
نَي يف تأطرِي منظومِة الِقَيِم  جهوُد العلمِء البرصيِّ
واملبادئ اخُللقّية

اجلاحظ ُأنموذجًا من خالل كتابه »هتذيُب األخالِق«

Efforts of Basra Scholars in Identifying the 
System of Ethical Values and Doctrines

Al-Jahez Book Refinement of Ethics as an Example

أ.م.د. خليل خلف اجلبورّي      أ.م.د. رشيد الطّيف إبراهيم
جامعة تكريت/كّلّية اآلداب/قسم الّتاريخ

Dr. Khaleel Kh. Al-Juboory, assistant professor

Dr. Rashid E. Ibrahim, assistant professor

(Department of History, College of Arts, University of Tikrit)





251

اأ.م.د. خليل خلف اجلبورّي - اأ.م.د. ر�شيد الطّيف اإبراهيم

حمّرم /ربيع الآخر 2018م - اأيلول/كانون الثاين 1440هـال�شنة الّثانية - املجلد الثاين - العددان اخلام�س وال�شاد�س

ملّخ�ُص البحِث

ودواخل  للمجتمع  فهمهم  يف  البرصّيني  العلامء  دور  راسة  الدِّ هذه  ح  توضِّ
منها،  العادات واجلّيد  ء من  اليّسّ بذلك حاولوا توضيح  البرشّية، وهم  النفس 
وهو ما ُيعرف باألخالق، من خالل عاملٍ معروٍف، هو أبو عثامن، عمرو بن بحر، 

البرصّي املولد واملامت. 
ح من خالل كتاب »هتذيب األخالق« للجاحظ، كيف  وسنحاول أْن نوضِّ
أنَّ الفكر اإلسالمّي مل يرتك هذا اجلانب، بل أسهم يف توضيحه وبيان تعريفه، 
راسة تقسيمه عىل مقّدمة وأربعة مباحث وخامتة،  وبذلك حّتمت علينا طبيعة الدِّ
هذا  ألَّف  وملاذا  العلمّية،  وسريته  ووالدته  نسبه  اجلاحظ  األّول  املبحث  تناول 
الكتاب. ورسد املبحث الثاين األخالق الفاضلة التي ذكرها اجلاحظ يف كتابه، 
التي عىل كلِّ فرد االلتزام هبا لبناء جمتمٍع سليٍم، فقْد أورد إحدى وعرشين سجّية 
تناولنا منها عرشًا. وتطّرق املبحث الثالث إىل األخالق املذمومة التي عىل الفرد 
املبحث  وكان  منها.  بعرٍش  اكتفينا  سمًة،  وعرشين  ثالثًا  اجلاحظ  وذكر  جتنّبها، 

امت اجلامعة ملحاسن األخالق.  الّرابع عاّم تشابه من سامت األخالق، والسِّ
جايا التي ذكرها اجلاحظ  م من معلوماٍت حاولنا إسناد السَّ ومع ما كلِّ ما تقدَّ
نّة النّبوّية وأقوال  من أخالٍق حممودٍة أو مذمومٍة، بام جاَء يف القرآن الكريم والسُّ

يِّئة. آل البيت يف مدح األخالق احلميدة، وذمِّ وترك األخالق السَّ
ل إليها الباحثان. راسة بخامتٍة تضّمنْت أهمَّ النتائج التي توصَّ لْت الدِّ وُذيِّ
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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. Al-

Hafez 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. Al-

Hafez 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 Al-

Bayt have commended praiseworthy ethics and prompted 

people to give up dispraised ones.
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مقّدمة

احلمُد هلل، والّصالة والّسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه األخيار.
العالقات  من  واسعًا  حيِّزًا  تأخُذ  التي  املسائل  من  األخالق  مسألة  ُتعدُّ 
قدياًم وحديثًا يف معاجلة وتعريف  العلامء  أسهم  فقْد  لذا،  والثقافّية؛  االجتامعّية 

ء منها واجلّيد. األخالق، وبيان اليّسّ
ودواخل  للمجتمع  فهمهم  يف  البرصّيني  العلامء  دور  راسة  الدِّ هذه  ح  توضِّ
منها،  العادات واجلّيد  ء من  اليّسّ بذلك حاولوا توضيح  البرشّية، وهم  النفس 
وهو ما ُيعرف باألخالق، من خالل نظِر عاملٍ برصيٍّ مولدًا ونشأًة ووفاًة، وهو 

أبو عثامن، عمرو بن بحر اجلاحظ. 
ّية  راسة، يف أمهِّ وهذا املوضوع مهّم؛ ألّنه كام قال اجلاحظ يف كتابه موضوع الدِّ
اشتبهْت عليه، وهو مع  قْد  له عيوب  إليه »َمن كانت  ينتبه  قْد  أّنه  الكتاب  هذا 
ذلك يظنُّ أّنه يف غاية الكامل، فإّن َمن هذه حاله، إذا تكّرر عليه ِذكر األخالق 
املكروهة، تيّقظ ملا فيه من ذلك، وأنف منه، واجتهَد يف تركه«، وهلذا اجتهدنا يف 

ّية األخالق.  اختيار هذا العنوان لبيان أمهِّ
كيف  األخالق«،  »هتذيب  اجلاحظ  كتاب  خالل  من  ح  نوضِّ أْن  سنحاول 
أّن الفكر اإلسالمّي مل يرتك هذا اجلانب، بل أسهم يف توضيحه وبيانه، وبذلك 
مة وأربعة مباحث وخامتة، تناول  راسة تقسيمه عىل مقدِّ حّتمت علينا طبيعة الدِّ
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األّول اجلاحظ نسبه ووالدته وسريته العلمّية، وملاذا ألَّف هذا الكتاب. ورسد 
كّل  عىل  التي  كتابه،  يف  اجلاحظ  ذكرها  التي  الفاضلة  األخالق  الثاين  املبحث 
فرد االلتزام هبا لبناء جمتمٍع سليٍم، فقْد أورد إحدى وعرشين سجّية تناولنا منها 
عرشًا. وتطّرق املبحث الثالث إىل األخالق املذمومة التي عىل الفرد جتنّبها، وذكر 
اجلاحظ ثالثًا وعرشين سمة اكتفينا بعرٍش منها، وكان املبحث الرابع عاّم تشابه 

امت اجلامعة ملحاسن األخالق.  من سامت األخالق، والسِّ
م من معلومات فقْد حاولنا إسناد الّسجايا التي ذكرها اجلاحظ  ومع ما تقدَّ
آل  وأقوال  النبوّية  نّة  والسُّ الكريم  القرآن  إىل  مذمومة،  أو  حممودة  أخالق  من 
النّاِس عاّمة واملسلمنَي خاّصة عىل االلتزام  ، التي أسهمْت يف حثِّ  البيت 

والعمل باألخالق احلميدة، وذّم وترك األخالق الّسّيئة.
وُختمْت الّدراسة بأهمِّ النتائج التي توّصَل إليها الباحثان.

راسة طول البحث عىل نسخة هتذيب األخالق للجاحظ  وقْد اعتمدْت الدِّ
للنرش  اث  للرتُّ الّصحابة  دار  يف  وُنرشت  حمّمد(،  بن  )إبراهيم  عليها  عّلق  التي 

والتحقيق والتوزيع )1989م(، مرص. فكانت هي املفتاح الرئيس للبحث.
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املبحث الأّول

اأّوًل: ن�سُب اجلاحظ وولدُتُه و�سريُتُه العلمّية، وكتُبُه، و�سبب تاأليفه هذا 
الكتاب

1- ن�صُبُه وولدُتُه: 

املعروف  عثامن،  أبو  كنيُتُه  بالوالء،  الكنايّن  حمبوب،  بن  بحر  بن  عمرو  هو 
العرص  الثاين،  العّبايّس  العرص  يف  والتأليف  الكتابة  أعالم  أحد  باجلاحظ)1(، 
العّبايّس »149-193#«، و  التأليف والرّتمجة )عرص هارون  الذهبّي لألّمة يف 
املأمون العّبايّس »198-218#«(، عمل يف ديوان الّرسائل أّيام املأمون)2(، وُعدَّ 

رئيس الفرقة اجلاحظّية من املعتزلة)3(، ورأس املدرسة النثرّية الثانية.
سنة  فيها  وتويّف  )150#/767م()4(،  سنة  حدود  البرصة  يف  ولد 

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

2- �صريُتُه العلمّية:

كاَن اجلاحظ مولعًا بالعلم منذ صغره، فذهب إىل الكتاتيب، ولكنّه مل يستمّر 
بسبب فقره، فوجد طريقة يتعّلم من خالهلا بأن يعمل يف النّهار، ويكرتي دكاكني 

الوّراقني واملكتبات لياًل، لُيطالع ما فيها من كتب)7(.
كان  التي  املساجد،  يف  ُتقام  التي  راسّية  الدِّ احللقات  حضور  إىل  عمد  ثّم 
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حيضها األدباء والّلغوّيون والّرواة وأصحاب الكالم، للنقاش يف القضايا التي 
جّد فيها اجلدل)8(.

ومل يكتِف بأخذ العلوم يف البرصة، بل كان يقصد بعض املدن آنذاك للبحث 
بن  يعقوب  يوسف  أيب  يد  عىل  الفقه  فدرس  العلامء)9(،  ولقاء  واالستقراء، 
إبراهيم القايض، ويزيد بن هارون)10(، وغريمها)11(، وتعّلم النّحو من أيب احلسن 

األخفش)12(، وأخذ الكالم عن إبراهيم بن سيار بن هانئ امللّقب بالنّظام)13(. 
ر للتعليم واملناظرات،  أسهم كلُّ ذلك يف إملامه بثقافة وعلوم عرصه، فتصدَّ
فقصده العلامء والطاّلب)14(. وهكذا كان اجلاحظ عارفًا بالعلوم، إمام عرصه، 

نابغة دهره.

3- كتُبُه )موؤّلفاُتُه(

اختلفت اآلراء بشأن مؤلَّفات اجلاحظ، وعددها، فهناك َمن يقول إهّنا أكثر 
أورد  وقْد  وتسعني)15(،  وثالث  مائة  له  إّن  قال  َمن  وهناك  مؤلَّف،  مائتي  ِمن 
نا هنا أّن اجلاحظ من  فًا)16(. ما هيمُّ السندويّب للجاحظ مائة وتسع ومخسون مؤلَّ
فاته رفد العامل بكثري من العلوم التي ذاع صيتها، فكانت بحّق مفخرة  خالل مؤلَّ

للبرصّيني. 
فِمن أشهر تلك الكتب: احليوان)17(، البيان والتبيني)18(، سحر البيان، التاج 
بالتجارة،  التبرّص  واألضداد،  املحاسن  البخالء)19(،  امللوك،  أخالق  وُيسّمى: 
وحفظ   ّ الرسِّ كتامن  واملعاش)21(،  )املعاد  رسائل  جمموع  العامل)20(،  ُأحدوثة 
الّدالئل  امللوك،  تنبيه  القواد،  ذّم  والعداوة،  احلسد  واهلزل،  اجلّد  اللِّسان)22(، 
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الّربيع  والفراسة،  العرافة  األتراك،  فضائل  والتدبري،  اخللق  عىل  واالعتبار 
نظم  القرآن)23(،  يف  املسائل  واملتنّبي،  النّبّي  األوطان،  إىل  احلنني  واخلريف، 
القرآن)24(، الِعرب واالعتبار يف النظر يف معرفة الصانع وإبطال مقالة أهل الطبائع، 
النّساء،  اجلواري،  املعلِّمني،  كتاب  األصنام،  الكالم،  صياغة  املعتزلة،  فضيلة 
النوادر، الربصان والعرجان  الّلغة، يف تذكرة  الفرق يف  امللوك،  البلدان، مجهرة 
والعميان واحلوالن)25(، القول يف البغال، كتاب املغنِّني، االستبداد واملشاورة يف 

راسات.  احلرب()26(. وتعّد هذه املؤّلفات املرجعّية لكثري من الدِّ

4- اأ�صباب تاأليف كتاب )تهذيب الأخالق(

بنيَّ اجلاحظ األسباب التي دعته إىل تأليف هذا الكتاب، بقوله: »إّن اإلنسان 
دائم البحث ألفضل األمور لنفسه، وأرشف املراتب، وأنفس املقتنيات، ودائم 
البحث عن مكارم األخالق وحماسنها، مبتعدًا يف كّل أفعاله عن طرق الّرذائل؛ 
وذلك بسبب متّيزه بالتفكري عن باقي احليوانات، وليباهي أهل الّسؤدد والفخر، 
ويلحق بالعىل من درجات النباهة واملجد)27(؛.. فِمن أجل ذلك وجب أْن نقول 
يف األخالق قوالً نبنيِّ فيه ما اخلُُلق؟ وما عّلتُه؟ وكم أنواعه وأقسامه؟ وما املريّض 
عنه، املغبوط صاحبه، واملتخّلق به؟ وما املستثنى منها، املمقوت فاعله، واملتوّسم 
به؟ ليسرتشد بذلك َمن كانت له مّهة سنّية، تسمو إىل مباراة أهل الفضل، ونفس 

أبّية تنبو عن مساواة أهل الّدناءة والنقص...« )28(.
الثائرة  الثاقبة  الكثري، بسبب نظرته  أّن اجلاحظ قْد علم ِمن املجتمع  وُيذكر 
ليلبِّي  والنقد،  التوجيه  فيه  توّخى  فهو  االعتزايّل،  بفكره  اإلنسايّن،  الوضع  عىل 



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 258

جهوُد العلماِء الب�صريِّنَي يف تاأطرِي منظومِة الِقَيِم واملبادئ اخُللقّية

حاجة فنِّّية يف نفسه، الغاية منها هو إصالح املجتمع بوجه عام)29(.   
يقع الكتاب يف أربعة فصول، بمحتوى أربٍع وسّتني صفحة، الفصل األّول 
»يف تعريف األخالق - وأقسامها - وتأثرها بالنفوس«، وتطّرق الفصل الثاين 
إىل »أنواع األخالق وأقسامها«، والفصل الثالث، فكان »يف وصف الطريقة إىل 
الّسُمّو باألخالق«، أّما الفصل الّرابع فكان »يف وصف اإلنسان اجلامع ملحاسن 

األخالق«.

ّيتها ثانيًا: تعريف الأخالق واأهمِّ

1- تعرف األخالق: ُتعّد األخالق الّركيزة األسمى التي ُيقام عليها الواقع 
يانات الّساموية حترص عىل  املعايّش والوعي اإلنسايّن للبرش؛ لذلك فإّن مجيع الدِّ

رنا بقول أمحد شوقي: أخالق األمم، وهذا يذكِّ
َبِقَيْت ما  األخالُق  األَُمُم  َفإْن ُهُم َذَهَبْت َأخالُقُهْم؛ َذَهُبوا)30(وإنِّم 

واألخالق -كام يقول أهل الّلغة- سجّية؛ ألّن صاحبها قْد قدر عليها، وفالن 
خليق بكذا، وأخلق به، أي: ما أخلقه، أي: هو ممّن يقدر فيه ذلك)31(.

ف اجلاحظ اخللق بأّنه »حال النفس، هبا يفعل اإلنسان أفعاله بال روّية  ويعرِّ
ال اختيار«)32(. 

أّما مسكويه، فيقول: إّن اخللق »حال للنّفس داعية هلا إىل أفعاهلا ِمن غري فكر 
وال روّية«)33(.

التي  باألعامل  تتعّلق  قيمّية،  أحكام  موضوعه  علٌم  هو  األخالق:  وعلُم 
ح معنى اخلري  بأّنه: علٌم يوضِّ فه أمحد أمني  الُقبح)34(؛ ويعرِّ ُتوصف باحلُسن أو 
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 .)35( ِّ والرشَّ
واخلُُلق قْد يكون عند بعض النّاس غريزًة وطبعًا، وعند بعضهم ال يكون إاّل 

ياضِة واالجتهاد)36(. بالرِّ
ال  الذاتّية،  واملحاسن  باآلداب  يكون  املجتمعات  يف  النّاس  بني  والتفاضل 

باألموال، واألعراض)37(.
الرديئة  االخالق  يمّيز  وما  وفاضلة،  رديئة،  نوعان:  فاألخالق  ولذا، 
والفاضلة، أّن األخالق املكروهة موجودة يف طباع النّاس)38(، بل أّن منهم َمن 
يتفاخر هبا، وهم رشار النّاس)39(، أّما األخالق الفاضلة، فأصحاهبا ينتبهون هلا 
بجودة فكرهم، وقّوة متييزهم عىل قبح األخالق الرديئة، بل يعملون الجتناهبا، 

وبذلك يكونون عىل طبٍع كريٍم، ونفٍس رشيفٍة)40(.  
التدريب)41(،  إىل اإلرشاد من خالل  الّرديئة حيتاجون  وأصحاب األخالق 
نفسه  حتنُّ  ال  وَمن  عنها)42(،  ينصاعوا  حّتى  املحمودة،  للعادات  والتعمل 
ثّم  والتخويف،  بالقهر  هتذيبهم  طريق  يكون  عليها،  اإلرصار  ويؤثِر  ملفارقتها، 

العقوبة، إْن مل يرعِو بالتخويف)43(.  
ّية ملا حثَّ عليها القرآن الكريم  ّية األخالق: لو مل تكن لألخالق أمهِّ 2- أمهِّ
وتفسريها،  توجيهها  يمكن  ال  األخالق  مسألة  إّن  بل  املطّهرة،  النبوّية  والّسنّة 
اآليات  من  الكثري  ورود  بدليل   ،)44(اهلل عبادة  نظرّية  ظّل  يف  إاّل  وتأييدها، 

د األخالق)45(. واألحاديث التي تؤكِّ
قال تعاىل خماطبًا الّرسول الكريم َوإِنََّك َلَعىَل ُخُلٍق َعظِيٍم ]القلم:4[. 
فهذه داللة واضحة عىل عظم اخلُُلق واألخالق عند الباري، بل هي أسمى 
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اَها ]الّشمس:  اَها* َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ ما يكون، وقال تعاىل: َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ
9-10[؛ ففي تفسري هذه اآلية أّن »امْلَُراد بِِه َزَكاَة النَّْفِس َوخَتِْليصَها من األخالق 
 ِه َفَصىلَّ َأْفَلَح َمْن َتَزكَّى*َوَذَكَر اْسَم َربِّ َقْد  ِذيَلِة«)46(؛ وقوله تعاىل:   الّدنيئة الرَّ

ِذيَلِة«)47(. َر َنْفَسُه ِمَن اأْلَْخاَلِق الرَّ ]األعىل: 14-15[، »َأْي: َطهَّ
 ،حمّمد الّرسول  عن  ورد  فقْد  اخللق،  حسن  عىل  النّبوّية  الّسنّة  وحّثت 
َِّم َمَكاِرَم اأْلَْخاَلِق«)48(، وَقاَل: » َوالَِّذي َنْفيِس بَِيِدِه، اَل  َم ُبِعْثُت أِلَُت قوله: »إِنَّ

ُلِق«)49(. نََّة َأَحٌد إاِلَّ بُِحْسِن اخْلُ َيْدُخُل اجْلَ
، قال: »َلْو ُكنّا ال نرُجو جنًّة وال نارًا وال ثوابًا وال عقابًا،  وعن اإلمام علٍّ
ا ممّا تدلُّ عىل سبيِل النَّجاِح«)50(. َلَكاَن ينبغي َلنَا أْن نطالَب بمكارِم األخالِق، َفإهنَّ
فِمن اآليات واألحاديث واألقوال أعاله، يّتضُح أّن أحد  األهداف املهّمة 

لبعثة الّرسول الكريم حمّمد هو تزكية النّفوس وتربية اإلنسان)51(. 
هنا حيتم علينا اجلواب عىل الّسؤال اآليت:

هل تؤثِّر األخالق بالنفوس؟
النفس  إىل  يعود  البرش  بني  وتنّوعها  األخالق  اختالف  أّن  اجلاحظ  يذكر 
والنفس  الغضبّية،  والنفس  الّشهوانّية،  النفس  وهي:  ثالث،  عىل  تنقسم  التي 

النّاطقة)52(.
ل يف رسد النفوس، فيقول: إّن النّفس الّشهوانّية، هي لإلنسان ولسائر  ثّم ُيفصِّ
احليوانات، والتي يغلب عليها حّب الّشهوات وامللّذات، مثل املآكل واملشارب 
نت هذه النفس من اإلنسان وانقاد هلا، كان أشبه بالبهائم؛  واملباضعة، فإذا متكَّ

ألّن شغله الّشاغل سيكون نحو الّشهوات)53(. 
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ومن سامت صاحب هذه النّفس أّنه سيكون قليل احلياء، عدوٌّ ألهل الفضل، 
مّياٌل إىل اخللوات، ومبغٌض ألهل العلِم والورع والنّسك)54(. 

يستلّذ  للفواحش،  حمّبًا  الفجور،  ألصحاِب  دًا  مودَّ سيكون  فإّنه  باملقابل، 
خفاء، ويغلب عليه اللَّهو واهلزل، وكلُّ ذلك  عند استامعها، وترّسه معارشة السُّ
إىل  حتتاج  امللّذات  ألّن  الرّشعّي؛  وجهها  بغري  األموال  اكتساب  إىل  سيدعوه 

اإلنفاق)55(.
وَمن ينتهي إىل هذه احلالة، فهو ُيعدُّ أسَوأ النّاس ُخُلقًا، وُيصبح لزامًا عىل ويّل 

األمر تقويمه وتأديبه، وإبعاده أو نفيه، حّتى ال خيتلط مع النّاس)56(.
ولقمع تلك النّفس، عىل صاحبها العودة إىل ُكتب األخالق، وجتنّب الّسكر؛ 
ألّنه ُيثري النّفس وحيملها عىل التهّتك، وارتكاب الفواحش، واإلقالل من استامع 
األغاين، واإلقالل من الّطعام)57(، وهو ما أّكده أرسطو نقاًل عن مسكويه يف أّن 

ير قْد ينتقل بالّتأديب إىل اخلري)58(.  الرّشِّ
وميزهتا  واحليوان،  اإلنسان  مواصفاهتا  يف  فيشرتك  الغضبّية،  النّفس  أّما 
الغضب واجلرأة وحمّبة الغلبة)59(. وهي أقوى من النّفس الّشهوانّية، وأرّض عىل 
صاحبها، يف حال انقاد هلا، فإْن استنفذْت هذه الّسجايا يف النّفس البرشّية، فإّنه 
والعبيد،  واألولياِء  اإلخوان  عىل  الِح  السِّ محِل  يف  جريئًا  فيكون  أشبه،  باع  بالسِّ
بِّ  بالسَّ نفسه  عىل  بالّضر  يعود  جتده  لنفسه،  ينتقم  ومل  حالته  ِمن  غضَب  وإْن 

واللَّطم ونتف اللِّحية، وغريها)60(.
والنّفس الغضبّية تكون حمّبة للغلبة، ولتحقيق غايتها، فإهّنا تقع يف املهالك، 
ه، وأحيانًا  فوثوهبا عىل النّاس، جتعل من اآلخرين ُيقدمون عىل الرّشِّ لكفِّ رشِّ



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 262

جهوُد العلماِء الب�صريِّنَي يف تاأطرِي منظومِة الِقَيِم واملبادئ اخُللقّية

يقوم بطلب الّرئاسة، وهذه حتتاج إىل األموال التي سيقتنيها بطرق غري رشعّية، 
ويصل احلّد بصاحبها إىل قتل َمن يناوئهم)61(. 

أّوالً،  الرّتويض  خالل  من  فيكون  النّفس،  هذه  صاحب  تأديب  وكيفّية 
حمموَد  عادالً  َوقورًا  حلياًم  سيكون  فإّنه  وقمعها،  تأديبها  اإلنسان  استطاع  فإْن 

الطريقة)62(.
الح ال سّيام يف  ولكي خيّفف ِمن رشور هذه النفس عىل صاحبها عدم محل السِّ

اب؛ ألّنه هييِّج النّفس الغضبّية)63(.  جمالس اخلمر، وجتنّب املسكر من الرشَّ
عن  اإلنسان  هبا  يتمّيز  التي  وهي  الناطقة،  النفس  هي  الّثالثة  والنّفس 
ف اهلل  احليوان)64(، من خالل التفكري والتمييز والفهم، ومها من الّسجايا التي رشَّ
هبا اإلنسان، وهبام يتمّكن من الّسيطرة عىل الّشهوانّية والغضبّية، ويضبطهام)65(. 
الّرذائل والفواحش،  العلوم واآلداب، وُبعُدها عن  ومن فضائلها اكتساب 
ومروءتِه،  أرزاقِه  يف  صاحبها  وسياسة  وتأديبهام،  األخريني  للنفسني  وقهرها 
بوجوهها  ئاسة  الرِّ وطلب  والعّفة  والنّسك  واحلياء  واحلُلم  نّيتِه  وسالمة 

املستقيمة)66(.
والترّشر،  واحلسد،  واملكر،  واخلديعة،  واحليلة،  اخلُبث،  منها:  عيوب،  وهلا 
النّفس  هذه  إّن  إاّل  النفوس،  كلِّ  يف  هي  العيوب  هذه  أّن  ومعلوم  ياء،  والرِّ
استطاعْت التغّلب عىل هذه العيوب والتحّرر منها، ومل تكْن سمة غالبة عليها)67(.
كان  ما  منها  وخيتار  أخالقه،  ويميِّز  فكره،  ك  حيرِّ أْن  اإلنسان  عىل  فلزامًا 
األرشار،  عادات  وجتنّب  باألخيار،  التشّبه  عىل  نفسه  وحيمل  مجياًل،  مستحسنًا 

ئاسة الذاتّية مستحّقًا)68(. فإّنه إْن فعل ذلك صار باإلنسانّية متحّققًا، وللرِّ
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الّشكل من عمل الباحَثني
ح أصناف النّفس وصفاهتا يوضَِّ

النف�ص الب�سرية

النف�ض الغ�صبيةالنف�ض الناطقةالنف�ض ال�صهوانية

�صفاتها
- قلة احلياء

- عداء اهل الف�صل
- ميل اىل اخللوة
- بغ�ض اهل العلم

ل�صحاب  التودد   -
الفجور

�صفاتها
- التفكري 
- التمييز

- الفهم
- البعد عن الرذائل

- �صالمة النية

�صفاتها
- الغ�صب
- اجلراأة

- حمبة الغلبة
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املبحث الثاين

الأخالق الفا�سلة عند اجلاحظ يف كتابه )تهذيب الأخالق(

يف  وسنحاول  كتابه،  يف  اجلاحظ  وّضحها  التي  األخالق  أقسام  أحد  وهي 
إىل أشهر سامت هذه األخالق واملعروفة يف جمتمعاتنا؛  نتطّرق  أْن  املبحث  هذا 
إحدى  أورد  فاجلاحظ  راسة،  الدِّ عىل  عبئًا  سيكون  مجيعها  إىل  التطّرق  ألّن 
واحلياء،  والَوقار،  واحللم،  والتصّون،  والقناعة،  العّفة،  هي:  سمة،  وعرشين 
، والتواضع، والبرِش، والّلهجة،  ّ والوّد، والّرمحة، والوفاء، واألمانة، وكتامن الرسِّ
دائد، وِعظم  الشَّ والّصرب عند  واملنافسة،  والّشجاعة،  والّسخاء،  النِّّية،  وسالمة 

اهلّمة، والعدل.
امت بام أّيدها من القرآن  وسنختار منها عرش سامت، ونحاول ربط هذه السِّ

نّة النّبوّية: والسُّ
أّوالً: العّفة)69(: حّدد اهلل العالقات اجلنسّية التي حتافظ عىل عّفة اإلنسان، 
لُِفُروِجِهْم  ُهْم  َوالَِّذيَن  تعاىل:  قال  منها،  عديدٍة،  بآياٍت  أنثى  أم  كان  ذكرًا 
َفَمِن  َمُلوِمنَي*  َغرْيُ  ُْم  َفإهِنَّ َأْيَمهُنُْم  َمَلَكْت  َما  أْو  َأْزَواِجِهْم  َعىَل  إاِلَّ  َحافُِظوَن* 
اْلَعاُدوَن]املؤمنون: 5-7[. وذكر اجلاحظ العّفة  َفُأوَلئَِك ُهُم  َذلَِك  َوَراَء  اْبَتَغى 
عن  النفس  ضبط  هبا  يقصد  فقال:  لإلنسان،  الكريمة  األخالق  ضمن  من 
واجتناب  فقط،  صّحته  وحيفظ  اجلسد  أود  ُيقيم  »بام  واالكتفاء  الّشهوات)70(، 
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الرّسف والتقصري يف مجيع امللّذات«)71(. ويقع حتت العّفة العديد من الفضائل، 
ّية والّدماثة، والورع)72(.   منها: احلياء، والّصرب، واحلرِّ

ل  تسهَّ بام  ضا  والرِّ العيش،  من  ما سنح  »االختصار عىل  القناعة: هي  ثانيًا: 
العالية، مع  املراتب  اكتساب األموال، وطلب  املعاش، وترك احلرص عىل  من 
الّرغبة يف مجيع ذلك، وإيثاره وامليل إليه، وقهر النفس عىل ذلك، والتقنّع باليـسري 
منه«)73(، ويف هذا قال تعاىل: َوَكَذلَِك َما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك يِف َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر إاِلَّ 
ا َعىَل َآَثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن*َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتُكْم  ٍة َوإِنَّ ا َوَجْدَنا َآَباَءَنا َعىَل ُأمَّ ُفوَها إِنَّ َقاَل ُمرْتَ
ا بَِم ُأْرِسْلُتْم بِِه َكافُِروَن ]الزخرف: 32[.  َّا َوَجْدُتْم َعَلْيِه َآَباَءُكْم َقاُلوا إِنَّ بَِأْهَدى مِم
فالقناعة من األخالق الفاضلة لدى اإلنسان، فلو عمل هبا املجتمع لزالت كثري 

من املشاكل.
امللوك)74(  النّاس، وغري مستحسنة يف  عاّمة  جّية مرغوبة يف  السَّ وصّفة هذه 

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

فكانت صّفة هلل، وظهرْت يف مخسة عرش موقعًا، فعظمة هذه الّسجّية جعلها 
جايا احلميدة، فقال:  بأهّنا من السَّ ُيغفلها اجلاحظ، فعرّفها  تقرتن باسم اهلل، ومل 
ويقصد به ترك االنتقام عند شّدة الغضب، مع القدرة عىل ذلك، وهذه حممودة 
ما مل تؤدِّ إىل ثلم جاه أو إفساد سياسة، وهي عند امللوك أرغب؛ ألهّنم أقدر عىل 

االنتقام)76(. 
ال  خوفًا  ُيعدُّ  بل  فضيلة،  ُيعدُّ  ال  الكبري  عن  الّصغري  حلم  وقال-أيضًا-: 

حلاًم)77(.
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واإلشارة،  احلركة  وكثرة  الكالم،  فضول  عن  اإلمساك  هو  الوقار:  رابعًا: 
والتحّفظ  اجلواب،  عن  والتوّقف  االستفهام  عند  واإلصغاِء  الغضب،  وقّلة 
الّرسول  لشخصّية  نقرأ  وعندما  الوقار،  اجلاحظ  ف  عرَّ هكذا  الترّسع)78(.  من 
حمّمد، نجد أّن الوقار كان من سجاياه الكثرية، ففي احلديث الرّشيف: »َأنَّ 
ُمَعاُذ  َفَقاَل  َيَدْيِه،  َبنْيَ  َمَعُه  َوَأْصَحاُبُه  َراِحَلتِِه  َعىَل  َيْوٍم  َذاَت  َخَرَج   َرُسوَل اهلل
َقاَل: »َنَعْم«،  َنْفٍس؟  إَِلْيَك َعىَل طِيَبِة  َم  َأَتَقدَّ َأْن  َأَتْأَذُن يِل يِف  َنبِيَّ اهلل،  َيا  ْبُن َجَبٍل: 
جَيَْعَل  َأْن  اهلل،  َرُسوَل  َيا  َأْنَت  بَِأيِب  ُمَعاٌذ:  َفَقاَل  مَجِيعًا،  َفَساَرا  إَِلْيِه،  ُمَعاٌذ  َب  َفاْقرَتَ
َفَأيُّ  َتَعاىَل،  اهلل  َشاَء  إِْن  َشْيئًا  َنَرى  َواَل  ٌء  يَشْ َكاَن  إِْن  َأَرَأْيَت  َيْوِمَك،  َقْبَل  َيْوَمنَا 
َهاُد  اأْلَْعاَمِل َنْعَمَلَها َبْعَدَك؟ َفَصَمَت َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: »اجْلِ
َهاُد، َوالَِّذي بِالنَّاِس َأْمَلُك  ُء اجْلِ ْ يِف َسبِيِل اهلِل«، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهلل: »نِْعَم اليشَّ
ُمَعاٌذ  َفَذَكَر  َدَقُة«،  َياُم َوالصَّ ُء الصِّ ْ َدَقُة«، َقاَل: »نِْعَم اليشَّ َياُم َوالصَّ ِمْن َذلَِك َفالصِّ
ُكلَّ َخرْيٍ َيْعَمُلُه اْبُن آَدَم، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ: »َوَعاِد بِالنَّاِس َخرْيٌ ِمْن َذلَِك«، َقاَل: 
َفَأَشاَر َرُسوُل اهللِ إىَِل  ي َعاِد بِالنَّاِس َخرْيٌ ِمْن َذلَِك؟ َقاَل:  َأْنَت َوُأمِّ َفاَمَذا بَِأيِب 
«، َقاَل: َوَهْل ُنَؤاَخُذ باَِم َتَكلََّمْت بِِه َأْلِسنَُتنَا؟ َقاَل:  ْمُت إاِلَّ ِمْن َخرْيٍ فِيِه، َقاَل: »الصَّ
َثكَِلْتَك  ُمَعاُذ  »َيا  َقاَل:  ُثمَّ  ُمَعاٍذ،  َفِخَذ  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َب  َفَضَ
َك - َأْو َما َشاَء اهللُ َأْن َيُقوَل َلُه ِمْن َذلَِك - َوَهْل ُيَكبَّ النَّاِس َعىَل َمنَاِخِرِهْم يِف  ُأمُّ
َجَهنََّم إاِلَّ َما َنَطَقْت بِِه َأْلِسنَُتُهْم، َفَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر، َفْلَيُقْل َخرْيًا 
، ُقوُلوا َخرْيًا َتْغنَُموا، َواْسُكُتوا َعْن رَشٍّ َتْسَلُموا««)79(. فكان  َأْو لَِيْسُكْت َعْن رَشٍّ

القرآن الكريم وسنّة رسوله الكريم  مراجع حصيفه لعلامئنا األفذاذ.
خامسًا: احلياء: ُتعّد هذه الّسجّية من األخالق الفاضلة لإلنسان، فذكرها اهلل 



267

اأ.م.د. خليل خلف اجلبورّي - اأ.م.د. ر�شيد الطّيف اإبراهيم

حمّرم /ربيع الآخر 2018م - اأيلول/كانون الثاين 1440هـال�شنة الّثانية - املجلد الثاين - العددان اخلام�س وال�شاد�س

ا َتيِْش َعىَل اْستِْحَياٍء َقاَلْت  سبحانه وتعاىل من خالل قوله تعاىل: َفَجاَءْتُه إِْحَدامُهَ
إِنَّ َأيِب َيْدُعوَك لَِيْجِزَيَك َأْجَر َما َسَقْيَت َلنَا َفَلمَّ َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص َقاَل اَل 
ْف َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاملنَِِي]القصص: 25[. ويقصد به هو غضُّ الطرف  َتَ
واالنقباض عن الكالم حشمة للمستحيا منه، وهي حممودة، ما مل تكن عن عيٍّ 

أو عجز)80(. 
ب من الوّد واجلزع، وال تكون  سادسًا: الّرمحة: يقول اجلاحظ: إّن الّرمحة مركَّ
جزع  مع  للمرحوم،  حمّبة  هي  محة  فالرَّ مكروهة،  خّلة  لرامحه  منه  تظهر  ملن  إاّل 

احلال التي ِمن أجلها رحم)81(.
وهي حالة مستحسنة، ما مل خترج بصاحبها عن العدل، ومل تنتِه به إىل اجلور، 

ياسة، وبذا فليس بمحموٍد رمحة القاتل، واجلاين عند القصاص)82(.  وفساد السِّ
ِماَئَة ُجْزٍء،  َة  مْحَ الرَّ ويف احلديث الرشيف أّن رسول اهلل، قال: »َجَعَل اهللُ 
ْلُق،  اَحُم اخْلَ َفَأْمَسَك ِعنَْدُه تِْسًعا َوتِْسِعنَي، َوَأْنَزَل يِف اأْلَْرِض ُجْزًءا َواِحًدا، َفبَِها َيرَتَ

َفُع َحافَِرَها َعْن َوَلِدَها َخْشَيَة َأْن ُيِصيَبُه«)83(.  َحتَّى إِنَّ اْلَفَرَس َلرَتْ
التعظيم،  وكراهية  اخلمول،  وإظهار  الرتّؤس،  ترك  التواضع: وهي  سابعًا: 

يادة يف اإلكرام، وجتنّب املباهاة، واملفاخرة باملال)84(. والزِّ
وال يكون التواضع إاّل يف أكابر النّاس ورؤسائهم وأهل الفضل والعلم)85(. 
، َأْن َتَواَضُعوا  ُه َخَطَبُهْم، َفَقاَل: »إِنَّ اهلل َأْوَحى إيَِلَّ ، َأنَّ وقْد َوَرَد »َعِن النَّبِيِّ

َحتَّى اَل َيْفَخَر َأَحٌد َعىَل َأَحٍد««)86(.
خاء)87(: َبذُل املاِل من غري مسألٍة وال استحقاٍق، وهو مستحسن ما  ثامنًا: السَّ
ِه، فالبذل ملن ال يستحّق تبذيرًا)88(.  مل ينته إىل اإلرساف والتبذير، وأْن يكون يف حملِّ



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 268

جهوُد العلماِء الب�صريِّنَي يف تاأطرِي منظومِة الِقَيِم واملبادئ اخُللقّية

وبذلك يقول مسكويه: إّن الّسخاء وسط بني رذيلتني، البخل واإلرساف)89(.
إىل  يؤدِّي  بخلهم  ألّن  واجٌب؛  أمٌر  امللوك  وعند  فضيلة،  النّاس  عند  وهو 
ْسنَى*  َق بِاحْلُ ا َمْن َأْعَطى َواتََّقى* َوَصدَّ رضر عظيم بملكهم)90(، قال تعاىل: َفَأمَّ
ى ]اللَّيل: 5-7[، وقال تعاىل: َوَما َلُكْم َأالَّ ُتنِْفُقوا يِف َسبِيِل اهللِ  ُه لِْلُيْسَ ُ َفَسنَُيسِّ

َمَواِت َواأْلَْرِض ]احلديد: 10[.  َوهللِِ ِمرَياُث السَّ
ٌب بني الوقار  تاسعًا: الّصب عند الّشدائد)91(: وهو من فضائل األخالق، مركَّ
والّشجاعة، وهو أمر مستحسن، السّيام إْن كان اجلزع غري نافٍع، واحلزن والقلق 
وِع َوَنْقٍص ِمَن  ْوِف َواجْلُ ٍء ِمَن اخْلَ ُكْم بيَِشْ غري جمديني)92(، لقوله تعاىل: َوَلنَْبُلَونَّ
ابِِريَن * الَِّذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا  ِ الصَّ اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبرشِّ
ُهُم  َوُأوَلئَِك  ٌة  َوَرمْحَ ِْم  َرهبِّ ِمْن  َصَلَواٌت  َعَلْيِهْم  ُأوَلئَِك  َراِجُعوَن*  إَِلْيِه  ا  َوإِنَّ ا هللِِ  إِنَّ

امْلُْهَتُدوَن ]البقرة: 157-155[.
أماكنها  الاّلزم لالستواء، واستعامل األمور يف  القسط  العدل: وهو  عارشًا: 

ووجوهها ومقاديرها، من غري إرساٍف وال تقصرٍي، وال تقديٍم وال تأخري)93(. 
لقوله  أمر،  بصيغة  نزلْت  العدل،  عن  تتكّلم  القرآن  من  آية  نزلت  وعندما 
وا اأْلََماَناِت إىَِل َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن  َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ تعاىل: إِنَّ اهللَ 

ُكُموا بِاْلَعْدِل إِنَّ اهللَ نِِعمَّ َيِعُظُكْم بِِه إِنَّ اهللَ َكاَن َسِميًعا َبِصرًيا]النّساء: 58[. حَتْ
نّة  فاألخالق الفاضلة، هي األخالق التي حثَّ عليها القرآن الكريم، والسُّ
والتباغض  الفساد  من  خاٍل  جمتمع  لبناء  إاّل  عليها  حّث  ما  املطّهرة،  النبوّية 

والفحشاء.
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املبحث الثالث

الأخالق املذمومة يف كتاب )تهذيب الأخالق( عند اجلاحظ

األخالق  لنا  َد  رَسَ بل  الفاضلة،  األخالق  بذكِر  كتابه  يف  اجلاحظ  يكتِف  مل 
مثل:  النّاس،  من  كثري  عند  ومعروفة  منترشة  بأهّنا  قال-  -كام  التي  املذمومة، 
البخل، واجلبن، والظلم، والترّشر، بل إهّنا عادات جمبولة عند أكثر النّاس)94(، 
ويذهب إىل أكثر من ذلك، فيقول: »بل قّلام ُيوجد يف النّاس َمن خيلو ِمن ُخُلٍق 
ويذكر  ذلك«)95(،  يف  يتفاضلون  ولكنّهم  العيوب،  مجيِع  من  ويسلم  مكروه، 

.)96(» ّ الّسبب؛ »ألّن الغالب عىل طبيعة اإلنسان الرشَّ
والتبّذل،  ُه،  والرشَّ الفجور،  وهي:  سمة،  وعرشين  ثالثًا  اجلاحظ  أورد 
وإفشاء  واخليانة،  والغدر،  والقساوة،  والعشق،  والقحة،  واخلرق،  فه،  والسَّ
والبخل  واحلقد،  واخلبث،  والكذب،  والعبوس،  والكرب،  والنميمة،   ، ّ الرسِّ
واجلبن، واحلسد، واجلزع، وصغر اهلّمة، واجلور. وسنختار منها عرشًا لتكون 

حمور املبحث الثالث.
واالستكثار  الّشهوات،  يف  »االهنامك  هو  بالفجور  يقصد  الفجور:  أّوالً: 
واملجاهرة  الفواحش،  وارتكاب  عليها،  واإلدمان  اللَّّذات،  عىل  والتوّفر  منها، 
أّن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  بنيَّ  وقْد  الّشهوات«)97(.  مجيع  يف  ف  َ الرسَّ وباجلملة  هبا، 
هناك فارقًا كبريًا بنَي املّتقني والفّجار، قال تعاىل: َأْم َنْجَعُل الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا 
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اِر]ص:28[. اِت َكامْلُْفِسِديَن يِف اأْلَْرِض َأْم َنْجَعُل امْلُتَِّقنَي َكاْلُفجَّ احِلَ الصَّ
ٌب من البغض  ثانيًا: القساوة: وهو الّتهاون بام يلحق األذى بالغري، وهو مركَّ
املتولِّني  الح  السِّ وأصحاب  اجلند  من  إاّل  مكروٌه،  وهو  والقساوة،  والّشجاعة 
ُثمَّ  للحروب)98(. وقْد هنى اهلل تعاىل عن القسوة، وقسوة القلب بقوله تعاىل: 
مَلَا  َجاَرِة  احْلِ ِمَن  َوإِنَّ  َقْسَوًة  َأَشدُّ  َأْو  َجاَرِة  َكاحْلِ َفِهَي  َذلَِك  َبْعِد  ِمْن  ُقُلوُبُكْم  َقَسْت 
بُِط ِمْن َخْشَيِة اهللِ  ُق َفَيْخُرُج ِمنُْه امْلَاُء َوإِنَّ ِمنَْها مَلَا َيْ قَّ ُر ِمنُْه اأْلهَْنَاُر َوإِنَّ ِمنَْها مَلَا َيشَّ َيَتَفجَّ
 ْم َوَما اهللُ بَِغافٍِل َعمَّ َتْعَمُلوَن]البقرة: 74[. وقال تعاىل: َفَوْيٌل لِْلَقاِسَيِة ُقُلوهُبُ

ر منها القرآن الكريم. ]الّزمر: 22[. فالقسوة من قسوة القلوب التي حذَّ
وهو  الوفاء،  من  نفسه  عىل  اإلنسان  بذله  عام  العودة  وهو  الغدر:  ثالثًا: 
أقبح، وهلم أرّض)99(. وهو  والّرؤساء  وبامللوك  فيه مصلحة،  وإْن كان  مستقبح 
الّرسول  قال  إْذ  النّبوّية؛  الّسنّة  عنه  هنْت  التي  املنبوذة  واألخالق  العادات  من 

َياَنُة يِف النَّاِر«)100(. ِديَعُة َواخْلِ الكريم: »امْلَْكُر َواخْلَ
رابعًا: اخليانة: هي االستبداد بام اؤمتن عىل اإلنسان من األموال واألعراض، 
وجُماحدة موِدِعه، وحتريف األخبار والّرسائل عن وجوهها)101(. ودائاًم ما يقرتن 

الغدر باخليانة، فهام من أسوأ العادات واألخالق التي يتخّلق هبا الفرد.
يف  عنها  تعاىل  اهلل  هنى  التي  املذمومة  األخالق  من  الكب)102(:  خامسًا: 
ُكلَّ  حُيِبُّ  اَل  اهللَ  إِنَّ  َمَرحًا  اأْلَْرِض  يِف  َتِْش  واَل   :بقوله العزيز،  كتابه  حمكم 
»أّن  فذكر:  ذلك،  ذكر  دون  اجلاحظ  يمّر  ومل   .]18 ]لقامن:   َفُخوٍر ُمَْتاٍل 
بالنّاس  الفضائل، واالستهانة  فيه من  ما  لنفسه، واستحسان  استعظام اإلنسان 
النّاس  يبغِّض  الفعل  له، وهذا  التواضع  َمن جيب  واستصغارهم، والرتّفع عىل 
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بصاحبه، ومن بغضه النّاس ساء حاله«)103(. 
سادسًا: الكذب: جاء النّهي عن الكذب يف القرآن الكريم واحلديث النّبوّي 
الرّشيف، بل إّنه كان منبوذًا يف العادات والتقاليد العربّية؛ إْذ قال تعاىل: إِنَّ اهللَ 
نّة النّبوّية أّنه جاء رجل  اٌب ]غافر: 28[؛ ويف السُّ ٌف َكذَّ اَل َيِْدي َمْن ُهَو ُمْسِ
نا،  ّ أربع ذنوب: الزِّ إىل الّرسول، فقال له: يا رسول اهلل، إيّن ارتكبُت يف الرسِّ
قة، والكذب، فأّيتهن شئَت تركُتها لك، فقال له الّرسول  ورشب اخلمر، والرسَّ
جل، وكلَّام أراد أْن هيمَّ باخلطيئة، يتذّكر عهده مع   : َدع الكذب. فذهب الرَّ
الّرسول ، ويقول رّبام سألني، وعلَّ أْن أكون صادقًا يف اجلواب، فيجري علَّ 
احلّد، وإْن كذبُت، فقْد نقضُت العهد مع الّرسول، ممّا اضطّره أخريًا لرتكها 

أمجع)104(. 
هذه القّصة تبنّي خطورة ممارسة الكذب؛ ولذا فقْد أعطاه اجلاحظ اهتاممًا يف 
كتابه، فقال عنه: هو اإلخبار عن يشء بخالف حقيقته، وهو مكروه ما مل يكن 
لدفع مّضة، ال يمكن دفعها إاّل به، أو اجرتار نفٍع ال غنى عنه، وال يوَصل إليه 
إاّل به، فهو عند ذاك غري مستقبح، بل ُيستقبح إْن كان عبثًا، والكذب مستقبح 

عند امللوك والّرؤساء أقبح)105(. 
كتبه  يف  اهلل  ذكرها  التي  العظيمة  اخلُُلقّية  اآلفات  من  البخل)106(:  سابعًا: 
العزيز بقوله :الَِّذيَن َيْبَخُلوَن َوَيْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما َآَتاُهُم اهللُ 
ِمْن َفْضلِِه َوَأْعَتْدَنا لِْلَكافِِريَن َعَذاًبا ُمِهينًا ]النّساء: 37[. وهناك آيات كثرية تذّم 
البخل، ويقصد به: »منع املسرتفد مع القدرة عىل رفده«)107(، وهذا اخلُُلق مكروه 
من مجيع النّاس، إاّل إّنه من النّساء أقّل، بل يستحّب من النّساء البخل، أّما امللوك 
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والعظامء، فالبخل أبغض عليهم من العاّمة)108(. 
ثامنًا: اجلبن: هو اجلزع عند املخاوف، والرتّدد عاّم حُتذر عواقبه، أو ال تؤَمن 

، إاّل إّنه عند امللوك واجلند أرّض)109(.  مغّبته، وهو مكروٌه من الكلِّ
ُجِل ُشحٌّ َهالٌِع، َأْو ُجْبٌن  وعن الّرسول يف مضارِّ احلبن، قال: »رَشُّ َما يِف الرَّ

َخالٌِع«)110(.
تاسعًا: احلسد: هو »التأمّل بام يراه اإلنسان لغريه من اخلري، وما جيُدُه فيه من 
الفضائل واالجتهاد يف إعدام ذلك الغري ما هو له«)111(. فعن الّرسول ، َقاَل: 
اَسُدوا، َواَل َتَباَغُضوا، َواَل َتنَاَجُشوا، َواَل َتَداَبُروا، َواَل َيبِْع َبْعُضُكْم َعىَل َبْيِع  » اَل حَتَ
ِقُرُه،  ُذُلُه َواَل حَيْ َبْعٍض، َوُكوُنوا ِعَباَد اهللِ إِْخَواًنا، امْلُْسلُِم َأُخو امْلُْسلِِم اَل َيْظلُِمُه َواَل خَيْ
ِقَر  حَيْ َأْن   ِّ الرشَّ ِمَن  اْمِرٍئ  بَِحْسِب  اٍت،  َمرَّ َثاَلَث  َصْدِرِه  إىَِل  ُيِشرُي  ُهنَا،  َها  التَّْقَوى 

َأَخاُه امْلُْسلَِم، ُكلُّ امْلُْسلِِم َعىَل امْلُْسلِِم َحَراٌم، َدُمُه َوَماُلُه َوِعْرُضُه «)112(. 
عارشًا: اجلور: ُيعّد اخلروج عن االعتدال يف كلِّ يشء من األخالق املكروهة 
وجهها،  غري  يف  األموال  وأخذ  والتقصري،  الرّسف  يف  باجلور،  ُيعرف  ما  وهو 
الواجبة، وفعل األشياء يف غري مواضعها وال  واملطالبة بام ال جيب من احلقوق 

أوقاهتا، وال عىل القدر الذي جيب، وال عىل الوجه الذي حُيب)113(. 
اَل  َمْغُلواًل،  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  بِِه  ُيْؤَتى  إاِلَّ  ٍة  َعرَشَ َأِمرِي  ِمْن  »َما  َقاَل:   ،النّبّي َعِن 

ْوُر«)114(. ُه إاِلَّ اْلَعْدُل، َأْو ُيوبُِقُه اجْلَ َيُفكُّ
فاألخالق املذمومة أرّش ما تكون عىل الفرد واملجتمع، فهي ُتورث العنف، 
منها،  ر  بنيَّ أوصافها، وحذَّ الذي  العلامء، ومنهم اجلاحظ  والتباغض، فعاجلها 

نّة وأقوال الّصاحلني.  معتمدًا عىل ما جاء يف القرآن والسُّ
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ابع املبحث الرَّ

عند  الأخالق  ملحا�سن  اجلامعة  مات  وال�سِّ الأخالق،  �سمات  من  ت�سابه  ما 
اجلاحظ يف كتاب )تهذيب الأخالق(

ُيورد لنا اجلاحظ أّن هناك من األخالق ما حتتمل األمرين، فهي عند البعض 
فضيلة، وعند اآلخر رذيلة، وهذه جيب الوقوف عندها وبياهنا، وهي:

أّوالً: حّب الكرامة: ويقصد هبا أْن ُيرّس اإلنسان بالتعظيم والتبجيل واملقابلة 
حمّبة  عىل  حيّثهم  ألّنه  حممود؛  نِّ  السِّ أحداث  عند  فهو  اجلميل،  والثناء  باملدح 
وال  بالتعظيم،  يقبلوا  أْن  جيب  فال  الفضائل،  أهل  عند  أّما  الفضائل،  اكتساب 
ُيرّسوا به؛ ألّنه إْن زاد سيجري جمرى التمّلق والرّسور به، وهو غري حممود)115(.  
ثانيًا: حّب الّزينة: والتصنّع له بالظهور بمركوب فاره، وكثرة اخلدم واحلشم، 
ين  الدِّ الّرهبان وأهل  وامللوك)116(، ومذموم عند  الّرياسة  أهل  فهو حمموٌد عند 
من  واخلشن  العاّم  لبس  فلهم  والواعظني،  واخلطباء  العلم  وأهل  والّشيوخ 

املالبس، وكراهية التنّعم)117(.
ثالثًا: املجازاة عىل املدح: وهو جمازاة َمن يمدح إنسانًا ويشكرُه يف املجالس 
واملحافل، فهذا اخللق مستحسن من امللوك واألمراء؛ ألّن املمدوح سيكون له 

ذكرًا مجياًل خاليًا من التمّلق، ومن فضائل ذلك هلم بقاء ذكرهم اجلميل)118(.
أّما العاّمة من النّاس وأصاغرها، فمحّبتهم يف مدحهم غري مستحسن؛ ألّن 
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املادح إذا مدح الّدينء من النّاس، فإّنام خيدعه)119(.
وكثري من النّاس إذا ُمدحوا بام ليس فيهم، يبادرون إىل جمازاة املادح، فيكونون 

قْد وضعوا اليّشء يف غري موضعه)120(.
رابعًا: الّزهد: وهو الّرغبة بالعيش بأقّل احلاجات من األموال واألغراض، 
مستحسن  وغري  والواعظني،  واخلطباء  والزّهاد  العلامء  من  مستحسن  وهذا 
عند امللوك والعظامء؛ ألّنه من هيبتهم، وامللك ال ُيقام إاّل باملال، ليذّب هبا عن 

ملكه)121(.
ملحاسن  اجلامع  اإلنسان  مواصفات  هي  ما  سؤاٌل:  هن  الذِّ إىل  يتبادر  ورّبام 

األخالق؟
مل يغُفل اجلاحظ عن ذكر ذلك، بل أورد فصاًل كاماًل عنه، وسنحاول بيانه، 
فيقول: اإلنسان التاّم هو الذي مل تفتُه فضيلة، ومل تشنه رذيلة، فريدف بالقول، 
إاّل إّن التامم وإْن كان عزيزًا، فهو بعيد التناول، إاّل إّنه ممكن وغاية ما ينتهي به 

اإلنسان. ووصف حماسن)122( األخالق بالّصفات اآلتية: 
زًا  متحرِّ لعيوبه،  تفّقده  الّتاّم  اإلنسان  أوصاف  من  للعيوب:  التفّقد  أّوالً: 
لكامل  ذًا  متلذِّ الكامل،  لصورة  الغاية  بلوغ  يف  جمتهدًا  عليه،  النقص  دخول  من 

األخالق)123(.
ثانيًا: القراءة واإلحاطة: إّن مما ُيوصل اإلنسان إىل غاية الكامل يف األخالق 
وغاياهتا  عللها  وكشف  األمور،  بامهية  لإلحاطة  احلقيقّية،  بالعلوم  معرفته  هي 

ياسات)124(.   وهناياهتا، واالهتامم بقراءة كتب األخالق وسري السِّ
األخالق  يف  التامم  عن  يبحث  ملن  ينبغي  إْذ  الّشهوات:  يف  االقتصاد  ثالثًا: 
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فيه االعتدال، وجتنّب اإلرساف  راتبًا، يقصد  قانونًا  أْن جيعل لشهواته وملّذاته 
املستحسنة،  أوجهه  من  كان  ما  عىل  الّشهوات  من  كان  ما  ويعتمد  واإلفراط، 

واالبتعاد عن خمالطة اخللعاء)125(.
لقوله  اهلل،  عند  أجر  هلا  التي  السـّــجايا  من  وهو  الكرم:  عىل  التعّود  رابعًا: 
َسنَابَِل  َسْبَع  َأْنَبَتْت  َحبٍَّة  َكَمَثِل  اهللِ  َسبِيِل  يِف  ْم  َأْمَواهَلُ ُينِْفُقوَن  الَِّذيَن  َمَثُل  تعاىل: 
يِف ُكلِّ ُسنُْبَلٍة ِمَئُة َحبٍَّة َواهللُ ُيَضاِعُف ملَِْن َيَشاُء َواهللُ َواِسٌع َعلِيٌم]البقرة: 261[. 
وهنا يكون من خالل عدم االستبداد باملأكل واملرشب وحده، بل يرشك إخوانه 

وموّديه، وإْن كان ملكًا، أْن ُيرشك حاشيته وندماءه)126(.
خامسًا: الّزهد يف املال، وحسن الترّصف به: من كامل اإلخالق، الّزهد باملال، 
ويفّرقه  منها األغراض)127(. ويكون كسبه من وجهه،  ُتنال  آلة  أّنه  إليه  والنظر 
وواجباهتا،  ها  حقِّ من  األموال  جبي  عىل  حيرصوا  أْن  جيب  وامللوك  وجهه،  يف 
ورصفها عىل مستحّقيها، من أرزاق وجند وغريهم، ويرّبوا املساكني، ويتفّقدوا 

الغرباء)128(.
سادسًا: ترك الغضب: ُيعدُّ الغضب من العادات الّسيِّئة يف املجتمع، وقْد نّبه 
الّرسول عن االبتعاد عنه ملا له آثار سّيئة عىل الفرد واملجتمع)129(، فقْد ورد 
ْمنِي َكِلاَمٍت َأِعيُش  »... َأنَّ َرُجاًل َأَتى إىَِل َرُسوِل اهللِ، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َعلِّ

، َواَل ُتْكثِْر َعَلَّ َفَأْنَسى، َفَقاَل َرُسوُل : »اَل َتْغَضْب««)130( هِبِنَّ
فقال اجلاحظ: ينبغي ملحبِّ كامل األخالق تركه للغضب، فالغضبان يكون 
بمنزلة البهائم والّسبائع، يفعل ما يفعل دون علم وال روية، فإْن علم صاحب 
الوصف، فرتاه حُيجم عن االقتصاص،  ما سيكون عليه من  اخللق ذلك، علم 
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الواردة  التفكري يف األخبار  الغضب يكون من خالل  فيكون حلياًم)131(؛ وترك 
ر نفسه عاقبة  ف نفسه من عقاب اهلل، وأْن حيذِّ يف كظم الغيظ، والعفو، وأْن خيوِّ

ر يف قبح الغضب)132(.    العداوة، وأْن يفكِّ
بالتعّود  إليهم، وحّب اخلري وإلفه: وهذه تكون  النّاس والتوّدد  سابعًا: حمّبة 
جتمعهم  فالنّاس  هبم،  والّرمحة  والّرأفة  إليهم..،  والتوّدد  النّاس،  حمّبة  عىل 
ه حّب فعل اخلري، وطلبه)134(،  اإلنسانّية وحلية القّوة اإلهلّية)133(، وأْن جيعل مهَّ

وترك القبيح من العيوب والقبائح)135(. 
ثامنًا: كره التمّلق: من فضائل األخالق عند اإلنسان ُكره التمّلق وإبغاضه، 

وله أْن حيّب َمن هُيدي إليه شيئًا من عيوبه بالبرِْش والقبول)136(. 
فات التي إْن متّلكها الفرد، يكون له حظٌّ كبرٌي  جايا هي الصِّ فتكون هذه السَّ

من األخالق الفاضلة.



277

اأ.م.د. خليل خلف اجلبورّي - اأ.م.د. ر�شيد الطّيف اإبراهيم

حمّرم /ربيع الآخر 2018م - اأيلول/كانون الثاين 1440هـال�شنة الّثانية - املجلد الثاين - العددان اخلام�س وال�شاد�س

اخلامتة

ُيّعد كتاب )هتذيب االخالق( للجاحظ من الكتب االجتامعّية املهّمة التي ال 
غنى من االطالع عليه، لفائدته الكبرية يف ترسيخ وهتذيب أخالق الفرد، ولبيان 
ما  أهّم  ُنلّخص  للكتاب،  الّسابق  العرض  وبعد  عليه من سجايا محيدة،  ما هو 

توّصل إليه الباحثان من نتائج:
هلم  وكان  كاّفة،  والعلمّية  اإلنسانّية  العلوم  يف  البرصّيون  العلامء  أسهم   -1

دور كبري يف تنشيط العلوم يف كّل املجاالت.
العلمّية  املكتبة  إثراء  يف  واملامت،  املولد  البرصّي  اجلاحظ،  أسهم  لقْد   -2
ورقّي  تقّدم  يف  أثٌر  لكتبه  وكان  بكثري،  املائة  جتاوزْت  التي  الكتب  من  بالكثري 

العلوم آنذاك. 
متّيز  الذي  القرن  وهو  اهلجرّي،  الثاين  القرن  أواسط  يف  اجلاحظ  ظهر   -3
بظهور العلوم العقلّية، واملذاهب الكالمّية، وظهور واضح لعامل الرتمجة، متّكن 

خالهلا من إثبات نفسه بوصفه أحد أعمدة العلوم اإلنسانّية األدبّية.
ذلك  عليه  سّهل  ما  املجتمع،  نفوس  يف  الّدخول  من  اجلاحظ  متّكن   -4
هلا  وما  آنذاك،  املجتمع  طبائع  من  الكثري  ح  يوضِّ الذي  الكتاب  هذا  تأليف  يف 
وعليها من سجايا. وذكر أّن النفس البرشّية تقّسم عىل ثالثة أصناف: الغضبّية 
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والّشهوانّية، والنّاطقة.
5- متّكن اجلاحظ من بيان إحدى وعرشين سمة وسجّية فاضلة لألخالق، 
.مستِمّدًا معلوماته عنها من القرآن الكريم، والّسنّة النّبوّية، وأقوال الّصحابة
ل  املذمومة، تشكِّ َد اجلاحظ يف كتابه ثالثة وعرشين سمة لألخالق  6- رَسَ

ّيئة. امت العاّمة لطبيعة البرش السَّ السِّ
7- ذكر اجلاحظ أّن هناك من الّسجايا َمن إن استخدمتها عّينة من املجتمع 

تكون سجّية فاضلة، وإْن استخدمتها عّينة ُأخرى تكون مذمومة.
اجلامعة  هي  تكون  أْن  ُيمكن  األخالق  من  سجايا  ثامنية  اجلاحظ  أورد   -8

ملحاسِن األخالِق. 
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الهوام�ُص

إحسان  حتقيق:  األديب،  معرفة  إىل  األريب  إرشاد  األدباء  معجم  احلموّي،  ياقوت   -1
عّباس: 872/4؛ الّسندويّب، حسن، أدب اجلاحظ: ص10.
2- جرب، مجيل، اجلاحظ وجمتمع عرصه يف بغداد: ص9.

من  اجلاحظ  وأتباع  أصحاب  عىل  ُيطلق   .74/5 األعالم:  ين،  الدِّ خري  ركّل،  الزِّ  -3
املعتزلة وغريهم بالفرقة اجلاحظّية.

4- ياقوت احلموّي، معجم األدباء: 872/4. 
ُينظر: باّلت،  التاريخ بعرش سنوات.  أّن اجلاحظ ولد بعد هذا  د  كثري من املعطيات تؤكِّ

شارل، اجلاحظ يف البرصة وبغداد وسامراء: ص92.
5- ياقوت احلموّي، معجم األدباء: 872/4.

ركّل، األعالم: 74/5. 6- الزِّ
7- ابن النّديم، الفهرست: ص169؛ ياقوت احلموّي، معجم األدباء: 872/4.

8- باّلت، اجلاحظ: ص114-110.

9- السندويّب، أدب اجلاحظ: ص23.
10- يزيد بن هارون: هو يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت الّسلمّي بالوالء)118 - 
ين، ذكّيًا،  بالدِّ العلم  الّثقات. كان واسع  الواسطّي، أبو خالد، من حّفاظ احلديث   ،)#206
بسبعني  َمن كان حيض جملسه  ُقّدر  بواسط.  الّشأن. أصله من بخارى، ومولده ووفاته  كبري 
ألفًا. وكان يقول: أحفظ أربعة وعرشين ألف حديث بإسنادها وال فخر. الّزركل، األعالم: 

190/8
11- أمحد، عّزت السّيد، فلسفة األخالق عند اجلاحظ: ص13.

هو:  سنة)#215(،  تويّف  لكنّه  والدته،  سنة  ُتعرف  ال  األَْوَسط،  باألَْخَفش  يعرف   -12
باللُّغة  أبو احلسن، نحوّي، عامل  البرصّي،  ثّم  البلخّي،  بالوالء،  املجاشعّي  سعيد بن مسعدة 



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 280

جهوُد العلماِء الب�صريِّنَي يف تاأطرِي منظومِة الِقَيِم واملبادئ اخُللقّية

واألدب، من أهل بلخ. سكن البرصة، وأخذ العربّية عن سيبويه. صنّف كتبًا، منها )تفسري 
عر(، و )كتاب  معاين القرآن - خ(، و )رشح أبيات املعاين - خ(، و )االشتقاق(، و )معاين الشِّ
رًا عن حسني شلبي )330 أدبيات( وزاد يف  امللوك(، و )القوايف - خ( يف دار الكتب مصوَّ
فأصبحت سّتة عرش.  البحور مخسة عرش،  قْد جعل  اخلليل  )اخلبب(، وكان  بحر  العروض 

ركل، األعالم: 3/ 102-101. الزِّ
13- باّلت، اجلاحظ: ص118؛ الّسندويّب، أدب اجلاحظ: ص28. والنّظام: هو إبراهيم 
قال  املعتزلة،  أئّمة  من  النّظام:  إسحاق  أبو   ،)#231 البرصّي)000-  هانئ  بن  سّيار  ابن 
اجلاحظ: )األوائل يقولون يف كّل ألف سنة رجل ال نظري له، فإْن صّح ذلك، فأبو إسحاق من 
أولئك(. تبّحر يف علوم الفلسفة، واطلع عىل أكثر ما كتبه رجاهلا من طبيعّيني وإهلّيني، وانفرد 
يت )النّظامّية( نسبة إليه. وبني هذه الفرقة وغريها  بآراء خاّصة تابعته فيها فرقة من املعتزلة ُسمِّ
مناقشات طويلة. وقْد ُألِّفت كتب خاّصة للّرّد عىل النّظام، وفيها تكفري له وتضليل. أّما شهرته 
بالنّظام، فأشياعه يقولون: إهّنا من إجادته نظم الكالم، وخصومه يقولون: إّنه كان ينظم اخلرز 

ركّل، األعالم: 43/1. يف سوق البرصة. الزِّ

14- الّسندويّب، أدب اجلاحظ: ص23.
15- أمحد، فلسفة األخالق: ص23-22.

16- الّسندويّب، أدب اجلاحظ: ص144-114.
الكتاب، فهو  17- كتاب ضخم يصف طبائع احليوانات شؤونًا، وال عالقة له بعنوان 
يضّم بحوثًا عن التعاليم الدينّية من اليهودّية إىل املانوّية، فالّزرادشتّية إىل النرصانّية، فاإلسالم، 
وتطّرق فيه إىل اإلحلادّية، والغاية من تأليف هذا الكتاب هو متجيد اخلالق وامتداح اإلسالم 

يف رشائعه. جرب، اجلاحظ: ص15. 
18- إّن َمن يّطلع عىل هذه املؤّلفات ال خيرج إاّل وهو ممتلئ النّفس بإحسان الّلغة العربّية. 

الّسندويّب، أدب اجلاحظ: ص39.
املال،  واستثامر  املنزيّل،  التدبري  ُأصول  يف  منه  ُيستفاد  اجلاحظ،  أّلفه  ما  أبدع  ِمن   -19

واالنتفاع ِمن أتفه األشياء. الّسندويّب، أدب اجلاحظ: ص125.
20- الّسندويّب، أدب اجلاحظ: ص118.

21- هي ِمن ضمن الّرسائل التي حّققها حمّمد طه احلاجرّي. ُينظر: احلاجرّي، حمّمد طه، 
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جمموع رسائل اجلاحظ: ص156-113.
ُينظر: احلاجري، جمموع  22- هي من ضمن الّرسائل التي حّققها حمّمد طه احلاجرّي. 

رسائل اجلاحظ: ص221-191.
23- ابن النّديم، الفهرست: ص57.
24- ابن النّديم، الفهرست: ص57.

25- عن حمّقق الكتاب الربصان والعرجان وسنة نرشه، ُينظر: أمحد، فلسفة األخالق: 
ص25. 

ركّل، األعالم: 74/5. 26- الزِّ
27- اجلاحظ، هتذيب األخالق، قرأه وعّلق عليه: أبو حذيفة إبراهيم بن حمّمد: ص10.

28- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص11.
29- جرب، اجلاحظ: ص25.

30- نقاًل عن: مسكويه، هتذيب األخالق، حتقيق: عامد اهلاليّل: مقّدمة املحّقق: ص11.
31- ابن فارس، معجم مقاييس الّلغة، حتقيق: عبدالّسالم حمّمد هارون: 214/2.

32- هتذيب األخالق: ص12.
33- هتذيب األخالق: ص265.

34- اخلّراز، خالد بن مجعة، موسوعة األخالق: ص21.
35- أمني، أمحد، األخالق: ص2.

36- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص12.

37- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص39.
خريِّ  هو  َمن  فيهم  النّاس  إّن  مسكويه:  عن  نقاًل  ق.م(  جالينوس)ت199  يقول   -38

ير بالطبع. هتذيب األخالق: ص266. بالطبِع، وفيهم َمن هو رشِّ
39- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص14.
40- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص14.

41- وهو ما أّكده الغزايّل من أّن تغيري األخالق من يّسء إىل حسن ممكن، بدليل قوله 
نُوا أخالَقُكم«. مبارك، زكي، األخالق عند الغزايل: ص153.  عليه الّصالة والّسالم: »حسِّ

42- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص14.



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 282

جهوُد العلماِء الب�صريِّنَي يف تاأطرِي منظومِة الِقَيِم واملبادئ اخُللقّية

43- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص14.
44- املَطّهري، مرتىض، فلسفة األخالق: ص108. وُينظر: اهلاشمّي، عبد اهلل، األخالق 

واآلداب اإلسالمّية: ص9. 
الكريم،  القرآن  هي:  أربعة،  األخالق  وأصول  مصادر  أّن  الباحثني  أحد  وحّدد   -45
يعقوب،  املليجّي،  اإلسالمّية.  والتقاليد  والعادات  الّصحابة،  وأخالق  والنّبوّية،  والّسنّة 

يانات الّساموّية واألخالق الوضعّية: ص30-28.  األخالق يف اإلسالم مع املقارنة بالدِّ
46- ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، حتقيق: حمّمد حسني شمس الّدين: 365/1.

47- ابن كثري، تفسري القرآن: 373/8.
48- البيهقّي، السنن الكربى: 323/10.
49- البيهقّي، ُشعب اإليامن: 373/10.

50- نقاًل عن: الشريازّي، نارص مكارم، األخالق يف القرآن: 13/1.
51- الشريازّي، األخــالق يف القرآن: 10/1.

52- هتذيب األخالق: ص15.
ى  فتسمَّ الغضبّية،  النّفس  أّما  بالبهيمّية،  تسّمى  الّشهوانّية  النّفس  أّن  مسكويه:  ويذكر 

الّسبعّية، والنفس الناطقة تسّمى امللكّية. ُينظر: هتذيب األخالق: ص248. 
53- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص15.
54- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص16.
55- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص16.
56- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص16.

57- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص43-41.
58- هتذيب األخالق. ص267.

59- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص17.
60- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص18-17.

61- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص18.

62- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص18.

63- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص45.
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البهائم.  باين  وهبا  املالئكة،  شارك  فبها  النّاطقة،  بالنّفس  إنسانًا  صار  واإلنسان   -64
مسكويه، هتذيب األخالق: ص279.

65- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص19.

66- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص19.

67- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص20.

68- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص21.
ذلك  وخضوع  الّلذائذ،  إىل  امليل  واعتدال  النفس،  ضبط  بأهّنا:  أمني  أمحد  يعّرفها   -69

حلكم العقل. األخالق: ص162.
70- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص21.

األخالق:  هتذيب  مسكويه،  وُينظر:  ص22-21.  األخالق:  هتذيب  اجلاحظ،   -71
ص251.

72- مسكويه، هتذيب األخالق: ص252.
73- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص22.

غري  هنا،  مستحسن  فام  العاّمة،  كأخالق  ليسْت  امللوك  أخالق  أّن  اجلاحظ  د  يؤكِّ  -74
مستحسن عند اآلخر. اجلاحظ، التاج يف أخالق امللوك، حتقيق: أمحد زكي باشا: ص17. 

75- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص22.
76- هتذيب األخالق: ص23.
77- هتذيب األخالق: ص23.

78- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص23. وذكر مسكويه الوقار، فقال: هو سكون النّفس 
وثباهتا عند احلركات التي تكون يف املطالب. هتذيب األخالق: ص254.

79- النيسابورّي، أبو عبد اهلل، احلاكم، املستدرك عىل الّصحيحني: 319/4.
80- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص23.

81- هتذيب األخالق: ص24.
82- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص24.

83- ابن املبارك، أبو عبد الّرمحن عبد اهلل بن واضح احلنظل)ت181#(، الّزهد والّرقائق، 
حتقيق: حبيب الّرمحن األعظمي: ص367.
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84- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص25.

85- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص25.
86- ابن ماجة، سنن ابن ماجة: 1339/2.

87- الّسخاء سخاءان، سخاء نفس الّرجل بام يف يديه، وسخاوته عاّم يف يدي النّاس. ابن 
املقفع، األدب الكبري، حتقيق: أمحد زكي باشا: ص89. 

88- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص25.
89- هتذيب األخالق: ص260.

90- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص26-25.
91- يذكر الغزايل أّن اإليامن نصفه صرب، ونصفه اآلخر شكر. إحياء علوم: ص1399. 
يِف  نِْصٌف  نِْصَفاِن:  يَمُن  »اإْلِ قال:  والّسالم،  الّصالة  عليه  للّرسول  حديث  أصل  وهذا 

ْكِر«. البيهقّي، شعب اإليامن: 192/12.  ، َونِْصٌف يِف الشُّ ْبِ الصَّ
مقاومة  هو  الّصرب:  أّن  مسكويه  وُيضيف  ص27.  األخالق:  هتذيب  اجلاحظ،   -92

النّفس للهوى لئاّل تنقاد للّرذائل. هتذيب األخالق: ص253.
93- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص28.

94- هتذيب األخالق: ص13.
95- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص13.
96- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص13.
97- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص28.
98- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص30.

99- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص31-30.
100- النيسابورّي، املستدرك: 650/4.

101- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص31.
من  تصدر  أعامل  هو  فالظاهرّي،  وباطنّي،  ظاهرّي،  إىل:  الِكرب  الغزايل  يقّسم   -102
اجلوارح من خالل تعّجب املرء بامله، وعمله، والباطن هو خلق يف النفس. مبارك، األخالق 

عند الغزايل: ص209. 
103- هتذيب األخالق: ص32.
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104- نقاًل عن: الشريازّي، األخالق يف القرآن : 101/1.
105- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص32.

ين، وجيلب اآليات واألحاديث التي  106- ُيفرد الغزايل للبخل يف كتابه إحياء علوم الدِّ
تدّل عىل ذّم البخل. الغزايل: ص1134، وما بعدها.

107- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص33.

108- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص33.
ومن أبواب البخل الغامضة التي أوردها ابن املقّفع، أْن ال تسابق الّرجل إذا حّدث حديثًا 

أنت تعرفه، وكأّنك ُتظهر للنّاس أّنك تعلم مثل الذي يعلم. األدب الكبري: ص124. 
109- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص33.

الفاكهي،  حمّمد  أيب  فوائد  العّباس)ت#353(،  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  الفاكهّي،   -110
حتقيق: حمّمد بن عبداهلل الغباين: ص129.

111- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص34. وال ينبغي للوايل أْن حيسد الوالة عىل حسن 
تدبري واليتهم. ابن املقفع، األدب الكبري: ص26.

112- البيهقّي، الّسنن الكربى: 153/6.
113- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص34.

114- ابن حنبل،  مسند اإلمام أمحد بن حنبل: 351/15.
115- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص35.

الكبري:  األدب  زّيه.  يف  الوايل  تقليد  عىل  حريصون  النّاس  إّن  املقّفع:  ابن  قال   -116
ص28. وبذلك كّلام كان زّيه مجياًل ظهر ذلك يف النّاس يف ملبسهم.

117- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص35.

118- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص36.

119- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص36.

120- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص36.

121- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص37.

122- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص49.
123- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص50-49.
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124- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص50.

125- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص51.
أكثرهم  النّاس  »أغنى  بأّن:  يذكر  ولذلك  ص52.  األخالق:  هتذيب  اجلاحظ،   -126

إحسانًا«. لكثرة ماله وعطائه. ابن املقّفع، األدب الّصغري، حتقيق: أمحد زكي باشا: ص60.
127- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص53.

128- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص54-53.
129- عن الغضب ُأنظر: اخلّراز، موسوعة األخالق: ص49.

130- مالك بن أنس، املوطأ: 905/2.
131- هتذيب األخالق: ص55.

132- مبارك، األخالق عند الغزايل: ص198.
133- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص55.
134- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص57.
135- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص59.
136- اجلاحظ، هتذيب األخالق: ص60.
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امل�سادُر واملراجُع

القراآن الكرمي.

امل�صادر الأّولّية:
- البيهقّي، أمحد بن احلسني بن عيّل)ت#458(. 

بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  حمّمد  حتقيق:  ط3،  الكربى،  الّسنن   -1
2003م.

2- ُشعب اإليامن، حّققه وراجع نصوصه وخّرج أحاديثه: الدكتور عبد العل عبد احلميد 
حامد، أرشف عىل حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد الندوّي، صاحب الدار الّسلفّية ببومباي 

- اهلند، مكتبة الّرشد للنرش والتوزيع بالّرياض بالتعاون مع الّدار الّسلفّية، اهلند، 2003م.
- اجلاحظ، أبو عثمن، عمرو بن بحر )ت#255(. 

الّصحابة  دار  حمّمد،  بن  إبراهيم  حذيفة،  أبو  عليه:  وعّلق  قرأه  األخالق،  هتذيب   -3
للرّتاث للنرش والتحقيق والتوزيع، طنطا، 1989م.

4- التاج يف أخالق امللوك، حتقيق: أمحد زكي باشا، املطبعة األمريّية، القاهرة، 1914م.
- ابن حنبل، أبو عبد اهلل، أمحد بن حمّمد، الشيبايّن)ت#241(. 

5- مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، إرشاف: عبد اهلل بن 
عبد املحسن الرتكي، مؤّسسة الّرسالة، بريوت، 2001م.

- الغزايل، أبو حامد، حمّمد بن حمّمد)ت#505(. 
6- إحياء علوم الّدين، دار ابن حزم، بريوت، 2005م.

- ابن فارس، أبو احلسن، أمحد)ت#395(. 
7- معجم مقاييس الّلغة، حتقيق: عبدالّسالم حمّمد هارون، دار الفكر، بريوت، 1979م.

- الفاكهي، عبد اهلل بن حمّمد بن العّباس)ت#353(. 
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الّرياض،  الّرشد،  الغبايّن، مكتبة  بن عبداهلل  الفاكهي، حتقيق: حمّمد  أيب حمّمد  فوائد   -8
رشكة الّرياض للنرش والتوزيع، اململكة العربّية الّسعودّية، 1998م.

- ابن كثري، أبو الفداء، إسمعيل بن عمر)ت#774(. 
العلمّية،  الكتب  دار  ين،  الدِّ شمس  حسني  حمّمد  حتقيق:  العظيم،  القرآن  تفسري   -9

بريوت، #1419.
- ابن ماجة، أبو عبد اهلل، حمّمد بن يزيد، القزوينّي)ت#273(. 

10- سنن ابن ماجة، حتقيق: حمّمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربّية - فيصل 
عيسى البايب احللبّي، مرص، )د.ت(.

- مالك بن أنس)ت#179(. 
دار  الباقي،  عبد  فؤاد  حمّمد  عليه:  وعّلق  أحاديثه  وخّرج  ورّقمه  صّححه  املوّطأ،   -11

إحياء الرّتاث العريّب، بريوت، 1985م.
- ابن املبارك، أبو عبد الّرمحن، عبد اهلل بن واضح، احلنظيّل)ت#181(. 

بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  األعظمّي،  الّرمحن  حبيب  حتقيق:  والّرقائق،  الّزهد   -12
)د.ت(.

- مسكويه، أمحد بن حمّمد بن يعقوب)ت#421(. 
13- هتذيب األخالق، حتقيق: عامد اهلاليّل، منشورات اجلمل، بريوت، 2011م.

- ابن املقّفع، أبو حمّمد، عبد اهلل)ت#142(. 
14- األدب الّصغري، حتقيق: أمحد زكي باشا، مطبعة مدرسة حمّمد عّل الصناعّية، مرص، 

اإلسكندرّية، 1911م.
مرص  الّصناعّية،  عّل  حمّمد  مطبعة  باشا،  زكي  أمحد  حتقيق:  الكبري،  األدب   -15

اإلسكندرّية، 1912م.
- ابن النّديم، أبو الفرج، حمّمد بن إسحاق)ت#380(. 

16- الفهرست، دار املعرفة، بريوت، )د.ت(.
بن  محدويه  بن  حمّمد  بن  اهلل  عبد  بن  حمّمد  احلاكم،  اهلل،  عبد  أبو  النيسابورّي،   -

ُنعيم)ت#405(. 
17- املستدرك عىل الّصحيحني، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطاـ دار الكتب العلمّية، 
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بريوت، 1990م.
- ياقوت احلموّي)ت#623(. 

دار  عّباس،  إحسان  حتقيق:  األديب،  معرفة  إىل  األريب  إرشاد  األدباء،  معجم   -18
الغرب اإلسالمّي، بريوت. 

املراجع الثانوّية:
- أمحد، عّزت الّسّيد. 

19- فلسفة األخالق عند اجلاحظ، منشورات احتاد الكّتاب العرب، دمشق، 2005م.
- أمني، أمحد. 

20- األخالق، ط2، دار الكتب املرصّية، القاهرة، 1931م.
- باّلت، شارل. 

21- اجلاحظ يف البرصة وبغداد وسامّراء، ترمجة: إبراهيم الكياليّن، دار اليقظة العربّية 
للتأليف والرتمجة والنرش، دمشق، 1961م.

- جب، مجيل. 
22- اجلاحظ وجمتمع عرصه يف بغداد، دار صادر، بريوت، )د.ت(.

- احلاجرّي، حمّمد طه. 
23- جمموع رسائل اجلاحظ، دار النهضة العربّية، بريوت، 1983م.

- اخلّراز، خالد بن مجعة. 
24- موسوعة األخالق، مكتبة أهل األثر، الكويت، 2009م.

ين.  ركيّل، خري الدِّ - الزِّ
25- األعالم، ط5، دار العلم للماليني، بريوت، 1980م.

- الّسندويّب، حسن. 
26- أدب اجلاحظ، املطبعة الّرمحانّية، القاهرة، 1931م.

- الشريازّي، نارص مكـارم. 
27- األخالق يف القرآن، ط2، مـدرسة اإلمــام عّل بن أيب طالب، قم، #1426.

- مبارك، زكي. 
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28- األخالق عند الغزايل، كلامت عربّية للرتمجة والنرش، القاهرة، 2012م.
- املَطّهري، مرتىض. 

29- فلسفة األخالق، ط2، مؤّسسة أّم القرى للتحقيق، لبنان، 2009م.
- املليجّي، يعقوب. 

يانات الّساموّية واألخالق الوضعّية، مؤّسسة  30- األخالق يف اإلسالم مع املقارنة بالدِّ
الثقافة اجلامعّية، اإلسكندرّية، 1985م.

- اهلاشمّي، عبد اهلل. 
بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  األمني  دار  اإلسالمّية،  واآلداب  األخالق   -31

2006م.


