا تعقيدا ومن بين ىمن أبسط درجات

عابوا عميو كتبو وطعنوا مصادره كثير من المحاورات التي جرت بينو وبين خصومو الذين 
 1في طريقة تأليفو في كتاب الحيوان .

ا، من الصفحات  األولى التي توجو بيا الجاحظ إلى المخاطب مزدري لكتبو عائبً و     
مخالف لو ما يصطنع، مكثرا من العتاب عمى كل ما كتب ويتفنن أبو عثمان في إيراد 

لكتبو ورسائمو مشيرا كل مرة  احول القسم األول من المقدمة مسرداألمور بالتفصيل حتى ت
الطعن في بنية حجاجية تنطمق من الجزء الفرد لتصل إلى العام  أتىسبب العيب وما 
وعبتني بكتاب الصرحاء اليجناء ومفاخرة السودان والبيضان ... ، » الشامل يقول : 

القحطانية، عبتني بكتاب العرب عبتني بكتاب القحطانية والعدنانية في الرد عمى 
والموالي عبتني بكتاب العرب والعجم عبتني بكتاب األصنام عبتني بكتاب المعادن 

 2«والقول في جواىر األرض..
فالمعاتب أو الخصم قد شمل جميع أصناف الكتب التي ألفيا الجاحظ ، وبدا رافضا      

الجاحظ يستغرب ىذا األمر ويرى  لكل المجاالت التي تناوليا بالدرس والتحميل مما جعل
فيو تحامال وظمما وال سيما موقفو من كتابو ىذا، وقد اعتمد فيو طريقة ومنيجا يجعالن 

وىذا » والتقدير من خالل ىذا الشاىد الذي يوضحو الجاحظ:  باإلعجاب اجديرً  امنو كتابً 
الكتاب موعظة وتعريف وتفقو وتنبيو، وأراك قد عبتو قبل أن تقف عمى حدوده وتتفكر 
في فصولو وتتعتبر آخره بأولو، ومصادره بموارده ، وقد غمطك ما رأيت في أثنائو من 
مزح لم تعرف معناه، ومن بطالة لم تطمع عمى غورىا ولم تدري ِلَم اجتمبت وال ألي عمة 

                                                           
  20،ص  "السجال في األدب العربي أشكالو ووظائفو"باشا العيادي ،  -(1)
  6.5.4ص  ،4ج  1988،  ط-د، بيروت، لبنان،،دار الفكرارون ، تج عبد السالم محمد ىالجاحظ ، الحيوان ، - (2)
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بيا وألي جد احتمل ىذا اليزل وألي رياضة تجشمت تمك  تكمفت وأي شيء أريغ
 1 «البطالة...

من اإلشارات تدل عمى أن أبو عثمان كان محل مساجمة قوية واعتبرنا ذلك شيء    
بدييي بالنسبة إلى مثقف نعرف انتماءه ودفاعو عن األفكار التي يحاول ترويجيا بين 

تمك اإلشارات بدت لنا ميمة في ىدينا أو  إلى أن اإلشارة من بين 2 اإلقناعالناس بيدف 
قال بعض » في ترجيح مذىب في رأي دون مذىب وىذه الجممة وردت في قول الجاحظ:

 3« من ينصر الشعر ويحوطو ويحتج لو 
المقولة أفادتنا عمى معرفة المختمفين وراء الخطاب الذي أبقى الجاحظ بتيم مستورة  ذهفي

 إلى ىذا الموقع المتأخر من المقدمة، إذ بيم أنصار الشعر المحتجون لو. 
والبنية في الجممة بنية تراتيبية فاالنتصار يؤدي من جية إلى الرعاية والعطف واإلحاطة 

 4جاج. ويؤدي من جية العقل إلى اإلحت
ويتأكد لنا ىذا األمر متى نظرنا في سياقات أخرى وردت في المقدمة وتمح عمى ىذا 

ثم لم أرك رضيت » المعنى وترجح وقوعو وذلك بدحض أقواليم وما عيب عميو يقول: 
بالطعن عمى كل كتابي لي بعينو حتى تجاوزت ذلك إلى أن ِعبت وقع الكتب كيفما دارت 

بيا الوجوه، وقد كنت أعجب من عيبك البعض بال عمم، حتى بيا الحال وكيفما تصرفت 
 عبت الكل بال عمم، ثم تجاوزت ذلك إلى التشنيع، ثم تجاوزت ذلك إلى 

 
 
 

                                                           
  32ج ص  1الجاحظ الحيوان ، -(1)
ص  2008،  1نور اليدى باديس ، دراسات في الخطاب نقد األدبي ، دار الدارس ، عمان األردن ،ط ،ينظر - (2)

41 . 
 . 51ص  ،ج 1الجاحظ ، الحيوان ،  - (3)
  41نور اليدى باديس ، دراسات في الخطاب التداولي ، ص  -(4)



 انفصم األول:                                                      أشكال انسجال في أدب انجاحظ

 

22 
 

وليذه الفقرة أىمية كبيرة فيما نحن بصدده ألن الجاحظ 1« فعبت الكتاب... نصب الحرف،
ىذه المقدمة بيذا  يكشف فييا بطريقة مختمفة عن األسباب العميقة التي جعمتو يكتب

األسموب وتمك الميجة فالمسألة ليست خالف بين ناثر وقارئ بل تتعدى ذلك أسباب 
تالف الرأي وأصول االعتقاد  الطعن والتي قد تكون نفسية خاصة كالحسد والتنافس أو اخ

ىي النقطة الميمة والميزة األساسية ليذا الشكل السجالي، فيّم الجاحظ الدفاع عن  ذهوى
 الكتابة في تناول المعرفة بتماشي وتطورات الحداثة في بنية المجتمع في القرن طريقة
 اليجري. الرابع
الفقرة دالة عمى ما نقول، فاألمر ليس في عيب  تمكوقد جاءت صيغ التعميم في    

نماالكتاب بعينو وال كتب الجاحظ  وضع الكتاب كيفما دارت بيا الحال وكيفما :» وا 
  2« تصرفت بيا الوجوه .

المسألة ليست بين شخصين بل بين نيجين يختمفان في نمط الكتابة وتصريف المغة و     
بينو وبين المخاطب، باعتبارىما يمثالن  اخالفً يقتصر الجاحظ في العبارة لوصف  ولم

واع األفعال في ىذه الفقرة من نيجين تتكين أنيما متقابالن، فقد عمد إلى التدرج في أن
العبارة  ذهب وليس ندل عمى ذلك من ىبالطعن إلى التشنيع، إلى نصب الحر  ىرضال

األخيرة عمى المسألة في ذلك الوقت كانت متأججة عمى أشدىا يحمل كل طرف من 
األطراف العدة ما بو يستطيع أن ينتصر عمى الخصم مما يستيدي إليو من وجو الحجج، 

والمركب اإلضافي نصب الحرب أىمية  اإلقناعوبما سيكون لتمك الحجج من القدرة عمى 
 خاصة في ىذا المقام.

سبيل إلى اإلصالح بينيما وال بإمكانية التقرب رب ال تقوم إال بين متخالفين ال فالح    
 الثقة الفاصمة بين ما يعتقد الواحد وما يعتقد اآلخر فتأتي الحرب لتفصل النزاع لفائدة 

                                                           
  32ص، 1جالجاحظ الحيوان ،  -(1)
 32ص ، 1ج،  نفسو المصدر  - (2)
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 1فريق دون آخر وموقف دون موقف

الوقت المبكر من االختالف وعدم االتفاق وما ال ينفع لو الصمح وال تجدي معو  وفي ىذا
  2الوساطة.

إن الجاحظ يحمل خصمو تبعات نصب الحرب، ونصبيا يدلنا عمى اشتعاليا وبداية  ثم
لييبيا فالفريق المخاطب ىو الفريق المعمن عن الحرب ألنو أدرك ربما أن ذلك الطارئ 

  3 «كيفما دارت بو الحال.» الحادث ىدد كيانو بقولو: 
 4«من يعيب ذلك وجيل فيو» ويكون الفريق المقابل 

ون العائب لمكتاب بأنو يفضل صنائع أخرى كالمشافية فتكون الحرب بين وقد يك    
فريقين، فريق ينصر تثبيت العموم واآلداب ووضعيا في وثائق ال تتبدى وال تتغير وبين 

أي ما تفتح إمكانية اإلضافة والتعبير  ،فريق من تستيويو المشافية أي ثقافة الشفوي
 تضيات الحال والمقام.وتسمح لمنص أن يتسع وأن يضيق بحسب مق

نيجين في التعامل مع المغة وىذا الشاىد سيسمح لنا  أوتنصب الحرب بين نمطين     
بذلك ألن الجاحظ كشف لنا في موطن من المقدمة عن طرفين في حديثو عن صعوبة 

يا من لغة ألخرى ثم ائصن عمى تأدية معاني الحكم عمى خصالترجمة وعدم قدرة الترجما
إن الترجمان ال يؤدي أبدا ما قال » نصر الشعر ويحوطو ويحتج لو: قال بعض من ي

الحكيم عمى خصائص معانيو وحقائق مذىبو، ودقائق اختصاراتو وحفيان حدوده، وال 
يقدر أن يوفييا ... ويؤدي األمانة فييا ويقوم بما يمزم الوكيل، ويحب عمى الجري، 

عنيا عن حقيا وصدقيا إال أن يكون  واألخبارعمى أدائيا وتسميم معانييا  وكيف يقدر
بالعمم في معانييا وتصاريف ألفاظيا وتأويالت مخارجيا  مثل مؤلف الكتاب وواضعو 

                                                           

42في الخطاب نقد األدبي، صنور اليدى باديس، دراسات  -(1)   

  43، ص  نفسو المرجع ، ينظر - (2)
 32ص، 1جالجاحظ ، الحيوان ، -(3) 
  32ص ،نفسو المصدر  - (4)
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المقفع  فمتى كان رحمو اهلل بن بطريق وبن ناعمة وبن قرة وبن فيريز وبن وىمي وبن
 1 «سطو طاليس ومتى كان خالد مثل أفالطون. مثل أر 

لشعر وفريق ينصر الحرب تقوم بين طرفين فريق ينصر افيتضح لنا مما تقدم أن    
 مذىب لمتعبير عن النثر. الكتابة والكتاب

لمقدمة إذا صدى لمخالف بين نمطين في الكتابة نمط أصيل تعود جذوره إلى ما ا    
 يسمى بالجاىمة، ونمط طارئ دخيل ىو النثر.

وجمع  ،عن الكتابة والكتاب ومن ىنا يبرز لنا أن الجاحظ كتب مقدمة الكتاب لمدفاع    
 ويكسبو إلى صفو وقضيتو. ،التي بيا يمكن أن يقنع قارئو ،الحجج والبراىين المختمفة

المقدمة المفاضمة بين الشعر والنثر، فاألخير  ذهالقضايا الميمة التي أبرزتيا ىومن     
صادف  ،والمكتممة مع الجاحظ في القرن الثالث اليجري ،قد صادف من تجاربو األولى

وذلك رغم الحاجات التاريخية ،مقاومة عنيفة من قبل البنية الثقافية التي عمادىا الشعر 
 ،والضرورات التي تقف وراء ظيور النثر نيجا في الكتابة يالئم أوضاعيا من كل الجوانب

 والتنظيمات اإلدارية الجديدة لدولة العرب والمسممين .
النثر السمطاني والنثر األدبي عند الشخص الواحد وىذا ما جعل النثر األول موزع بين    

 2المقفع  الفرس مثل عبد الحميد الكاتب وبنمن أمثال الناثرين 
ومن نيج في القول إلى نيج لم يكن أمرا  ،وبذلك يتأكد االنتقال من طور إلى طور   

 ة وعنوانيا الشعر يميسورا فدفع ثقافة عمادىا المشاف
 
 
 
 

                                                           
  51ص ، ج1الجاحظ ، الحيوان ،  -(1)
  44، دراسات في الخطاب النقد األدبي ، ص  نور اليدى باديس -(2)
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إلى المقيد المكتوب الموثوق الثابت، أمر دّونو كثير من  ثقافة تسندتصبح  أنووقعو إلى 
 الصعوبات وتواجيو جممة العقوبات وتضارب المصالح عمى الفوز بالحظوة والمنعة 

عن النثر والكتاب بجمع الحجج التي بمقدورىا أن تظيره عمى  المقدمة دفاعبل     
 الكتابة. أنصار الشعر المتمسكين بو نيجا ال نيج سواه في

نما ىو و      خطاب الجاحظ ليس دفاعا عن النفس وصونا لكتبو من المطاعن والشين، وا 
دفاع عن موقف وتصوير رؤيا لما جّد في المجتمع من تحوالت ال مناص معيا من تحول 
وفي نيج الكتابة وأساليبيا الذي غمط الناس في مسألة عدم إدراكيا بنية خطابو التي 

 1ى العام تنطمق من الخاص إل
 ... في الصياغة العامة  2من نسبة المتكمم في صياغة عبت كتابي)...( عبت .

 وفي أن الرجل كان داعية وزعيم نحمة ال بمعنى كالمي إنما بمعنى ثقافي حضري.
فضل الكتاب والحجج  برازستدالل الذي اعتمد عميو الجاحظ إلفيتضح لنا مما تقدم أن اال
فة التي قدميا دعما لرأيو واحتجاجا لموقفو لم تكن الغاية منيا العديدة والبراىين المختم

مجرد دفاع عن الكتب المنسوبة إليو ثم االستنقاص من قيمتيا وذكر الخصوم ومعاييبيا 
 لعرض ذاتي دفع إليو الحسد من طرف الصنعة الواحدة .

بصددىا ي الجاحظ كان حائد في مرحمة الشعر ذلك أن وع منالقضية أعمق بكثير    
ىذا من جية، ومن  3مفكربضرورة تحقيق التالقح الحضري والمثاقفة التي ينشدىا كل 

وىو الرسائل  ،جية أخرى نجد الجاحظ قد استخدم ىذا الشكل السجالي في مصدر آخر
المضمنة األخبار كتمك التي دارت بين "شداد الحارثي" الذي كان خطيبا عالما واآلمة 

ائل سودان عن البيضان، ويعتبر ىذا الكتاب من أمتع رسالسوداء في رسالة فخر ال
الرسالة مفاخر السوداء عمى البيضان وتزويد القارئ  ذهالجاحظ، حيث عدد من خالل ى

                                                           
 .44،ص ، دراسات في الخطاب النقد األدبي   نور اليدى باديس  -  (1)
 13ص، 1جالجاحظ ، الحيوان ،  - (2)
(3)

 . 47نور اليدى باديس ، دراسات الخطاب النقد االدبي ، ص  - 



 انفصم األول:                                                      أشكال انسجال في أدب انجاحظ

 

26 
 

الطائفة وذلك لتبيين البناء الحجاجي داخل  ذهل من ىم السودان وتنبيو لقدر ىبتعريف شام
فقال الشّداد الحارثي وكان : » النص الذي كان قائما في بدايتو حول الصمع والسواد 

خطيبا عالما. وقمت  لآلمة السوداء بالبادية لما أنِت بسوداء؟  قالت: لسيد الحضر يا 
 أصمع، قال: قمت :أولسِت سوداء؟، قالت: أولسَت أصمْع، قمُت ما 

 أغضبِك من الحق.؟ قالت :الحق أغضبك ال الشتم  حتى ترىب وألن تتركو أمثل. وقال
الشداد لقد كممتيا وأنا أظن أني بأىل نجد وما نزحت عني إال وأنا عند نفسي ال أفي 

 1«بأمتي 
ففي تمك المنازعة يغيب مبدأ التكافؤ االجتماعي والمعرفي فقد سعى كل طرف إلى إفحام 

سكاتو حتى اعترف الشّداد باليزيمة في آخر المطاف وذلك بقولو لقد كمتيا : » خصمو وا 
 2«ي بأىل نجد وما نزعت عني إال وأنا عند نفسي ال أفي بأمتي وأنا أظن أن
 التنازع بين الخصمين كان طبقي في المجتمع البصري في ذلك العصر.  أنىنا يتضح 

 فالجاحظ يذكر لنا في ىذه الرسالة مناقب السودان عمى العرب من خالل ىذا الشاىد:    
وكان سعيد أروع خمق اهلل وأتقاه، وكان أعظم أصحاب بن العباس حتى يجيء بسعيد » 

بن جسير وأبوه وموالي بني أمية وقتل يوم قتل الناس يقولون كمنا محتاج إليو و) منيم 
رضي -الذي يقول فيو عمر بن الخطاب  -رضي اهلل تعالى عنو   -( بالل الحبشي 
وعاتق سيدنا وىو ثمث اإلسالم )منيم( وىو قتيل قتل أبو بكر سيدنا  -اهلل تعالى عنو

فيكون ىذا الطرح السجالي قائم عمى تواتر صيغ التفضيل  3 «بين الصفين في سبيل اهلل 
  4والتي تعتبر أىم أداة فنية ميزة لممنازعات الكالمية وىيمنتيا عمى الخطاب 
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اده عمى حجج وبراىين باعتم ،فالجاحظ في ىذه الرسالة جاء مدافعا عن السودان     
قناعومبرزا لخصمو من أجل دحضو  لتنزيو العقل عمى أن يكون سببا  في النقائص  ،وا 

وليس ذلك بالغريب  ،وليذا اتسعت دائرة الخطاب لتحمل عددا اكبرا من الناس ،والعيوب
عمى الجاحظ المعتزل الذي آمن بالعقل، وقد تبناه في منيجو وكتابتو األدبية ومساجمتو 

مستدال  نعمماء عمم الكالم، فيو في ىذا الشاىد يعدد مآثر السودان عمن ىم بيضامع 
صمى اهلل  -ومنيم جميبيب الذي تحدث الرواة أن الرسول » بأحاديث نبوية شريفة يقول: 

خرج في غزاة فقال ألصحابو: ىل تفقيدون من أحٍد قالو نفقد فالنا  –عميو وسمم 
من أحٍد . قالو نفقد فالنا وفالنا ثم خرج فقال ىل وفالنا. ثم خرج فقال ىل تفقدون 

تفقدون من أحٍد . قالو ال قال لكني أفقد جميبيب، أطمبوه. فطمبوه بين سبعة قد قتميم ثم 
قتل فقال النبي صمى اهلل  عميو وسمم: قتل سبعة ثم قتموه ىذا مني وأنا منو. قال ثم 

عدي الرسول صمى اهلل عميو حممو عمى ساعديو حتى حفروا لو ما لو سرير غير سا
 1 .«وسمم 
أشار إليو طائفة من عظماء السودان مع ذكر أفضاليم وفييم عدد غير قميل  ومما      

لح، كما استعرض تمك امن صحابة الرسول صمى اهلل عميو وسمم ومن السمف الص
السودان،  أىلالبراىين بالشرح لقصيدة الحيقطان الرائية التي يتمدح فييا مآثر ومفاخر 

 ويمكننا ىنا تمخيص أىم مفاخر أىل السودان التي أشار إلييا الحيقطان.
وكسرى فارس ومقوقس  ،أوال: جميع المموك والزعماء من العرب والعجم كقيصر الروم
 -صمى اهلل عميو وسمم-مصر وغيرىم، رفضوا اعتناق اإلسالم حينما كاتبيم الرسول 

لحبشة الذي أسمم دون تردد، فيو الممك الوحيد الذي ودعاىم إليو ما عدا النجاشي ممك ا
صالة الجنازة عمى الغائب  -صمى اهلل عميو وسمم-اعتنق اإلسالم لذلك صمى عميو النبي 
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حينما بمغو نبأ وفاتو وقبل إسالمو وصفو النبي أنو ممك ال يظمم عنده أحد أمر صحابتو 
 1لشاعر الحيقطان بقولو:أن يياجروا ىجرتيم األولى إلى الحبشة وىو ما عناه ا

 َفِإن ُكنَت َتْبِغي الَفْخَر ِفي َغْيِر َكْنِيِو            َفرِْىُط الَنَجاِشيِّ ِمْنَك ِفي النَّاِس َأْفَخرَ 
 َتأَبى الَجَمْنِدي َواْبُن ِكْسَرى َوَحاِرثًا             َو َىْوَذَة َوالِقْبِطيُّ َوالَشْيُخ َقْيَصرَ 

 2َفَداَم َلُو الُمْمُك الَمِنيُع الَواِفرَ    اَدًة                ُدوَن الُمموِك َسعَ  َوَفاَز ِبَيا
خصمو عمى فضل السودان عمى ىذا ما استدل بو الجاحظ من الشعر ليبرىن ل    

كما أننا نممس لونا آخرا من البراىين كالحكم مثال فاهلل قد اختص أىل السودان  نالبيضا
عل لقمان الحكيم الذي ذكر في القرآن الكريم رمزا ليا وسميت دون من سواىم حيث ج
 سورة في القرآن باسمو . 

 :*قال الحيقطان
 3َوُلْقَماُن ِمْنُيْم َواْبُنُو َواْبُن ُأِمو                           َوَأْبَرَىَة الُمْمُك الِذي َلْيَس ُيْنَكرُ 

رغم أن الفالسفة اليونان كسقراط وأفالطون وأرسطو اشتيروا عبر العصور بأنيم رمزا 
 لمحكمة إال أن اهلل عّزوجل  اختار لقمان لمحكمة.

كما أن السودان ىم أشجع الناس وىا ىنا يشير الحيقطان إلى حادثة فيل أبرىة ليدم 
 الكعبة فانتصر اهلل عزوجل لكعبتو .

ن بحديثو عن الكرم والسخاء عند جد الجاحظ يذكر مفاخر السوداوفي المساجمة السالفة ن
والعرب تفخر بسواد المون ) فإن قال ( قائل » لزنج باالستدالل من الشعر الجاىل يقول:ا

فعالم وىي تقول: فالن ىجان، وأزىر أبيض أوغر؟ قمنا: ليس تريد بيذا بياض الجمد 
                                                           

   58ص ،  1،جالجاحظ، الرسائل -(1) 
 58ص ، 1ج، المصدر نفسو -(2)
 .يقطان : شاعر قال قصيدة يحتج بيا اليحانية عمى قريض و مضر و يحتج بيا الحبش و العجم عمى العربحال-*
 . 80ص، 4ج، مصدر نفسوال -(3)
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المحارِب بأنيا سوٌد والسود عند  إنما تريد بو كرم الجوىر ونقائو وقد فخرت خضر
 العرب خضر وقال الشماخ بن الضرار:

 1َوَراَحْت َرَواًحا ِمْن َزُروٍد َفَناَزَعْت                 ُزَباَلَة َجْمَباًبا ِمْن المَّْيِل َأْخَضرًا
يقول بن » فقد استشيد ببيت من الشعر الجاىمي ومدى فخر العرب بسواده وبقولو :     

حد قتاه وىما  اإلنسانلخضروان من الري السودوان. )...( وأكرم ما في عباس ا
  2« سودوان. وأكرم األكحل األثمد وىو أسود . 

فالجاحظ في رسالتو قام باالنتصار لمسودان لتقديم حجج وبراىين عقمية وذلك بتوظيفو 
 لمعقل ألنو أحد من أعمدة المعتزلة.

وذلك ما سنراه  ،القيمي في المجتمع العربي اإلسالميكما قد تشمل المنازعات الصراع    
ويكون التنازع فييا   ،في نوادر  كتاب البخالء حيث امتزجت قصصو بين الجد واليزل

بين البخالء أنفسيم، والخطاب الحجاجي في كتاب البخالء يقوم عمى نظام لغوي يجمع 
لك بعرض الحجة بأسموب وحسن توظيف الروابط الحجاجية. وذ ،بين استداللية المنازعة

، الذين ذموا أعماموولعل أشيرىا المنازعة الترسمية بين سيل بن ىارون وبن  ،ساخر
أبي محمد بن رىبون حين ذموا مذىبو في البخل » مذىبو في البخل قال الجاحظ:

الكتب، أصمح اهلل أمركم جمل شممكم )...( فإنو يعيب بفضل ما فيو  وتتبعوا كالمو في
لعيب أن نعيب ما ليس بعيب وقبيح أن تنو عن مرشٍد وتغري بمشفٍق.. عيب، وأول ا

....»3  
نصوص الجاحظ في ىذا الكتاب يغمب عمييا الطابع البياني بمعنى أنيا أحاديث وأقوال    

ترد عمى لسان البخيل وينزع فييا إلى التنظير إلى مذىب البخل، فنراه يسعى إلى التفسير 
المخاطب، وتنطمق تمك البراىين من بناء منطقي توظف فييا  إقناعوالتبرير إلى غاية 

                                                           
. 81، ص 4، جالجاحظ، الرسائل  -(1)   
  69 – 68 ،ص4ج، مصدر نفسوال– (2)
(3)
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مع نقد خصمو  1"عمميات عقمية االستقراء واالستنباط واالستدالل والقياس" من تمك الحجج
رشادهونقض أقوالو واتياماتو أو نصحو  عبتموني بقولي لخادمي أجيد عجنة خميرة »  وا 

رضي  -عو فقد قال عمر بن الخطاب كما أجدتو فطرا، ليكون أطيب لطعمو وأزيد في ري
 2« ألىمو أممكوا العجين فإنو أربع الطحينتين  -اهلل عنو 

فيحاول تبرير بخمو  ،فيذكر قبل ذلك ما عيب عميو من بخل ،الخصم إقناعفينا يحاول 
فحسب بل يتوخى  اإلقناعفيصطنع لذلك نصا حجاجيا ومنيجا جدليا وبالغيا ال يستيدف 

 3أيضا لالستمالة والتأثير ليجعل المتمقي ينخرط في حركتو
ذلك من خالل استشياده بأقوال مأثورة عن القرآن الكريم أو السنة النبوية أو حكمة     

عبتموني حين قمت لمغالم: إذا زدت في الرقا فزد في االنضاج لتجمع بين » مشيورة 
صمى اهلل عميو -تفاق بالمرِق الطيِب وقد قال النبي بالمحم والمرق  ولتجمع االر  تأدم
 4 «إذا طبختم لحما فزيدوا في الماء فإن لم يصب أحدكم لحما أصاب مرقا.  -وسمم
كما نجد شاىدا آخر من ىذا المصدر القيم الجامع لطباع البشر في ذلك العصر مزج     

جرى الحوار بينو وبين  فيو الجاحظ بين الجد واليزل، جاء في أخبار ابن المؤمل وقد
قمت ] الجاحظ[ : ومن فرض ليم الحضور وقد » الجاحظ حول الزيادة في الخبز 

استضافيم البخيل وفييم الجاحظ ىذه الفرضية ومن جزم عمييم، أرأيت إن لم يشبع 
أحدىم رغيفا أليس البد ليم  من يعول عمى رغيف صاحبو أو ينتحي وعميو بقية أو 

ادة.؟ فقد عاد األمر وبطل ما تناظرنا فيو قال: ال أعمم إال ترك يعمق يده منتظرا لمع
، فينا قد تحولت دائرة الخطاب من  5 «عمينا من ىذه الخصومة  الطعام البتة أىون

                                                           
ط ، -دانوي تأىيمي ، جذع مشترك العموم و تكنموجيا ،ثلمغة العربية ، الجذع المشترك العبد الغاني عارف ، منارة ا-(1)

  48م ص  2007سطات ، الرباط المغرب ، IIمطبعة الجديدة ، 
 6ص ، 1جالجاحظ البخالء ،  - (2)
  49منارة المغة العربية ، ص  ينظر عبد الغاني عارف ، -(3)
 . 6ص ، 1جالجاحظ ، البخالء ، - (4)
  44،ص 1ج،  الجاحظ، البخالء– (1) 
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إلى منازعة وخصومة حول ظاىرة البخل، فيعود ىذا إلى  ،والمؤمل الجاحظمناظرة بين 
ل السبيل إلى التياكم والممارات والمجاج ب ،الوازع العقائدي فال سبيل لمتذاكر والتباحث

  1والحرب بين الخصمين
فكتاب البخالء كمو خصومة بين الكريم والبخيل يتساجالن في فكاىة وتندر ورغبة      

بقدر ما ىو بالتندر  اإلقناعمع اخذ العبرة منيا فميس اليدف منيا  واإلضحاكفي الضحك 
 دة ما يكون بسيطا. بالكالم الجاد والحجاج المفحم لموضوع عا

كما يسرد لنا الجاحظ سموك أفراد إزاء الخطاب مرىونا بحجة صاحبو مثل ما ىو      
فييا احتجاج  خارج المذىب بين أمم وشعوب فينا المساجمة   ،الحال مع نوادر أىل مرو

وقيمة أصيمة الكرم أي تقوم المنازعة بين  ،تقوم بين قيمة البخل الدخيمة عن العرب
قال حدثني أبو إسحاق إبراىيم سيار » من الفرس والخراسانيين مع العرب  *الشعوبيون

النظام: قال قمت مرة لجاٍر لي من أىل خرسان أعرني مقالكم فإني أحتاج إليو قال كان 
مع نشيش المحم لنا مقمى ولكنو ُسرق فاستعرت من جار لي فمم يمبث الخرساني أن س

في المقمى فشم الطباىج فقال لي كمغضب : ما في األرض أعجب منك لو كنت 
أخبرتني أنك تريده لمحم ولمشحم لوجدتني أسرع، إنما خشيتك تريده لمبقالي، وحديد 
المقمي يحترق إذا كان الذي يقمى فيو ليس بدسم، فكيف ال أعيرك إذا أردت 

 2«  ...الطباىج.
فنجد البخيل يوىم خصمو بأدلة  ،ة قامت في مقام شفوي بين متحاورينفينا المنازع    

لطمب المقمى فيحاول تدارك  إدراكووحجج ثم يحاول التممص من تمك البراىين الواىية بعد 
 األمر ببراىين أخرى .

                                                           

  6ينظر ، باشا العيادي ، فن المناظرة في األدب العربي دراسة أسموبية تداولية ، ص - (2) 
لة األموية فتعصب لمعجم من جراء ذلك و من طرف الد ضطيدتاالشعوبية  ىي حركة ظيرت في العصر األموي   *

 المعاممة و برزت بشكل جمي في العصر العباسي 
  23ص ، 1جالجاحظ ، البخالء ،  - (3)
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في أحد أكبر أمات كتب النثر لمجاحظ أال وىو  كما أننا نممس ىذا الشكل السجالي    
الذي أبرز في بعض مواضيعو خطاب التشييع وتتميز بعرض ما  ،كتاب البيان والتبيين

، فالجاحظ 1من شأنو أن يحط من قيمة الطرف المقابل لمخصم وتستخدم الغاية لمتقبيح
إطار ىجومو  يعتبر أكثر المتساجمين استخداما لمصطمحات الشنعة والتشنع وذلك في

العنيف والقوي عمى خصومو أثناء الرد عمى الشعوبية وأصحاب المذاىب والممحدين ومن 
أصحاب األديان األخرى كالييود والنصارى والمناوية فتأجج النزاع والخصومة، ومن بين 
» تمك المنازعات التي دارت بين الجاحظ والشعوبية حول العصا في مقدمة الجزء الثاني: 

صدر ىذا الجزء من البيان والتبيين بالرد عمى الشعوبية في  نبتدئقاك اهلل أن أردنا أب
طعنيم عمى الخطباء العرب ومموكيم، إذ وصموا إيمانيم بالمخاصر، واعتمدوا عمى وجو 
األرض  بأطراف القسي والعصا ... لوال الذي أممت ... لقد كنت بدأت بالرد عمييم 

  2«وبكشف قناع دعواىم . 
فمن خالل الشاىد يصرح الجاحظ منازعة لخصومو كما يعمن لطعنيم والرد            

مذىب الشعوبية ويتحمى باسم التنويو وبمطاعنيم عمى خطباء العرب :»... عمييم يقول
ألخذ المخصرة عند مناقمة الكالم ومساجمة الخصم بالموزون والمقفى والمنثور الذي لم 

 ت الخصم وساعة المشاولة ونفس المجادلةيقف وباألرجاز عن المتح وعند مجاثا
 3« والمحاورة.. 

فينا يوضح الجاحظ أنو سينازع الشعوبية وأفكارىم، كما يعمن لنا من خالل ىذا      
الشعوبية التي  إبطالىدفيا  ،الشاىد عن بنية المساجمة الحربية  القائمة عمى الرد والطعن

 في طعنيا لمعرب  أرائيانقل ت
                                                           

. 58ية، صلباشا العيادي، فن المناظرة في األدب العربي دراسة أسموبية تداو  -(1)   

. 6-5، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج -(2)   

 . 6ص ، 3، جنفسو المصدر  -(3)
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قالو: والخطابة شيء في جميع األمم وبكل األجيال إلييا أعظم الحاجة، حتى إن » 
الزنج مع الغفارة، ومع فرط الغباوة، ومع كالل الحد وغمظ الحس وفساد  المزاج لتطيل 

ن كانت معانييا أجفى أغمظ وألفاظيا أخطل   الخطب، وتفوق ذلك جميع العجم، وا 
مقولتيا ىذه أن  العرب وخطاباتيم التي يدعونيا ، وقد رأت الشعوبية في 1«وأجيل .. 

ليست باألمر المشرف وال المميز لحاليم من بين األمم، إذا ال تخمو أمة إال وليا منيا، 
حتى أن الزنج لكل ما وصفو من صفات قبيحة كالغباوة والحمق والجيل إال أنيم كانوا 

عمى العرب والدفاع عن قومو يطيمون الخطب مما جعل الجاحظ نار الغيرة تتأجج بداخمو 
وأخذ عمى عاتقو أن يقف في وجو » . فنجده أعد العدة لمّرد عميو 2و عمى لغتيم وبيانيم

 3« ىؤالء وأن يفند حججيم، ويثبت لمعرب كل فضيمة وأن البيان صفة خصيم اهلل بيا 
ف وجممة القول أننا ال نعر » فيأتي في شاىد آخر لمرد عمى مطاعنيم قائال :       

الخطب إال لمعرب والفرس فأما اليند فإنما ليم معاني مدونة، وكتب مخمدة ال تضاف 
نما ىي كتب متوارثة، وآداب عمى وجو الدىر  إلى رجل معروف وال عالم مصوف وا 

  4.«سائرة مذكورة
 أثبت الجاحظ في ىذا الشاىد حججا تثبت بيان العرب عمى غيرىم من األقوام .       
عمى ذكر مطاعن المتمقي أي  أدتضح لنا أن منازعة الخصوم تبنى يتوىكذا        

إن آفة المنازعة ثوران » الخصم ثم الرد عميو، وىذا ما أشار إليو أبو حيان التوحيدي: 
 5« الطبع وىيج النفس وعصبية اليوى . 

                                                           

. 13-12، ص 3الجاحظ، البيان والتبيين ، ج-(1)   
ي كتاب فوزي السيد عبد ربو، المقاييس البالغية عند الجاحظ في البيان والتبيين، نقال عن، ليمى جغام، الحجاج ف -(2) 

194، ص  البيان والتبيين لمجاحظ   
. 194، صنفسو المرجع  -(3)   

. 15ص ، 3جن والتبيين،ياالجاحظ، الب -(4)   
العربي، أشكالو ووظائفو،  أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر،نقال عن، باشا العيادي، السجال في األدب - (1)

. 202ص   
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 ولم» كما تكون حقال الستخدام الشتم والتكفير أحيانا وىو ما أبرزه الجاحظ حين قال: 
 1«نجد في المتكممين أنطف وال أكثر عيوبا ممن يرمي خصومو بالكفر. 

تدور المنازعة في محفل يشيد فيو الحضور عمى انقطاع الخصم ومطالبة بمعاقبتو       
كما قد يخفت ىذا النوع السجالي شيئا فشيئا ليتحول إلى شكل سجالي، آخر فيتحول فيو 

 2ا ىو في حكم الحقيقة والصواب.الخصام إلى تكافئ وتعاون لموصول إلى م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 / مناظر األكفاء البمغاء:2

 د تنوعت مجاالتو واختمفت مواضيعوُعرف فن المناظرة عند العرب قديما وحديثا وق    
وكانت عادة ما تعقد في المساجد وأمام الجميور، إذا يتحاور طرفين متكافئين في محفل 

 .1عظيم
                                                           

. 120، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج -(2)   

. 202باشا العيادي، السجال في األدب العربي أشكالو ووظائفو، ص -(3)   
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قدراتيم الجدلية والخطابية التي تيدف إلى كسب  إبرازإذ يتبارى المتناظرون عمى »
ذلك المتمقي عن  إقناعتأييد المتمقي في شأن قضية أو فعل مرغوب فيو من جية، ثم 

مشاعره وفكره معا حتى تتقبل ويوافق عمى القضية أو فعل موضوع  إشباعطريق 
 2«الخطاب

قناعوفكرة المناظر الثاني لألول ومجادلتو  إبطالفالمناظرة تقوم عمى     في رأيو ووجية  وا 
براز قدراتو عمى المناظرة وذلك من خالل إقناعو عمى قضية التي ىم يتناظرون  نظره وا 

وُعرفت بأنيا وىي محاورة فريقن حول موضوع لكل :» من أجميا، ويعرفيا الميداني يقول
بطالوجية نظر  إثباتفيو يحاول منيما وجية نظر تخالف وجية نظر الفريق اآلخر   وا 

  3« وجية نظر خصو مع رغبتو الصادقة في ظيور الحق واالعتراف بو لدى ظيوره.
أن جنس المناظرة قمما لقي عناية من المؤرخين لؤلدب » فيما يرى شوقي ضيف     

الناس عمى اختالف  اشتغمتالعربي ع أنو من أىم أجناس الخطاب النثري التي 
 4« طبقاتيم. 

» تناظرين مىـ (  آداب المناظرة بقولو لبعض ال 218) ت المأمونفيما حدد الخميفة 
 الشتم عي، والبذاءة لؤم، وقد أبحنا الكالم وأظيرنا المقاالت فمن قال بالحق حمدناه،

حكمنا فيو بما يجب فجعمنا بينكما أصال فإن  األمرومن جيل وقفناه، ومن ذىب عن 
 5 «الكالم الذي أنتم من الفروع فإذا افترعنا رجعتما إلى األصول.

ومن ىنا يرى صاحب البرىان أن النقاد قد وضعوا لممناظر شروًطا ترجع إلى       
المتناظرين سمّوىا أدب الجدل منيا، أن يكون قصد المتناظران إظيار الحق والصواب »

                                                                                                                                                                                
 202، ص ووظائفوباشا العيادي، السجال أشكالو  -(1)
  110- 109، ص  "الحجاج االستداللي و الحجاجي"حبيب أعراب ، -( 2)  
جدة ،  ،المعرفة و أصول االستدالل و المناظرة ، مكتبة العمم ضوابطالميداني عبد الرحمان حسن حنبكة ،- (3)

  371السعودية ، د ط ، ص 
 457، ص  1982ط، -د ،ينظر ، شوقي ضيف ، العصر العباسي األول ، دار المعارف ، مصر - (4)
، نقال عن مصطفى البشير قط ، مفيوم النثر الفني و أجناسو في النقد العربي  اآلدابياقوت الحموي ، معجم  -(1)

 202، ص  2010القديم ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ، د،ط ، 
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ن غير مراء أو تكبر أو رياء، ونبذ التعصب لآلراء من غير وجو حق واجتناب اليوى م
وأن ال يقبل المتناظر قوال إال بالحجة وال يرده إال بعمة، وأن يتجنب المناظرة أوقات التي 
يتغير فييا مزاجو ويخرج عن حد االعتدال ألن من شأن ذلك أن يوقعو في الخطأ وأن 

قمة الصبر، وأن يكون منصفا غير مكابر وأن يمتزم اليدوء يتجنب الكذب والضجر و 
والوقار، وأن ال ينساق وراء استفزاز خصمو، ولو كان صغيرا المحل في الجدل وأن 

ويعبر عن كل معنى  يكون عالما بأسرار المغة ودقائقيا حتى يضع كل لفظ في موضعو،
 1«  األلفاظ.  نمما يميق بو م

 إتباعياىذا الشاىد يتضح لنا أن النقاد وضعوا شروطا لممتناظرين يوجب عمييم  وفي     
 حتى ال يخل بصناعة الكالم وصفا كان أو مجيبا أو سائال.

كما أن أدب الجاحظ يزخر بعدد كبير من المناظرات التي وظفيا في مؤلفاتو في معالجة 
تي صارت جّل مكتوباتو كما وظف غيرىا من المقامات غير المتناىية ال ،موضوعاتو

 التمثيل بين الشيء» يغمب عمييا طابع سجالي، فيعتبر المناظرة صناعة كالمية أساسيا 
 .2«ونظيره
فقد وضع ليا قواعد وأسس تقوم عمييا التي يوجب عمى المتكمم المناظر اتباعيا        

   3في مناظرتو وما يجب أن ينأ عنو حتى ال يشين نفسو وسط المتناظرين.
ومن أشير المناظرات التي ذكرىا الجاحظ في أماتو التي قامت بين صاحب الكمب       

ما يبلغ من قدر » يقول الجاحظ:   .وصاحب الديك في كتاب الحيوان، وىي حوار طويل

أىل  أن يتفرغ ليما شيخان من جمة المعتزلة و ىم أشرفالكلب ومن مقدار الديك  
المتناظرين في العمم و المعرفة  لنا الجاحظ تكافؤيوضح  فمن خالل الشاىد 4 «الحكمة

                                                           
ابن وىب ، البرىان في وجو البيان نقال عن مصطفى البشير قط مفيوم النثر الفني و أجناسو في النقد العربي - (2)

 . 103القديم ، ص
  216ص ، 1جالجاحظ ، الحيوان ، ، - (3)
  102ص  "،داب العربي  دراسة األشكال و الوظائفالسجال في األ"باشا العيادي ،  -(1) 
. 216، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج -(2)   
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وفي االنتماء المذىبي ، فيما من المعتزلة و من جمة عمماء الكالم يشتركان في كثير من 
المسممات وىكذا تكون المناظرة داخمية أي داخل المذىب الواحد فيقول شوقي ضيف قي 

ن المناظرة انعقدت بين المعبد ىذا الصدد " و قد مأل الجاحظ نحو مجمد من كتابو الحيوا
 والنظام في الكمب أييما أفضل ، وظل يور ،أدبو كل منيما في صورة رائع.
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ء المتكممون من تنويع ألفكارىم وىي صورة تدل داللة بينة عمى مدى ما أصاب ىؤال     
ذاألفاظيم ، وتصحيح لمقدماتيم وتصريف أساليبيم و  كانت القدرة البيانية بمغت باثنين منيم  وا 

محاسنو و منافع الكسب و مضاره ، فما بالك بما يجري بينيم و ىذا المبمغ في المساوئ الدين 
، حيث 1ألفاظيا "و في مسائل الدين و استقصاء كل مسألة وجمع معانييا و ترتيب أفكارىما 

بين الطرفين من  احب الكب و الديك غمب عمييا تكافأيرى شوقي ضيف أن المناظرة بين ص
 خراآلبذكر كل واحد منيما خصال حيوانو  تساوت بينيم الحججو حيث البيان و األساليب ، 

ظيارمما جعميا تغيب نزعة الغمبة ،  فكان بينيما تساوي في الطرح بطالخصال حيوانو  وا   وا 
نا من أفأما الذي شيدت الذي ينتصر لو خصمو فيقول الجاحظ : "  األخرفضائل الحيوان 

و تفد منو شيأ و ألح  استحق بن اليسار النظام فانا خرجنا ليمة في بعض طرقات األبمة
فيغريو و يضربو ) ... ( فمما جزناه و عميو كمب من شكل الكالب الدعاء ، وكره أن يعد 

حده و تخمصنا منو قال إبراىيم في كالمو لو كثير يعد خصالو المذمومة فكان أخر كالمو 
كنت  بالبراري و الخياض و انك نت سبحا فاذىب مع السباع ، وعميأن قال : " فان ك

 2.بييمة فاسكت عنا سكوت البيائم
لشاىد نالحظ صاحب الديك أي النظام لمكمب و كرىو لو و نرى في ىذا ا في ىذاف     

قد قال أبو عبيدة ان مما يشبو من خمقو خمق الكمب صورة الشاىد " قال صاحب الكمب :" 
اعيو  و و يسوغ ضموعو و طول ذر  *شدقو ، وطول لسانو و كثرة ريقو و انحدار قصو

 رحب جمده و لحوق بطنو ، وثال طفيل الغنوي يصف الخيل 
  3تباري مراخييا الزجاج كأنيا    ضراء أحست نيأه مكسب          

                                                           
. 131، ص 1981،  8شوقي ضيف، الفن ومذاىبو في الشعر العربي، دار المعارف، القاىرة، مصر، ط  -(1)   
  281، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج  -(2)

 *القص و القصص: الصدر 
 (3)

 .276، ص  1،ج لمصدر نفسوا  -
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ىنا نرى صاحب الكمب يدعم حججو بأبيات من الشعر حتى يدحض خضمو فيضيف     

 و قال طفيل أيضا :قائال في نفس السياق 

 1كأن عمى أعطافو ثوب مائع      وان يمق كمب بين لحميو يذىب 

وأين يقع البيت و البيتان و الثالثة فرد عميو صاحب الديك مناظره و محاورة قائل :     

 من جميع أشعار العرب ؟

تبعنا ذلك وجدناه كثيرا و لكنك تقدمت في أمركم تشعر  إذالعمنا »قال صاحب الكمب : 

 2 «من الجميع أكثر مما التقطت طبالذي تعنى فتمق

أن ىذه القدرة البارعة في الجدل و في تأليف الحجج و  »: ضيفحيث يرى شوقي     
تدل عمى ما أصاب العقل العربي حينئذ رقي جعمو يستقصي ما يحدث عمى  إنمااألدلة ، 
م عمى التدقيق و التعمق و كان ص فيو المتكمر استقصاء و أدقو ، استقصاء يحأحسن 

و ارتفاعو عن اآلراء  ب ذلك كثير الظن و السفسطة التي تدل عمى ترف العقلحيص
«الشائعة 

3 . 
يظير أن الرىان يقوم  إذىذا مما يجعل المناظرة في ىذا الشكل السجالي تغيب التحكيم      

 عمى تأكيد عظمة الخالق من خالل البحث في الحيوانات .
   4أن غياب مبدأ التكافؤ في الحوار يذىب بخصوصية المناظرة كما يرى باشا العيادي

 
 

                                                           

. 276، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج -(1)   

. 276، ص 1المصدر نفسو، ج -(2)   

. 462ت، ص-، د 1شوقي ضيف، العصر العباسي األول، دار المعارف، القاىرة، مصر، ط -   
(3)
  

. 213،ص"السجال في األدب العربي أشكالو و وظائفو"باشا العيادي،  -(4)   
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 . 1كان ليس متكافئين فميست مناظرة  إنفطرفا المناظرة البد أن يكون متكافئين و 
كما أننا نجد الشيخين يتحاوران بذكر كل منيما لخصال حيوانو و مدحو مع ذم حيوان 

ور يعرفان أسمائيما يألفان السنمى ما فيو يعرفو صاحبو ، وىو الكمب عخصمو " و 
و الديك يكون في الدار من لدن كان فروجا  احتال أميناطرد ربعا صبرا وان  إنموضعيا و 

أن صار ديكا كبيرا وىو ان خرج من باب الدار أو سقط حائط من حيطان  إلىصغيرا 
با و منزلو قري مواضع لم يعرف كيف الرجوع وان كان يرىالجيران أو عمى موضوع من ال

  2سيل المطمب يسرا ال يذكر وال يتذكر"
كما لم ينف عيوبو بل أبرزىا أيضا ،فنرى ىنا أن كل من المتناظرين يذكر خصال حيوانو 

فالرىان تتبع الحركة السجالية من خالل المعرف المنطقية و العقمية في خمق اهلل .كما قد 
 فيجعمنا  اإلشباعحد  إلىا فتطول المناظرة مكميي األشعارعمل عمى استشياد باألمثال و 

 حياة العرب  و حضارتيم بالنسبة لكتب فيما يمثل الديك  إلىالجاحظ من خالل الحيوانات ف
، ىذا من ناحية من ناحية   3الخرافاتو  األساطيرالحضارة الفارسية فالقصص الدينية و 

 إظيار إلى،'' فيي ) المناظرة ( تيدف  د أخرى نجد أىم مميزات في المناظرة و ىي القص
فميس القدر الكمب  » حقيقة فيقول الجاحظ إلىلموصول  المتحاورينالتعاون و الصواب بين 

و مناظرىما و محميما من صدور العامة أسمفنا ىذا الكالم و  و الديك أفسيما و أثمانيما 
  إتقانالداللة عميو و عمى  ننظر فييما من إنماابتدأنا بيذا القول ... و 

ىيج و ظاىرىا بالبرىان و عمى باطنيما بالحكم  فغشيوضعو و عمى عجيب تدبيره .... 
«ا و االعتبار بيما ...معمى النظر فيي

4  
                                                           

،  2113،  1مزاري زينب، المناظرة في القرآن الكريم بحث في األساليب، دار عمي بن زيد، يسكرة، الجزائر، ط -(1) 
. 25ص  

. 196، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج -(2)   
. 213باشا العيادي، " السجال في األدب العربي أشكالو ووظائفو، ص -(3)   
. 256، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج -(4)   
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ظيار الحقيقة و إل المتساجمين عمييما بالتعاونمن خالل ىذا القول يتضح لنا أن كل من 
 . بإعماليما لمعقلالتسميم بيا و 

صاغيا الجاحظ عمى أفعال  األمثالكما أننا نالحظ أن المناظرة تبدأ بمجموعة من    
و اإلساءة و  اإلحسان إلىسال القت انتباه محققا مقابمة بين ثنائيات ترمز التفضيل في استر 

يقال أجرأ من  الميث و أجبن من  »الممومين و المشكورين مثمما جاء في الشاىد : إلى
 ىأزىو ،  و أحذر من عقعق  بم، و أصبر عمى اليون من كالفظة الصفرد ، و أسحن من 

«م من حية و أعذر من ذئب... الغراب ، و أصنع من سرفة ، و أظم من
. فنرى أن ىذه 1

التشبيو فكأن الجاحظ قام بعممية  إلىاألمثمة قائمة عمى أفعال التفضيل و ىي تعود كميا 
تؤكده كتب  ما مى منوال التفضيل و ىذاتحويل ألشير تشابيو العرب في أشعارىم صيغت ع

أما الطريقة و  »ود تشبييات العرب يقول أبو ىالل العسكري مة من حيث أجالبالغة القدي
د القدماء و المحدثين فتشبيو الجوايل عند ثفي التم القصدالمسموكة في التشبيو و المنيج 

صاروا فييا أعالما فجرو ال محمودة فجبان بالصفرد )...( و شير قوم بخصبالبحر و ال
بأضداد  آخرونكالسموأل في الوفاء و حاتم في السخاء )...( وشير  مجرى ما قدمناه 

 2.«...  في العي و ىنبقة في الحمق كباقللخصال فشبو بيم في حال الذم  ىاتيا
فأضحى المثل من أىم مكونات المناظرة األدبية فيتخذ حجة عند تقديم الدعوى و     

مسألة المدح و الذم و يترتب عمى ذلك أن البحث  إلىالطعون و الرد فيخمص من خالليا 
 إنمافي مسألة المدح و الذم و المحاسن و المساوئ ليس فيو تفضيل لمحيوان عمى أخر ، و 

 . 1حكمة الخالق إظياركالمية الغاية من ىذه المساجمة ال
 مينمتساجمن بين ىذه الحجج التي غمبت عمييا أفعال التفضيل و استدل بيا كال الو       

ومما ذكر بو الكتب من أكمو العذرة قول الراجز : " في األمثال يقول صاحب الديك : 
                                                           

  . 269، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج -(1)

ط، -أبو اليالل العسكري، الصناعتين)الكتابة والشعر(، تح، عمي محمد يحياوي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،د - (2)
. 219، ص  1989   
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ب عمى جيفة و يقال بعضيم أحرص من كمب عمى عقي صبي ...( و يقال أبخل من كم
 . 2من المحم الغريض " إليو: الجيفة أحب مبفي الك
كنتم تستسقطون الكمب وتستفسمونو بيذا  إنفرد عميو صاحب الكمب بنفس األسموب "     

راف ة أحب الى أشة ، و العذرة شر من القيئ و الجيفوأشباىو ، فالجيفة أنتن من العذر 
  3الغض و األسد سيد السباع ويأكل الجيفة السباع و رؤسائيم من المحم العبيط الغريض

دعوى أو الرد فقد اتبع في استعمال أفعال التفضيل سواء في ال فنممس أنو ىناك انتظاما
في التدرج من  توامرادفنسقا واضحا في تقديم معنى البخل و ذمو بتكثيف  صاحب الديك

من المحم  إليو لجيفة أحبأحرص +أبخل +ا األكثر فيما يتعمق بالشر و النتانة ، إلىاألقل 
 ( . ) عصي الصبي + الجيفة + الجيفة الغريض

ذلك بالبخل و أكل الجيفة ، فالمعروف أن العرب كأنما يفعل  األعجميانو العربي يرميو    
رمزية الكمب قي ىذه المناظرة ما المؤونة في الصحاري و البوادي ، ىذا ما دعم تأويل  لقمة

، فالجاحظ ىنا مدافعا عن العرب كان في رد صاحبو من تدرج منطقي في أكل الجيفة 
 و نجاعة . ةدامو الحجج منطقية و أكثر إقناعيباستخ
ظيفة الثانية في وحدة سجالية ثانية يرد صاحب الديك عمى صاحب الكمب ، ويؤدي الو و      

في تبادالن ىي االسجال عمى الخصم أي أن الطرفين يالكمب و  بالتي كان يقوم بيا صاح
في أقوالو و حججو ، ومن خصائص  األخررة الدعوى و الرد ، فيناقش أحدىما ظىذه المنا

رة وقد زعمتم أن جالرد نممس إعادة قول الخصم بعد صاحب الديك قول صاحب الكمب " 
 ...  مثل الجرة مثل الريق إنماأنو أنتن من الشمطو السعير أنتن من قيئ الكالب  و 

وى و مفإنما مثل القيئ مثل العذرة ألن الريق الذي زعمتم ما دام في فم صاحبو ألذ من الس
فيو استعمل  4..." أمتع من النسيم أحسن موقعا من الماء البارد من العطشان المسيوم

 أفعال التفضيل بكثافة في الدعوى و الرد .
                                                                                                                                                                                     

. 252-251ينظر، باشا العيادي، فن المناظرة في األدب العربي دراسة أسموبية تداولية، ص -  (3)  

. 228، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج -(1)   
. 228، ص 1المصدر نفسو، ج -(2)   

. 229، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج -(1)   
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 مط .ثنتن من قيئ الكالب / و أنو أنتن من اليكمن الرد في جرة البعير أ
 فيما يكمن االسجال ، أشع من النسيم / و أحسن موقعا من الماء البارد .

جاءت صيغة التفضيل من مطمع كل فقرة في الرد تفيد المقارنة و تكشف القياس       
لقيئ الجرة أنتن من القيئ و الصواب أن ا ن جعل الخاطئ الذي تعمده صاحب الكمب حي

أدت و  يقاس بالعذارة ال بالجرة و الجرة تقاس بالريقي ال بألقي ، فالحجة ىنا أصبحت شبية 
ايقن صاحب الكمب من صدق ما قال خصمو و لم يراجعو في قياسو  إذ،المغالطة  إلى

 الجديد .
وحاصل القول أن المناظرة من أبرز أشكال السجال في أدب الجاحظ تنحدر بطبيعة        

ظيارة إوانات و الحقيقة و التسميم بيا من خالل الحي إلىالمناظرين و القصد منيا الوصول 
قوم الطرفان في المناظرة بإجراء حوار يمثالن فيو لنشر المذىب االعتزالي" ويالقدرة اإلليية و 
يعتمدان و وازنان بين محاسنيما و مساوئيما ، و يكون ذلك في محفل خاص ي بين شيئين و

و  ،التكفيرو و الشتم  ،وعن السب ،و المغالطة ،عن الشبية يبتعدانو  ،و البرىان ،الحجة
 . 1بذل الجيد من أجل توضيح الغموض من الحقيقة بالتعاون عمى ذلك "

رة الداخمية التي كانت تجري بين المتناظرين من نفس المذىب فيما كانت ىذا بشأن المناظ
 .ىناك المناظرات الخارجية التي سنراىا في الشكل السجالي األخير

 
 
 
 : اإلخوان/ مفاوضات 3

كانت منازعة الخصوم تقوم بين أطراف غير متجانسة من حيث الدين و المذىب  إذا    
 الكالمي . أوالسياسي 

                                                           

(2)  .203،  ص "السجال في االدب العربي أشكالو و وظائفو"ينظر باشا العيادي ،  -  
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ىي شكل من أشكال السجال تقوم أيضا عمى الحجاج بين طرفين  اإلخوانفان مفاوضة 
ياسة كلكن غير متكافئين معرفيا ، وان كانت متجانسة تربط بينيما عالقة تواصل و تأدب و 

 .1في الحوار
حول  ...  اإلرشادشكل المناظرة لنصح و  األندادفيما يرى العمري " اتخذ الحوار بين      

 المناظرات " و قضية الخالفة و شؤونيا و اعتمدت النصح و المشاورات 
كما قد عبر الجاحظ من ىدف ىذا النوع السجالي في عدد من مؤلفاتو بجممة شييرة      
«عقل غيرك تزيده في عقمك  األدب إنماو »:يقول

 شكال سجاليا اإلخوانفكانت مفاوضة  2
خطاب  اإلخوان، و تكون مفاوضتو  ةبرىانيغايتو تمرين العقل بما تتيحو من معرفة منطقية 

خطاب سجالي و  اإلخوان، وتكون ىنا مفاوضة  برىانيوسجالي بما يتيحو من معرفة منطقية 
 المعرفة . إبرازحرب بعيد عن معنى الرغبة في التباري و التنافس بل ىدفيا 

محاورات التي تضميا أدب اول أن ندرج بعض المذاكرات و الومن ىذا المنطمق سنح    
ردود " حيث نممس في ىذا الشكل أن المساجمة تختمف عن  إلى ىاايإالجاحظ ،محوال 

فاء ( و من بين نماذج ىا الشكل أي ) منازعة الخصوم و مناظرة األكالشكمين السابقين ،
 قال »جيبة يقول الجاحظ :نجدىا في كتاب البخالء ، في موضوع البخل و طرقو الع

المسجديين : اجتمع ناس في المسجد مما ينتحل االقتصاد في النفقة  أصحابنا من
لممال من أصحاب الجمع و قد كان ىذا المذىب صار عندىم الكسب الذي يجمع  التنميةو 

التقوا في حمقيم تذكروا ىو  إذاعمى التحاب و كالحمف الذي يجمع عمى التناصر و كانوا 
«الباب و تطاردوه و تدارسوهىذا 

ا الشكل ففي ىذا الشاىد ثالثة مصطمحات تحمينا ليذ1
ل ظسس لمناقشة تجري في المدارسة فيي ككل تؤ و  ،والمطارحة ،السجالي وىي المذاكرة

                                                           
 . ص 203،  "العربي أشكالو ووظائفو األدبالسجال في "باشا العيادي ،  - (1)

 . 62، ص  1الجاحظ الرسائل ،ج - (2)

  62، ص1الجاحظ البخالء ،ج - (1) 
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 سقط التنافس وقع التوانس فيو »التأدب ، وقد أوضح التوحيدي ذلك في قولو و  ،التعاون
«و زال العتب و ذىب القبيح و نبت الحسن

1 . 
نيا تتميز بأنيا كلىذا الشكل السجالي ال يقل أىمية عمى مساجمة الخصومة و  أنكما      

القطع و الفمج و  ،فميذا يغمب عمييا عدم التغمب 2تؤسس لمقام التدريس ال لمقام رفع التمبيس "
في مستوى المقال بأن كل طرفا فييا يؤدي عادة وظيفة واحدة  ويتحيز ىذا الشكل السجالي

 . 3راداأو مجيبا /أن يكون سائال / معترضا /  إما
ىكذا يتضح لنا أن المتساجمين في ىذا الشكل ال يتبادالن األدوار كما في الشكمين السابقين  و 

 عالقة تعميمية بين األستاذ و تمميذة عادة . إلىوىذا يؤسس 
تأتي  يةصياغة خبر  ،ذا الشكل أنو يغمب عميو صيغة السؤال التعميميىالحظ عمى المو      

أو المقارنات التي يعقدىا السائل و نطمق عمييا السؤال السجالي  يقوم  ،مرتبطة بالتعريفات
محاورة تسود فييا  ةعمى التعاقب السؤال و الجواب ، فتكون وحدات سجالية متوالية منشئ

 .4لمتحاورين عالقة التعاون بين ا
رسالة " المسائل ناء السجالي خصوصا في عدد من الرسائل من ضمنيا ويتجمى ىذا الب    

جواب ، و فييا الجاحظ عن إبراىيم النظام و أتباعو و أقاميا عمى سؤال  و الجوابات " رد
 .  األخرفكان يورد السؤال و يجيب الطرف 

 أن تكون عمى باطل قال :ألني مستشيد سألو سائل ، مايؤمنك إذاو كمكم يقول :"
كان  أنوجدناكم بعده ، قد رجعتم عمى أقاويل كثيرة بعد  إذ)....( و مع ذلك  لمضرورات

                                                           
أبو حيان التوحيدي ، البصائر و الذخائر ، نقال عن باشا العيادي في المناظرة في االدب العربي دراسة أسموبية  - (2) 

  .ص222تداولية ، 
 1/112، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ،د ت ،  أبو حيان ، االمتناع و المؤانسة تح أحمد و أحمد الزين - (3)
  . 222ص ،باشا العيادي ، فن المناظرة في االدب العربي دراسة أسموبية تداولية  - (4)
. 300،ص نفس المرجعينظر ،  -(5)  
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: ألننا استشيدنا لضرورات  اجوابكم لمن سألكم ، ما يؤمنكم أن تكون عمى باطل أو تقولو 
  .1" استشياد الضرورات ) ... ( و نحن لو سألناكم عما رجعتم عنو ) ... ( لم يعد جوابكم

يحدد وسيمة الخطاب في ىذه المحاسبة و ىي تعاقب السؤال و الجواب  فالناثر ىنا    
بطريقة مباشرة تفاعالت الكالمية فيو يؤدي وظيفة حجاجية من أجل أحكام العقل و منطق 

كأنو و المعرفة من خالل المسائمة تقوم عمى مبدأ المحاورة و تظير أن المسؤول  إلىلوصول 
 في امتحان حقيقي .

 ن المسؤول و كأنو في امتحان حقيق .أالشكل ومن سمات ىذا -
             و من سمات ىذا الشكل السجالي قوة التأثير و ذلك ما نجده في ىذا الشاىد الموالي  -

ال  أليس" قال أحمد بن أبي داود ألحد المعاندين في حضرة المعتصم  الوارد في الرسائل :
  قديم أو حديث ؟ شيء ال

 قال : نعم 
 قال أوليس القرآن شيئا 

 قال نعم 
 اهلل إالقال : أو ليس ال قديم 

 
 
 
 
 

 قال :نعم
 حديث إذاقال : فالقرآن 

                                                           
56، ص 4الجاحظ الرسائل ،ج  -(1)  
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يجيبو في كل ما ع في جميع مسائمو ، كان قال : ليس أنا متكمم ]كذا[ و كذلك كان يصن
مغ الخنق و الموضوع الذي قال فيو كممة واحدة يرى منو أمر بو قال ب إذاسأل عنو حتى 

 . 1"ليس متكمم )...( 
المفاوضة التي دارت بين أبي داود و بين أحد المعاندين في حضرة ىذه نالحظ في     

المعتصم ، تعاقبا السؤال و الجواب بصفة منتظمة فكل واحد من المتحاورين يؤدي وظيفة 
 األجوبة تتعاقب سريعا في الزمن .واحدة فاألسئمة و 

كالمية خالفية اتخذت بعدا سياسيا ، وىي مسألة خمق  مسألةقد قامت المساجمة في و     
القرآن فالقول يقدم القرآن فيو كفر و البراءة من القائل و ىذا ما عمق عميو الجاحظ في أخر 

 برئ منيان قال كممة أ" يل الكالم أو الخطاب الواصف ، المناظرة عمى سب
االعتراف و في المساجمة دال عمى التقرير و معناه حمل المخاطب عمى اإلقرار  2" أصحابو 

المعرفة  إلىأي أن ىذا الشكل السجالي غايتو الوصول  3بأمر قد استقر عنده ثبوتو أو نفيو "
 الحقيقية .و ينجز بو المتكمم عمال حجاجيا موجيا " .

 
 
 
 
 

و ذلك من خالل تقديم لألخر جوابا نيائيا يقر من خاللو النتيجة فقد استخدم المساجل األول 
أداة واحدة لسؤال ىي حرف الضمرة تتسم في جل وحدات المفاوضة حتى أضحت أداة 

                                                           

  223، ص 3الجاحظ الرسائل ،ج  -(1) 

224،  3، ج  نفسو المصدر  -(2)  
 317ابن ىاشم ، مغني المبيب ، نقال عن ، باشا العيادي ، فن المناظرة في األدب العربي دراسة أسموبية تداولية ،  - (3)

  .ص
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حجاجية ، لكي يتحقق ضرب من التوازن بين المسائل و المسؤول و ذلك من خالل انحدار 
 قوة اإلجابة ، بنعم أو ال . أمامالتقيقر و اندحار  إلىء المسؤول من قيمة االستعال

 التقرير . أووبقي يتمقى اليجوم بالسؤال و يحاول السيطرة عميو من خالل التصديق      
ل كالمي عاوي تظيير في تففالسؤال و الجواب مرتبطة بمقام ش المالحظ عمى ثنائيةو 

 .1خصائص المساجمة
الشكمين السابقين من خالل اختالف بين السجالي و ويتضح لنا أن ىذا الشكل     

 المتساجمين يؤدي وظيفة واحدة.
يكون مبني  وارلحتتحيز في مستوى المقال بأن كل طرف فيما يؤسس  اإلخوانمفاوضة و    

مما مجيبا معترضا أو  أوعمى صيغة السؤال و الجواب و يكون أحدىما فييا لما سائال 
 الحقيقة و تنمية المعرفية بطريقة منطقية بإعمال إلىيفرض في نياية المساجمة الوصول 

 العقل .
المساجمة حسب درجة االختالف بين  أطرافل أن اختالف صونخمص من ىذا الف   

 الطرفين المتساجمين و لكنيا في الحقيقة كثيرا ما تتداخل 
نة في صميم المساجمة كما أنيا قد تنتيي بتحكيم وحتى تكافؤ األدلة في الحوار حصمت مواط

 . أخرتغميب طرف عمى  أو
 
 
 
 
 

                                                           

1 317باشا العيادي، فن المناظرة في األدب العربي دراسة أسموبية تداولية، ص - (1)   
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 وظائف السجال في أدب الجاحظ:
ثريا حقا، فيو يأخذك كان فن السجال وأشكالو المتنوعة في مصادر الجاحظ ممتعا و 

حرب كالمية تصعد بيا جبال عبر دروب طويمة ممتدة ومتشابكة في  ك شدادمعو ويش
ب الممتقى، يجعمك تجالس عب المرتقى وتنزل فييا وديا وارف ظالل المعرفة، طيص شامخا 

حمة المعتزلة، حيث تجعمك تمك المساجمة بين يوخ العمماء واألدباء من زعماء نمعو جمة ش
أطرافيا وثناياىا ترحل إلى عالم من الصراعات الفكرية والعقائدية كل يريد أن يثبت وجوده 

 ودحض األطروحات المناوئة لو فتنتيي إلى غمبة طرف دون آخر، ىذا ما يجعمنا نتساءل:
 سجال في أدب الجاحظ؟ما وظائف ال  

ومن خالل اطالعنا عمى أدب الجاحظ تتجمى لنا ثالثة وظائف سجالية بارزة في أدبو 
 كانت كاآلتي:

 الوظيفة األجناسية:/ 1
دبية يتعين عمييا أن تجد لكل جنس سمات ينفرد بيا، فيكون إن الدراسة األجناسية األ

"محمد القاضي" "إذا األجناس مظاىر جمالية تنشأ في سياق تاريخي معموم  تعريفيا عند
تتطور وتموت ولكنيا في كمتا الحالتين تتسرب شظايا في مسام األجناس الالحقة وتسري 

آنية  فييا سريان النسق)...( من ثمة كانت الحاجة الماسة إلى دراسة األجناس دراسة زمانية
 (1)معا".
ة المغوية عند ط:"باعتبار الجنس األدبي شأنو شأن العالميمو كيم ويرى عبد الفتاح   

 (2)سير ال تبرز خصائصو إال من خالل تعارضو مع خصائص أجناس أخرى".دوسو 

                              
مسالتي، القراءة األجناسية المعاصرة لسرد العربي العربي، نقال عن محمد عبد البشر  محمد القاضي، الخبر في األدب  -(1)

 .4القديم، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، د ت، ص
 .027، ص0995، جوان 66-،67، عدد "نظرية األنواع األدبية، مجمة الفكر العربي المعاصر"رشيد يحياوي،   -(2)
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كما نجد أحمد زكي يقول في ىذا الصدد: "بان دراسة األنواع  إنما تقوم عمى عنصر 
ميم ليم وليس  أمرألن التحول الالحق بالسابق رأيا أحاديا الجانب  الزمن لمكشف عن تأثر

، فيوجب عمى المتمقي أن يكون ناقدا وعميو "مطالب بأن يجعل مفيوم الجنس (1)وحيد"
 (2)محوظة ومحدد لوظائفيا ومتكيفا".محاضرا في ذىنو عامال في نتائج بحثو ومكيفا ألساليب 

 التعريفات نجد أن ىذه الطائفة من الدارسين ييونون المضمون فمن خالل ىذه
مقدرين أن المضامين منتقمة بين األجناس معمومة ومضمونة أو مضامين مخصوصة، لذلك 

 (3)يجعمون الشكل واألسموب ركيزتين أساسيتين من ركائز الجنس األدبي.
المبدأ الصحيح الضروري فمنظرية األجناس محاسن تتمثل فيما يقول "غراىم" ىو 

خاصة بو، يعمل حسب مستواه الخاص بو، كما  إشباعكل نوع أدبي يقدم درجة  القائل بأن
 (4)أنو لو إجراءه المناسب لو".

أي أن معيار الجنس األدبي يسمح لممتمقي قراءة النص قراءة صحيحة فميس لو أن 
يطالبو ما ليس بخصائص ماىيتو، فكل نص يفتح لقارئو أفقا جماليا ليصبح معيارا موجيا 

 لقراءة.
قمنا بيا في نظرية األجناس األدبية عند الدارسين، قد اإلطاللة التي فمن خالل ىذه 

حافمة بيا مما  تومكنتنا الوقوف عمى أجناس أدبية جديدة في أدب الجاحظ والتي كانت أما
 جعمتو مبدعا ليا.

 الحجاج: ( أ

                              
 .027، صنفسو المرجع  -(1)
 .011، ص0911، بحوث في النص األدبي، دار العربية لمكتاب، تونس، دط، محمد الطرابمسي  -(2)
العربي، نقال عن محمد عبد البشر مسالتي، القراءة األجناسية المعاصرة لسرد  محمد القاضي، الخبر في األدب  - (3)

 .0العربي القديم، ص
ن واآلداب وعموم االجتماعية، مطبعة جامعة غراىم ىو، مقالة في نقد، تر: محي الدين صبحي، لمس لرعاية الفنو   -(4)

 .051دمشق، سوريا، دت، ص
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حرص الجاحظ عمى وضع جنس جديد في األدب وتحديد أسسو النظرية وىو "أدب 
البيان والتبيين عمى لسان سيل بن ىارون خطبة "، فقد قسم األدب في كتاب االحتجاج

احتجا أو وصفا، وكان  أوورسالة وحديثا واحتجاجا يقول: "لو أن رجمين خطبا أو تحدثا، 
)...( ثم كان كالىما في مقدار واحد من  أحدىما جميال جميال )...( وكان اآلخر قميال قميتا

البالغة وفي وزن واحد من الصواب لتصدع عنيما الجمع وعامتيم تقضي لمقميل الذميم 
 (1)عمى النبيل الجسيم...".

ففي ىذا الشاىد أخرج االحتجاج من دائرة الخطابة، وجعمو فن من فنون النثر األدبي 
 مستقال بذاتو.

شكال عن حديثو عن واصل بن عطاء من استقالل فضال عن ذلك بتحديد بعض األ
ولست أعني خطبو المحفوظة ورسائمو المخمدة االحتجاج عن غيره من فنون النثر األدبي. "

نما عنيت محاجة الخصوم...".  (2)ألن ذلك يحتمل الصنعة، وا 
األدبي في  وقد تكون شخصية واصل بن عطاء سببا أساسيا في نشوء ىذا الجنس

من زعم أن واصل بن  وقد كتبنا احتجاجاندراجو ضمن فنون الكالم، يقول"ظ و مؤلفات الجاح
الشخصية التي عرفت ىذه ، بل لعل (3)."عنو.. عن من دافع عطاء كان غزال واحتجاج

بميارتيا في االحتجاج أليمت الجاحظ الحديث عن ىذا الفن، وكيف ال يكون ذلك وواصل 
الم. أفمم تكن مناظرتو مع عمر بن عبيد في بن عطاء زعيم المتكممين ورأس صناعة الك

 ، ظير خالف ومناظرة بينيما حول مرتكب الكبيرة.مجمس الحسن البصري
ن فسقوقال ج : أن الفاسق من ىذه وا بالكبائر فقال واصلماعة الخوارج بأنيم مؤمنون وا 

فاعتزل األمة ال مؤمن وال كافر بل ىو بمنزلة بين المنزلتين فطرده الحين من مجمسو 

                              
 .19ص ,0جالجاحظ، البيان، والتبيين،    -(1)
 .00ص  ,1ج، نفسو  المصدر   -(2)
 .11-12 ، ص 0ج،الجاحظ ، البيان و التبين   -(3)
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، فكانت ىذه أول مناظرة في تاريخ الفكر االعتزالي وأشيرىا وكانت سببا لنشوء (1)عنو
  (2)المعتزلة وفاتحة لالحتجاج الكالمي.

فنممس الجنس الحجاجي في أدب الجاحظ وباألخص كتاب البيان والتبيين قد طغى 
رضين عمى تالمع الصمت أنصارعميو بشكل شاسع ويتضح ىذا في مساجمة قائمة بين 

أصحاب البالغة والخطابة، فيبرز فييا الحجاج من خالل تقديم براىين دقيقة تجري في 
فصمت ال مستوى فكري رفيع يالحظ فييا دفاع الجاحظ المستميت عمى مصالح العامة، 

يمكن أن يكون أفضل من الكالم عامة كيف يكون السكوت أفضل والرواة لم ترو سكوت 
 (3)الناطقين وبالكالم أرسل اهلل أنبياءه ال بالصمت. الصامتين كما وردت كالم

يجازه فكانت محل نزاع  يبرز كذلك جنس الحجاج في قضية اإلطالة والتكمفي الكالم وا 
بين الجاحظ وخصومو بما أن إطالة الكالم ال تتم إال بالتكمف والصنعة كما تنص عمى ذلك 

 (4)نظرية الجاحظ.
مرادف لمقول بمذىب الصناعة في الفنون بينما فالقول بإطالة في الكالم يصبح 

، ويفطن الجاحظ (5)اإليجاز يصبح معناه الطبع وعدم التكمف وحث العرب عمى ترك اإلطالة
يت والعجاج وىا عن نصيب والكموىذه الحجج التي ذكر »إلى مكيدة وبرد عنيا قائال: ىنا 
 (6).«ة، إنما ذكروىا عمى وجو االحتجاج ليم...ورؤي

                              
 .04 ,0ج، نفسو المصدر   -(1)
 .250، ص"أشكالو ووظائفوالسجال في األدب العربي "باشا العيادي،  - (2)
محمد الصغير بناني، النظريات المسانية والبالغية واألدبية عند الجاحظ من خالل البيان والتبيين، ديوان المطبوعات   -(3)

 .017، ص0994الجامعية، دط، بن عكنون، الجزائر، 
 .095احظ من خالل البيان والتبيين، صينظر: محمد الصغير بناني، النظريات المسانية والبالغية واألدبية عن الج  -(4)
 .095، صنفس المرجع   -(5)
 .251 ج,ص0الجاحظ، البيان والتبيين،   -(6)
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ل شواىد أخرى يستدل الجاحظ بان العرب كانت تعرف اإلطالة كما تعرف ومن خال
 اإليجاز وذلك كمو في جنس حجاجي.

عوبية وكيف كان ليا الجاحظ كما نجد جنس الحجاج بارز في موضوع آخر وىو الش
دراكو لخطورة مطاعنيا، فراح الجاحظ يسجل في كتابو البيان والتبيين بالمرص بعض اد وا 

وا بو العرب و البرىان، ولعل أشير ما عاب بالدليلثالبيا وراح يفندىا ويدليا عمى أصحابيا م
في في الخطابة وقول الشعر، وذلك من أجل الحط من  وىو أخذىم لمعصا وحمميم لمقنا

 طعنت الشعوبية وقدتميزوا فيو، يقول أبو عثمان " و خطابة العرب وبيانيم الذي اشتيروا بو
ب في خطبيا المخصرة والقناة والقضيب، واالتكاء واالعتماد عمى القوس عمى أخذ العر 

ىنا راح الجاحظ             ، ومن (1)"بالقضيب بكالم مستكره واإلشارةونجد عمى األرض. 
يدافع عن العرب ويرد مثالب الشعوبية بكل ما أوتي من بيان ناصع وحجج باىر، وليبين ليم 

طاقات البيانية والحجاجية قادر عمى الرد إي ادعاءات عمى أن الخطاب العربي يممك من ال
أمون الذي اتخذ موقفا معاديا واستغل الجاحظ قربو من الم (2)العرب وأيا كان مصدرىا.

، وندل لمخرسانيين وراح يبين فضل العرب عمى العجم في البيان بعامة والخطاب بخاصة
ل معنى لمعجم فإنما ىو عن طول إال أن كل كالم لمفرس، وكعمى ذلك من خالل قولو "

فكرة، وعن اجتياد وخموة، وعن مشاورة ومعاونة وعن طول تفكر ودراسة الكتب. وحكاية 
ة الثالث في عمم الثاني حتى اجتمعت ثمار تمك الفكر عند آخرىم، الثاني عمم األول، وزياد

جالة فكر، وال فكل شيء لمعرب فإنما ىو بديية وارتجال. وكأنو اليام وليس ىناك مكابدة  وا 
لى  نما ىو أن يصرف وىمو إلى الكالم وا  يوم الخصام)...( أو عند صراع  جزر استعانة، وا 

لى العمود الذي إليو يقصد،  في حرب، فما ىو إال أن يصرف وىمو إلى حممة المذىب، وا 

                              
 .111ج,ص0، نفس المصدر   -(1)
، 2500، 0عمي محمد السيد خميفة، تيار الشعوبية في أدب الجاحظ، دار الوفاء لدنيا اإلسكندرية، مصر، ط -(2)

 .051ص
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الكالم الجيد عندىم أظير  تنثال عميو األلفاظ انثياال)...( وكان، و إرساالفتأتيو المعاني 
، ولو أقير، وكل واحد في نفسو أنطق ومكانو في البيان أرفع عميو أقدر، وىم وأكثر

 (1)وخطباؤىم لمكالم أوجد...".
، ليذا فمطاعن بيان العربيدافع الجاحظ عن الخطيب وليس ذلك فحسب بل عمى ال

مدى جيميم بأخالق كل ظر الجاحظ لالتي توجييا لمعرب تبين لنا من وجية ن يةالشعوب
 (2).في ذلك واحتجاجيم" زي أىل كل لغة وعمميم مة، وم

الخطابة ليم عمميم وحججيم في  أثناءالجاحظ أخذ العرب لتك السمات  كذا يرجعوى
خرى عندىا مثل ما عند العرب من اتخاذىا، وقد جيمت الشعوبية بيا رغم أن األمم األ

جارحة، وال بد لمجثاليق  من غير سقم وال نقصان في العصاالرىبان تتخذ أعراف وسيما "
يكون الداعي إلى ذلك  ومن عكاز، ومن عصا، من غير أن  ومن مظمة وبرطمة من قناع

كبرا وال عجزا في الخمقة )...( وبالناس حفظك اهلل أعظم الحاجة إلى أن يكون لكل جنس 
فعند العرب العمة وأخذ  منيم سيما، ولكل صنف منيم حيمة وسمة يتعارفون بيا )...(

 (3).المخصرة"
ذن ما عيب عمى العرب من سيما من طرف الشعوبية ىو في الحقيقة جيميم  وا 
نما يدل عمى  بأخالق الشعوب وسيميم، وال يدل ذلك عمى تفاوت حضري أو ثقافي البتة، وا 

ثقافات جد ليا مثيالتيا في أن النظام الرمزي لمخطابة العربية جزء من السيما التي تو 
 (4)مختمفة.

                              
 .21 ج,ص1الجاحظ، البيان والتبيين،   -(1)
 90.ص، 3جنفسو ،المصدر   -(2)
 .القمنوسة التي تدار عمييا العمامة، وىي كممة نبطية وليست من كالم العرب 
 .91-95 ، ص1جالجاحظ، البيان والتبيين،   -(3)
 .60، ص2550، 0سوريا، طينظر: محمد جمال باروت، الجاحظ مؤسس البيان العربي، األىالي لمطباعة، دمشق،  -(4)
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دبي والجنس الحجاجي عن فالشعوبية إذن دافع من الدوافع التي حركت المنحى األ
الجاحظ ألنو ييتم بالبيان العربي ويدرس جوانبو الفنية والجمالية مبرىنا ليم أن البيان العربي 

 يفوق البيان ىند الفرس والروم واليونان وغيرىم.
، فالجاحظ لم يعن بالكالم المبين فحسب بل اىتم ولنؤكد ىذا المممح الحجاجي أكثر

 واإلشارة"ىما الصوت  (1)بالخطيب وقدرتو في تأثيره في المتمقي من خالل وسيمتين بيانيتين
وقد عني الجاحظ في االتصال الخطابي خاصة والخطاب الجدلي عمى نحو أخص، فحدد 

قامة الوزن". مقومات جودة الصوت في سيولة المخرج وجيارة المنطمق وتكميل  (2)الحروف وا 
وما توصمنا إليو ىو أن الجاحظ ما أتي لو ذكاء وقدرات البيان تنطبق عمى آليات  

حجاجية استعمميا الجاحظ في الخطب ورسائمو باستخدامو ىذا الجنس الحجاجي بيدف 
فحاماستمالة القموب   الخصوم المعادية. وا 

وتقدم فيو الغاية أي  إقناعو قناعي الشفوي وىإن غاية الجاحظ ىي الخطاب اإل
كل جنس يتحفظ بعمى وسيمة المغة فيو يتعامل مع كل جنس بوصفو خطابا  اإلقناع

زاياه النادرة، فمفيوم الخطاب بخصائصو التي تميزه عمى مستوى الشكل، وىذه من م
 (3)قناعي لم يقتصر عمى جنس بعينو.اإل

                              
، 2504عباس حشاني، الخطاب والتداولية دراسة في نتاج ابن باديس األدبي، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن،  - (1)

 .15ص
 .044، ص0997محمد العمري، البالغة العربي أصوليا وامتداداتيا، دار أفريقيا الشرق، المغرب،  -(2)
، 2554، 0، إستراتيجية الخطاب مقارنة تداولية، دار الكتاب الجديدة، دب، طعبد اليادي بن ظافر الشيري -(3)

 .449-441ص
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فالجاحظ استعمل الجنس الحجاجي وآلياتو بالوظيفة الخطابية وما يتصل بيا من إلقاء 
قناع واحتجاج ومنازعة ومناظرة وأما الوظيفة الثانية فيي الفيم  أو البيان  واإلفياموا 

 (1)".والتبيين
من  واإلقناعفالجاحظ من خالل استعمال ىذا الجنس الحجاجي قد جمع بين الفيم 

ى المتمقي وتأثير فيو ونشر ما يرمي إليو وذلك باستخدامو آلليات الحجاج أجل الوصول إل
 في الخطب والرسائل.

 جنس المحاسن والمساوئ: ( ب
تمكن الجاحظ في إطار األشكال السجالية السابقة لموصول إلى جنس أدبي جديد كان 

ويرجع و المستمر عن الحقيقة المنطقية ثلو السبق في وضعو والحديث عنو من خالل بح
الشر، و ر الخين يقوم عمى ثنائية و ذلك إلى العقيدة الفكرية االعتزالية التي تقوم عمى أن "الك

وأن العبد خالق ألفعالو، وأن اهلل منزه من أن يضاف لو أي شر أو ظمم ألنو عدل ال يفعل 
 (2)إال الصالح والخير".

الحكمة كامنة في فيذا الجنس األدبي يستدل بو الجاحظ عمى عظمة الخالق، فميست 
 فعل الخير فحسب بل في الشر أيضا.

فأدب الجاحظ طرح قضايا إيمانية عديدة بين المسممين فرقا ومذاىبا التي كانت 
وسيمتو  أدبياساوئ باعتباره جنسا طويل يغمب عمييا فن المحاسن والمبدورىا موضوعا لسجال 

 مة بين األشياء.المفاض

                              
ينظر محمد سالم محمد األمين الظبة، الحجاج في البالغة المعاصرة بحث في بالغة النقد المعاصر، دار الكتاب   -(1)

 .202-200، ص2551، 0الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط
 ،ص0 ج،0915، الممل ونحل، تح: محمد السيد كيالني، دار المعارف، بيروت، لبنان، دط، اني الشيرست ،ينظر  -(2)

44-40. 
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ضخما مضمونو  فنا أدبيا سجاليا بإنشائوالجاحظ وىذا بالتحديد ما لمسناه في أدب 
المفاخرات ومفاضالت ىذا ما توصمنا إليو من خالل أسموب المدح والذم الطاغي عمى 
مواضيعو التي كانت في األساس تتمحور عمى إنسان جنسا، وشكال ولونا. أو عمى ألسنة 

 .الحيوانات كالمناظرة التي قامت بين صاحب الكمب والديك
 مناظرة مركبة:أ( 

كل طرف من ىذه المناظرة يؤدي وظيفة المدح والذم، ذلك بعرض محاسن حيوانو 
ويقابميا بمساوئ حيوان خصمو فيتبادل المتساجالن وظيفتي الطعن واالعتراض من ناحية 

والدحض من ناحية أخرى، وتبين لنا من خالل ىذا الجدول بعض محاسن ومساوئ كل  والرد
 (1)حيوان عمى حدا.
 كيمساوئ الد محاسن الديك مساوئ الكمب محاسن الكمب

ألف لممجالس -
 والديار

بموضع  أىموينذر -
 السارق

 حارس ألىمو-
يعرف صاحبو -

 ويألف اسمو
ن - إن جيع صبر وا 

 أىين احتمل
 السبع وطبعوغي م-
ن - يألف موضعو وا 

 طرد رجع

أسرق من كل -
 سارق

 شنبا-
 آكل لحوم الناس-
 محترس منو-
سرقة الميل يجمع -

 من سرقة النيار
 جشع شره-
يستوحش -

 الصحاري

من بيائم الطير -
 وبغاثيا

 سالحو الصياصي-
 جمال انتصابو -
 اعتدالو وتقمعو-
حب المموك أكل لحم -

 الدجاج
تعطف عميو لحبو -

 إياك
زعميم بجرس من -

 الشيطان

 طائر ال يطير-
 بييمة ال يصيد-
يألف وال يعيد  ال-

وعدم ربوعو سكن 
ن كان سيل مطمب  وا 

 يسيرا
 ال يرجع إلى نسبو-
مبيوت ال يعرف -

 وجو صاحبو
ال يحضن بيضا  -

 وال يعطف رحما
ال ينازع دجاجتو -

 وال يحن لولده
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ظيفتي لطرف الواحد من المتساجمين يؤدي و نبين أن ا كما يمكننا رسم تخطيطي أن
حجج وبراىين من الشعر والقرآن والحديث حيوانو ويمدحيا بذكر  مآثرالمدح والذم، فيذكر 

 .النبوي الشريف وأمثال والحكم، وذكر مناقب حيوان خصمو
وقد وسمنا ىذه المناظرة بالمناظرة المركبة ألنيا تركيبة من مناظرتين متداخمتين ومتقاطعتين، 

لحمام، أن وصاحب الماعز( )صاحب اضفاحتوت عمى أكثر من موضوع )صاحب ال
 صاحب الديك( فتكون أحيانا متقابمة وأحيانا غير متقابمة.

ئ حيوان رف يمازج بذكر محاسن حيوانو ومساو ما نقصد بالتركيب فكل ط فأما
 (1)خصمو ىذا ما يجعمنا نتحصل في آن واحد عمى محاسن حيوانيين.

 المناظرة البسيطة: ( أ
كما نجد مناظرة بسيطة التي أبرزىا الجاحظ في كتابو البيان والتبيين حيث تقوم عمى 
تقابل في وجية نظر، فيبرز الطرف األول فييا بوظيفة الطعن واالعتراض، وذلك بإبراز 

فيذمو، في حين يبرز الطرف الثاني بوظيفة الرد فيبرز محاسن ذلك مساوئ موضوع ما 
 دحو.ممر وياأل

تي أبرزت عيوب ومساوئ البيان والعصا فكان ر بين الجاحظ والشعوبية الومنيا ما دا
ة الحجة والبرىان عمى ىليا الجاحظ بالمرصاد مبرزا ومبررا لتمك المساوئ بكل ما لو من بدا

محاسن البيان العربي وأخذ العصا وذكر محاسنيا مادحا لغة العرب وبيانيم وفصاحتيم وىذا 
 خطيطي.ما نظيره في ىذا الرسم الت

سنذكر ما عابت الشعوبية بو العرب من أخذىم لممخصرة  وفي ىذا المخطط والجدول
 (2)وكيف دافع الجاحظ بذكر محاسنيا في حياة العربي.

                              
 .017باشا العيادي، فن المناظرة في الدب العربي دراسة أسموبية تداولية، ص ،ينظر -(1)
 .46-47 -7 ،ص1 جالجاحظ، البيان والتبيين،  -(2)
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الشعوبية مساوئ 
 العصا

الجاحظ محاسن 
 العصا

الشعوبية مساوئ 
 البيان

الجاحظ محاسن 
 البيان

ما أخذ العرب عيب -
 لممخصرة

 مناقمة الكالم-
اإلشارة عابوا -

 بالعصا
االتكاء عمى أطراف -

جعل اهلل برىان -
عيسى بن عمران في 

 العصا
"... فكمنا نمشي -

أعيا نوكأ عمى 
 العصا..."

 إنيم أخطب الناس-
 أعذبيم كالما-
أخطب الفرس أىل -

 فارس
 أحسن والء-
عيب عمييم -

الكالم الجيد عندىم 
 أظير وأكثر.

وأقدر ىم عميو -
 وأقير

 خطباؤىم أوجز-
من البيان  مكانة-

 
 بسيطةمناظرة كالمية        

 
 

 الجاحظ                           الشعوبية                                           
 
 

 ذكر مساو +    ذكر محاسن البيان                ذكر مساوئ العصا     +  ئ البياناو ذكر مس    
 
 
   العصائ 
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 القسي
إذا اعتمادىم عمييا -

( في *سنحفرت)
 كالميم

خذ المخاصر في أ-
 كل حال

لى العمود الذي - "وا 
إليو يقصد تأتيو 
 المعاني إرساال"

ذ ىاجمنا  مى حية عوا 
منكرة فساورتنا فمم 
تكن عندي حيمة... 
فضربتيا بالعصا... 

 حتى قتمتيا.

ليم ىم االرتجال و 
 اإلطالة الفكرة

يم عمي بعي-
كانوا  اإليجاز ألنيم

 يطيمون الخطب

 أرفع
 الكالم عمييم أسيل-
وعمييم أيسر من -

أن يفترقوا إلى تحفظ 
يحتجوا إلى  وأن

تدارس كل شيء 
لمعرب بديية 

  وارتجال.
فنممس في ىذا الشكل من األشكال السجالية أي منازعة خصم جنس المحاسن 

ة الذين طعنوا في فصاحة العرب من خالل بيانيم كان بين الجاحظ والشعوبيئ الذي و والمسا
 خطبيم مما جعل الجاحظ يدافع عنوعدم معرفتيم بسمات العرب ألخذىم المخصرة في 

 العرب وفصاحتيم وبيانيم.
فقد وجد ىذا الجنس األدبي امتدادا كبيرا في األدب العربي بعد الجاحظ فألف "أبو 

 سن والمساوئ".إسحاق إبراىيم البييقي كتاب وسمة "بالمحا
 (1)ظن بعض الدارسين أنو من تأليف الجاحظ.

خصوصا وقد افتتحو فقرات طويمة مقتبسة من "الحيوان" لمجاحظ في فضائل الكتاب 
 (2)ومحاسنو.

                              
 حفرت: مضى فيو ولم يمكث.نس *
ينظر: عمي عبد الجميل عمي، الجاحظ رائد البيان العربي، حياتو، ثقافتو، كتبو، حوس الدولية، اإلسكندرية، مصر،  -(1)
 .225، ص2501، 0ط
 .205باشا العيادي، السجال في األدب العربي أشكالو ووظائفو، ص -(2)
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ومن ىنا نتوصل إلى أن السجال قد مكنا الجاحظ من توليد أجناس  أدبية جديدة 
ىذا  أنبعض الدارسين قديمة كالرسائل حتى ظن العربي في إطار أجناس أدبية  نثرمل

 ونا تميدة كالمفاخرات والمنافراتفي جل رسائمو فن اأحي األديب
 الوظيفة اإلقناعية )المعرفية(: /2

قناعية في أدب الجاحظ من خالل غايات يرمي الجاحظ إلى تتمحور الوظيفة اإل 
في عدد من المواضع من مصادره، أن السجال ييدف في  تحقيقيا من خالل ما صرح بو

إلى تنمية المعرفة وتطوير مما عبر األجيال إذ تعددت تعريفات ىذه الوظيفة لكن  نظره
 ىو واحد. اليدف
المتمقي لما  adherence"إن الغاية التي يرمي إلييا الحجاج ىي تحقيق استمالة 
وتمك غاية  اإلقناعلعممي في سموكو وبجممة والتأثير ا thesisعميو من رأي أو دعوى يعرض
 (1)قديمة".
مؤيد  وعرفت بأنيا "كتابة تتبني قضية ما قابمة لمنقاش، وتعرضيا بين رأيين 

، مع أخذ آراء الجانب اآلخر بعين القارئ ليتخذ أحد الجانبين إقناعومعارض، بيدف 
 (2)االعتبار".
  

 
 

                              
 .10، ص2555والنشر، القاىرة، مصر، ة واالتصال، دار الغريب، لمطباعة جميل عبد المجيد، البالغ- (1)
، 0حسن شحاتة، الكتابة االقناعية الحجاجية فكر جديد من النظرية إلى التطبيق، دار العالم العربي،  القاىرة، ط  -(2)

 .06، ص2502
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غيره بمشاركتو اعتقاده ومطابقتو تمك  المحاج فما يرى طو عبد الرحمن: أنيا تتضمن مطالبة
نما تتبع في تحصيل كراه، وال إلال تكتسي صبغة ا غرضيا سبال تدرج عمى منيج القمع، وا 

 (1)استداللية متنوعة تجر الغير جرا إلى القناع برأي المحتاج".
 السامع يكون بفعل التأثير ما يصوغ المساجل من دالئل مختمفة في سبيل إقناعأي  

استمالة مخاطبو وفقا لتأثير عاطفي أو عقمي تمارس عميو صفة الدالئل  إبالغ فكرتو وتحقيق
 إكراه. ال

فاوضة حيث تنسجم ىذه الوظيفة مع الشكمين الثاني والثالث لمسجال وىما المناظرة وم 
، (3)"عقمك أن تزيد عقل غيرك في، ويقول أيضا "(2)"التفاضل في المعرفةيقول الجاحظ: "

فوضعنا في كتابنا ىذا حججا عمى من عابنا وضع آخر موضحا ذلك أكثر "ويقول في م
اإلخوان ورجونا النصر... فبين الحج... ونقضنا أقوال بممك القيان وسبنا بمنادمة 

 (4)"واإلفيامأطنبنا فممشرح خصمائنا بقول موجز جامع لما قصدنا فيميما 
ل كأن يطرح قضية ويبسط أطروحة فالحجاج وسيمة التخاذ القرار بأفضل الحمو  

ف لما فييا من جوانب الشغفيعرض فيما أكثر من تفسير وأكثر من تأويل، فمن ثمة يتصدى 
 (5)بالنقد وترجيح الرأي أو إلى استبعاده.

يحاول أن يوضح لنا أنو يحاول من خالل تأليفو فالجاحظ من خالل الشواىد السابقة  
 الحق والصواب. كتبا في االحتجاج طالب لموصول إلى

                              
، 2طو عبد الرحمن، في أصول الحوار وتحديد عمم الكالم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  -(1)

2555. 
 .41 ، ص4جالجاحظ، الرسائل   -(2)
 .97 ، ص0ج، نفسوالمصدر   -(3)
 .047 ، ص2 ج،نفسوالمصدر  -(4)
 صباحا. 05:50عمى الساعة:  2500-4-25يوم:   Educ  fromactif . com /t 1685 : http //ينظر  -(5)
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يعقدىا ذلك أن االشتراك في المسممات التي يقع االنطالق منيا، والمفاىيم التي  
ظيارالمتحاوران، يدفعيما إلى التعاون  الحقيقة الخفية عن أحدىما أو كمييما ويبذالن جيدا   وا 

 (1)لتوضيحيا.
ما الحقيقة التي التحاور بين المتساجمين، ىذا ما يجعمنا نتساؤل  أوالتناظر من خالل  
 الجاحظ إلى توضيحيا وتبيانيا؟ يسعى

يتجمى لنا في مستيالت مصادر الجاحظ انو يبحث عن عظمة وحكمة الخالق من  
إياىا براىين وحجج مستدال بيا.يقول في كتاب  قات والموجودات معتبراخالل الكون والمخمو 

فيو إلى معرفة ما استخزن  ووجدنا كون العالم لما فيو حكمة )...( كل من فكرالحيوان: "
إلى أن يقول وىذا كتاب  (2)وحشي من الداللة وأودع من عجيب الحكمة..."من البرىان، 

 (3)موعظة وتعريف وتفقو وتبنيو..."
ويتعمق ىذا النوع من الوظائف السجالية في مناقشة المسائل العقائدية والفكرية إلثبات  

 معتقدات اعتزالية ومقاالتيم اإلسالمية.
ط الذي ىو فكر المعتزلة واعتقادىم سوجاء في حديثو عن الوسطية ومذىب الو  

قولو:"وفي االقتصاد بالغ في توسط مجانية لموعرة وخروج من سبيل من ال يحسب نفسو، 
 وقد قال الشاعر:

 عميك بأوساط األمور فإنيا: نجاة وال تركب ذلوال وال صعبا.
 وقال آخر: 

أ بن في اا ىا ذ  تا  الا   طااً طا شا  تا ل  أا ن سا إ ن  لأا س   تا والا ا    ا طً ر  فا  ورم  أل 
 اسطً وا ا ا ميعً ناس جا من ال   ن  كأ وا            

                              
 باشا العيادي، السجال في األدب العربي أشكالو ووظائفو. -( 1)
 .14-11، ص0جالجاحظ، الحيوان،  -(2)
 .11 ، ص0ج،نفسو المصدر   -(3)
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فتنة قصر والغالي فإنك تسمم من المحنة عند العمماء من م وليكن كالمك ما بين 
وأممس نبا وقال عبد اهلل بن مسعود في  الشيطان )...( وقالي: كن في الناس واسطا

تنجييا خير مور أوسطيا وما قل وما كفى خير مما كثر وأليى نفس خطبتو )وخير األ
 (1)".ال تحصييا إمارة

فيذه المقولة تثبت الشرع فديننا دين وسطية واعتدال ال تعصب فيو فتبدوا تمك  
المتمقي بما في أغمبيا مرتبط  قناعإالقضايا التي أوردىا الجاحظ في ذلك ساعيا إلى تحقيق 

بموضوعات التي اشتغمت بيا المعتزلة، الذين كانوا يعتقدون بعدد من االعتقادات في مسائل 
 عقائدية وشرعية.

حيث أكد ىذا الصدد عدد من األدباء والدارسين ارتباط الجدل والمناظرة بالجانب  
المعتزلة في ازدىارىا وانتشارىا. يقول الديني عموما والكالمي خصوصا، كما نبيوا إلى دور 

شوقي ضيف: "المعتزلة أىم الطوائف المتناظرين ناظروا المتكممين من الذين خالفوىم في 
والمناوية ومن  ريةوية والنحل غير السماوية من الدىأصوليم الخمسة، وأرباب الممل السما

براىيم النظام...".  (2)أشيرىم أبو ىذيل العالف وا 
فإن حدث وتضمنت  لقضايا ومقابمتيا يدعم القول فييا من آراء وأقوالفأي عرض ا 

قوال فييا من آراء أو أقوال، فإن حدث وتضمنت ضعفا أشار إليو ونقده مبينا عيوبو وعجزه، 
ن: يا أبا سعيد أن قوما زعموا انك تذم س<يقول: "ىشام بن حسان وغيره قال: قيل لمح

ثم قال: إن ابن عباس كان من اإلسالم بمكان إن عباس، قالوا: فبكى حتى خضمت لحيتو 
مثجا ن مسؤول وقمب عقول وكان اهلل اابن عباس كان من القرآن بمكان، وكان واهلل لو لس

بسيل غربا. قالوا: وقال عمي بن عبد اهلل بن عباس: من لم يجد مس الجيل في عقمو، وذل 

                              
 .207-200، ص 0جالجاحظ، البيان والتبيين،  -(1)
 .409ص دب العربي العصر العباسي األول،شوقي ضيف، تاريخ األ  -(2)
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ه عند حد خصمو فميس ممن ينزع المعصية في قمبو ولم يستبن الخمة في لسانو عند كالل حد
وذكر محمد بن عمي بن عبد اهلل بن عباس عن ريبة وال يرغب عن حال )...( وقالوا: 

غة بعض أىمو فقال: إني ال أكر أن يكون مقدار لسانو فاضال عمى مقدار عممو، كما بال
 احفظو ىذا كالم شريف بن نافع. فا أكره أن يكون مقدار عممو فاضال عمى مقدار عقمو

لفظو )...( فعند ذلك يقوى داؤه ويمتنع دواءه ألن المفظ اليجين الرديء والمستكره الغبي 
عنى الرفيع لقمب من الفظ النبيو الشريف والمبا التحاماأعمق بالمسان وآلف لمسمع وأشد 

 (1)الكريم".
أشار في ىذا الشاىد إلى فضل المسان وقرن مقدار ذلك بمقدار العمم حتى يكون  
الخمل في الحصول ذلك فساد وعي كما تحدث عن ضرورة  شريفا نافعا ونبو إلىالكالم 

يناسبو من المفظ في المخاطبة، حتى لو كان  معرفة مقام السامع حتى يجيد اختيار فيما
"... فإن الخطيب متكمما تجنب المتكمم من أىل العمم كما جاء في كالم بشر بن المعتمر: 

 انالكالم واصفا أو مجيبا أو سائال كعن شيء في صناعة ألفاظ المتكممين كما أنو عبر 
 (2)ارات أفيم...".مين، إذ كانوا لتك العبأولى األلفاظ بو ألفاظ المتكم

فقالوا وقبيح العيب الذي يعتري المتكمم في مثل تمك المواقف فقال: " ركما ذك 
في سدة دار بالخطيب أن يقوم بخطبة العيد أو يوم السماطين عمى منبر الجماعة أو 

الخالفة أو في جمع وحفل )...( فيقول كما قال بعض من خطب عمى منبر ضخم الشأن 
رفيع المكان: ثم أن اهلل عز وجل بعد أن أنشأ الخمق وسواىم ومكن ليم، الشاىم 

 (3)فتالشوا..".

                              
 .17-10 ، ص0جالجاحظ، البيان والتبيين،   -(1)
 .019  ، ص0ج،نفسو المصدر  –( 2)
 .045، ص 0ج،نفسوالمصدر   -(3)
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يتضح لنا أن منيج الجاحظ قائم عمى مبدأ الشك فيو ال يسمم بأمر وال يطمئن  
حتى يعرض تمك القضايا عمى العقل الذي مجده ألنو مرجع لمذىب  عيارهملصحتو و 

 االعتزال والوصول إلى المعرفة المنشودة.
وفي شاىد آخر يوضح لنا الجاحظ غايتو من السجال في البحث عن المعرفة من  

"فكتبت خالل عرض آراء الخصم ودحضيا وذلك من خالل حجج وبراىين منطقية، يقول: 
في االحتجاج لمقرآن والرد عمى كل  سي وبمغت أقصى ما يمكن مثميلك كتابا أجيدت نف

طعان. فمم أدع فيو مسألة لرافضي وال لحديثي وال لحشوي وال لكافر مباد، وال ألصحاب 
ولمن نجم بعد النظام ممن يزعم أن القرآن خمق وليس تأليفو بحجة وأنو تنزيل ليس النظام 

قناع أكثر مما ىو بصدد البحث عن  فيو (1)برىان وال داللة". يثبت أنو ييدف إلى التأثير وا 
 الحقيقة والصواب.

تركة اعتبار مقتضيات الحال من معارف مشفمن خالل ىذه الوظيفة يأخذ الجاحظ ب 
، وتوجييات ظرفية وييدف إلى االشتراك الجماعي في إنشاء معرفة عممية إخباريةومطالب 

تدالل العقمي لدحض اع القائم عمى بموغ المعرفة واالسوىو أيضا جدلي ألنو سعيو إلقن
اجية أو الخصم واستمالتو إلى معتقداتو ومذىبو. وىذا كمو من خالل استعانتو بإستراتيجية حج

 (2)ضمن لو التأثير في المخاطب وذلك بطريقة عقمية منطقية.ما يسمييا سياسية القول فت
يمحظ أن الجاحظ ييدف تبع  لمنيجو ولكن المتمعن في طريقة تأليف الجاحظ والمت 

التي ذىبت إلييا المعتزلة وىكذا ينتقل الجاحظ  إلى الحقيقة والصواب، ولكن أي حقيقة غير
من البحث عن المعرفة والحكمة عامة إلى الدفاع عن المذىب خاصة. وىذا ما يجعمنا 

 تعرف عمى وظيفة أخرى.ق بالننطم

                              
 .216 ، ص1جالجاحظ، البيان والتبيين،  - (1)
 .141ينظر: عمي محمد عمي سممان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج )رسائمو نموذجا(، ص  -(2)
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 الوظيفة اإليدولوجية:/ 3
الجاحظ من خالل ىذه الوظيفة إلى نشر مذىبو االعتزالي من خالل معرفة  يسعى 

وىي الجمع بين  كالمية بين عامة الناس. بطريقة لم يسبق إلييا أحد من األدباء من سواه
عمى سموب الطريف الساخر الذي يحمل النفس الجد واليزل، فكان منيجو استخدامو األ

 تزمنا عمى ما ابتدأنا بو وجدناه قد اشتمل عمىا اعفممتحمل الفكر وتقبل النظر، يقول: "
ق وأن تقتصر منو عمى ما ال يبمغ فأبواب يكثر عددىا وتبعد غايتيا، فرأينا واهلل المو 

 إلى مجاوزة القدر، وليس ينبغي كتب اآلداب والرياضياتبالمستمع إلى السآمة وبالمألوف 
وعمى الحق المر وعمى المعاني  ضحل أصحابيا عمى الجد الصرف وعمى العقل المأن يحت

س المجيود، ولمصبر غاية ولالحتمال نياية، وال بأ كد النفوس وتستفرغالصعبة التي تست
 (1)ل".أن يكون الكتاب موشحا ببعض اليز

فيو يريد كتابا  و بين الجد واليزل في كتابتوخالل ىذا الشاىد يبرز الجاحظ لمزجفمن  
 (2).سخيفا يتعامل مع التوافو من القضايا والسطحي من األمور"

عمى أن الكاتب إذا كثر ىزلو سخف كما أنو يوضحو في شاىد آخر يقول:  وىذا ما 
ينفي النعاس عن إذا كثر جده ثقل وال بد لمكاتب من أن يكون فيو بعض ما ينشط القارئ و 

ثقيال عن النفس ال يفيمو إال خاصة الخاصة، فيو ينادي فيو ال يريد كتابا  (3)المستمع"
 سطية التي توازن بين استخدام اليزل في مواضع والجد في مواضع التي تستمزم فييا.بالو 

نعد أسموب الجاحظ ىذا سبب في عدم ميل الجاحظ لتولي مناصب أيضا يمكننا أن  
 (4)صارم".سياسية "كذلك كانت ىذه المناصب تقتضي الرصانة و الجد وال

                              
 .051 ، ص1جالجاحظ، الرسائل،   -(1)
 .200عمي عبد الجميل عمي، الجاحظ رائد البيان العربي، حياتو ثقافتو كتبو، ص  -(2)
 .051 ، ص1جالجاحظ، الرسائل،   -(3)
 .012، ص0991، 2الماوردي، قوانين الوزارة وسياسة الممك، تح: رضوان السيد، دار الطميعة، بيروت، لبنان، ط  -(4)
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ولم يكن الجاحظ ليتخمى عن روح الفكاىة والدعابة المتين فطر عمييما ميما كان  
  المقابل ليذا. ولذا وجد أن العمل السياسي داخل أنظمة الدولة سيكمفو الكثير في إبعاده عن

 (1).الطبيعة التي فطره اهلل عمييا
والجد في مقال  لو استعمل الناس الرصانة في كل حاليقول في موضع آخر: " 

)...( لكان السفو الصراح خير ليم والباطل محص أرد عمييم ولكن لكل شيء قدر ولكل 
 (2).عو كالبكاء في موضعو..."ضحال شكل. فالضحك في مو 

و طريقتو في المزج بين الجد واليزل في كتبو وىذا يبيد أن بعض خصوم الجاحظ قد عابوا عم
أي –وقد غمطك فيو  :رد عمى خصمو قائالكتابتو ف فع عن أسموبو الساخر فيما جعمو يدا
عمى بعض ما رأبت في أثنائو من مزح لم تعرف معناه ومن بطالة لم تطمع  -في كتاب

احتمل ذلك أجتمبت وال ألي عمة تكمفت ، وأي شيء أريغ بيا، وألي جد غورىا، ولم تدر لم 
اجتميت ليكون عمى د إذا مت تمك البطالة ولم تدر أن المزاح جالمنزل، وألي رياضة تجش

 (3).تمك العاقبة"للمجد. وأن البطالة وقار ورزانة إذا تكمفت 
فيو مدرك الستخدامو ىذا األسموب فيوضح أنو وراء مزاحو وىزلو ىذا ىدف وغاية  

 يسعى من خالليا إلى شرح أمور جادة ورزينة.
في أسموبو  وقد رد بعض الباحثين منيم الدكتور طاىر مكي تمك النزعة الساخرة 

كأن تمك األدبي إلى ما عرف عنو من سمات جسمية وشكمية، من دمامتو وجحوظ عينو، و 
الصورة جعمت الجاحظ بذكائو وفطنتو يستعمي عمييا ويقفز فوقيا وال يجعميا حائال بينو وبين 
ما يريد. "ىذه النقائص الجسمية كانت وراء دعابتو ومرحو وسخريتو من نفسو وتندره بأعز 

                              
 .41، ص2500، 0، مصر، طاإلسكندريةمحمد السيد خميفة، الجاحظ، الدولة العباسية، دار الوفاء لدنيا، عمي   -(1)
 .000-004 ، ص0جالجاحظ، الرسائل،   -(2)
 .16 ، ص 0جالجاحظ، الحيوان،  -(3)
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المرعية واآلداب السائدة وأدرك أن المراوحة بين الجد واليزل  ائو، واستخف بالعاداتأصدق
 (1)تذىب برتابة حياتو".

ولكن ما يحرص الجاحظ عميو من خالل ىذا األسموب الوفاء لمذىبو باستخدام  
 مصطمحات المتكممين وطريقتيم في الحجاج، فيعتمد في مزج ذلك بين السخف والباطل.

ن كنا أم :ر المتمقي بالفتور والممل ويدافع عن ىذا بقولوحتى ال يشع ناك بالجد مموا 
سننشطك ببعض واالحتجاجات الصحيحة والمروج لتكثر الخواطر وتشحذ العقول، فإننا 

 (2)الباطالت وبذكر العمل الطريفة واالحتجاجات الغريبة".
الجد اليدف منو تكثير الخواطر وشحذ  أنفيرى  عمتين ال تباعو ىذا المنيج فيو يبرز 

العقول، وأما اليزل فاليدف منو دفع الممل وتنشيط، يوضح لنا ذلك أكثر في شاىد آخر 
"وعمى أني قد عزمت واهلل الموفق أن أوشح ىذا الكتاب من باب إلى باب ومن شكل يقول: 

ألوتار الفصيحة إذا يت األسماع تمل األصوات المطربة، والغاني الحسنة واإلى شكل فإني رأ
فمة )...( وقال أبو طال ذلك عمييا، وما ذلك إال في طريق الراحة التي إذا طالت أورثت الغ

 (3)"الدردراء إني ألجم نفسي ببعض الباطل
لنشر مذىبو االعتزالي، كما ساعده عمى ذلك احتكاكو يسعى من خالل ىذا األسموب  

والتثاقف بين العرب وتمك ن طريق المشافية، بالثقافات األخرى، كاليونانية والفارسية ع
من كتب اليونان في الفمسفة  (4)الشعوب، فأصبحت الفئة المثقفة من المسممين تقرأ ما ترجم

                              
 .011، ص0999، 1الطاىر المكي، دراسات في مصادر األدب، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر، ط أحمد   -(1)
 .0 ، ص1جالجاحظ،  الحيوان،  -(2)
 .177 ، ص1ج،نفسو المصدر  –( 3)
 .045مو نموذج(، صئينظر: عمي محمد عمي سميمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج )رسا  -(4)
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ألن الفمسفة والمنطق المذان  (1)ومنطق "وراحت تفكر في قضاياىا الدينية من زاوية جديدة"
 الكالم. داىم بحجج قوية فعالة نشأ منيا عممزو 

المعتزلة التي تدافع عن  واإلقناعوأشير من اتخذ عمم الكالم منيجا في التأثير 
اإلسالم وتصدي لممتكممين من أصحاب الممل والنحل األخرى كما دافعت عن عقيدتيا فميذا 

لوال مكان المتكممين ليمكت العوام من جميع األمم ولوال "نجد الجاحظ يقول في ىذا الشاىد: 
، وليذا نجد الجاحظ كثيرا ما يمتدح المتكممين (2)"عوام من جميع النحلالمعتزلة ليمكت ال

يراد الحجج ويحسنون الساجل وأشكالو فيما تتميز  ألنيم يعنون بصناعة الكالم والبالغة وا 
وىذا جواب المتكممين، جامعا ألقطار الجاحظ: " األشياء ويعرف الحق من الباطل، يقول

لمرياسة حتى يكون الذي يحسن من كالم الدين في  الكالم متمكنا في الصناعة، يصمح
 (3).وزن الذي يحسن من كالم الفمسفة والعالم عندنا )المعتزلة( وىو يجمعيا"

بين عمم الكالم وعمم  وىنا نجد الجاحظ يكرر دائما أن المعتزلي الحق ىو الذي يجمع
ظر والعقل، والشك العقيدة التي تقوم عمى الن عقيدة المعتزلي. معا يشكالن الدين فيما

 (4)واليقين، فالحكم لمعقل ال إلى الحس الذي قد يصيب وقد يخطئ والعقل ىو الحجة عندىم.
وليذا فإن الجاحظ كثيرا ما ينتقد الذين يعترضون عميو فيما يكتب ويستدل مرجعا ذلك 

يكون "أعمم الناس بالمغة لم ينفعل في باب الدين حتى االعتراض إلى عدم معرفتيم بالكالم 
 (5)".عالما بالكالم

                              
 .11، دت، ص4جميل جبر، الجاحظ في حياتو وأدبو وفكره، الشركة العالمية لمكتاب، بيروت، لبنان، ط  -(1)
 .60 ، ص4جالجاحظ،  الحيوان،   -(2)
 .277 ، ص2ج،نفسو المصدر  -(3)
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ىذا الشاىد يوضح مدى طغيان الطابع السجالي عمى نثر الجاحظ من خالل تشربو 
والتزامو بمبادئ ومعتقدات المعتزلة "وبرزت النزعة العقمية التي تقارن وتقيس وتستنبط 

زال فالجاحظ يدافع عن نحمتو ومعتقداتو وبث عقيدتو االعت (1)بتحاسين منطقية" واكتسى أدبو 
في تضاعيف كالمو عن طريق المساجمة حتى عد أشد المتكممين في عصره، كما ال يخفى 
نما عمد عمى الثقافة  بوجو عام ألنو  عمينا أنو لم يعن الجاحظ بالبالغة والفمسفة اليونانية وا 
"يترتب عمى صناعة الكالم الخطابة والثقافة الواسعة، ألن المتكممين كانوا يتعرضون لكل 

في حجاجيم ومن أجل ذلك كان لزاما عمييم أن يسعوا ثقافتيم ليستمدوا منيا موضوع 
، فميذا كانت جل مؤلفات الجاحظ شاممة (2)ىم بصدده" حججيم وبراىينيم في التدليل عمى ما

لكل بدور المعرفة بشتى تجمياتيا وتشكيالتيا، كل ذلك من أجل أن يؤثر عمى السامع أو 
 من دليل حتى ال يترك لو مجاال لشك وارتياب. وأكثر المتمقي بأكثر من عمم

كما ال يخف عمينا أن المتكممين تأثروا بمناىج السفساطيين التي انتقمت إلى العرب 
طريقة أسموبيم في الجدل والمناظرة  بمعية الفمسفة اليونانية، ما جعل الجاحظ يستثمر

 (3)والخطابة".
واحتكاكو باألدباء وعمماء من جمة إن تضافر عوامل الصنعة الكالمية لدى الجاحظ، 

شيوخ المعتزلة جعمو مؤسسا لبيان العربي والبالغة وأحد أعمدة نحمة المعتزلة. وىذا ما يجعمنا 
أن المساجل االعتزالي ينصب نفسو مدافعا  عن الدين والقرآن ومن وسائل دفاعو  نعتبر

، ن فكر إسالمي قديم األصولالتأويل. لكن دفاعو ىذا قد اكتسى لبوسا أدبيا فاتسم ما فيو م

                              
 .99، ص0999، 0بمقاسم الغالي، الجانب االعتزالي عند الجاحظ، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط  -(1)
 .96محت، النزعة الكالمية في أسموب الجاحظ، صشفكتور   -(2)
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عند الفقياء واألصوليين والمفسرين في  مألوفاالفقو التفسير بسمة األدبية األمر الذي لم يكن 
 (1)القرآن. سنن تأويل

فالجاحظ من خالل نحمتو ىذه يبرز دالالت حضارية واختالفات فكرية تساىم في 
 تعظيم المعتقدات الفكرية لممعتزلة وتحقير خصمو وفكره.

وذلك من خالل تعميمو أسموب الموازنة والمناظرة والمقابسة والذي ىو سمة المتكمم  
تطرق...ذلك االعتزالي في المساجمة وأشكاليا الثالثة، فالمتكمم يدل عميو خطابو سواء 

 الخطاب الدين أو البخل أو غيرىا من مواضيع...
موزا مناظراتو وجعميا ر واضيع كما نممس أيضا أمر ميما وىو اتخاذه الحيوانات في م

 يقع التطرق من خالل المساجمة إلى محاسنيا ومساوئيا.
وعمى ىذا األساس كانت صورة المساجل االعتزالي في أدب الجاحظ انطالقا من 
مواضع التي يوضع فييا والمواقع التي يحتميا إلبراز عقيدتو وفكره بشكل منطقي وعقمي لم 

 يسبق الجاحظ إليو أحد.

                              
 .90، ص2557نصري نادر، بيروت، لبنان،  رينظر: عبد القاىر البغدادي، الممل والنحل، تح: أليا  -(1)
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الوظائف و التنقيب في السجال في أدب الجاحظ دراسة األشكال أفضى بنا البحث و 
 عدة نتائج: إلىالخموص 
فو السجال شكل من أشكال التفاعل القولي يقوم عمى خالف بين متساجمين، ىد -

ىذه األشكال ىي: منازعة المعرفة والحقيقة المنطقية، و  إلىاألساسي الوصول 
 مفاوضة اإلخوان.لخصوم، مناظرة األكفاء البمغاء و ا
يزخر تراثنا األدبي القديم بعدد كبير من فنون  سجالية تضمنت نماذج كثيرة  -

 منيا مصادر الجاحظ.
المذىب من حيث الدين و  تقوم منازعة الخصوم بين أطراف غير متجانسة -

فحامو، وىدفيا التباري االسي سي أو الكالمي غايتيا التشنيع والفمج عمى الخصم وا 
 دحضيا.والتنافس وحب الغمبة بانتصار الفكرة و 

تعتمد المناظرة عمى التكافؤ بين المتساجمين تغمب عمييا صيغ التفضيل  -
تصويبو، والقصد منيا الوصول إلى الموازنة، وتكشف القياس الخاطئ و و 

 الصواب.
ن كامعرفيا و  ةبين أطراف غير متكافئتتجمى مفاوضة اإلخوان في أنيا تقوم  - نت ا 

تأدب يغمب عمييا طابع حجاجي ىدفيا تعميمي متجانسة تربطيا عالقة تواصل و 
 بتمرين العقول من أجل الوصول إلى نتيجة معرفية برىانية.

يت مشدودة تتداخل األشكال السجالية في أدب الجاحظ فيما بينيا، فالمناظرة بق -
 بالمنازعة أحيانا و إلى مجرد المناقشة أحيانا أخرى.

 تتجمى وظائف السجال في أدب الجاحظ ثالثة وظائف. -
مكن السجال عند الجاحظ من توليد أجناس أدبية جديدة في النثر العربي في  -

إطار أجناس أدبية قديمة، كالحجاج الذي حرص عمى وضعو كجنس قائم بذاتو 
دئ، و جنس المحاسن و المساوئ الذي كان لو السبق في بتحديد أسس و مبا

 وضعو.
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البحث و منطقية تتمحور الوظيفة اإلقناعية في أدب الجاحظ الى تحقيق معرفة  -
حجج و المخموقات معتبرىا براىين عن عظمة الخالق وحكمتو من  خالل الكون و 

 يستدل بيا.
ترويج و داتو الفكرية لى نشر معتقإخالل الوظيفة اإليديولوجية يسعى الجاحظ من  -

من ذلك بطريقة ذكية لم يعيدىا األدباء أفكار مذىبو اإلعتزالي وتمجيده لمعقل، و 
اليزل حتى ال يشعر القارئ بالممل، و لنشر مبادئ قبمو، وذلك بمزجو بين الجد و 
 نحمتو من خالل ىذا األسموب.

وفقنا فذلك ما التنقيب في الكتب من الوصول إليو، فإن قت و ىذا ما سمح لنا الو  -
 نرجوه، و إن شاب جيدنا نقائص قمنا أجر المجتيد.
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 ممحق الجاحظ:
 حياته: .1

بو عثمان بن بحر الجاحظ الكناني صميبة يقول: "وأنا رجل من كنانة ولمحالفة قرابة أ
 جنس وعصبو". وىم بعد

نيفا وثمانين، ولد بالبصرة في أوائل سنة خمسين ومائة لميجرة، عاش ستا وتسعين أو 
وقد نشأ بالبصرة فقيرا معدما، فكان يبيع الخبز  كان قصير القامة دميم الخمقة جاحظ العينين

والسمك في سيحان ويستعين بذلك في طمب العمم أنو كان من محبي العمم واألدب فقد 
استقصى مختمف عموم عصره، فأخذ المغة العربية وعمميا عن األصمعي وأبي زيد األنصاري 

قدريا وىو من أحذق تيكما وأبي عبيد واألخفش األكبر الذي كان يشرح كتاب سيبويو وكان م
 .الناس بالجدل

وقد أخذ الجاحظ من المعتزلة مبادئ  خذ الكالم عن إبراىيم السيار النظام المعتزليأ
االعتزال الخمسة: العدل، التوحيد، المنزلة بين المنزلتين، الوعد و والوعيد، األمر بالمعروف 

ة إليو الفرقة خاصة انفرد بيا، ونسب والنيي عن المنكر، ولكنو افترق عن سائر المعتزلة بآراء
 المعروفة بالجاحظية.

الفصاحة والبيان وىو  وقد اغترف الجاحظ من األعراب الذين يفدون عمى البصرة
ناقشيم وتأثر بيم، وىو ال يكتفي بتمقف الفصاحة واآلثار األدبية منيم بل يعمد  الذي طالما

اىرة رشيقة تنك عن الذكاء النادر، إلى مشاىدة حركاتيم وشطاحات عقوليم وىي حركات م
يفتو أن يصغي إلى نوادرىم وطرائفيم وممحيم وما أكثر وكان يالحظ ما دق كما أنو لم 

 ولطف من محاوراتيم ويستنبطيم.
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من كتاب يقع بين  "دكاكين الوراقين ليبيت فييا وما وبمغ شغفو بالعمم واألدب أن يكثر
عمى حساب لقمة العيش حتى أن أمو تقدمت لو يديو إلى استوفى قراءتو، كل ذلك كان 

 الذي تغدو بو وتروح". ىذا غداؤك بطبق كراريس بعد أن ضجرت منو وىي تقول
وكل ذلك لم يثن من عزيمتو فكان يكتب بقدر ما يقرأ فألف الكتب القيمة ونسبيا إلى 

 وجير بأنمشاىير الكتاب كسيل بن ىارون وابن المقفع وغيرىما حتى إذا ما ذاعت شيرتيا 
 وواضعيا. صاحبيا

عاصر الجاحظ اثني عشر خميفة في العصر الذىبي لمدولة العباسية، إذ أنو ولد في 
 عيد الميدي وشب في خالفة الميادي ونشأ في خالفة الرشيد، وفي أيمو برز الفرس وفي

 أيامو أيضا تنفذ األتراك.
والنقرص ولزم بيتو في  وىكذا طالت حياة أبي عثمان وانتابتو األمراض فأصيب بالفمج

يمنحيم فكاىتو وطرفتو وممحتو وقد روي أن المتوكل طمب  البصرة فكان األدباء يختمفون إليو
أن يحمل إليو فقال الجاحظ: "ما يصنع أمير المؤمنين بامرئ ليس بطائل ذي شق مائل 

ن يخمسنة خمسة و وقد توفاه اهلل في خالفة المعتز سولعاب سائل وعقل زائل ولون حائل"، 
 ومائتان لميجرة.

 وذىب ضحية كتبو التي سقطت عميو ضحية أعز األصدقاء.
  أسموبه وطريقته: .2

أجمع كل من أرخ لمجاحظ أو كتب عنو أو حقق لو أنو كان يمتمك قوة التعبير الفني منحتو 
 القدرة عمى التميز والتفرد ورفعت من شأنو بين من ينتمون إلى مذىبو.

بن ىارون في مقدمة كتاب الحيوان: "إمام فذ من أئمة البيان يقول عبد السالم محمد  
والمغاالة أن نعده زعيم البيان العربي ونطمق القول في ذلك  اإلسراففي العربية. وليس في 

لقد  .". ىو زعيم البيان العربي في قوتو وأسره وفي دقتو وصحتو وحالوتو وجمالو وفنوإطالقا
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"لم يكن ىمو ىم  وصل إليو فعال باستحقاق وجدارة فيوكان يبحث الجاحظ عن التميز وقد 
نما كان وكده أن يبتكر وأن يطرف، وأن  غيره من المؤلفين في الجمع والرواية والحفظ، وا 
يخمق لمناس بديعا يسمع عمى جميعيا بالدعابة واليزل ويشيع الفكاىة في أثناء الكالم. فجمع 

عمى شتى ميوليم إلى ما يكتب، فصبوا إليو  بذلك قموب القارئين إليو واستولى منيم بذلك
 ".اغرماواغرموا 

 االستطراد:
الجاحظ ودل عمى ذلك عمى غزارة عممو أسموب االستطراد سمة من أبرز سمات  
، ونكاد نزعم وجود ىذه السمة لدى الجاحظ أو ثقافتو وتعدد مصادره وتنوع روافده  وعمق

اتب من معمومات يضمن أن يترك القارئ أو لدى غيره ىي دليل قاطع عمى كثرة ما لدى الك
رف عنو ولكنو لم يكن مدخال وع ر الجاحظ باالستطرادالمستمع دون أن يزوده بيا. وقد اشتي

 ويبعث عن الممل والسأم بل كان اليدف الترويح عن القارئ ودفع الممل.
ى أنك ال يقول: "لوال أني أتكل  عم ناكتابو  الحيو  وقد أورد الجاحظ تعميال لذلك في 
باب القول ي البعير حتى تخرج إلى الفيل وفي العقرب حتى تخرج إلى الحية وفي  تيمل

ن كثر عدد ورقو ليس مما يمل".  المرأة حتى تخرج إلى الرجل لرأيت أن جممة الكتاب وا 
 الواقعية:

ومن النادر جدا ان  يسقالئل الذين جاد بيم العصر العبايعتبر الجاحظ من الكتاب ال
يتعيد لقرائو بدراسة األشياء دراسة متغمغمة، مستعينا بكل حواسو متأمال تجد أديبا مثمو 
 واألجزاء، دون أن يغفل أي ناحية. األلوان واألشكال

منا ما ينطوي كما كان حريصا عمى تقديم الحقائق سارية كما ىي في الواقع ليكشف  
كما استخدم الجاحظ أسموبا مالئما ولغة مناسبة في  تحتيا حتى لو صدمت مشاعر الناس،
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حديثو عن ىذا الواقع فكل معنى شريف ضرب من المفظ وىو حقو ونصيبو الذي ال ينبغي 
 أن يجاوزه أو يقصر دونو.

 اإليقاع:
أدرك الجاحظ وىو الكاتب المتفنن الخبير بمواقع الكالم أن جمال الفكرة مرىون  

طيعات صوتية قذات ت عابيره متوازية ومتعادلة الفقرات.بجمال العبارة كما يحرص أن تكون ت
 سجعا أو يتكمف ازدواجا  أو يستكره جنسا. متقاربة، دون أن يمزم نفسو 

أخضع الكتاب وال أعمم دارا أبر، وال خميطا أنصف وال رفيقا أطوع وال معمما  "وعبت 
 وال صاحبا أظير وال أقل جناية، مال ال وابر، ما قتال من كتاب".

 التصوير:
التصوير ونقل المشاىد بجميع تفاصيميا ودقائقيا معتمدا في  ىيممك الجاحظ قدرة عم 

 لوصفي والقصصي.وا واإلنشائي اإلخباريذلك عمى األسموب 
 التصوير السردي: ( أ

نفيم ىذا النمط من خالل الحيل الماكرة التي ينفذ منيا أولئك البخالء إلى مآربيم 
وأغراضيم في واقعية أممتيا الظروف والبيئة، وما كان يسودىا من ظواىر فجاء تصويره 

 لدراسة نفسية خصيبة. ممتعا

 اخر:التصوير الس ( ب
جاحظ بمون يعمق بالقموب وتتطمع إليو النفوس ومرد ال شك أن السخرية تمون أدب ال

ذلك يعود إلى ما وىبو الجاحظ من استعداد مرح وروح خفيفة يعمد من خالل إلى المسخ 
فيثير الضحك وقد اعتقد الجاحظ  الكاريكاتوريوالتشويو النموذج البشري عن طريق التصوير 

 في ثمم األعداء.أن ىذا أحسن أسموب 
 مؤلفاته: 
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لمجاحظ عدة مؤلفات أدبية وفكرية، تمثل عصره أصدق تمثيل، خمف أكثر من  
  يمي: خمسين ومائتي كتاب ويمكن تقسيميا إلى ما

 رسائل مختصرة أو مقاالت مطولة ومن ىذا النمط دفاعو عن العرب. .8
 ار ومن ىذا النمط البخالء والصرحاء واليجناء.قصص وأضاحيك وأسف .8
 النمط البيان والتبيين والحيوان. الجد واليزل والدرس ومن ىذا .3
: أشرف كتب الجاحظ ألنو جمع فيو المنظوم والمنثور وغرر األشعار البيان والتبيين -

 ومستحسن األخبار، وبميغ الخطب.
أضخم كتب أبي عثمان أىداه إلى محمد بن عبد الممك الزيات وزير  الحيوان: -

 ن حياتو.لفو في المرحمة األخيرة مالمعتصم في عيد المتوكل، أ
 حوافز تأليفه لهذا الكتاب:

 االستدالل عمى عظمة الخالق من خالل مخموقاتو. -
 إشاعة جوانب المعرفة بين الناس. -
 .القصائداالنتصار لممعتزلة الذين تناولوا الحيوان بالكالم ونظموا فيو  -
استثارتيا الشعوبية وذلك بتقبيح بعض الحيوانات  االنتصار إلى األرومة العربية حين -

 واستقذارىا ورمي العرب بيا.
الجاحظ عمى كتاب أرسطو الذي نقمو  طمعمعارضة لكتاب أرسطو في الحيوان بعدما ا -

 ه.888ابن بطريق سنة 
 كتاب البخالء: -

ا الكتاب من أىم اآلثار األدبية التي أبقت األيام عمييا من ميراث الجاحظ وقصد الجاحظ بيذ
مواجية العجم المشيورين باالقتصاد والبخل وىم أىل خراسان والموالي الذين عاشوا منيم 
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بخميم في كتابو ىذا ليحافظ عمى تقاليد الكرم والضيافة التي ىي من شيم بالبصرة، فنقد 
 العرب.
وذاك بشكل طريف وفكاىي، واعتبر ىذا الفن في النثر لونا جديدا في الكتابة فطالما  

تذاكر الناس نوادر البخالء وتفكيوا بيا ولمنيا لم تظفر قبل العصر العباسي بالعناية التي 
 صادفتيا فيو".

وىكذا فقد كان الجاحظ في زمانو رائع الدعابة خفيف الروح مستخف باألغراض  
مياال إلى الضحك واليزل، سيد البيان ورائده. عالما بشتى السائدة والتقاليد الموجودة، 

 ت المعرفة وجمعا لع في كل دروب العمم.مجاال
 أىم الكتب التي كانت لنا عونا في التقصي في شخصية الجاحظ وىي كاآلتي: 

 .5 ،ص8جالجاحظ، الرسائل،  -8
عمر عروة، النثر الفني القديم أبرز فنونو وأعالمو، دار القصبة، حيدرة، الجزائر، دط،  -8

 .87، ص8888
 .سيحان: أحد أنيار البصرة 
تب العممية، بيروت، لبنان، دط، كمحمد عويضة، الجاحظ، األديب الفيمسوف، دار ال -3

 .81، ص8773
طو الحجاري، الجاحظ حياتو وآثاره، دار المعارف، مصر، القاىرة، دط، دت،  -7

 .888ص
 . ص8،37جالجاحظ، الحيوان، 

، 8788ط، محمد الصادق عفيفي، المدارس األدبية، دار الفكر، القاىرة، مصر، د -5
 .711ص
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فتحي محمد، الفكاىة في األدب العربي، نقال عن عمر عروة، النثر الفني القديم أبرز  -1
 .87فنونو وأعالمو، ص

آدم مستتر، في الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع، الدار التونسية، تونس، دط،  -8
 .378 ،ص8ج، 8771
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 :أوال: المصــــــادر

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم*

أحمد الزمخشري أبي المحسن جار اهلل محمد بن عمر بن ، أساس البالغة، تح:  -1
 . 1، ج 1998،  1محمد  باسل، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، ط

العوامري، دار عثمان بن بحر ، البخالء، شرح: أحمد الجارم، وأحمد أبو الجاحظ  -2
 . 1988الكتب العممية، بيروت، لبنان، 

، تح: عبد السالم هارون، مكتبة البيان و التبيين ،عثمان بن بحرأبو الجاحظ  -3
 . 1979،  1الخانجي، القاهرة، مصر، ط

الجاحظ أبوعثمان بن بحر ، الحيوان، تح: عبد السالم محمد هارون، مكتبة  -4
 . 1998،  8الخانجي، القاهرة، مصر، ط

تح: عبد السالم محمد هارون، دار الرسائل ،عثمان بن بحر بن ،  أبو الجاحظ -5
 . 1988الفكر، بيروت، لبنان، 

الشهرستاني أبو الفتح محمد عبد الكريم،تح: محمد سيد الكيالني، دار المعارف،  -6
 . 1981بيروت، لبنان، 

لكتابة والشعر، تح: عمي محمد الحسن بن عبد اهلل ، الصناعتين ا الهالل العسكري أبو-7
  1986،  1البجاوي محمد أبو الفضل ابراهيم، مكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط

  1998،  1بطرس البستاني، قاموس المحيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط -8

حيان التوحيدي، المتناع والمؤانسة، تح: أحمد أمين وأحمد الزين، دار مكتبة  أبو-9
 . 119ت، ج-ياة، بيروت لبنان، دالح
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خمدون عبد الرحمن بن محمد ، مقدمة ابن خمدون، تح: درويش الجريري، ابن  -11
 . 5115،  1المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، ط

عثمان الحريري أبي محمد القاسم بن عمي بن محمد بن البصري، المقامات األدبية،  -11
 . 5112،  4العممية، بيروت، لبنان، طمنشورات محمد عمي بيضون، دار الكتب 

محي الدين فيض السيد المرتضي الحسين الزبيدي الحنفي، تاج العروس، دار  -12
 .4، المجمد  1994ط، -الفكر، د

منظور أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ، لسان العرب، دار الصادر، بيروت، ابن  -13
 ، المجمد الثالث. 1997،  1لبنان، ط

لحموي شهاب الدين أبو عبد اهلل ، معجم األدباء، تح: عمر فاروق الطباع، ياقوت ا -14
 . 1999،  1مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، ط
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 ثانيا المراجع:

أحمد الطاىر المكي، دراسات في مصادر األدب، دار الفكر العربي، القاىرة،  -54
 . 5888،  7مصر، ط

  5875آدم أمتز، في الحضارة االسالمية في القرن الرابع، دار التونسية، تونس،  -55

كنوز  باشا العيادي، فن المناظرة في األدب العربي دراسة أسموبية تداولية، دار -56
 . 1005،  5المعرفة، عمان، األردن، ط

 5بمقاسم الغالي، الجانب االعتزالي عند الجاحظ، دار ابن الحزم، بيروت، لبنان، ط -57
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 ملخص 

موضوع ىذا البحث السجال في أدب الجاحظ دراسة في األشكال والوظائف، وقد قمنا      
في ىذا البحث بتتبع أشكال السجال في أدب الجاحظ التي وردت في مؤلفاتو ضمنت أشكاال 

ا، من حيث األطراف،  لذلك كانت لو أشكال ىي منازعة مختمفة ومتنوعة مقاما ومذىب  
فمنازعة الخصوم تيدف إلى التباري  اإلخوانالخصوم و مناظرة األكفاء البمغاء و مفاوضة 

والتنافس وحب الغمبة، ومناظرة األكفاء البمغاء التي تسعى إلى البحث عن الصواب والحقيقة 
ا كانت مفاوضة اإلخوان تقوم عمى التعميم قائمة عمى تكافؤ بين المتساجمين معرفيا، فيم

تحصيميا، ومن خالل و والتأدب وأطرافيا بين المعمم والمتعمم تقوم عمى البحث عن المعرفة 
ىذه األشكال تبرز وظائف يؤدييا السجال منيا وظيفة توليد األجناس األدبية جديدة في النثر 

خالل إبراز حكمة الخالق من خالل  العربي و الوظيفة اإلقناعية غايتيا تحقيق المعرفة من
 نطق.مالي و مبادئو لمعقل و الز من أجل نشر الجاحظ لمذىبو اإلعت مخموقاتو، كل ىذا كان

 
Summarize                                                                                                                                                   

                                   

     The title of this research is “the see saw in el djahidh’s literature studying in formations 
and employments, and we detect in this research by following of see saw formation in el 
djahidh’s literature, which find it in his bublishors in different formation (dominators and 
doctrines) from the see saw extremes so, it has three formation. First, adversary’s disputant, 
second, analogous competent eloquent. Third, brother’s negotiations. Adversary disputant 
aimes to contending and rivalry and love of breporteney (winner), and analogous impotents 
elements, wants to check or research about right and truth, structuring on equalities between 
knowledge see saw, whirs, the brothers negotiation structuring on learning and educating 
(ethic), and it extremes between the trailer and the learner structuring on check about the 
knowledge and assimilate it, from these ideas which excrete the conviction employment the 
see saw excite it, like, the employ of generation of new literature gender in Arabic prose. 
And the conviction employ, it aimes is inquiry the knowledge from excrete the wisdom of the 
creator (allah) from his creation. All this ideas was for bullish segregated doctoring of el 
djahidh, and history arts for the intelligence and logic 

 



 
 
 



 ممخص المذكرة

يعد السجال مظير من المظاىر القولية المميزة لمخطاب وتفاعالتو، وقد تنوعت     
مجاالتو واختمفت، وانتشرت في أجزاء كثيرة من عيون تراثنا الفكري عامة واألدب خاصة، 
فمثل مدونة ضخمة جديرة بالبحث والدراسة مما يدل عمى أىمية ىذا الفن في األدب 

القديم، حيث شغل كثيًرا من مدونات األدباء كتاًبا وشعراء، وتفر أشكااًل األدب العربي 
ختمف مقاًما وسياق  وتمون موضوعات وأغراض، وا 

ويعد الجاحظ مؤسًسا منظًرا لو في جل أماتو ومن ىنا يتبادر إلى أذىاننا مجموعة من     
 التساؤالت:

 ما مفيوم السجال؟ -

 يم عموًما وأدب الجاحظ خصوًصا؟وما تجمياتو في النثر العربي القد-

 ما أشكالو ووظائفو؟-

ولإلجابة عمى ىذه التساؤالت عمدنا أواًل إلى تعريفو لغة واصطالًحا حيث يحيمنا     
مصطمح السجال في المغة عمى معنيين أساسيين ىما التباري والتنافس، ومجالين مختمفين 

السجال جمع سجل »ن العرب قال: ىما االستقاء والحرب ىذا ما ذكره ابن منظور في لسا
والسجل ىو الدلو الضخمة الممموءة ماًءا وساجل الرجل باراه، وأصمو االستقاء ىما 

 .«يتساجالن أي يخرج كل منيما في سجمو مثمما يخرج اآلخر أييما نكل فقد غمب

كما نجد ابن منظور قد استدل بقول ابي سفيان في الحرب بينو وبين الرسول صمى     
 .«الحرب بيننا سجال ندال عمى محمد مرة ويدال عمينا أخرى »عميو وسمم  اهلل

 ىكذا انتقل المفظ من السياق األصل وىو االستقاء إلى سياق جديد يرتبط بالحرب.    



أنو محاورة قائمة عمى إختالف » :أما تعربف السجال اصطالًحا نجد أركيوني يعرفو    
 .«قد يبمغ الخصومة والحرب، وليذا يخرج من شكل إلى شكل 

فيما يرى الجاجظ أن السجال حرب كالمية تقوم بين أطراف ىدفيا المناضمة والمغالبة     
فمم يزل يكابد ذلك ]اسقاط الرأي من كالمو[ »بينيم من خالل وصفو لواصل ابن عطاء: 

فيما يرى توفيق الزيدي أن فعل السجال  «يساجمو... حتى انتظم محاولةويغالبو ويناضمو و 
 يصاحب خطاب السجال أحياًنا.

 إذن السجال ىو حرب كالمية غايتيا المناضمة والمغالبة بين أطرافيا .    

كما نممس أن ىذا الفن قد طغى بشكل كبير في تراثنا األدبي عموًما وأدب الجاحظ     
في رىا النقائض والمعارضات في الشعر، والمنافرات والمفاخرات خصوًصا ولعل من أشي

النثر، وقد تضمنت مصادر األدب العربي القديم نماذج كثيرة ليذا الفن أىميا مصادر 
الجاحظ ،و كتاب األغاني لألصفياني ،و العقد الفريد البن عبد ربو ،و غيرىا كثير ،كما 

ياسي في القرن األول اليجري ،  و من اننا نجد أن ىذا الفن قد ظير في الشعر الس
أعالمو مثاًل الكميت في الياشميات ودفاعو عن أىل البيت وأحقيتيم لمحكم والخالفة، 
 ومن ذلك أيضا شعر الفقياء والفالسفة من أعالميم أبو العالء المعري في لزوم مالم يمزم

البن المقفع ومن كما أنو برز ىذا الفن في قصص الحيوان مثل كتاب كميمة ودمنة     
بين ىذه المصادر التي طغى عمييا ىذا الفن وأشكالو بشكل أكبر، أمات الجاحظ التي 
كانت تتضمن جل أشكالو ووظائفو أوليا منازعة الخصوم التي كانت تقوم بين أطراف 
غير متجانسة من حيث الدين والمذىب السياسي أو الكالمي غايتيا التشنيع، والفمج عمى 

امو، ىدفيا التباري والتنافس وحب الغمبة باالنتصار لفكرة أو دحضيا ومن الخصم، وافح
أمثمة ذلك نممس أىم نموذج كان بارًزا بشكل واضح في مقدمة كتابو الحيوان، التي قامت 

 موبوليفو وموجو بين الجد واليزل وأسىذه المنازعة بين الجاحظ زمن عيب عميو طريقة تأ
من أنصار الشعر ونيجيم المشافية الذين عارضوا  الساخر واالستطراد، فكان خصمو



الكتابة في عصره فيما يرى الجاحظ أن ىذا النيج قد يشوبو بعض التزييف والحقائق وأن 
التوثيق لممعمومات ىو السبيل األمثل لحفظ األدب العربي وايصالو لالجيال فكانت تشد 

في بعض النماذج، وىذا ما نراه  بينيم المنازعة لحد الشتم والعيب والتكفير أحياًنا أخرى
في المنازعة التي قامت بين الشعوبية والجاحظ حيث عابت الشعوبية عمى العرب ألخذىم 
لممخصرة في خطبيم ومحافميم، وكيف رد عمييم الجاحظ وانتصر عمييم وذلك بتقديمو 

 .أدلة من القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والشعر، واألمثال والحكم

فيم تعتمد مناظرة االكفاء والبمغاء عمى تكافؤ بين المتساجمين تغمب عمييا صيغ     
التفضيل ذلك مايعمد إليو كل مناظر بذكر محاسن حيوانو مع ذكر مساوئ حيوان الطرف 
اآلخر يقوم ىذا الشكل السجالي عند جمة شيوخ المعتزلة من أىل الحكمة تيدف إلى 

المعرفة الحقيقية المنطقية وىذا ما رأيناه بشكل  تصويب القياس الخاطئ والوصول إلى
بارز في المناظرة بين صاحب الكمب والديك أي بين المعبد والنظام واليدف منيا أنيا 
كانت تمجد العرب عمى الشعوبية بذكر خصال العرب كالكرم ودخول خصال جديدة 

ن بيا في معظم عمييم كالبخل وذلك من خالل الحيوانات وجعميا براىين وأدلة يستدلو 
 مناظراتيم.

فيم تتجمى مفاوضة اإلخوان عمى انيا تقوم عمى مبدأ متجانس من حيث المذىب     
وتختمف من حيث المعرفة، تقوم بين المعمم وتمميذه تعتمد عمى المحاورة والكياسة ومبدأ 
التعاون فيي شكل من أشكال الحجاج يقوم بين أطراف غير متكافئة معرفية وكانت 

تذاكر المسجديين في كتاب البخالء في ذكر البخل م عالقة تواصل وتأدب منيا تربطي
وطرقو  العجيبة يسقط ىذا الشكل السجالي حب الغمبة والتنافس والفمج عمى الخصم، بل 

 ىدفو تمرين العقول لمحصول عمى المعرفة.

 حرص الجاحظ من خالل وظائف السجال عمى انيا مكنتو من توليد أجناس أدبية في
النثر عربي في إطار أجناس ادبية قديمة، كالحجاج الذي حرص الجاحظ عمى إخراجو 
من دائرة الخطابة وجعمو جنًسا قائًما بذاتو بتحديد أسسو ومبادئو، وجنًسا آخر أال وىو 



جنس المحاسن والمساوئ الذي كان لو السبق في وضعو ونجده بارز بشكل كبير في 
حاسن حيوانو مع ذكر مساوئ حيوان خصمو والفمج كتابو الحيوان في ذكر كل طرف م

 عميو.

فيم تتمحور الوظيفة االقناعية أو المعرفية في أدب الجاحظ إلى تحقيق معرفة منطقية     
والبحث عن عظمة الخالق وحكمتو من خالل الكون ومخموقاتو التي إعتبرىا الجاحظ 
براىين ميمة يستدل بيا لدحض خصمو، وحجج يستعين بيا في جل مصادر لموصول 

وظيفو  الحجاج فغاية الجاحظ من السجال تدل من خالل ت إلى معرفة الخالق وعظمتو
عمى التأثير واإلقناع أكثر مما تيدف إلى الحقيقة والصواب، إال إذا كانت الحقيقة ماذىبت 
إليو المعتزلة، وبيذا القول ينتقل الجاحظ تدريجًيا من البحث عن الحكمة عامة إلى الدفاع 

 ديولوجية.عن المذىب خاصة، مما يجعل السجال في كتبو وظيفة إ

يوىم الجاحظ قارئو بأنو يسعى إلى كشف الحقيقة لمغافمين عنيا وبيان الحق     
والصواب، ولكنو في حقيقة االمر يسعى جاىًدا إلى نشر معرفة كالمية إعتزالية عامة 
وذلك بالترويج أفكار مذىبو اإلعتزالي وتمجيده لمعقل وذلك بطريقة ذكية لم يسبق إلييا 

، وذلك مزج بين الجد واليزل والسخف والباطل حتى اليشعر القارئ أديب قط من قبمو
بممل وذلك بتشويقة في الوصول إلى ما يرمي الجاحظ إليو، وىو نشر مبادئ نحمتو من 

ت المعتزلة خالل ىذا األسموب وذلك لمحاربة اإللحاد وسعيو الحثيث عمى اإلقناع بمقاال
في التفريق بين الصواب  مر األساسياأل مجيدىا لمعقل وجعمياتالدينية والسياسية و 

 والخطأ .

وفي االخير مايسعنا أن نقول أننا أردنا من خالل ىذا البحث اإلشارة إلى أىمية     
   السجال في األدب العربي القديم وأدب الجاحظ خصوًصا وعمى أنواعو ووظائفو


