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البحث
�ص
ِ
ملخّ ُ
توضح هذه الدِّ راسة دور العلامء البرص ّيني يف فهمهم للمجتمع ودواخل
ِّ

السء من العادات واجل ّيد منها،
النفس البرش ّية ،وهم بذلك حاولوا توضيح ّ ّ
ٍ
وهو ما ُيعرف باألخالق ،من خالل عاملٍ
معروف ،هو أبو عثامن ،عمرو بن بحر،
البرصي املولد واملامت.
ّ

وسنحاول ْ
نوضح من خالل كتاب «هتذيب األخالق» للجاحظ ،كيف
أن ِّ

َّ
اإلسالمي مل يرتك هذا اجلانب ،بل أسهم يف توضيحه وبيان تعريفه،
أن الفكر
ّ
وبذلك حتّمت علينا طبيعة الدِّ راسة تقسيمه عىل مقدّ مة وأربعة مباحث وخامتة،

األول اجلاحظ نسبه ووالدته وسريته العلم ّية ،وملاذا أ َّلف هذا
تناول املبحث ّ

الكتاب .ورسد املبحث الثاين األخالق الفاضلة التي ذكرها اجلاحظ يف كتابه،
التي عىل ِّ
كل فرد االلتزام هبا لبناء جمتم ٍع سلي ٍم ،فقدْ أورد إحدى وعرشين سج ّية

وتطرق املبحث الثالث إىل األخالق املذمومة التي عىل الفرد
تناولنا منها عرش ًا.
ّ
ٍ
بعرش منها .وكان املبحث
جتنّبها ،وذكر اجلاحظ ثالث ًا وعرشين سم ًة ،اكتفينا
والسامت اجلامعة ملحاسن األخالق.
عم تشابه من سامت األخالقِّ ،
الرابع ّ
ّ
ٍ
ومع ما ِّ
السجايا التي ذكرها اجلاحظ
كل ما تقدَّ م من معلومات حاولنا إسناد َّ
ٍ
ٍ
ٍ
والسنّة النّبو ّية وأقوال
من أخالق حممودة أو مذمومة ،بام جا َء يف القرآن الكريم ُّ
الس ِّيئة.
آل البيت يف مدح األخالق احلميدة ،وذ ِّم وترك األخالق َّ
ٍ
توصل إليها الباحثان.
تضم ْ
و ُذ ِّي ْ
أهم النتائج التي َّ
نت َّ
لت الدِّ راسة بخامتة ّ
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ُ ري منظوم ِة ال ِق َي ِم واملبادئ ا
َ جهو ُد العلما ِء الب�صر ِّي
خللق ّية
ِ ني يف ت�أط

Abstract
This research paper sheds light on the role of Basra
scholars in understanding society and the psychology of
human beings. They, therefore, sought to show the positive
and negative aspects of customs known as morality. AlHafez book entitled Refinement of Ethics has been known
as an example to pinpoint this particular aspect. The
study is divided into an introduction, four sections and a
conclusion. The first section tackles Al-Jahez career. The
second section is about the righteous ethics that people
have to follow to set up a perfect society. The third section
deals with dispraised ethics that should be avoided. AlHafez mentioned 21 of such traits. The fourth section
covers the traits of ethics. The paper shows also how the
Holy Quran, Sunna (of the Prophet), and sayings of Aal AlBayt have commended praiseworthy ethics and prompted
people to give up dispraised ones.
جم ّلة ف�صل ّية حم ّكمة
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مقدمة
ّ
والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه األخيار.
احلمدُ هللّ ،
والصالة ّ

ُ
تأخذ ح ِّيز ًا واسع ًا من العالقات
تُعدُّ مسألة األخالق من املسائل التي

االجتامع ّية والثقاف ّية؛ لذا ،فقدْ أسهم العلامء قدي ًام وحديث ًا يف معاجلة وتعريف
السء منها واجل ّيد.
األخالق ،وبيان ّ ّ

توضح هذه الدِّ راسة دور العلامء البرص ّيني يف فهمهم للمجتمع ودواخل
ِّ

السء من العادات واجل ّيد منها،
النفس البرش ّية ،وهم بذلك حاولوا توضيح ّ ّ
وهو ما ُيعرف باألخالق ،من خالل ِ
نظر عاملٍ
برصي مولد ًا ونشأ ًة ووفاةً ،وهو
ٍّ

أبو عثامن ،عمرو بن بحر اجلاحظ.

مه ّية
مهم؛ ألنّه كام قال اجلاحظ يف كتابه موضوع الدِّ راسة ،يف أ ِّ
وهذا املوضوع ّ

اشتبهت عليه ،وهو مع
هذا الكتاب أنّه قدْ ينتبه إليه « َمن كانت له عيوب قدْ
ْ
ذلك يظ ُّن أنّه يف غاية الكاملّ ،
تكرر عليه ِذكر األخالق
فإن َمن هذه حاله ،إذا ّ

املكروهة ،تي ّقظ ملا فيه من ذلك ،وأنف منه ،واجتهدَ يف تركه» ،وهلذا اجتهدنا يف
مه ّية األخالق.
اختيار هذا العنوان لبيان أ ِّ

سنحاول ْ
نوضح من خالل كتاب اجلاحظ «هتذيب األخالق» ،كيف
أن ِّ

ّ
اإلسالمي مل يرتك هذا اجلانب ،بل أسهم يف توضيحه وبيانه ،وبذلك
أن الفكر
ّ
حتّمت علينا طبيعة الدِّ راسة تقسيمه عىل مقدِّ مة وأربعة مباحث وخامتة ،تناول
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ري منظوم ِة ال ِق َي ِم واملبادئ ا ُ
جهو ُد العلما ِء الب�صر ِّي َ
خللق ّية
ني يف ت�أط ِ

األول اجلاحظ نسبه ووالدته وسريته العلم ّية ،وملاذا أ َّلف هذا الكتاب .ورسد
ّ

املبحث الثاين األخالق الفاضلة التي ذكرها اجلاحظ يف كتابه ،التي عىل ّ
كل
فرد االلتزام هبا لبناء جمتم ٍع سلي ٍم ،فقدْ أورد إحدى وعرشين سج ّية تناولنا منها

وتطرق املبحث الثالث إىل األخالق املذمومة التي عىل الفرد جتنّبها ،وذكر
عرش ًاّ .

ٍ
عم تشابه
اجلاحظ ثالث ًا وعرشين سمة اكتفينا
بعرش منها ،وكان املبحث الرابع ّ
والسامت اجلامعة ملحاسن األخالق.
من سامت األخالقِّ ،

السجايا التي ذكرها اجلاحظ
ومع ما تقدَّ م من معلومات فقدْ حاولنا إسناد ّ

والسنّة النبو ّية وأقوال آل
من أخالق حممودة أو مذمومة ،إىل القرآن الكريم ُّ
حث الن ِ
أسهمت يف ِّ
خاصة عىل االلتزام
ّاس عا ّمة
البيت  ،التي
ْ
َ
واملسلمني ّ
الس ّيئة.
والعمل باألخالق احلميدة ،وذ ّم وترك األخالق ّ

ُ
توص َل إليها الباحثان.
وخ ْ
بأهم النتائج التي ّ
تمت الدّ راسة ِّ

اعتمدت الدِّ راسة طول البحث عىل نسخة هتذيب األخالق للجاحظ
وقدْ
ْ

للتاث للنرش
الصحابة ُّ
حممد) ،ونُرشت يف دار ّ
التي ع ّلق عليها (إبراهيم بن ّ
والتحقيق والتوزيع (1989م) ،مرص .فكانت هي املفتاح الرئيس للبحث.
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املبحث الأ ّول
ن�سب اجلاحظ ووالد ُتهُ و�سري ُتهُ العلم ّية ،وكت ُبهُ  ،و�سبب ت�أليفه هذا
�أ ّو ًالُ :
الكتاب

 -1ن�س ُب ُه ووالد ُت ُه:
الكناين بالوالء ،كني ُت ُه أبو عثامن ،املعروف
هو عمرو بن بحر بن حمبوب،
ّ

()1
ايس الثاين ،العرص
باجلاحظ  ،أحد أعالم الكتابة والتأليف يف العرص الع ّب ّ
ايس « ،»#193-149و
الذهبي لأل ّمة يف التأليف ّ
ّ
والتمجة (عرص هارون الع ّب ّ

الرسائل أ ّيام املأمون( ،)2وعُدَّ
ايس « ،)»#218-198عمل يف ديوان ّ
املأمون الع ّب ّ
رئيس الفرقة اجلاحظ ّية من املعتزلة( ،)3ورأس املدرسة النثر ّية الثانية.

ّ
وتوف فيها سنة
ولد يف البرصة حدود سنة (767/#150م)(،)4

(868/#255م)( ،)5إثر وقوع جم ّلدات من الكتب عليه(.)6

� -2سري ُت ُه العلم ّية:
َ
يستمر
كان اجلاحظ مولع ًا بالعلم منذ صغره ،فذهب إىل الكتاتيب ،ولكنّه مل
ّ
بسبب فقره ،فوجد طريقة يتع ّلم من خالهلا بأن يعمل يف النّهار ،ويكرتي دكاكني

الوراقني واملكتبات ليالً ،ل ُيطالع ما فيها من كتب(.)7
ّ

ثم عمد إىل حضور احللقات الدِّ راس ّية التي تُقام يف املساجد ،التي كان
ّ
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ري منظوم ِة ال ِق َي ِم واملبادئ ا ُ
جهو ُد العلما ِء الب�صر ِّي َ
خللق ّية
ني يف ت�أط ِ

والرواة وأصحاب الكالم ،للنقاش يف القضايا التي
حيرضها األدباء وال ّلغو ّيون ّ

جدّ فيها اجلدل(.)8
ِ
يكتف بأخذ العلوم يف البرصة ،بل كان يقصد بعض املدن آنذاك للبحث
ومل
واالستقراء ،ولقاء العلامء( ،)9فدرس الفقه عىل يد أيب يوسف يعقوب بن
إبراهيم القايض ،ويزيد بن هارون( ،)10وغريمها( ،)11وتع ّلم النّحو من أيب احلسن

األخفش( ،)12وأخذ الكالم عن إبراهيم بن سيار بن هانئ املل ّقب بالن ّظام(.)13

أسهم ُّ
كل ذلك يف إملامه بثقافة وعلوم عرصه ،فتصدَّ ر للتعليم واملناظرات،

ّ
والطلب( .)14وهكذا كان اجلاحظ عارف ًا بالعلوم ،إمام عرصه،
فقصده العلامء

نابغة دهره.

 -3كت ُب ُه (م�ؤ ّلفا ُت ُه)
اختلفت اآلراء بشأن مؤ َّلفات اجلاحظ ،وعددها ،فهناك َمن يقول ّإنا أكثر

ِمن مائتي مؤ َّلف ،وهناك َمن قال ّ
إن له مائة وثالث وتسعني( ،)15وقدْ أورد
()16
هيمنا هنا ّ
أن اجلاحظ من
السندو ّ
يب للجاحظ مائة وتسع ومخسون مؤ َّلف ًا  .ما ُّ

بحق مفخرة
خالل مؤ َّلفاته رفد العامل بكثري من العلوم التي ذاع صيتها ،فكانت ّ
للبرص ّيني.
ِ
فمن أشهر تلك الكتب :احليوان( ،)17البيان والتبيني( ،)18سحر البيان ،التاج

التبص بالتجارة،
سمى :أخالق امللوك ،البخالء( ،)19املحاسن واألضداد،
ّ
و ُي ّ

()21
()20
الس وحفظ
ُأحدوثة العامل  ،جمموع رسائل (املعاد واملعاش  ،كتامن ِّ ّ
ال ِّلسان( ،)22اجلدّ واهلزل ،احلسد والعداوة ،ذ ّم القواد ،تنبيه امللوك ،الدّ الئل
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الربيع
واالعتبار عىل اخللق والتدبري ،فضائل األتراك ،العرافة والفراسةّ ،

ّبي واملتن ّبي ،املسائل يف القرآن( ،)23نظم
واخلريف ،احلنني إىل األوطان ،الن ّ
القرآن(ِ ،)24
العرب واالعتبار يف النظر يف معرفة الصانع وإبطال مقالة أهل الطبائع،
فضيلة املعتزلة ،صياغة الكالم ،األصنام ،كتاب املع ِّلمني ،اجلواري ،النّساء،

البلدان ،مجهرة امللوك ،الفرق يف ال ّلغة ،يف تذكرة النوادر ،الربصان والعرجان

والعميان واحلوالن( ،)25القول يف البغال ،كتاب املغنِّني ،االستبداد واملشاورة يف
احلرب)( .)26وتعدّ هذه املؤ ّلفات املرجع ّية لكثري من الدِّ راسات.

� -4أ�سباب ت�أليف كتاب (تهذيب الأخالق)
َّبي اجلاحظ األسباب التي دعته إىل تأليف هذا الكتاب ،بقولهّ :
«إن اإلنسان

دائم البحث ألفضل األمور لنفسه ،وأرشف املراتب ،وأنفس املقتنيات ،ودائم

البحث عن مكارم األخالق وحماسنها ،مبتعد ًا يف ّ
الرذائل؛
كل أفعاله عن طرق ّ
السؤدد والفخر،
وذلك بسبب مت ّيزه بالتفكري عن باقي احليوانات ،وليباهي أهل ّ
ويلحق بالعىل من درجات النباهة واملجد()27؛ِ ..
فمن أجل ذلك وجب ْ
أن نقول

املريض
نبي فيه ما اخلُ ُلق؟ وما ع ّلت ُه؟ وكم أنواعه وأقسامه؟ وما
يف األخالق قوالً ِّ
ّ
واملتوسم
عنه ،املغبوط صاحبه ،واملتخ ّلق به؟ وما املستثنى منها ،املمقوت فاعله،
ّ
مهة سن ّية ،تسمو إىل مباراة أهل الفضل ،ونفس
به؟ ليسرتشد بذلك َمن كانت له ّ
أب ّية تنبو عن مساواة أهل الدّ ناءة والنقص.)28( »...
و ُيذكر ّ
أن اجلاحظ قدْ علم ِمن املجتمع الكثري ،بسبب نظرته الثاقبة الثائرة
اإلنساين ،بفكره االعتزا ّيل ،فهو ّ
توخى فيه التوجيه والنقد ،ليل ِّبي
عىل الوضع
ّ
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ري منظوم ِة ال ِق َي ِم واملبادئ ا ُ
جهو ُد العلما ِء الب�صر ِّي َ
خللق ّية
ني يف ت�أط ِ

حاجة فنِّ ّية يف نفسه ،الغاية منها هو إصالح املجتمع بوجه عام(.)29

األول
يقع الكتاب يف أربعة فصول ،بمحتوى أرب ٍع وستّني صفحة ،الفصل ّ

وتطرق الفصل الثاين
«يف تعريف األخالق  -وأقسامها  -وتأثرها بالنفوس»،
ّ
إىل «أنواع األخالق وأقسامها» ،والفصل الثالث ،فكان «يف وصف الطريقة إىل

الرابع فكان «يف وصف اإلنسان اجلامع ملحاسن
الس ُم ّو باألخالق» ،أ ّما الفصل ّ
ّ
األخالق».

ثاني ًا :تعريف الأخالق و�أه ِّم ّيتها
الركيزة األسمى التي ُيقام عليها الواقع
 -1تعرف األخالق :تُعدّ األخالق ّ

اإلنساين للبرش؛ لذلك ّ
الساموية حترص عىل
املعايش والوعي
فإن مجيع الدِّ يانات ّ
ّ
ّ
أخالق األمم ،وهذا يذكِّرنا بقول أمحد شوقي:
()30
ُ
ت
وإنِّام األُ َم ُم
ت َأخال ُق ُه ْم؛ َذ َه ُبوا
األخالق ما َب ِق َي ْ
إن ُه ُم َذ َه َب ْ
َف ْ

واألخالق -كام يقول أهل ال ّلغة -سج ّية؛ ّ
ألن صاحبها قدْ قدر عليها ،وفالن

خليق بكذا ،وأخلق به ،أي :ما أخلقه ،أي :هو ممّن يقدر فيه ذلك(.)31

ويعرف اجلاحظ اخللق بأنّه «حال النفس ،هبا يفعل اإلنسان أفعاله بال رو ّية
ِّ

ال اختيار»(.)32

أ ّما مسكويه ،فيقولّ :
إن اخللق «حال للنّفس داعية هلا إىل أفعاهلا ِمن غري فكر

وال رو ّية»(.)33

علم موضوعه أحكام قيم ّية ،تتع ّلق باألعامل التي
وعلم األخالق :هو ٌ
ُ
()34
يوضح معنى اخلري
علم ِّ
ويعرفه أمحد أمني بأنّهٌ :
حلسن أو ال ُقبح ؛ ِّ
تُوصف با ُ
تراث الب�صرة
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والش(.)35
َّ ِّ

واخلُ ُلق قدْ يكون عند بعض النّاس غريز ًة وطبع ًا ،وعند بعضهم ال يكون ّإل
بالر ِ
ياضة واالجتهاد(.)36
ِّ
والتفاضل بني النّاس يف املجتمعات يكون باآلداب واملحاسن الذات ّية ،ال

باألموال ،واألعراض(.)37

ولذا ،فاألخالق نوعان :رديئة ،وفاضلة ،وما يم ّيز االخالق الرديئة

أن األخالق املكروهة موجودة يف طباع النّاس( ،)38بل ّ
والفاضلةّ ،
أن منهم َمن

يتفاخر هبا ،وهم رشار النّاس( ،)39أ ّما األخالق الفاضلة ،فأصحاهبا ينتبهون هلا

وقوة متييزهم عىل قبح األخالق الرديئة ،بل يعملون الجتناهبا،
بجودة فكرهمّ ،
ٍ
ٍ
ونفس
وبذلك يكونون عىل طب ٍع كري ٍم،
رشيفة(.)40
الرديئة حيتاجون إىل اإلرشاد من خالل التدريب(،)41
وأصحاب األخالق ّ

والتعمل للعادات املحمودة ،حتّى ينصاعوا عنها( ،)42و َمن ال حت ُّن نفسه
ِ
ثم
ملفارقتها ،ويؤثر اإلرصار عليها ،يكون طريق هتذيبهم بالقهر والتخويفّ ،
ِ
العقوبةْ ،
يرعو بالتخويف(.)43
إن مل
مه ّية ملا َّ
حث عليها القرآن الكريم
مه ّية األخالق :لو مل تكن لألخالق أ ِّ
 -2أ ِّ

املطهرة ،بل ّ
إن مسألة األخالق ال يمكن توجيهها وتفسريها،
والسنّة النبو ّية
ّ
ّ
وتأييدهاّ ،إل يف ّ
ظل نظر ّية عبادة اهلل ،)44(بدليل ورود الكثري من اآليات

واألحاديث التي تؤكِّد األخالق(.)45

وإِن َ
َّك َل َع َل ُخ ُل ٍق َعظِيمٍ[ القلم.]4:
الرسول الكريمَ 
قال تعاىل خماطب ًا ّ

فهذه داللة واضحة عىل عظم اخلُ ُلق واألخالق عند الباري ،بل هي أسمى
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ري منظوم ِة ال ِق َي ِم واملبادئ ا ُ
جهو ُد العلما ِء الب�صر ِّي َ
خللق ّية
ني يف ت�أط ِ

اهاّ 
[الشمس:
اب َم ْن َد َّس َ
َّاها* َو َقدْ َخ َ
ما يكون ،وقال تعاىلَ  :قدْ َأ ْف َل َح َم ْن َزك َ
ِ
أن «ا ُْل َراد بِ ِه َزكَا َة النَّ ْف ِ
]10-9؛ ففي تفسري هذه اآلية ّ
يصها من األخالق
س َو َتْل َ
الدّ نيئة ِ ِ
َّى*و َذك ََر ْاس َم َر ِّب ِه َف َص َّل
الرذي َلة»()46؛ وقوله تعاىلَ  :قدْ َأ ْف َل َح َم ْن َت َزك َ
َّ
ِ
ِ
الر ِذي َل ِة»(.)47
[األعىلَ « ،]15-14 :أ ْيَ :ط َّه َر َن ْف َس ُه م َن ْالَ ْخ َلق َّ

حممد،
الرسول ّ
السنّة النّبو ّية عىل حسن اخللق ،فقدْ ورد عن ّ
وح ّثت ّ
ت ِلُ َت ِّ َم َمك ِ
َار َم ْالَ ْخ َل ِق»( ،)48و َق َالَ « :وا َّل ِذي َن ْف ِس بِ َي ِد ِهَ ،ل
قوله« :إِن ََّم ُب ِع ْث ُ
النَّ َة َأ َحدٌ إِ َّل بِ ُح ْس ِن ُْ
َيدْ ُخ ُل َْ
ال ُل ِق»(.)49
نرجو جنّ ًة وال نار ًا وال ثواب ًا وال عقاب ًا،
عيل ،قالَ « :ل ْو ُكنّا ال ُ
وعن اإلمام ٍّ
ِ
ِ
األخالقَ ،ف َّإنا ممّا ُّ
سبيل النَّجاحِ »(.)50
تدل عىل
نطالب بمكار ِم
أن
َان ينبغي َلنَا ْ
َلك َ
َ
ِ
ّضح ّ
املهمة
فمن اآليات واألحاديث واألقوال أعاله ،يت ُ
أن أحد األهداف ّ

حممد هو تزكية النّفوس وتربية اإلنسان(.)51
الرسول الكريم ّ
لبعثة ّ
السؤال اآليت:
هنا حيتم علينا اجلواب عىل ّ

هل تؤ ِّثر األخالق بالنفوس؟

يذكر اجلاحظ ّ
وتنوعها بني البرش يعود إىل النفس
أن اختالف األخالق ّ

التي تنقسم عىل ثالث ،وهي :النفس ّ
الشهوان ّية ،والنفس الغضب ّية ،والنفس

النّاطقة(.)52

فصل يف رسد النفوس ،فيقولّ :
إن النّفس ّ
الشهوان ّية ،هي لإلنسان ولسائر
ثم ُي ِّ
ّ

ّ
حب ّ
وامللذات ،مثل املآكل واملشارب
الشهوات
احليوانات ،والتي يغلب عليها ّ

واملباضعة ،فإذا متكَّنت هذه النفس من اإلنسان وانقاد هلا ،كان أشبه بالبهائم؛

ّ
الشاغل سيكون نحو ّ
ألن شغله ّ
الشهوات(.)53
تراث الب�صرة
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عدو ألهل الفضل،
ومن سامت صاحب هذه النّفس أنّه سيكون قليل احلياءٌّ ،

ومبغض ألهل العل ِم والورع والنّسك(.)54
م ّي ٌال إىل اخللوات،
ٌ

ِ
ّ
يستلذ
ألصحاب الفجور ،حم ّب ًا للفواحش،
باملقابل ،فإنّه سيكون مو َّدد ًا

السخفاء ،ويغلب عليه ال َّلهو واهلزلُّ ،
وكل ذلك
عند استامعها،
وترسه معارشة ُّ
ّ
ألن ّ
عي؛ ّ
امللذات حتتاج إىل
سيدعوه إىل اكتساب األموال بغري وجهها ّ
الش ّ

اإلنفاق(.)55

أسوأ النّاس ُخ ُلق ًا ،و ُيصبح لزام ًا عىل و ّيل
و َمن ينتهي إىل هذه احلالة ،فهو ُيعدُّ َ

األمر تقويمه وتأديبه ،وإبعاده أو نفيه ،حتّى ال خيتلط مع النّاس(.)56

السكر؛
ولقمع تلك النّفس ،عىل صاحبها العودة إىل كُتب األخالق ،وجتنّب ّ

ألنّه ُيثري النّفس وحيملها عىل التهتّك ،وارتكاب الفواحش ،واإلقالل من استامع
ال عن مسكويه يف ّ
األغاين ،واإلقالل من ال ّطعام( ،)57وهو ما أكّده أرسطو نق ً
أن

الشير قدْ ينتقل بالتّأديب إىل اخلري(.)58
ّ ِّ

أ ّما النّفس الغضب ّية ،فيشرتك يف مواصفاهتا اإلنسان واحليوان ،وميزهتا

الغضب واجلرأة وحم ّبة الغلبة( .)59وهي أقوى من النّفس ّ
وأرض عىل
الشهوان ّية،
ّ

صاحبها ،يف حال انقاد هلاْ ،
السجايا يف النّفس البرش ّية ،فإنّه
فإن
ْ
استنفذت هذه ّ
ِ
بالسباع أشبه ،فيكون جريئ ًا يف ِ
الس ِ
واألولياء والعبيد،
الح عىل اإلخوان
محل ِّ
ِّ
ْ
ب
وإن
غضب ِمن حالته ومل ينتقم لنفسه ،جتده يعود ّ
بالس ِّ
َ
بالضر عىل نفسه َّ
وال َّلطم ونتف ال ِّلحية ،وغريها(.)60

فإنا تقع يف املهالك،
والنّفس الغضب ّية تكون حم ّبة للغلبة ،ولتحقيق غايتهاّ ،

رشه ،وأحيان ًا
الش
ِّ
لكف ِّ
فوثوهبا عىل النّاس ،جتعل من اآلخرين ُيقدمون عىل ّ ِّ
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جهو ُد العلما ِء الب�صر ِّي َ
خللق ّية
ني يف ت�أط ِ

الرئاسة ،وهذه حتتاج إىل األموال التي سيقتنيها بطرق غري رشع ّية،
يقوم بطلب ّ
ويصل احلدّ بصاحبها إىل قتل َمن يناوئهم(.)61

التويض ّأوالً،
وكيف ّية تأديب صاحب هذه النّفس ،فيكون من خالل ّ

ْ
فإن استطاع اإلنسان تأديبها وقمعها ،فإنّه سيكون حلي ًام َوقور ًا عادالً حممو َد
الطريقة(.)62

ِ
السالح ال س ّيام يف
ولكي خي ّفف من رشور هذه النفس عىل صاحبها عدم محل ِّ

الشاب؛ ألنّه هي ِّيج النّفس الغضب ّية(.)63
جمالس اخلمر ،وجتنّب املسكر من َّ

والنّفس ال ّثالثة هي النفس الناطقة ،وهي التي يتم ّيز هبا اإلنسان عن

()64
رشف اهلل
احليوان  ،من خالل التفكري والتمييز والفهم ،ومها من ّ
السجايا التي َّ

السيطرة عىل ّ
الشهوان ّية والغضب ّية ،ويضبطهام(.)65
هبا اإلنسان ،وهبام يتمكّن من ّ

الرذائل والفواحش،
ومن فضائلها اكتساب العلوم واآلداب ،و ُبعدُ ها عن ّ
ِ
ِ
ومروءته،
أرزاقه
وقهرها للنفسني األخريني وتأديبهام ،وسياسة صاحبها يف
ِ
الرئاسة بوجوهها
حللم واحلياء والنّسك والع ّفة وطلب ِّ
وسالمة ن ّيته وا ُ
املستقيمة(.)66
والترشر،
وهلا عيوب ،منها :اخلُبث ،واحليلة ،واخلديعة ،واملكر ،واحلسد،
ّ

أن هذه العيوب هي يف ِّ
كل النفوسّ ،إل ّ
والرياء ،ومعلوم ّ
إن هذه النّفس
ِّ
والتحرر منها ،ومل تك ْن سمة غالبة عليها(.)67
استطاعت التغ ّلب عىل هذه العيوب
ْ
ّ
فلزام ًا عىل اإلنسان ْ
حيرك فكره ،ويم ِّيز أخالقه ،وخيتار منها ما كان
أن ِّ
مستحسن ًا مجيالً ،وحيمل نفسه عىل التش ّبه باألخيار ،وجتنّب عادات األرشار،
فإنّه ْ
وللرئاسة الذات ّية مستح ّق ًا(.)68
إن فعل ذلك صار باإلنسان ّية متح ّقق ًاِّ ،

تراث الب�صرة

262

جم ّلة ف�صل ّية حم ّكمة

�أ.م.د .خليل خلف اجلبوريّ � -أ.م.د .ر�شيد الط ّيف �إبراهيم

النف�س الب�شرية

النف�س ال�شهوانية

النف�س الناطقة

النف�س الغ�ضبية

�صفاتها
 قلة احلياء عداء اهل الف�ضل ميل اىل اخللوة بغ�ض اهل العلم التودد ال�صحابالفجور

�صفاتها
 التفكري التمييز الفهم البعد عن الرذائل� -سالمة النية

�صفاتها
 الغ�ضب اجلر�أة -حمبة الغلبة

ّ
الشكل من عمل الباح َثني

َِّ
يوضح أصناف النّفس وصفاهتا
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جهو ُد العلما ِء الب�صر ِّي َ
خللق ّية
ني يف ت�أط ِ

املبحث الثاين
الأخالق الفا�ضلة عند اجلاحظ يف كتابه (تهذيب الأخالق)
وضحها اجلاحظ يف كتابه ،وسنحاول يف
وهي أحد أقسام األخالق التي ّ

هذا املبحث ْ
نتطرق إىل أشهر سامت هذه األخالق واملعروفة يف جمتمعاتنا؛
أن ّ

ّ
التطرق إىل مجيعها سيكون عبئ ًا عىل الدِّ راسة ،فاجلاحظ أورد إحدى
ألن
ّ
والوقار ،واحلياء،
وعرشين سمة ،هي :الع ّفة ،والقناعة،
والتصون ،واحللمَ ،
ّ
الس ،والتواضع ،والبِرش ،وال ّلهجة،
والو ّدّ ،
والرمحة ،والوفاء ،واألمانة ،وكتامن ِّ ّ
الشدائدِ ،
والصرب عند َّ
والسخاءّ ،
وعظم
والشجاعة ،واملنافسة،
ّ
وسالمة النِّ ّيةّ ،
اهلمة ،والعدل.
ّ

السامت بام أ ّيدها من القرآن
وسنختار منها عرش سامت ،ونحاول ربط هذه ِّ

والسنّة النّبو ّية:
ُّ

ّأوالً :الع ّفة( :)69حدّ د اهلل العالقات اجلنس ّية التي حتافظ عىل ع ّفة اإلنسان،
ِ
ٍ
ٍ
ين ُه ْم لِ ُف ُر ِ
وج ِه ْم
وا َّلذ َ
ذكر ًا كان أم أنثى بآيات عديدة ،منها ،قال تعاىلَ :

ِ
ون* إِ َّل َع َل َأز َْو ِ
اج ِه ْم ْأو َما َم َلك ْ َ
ني* َف َم ِن
َحافِ ُظ َ
َي َم ُلوم َ
َت أ ْي َم ُنُ ْم َفإِ َّنُ ْم غ ْ ُ
ك َف ُأو َلئِ َ
ا ْب َتغَى َو َر َاء َذلِ َ
ون[املؤمنون .]7-5 :وذكر اجلاحظ الع ّفة
ك ُه ُم ا ْل َعا ُد َ
من ضمن األخالق الكريمة لإلنسان ،فقال :يقصد هبا ضبط النفس عن
ّ
صحته فقط ،واجتناب
الشهوات( ،)70واالكتفاء «بام ُيقيم أود اجلسد وحيفظ ّ
تراث الب�صرة
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السف والتقصري يف مجيع ّ
امللذات»( .)71ويقع حتت الع ّفة العديد من الفضائل،
ّ
واحلر ّية والدّ ماثة ،والورع(.)72
والصرب،
منها :احلياءّ ،
ِّ

تسهل
والرضا بام َّ
ثاني ًا :القناعة :هي «االختصار عىل ما سنح من العيشِّ ،

من املعاش ،وترك احلرص عىل اكتساب األموال ،وطلب املراتب العالية ،مع

الرغبة يف مجيع ذلك ،وإيثاره وامليل إليه ،وقهر النفس عىل ذلك ،والتقنّع باليـسري
ّ
ك َما َأ ْر َس ْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َ
وك ََذلِ َ
ك ِف َق ْر َي ٍة ِم ْن ن َِذ ٍير إِ َّل
منه»( ،)73ويف هذا قال تعاىلَ :
اءنَا َع َل ُأ َّم ٍة َوإِنَّا َع َل َآ َث ِ
ون* َق َال َأ َو َل ْو ِج ْئ ُتك ُْم
ار ِه ْم ُم ْقتَدُ َ
ت ُف َ
وها إِنَّا َو َجدْ نَا َآ َب َ
َق َال ُم ْ َ
ِ
ِ
ون[ الزخرف.]32 :
اءك ُْم َقا ُلوا إِنَّا بِ َم ُأ ْر ِس ْلت ُْم بِ ِه كَافِ ُر َ
بِ َأ ْهدَ ى مَّا َو َجدْ ت ُْم َع َل ْيه َآ َب َ
فالقناعة من األخالق الفاضلة لدى اإلنسان ،فلو عمل هبا املجتمع لزالت كثري

من املشاكل.

السج ّية مرغوبة يف عا ّمة النّاس ،وغري مستحسنة يف امللوك
وص ّفة هذه َّ

()74

واألمراء(.)75
ثالث ًاِ :
احللم :وردت كلمة احللم واحلليم يف القرآن الكريم باسم اهلل،

السج ّية جعلها
فكانت ص ّفة هلل،
ْ
وظهرت يف مخسة عرش موقع ًا ،فعظمة هذه ّ
السجايا احلميدة ،فقال:
بأنا من َّ
تقرتن باسم اهلل ،ومل ُيغفلها اجلاحظ ،فعر ّفها ّ
ويقصد به ترك االنتقام عند شدّ ة الغضب ،مع القدرة عىل ذلك ،وهذه حممودة

ألنم أقدر عىل
ما مل تؤ ِّد إىل ثلم جاه أو إفساد سياسة ،وهي عند امللوك أرغب؛ ّ

االنتقام(.)76

الصغري عن الكبري ال ُيعدُّ فضيلة ،بل ُيعدُّ خوف ًا ال
وقال-أيض ًا :-حلم ّ

حل ًام(.)77
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ري منظوم ِة ال ِق َي ِم واملبادئ ا ُ
جهو ُد العلما ِء الب�صر ِّي َ
خللق ّية
ني يف ت�أط ِ

رابع ًا :الوقار :هو اإلمساك عن فضول الكالم ،وكثرة احلركة واإلشارة،
ِ
واإلصغاء عند االستفهام والتو ّقف عن اجلواب ،والتح ّفظ
وق ّلة الغضب،

()78
الرسول
من
عرف اجلاحظ الوقار ،وعندما نقرأ لشخص ّية ّ
الترسع  .هكذا َّ
ّ

حممد ،نجد ّ
الشيفَ « :أ َّن
أن الوقار كان من سجاياه الكثرية ،ففي احلديث ّ
ّ
ات يو ٍم َع َل ر ِ
َر ُس َ
ي َيدَ ْي ِهَ ،ف َق َال ُم َعا ُذ
اح َلتِ ِه َو َأ ْص َحا ُب ُه َم َع ُه َب ْ َ
ول اهللَ خ َر َج َذ َ َ ْ
َ
ْب ُن َج َب ٍلَ :يا نَبِ َّي اهللَ ،أت َْأ َذ ُن ِل ِف َأ ْن َأ َت َقدَّ َم إِ َل ْي َك َع َل طِي َب ِة َن ْف ٍ
س؟ َق َالَ « :ن َع ْم»،
ْت َيا َر ُس َ
ي َع َل
ت َب ُم َعا ٌذ إِ َل ْي ِهَ ،ف َس َارا َجِيع ًاَ ،ف َق َال ُم َعا ٌذ :بِ َأ ِب َأن َ
ول اهللَ ،أ ْن َ ْ
َفا ْق َ َ
َي ْو َمنَا َق ْب َل َي ْو ِم َكَ ،أ َر َأ ْي َت إِ ْن ك َ
ش ٌء َو َل ن ََرى َش ْيئ ًا إِ ْن َشا َء اهلل َت َع َالَ ،ف َأ ُّي
َان َ ْ
ول اهللِ َص َّل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ف َق َالِْ :
ْالَ ْع َم ِل َن ْع َم َل َها َب ْعدَ َك؟ َف َص َم َت َر ُس ُ
«ال َها ُد
ِ
الش ُء ِْ
ال َها ُدَ ،وا َّل ِذي بِالن ِ
ِف َسبِ ِ
يل اهللِ»ُ ،ث َّم َق َال َر ُس ُ
َّاس َأ ْم َل ُ
ك
ول اهلل« :ن ْع َم َّ ْ
ِ
ِم ْن َذلِ َ
الصدَ َق ُة»َ ،ف َذك ََر ُم َعا ٌذ
الص َيا ُم َو َّ
الش ُء ِّ
الص َيا ُم َو َّ
ك َف ِّ
الصدَ َق ُة»َ ،ق َال« :ن ْع َم َّ ْ
ول اهللِ« :وع ِ
اد بِالن ِ
ك َُّل َخ ْ ٍي َي ْع َم ُل ُه ا ْب ُن آ َد َمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
َّاس َخ ْ ٌي ِم ْن َذلِ َ
ك»َ ،ق َال:
َ َ
ْت و ُأمي َع ِ
اد بِالن ِ
َّاس َخ ْ ٌي ِم ْن َذلِ َك؟ َق َالَ :ف َأ َش َار َر ُس ُ
ول اهللِ إِ َل
َف َم َذا بِ َأ ِب َأن َ َ ِّ
ِ ِ
ت إِ َّل ِم ْن َخ ْ ٍي»َ ،ق َالَ :و َه ْل ن َُؤ َ
اخ ُذ بِ َم َت َك َّل َم ْت بِ ِه َأ ْل ِسنَ ُتنَا؟ َق َال:
«الص ْم ُ
فيهَ ،ق َالَّ :
خ َذ مع ٍ
ول اهللِ ص َّل اهللُ َع َلي ِه وس َّلم َف ِ
ض َب َر ُس ُ
اذُ ،ث َّم َق َالَ « :يا ُم َعا ُذ َثكِ َلت َ
ْك
َُ
َ
ْ َ َ َ
َف َ َ
َّاس ع َل من ِ
اء اهللُ َأ ْن َي ُق َ
ول َل ُه ِم ْن َذلِ َ
ُأ ُّم َ
َاخ ِر ِه ْم ِف
ك َ -و َه ْل ُيك َّ
َب الن ِ َ َ
ك َ -أ ْو َما َش َ
َان ُي ْؤ ِم ُن بِاهللِ َوا ْل َي ْو ِم ْال ِخ ِرَ ،ف ْل َي ُق ْل َخ ْي ًا
َج َهن ََّم إِ َّل َما َن َط َق ْ
ت بِ ِه َأ ْل ِسنَت ُُه ْمَ ،ف َم ْن ك َ
ش ت َْس َل ُموا»»( .)79فكان
َأ ْو لِ َي ْسك ْ
شُ ،قو ُلوا َخ ْي ًا َت ْغن َُمواَ ،و ْاس ُكتُوا َع ْن َ ٍّ
ُت َع ْن َ ٍّ
القرآن الكريم وسنّة رسوله الكريم  مراجع حصيفه لعلامئنا األفذاذ.
السج ّية من األخالق الفاضلة لإلنسان ،فذكرها اهلل
خامس ًا :احلياء :تُعدّ هذه ّ
تراث الب�صرة
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سبحانه وتعاىل من خالل قوله تعاىلَ  :فجاء ْته إِحدَ ُاها َت ِش ع َل استِحي ٍ
ت
اء َقا َل ْ
َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ
إِ َّن َأ ِب َيدْ ُع َ
وك لِ َي ْج ِز َي َ
اء ُه َو َق َّص َع َل ْي ِه ا ْل َق َص َص َق َال َل
ك َأ ْج َر َما َس َق ْي َ
ت َلنَا َف َل َّم َج َ
ِ
ِ
َت ْ
غض الطرف
ني[القصص .]25 :ويقصد به هو ُّ
َف ن ََج ْو َت م َن ا ْل َق ْو ِم ال َّظال َ
عي
واالنقباض عن الكالم حشمة للمستحيا منه ،وهي حممودة ،ما مل تكن عن ٍّ

أو عجز(.)80

الرمحة :يقول اجلاحظّ :
الرمحة مركَّب من الو ّد واجلزع ،وال تكون
إن ّ
سادس ًاّ :

فالرمحة هي حم ّبة للمرحوم ،مع جزع
ّإل ملن تظهر منه لرامحه خ ّلة مكروهةَّ ،
احلال التي ِمن أجلها رحم(.)81

وهي حالة مستحسنة ،ما مل خترج بصاحبها عن العدل ،ومل ِ
تنته به إىل اجلور،
ٍ
بمحمود رمحة القاتل ،واجلاين عند القصاص(.)82
السياسة ،وبذا فليس
وفساد ِّ
ويف احلديث الرشيف ّ
ح َة ِما َئ َة ُجز ٍْء،
أن رسول اهلل ،قالَ :
الر ْ َ
«ج َع َل اهللُ َّ
ِ
ِ ِ
َف َأمس َ ِ ِ
ِ
نيَ ،و َأ ْنز ََل ِف ْالَ ْر ِ
اح ُم َْ
ال ْل ُق،
ك عنْدَ ُه ت ْس ًعا َوت ْسع َ
ت َ
ْ َ
ض ُجز ًْءا َواحدً اَ ،فب َها َي َ َ
ِ
ت َف ُع َحافِ َر َها َع ْن َو َل ِد َها َخ ْش َي َة َأ ْن ُي ِصي َب ُه»(.)83
َحتَّى إ َّن ا ْل َف َر َس َل َ ْ
الرتؤس ،وإظهار اخلمول ،وكراهية التعظيم،
سابع ًا :التواضع :وهي ترك
ّ

والزيادة يف اإلكرام ،وجتنّب املباهاة ،واملفاخرة باملال(.)84
ِّ

وال يكون التواضع ّإل يف أكابر النّاس ورؤسائهم وأهل الفضل والعلم(.)85
وقدْ َو َر َد « َع ِن النَّبِ ِّيَ ،أ َّن ُه َخ َط َب ُه ْمَ ،ف َق َال« :إِ َّن اهللَ أ ْو َحى إِ َ َّلَ ،أ ْن ت ََو َ
اض ُعوا
َحتَّى َل َي ْفخَ َر َأ َحدٌ َع َل َأ َح ٍد»»(.)86
ٍ
ٍ
ذل ِ
السخاء(َ :)87ب ُ
استحقاق ،وهو مستحسن ما
مسألة وال
املال من غري
ثامن ًاَّ :
مل ينته إىل اإلرساف والتبذيرْ ،
يستحق تبذير ًا(.)88
وأن يكون يف حم ِّل ِه ،فالبذل ملن ال
ّ
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ري منظوم ِة ال ِق َي ِم واملبادئ ا ُ
جهو ُد العلما ِء الب�صر ِّي َ
خللق ّية
ني يف ت�أط ِ

وبذلك يقول مسكويهّ :
السخاء وسط بني رذيلتني ،البخل واإلرساف(.)89
إن ّ

واجب؛ ّ
ألن بخلهم يؤ ِّدي إىل
أمر
ٌ
وهو عند النّاس فضيلة ،وعند امللوك ٌ
رضر عظيم بملكهم( ،)90قال تعاىلَ  :ف َأ َّما َم ْن َأ ْع َطى َوا َّت َقى* َو َصدَّ َق بِ ُْ
ال ْسنَى*
ِ
و َما َلك ُْم َأ َّل ُتن ِْف ُقوا ِف َسبِ ِ
يل اهللِ
سى[ ال َّليل ،]7-5 :وقال تعاىلَ :
س ُه ل ْل ُي ْ َ
َف َس ُن َي ِّ ُ
اث السمو ِ
ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ض[ احلديد.]10 :
َولِ م َري ُ َّ َ َ
الصرب عند ّ
َّب بني الوقار
الشدائد( :)91وهو من فضائل األخالق ،مرك ٌ
تاسع ًاّ :

والشجاعة ،وهو أمر مستحسن ،الس ّيام ْ
ّ
إن كان اجلزع غري نافعٍ ،واحلزن والقلق
الو ِ
غري جمديني( ،)92لقوله تعاىل :و َل َنب ُلو َّنكُم بِ َ ٍ ِ
الو ِع َو َن ْق ٍ
ف َو ُْ
ص ِم َن
شء م َن َْ ْ
َ ْ َ ْ ْ
ِ
س وال َّثمر ِ
ِ
ات َو َب ِّ ِ
ين إِ َذا َأ َصا َبت ُْه ْم ُم ِصي َب ٌة َقا ُلوا
ين * ا َّلذ َ
الصابِ ِر َ
ش َّ
ْالَ ْم َوال َو ْالَ ْن ُف ِ َ َ َ
ك ع َلي ِهم ص َلو ٌ ِ
ِ
إِنَّا لِ َوإِنَّا إِ َل ْي ِه َر ِ
ح ٌة َو ُأو َلئِ َ
ك ُه ُم
اج ُع َ
ون* ُأو َلئ َ َ ْ ْ َ َ
ات م ْن َر ِّبِ ْم َو َر ْ َ
ون[ البقرة.]157-155 :
ا ُْل ْهتَدُ َ
عارش ًا :العدل :وهو القسط ّ
اللزم لالستواء ،واستعامل األمور يف أماكنها
ٍ
ٍ
تقصري ،وال تقدي ٍم وال تأخري(.)93
إرساف وال
ووجوهها ومقاديرها ،من غري

نزلت بصيغة أمر ،لقوله
وعندما نزلت آية من القرآن تتك ّلم عن العدل،
ْ
ِ
ِ
ي الن ِ
َّاس َأ ْن
تعاىل :إِ َّن اهللَ َي ْأ ُم ُرك ُْم َأ ْن ت َُؤ ُّدوا ْالَ َمانَات إِ َل َأ ْهل َها َوإِ َذا َحك َْمت ُْم َب ْ َ
َان َس ِمي ًعا َب ِص ًريا[النّساء.]58 :
َ ْتك ُُموا بِا ْل َعدْ ِل إِ َّن اهللَ نِ ِع َّم َي ِع ُظك ُْم بِ ِه إِ َّن اهللَ ك َ
فاألخالق الفاضلة ،هي األخالق التي َّ
والسنّة
حث عليها القرآن الكريمُّ ،
ٍ
املطهرة ،ما ّ
خال من الفساد والتباغض
حث عليها ّإل لبناء جمتمع
النبو ّية
ّ
والفحشاء.
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املبحث الثالث
الأخالق املذمومة يف كتاب (تهذيب الأخالق) عند اجلاحظ

ِ
ِ
س َد لنا األخالق
يكتف اجلاحظ يف كتابه
مل
بذكر األخالق الفاضلة ،بل َ َ

بأنا منترشة ومعروفة عند كثري من النّاس ،مثل:
املذمومة ،التي -كام قالّ -

والترشر ،بل ّإنا عادات جمبولة عند أكثر النّاس(،)94
البخل ،واجلبن ،والظلم،
ّ
ويذهب إىل أكثر من ذلك ،فيقول« :بل ق ّلام ُيوجد يف النّاس َمن خيلو ِمن ُخ ُل ٍق
مكروه ،ويسلم من مجي ِع العيوب ،ولكنّهم يتفاضلون يف ذلك»( ،)95ويذكر

السبب؛ ّ
الش»(.)96
ّ
«ألن الغالب عىل طبيعة اإلنسان َّ ّ

ّ
والتبذل،
والش ُه،
أورد اجلاحظ ثالث ًا وعرشين سمة ،وهي :الفجور،
َّ

والسفه ،واخلرق ،والقحة ،والعشق ،والقساوة ،والغدر ،واخليانة ،وإفشاء
َّ
الس ،والنميمة ،والكرب ،والعبوس ،والكذب ،واخلبث ،واحلقد ،والبخل
ِّ ّ
اهلمة ،واجلور .وسنختار منها عرش ًا لتكون
واجلبن ،واحلسد ،واجلزع ،وصغر ّ

حمور املبحث الثالث.

ّأوالً :الفجور :يقصد بالفجور هو «االهنامك يف ّ
الشهوات ،واالستكثار

منها ،والتو ّفر عىل ال َّل ّذات ،واإلدمان عليها ،وارتكاب الفواحش ،واملجاهرة
الشهوات»( .)97وقدْ َّبي اهلل سبحانه وتعاىل ّ
السف يف مجيع ّ
أن
هبا ،وباجلملة َّ َ
ِ
والفجار ،قال تعاىلَ :
ين َآ َمنُوا َو َع ِم ُلوا
بني املتّقني
هناك فارق ًا كبري ًا َ
أ ْم ن َْج َع ُل ا َّلذ َ
ّ
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ِ
ِ ِ
الص َِ ِ
ني كَا ْل ُف َّج ِ
ين ِف ْالَ ْر ِ
ار[ص.]28:
ض َأ ْم ن َْج َع ُل ا ُْلتَّق َ
َّ
الات كَا ُْل ْفسد َ

َّب من البغض
ثاني ًا :القساوة :وهو التّهاون بام يلحق األذى بالغري ،وهو مرك ٌ

ّ
السالح املتو ِّلني
والشجاعة والقساوة ،وهو مكرو ٌهّ ،إل من اجلند وأصحاب ِّ

للحروب( .)98وقدْ هنى اهلل تعاىل عن القسوة ،وقسوة القلب بقوله تعاىلُ  :ث َّم
َالجار ِة َأو َأ َشدُّ َقسو ًة وإِ َّن ِمن ِْ
ِ
ت ُق ُلو ُبك ُْم ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َ
ال َج َار ِة َلا
َق َس ْ
َ
ْ َ َ
ك َف ِه َي ك ْ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
اء َوإِ َّن ِمن َْها َلا َ ْيبِ ُط ِم ْن َخ ْش َي ِة اهللِ
َي َت َف َّج ُر منْ ُه ْالَ ْنَ ُار َوإِ َّن من َْها َلا َي َّش َّق ُق َف َيخْ ُر ُج منْ ُه ا َْل ُ
ِ ِ ِ
وب ْم
َو َما اهللُ بِغَافِ ٍل َع َّم َت ْع َم ُل َ
ون[البقرة .]74 :وقال تعاىلَ  :ف َو ْي ٌل ل ْل َقاس َية ُق ُل ُ ُ
[الزمر .]22 :فالقسوة من قسوة القلوب التي َّ
حذر منها القرآن الكريم.
ّ

ثالث ًا :الغدر :وهو العودة عام بذله اإلنسان عىل نفسه من الوفاء ،وهو

مستقبح ْ
أرض( .)99وهو
وإن كان فيه مصلحة ،وبامللوك ّ
والرؤساء أقبح ،وهلم ّ

الرسول
من العادات واألخالق املنبوذة التي ْ
السنّة النّبو ّية؛ إ ْذ قال ّ
هنت عنه ّ
ال ِديع ُة و ِْ
ال َيا َن ُة ِف الن ِ
َّار»(.)100
الكريم« :ا َْلك ُْر َو َْ َ َ
رابع ًا :اخليانة :هي االستبداد بام اؤمتن عىل اإلنسان من األموال واألعراض،
ِ ِ
والرسائل عن وجوهها( .)101ودائ ًام ما يقرتن
ُ
وماحدة مودعه ،وحتريف األخبار ّ
الغدر باخليانة ،فهام من أسوأ العادات واألخالق التي يتخ ّلق هبا الفرد.
خامس ًا :الكرب( :)102من األخالق املذمومة التي هنى اهلل تعاىل عنها يف
ِ
ش ِف ْالَ ْر ِ
ول َت ْ ِ
حمكم كتابه العزيز ،بقولهَ :
ب ك َُّل
ض َم َرح ًا إِ َّن اهللَ َل ُي ُّ
مت ٍ
َال َفخُ ٍ
ُْ
يمر اجلاحظ دون ذكر ذلك ،فذكرّ :
«أن
ور[ لقامن .]18 :ومل ّ
استعظام اإلنسان لنفسه ،واستحسان ما فيه من الفضائل ،واالستهانة بالنّاس

واستصغارهم ،والرت ّفع عىل َمن جيب التواضع له ،وهذا الفعل يب ِّغض النّاس
تراث الب�صرة
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بصاحبه ،ومن بغضه النّاس ساء حاله»(.)103

ّبوي
سادس ًا :الكذب :جاء النّهي عن الكذب يف القرآن الكريم واحلديث الن ّ
الشيف ،بل إنّه كان منبوذ ًا يف العادات والتقاليد العرب ّية؛ إ ْذ قال تعاىل :إِ َّن اهللَ
ّ
َل َ ْي ِدي َم ْن ُه َو ُم ْ ِ
السنّة النّبو ّية أنّه جاء رجل
س ٌ
ف ك ََّذ ٌ
اب[ غافر]28 :؛ ويف ُّ
الزنا،
الرسول ،فقال له :يا رسول اهللّ ،إن
ُ
الس أربع ذنوبِّ :
إىل ّ
ارتكبت يف ِّ ّ
الرسول
والسقة ،والكذب ،فأ ّيتهن َ
شئت تركتُها لك ،فقال له ّ
ورشب اخلمرَّ ،

الرجل ،وك َّلام أراد ْ
هيم باخلطيئة ،يتذكّر عهده مع
أن َّ
َ : دع الكذب .فذهب َّ

وعيل ْ
عيل
الرسول  ،ويقول ر ّبام سألني،
ّ
أن أكون صادق ًا يف اجلواب ،فيجري َّ
َّ
احلدّ ْ ،
اضطره أخري ًا لرتكها
الرسول ،ممّا
وإن
كذبت ،فقدْ
ُ
ُ
ّ
نقضت العهد مع ّ
أمجع(.)104

تبي خطورة ممارسة الكذب؛ ولذا فقدْ أعطاه اجلاحظ اهتامم ًا يف
هذه ّ
القصة ّ

كتابه ،فقال عنه :هو اإلخبار عن يشء بخالف حقيقته ،وهو مكروه ما مل يكن
يوصل إليه
مرضة ،ال يمكن دفعها ّإل به ،أو اجرتار نف ٍع ال غنى عنه ،وال َ
لدفع ّ
ّإل به ،فهو عند ذاك غري مستقبح ،بل ُيستقبح ْ
إن كان عبث ًا ،والكذب مستقبح
والرؤساء أقبح(.)105
عند امللوك ّ

سابع ًا :البخل( :)106من اآلفات اخلُ ُلق ّية العظيمة التي ذكرها اهلل يف كتبه
ِ
َاه ُم اهللُ
َّاس بِا ْل ُبخْ ِل َو َي ْكت ُُم َ
ون َو َي ْأ ُم ُر َ
ين َي ْبخَ ُل َ
ون َما َآت ُ
ون الن َ
العزيز بقوله :ا َّلذ َ
ِ ِ
ِِ
ِ
ين َع َذا ًبا ُم ِهينًا[ النّساء .]37 :وهناك آيات كثرية تذ ّم
م ْن َف ْضله َو َأ ْعتَدْ نَا ل ْلكَاف ِر َ

البخل ،ويقصد به« :منع املسرتفد مع القدرة عىل رفده»( ،)107وهذا اخلُ ُلق مكروه

من مجيع النّاسّ ،إل إنّه من النّساء ّ
يستحب من النّساء البخل ،أ ّما امللوك
أقل ،بل
ّ
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والعظامء ،فالبخل أبغض عليهم من العا ّمة(.)108

عم ُتذر عواقبه ،أو ال تؤ َمن
ثامن ًا :اجلبن :هو اجلزع عند املخاوف ،والرت ّدد ّ

مغ ّبته ،وهو مكرو ٌه من ِّ
أرض(.)109
الكلّ ،إل إنّه عند امللوك واجلند ّ
الر ُج ِل ُش ٌّح َهالِ ٌعَ ،أ ْو ُج ْب ٌن
الرسول يف
«ش َما ِف َّ
ِّ
وعن ّ
مضار احلبن ،قالُّ َ :
َخالِ ٌع»(.)110
ّ
«التأل بام يراه اإلنسان لغريه من اخلري ،وما جيدُ ُه فيه من
تاسع ًا :احلسد :هو

()111
الرسول َ ،ق َال:
الفضائل واالجتهاد يف إعدام ذلك الغري ما هو له»  .فعن ّ

َاج ُشواَ ،و َل تَدَ ا َب ُرواَ ،و َل َيبِ ْع َب ْع ُضك ُْم َع َل َب ْي ِع
اسدُ واَ ،و َل َت َباغ ُ
َضواَ ،و َل َتن َ
« َل َ َت َ
َب ْع ٍ
ضَ ،وكُونُوا ِع َبا َد اهللِ إِ ْخ َوانًا ،ا ُْل ْسلِ ُم َأ ُخو ا ُْل ْسلِ ِم َل َي ْظلِ ُم ُه َو َل َ ْ
ي ِق ُر ُه،
ي ُذ ُل ُه َو َل َ ْ
ِ
ث مر ٍ
ِ
ِ
ات ،بِ َح ْس ِ
ي ِق َر
الش َأ ْن َ ْ
ال َّت ْق َوى َها ُهنَاُ ،يش ُري إِ َل َصدْ ِره َث َل َ َ َّ
ب ْام ِر ٍئ م َن َّ ِّ
َأ َخا ُه ا ُْل ْسلِ َم ،ك ُُّل ا ُْل ْسلِ ِم َع َل ا ُْل ْسلِ ِم َح َرا ٌمَ ،د ُم ُه َو َما ُل ُه َو ِع ْر ُض ُه »(.)112
عارش ًا :اجلورُ :يعدّ اخلروج عن االعتدال يف ِّ
كل يشء من األخالق املكروهة

السف والتقصري ،وأخذ األموال يف غري وجهها،
وهو ما ُيعرف باجلور ،يف ّ

واملطالبة بام ال جيب من احلقوق الواجبة ،وفعل األشياء يف غري مواضعها وال

أوقاهتا ،وال عىل القدر الذي جيب ،وال عىل الوجه الذي ُيب(.)113
ّبيَ ،ق َالِ ِ َ ِ َ :
ش ٍة إِ َّل ُي ْؤتَى بِ ِه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َم ْغ ُل ً
ولَ ،ل
َع ِن الن ّ
«ما م ْن أمري َع َ َ
َي ُف ُّك ُه إِ َّل ا ْل َعدْ ُلَ ،أ ْو ُيوبِ ُق ُه َْ
ال ْو ُر»(.)114
أرش ما تكون عىل الفرد واملجتمع ،فهي تُورث العنف،
فاألخالق املذمومة ّ

َّ
وحذر منها،
والتباغض ،فعاجلها العلامء ،ومنهم اجلاحظ الذي َّبي أوصافها،

الصاحلني.
والسنّة وأقوال ّ
معتمد ًا عىل ما جاء يف القرآن ُّ
تراث الب�صرة
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املبحث ال َّرابع
وال�سمات اجلامعة ملحا�سن الأخالق عند
ما ت�شابه من �سمات الأخالقِّ ،
اجلاحظ يف كتاب (تهذيب الأخالق)
ُيورد لنا اجلاحظ ّ
أن هناك من األخالق ما حتتمل األمرين ،فهي عند البعض

فضيلة ،وعند اآلخر رذيلة ،وهذه جيب الوقوف عندها وبياهنا ،وهي:

حب الكرامة :ويقصد هبا ْ
رس اإلنسان بالتعظيم والتبجيل واملقابلة
ّأوالًّ :
أن ُي ّ

الس ِّن حممود؛ ألنّه حي ّثهم عىل حم ّبة
باملدح والثناء اجلميل ،فهو عند أحداث ِّ
اكتساب الفضائل ،أ ّما عند أهل الفضائل ،فال جيب ْ
أن يقبلوا بالتعظيم ،وال

رسوا به؛ ألنّه ْ
والسور به ،وهو غري حممود(.)115
إن زاد سيجري جمرى التم ّلق ّ
ُي ّ

حب الزّينة :والتصنّع له بالظهور بمركوب فاره ،وكثرة اخلدم واحلشم،
ثاني ًاّ :

()116
الرهبان وأهل الدِّ ين
الرياسة وامللوك  ،ومذموم عند ّ
فهو حممو ٌد عند أهل ّ

ّ
والشيوخ وأهل العلم واخلطباء والواعظني ،فلهم لبس العا ّم واخلشن من
املالبس ،وكراهية التن ّعم(.)117

ثالث ًا :املجازاة عىل املدح :وهو جمازاة َمن يمدح إنسان ًا ويشكر ُه يف املجالس

واملحافل ،فهذا اخللق مستحسن من امللوك واألمراء؛ ّ
ألن املمدوح سيكون له
ذكر ًا مجي ً
ال خالي ًا من التم ّلق ،ومن فضائل ذلك هلم بقاء ذكرهم اجلميل(.)118

أ ّما العا ّمة من النّاس وأصاغرها ،فمح ّبتهم يف مدحهم غري مستحسن؛ ّ
ألن
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املادح إذا مدح الدّ ينء من النّاس ،فإنّام خيدعه(.)119

وكثري من النّاس إذا ُمدحوا بام ليس فيهم ،يبادرون إىل جمازاة املادح ،فيكونون

الشء يف غري موضعه(.)120
قدْ وضعوا ّ

الرغبة بالعيش ّ
بأقل احلاجات من األموال واألغراض،
رابع ًا :الزّهد :وهو ّ

والزهاد واخلطباء والواعظني ،وغري مستحسن
وهذا مستحسن من العلامء
ّ

ليذب هبا عن
عند امللوك والعظامء؛ ألنّه من هيبتهم ،وامللك ال ُيقام ّإل باملال،
ّ

ملكه(.)121

ٌ
ور ّبام يتبادر إىل ِّ
سؤال :ما هي مواصفات اإلنسان اجلامع ملحاسن
الذهن

األخالق؟

ال كام ً
مل يغ ُفل اجلاحظ عن ذكر ذلك ،بل أورد فص ً
ال عنه ،وسنحاول بيانه،

فيقول :اإلنسان التا ّم هو الذي مل تفت ُه فضيلة ،ومل تشنه رذيلة ،فريدف بالقول،
إن التامم ْ
ّإل ّ
وإن كان عزيز ًا ،فهو بعيد التناولّ ،إل إنّه ممكن وغاية ما ينتهي به

بالصفات اآلتية:
اإلنسان .ووصف حماسن( )122األخالق ّ

متحرز ًا
ّأوالً :التف ّقد للعيوب :من أوصاف اإلنسان التّا ّم تف ّقده لعيوبه،
ِّ
من دخول النقص عليه ،جمتهد ًا يف بلوغ الغاية لصورة الكاملِّ ،
متلذذ ًا لكامل
األخالق(.)123

ثاني ًا :القراءة واإلحاطةّ :
إن مما ُيوصل اإلنسان إىل غاية الكامل يف األخالق

هي معرفته بالعلوم احلقيق ّية ،لإلحاطة بامهية األمور ،وكشف عللها وغاياهتا
السياسات(.)124
وهناياهتا ،واالهتامم بقراءة كتب األخالق وسري ِّ

ثالث ًا :االقتصاد يف ّ
الشهوات :إ ْذ ينبغي ملن يبحث عن التامم يف األخالق
تراث الب�صرة
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ّ
ْ
وملذاته قانون ًا راتب ًا ،يقصد فيه االعتدال ،وجتنّب اإلرساف
أن جيعل لشهواته
واإلفراط ،ويعتمد ما كان من ّ
الشهوات عىل ما كان من أوجهه املستحسنة،

واالبتعاد عن خمالطة اخللعاء(.)125

التعود عىل الكرم :وهو من السـّــجايا التي هلا أجر عند اهلل ،لقوله
رابع ًا:
ّ
ِ
ون َأ ْم َو َُال ْم ِف َسبِ ِ
َت َس ْب َع َسنَابِ َل
يل اهللِ ك ََم َث ِل َح َّب ٍة َأ ْن َبت ْ
ين ُين ِْف ُق َ
م َث ُل ا َّلذ َ
تعاىلَ :
اع ُ ِ
ِف ك ُِّل سنْب َل ٍة ِم َئ ُة حب ٍة واهللُ ي َض ِ
ِ
ِ
يم[البقرة.]261 :
ُ ُ
َ َّ َ ُ
اء َواهللُ َواس ٌع َعل ٌ
ف َل ْن َي َش ُ
وهنا يكون من خالل عدم االستبداد باملأكل واملرشب وحده ،بل يرشك إخوانه

وإن كان ملك ًاْ ،
ومو ّديهْ ،
أن ُيرشك حاشيته وندماءه(.)126

الزهد باملال،
خامس ًا :الزّهد يف املال ،وحسن
الترصف به :من كامل اإلخالقّ ،
ّ

()127
ويفرقه
والنظر إليه أنّه آلة تُنال منها األغراض  .ويكون كسبه من وجههّ ،

يف وجهه ،وامللوك جيب ْ
أن حيرصوا عىل جبي األموال من ح ِّقها وواجباهتا،

ربوا املساكني ،ويتف ّقدوا
ورصفها عىل مستح ّقيها ،من أرزاق وجند وغريهم ،وي ّ

الغرباء(.)128

الس ِّيئة يف املجتمع ،وقدْ ن ّبه
سادس ًا :ترك الغضبُ :يعدُّ الغضب من العادات ّ

الرسول عن االبتعاد عنه ملا له آثار س ّيئة عىل الفرد واملجتمع( ،)129فقدْ ورد
ّ
ول اهللَِ ،ع ِّلمنِي ك َِلم ٍ
«َ ...أ َّن ر ُج ًل َأتَى إِ َل رس ِ
ول اهللَِ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ت َأ ِع ُ
يش
َ
ْ
َ ُ
َ
()130
ول َ :
ِبِ َّنَ ،و َل ُتكْثِ ْر َع َ َّل َف َأن َْسىَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ب»»
«ل َتغ َْض ْ
ملحب كامل األخالق تركه للغضب ،فالغضبان يكون
فقال اجلاحظ :ينبغي
ِّ

والسبائع ،يفعل ما يفعل دون علم وال رويةْ ،
فإن علم صاحب
بمنزلة البهائم ّ

اخللق ذلك ،علم ما سيكون عليه من الوصف ،فرتاه ُيجم عن االقتصاص،
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خللق ّية
ني يف ت�أط ِ

فيكون حلي ًام()131؛ وترك الغضب يكون من خالل التفكري يف األخبار الواردة

وأن ِّ
خيوف نفسه من عقاب اهللْ ،
يف كظم الغيظ ،والعفوْ ،
حيذر نفسه عاقبة
وأن ِّ
العداوةْ ،
وأن يفكِّر يف قبح الغضب(.)132

بالتعود
وحب اخلري وإلفه :وهذه تكون
سابع ًا :حم ّبة النّاس والتو ّدد إليهم،
ّ
ّ

والرمحة هبم ،فالنّاس جتمعهم
والرأفة ّ
عىل حم ّبة النّاس ،والتو ّدد إليهمّ ،..
القوة اإلهل ّية(ْ ،)133
حب فعل اخلري ،وطلبه(،)134
مهه ّ
اإلنسان ّية وحلية ّ
وأن جيعل َّ
وترك القبيح من العيوب والقبائح(.)135

ثامن ًا :كره التم ّلق :من فضائل األخالق عند اإلنسان كُره التم ّلق وإبغاضه،

وله ْ
حيب َمن ُيدي إليه شيئ ًا من عيوبه بالبِ ْش والقبول(.)136
أن ّ

إن مت ّلكها الفرد ،يكون له ٌّ
الصفات التي ْ
كبري
السجايا هي ِّ
فتكون هذه َّ
حظ ٌ
من األخالق الفاضلة.
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اخلامتة
املهمة التي ال
ُي ّعد كتاب (هتذيب االخالق) للجاحظ من الكتب االجتامع ّية ّ

غنى من االطالع عليه ،لفائدته الكبرية يف ترسيخ وهتذيب أخالق الفرد ،ولبيان
السابق للكتاب ،ن ّ
أهم ما
ُلخص ّ
ما هو عليه من سجايا محيدة ،وبعد العرض ّ

توصل إليه الباحثان من نتائج:
ّ

 -1أسهم العلامء البرص ّيون يف العلوم اإلنسان ّية والعلم ّية كا ّفة ،وكان هلم

دور كبري يف تنشيط العلوم يف ّ
كل املجاالت.

البرصي املولد واملامت ،يف إثراء املكتبة العلم ّية
 -2لقدْ أسهم اجلاحظ،
ّ

ورقي
أثر يف تقدّ م
بالكثري من الكتب التي
ْ
ّ
جتاوزت املائة بكثري ،وكان لكتبه ٌ

العلوم آنذاك.

اهلجري ،وهو القرن الذي مت ّيز
 -3ظهر اجلاحظ يف أواسط القرن الثاين
ّ

بظهور العلوم العقل ّية ،واملذاهب الكالم ّية ،وظهور واضح لعامل الرتمجة ،متكّن
خالهلا من إثبات نفسه بوصفه أحد أعمدة العلوم اإلنسان ّية األدب ّية.

سهل عليه ذلك
 -4متكّن اجلاحظ من الدّ خول يف نفوس املجتمع ،ما ّ

يوضح الكثري من طبائع املجتمع آنذاك ،وما هلا
يف تأليف هذا الكتاب الذي ِّ
وعليها من سجايا .وذكر ّ
تقسم عىل ثالثة أصناف :الغضب ّية
أن النفس البرش ّية ّ
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جهو ُد العلما ِء الب�صر ِّي َ
خللق ّية
ني يف ت�أط ِ

ّ
والشهوان ّية ،والنّاطقة.

 -5متكّن اجلاحظ من بيان إحدى وعرشين سمة وسج ّية فاضلة لألخالق،
ِ
الصحابة.
والسنّة النّبو ّية ،وأقوال ّ
مستمدّ ًا معلوماته عنها من القرآن الكريمّ ،
س َد اجلاحظ يف كتابه ثالثة وعرشين سمة لألخالق املذمومة ،تشكِّل
َ َ -6

الس ّيئة.
السامت العا ّمة لطبيعة البرش َّ
ِّ

 -7ذكر اجلاحظ ّ
السجايا َمن إن استخدمتها ع ّينة من املجتمع
أن هناك من ّ

تكون سج ّية فاضلةْ ،
وإن استخدمتها ع ّينة ُأخرى تكون مذمومة.

 -8أورد اجلاحظ ثامنية سجايا من األخالق ُيمكن ْ
أن تكون هي اجلامعة
ِ
ِ
األخالق.
ملحاسن
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ُ
الهوام�ش
احلموي ،معجم األدباء إرشاد األريب إىل معرفة األديب ،حتقيق :إحسان
 -1ياقوت
ّ
يب ،حسن ،أدب اجلاحظ :ص.10
السندو ّ
ع ّباس872/4 :؛ ّ
 -2جرب ،مجيل ،اجلاحظ وجمتمع عرصه يف بغداد :ص.9
ركيل ،خري الدِّ ين ،األعالمُ .74/5 :يطلق عىل أصحاب وأتباع اجلاحظ من
ِّ -3
الز ّ
املعتزلة وغريهم بالفرقة اجلاحظ ّية.
احلموي ،معجم األدباء.872/4 :
 -4ياقوت
ّ
كثري من املعطيات تؤكِّد ّ
أن اجلاحظ ولد بعد هذا التاريخ بعرش سنواتُ .ينظرّ :بلت،
شارل ،اجلاحظ يف البرصة وبغداد وسامراء :ص.92
احلموي ،معجم األدباء.872/4 :
 -5ياقوت
ّ
ركيل ،األعالم.74/5 :
ِّ -6
الز ّ
احلموي ،معجم األدباء.872/4 :
 -7ابن النّديم ،الفهرست :ص169؛ ياقوت
ّ
ّ -8بلت ،اجلاحظ :ص.114-110
يب ،أدب اجلاحظ :ص.23
 -9السندو ّ
لمي بالوالء(- 118
الس ّ
 -10يزيد بن هارون :هو يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت ّ
الواسطي ،أبو خالد ،من ح ّفاظ احلديث ال ّثقات .كان واسع العلم بالدِّ ين ،ذك ّي ًا،
،)#206
ّ
كبري ّ
الشأن .أصله من بخارى ،ومولده ووفاته بواسطُ .قدّ ر َمن كان حيرض جملسه بسبعني
الزركيل ،األعالم:
ألف ًا .وكان يقول :أحفظ أربعة وعرشين ألف حديث بإسنادها وال فخرّ .
190/8
عزت الس ّيد ،فلسفة األخالق عند اجلاحظ :ص.13
 -11أمحدّ ،
 -12يعرف باألَ ْخ َفش األَ ْو َسط ،ال تُعرف سنة والدته ،لكنّه ّ
توف سنة( ،)#215هو:
نحوي ،عامل بال ُّلغة
البرصي ،أبو احلسن،
ثم
املجاشعي بالوالء،
سعيد بن مسعدة
ّ
ّ
البلخيّ ،
ّ
ّ
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ري منظوم ِة ال ِق َي ِم واملبادئ ا ُ
جهو ُد العلما ِء الب�صر ِّي َ
خللق ّية
ني يف ت�أط ِ
واألدب ،من أهل بلخ .سكن البرصة ،وأخذ العرب ّية عن سيبويه .صنّف كتب ًا ،منها (تفسري
معاين القرآن  -خ) ،و (رشح أبيات املعاين  -خ) ،و (االشتقاق) ،و (معاين ِّ
الشعر) ،و (كتاب
مصور ًا عن حسني شلبي ( 330أدبيات) وزاد يف
امللوك) ،و (القوايف  -خ) يف دار الكتب
َّ
العروض بحر (اخلبب) ،وكان اخلليل قدْ جعل البحور مخسة عرش ،فأصبحت ستّة عرش.
الزركيل ،األعالم.102-101 /3 :
ِّ
يب ،أدب اجلاحظ :ص .28والن ّظام :هو إبراهيم
السندو ّ
ّ -13بلت ،اجلاحظ :ص118؛ ّ
أئمة املعتزلة ،قال
ابن س ّيار بن هانئ
ّ
البرصي( ،)#231 -000أبو إسحاق الن ّظام :من ّ
اجلاحظ( :األوائل يقولون يف ّ
كل ألف سنة رجل ال نظري لهْ ،
صح ذلك ،فأبو إسحاق من
فإن ّ
تبحر يف علوم الفلسفة ،واطلع عىل أكثر ما كتبه رجاهلا من طبيع ّيني وإهل ّيني ،وانفرد
أولئك)ّ .
خاصة تابعته فيها فرقة من املعتزلة ُس ِّميت (الن ّظام ّية) نسبة إليه .وبني هذه الفرقة وغريها
بآراء ّ
للر ّد عىل الن ّظام ،وفيها تكفري له وتضليل .أ ّما شهرته
مناقشات طويلة .وقدْ ُأ ِّلفت كتب ّ
خاصة ّ
بالن ّظام ،فأشياعه يقولونّ :إنا من إجادته نظم الكالم ،وخصومه يقولون :إنّه كان ينظم اخلرز
ركيل ،األعالم.43/1 :
يف سوق البرصةِّ .
الز ّ
يب ،أدب اجلاحظ :ص.23
السندو ّ
ّ -14
 -15أمحد ،فلسفة األخالق :ص.23-22
يب ،أدب اجلاحظ :ص.144-114
السندو ّ
ّ -16
 -17كتاب ضخم يصف طبائع احليوانات شؤون ًا ،وال عالقة له بعنوان الكتاب ،فهو
فالزرادشت ّية إىل النرصان ّية ،فاإلسالم،
يضم بحوث ًا عن التعاليم الدين ّية من اليهود ّية إىل املانو ّيةّ ،
ّ
وتطرق فيه إىل اإلحلاد ّية ،والغاية من تأليف هذا الكتاب هو متجيد اخلالق وامتداح اإلسالم
ّ
يف رشائعه .جرب ،اجلاحظ :ص.15
ّ -18
إن َمن ي ّطلع عىل هذه املؤ ّلفات ال خيرج ّإل وهو ممتلئ النّفس بإحسان ال ّلغة العرب ّية.
يب ،أدب اجلاحظ :ص.39
السندو ّ
ّ
ِ
ُ
 -19من أبدع ما أ ّلفه اجلاحظُ ،يستفاد منه يف أصول التدبري املنز ّيل ،واستثامر املال،
ِ
يب ،أدب اجلاحظ :ص.125
السندو ّ
واالنتفاع من أتفه األشياءّ .
يب ،أدب اجلاحظ :ص.118
السندو ّ
ّ -20
ِ
حممد طه،
احلاجريُ .ينظر:
حممد طه
ّ
ّ
احلاجريّ ،
الرسائل التي ح ّققها ّ
 -21هي من ضمن ّ
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جمموع رسائل اجلاحظ :ص.156-113
احلاجريُ .ينظر :احلاجري ،جمموع
حممد طه
ّ
الرسائل التي ح ّققها ّ
 -22هي من ضمن ّ
رسائل اجلاحظ :ص.221-191
 -23ابن النّديم ،الفهرست :ص.57
 -24ابن النّديم ،الفهرست :ص.57
 -25عن حم ّقق الكتاب الربصان والعرجان وسنة نرشهُ ،ينظر :أمحد ،فلسفة األخالق:
ص.25
ركيل ،األعالم.74/5 :
ِّ -26
الز ّ
حممد :ص.10
 -27اجلاحظ ،هتذيب األخالق ،قرأه وع ّلق عليه :أبو حذيفة إبراهيم بن ّ
 -28اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.11
 -29جرب ،اجلاحظ :ص.25
 -30نق ً
ال عن :مسكويه ،هتذيب األخالق ،حتقيق :عامد اهلال ّيل :مقدّ مة املح ّقق :ص.11
حممد هارون.214/2 :
 -31ابن فارس ،معجم مقاييس ال ّلغة ،حتقيق:
عبدالسالم ّ
ّ
 -32هتذيب األخالق :ص.12
 -33هتذيب األخالق :ص.265
اخلراز ،خالد بن مجعة ،موسوعة األخالق :ص.21
ّ -34
 -35أمني ،أمحد ،األخالق :ص.2
 -36اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.12
 -37اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.39
ال عن مسكويهّ :
 -38يقول جالينوس(ت 199ق.م) نق ً
خي
إن النّاس فيهم َمن هو ِّ
رشير بالطبع .هتذيب األخالق :ص.266
بالطبعِ ،وفيهم َمن هو ِّ
 -39اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.14
 -40اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.14
 -41وهو ما أكّده الغزا ّيل من ّ
يسء إىل حسن ممكن ،بدليل قوله
أن تغيري األخالق من ّ
«حسنُوا أخال َقكُم» .مبارك ،زكي ،األخالق عند الغزايل :ص.153
عليه ّ
والسالمِّ :
الصالة ّ
 -42اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.14
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ري منظوم ِة ال ِق َي ِم واملبادئ ا ُ
جهو ُد العلما ِء الب�صر ِّي َ
خللق ّية
ني يف ت�أط ِ
 -43اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.14
اهلاشمي ،عبد اهلل ،األخالق
 -44امل َط ّهري ،مرتىض ،فلسفة األخالق :ص .108و ُينظر:
ّ
واآلداب اإلسالم ّية :ص.9
 -45وحدّ د أحد الباحثني ّ
أن مصادر وأصول األخالق أربعة ،هي :القرآن الكريم،
املليجي ،يعقوب،
الصحابة ،والعادات والتقاليد اإلسالم ّية.
والسنّة والنّبو ّية ،وأخالق ّ
ّ
ّ
السامو ّية واألخالق الوضع ّية :ص.30-28
األخالق يف اإلسالم مع املقارنة بالدِّ يانات ّ
حممد حسني شمس الدّ ين.365/1 :
 -46ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيقّ :
 -47ابن كثري ،تفسري القرآن.373/8 :
البيهقي ،السنن الكربى.323/10 :
-48
ّ
البيهقيُ ،شعب اإليامن.373/10 :
-49
ّ
 -50نق ً
الشريازي ،نارص مكارم ،األخالق يف القرآن.13/1 :
ال عن:
ّ
الشريازي ،األخــالق يف القرآن.10/1 :
-51
ّ
 -52هتذيب األخالق :ص.15
ويذكر مسكويهّ :
أن النّفس ّ
فتسمى
تسمى بالبهيم ّية ،أ ّما النّفس الغضب ّية،
َّ
الشهوان ّية ّ
تسمى امللك ّيةُ .ينظر :هتذيب األخالق :ص.248
السبع ّية ،والنفس الناطقة ّ
ّ
 -53اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.15
 -54اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.16
 -55اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.16
 -56اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.16
 -57اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.43-41
 -58هتذيب األخالق .ص.267
 -59اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.17
 -60اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.18-17
 -61اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.18
 -62اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.18
 -63اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.45
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 -64واإلنسان صار إنسان ًا بالنّفس النّاطقة ،فبها شارك املالئكة ،وهبا باين البهائم.
مسكويه ،هتذيب األخالق :ص.279
 -65اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.19
 -66اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.19
 -67اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.20
 -68اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.21
بأنا :ضبط النفس ،واعتدال امليل إىل ال ّلذائذ ،وخضوع ذلك
يعرفها أمحد أمني ّ
ّ -69
حلكم العقل .األخالق :ص.162
 -70اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.21
 -71اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص .22-21و ُينظر :مسكويه ،هتذيب األخالق:
ص.251
 -72مسكويه ،هتذيب األخالق :ص.252
 -73اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.22
 -74يؤكِّد اجلاحظ ّ
ليست كأخالق العا ّمة ،فام مستحسن هنا ،غري
أن أخالق امللوك
ْ
مستحسن عند اآلخر .اجلاحظ ،التاج يف أخالق امللوك ،حتقيق :أمحد زكي باشا :ص.17
 -75اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.22
 -76هتذيب األخالق :ص.23
 -77هتذيب األخالق :ص.23
 -78اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص .23وذكر مسكويه الوقار ،فقال :هو سكون النّفس
وثباهتا عند احلركات التي تكون يف املطالب .هتذيب األخالق :ص.254
الصحيحني.319/4 :
-79
النيسابوري ،أبو عبد اهلل ،احلاكم ،املستدرك عىل ّ
ّ
 -80اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.23
 -81هتذيب األخالق :ص.24
 -82اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.24
والرقائق،
الرمحن عبد اهلل بن واضح احلنظيل(تّ ،)#181
الزهد ّ
 -83ابن املبارك ،أبو عبد ّ
الرمحن األعظمي :ص.367
حتقيق :حبيب ّ
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 -84اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.25
 -85اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.25
 -86ابن ماجة ،سنن ابن ماجة.1339/2 :
عم يف يدي النّاس .ابن
الرجل بام يف يديه ،وسخاوته ّ
السخاء سخاءان ،سخاء نفس ّ
ّ -87
املقفع ،األدب الكبري ،حتقيق :أمحد زكي باشا :ص.89
 -88اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.25
 -89هتذيب األخالق :ص.260
 -90اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.26-25
 -91يذكر الغزايل ّ
أن اإليامن نصفه صرب ،ونصفه اآلخر شكر .إحياء علوم :ص.1399
ِ
ِ
«اليم ُن ن ْص َف ِ
ان :ن ْص ٌ
ف ِف
للرسول عليه ّ
الصالة ّ
وهذا أصل حديث ّ
والسالم ،قالَ ِ ْ :
الص ْ ِبَ ،ونِ ْص ٌ
ف ِف ُّ
البيهقي ،شعب اإليامن.192/12 :
الشك ِْر».
َّ
ّ
 -92اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص .27و ُيضيف مسكويه ّ
الصرب :هو مقاومة
أن ّ
النّفس للهوى ّ
للرذائل .هتذيب األخالق :ص.253
لئل تنقاد ّ
 -93اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.28
 -94هتذيب األخالق :ص.13
 -95اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.13
 -96اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.13
 -97اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.28
 -98اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.30
 -99اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.31-30
النيسابوري ،املستدرك.650/4 :
-100
ّ
 -101اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.31
 -102يقسم الغزايل ِ
فالظاهري ،هو أعامل تصدر من
وباطني،
ظاهري،
الكرب إىل:
ّ
ّ
ّ
ّ
تعجب املرء بامله ،وعمله ،والباطن هو خلق يف النفس .مبارك ،األخالق
اجلوارح من خالل ّ
عند الغزايل :ص.209
 -103هتذيب األخالق :ص.32
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 -104نق ً
الشريازي ،األخالق يف القرآن .101/1 :
ال عن:
ّ
 -105اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.32
ُ -106يفرد الغزايل للبخل يف كتابه إحياء علوم الدِّ ين ،وجيلب اآليات واألحاديث التي
ّ
تدل عىل ذ ّم البخل .الغزايل :ص ،1134وما بعدها.
 -107اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.33
 -108اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.33
ومن أبواب البخل الغامضة التي أوردها ابن املق ّفعْ ،
الرجل إذا حدّ ث حديث ًا
أن ال تسابق ّ
أنت تعرفه ،وكأنّك تُظهر للنّاس أنّك تعلم مثل الذي يعلم .األدب الكبري :ص.124
 -109اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.33
حممد الفاكهي،
-110
الفاكهي ،عبد اهلل بن حممد بن الع ّباس(ت ،)#353فوائد أيب ّ
ّ
حممد بن عبداهلل الغباين :ص.129
حتقيقّ :
 -111اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص .34وال ينبغي للوايل ْ
أن حيسد الوالة عىل حسن
تدبري واليتهم .ابن املقفع ،األدب الكبري :ص.26
السنن الكربى.153/6 :
-112
البيهقيّ ،
ّ
 -113اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.34
 -114ابن حنبل ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل.351/15 :
 -115اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.35
 -116قال ابن املق ّفعّ :
إن النّاس حريصون عىل تقليد الوايل يف ز ّيه .األدب الكبري:
ص .28وبذلك ك ّلام كان ز ّيه مجي ً
ال ظهر ذلك يف النّاس يف ملبسهم.
 -117اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.35
 -118اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.36
 -119اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.36
 -120اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.36
 -121اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.37
 -122اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.49
 -123اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.50-49
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 -124اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.50
 -125اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.51
 -126اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص .52ولذلك يذكر ّ
بأن« :أغنى النّاس أكثرهم
الصغري ،حتقيق :أمحد زكي باشا :ص.60
إحسان ًا» .لكثرة ماله وعطائه .ابن املق ّفع ،األدب ّ
 -127اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.53
 -128اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.54-53
اخلراز ،موسوعة األخالق :ص.49
 -129عن الغضب ُأنظرّ :
 -130مالك بن أنس ،املوطأ.905/2 :
 -131هتذيب األخالق :ص.55
 -132مبارك ،األخالق عند الغزايل :ص.198
 -133اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.55
 -134اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.57
 -135اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.59
 -136اجلاحظ ،هتذيب األخالق :ص.60
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واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
القر�آن الكرمي.
امل�صادر الأ ّول ّية:

عيل(ت.)#458
ّ
البيهقي ،أمحد بن احلسني بن ّ
حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت،
السنن الكربى ،ط ،3حتقيقّ :
ّ -1
2003م.
وخرج أحاديثه :الدكتور عبد العيل عبد احلميد
ُ -2شعب اإليامن ،ح ّققه وراجع نصوصه ّ
السلف ّية ببومباي
حامد ،أرشف عىل حتقيقه وختريج أحاديثه :خمتار أمحد
ّ
الندوي ،صاحب الدار ّ
السلف ّية ،اهلند2003 ،م.
بالرياض بالتعاون مع الدّ ار ّ
الرشد للنرش والتوزيع ّ
 اهلند ،مكتبة ّ اجلاحظ ،أبو عثامن ،عمرو بن بحر (ت.)#255الصحابة
حممد ،دار ّ
 -3هتذيب األخالق ،قرأه وع ّلق عليه :أبو حذيفة ،إبراهيم بن ّ
للتاث للنرش والتحقيق والتوزيع ،طنطا1989 ،م.
ّ
 -4التاج يف أخالق امللوك ،حتقيق :أمحد زكي باشا ،املطبعة األمري ّية ،القاهرة1914 ،م.
الشيباين(ت.)#241
حممد،
ّ
 ابن حنبل ،أبو عبد اهلل ،أمحد بن ّ -5مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،إرشاف :عبد اهلل بن
الرسالة ،بريوت2001 ،م.
مؤسسة ّ
عبد املحسن الرتكيّ ،
حممد(ت.)#505
حممد بن ّ
 الغزايل ،أبو حامدّ ، -6إحياء علوم الدّ ين ،دار ابن حزم ،بريوت2005 ،م.
 ابن فارس ،أبو احلسن ،أمحد(ت.)#395حممد هارون ،دار الفكر ،بريوت1979 ،م.
 -7معجم مقاييس ال ّلغة ،حتقيق:
عبدالسالم ّ
ّ
حممد بن الع ّباس(ت.)#353
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الرياض،
حممد بن عبداهلل
الرشدّ ،
الغباين ،مكتبة ّ
حممد الفاكهي ،حتقيقّ :
 -8فوائد أيب ّ
ّ
السعود ّية1998 ،م.
الرياض للنرش والتوزيع ،اململكة العرب ّية ّ
رشكة ّ
 ابن كثري ،أبو الفداء ،إسامعيل بن عمر(ت.)#774حممد حسني شمس الدِّ ين ،دار الكتب العلم ّية،
 -9تفسري القرآن العظيم ،حتقيقّ :
بريوت.#1419 ،
القزويني(ت.)#273
حممد بن يزيد،
ّ
 ابن ماجة ،أبو عبد اهللّ ،حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العرب ّية  -فيصل
 -10سنن ابن ماجة ،حتقيقّ :
احللبي ،مرص( ،د.ت).
عيسى البايب
ّ
 مالك بن أنس(ت.)#179حممد فؤاد عبد الباقي ،دار
 -11املو ّطأّ ،
وخرج أحاديثه وع ّلق عليهّ :
صححه ور ّقمه ّ
يب ،بريوت1985 ،م.
إحياء ّ
التاث العر ّ
احلنظيل(ت.)#181
الرمحن ،عبد اهلل بن واضح،
 ابن املبارك ،أبو عبد ّّ
األعظمي ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت،
الرمحن
ّ -12
ّ
والرقائق ،حتقيق :حبيب ّ
الزهد ّ
(د.ت).
حممد بن يعقوب(ت.)#421
 مسكويه ،أمحد بن ّ -13هتذيب األخالق ،حتقيق :عامد اهلال ّيل ،منشورات اجلمل ،بريوت2011 ،م.
حممد ،عبد اهلل(ت.)#142
 ابن املق ّفع ،أبو ّعيل الصناع ّية ،مرص،
 -14األدب ّ
الصغري ،حتقيق :أمحد زكي باشا ،مطبعة مدرسة ّ
حممد ّ
اإلسكندر ّية1911 ،م.
الصناع ّية ،مرص
عيل ّ
 -15األدب الكبري ،حتقيق :أمحد زكي باشا ،مطبعة ّ
حممد ّ
اإلسكندر ّية1912 ،م.
حممد بن إسحاق(ت.)#380
 ابن النّديم ،أبو الفرجّ ، -16الفهرست ،دار املعرفة ،بريوت( ،د.ت).
حممد بن محدويه بن
ّ
حممد بن عبد اهلل بن ّ
النيسابوري ،أبو عبد اهلل ،احلاكمّ ،
نُعيم(ت.)#405
الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطاـ دار الكتب العلم ّية،
 -17املستدرك عىل ّ
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بريوت1990 ،م.
احلموي(ت.)#623
 ياقوتّ
 -18معجم األدباء ،إرشاد األريب إىل معرفة األديب ،حتقيق :إحسان ع ّباس ،دار
اإلسالمي ،بريوت.
الغرب
ّ

املراجع الثانو ّية:

الس ّيد.
 أمحد ،عزّت ّ -19فلسفة األخالق عند اجلاحظ ،منشورات احتاد الكتّاب العرب ،دمشق2005 ،م.
 أمني ،أمحد. -20األخالق ،ط ،2دار الكتب املرص ّية ،القاهرة1931 ،م.
 ّبلت ،شارل.الكيالين ،دار اليقظة العرب ّية
وسامراء ،ترمجة :إبراهيم
 -21اجلاحظ يف البرصة وبغداد
ّ
ّ
للتأليف والرتمجة والنرش ،دمشق1961 ،م.
 جرب ،مجيل. -22اجلاحظ وجمتمع عرصه يف بغداد ،دار صادر ،بريوت( ،د.ت).
حممد طه.
ّ
احلاجريّ ،
 -23جمموع رسائل اجلاحظ ،دار النهضة العرب ّية ،بريوت1983 ،م.
اخلراز ،خالد بن مجعة.
 ّ -24موسوعة األخالق ،مكتبة أهل األثر ،الكويت2009 ،م.
ِّركيل ،خري الدِّ ين.
 الز ّ -25األعالم ،ط ،5دار العلم للماليني ،بريوت1980 ،م.
ندويب ،حسن.
الس
 ّّ
الرمحان ّية ،القاهرة1931 ،م.
 -26أدب اجلاحظ ،املطبعة ّ
الشريازي ،نارص مكـارم.
ّ
عيل بن أيب طالب ،قم.#1426 ،
 -27األخالق يف القرآن ،ط ،2مـدرسة اإلمــام ّ
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ري منظوم ِة ال ِق َي ِم واملبادئ ا ُ
جهو ُد العلما ِء الب�صر ِّي َ
خللق ّية
ني يف ت�أط ِ
 -28األخالق عند الغزايل ،كلامت عرب ّية للرتمجة والنرش ،القاهرة2012 ،م.
 امل َط ّهري ،مرتىض.مؤسسة أ ّم القرى للتحقيق ،لبنان2009 ،م.
 -29فلسفة األخالق ،طّ ،2
املليجي ،يعقوب.
ّ
مؤسسة
السامو ّية واألخالق الوضع ّيةّ ،
 -30األخالق يف اإلسالم مع املقارنة بالدِّ يانات ّ
الثقافة اجلامع ّية ،اإلسكندر ّية1985 ،م.
اهلاشمي ،عبد اهلل.
ّ
 -31األخالق واآلداب اإلسالم ّية ،دار األمني للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت،
2006م.
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