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صورة النخلة
في ُمصنفات األديب
ــــاحــــــظ
الج
ِ
َ
الب�صري �أبو عمرو بن حمبوب
الأديب العربي
ّ
الكناين� ،أبو عثمان ،امللقب باجلاحظ من �أوائل
امل�ؤلفني الذين �أولوا اجلوانب احلياتية وال�شعب ّية
الدور الأبرز يف ُم�صنفاته املو�سوعية املعروفة
ك��احل �ي��وان ،وال �ب �ي��ان ،وال�ت�ب�ي�ين ،وال�ب�خ�لاء،
والرب�صان والعرجان ،وغريها ...فاجلاحظ
مع ّلم العقل والأدب ،الذي ند َر �أن �أتّفق للعربية
وغري العربية َمن مياثله �سعة اط ّالع ،و�شمول
وج � َل��د ًا ف��ري��د ًا ،و�صرب ًا
�أف ��ق ،وعمق ثقافةَ ،
عظيم ًا على املطالعة والت�صنيف ،حتى اعترب
بحقٍّ دائ��رة معارف ع�صره ،بل وغري ع�صره
�أي�ض ًا .وقد ولد اجلاحظ يف مدينة الب�صرة
�سنة  150هجرية ،وتويف والده وهو طفل ،وملا
ترعرع تعلم اخلط والقراءة يف �أحد كتاتيبها،
و�أخ��ذ مذ كان يافع ًا يتلقى الف�صاحة �شفاه ًا
عن العرب با ِمل ْر َبد.
وكان ا ِمل ْر َبد �أ�شهر حمال الب�صرة ،وبه كانت
يف الإ� �س�لام م�ف��اخ��رات ال���ش�ع��راء وجمال�س

اخلطباء .وت��رع��رع وطلب العلم يف ال ُكتّاب،
وخ��ال��ط امل�سجديني م��ن �أه��ل العلم والأدب،
ف�أخذ عنهم .وك��ان يكرتي حوانيت الو ّراقني
ويبيت فيها للمطالعة .على �أنّ �ضيق ذات يده
مل يتح له �أن ينقطع �إىل العلم يف �أول �أم��ره.
وال�سمك يف �سيحان-
فقد ُ�شوهد يبيع اخلبز ّ
نهر بالب�صرة -ولع ّله �أفاد من هذه التجارة ما

ذوي العاهات ،املغنني� ،أخالق ُّ
ال�شط ّار ،ر�سالة
يف القلم ،ر�سالة يف كتمان ال�سر ،ر�سالة يف
احللية.”...،
ِ

�أغناه بع�ض ال�شيء فان�صرف يجل�س �إىل علماء
الب�صرة وي�سمع من العرب ا ُ
خل ّل�ص يف ِم ْر َبد
بالب�صرة .وتوفاه اهلل تعاىل يف الب�صرة ،حيث
فلج يف �آخر ُعمره� ،سنة  255هجرية ،والكتاب
على �صدره ،حيث قتلته جملدات من الكتب
وقعت عليه .وعن يزيد النحوي �أ ّنه قال ”:ما
أحر�ص على العلم من ثالثة :اجلاحظ،
ر�أيتُ � ُ
وال�ف�ت��ح ب��ن خ��اق��ان ،و�إ��س�م��اع�ي��ل ب��ن ا�سحق
القا�ضي”.

�أعذاق و�أكار
ذك��ر اجل��اح��ظ االع ��ذاق وال�ع��راج�ين يف كتابه
البخالء ،وهي من �أجزاء النخلة يف حديثه عن
�أحد البخالء فقال :كان �أحمد بن
اخلاركي بخي ًال نفاج ًا ،وي�شرتي
الأعذاق العراجني وال�سعف من
الكالء ف�إذا جاء به احلمال �إىل
بابه تركه �ساعة يوهم النا�س
�أن له من الأر��ض�ين ما يحتمل
�أن يكون ذل��ك كله منه� .أما”
الأكار” ف�إ ّنها تتعلق باملهن حيث
وردت هذه اللفظة عند الأدي��ب
ن�ص يو�ضح لنا مهنة
اجلاحظ يف ّ
هذا الأكار ،فقال� :إذا �صعد ابن
الأكار� ،إىل نخلة له ليلتقط له
رطب ًا ملأ فاه ماء ،وفر لنا
كتاب غرائب اللغة العربية
لفظة �أك ��ار مبعنى ح��راث
و�أ��ص�ل�ه��ا �أرام� ��ي ،وي�ساعد
املزارعني يف عملهم الزراعي فئة من
الأج��زاء الذين يحرثون الأر���ض ،وقد ذكرهم
اجلاحظ بلفظة �أكار ،واجلمع �أكرة ،فقال :وقد

�أنواع التمر
ي�شتهر العراق بوجود ثالثمائة و�ستني نوع ًا
من �أنواع التمور فيه �أي على عدد �أيام ال�سنة
ال��واح��دة ،وق��د ع��دد اجل��اح��ظ �أن��واع � ًا كثرية
ومتعددة الأل��وان والأ�شكال من التمر ،منها
اجل �ي �� �س��ران وال�ه�ل�ب��اث��ا وال�ه�ن���س�ت��ه وال�برن��ى
وال �ت��اب �ج��ى وال���س�ه��ري��ر وغ�ي�ره��ا ،وق ��د ق��ال:
فلم يلبث �أن ج��اءن��ا بطبق عليه رط��ب �سكر
وجي�سران �أ�سود فو�ضعه بني �أيدينا ،ويذكر
النابجى بقوله :و�أجمع �أهل البحرين �أن لهم
مت��ر ًا ي�سمى النابجى ،و�أن من ف�ضه ،وجعله
نبيذ ًا ،ثم �شربه وعليه ثوب �أبي�ض �صبغه عرقه
حتى ك�أنه ثوب �أحتمى ،وقال عن ال�سهرير :فلو
جئتنا ب�شيء من ال�سهرير والربين �أطعمتهم

الشجرة المباركة  -مارس 2011

وق���د ت���رك اجل ��اح ��ظ ع�ب�ر � �س �ن��ي ح �ي��ات��ه “
255-150ه��ـ يف الكتابة والت�أليف الكثري من
امل�صنفات العامة واخلا�صة من الكتب والر�سائل
واملجاميع ،و�سرد لذكرها ياقوت احلموي يف”
معجم الأدباء” ،وهي ”:احل �ي��وان ،النعل،
والنبي واملتنبي ،املعرفة،
البيان والتبيني،
ّ
ونظم القر�آن ،العثمانية� ،إمامة بني العبا�س،
�صياغة الكالم ،الفتيان ،اجل��واري ،العرجان
وال�بر� �ص��ان ،الرتبيع وال �ت��دوي��ر ،الطفيليني،
احلا�سد واملح�سود ،البخالء ،الن�ساء ،البلدان،
الغناء وال�صنعة ،جمهرة امللوك� ،أمهات الأوالد،
الطب ،احلزم والعزم ،عنا�صر
التفاح ،نق�ض ّ
الأدب ،ال�نرد ،وال�شطرجن ،غ�ش ال�صناعات،

كما جن��د ُم�صنفات الأدي� ��ب اجل��اح��ظ ابن
مدينة الب�صرة العراقية احلافلة ب�أجود �أنواع
التمور و�أول مدينة غر�ست فيها نخلة بعد
الفتح الإ�سالمي �أيام اخلليفة الرا�شد عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،حافلة بذكر التمور
وامل�صطلحات التي �ألفها الفالحون والنا�س
�آن���ذاك .ونقف ه��ا هنا لإ� �ض��اءة ج��وان��ب من
�صور النخلة يف ُم�صنفات اجلاحظ املو�سوعية
واملتمثلة يف” �أع ��ذاق� ،أك ��ار� ،أن ��واع التمور،
ب��اروك��ات ،ب ��ال ،ب ��رين ،ب �ي��ادر ،تبليا ،متر،
ُج� ّم��ارة ،حلقان ،عجوة ،ف�سيلُ ،قفة ،قفري،
معا�صر ،ونخل”.
ِ

ورثته ال�ضيعة التي ال حتتاج �إىل �أث��ارة وال �إىل
�سقي وال �إىل �أ�سحال ب�إيفار ،وال �إىل �شرط ،وال
حتتاج �إىل �أكار وذكر ن�ص ًا يحدد فيه بع�ض عمل
الأكار ،فقال :ف�إذا �صرنا �إىل �أر�ض كلف �أكاره �أن
يج�سه يف حم�شة له.

79

حمل مبارك لأن “بر” مبعنى حمل و “نى”
مبعنى جيد فعربته العرب و�أدخلته يف كالمها،
قال الإمام ال�سهيلى :وفيه نوع يقال له الربدى
كما يف امل�صباح ،و�آدي �شري يقول� :إن الربنى
�ضرب من التمر ،وهو من �أجود �أن��واع التمر،
معرب بارتيك و�أ�صل معناه احلمل اجليد.
بيادر

غدا ال�سكر ،وبعد غد الهلباثا ،وي�صف اجلاحظ
هذه الأنواع من التمور بقوله :و�إمنا هن مبنزلة
ال�شمام والتفاح الذي يتهاداه النا�س بينهم.
باروكات
احظ
الج ِ
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ثم قال اجلاحظ عن” باروكات” يف بخالئه:
ا� �ص�بروا على ال��رط��ب عند اب�ت��دائ��ه و�أوئ �ل��ه،
وعن باروكات الفاكهة ،الباكور من كل �شيء:
املُعجل امل�ج��يء والإدراك ،والأن �ث��ى ب��اك��ورة،
وباكورة الثمرة منه ،والباكورة �أول الفاكهة
وقد ابتكرت ال�شيء �إذا ا�ستوليت على باكورته،
و�أول كل �شيء باكورته ،والباكور :هو املُبكر
ال�سريع الإدراك.
بال وبرين
ومن الأدوات التي �أ�شار �إليها الأديب اجلاحظ
يف ُم�صنفه البيان والتبيني “ :بال” وهي �أداة

ت�ستعمل يف الزراعة ،ذكرها يف البيان والتبيني
قائ ًال� :أهل الكوفة ي�سمون امل�سحاة بال ،وبال
بالفار�سية ،ولفظة بال ف�سرها �آدى �شري مبعنى
املر معرب بيل ،ويف معجم ا�ستاينج�س لفظة
بال من الألفاظ الفار�سية الأ�صل ،وهي �أداة
للزراعة.
بينما حت��دث ع��ن “برين” كـ�أحد �أ�صناف:
التمر يف البخالء وهو �أحمر م�شروب ب�صفرة
ع��ذب احل�ل�اوة ،ذك��ره اجلاحظ مع �أ�صناف
�أخ� ��رى م��ن ال �ت �م��ور م�ث��ل ال�ه�ل�ب��اث��ا وال�سكر
وال��رط��ب ق��ائ�ل ًا� :إن ��ك �إذا �أطعمتهم اليوم
ال�برين �أطعمتهم ال�برين غ��دا ال�سكر ،وبعد
غد الهلباثا ،ثم ي�صري ذل��ك بعد �أي��ام اجلع
يف �سائر �أيام الأ�سبوع ،ثم يتحول الرطب �إىل
غداء ،ويف �شفاء الغليل يف�سر اخلفاجي معنى
هذه اللفظة بقوله :ال�برين معناه بالفار�سية

كما ذكر الأديب الب�صري اجلاحظ” البيادر ”
يف كتابه احليوان� ،ضمن حديثه عن الغالل
التي تكد�س يف الأنابري  ،على �شكل بيدر واجلمع
بيادر ،في�صف البيادر قائ ًال :وذلك �أن التمر
يكون م�صبوب ًا يف بيادر التمر يف �شق الب�ساتني،
ج��اء يف الل�سان :البيدر :االن ��در ،وخ�ص به
�أندر القمح ،يعنى الكد�س منه ،وبذلك ف�سره
اجلوهري ،والبيدر املو�ضع ال��ذي يدا�س فيه
الطعام ،وذك��ر �آدي �شري �أن البيدر املو�ضع
الذي يدا�س فيه القمح وال�شعري معرب “ باي
در” ومعناه الرجل ال�ساحقة الدائ�سة ويحتمل
�أن يكون معرب ًا عن ال�سرياين  .وذكر اجلاحظ
لفظة البيدر بقوله :ولو �أن رج ًال جل�س على بري
متر فائق ،وعلى كد�س كمرثى منعوت ،وعلى
مائة قن ّو موز م�صفوف ،مل يكن �أكله على قدر
ا�ستطرافه؟
التبليا
�إحدى الأدوات التي �أفرد لها الذكر يف البخالء
هي” تبليا” �أو” التبل ّية” وهي �أداة ل�صعود
ال �ن �خ��ل ،ذك��ره��ا اجل��اح��ظ ��ض�م��ن الأل �ف��اظ
ال�شائعة بني �سكان جنوب العراق -وما يزال
اال�سم م�ستخدم ًا يف عموم العراق -والتبليا
كلمة م�أخوذة من الآرامية يف لفظها ومعناها
امل�صعد امل�صنوع من احلبال .وقد ورد ذكرها
عند اجلاحظ يف و�صفه لأكار يريد ان ي�صعد
نخلة ،فقال :فلما ج��اء به ونظر �إىل النخلة
قال :هذه ال ت�صعد :وال يرتقى عليها �إال بالتبليا
والربنبد فكيف �أرومها �أنا بال �سبب؟
وج ّمارة
متر ُ

حلقان وعجوة
م��ن �أو� �ص��اف ال��رط��ب ال�ت��ي ذك��ره��ا الأدي ��ب
اجلاحظ يف البخالء ،حلقان املنب�ستة واملن�صفة
واملعوة بقولة :فذكروا �أن �أتانا تعتاد فرتتفع
يديها وتعطو بفيها ،وت�أخذ احللقان واملنب�ستة
واملن�صفة واملعوة ،وهو �أو�صاف للرطبة قبل �أن
يتم الن�ضج يف الب�سرة ..وتعني العجوة :التمر
املح�شي ذكرها اجلاحظ يف البخالء بقوله:
وقد ي�أكل النا�س �ألفت قداح ًا وال�شعري فريك ًا،
ونوى الب�سر الأخ�ضر ،ونوى العجوة.

الف�سيل جمع ف�سيلة وه��و النخلة ال�صغرية،
ذكرها اجلاحظ يف البخالء قائ ًال :و�أنت رجل
لك يف الب�ستان ،ورج��ل يف �أ�صحاب الف�سيل
ورجل يف ال�سوق ورجل يف الكالء ، .بينما ع ّرف
امل�ؤلف” القفة” يف كتابه احليوان ب�أ ّنها :نوع
من الأوع�ي��ة امل�صبوغة من اخلو�ص ،و�سعف
النخيل ،ذكرها اجلاحظ قائ ًال :ثم فتل منه
حب ًال ،ثم عمل منه كهيئة قفة ،ثم جعله مدىل
بذلك احلبل.
قفري ومعا�صر
ال�ق�ف�ير ع�ن��د اجل��اح��ظ يف ال �ب �خ�لاء :وح��دة
خا�صة باملكاييل وال��وزن يذكر لنا مكاكيك،
وهو القفيز واجلمع قفزان ،وترد لفظة اجلمع
بقوله� :أنا ال �أعرف الأكرار وح�ساب القفزان.
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ت�شكل التمور منذ القدمي وما تزال ثروة كبرية
يف مدينة الب�صرة ،وق��د ذك��ر اجل��اح��ظ يف
البخالء� :أنهم �أح�صروا �أ�صناف نخل الب�صرة،
ف�إذا هي ثالثمائة و�ستون �ضرب ًا ،ترد لفظة متر
يف ن�صو�ص كثرية ج��د ًا من كتابات اجلاحظ
خا�صة ما ذكره يف كتاب البخالء فقال :مثل
بع�ضهم عن خطوط البلدان يف الطعام فقال:
ذهبت الروم باحل�شو واحل�سو ،وذهبت فار�س
ب��ال�ب��ارد واحل �ل��و ،ولأه ��ل ال �ب��دو ال�ل�ب��أ وال�لاء
واجل��راد والكم�أة واخلبزة يف الرائب والتمر
بالزبد .ون�ص �آخر من كتاب البخالء يقول فيه
اجلاحظ :كان الأ�صمعي يقول :قد كان للعرب
كالم للعرب كالم على معان ،فمن ذلك قول
النا�س اليوم� :ساق �إليها �صدقها ،و�إمن��ا كان
هذا يقال حني كان ال�صداق �إي ًال وغنم ًا ،ويف
قيا�س قول الأ�صمعي �أن �أ�صحاب التمر ،الذين

كان التمر دياتهم ومهورهم ،كانوا ال يقولون
�ساق فالن �صداقه .وقال اجلاحظ يف احليوان
خالل حديثه عن النخيل ذاكر ًا لفظة ُج ّمارة
واجلمع ُج ّمار :وك�أنه جمارة رطبة ،وقال عن
اجلمار وه��و لب النخلة :ما تخلق من جمار
النخلة.

ف�سيل ُ
وقفة

81

وت�ستخدم املعا�صر لتح�ضري ع�سل التمر،
�أ�شار �إليها اجلاحظ لفظة معا�صر ومفردها
مع�صرة وت�ستعمل لع�صر التمر وا�ستخراج
الدب�س منه قائ ًال يف احليوان :وتكون هناك
معا�صر ولأ�صحاب املعا�صر ظالل ،ومن �ش�أن
الذباب الفرار من ال�شم�س �إىل الظل ،و�إمنا
تلك املعا�صر بني ثمرة ورطبة ،ودب�س وجتري،
ثم ال تكاد ترى يف تلك الظالل واملعا�صر يف
انت�صاف النهار وال يف وقت طلب الذبان الكن،
�إال دون ما تراه يف املنزل املو�صوف بقلة الذبان،
ويقول �أي�ض ًا ذاكر ًا لفظة املع�صرة :وهو ذلك
الثمر وتلك املع�صرة ،وال تكون تلك امل�سافة �إال
مائة ذراع �أو �أزيد �شيئ ًا.
نخل
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النخلة ذكرها “�شارل بيالت”عن الب�صرة
ب�ل��د اجل��اح��ظ :ال �ب �� �ص��رة ،وم ��ا �أك�ث�ر ك�لام
اجلغرافيني عنها ،وما بها من ب�ساتني النخيل
ومن مزروعات ،ومن ثم ي�صفها بقوله :و�أقول
اجلغرافيني عن مزروعات هذه اجلزيرة حيث
ك��ان يلج�أ االر��س�ت�ق��راط�ي��ون العاطلون زمن
اجلاحظ لال�ستمتاع بامللذات يف دور حتجبها
اخل���ض��رة ،وه �ن��اك و��ص��ف ملنطقة الب�صرة
لل�سيدة الفرن�سية ديوالفوي يف “كتابها عن
فار�س” تقول فيه :ترى امل�ساكن غا�صة فج�أة
يف القناة ،وت��ارة على العك�س حماطة ب�ضفة
�ضيقة ،وت��رى ال�ق��وارب الر�شيقة التي تفوق
يف خفتها اجلندوالت م�شدودة �أم��ام م�ساكن
تعد من �أجمل البيوت ،لفظة النخل ذكرها
اجل��اح��ظ بقوله :فكان بعدها مي�ل�أ ف��اه من
ماء �أ�صفر �أو �أخ�ضر ،لكيال يقدر على مثله يف
ر�ؤو���س النخل ،وذك��ر اجلاحظ النخلة فقال:
وكان عندنا رجل من بني �أ�سد �إذا �صعد ابن
الأكار �إىل نخلة له ليلقط رطب ًا ،ملأ فاه ما ًء،
ويقول اجلاحظ ذاك��ر ًا لفظة النخلة :يف هذه
النخلة زوج ور�شان ،ولهما فرخان مدرجان.
وعن �صعود النخلة يقول اجلاحظ :فطلبوا يف
اجلريان �إن�سان ًا ي�صعد تلك النخلة ،فلما جاء

به ونظر �إىل النخلة ،ق��ال :هذه ال ت�صعد �إال
بالتبليا والربيند.
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