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 للجاحظ�"البخNء"كتاب��&ينظرات�&ى�القصة�العربية�ومNمحها�
 

  شعيب�السيوطى�أولوغيdى

  نيج$�يا إلورن،�،جامعة�الحكمة،�كلية�العلوم��نسانية،�قسم�اللغات،�فرع�اللغة�العربيةمحاضر�

  التمهيد 

� �خلقت�للجاحظ�كتاب�(البخ[ء) �Wال� لخ$��ممثل�لجانب�من�الجوانب�_خ[قية
العباسية�ال��Wع��jخلفاؤها�بالعلوم�والفنون�عناية�شامخة،�وأنفقوا��عل¸�ا�البيئة

�ملكوا �ما �ومعنويا�-عل¸�ا �وكيمياء��-ماديا �وفلك �طب �من �العلوم �اجتمعت ولهذا
وسياسة�واجتماع�وتدب$��اåP¡ل�وغ$�ها،�ولهذا�نبغ�العلماء�الكث$�ون��ى�كل�فن�من�

�محب �بحر�بن �بن �عمرو �عثمان �أبو �هؤ�ء �ومن �اPعروف�الفنون، �الكنانى وب
بالجاحظ،�لقب���ذا�ل��وز��ى�عينيه،�وكتابه:�البخ[ء�لكتاب�تناول�أخبار�البخ[ء�
�ونوادر� �قصص�وفكاهة �_خبار�إvى �وعرض�من�خ[له �عصر�كاتبه، اPشهورين��ى

  ف¸�ا�كث$��من�الصراحة�والجرأة.

  الجاحظ�وثقافته

��٨٦٨-٧٧٥(الجاحظ� ��م) �برع �تتلون�أديب�محدث�من�طراز�رفيع، �أنواعا �_خبار�وتنويعها �تقليب�وجوه ى
�ت§�اوح�ب$ن�مختلف� �حال �كل ��ى �و×ي �أخرى، �تارة �والدعابة �والهزل �وتشرق�بأنوار�النكتة �تارة، �الجد بألوان
_غراض�وش��WاPوضوعات،�وتلك�السمة�ال��Wتطبع�أدب�الجاحظ�بطابع�إبداÙى�فذ،�×ي�السمة�الغالبة�عdى�

�ولقد�ع �بموضوع�_دب�وأنواعه�وأدواته�وأسلوبه�وأدخل�هذه�_شياء��ى�سياق�من�طبيعة�ذلك�_دب، Vj
��ى�كتابه� ،�كان�للجاحظ�القدرات�الكتابية�الجبارة�ßخراج�التأليفات�البخ[ءالسرد�القص�V�úالشيق،�كما

� �والتبي$ن�م½�ا:�الVWاPتنوعة �البيان �و كتاب �والنخيل، �و الزرع �و الحيوان، �و_ضداد، �و اPحاسن ،�وصاللص،
�البلدانو �و _مصار�وعجائب �_تراك، �و فضائل �والحكام، �والقضاة �والنساء�ي�، �والحب �القرآن، �خلق ،��ى
  .)١(حيل�اPكدين،�و فخر�السودان�عdى�البيضان،�و حجج�النبوةو 

 القصة

،�وما�تمتلكه�من�تصوير�للحدث�،القصة�×ى�حكاية�ن¿�ية�تستث$��اهتمام�القارئ�أو�السامع�بما�ف¸�ا�من�حبكة
�الشخوصو  �و_خ[ق�،انفعا�ت �والتقاليد �و_عراف �العادات �مرة�،وتجسيد �الواقع ��ى��،معتمدة والغرابة

وفيه�نقد�وتبص$��بشئون��،وفيه�تعليم�ونصيحة�،وقائعها�وتطور�أحدا�Âا�مرة�أخرى.�و×ى�لون�فيه�متعة�ولذة
�الحياة �وتبسيط�لكث$��من�مركبا«�ا.$وتفس$��لكث�،هذه ����من�معتقدا«�ا �عن�إذا �اللحظاتكان�الشعر�تعب$�ا

��ى� �ممثلة �الزمن، �تمر��ى �كما �وجزئيا«�ا �بتفصي[«�ا �الحياة �التعب$��عن �×ى �فالقصة �الحياة، ��ى الخاصة
الحوادث�الخارجية�واPشاعر�الداخلية�بفارق�واحد:�هو�أن�الحياة���تبدأ�من�نقطة�معينة�و��تنت¬��إvى�نقطة�

ال��Wقبلها،�و��تقف�×ى��اللحظةدئ�ف¸�ا�حادثة�ما�بكل�م[بسا«�ا�عن�معينة،�و��يمكن�فرز�لحظة�م½�ا�تبت
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�بكل�م[بسا«�ا. �الحادثة �لهذه �خاتمة �لتضع �ما �لحظة �معينة،�و �عند �زمنية �حدود ��ى �وتنت¬� �فتبدأ القصة
  )١(هذه�الحدود�دفVWوتتناول�حادثة�أو�طائفة�من�الحوادث�ب$ن�

�العربية �القصة �إليه �الذى�تنتم� �من�كتاب��و_دب�العربى �القصص�الواردة �م½�ا �Wللجاحظ��ى��البخ[ءال
� �له �كان�ينبôى �ما �وإvى �وبالقياس�إvى��وÅدباءهجملته�فق$���ى�قصصه�بالقياس�إvى�طول�عصوره من�إنتاج،

وقد�يعلل��.النتاج�القص����úى�_مم�ال��Wعاصرت�العرب��ى�ش��Wأطوارها�كاليونان�والرومان�وفارس�والهند
�ى�سعة�شعرهم�ما�امتد�إليه�من�آفاق�بعيدة�غنية،�كما�وجدوا��ى�أخبار�حرو��م�وأيامهم��ذلك�بأ�م�وجدوا

�ومغازيه�و�ى� �(ص) �þالن� �القرآن�وقصصه�وس$�ة ��ى �بعد��س[م �وجدوا �كما وس$��أبطالهم�ورجالهم�كفاء،
�من�قصص�القرآن� �واPراد �القرآن�الكريم�أحسن�القصص، �و�ى �والصالح$ن�عوضا، الكريم�أخبار�الخلفاء

الع��ة�واPوعظة،�وهو�يشمل�قصص�_نبياء�وغ$�هم،�و�ى�العصر�_موى�شاعت�قصص�الحّب�العذرى�مثل�
قصة�(قيس�وليdى)�و(جميل�وبثينة)�و(كث$��وعّزة)�و(س[مة�القّس)�وغ$�ها،�و�ى�العصر�العبا����زادت�الحاجة�

�ال �ودمنة) �(كليلة �ف§�جمت�أقاصيص�عن�_مم�_خرى�مثل �القصص، �و�(دار�إvى �هندى ذى�هو�من�أصل
  �)٢()هفسانأوالعنم�الذهب)�و�(هزاز�

والباحث�اPدقق�عن�القصة��ى�العصر�العبا����يدرك�بأن�هناك�مجموعة�كث$�ة�من�القصص��ى�إطار�واحد�
�كث$��من�اللغات� �الكتاب�إvى �هذا �وقد�ترجم �وليلة)، �فسميت�(ألف�ليلة �للملك�(شهريار) �(شهر�زاد) ترو�Óا

لعل�ما�فيه�من�شعبية�وروح�ديمقراطية�هو�الذى�حبّبه�للغربي$ن�الذين�كانت�قصصهم�كلها�تدور�_وروبية،�و 
ر�ألف�ليلة�وليلة�عن�عامة�الشعب،�ويصوّ �ي،��ى�ح$ن�يتحدث��ة_رستقراطيحول�طبقة�واحدة�×ى�الطبقة�

شكون�إليه�همهم،�خليفة�بغداد�بتواضعه�وألفة�الناس�له�وهم�يبيعونه�ويتحدثون�إليه،�وقد�يسامرونه�أو�ي
�العصر �الجهود�الشامخة�ال���W،وكذلك�يرى�قصصا�تو�ى�لنا�سلوك�البخ[ء��ى�هذا �إvى و×ي�تلفت�أنظارنا

�الجاحظ��ى�كتابه�اPسم�� �الزمن�الهمذانى�من�الجهود�لوضع�فن�البخ[ء،بذلها جديد�من��وما�بذله�بديع
�(رسالة�الغفران)�Åبى�،�ومن� ثار�_دبية�_خرى�ال���Wكثار��ى�عناصر�القصة ��úالفن�القص� يتوافر�ف¸�ا

�للفيلسوف� �يقظان) �بن �و(�ي �اPعّرى، �الفلسفى��_ندلV�Íالع[ء �طابعها �من �الرغم �عdى �و×ى �طفيل، ابن
��úى�جوانب�من�الفن�القصd٣(تحتوى�ع.(  

�لم�يحاول�أن�ي �فينا �بأن�أحدا �قصة�من�القصص، �قراءتنا �وراء �كث$�ة �دوافع �الرغم�من�وجود سأل�وعdى
نفسه�(Pاذا�يقرأ�القصة�منصرفا�إل¸�ا�مستغرقا�ف¸�ا؟)�كما�يشعر�ذلك�كل�من�قرأ�كتاب�البخ[ء�للجاحظ،�Pا�
فيه�من�_شياء�ال��Wتجذب�قلوب�اPطلع$ن�عdى�قراءته�قراءة�متأنية�دقيقة.�وليس�من�شك��ى�أن�مستويات�

�الثقافية�لها�دخل�كب$���ى�تحديد�الهدف�من�قراءة�القص ة،�فقد�يجد�قارئ�عادى�أن�اPتعة�هدفه�القّراء
��ى�مجتمع�من� �يستطيع�أن�ي¿�ثر���ا �مادة �أو�أ�ا �ويرى�آخر�أن�القصة�وسيلة�لقطع�وقت�الفراغ، الوحيد،
_صدقاء،�وقد�يرى�ثالث�أنه�يكتسب�من�القصة�نمطا�من�السلوك�أو�قدرا�من�اPعرفة�أو�تفس$ً�ا�لحقيقة�

ويجدر�بنا�أن����انية�يخوضها،�أو�مساعدة�له�عdى�فهم�مشاعره�الخاصة.كان�يجهلها،�أو�تحديدا�لتجربة�إنس
�يلتفت�إل¸�ا�لخلوها�

ّ
نن���Íأن�هناك�قصة��ى�_دب�تسم��بـ�(ال[معقول)��Åا�نوع�من�العبث�الفكرى�يجب�أ�

نازلة،�من�الفائدة،�وأن�هناك�كث$�ا�من�أدعياء�_دب�يؤلفون�أو�ي§�جمون�بأسلوب�فج�وعبارة�هزيلة�وعامية�
ذات�اPواقف�اPخيفة���يعالجون���ا��)٤(الحب�اPعذب�القلبويختارون�موضوعا«�م�من�الحوادث�الغرامية�

�وجهله� �ثقافته �لضعف �الجمهور �شهوة �ويستحثون �غريزة �يستث$�ون �وإنما �عقدة، ���ا �و��يحلون مشكلة
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بحث�أو�غربلة�أو�تدقيق��ى�أمثال��بغايته،�كبعض�مجتمعنا��ى�نيج$�يا،�يقبل�عdى�روايا«�م�بشره�و�م�دون�أي
  تلك�القصص�ال��Wيكت�éا�هؤ�ء.

  أنواع�القصة:

  الرواية

الرواية�×ى�حكاية�كالقصة�لك½�ا�طويلة،�و×ى�أك���أنواع�القصص�من�حيث�طولها،�ولكن�الطول�وحده�ليس�
نيا�وآخر�مكانيا،�أن�لها�بعدا�زم�يهو�ما�يم$¡�الرواية�عن�القصة�و_قصوصة،�فالرواية�تمثل�عصرا�وبيئة،�أ

ومن�اPألوف�أن�يكون�زما�ا�طوي[�ممتدا،�بل�ربما�اتسع�البعد�الزم��jفاستغرق�عمر�البطل�أو�أعمال�أجيال�
وكذلك�الشأن��ى�البعد�اPكانى،�فالرواية�تتسع�Åماكن�عدة،�وقد�تنتقل�من�قارة�إvى�أخرى،�ومع��.)١(متتابعة

�Âكانى�نجد�أحداPالزمانى�وا� �وتتفاعل�مع�شخصيات�اتساع�بعد�Óا �كث$�ة�متشابكة�تمتد��ى�خيوط�كث$�ة، ا
�تلك� �خ[ل ��ى �وآرا�èا �اPتعددة �مواقفها �من�خ[ل �تحليل�شخصياته �فرصة �لكات�éا �وتتاح �متباينة، عديدة
�وأحوالها� �الظاهرى �وسلوكها �العام، �مظهرها �حيث �كام[�من �وصفا �وصفها �فرصة �له �تتاح �بل اPواقف،

�والفكرية�وظرو  ̄جتماعية.النفسية � �التاريخية��فها �فهناك�الرواية �الرواية�بحسب�مضمو�ا، وتتعدد�أنواع
�الرواية� �فنجد �الفكرى، �بحسب�اتجاهها �تتعدد �كما �اPغامرات، �ورواية �والعاطفية �والسياسية ̄جتماعية و

  الواقعية�والرومانسية�وما�إvى�ذلك.

  القصة

�اPذكور  �الث[ثة �_نواع �إحدى �باعتبارها �القصة �(الروايةإن �سيد��- القصة�-ة �عّرفها �كما �×ى _قصوصة)
�غاية�معينة،� ��ى�زمن�محدود�وتصور �وتنت¬� �تبدأ �اختيار�لحادثة�أو�عدة�حوادث، �"اختيار�وتنسيق، قطب:
�س$��الزمن� �لخط �تسجيل �مجرد �فليست �الغاية، �تصوير�هذه �إvى �لتؤدى �معينة �سياقة �جزئيا«�ا وتساق

وبعض�الباحث$ن�يرون�أن��).٢"(لتسجيل�خواطر�وانفعا�ت�ب[�ترتيب�و��تنسيق�والحوادث�ب[�بدء�و��ان±�اء�و� 
�أن�الفارق� �يرون �وآخرون � خر، �عdى �للد�لة �اPصطلح$ن �ويستخدمون�أحد �واحد، ü�Þ� �والقصة الرواية

�وم[مسته. �الواقع �من �م½�ما �كل �اق§�اب �مدى �إvى �يرجع �باÅحداث��بي½�ما �التصوير�اPقنع �تل§¡م فالرواية
�و  �تصور �كأن �بتغليب�جانب�الخيال، ���ترى�بأسا �القصة �أن �ح$ن ��ى �غ$��لا�حداث_ الشخصيات، خارقة

�يسم��(قصة)�يكاد� ممكنة�الوقوع�أو�شخصيات�هائلة���نصادفها��ى�واقع�حياتنا،�ولهذا�يرى�النقاد�أن�ما
  .�)٣(يكون�محصورا��ى�رواية�اPغامرات�الخيالية�العجيبة

  .ة)#قصوصة�(القصة�القص/

×� �حادث�ي_قصوصة �حيث�لم�يعد�ة �أو�تفصيل، �كل�حشو�أو�إطالة �يبعد�ع½�ا �ال§�ك$¡�ما �من �ف¸�ا صغ$�ة
عdى�محور�واحد��ى�خط�س$��واحد�و���تدور و×ى��.)٤(القارئ�يقبل�عdى�قراءة�قصة�بعشر�صفحات�أو�أك¿�

�إ��ف§�ة�محدودة�أو �أشخاصها �و��تقبل�التشعب�حالة�شعورية�معينة�حادثة�خاصة�أو�تشمل�من�حياة ،
�شخصية �حادث�وظروف�كل �كل �م[بسات �إvى ̄ستطراد �ل�.و ���يش§�ط �هذا�óقصوصة �من �و��اية بدء

�موحية�فقد��،الطراز �مؤثرة �صور«�ا�صورة �فإذا �لحظة�ما، ��ى �ما فقد�تصف�حالة�نفسية�اع§�ت�شخصا
�حياة�معينة �وتعالج�_قصوصة�حادثة�ذات�أثر�مع$ن��ى �ولكن�هذا�فيك�،ان±�ت�مهم±�ا، �و�اية، �بدء ون�لها

،�و�Åا�تعتمد�عdى�آخر�مقوما«�ا�ي�ى�_قصوصة�×ليس�شرطا�ف¸�ا�و��يخل�عدم�وجوده�بوجودها،�والحادثة�
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أن�تتبع�طريقة�أداء��ي و��عdى�الشخصية،�كان�من�الضرور �قوة��يحاء�والتصوير�قبل�أن�تعتمد�عdى�الحادثة
تعتمد�عdى�تعب$��لفظى�حافل�بالصور�والظ[ل�و�يقاع�كالشعر،�Åن�قوية�موحية�منذ�اللحظات�_وvى،�وأن�
�ل�يحاء�محدودة �أمامها �Wولقد�أصبحت�_قصوصة�(القصة�القص$�ة)�أحب�_نواع�_دبية��.)١(الفرصة�ال

�أو� �الصحيفة�أو�اPجلة، �الح$¡�الصغ$��الذى�تشغله��ى ��ى �ت[ئمهم�من�حيث�سرعة�قراء«�ا ��Åا �القّراء، إvى
  لزمن�اPحدود�الذى�تستغرقه��ى��ذاعة.ا

×� �_قصوصة �طبيعة �من��يإن �أو�مجموعة �مفردة �أو�عاطفة �أو�شخصية �حول�حادثة �تدور �ف¬� ال§�ك$¡،
العواطف�يث$�ها�موقف�مفرد،�ووحدة�الحدث�أساس�ف¸�ا�ولهذا�تكون�كل�عناصرها�خاضعة�لتصوير�الحدث�

كما�س�åى�ذلك��ى�نظم��–دى�دورا���تغ��jفيه�كلمة�سواها�وحده�ح��Wيبلغ�غايته،�بل�نجد�كل�كلمة�ف¸�ا�تؤ 
�وإذا��–للجاحظ��"البخ[ء"كلمات�كتاب� �نمو�الحدث، ��ى �بالوصف�لذاته�بل�للمساهمة و��يستع$ن�كات�éا

ك¿�ت�الشخصيات��ى�القصة�القص$�ة�وجب�أن�يجمعها�غرض�واحد،�وإ��انقطع�تطور�الحدث�بتشتت�ذهن�
هذا�وقد�تعددت�أنواع�_قصوصة�بحسب�اخت[ف�أسالي�éا�ومواقف�كّتا��ا،��ة.القارئ�ب$ن�شخصيات�متباين

،�وم½�م�من�الحدثا،�وم½�م�من�يعتمدون�عdى�اعتمادا�كب$� �الشخصيةفمن�الكّتاب�من�يعتمدون�عdى�عنصر�
وم½�م�من�يعتمدون�عdى��،وهو��طار�الذى�يشمل�الحدث�والشخصية�معا�،"الجويعتمدون�عdى�ما�يسم��"

وكث$�ا�ما�يستعينون��ى�ذلك�بما�يسم��حديث��،فيعرضون�للدوافع�ال��Wتحرك�الشخصية�،التحليل�أسلوب
� �وم½�م�من�يعتمدون �نفسها، �وتحدث���ا �ذهن�الشخصية �أو�الخواطر�ال��Wتجول��ى �الوصف�النفس، عdى

  مستعين$ن�بالحوار�تارك$ن�للقارئ�تصور�الدوافع�النفسية.�الخار�ى

اعتمد�عdى�تلك�_ساليب��ى�سرد�قصصه�الواردة��ى��"البخ[ء"ظ��ى�كتابه�ومن�عجب�العجاب�أن�الجاح
�القصة� �لكتابة �اختيار�_ساليب�الخاصة ��ى �مهارته �عdى �يدل �فإنما �V�Þء �عdى �هذا �دل �وإن ذلك�الكتاب،
�أن� �سبق �Wال� �لسما«�ا �_قصوصة �لكتاب �خ$��ممثل �"البخ[ء" �كتابه �Åن �_قصوصة، �وخاصة بأنواعها

�و  �الكتاب.ذكر«�ا، �هذا �يحملها �Wال� ��ى�نصوص�القصة �وواضحة �كانت�ظاهرة �Wاعتماد��ال� �إvى �بالنسبة أما
عندما�يورد�لنا�قصة�أهل�خراسان:�"نبدأ��البخ[ءفإننا�نلمح�هذا��ى�كتاب��،الشخصيةالجاحظ�عdى�عنصر�

صوا
ُ
أصحابنا:�يقول��به:�قال�بأهل�خراسان�ßكثار�الناس��ى�أهل�خراسان،�ونخص�بذلك�أهل�مرو�بقدر�ما�خ

�لو��أنك�تغّديت� �قال: �نعم! �فإن�قال: �اليوم؟ �تغديت �جلوسه: �طال �وللجليس�إذا �أتاه، �للزائر�إذا اPروزى
�لو �قال: !�� �وإن�قال: �طيب، �بغداء �عdى��لغّديتَك �يده �ف[�يص$���ى �أقداح! كنت�تغديت�لسقيتك�خمسة

�قليل�و��كث$�... �الجاحظ�ب[)٢(الوجه$ن �إن �الكتاب��يريب�أك¿����". �عنصر��البخ[ءهذا �عdى ̄عتماد � من
�متطلبات� �حدود �عdى �ف¸�ا �الشخصيات �أشار�إvى �إ� �الكتاب �هذا ��ى �واردة �قصة �من �ما �أنه الشخصية،

،�ولهذا�نميل�إvى�أنه�البخ[ء_قصوصة�وسما«�ا،�ولهذا�قلنا�بأنه�استعمل�أساليب�سرد�_قصوصة��ى�كتابه�
  ربي.�خ$��كتاب�لóقصوصة��ى�_دب�الع

�عdى�عنصر� ممتdئ�بقصص�البخ[ء��"البخ[ء"؛�Åن�كتابه�الحدثوكذلك�نشعر�بأن�الجاحظ�اعتمد�أيضا
�إvى� �الدوافع�_ساسية�ال��Wدفعته �×ى �كأ�ا �الكتاب، �هذا ��ى �كث$�ة �أحوال�البخ[ء �تو�ى�لنا �Wو_حداث�ال

ذكرت�حفظك�هللا�أنك�قرأت�كتابى��ى�"�:"البخ[ء"وقد�قال��ى�مقدمة�كتاب��إخراج�هذا�النوع�من�تأليفاته.
�كل� �وحصنت�به �كل�خلل، �وأنك�سددت�به �الليل، �تفصيل�حيل�سراق تصنيف�حيل�لصوص�ال½�ار�و�ى
عورة،�وتقدمت�بما�أفادك�من�لطائف�الخدع�ون�éك�عليه�من�الحيل�فيما�ع���Íأن���يبلغه�كيد�و��يجوزه�

�و  ��ى�درسه �نفعه�عظيم�وأن�التقدم �وذكرت�أن�موقع �اذكرمكر، �وقلت: نوادر�البخ[ء�واحتجاج��ي�vاجب،
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�يجوز  �باب�الهزل�وما �من�ذلك��ى �يجوز �وما �واPزاحة��يمنه���_شّحاح، �Åجعل�الهزل�مس§�احا باب�الجد،
الجاحظ�عdى�أن�اللبنة�_وvى�لبناء�هذا�الكتاب�إنما�الد�لة�الساطعة�من�مقدمة�مؤلفه�هذه�×ي��.)١(جماما

  لة�بالبخ[ء�و_شحاح.×ي�_حداث�ال��Wلها�الص

�أخذه� �_قصوصة �كّتاب �عل¸�ا �يعتمد �Wال� �_ساليب �من �الثالث �_سلوب �أن �النقطة �هذه �من ونستنتج
��ى�إخراج�كتابه� �فيه،�وهو�أسلوب��"البخ[ء"الجاحظ�كأسلوب�معتمد�عليه لغرض�كتابة�قصصه�الواردة

̄عتماد�عdى� لفصل�ب$ن�الشخصية�والحدث��ى�كتابه�فلن�حاولنا�ا�امومه�الشخصية�والحدث�معا،يجمع�ب$ن�
كما�أخذ�_سلوب�الرابع�كخ$���."البخ[ء"�ى�نستطيع�ذلك،�فقد�اختلط�كل�با�خر�عdى�يد�هذا�الكاتب�اPاهر�

�وهو� �عصره، ��ى �اPمتلكات �التملك�والتغلب�عdى �حب �من �و_شحاح �نفوس�البخ[ء ��ى �ما �ßخراج وسيلة
�نفوس�هؤ�ء�البخ[ء�ح��Wنكون�واقعي$ن�الذى�استطاع�به�ال�أسلوب�التحليل جاحظ�أن�يوضح�لنا�خفايا

��ى� �رواه �وفيما �من�معاصريه. �الذى�قد�صار�طبيعة�لطبقة �(البخل) �اPرض�العام �هذا �الحكم�عdى ��ى معه
��ى�السفينة� رجل�من�أهل�خراسان،�وكان��–ونحن�نريد�بغداد��–كتابه�البخ[ء:�"قال�أبو�نواس:�كان�معنا

فهما�èم،�فكان�يأكل�وحده،�فقلُت�له:�لم�تأكل�وحدك؟�قال:�ليس�عdّى��ى�هذا�اPوضع�مسألة،�من�عق[�èم�و 
ف،�وأكdى�وحدى�هو�_صل،�وأكdى�مع�غ$�ى�زيادة�

ّ
إنما�اPسألة�عdى�من�أكل�مع�الجماعة؛�Åن�ذلك�هو�التكل

̄ع�.)٢(�ى�_صل �الوصف�الخار�ىتماد�عdى�أما�_سلوب�_خ$��الذى�يعتمد�عليه�كتاب�_قصوصة�تارة�فهو�
  �.ب�من�أساليبه��ى�كتابه�(البخ[ء)بمساندة�الحوار،�إن�الجاحظ�لم��Óمل�هذا�الجان

  الخاتمة

���يحققه�غ$�ه��ى�أساليب�تأليف�القصة،�ولهذا�كان�كتابه� إن�الجاحظ�بما�يمتلكه�من�القريحة�حقق�ما
�عصره�"البخ[ء" ��ى �jالن¿��الف� �تطور ��،الذى�يش$��إvى �قلم�والذى ���ا �يتمتع �Wال� �الفنية �اPلكة �هذه أورثه

نه�_دبى��ى�إخراج�فنونه�اPختلفة�ال��Wم½�ا�فن�القصة،�ح��Wألبس�كتابه�
ّ
الجاحظ،�والذى�يعكس�لنا�تمك

�(البخ[ء) �Åنه�حوى�جميع�_ساليب�ال��Wيعتمد�عdى��هذا �والكرامة�من�ب$ن�أمثاله�من�الكتب، ثوب�العزة
  قصوصة�لدى�كّتا��ا.واحد�م½�ا�عند�تأليف�_
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