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با  مستقیمی  ارتباط  اجتماعی  زندگی  از  سخن  چکیده: 
زندگی سیاسی، اقتصادی و فکری موجود در اجتماع دارد 
که از جامعه ای به جامعه دیگر و از عصری به عصر دیگر 
متفاوت است. بدون تردید سیاست داخلی هر حکومت، 
جامعه  در  اجتماعی  اصالحات  ایجاد  عوامل  بارزترین  از 
است. همان گونه که زندگی اجتماعی مسلمانان در قرون 
با  حاکمان  تفاوت  و  حکام  سیاست  بازتاب  اسالم،  اولیه 
یکدیگر در اعصار مختلف بوده است. نمونه این تفاوت  در 
در  را  اسالم  نخستیین  سده های  در  مردم  اجتماعی  حیات 
دوران خالفت خلفای عباسی به وضوح می توان مشاهده 
کرد. همان گونه که بغداد در دوران خلیفه المهدی و هارون 
بود  شاهد  را  آسایش  و  رفاه  از  گوناگونی  جلوه های  الرشید، 
که بر حیات اجتماعی مردم در آن روزگاران تأثیری مستقیم 
رمی بود که این 

َ
داشت. این امر نتیجه سیاست تسامح و ک

و  معرفی  حاضر  نوشتار  هدف  بودند.  مشهور  بدان  خلفا 
اجتماعی  زندگی  پیرامون  که  است  متونی  از  یکی  بررسی 
نوشته های  و  آثار  پایه  بر  عباسی  خالفت  دوران  در  مردم 

جاحظ تألیف شده است. 

کلیدواژه ها: زندگی اجتماعی، عصر عباسی، جاحظ
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Social Life in the Abbasid Era Based on Jahiz’s 
Works
By: Nasime Fallahi Nejād

Abstract: Speaking of social life is directly 
related to the political, economic and intellec-
tual life in the society, which differs from one 
society to another and from one era to another. 
Without any doubt, the domestic policy of any 
government is one of the most obvious factors 
in creating social reforms in society as the 
social life of Muslims in the early centuries of 
Islam has been a reflection of the policies of the 
rulers and the differences between the rulers in 
different eras. An example of this difference in 
the social life of the people in the first centuries 
of Islam can be clearly seen during the caliphate 
of the Abbasid caliphs. During the caliphate 
of al-Mahdi and Harun al-Rashid, Baghdad 
witnessed various manifestations of prosperity 
and comfort that had a direct impact on the 
social life of the people in those days. This was 
the result of the tolerance policy for which 
these caliphs were famous for. The purpose of 
this article is to introduce and review one of the 
texts that have been written about the social 
life of the people during the Abbasid caliphate 
based on Jahiz’s works and writings. 

Key words: Social life, Abbasid era, Jahiz

كما رمسها اجلاحظ يف آثاره احلياة االجتماعّية يف العصر العّبايس 
نسيمة فالحي جناد

 
ً
 مباشـرا

ً
اخلالصـة: يرتبـط احلديـث عـن احليـاة االجتماعّيـة ارتباطـا

املجتمـع  يف  السـائدة  ّيـة  والفكر واالقتصادّيـة  السياسـّية  باحليـاة 
املقصود، واليت ختتلف من جمتمٍع إىل آخر ومن عصٍر إىل عصٍر آخر.
وال شـّك أّن السياسـة الداخلّيـة ألّي حكومـة مـن احلكومـات متّثـل 
أبـرز العوامـل املؤّثـرة يف إجراء اإلصالحات االجتماعّية يف املجتمع. 
األمـر الـذي ميكـن مالحظتـه يف احليـاة االجتماعّيـة للمسـلمني يف 
 لسياسـة احلـّكام 

ً
انعكاسـا كانـت  وىل حيـث 

ُ
األ القـرون اإلسـالمّية 

واختالفهم مع بعضهم البعض يف العصور املختلفة.
يف  االجتماعّيـة  النـاس  حيـاة  يف  التفـاوت  هـذا  مشـاهدة  ميكـن  و
بـي  خلفـاء  خالفـة  فتـرة  يف  بوضـوح  وىل 

ُ
األ اإلسـالمّية  القـرون 

العّبـاس، وذلـك مـن خـالل مـا شـهدته بغـداد يف فتـرة اخلليفتـني 
املهـدي وهـارون الرشـيد مـن املظاهـر املختلفـة مـن الرفـاه واالسـتقرار 
اللذين تركا تأثيرمها املباشر عىل احلياة االجتماعّية للشعب يف تلك 
العصور، والذي جاء نتيجة لسياسة التسامح والتساهل اليت اشهتر 

هبا هذان اخلليفتان.
وما هيدف املقال احلايل إليه هو اسـتعراض ودراسـة أحد النصوص 
الـيت تتنـاول احليـاة االجتماعّيـة للشـعب يف فتـرة اخلالفـة العّباسـّية 

فات اجلاحظ.
ّ
 إىل آثار ومؤل

ً
استنادا

املفردات األساسّية: احلياة االجتماعّية، العصر العّبايس، اجلاحظ.



182  آینۀ پژوهش
1399 سالسیویکم،شمارۀدوم،خـــــــــردادوتیــــــر

باتک یسرربودقن
گانز اسااتجار بعاسیرر بیر ظحاجیاگآمابیدر 153

گذاشـته اسـت. با وجود اینکه سـرآغاز  یخش، تحوالت بسـیاری را پشـت سـر  جامعه اسـامی در طول تار
کـرد و در نتیجـه  یـج غیـر عرب هـا را نیـز در خـود هضـم  شـکل گیری آن در جامعـه عربـی بـود، اّمـا به تدر
گـون را در خـود پذیرفـت. بنابرایـن بررسـی تغییـر و تحـوالت جامعـه  فتوحـات، اقـوام مختلفـی از ملـل گونا
یـات  کـه در جامعـه اسـامی پدیـد آمـد، از ضرور اسـامی به ویـژه بـرای روشن شـدن و شـناخت تغییراتـی 
یـخ اسـام در دوره هـای زمانـی مختلـف بـه شـمار می آیـد. از سـوی دیگـر تغییـرات ایجادشـده  مطالعـه تار
در ترکیـب جامعـه اسـامی، یعنـی ثابـت نمانـدن آن ترکیب و سـاختار و شـکل گیری آداب و سـنن جدید 
در جامعـه اسـامی منجـر بـه اختـاف نظـرات دینی، سیاسـی، اجتماعـی و ... پیرامـون پذیرش تحوالت 

جدید و یا عدم پذیرش آنها در اجتماع بود.

ایـن مقدمـه نقطـه آغـاز بحـث نویسـنده کتـاب زندگـی اجتماعـی در عصـر عباسـی بر اسـاس آثـار جاحظ 
است. 

تاش برای شناخت جامعه عربی پایبند به آداب، عادات و رسوم خویش در مقابل گروه ها و دسته های 
غیرعـرب از مسـلمان و غیرمسـلمان در جامعـه اسـامی از جملـه مسـائل قابـل تأملـی اسـت کـه نویسـنده 
کتاب پیش رو را بدان وا داشته تا به پژوهش درباره این  گونه تحوالت اجتماعی در جامعه عربیـ  اسامی 

بپردازد.

یـخ میانـه اسـام و دانش آموختـه دانشـگاه الجیانـی  کتـاب ام الخیـر عثمانـی متخصـص تار نویسـنده 
کرده تا با بررسـی آثار و  ی بوده اسـت. او تاش  که کتاب حاضر رسـاله دکترای و بونعامه در الجزایر اسـت 
نوشـته های جاحـظ، ادیـب معتزلـی معـروف عصر عباسـی، تفصیلی از وجوه مختلـف زندگی اجتماعی 

یخ اجتماعی را ارائه دهد. مسلمانان به عنوان یکی از بخش های اصلی و مهم تار

نویسنده دالیل انتخاب خود را برای مطالعه زندگی اجتماعی در عصر عباسی به ویژه بر پایه نوشته های 
گونه بیان می کند: جاحظ این  

اّول: تاش برای شـناخت جامعه عربی مسـلمان و متمسـک به آداب و سـنن خویش در مقابل گروه های 
غیرعـرب از مسـلمان و غیرمسـلمان واردشـده در جامعـه. همچنیـن شناسـایی تألیفـات و نوشـته های 

که در دوره زمانی مورد نظر نویسنده در جامعه اسامی پدید آمدند. گون شناخته شده ای  گونا

دوم: تمایـل بـه آشـنایی بـا نمونه هایـی از آرا و افـکار معتزلـی در شـناخت جامعـه اسـامی جدیـد و شـکل 
یافته در دوران خافت عباسی و اقدامات عباسی ها در مسیر دعوت و ترغیب به سمت تحوالت جدید 
در جامعـه ماننـد: »فرقـه جاحظیـه«1 و دعـوت به آن به اشـکال مختلف که از نخسـتین راه های دعوت به 

سمت این تحوالت در جامعه اسامی بود.

ری اسـت و در هیچ یـک از ما بندگان  1. جاحظیـه: فرقـه ای از معتزلـه و اصحـاب عمـرو بـن بحـر الجاحـظ بودنـد کـه معتقدند همه معارف ضرو
ر بدارد. اراده ای نیست و به آنچه می کند دانا باشد و سهو از خود دو
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که جاحظ را در به کاربردن عنصر عقل در جامعه واداشت، آن  سوم: شناخت جایگاه طریقت جاحظیه 
کامی مختلفی در جامعه وجود داشت. که مذاهب دینی و  هم در برهه ای از زمان 

نویسنده در پژوهش خویش با سؤالی اساسی روبرو است و در سراسر بحث در صدد پاسخ به آن است. 
یارویی با جامعه اسـامی در  ی با آن مواجه اسـت: »عملکرد عنصر عرب و مسـلمانان در رو که و سـؤالی 
شـرایطی که جامعه ما بین عربیت از یک سـو و آداب و سـنن واردشـده از دوران خافت عباسـی از سـوی 

دیگراست، به چه صورت بوده؟«

به دنبال این پرسش اصلی، سؤاالت جزئی دیگری نیز در طول پژوهش برای نویسنده ایجاد شده است 
ی در فصـول مختلـف کتـاب حاضـر پاسـخ  آنهـا را مورد بحث و بررسـی قرار می دهد. سـؤاالت فرعی  کـه و

که نویسنده با آنها مواجه است عبارتند از:

1.  آیا جاحظ واقعَا در زمینه ادبی دست به قلم بوده و تبحر داشته یا ادبیات را وسیله ای برای رسیدن به 
مقصود اصلی خویش قرار داده است؟

2.   انگیزه اصلی جاحظ از تألیفاتش چه بوده است؟

3. جایگاه بنی هاشم در دربار خلفای عباسی به طورخاص چگونه بود و آیا واقعَا برخورد خلفای عباسی 
نخستین با آنان متفاوت بوده است؟

کثـرت مراجعـان بـه آن نشـانه موفق نبـودن خلفـای عباسـی  4. آیـا عملکـرد دیـوان مظالـم )دادگسـتری( و 
نخسـتین در دادرسـی بـه مظلومـان بـوده یـا اینکـه ایـن عامـل دلیلـی قطعـی بـر بی حاصلـی دسـتگاه های 
قضایـی و تسـلط قانـون سـیادت و برتـری قدرتمنـدان و نقـش حاجبـان دربـار در ترسـیم و شـکل دهی بـه 

عدالت بوده است؟

که به سنت پیامبر)ص( دعوت می کرده، چقدر همسو و موافق بوده است؟ 5. فرقه جاحظیه با جریانی 

6. آیـا ضـروری اسـت رفتـار و تعامـل بـا اهـل ذّمـه مشـابه رفتـار پیامبـر)ص( و خلفـای پس از ایشـان با آنان 
باشد؟ به ویژه آنکه شرایط زمانی و مکانی این دو دوره با یکدیگر متفاوت است.

7. کدام گروه های موجود در جامعه بیش ترین خطر را نسبت به دیگری در جامعه عصر عباسی و در بازه 
که نویسـنده را بر آن داشـته تا برای پاسـخ گویی به این سـؤاالت پژوهش  زمانی مورد بحث داشـتند؟ و ... 

کند. خویش را در فصول و بخش های مختلفی تنظیم 

با توجه به سختی هایی که در مسیر پژوهش و بررسی حوادث و جنبه های مختلف این دوره تمدنی مهم 
وجود داشته است، نویسنده اثر حاضر روش توصیفی ـ تحلیلی را با توجه به مقتضیات پژوهش خویش 
گرفته تا روایات مختلف، برای تبیین زندگی اجتماعی در عصر  و ویژگی  آثار جاحظ از اشارات فلسفی 
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گرفته است. عباسی در پیش 

بـر  در  را  ۲۵۵ق  تـا  1۳۲ق  سـال  از  حاضـر  پژوهـش  زمانـی  بـازه 
یـک  شـامل  و  شـده  تدویـن  صفحـه   ۳۶۸ در  کتـاب  می گیـرد. 
مقدمه و چهارفصل است و با یک نتیجه گیری به پایان می رسد.

یسـت نامه جاحـظ  کتـاب )ص ۳۳-۸۰( را بـه ز نویسـنده مقدمـه 
ی اختصـاص داده اسـت و زندگانـی جاحـظ را از دوران  و آثـار و
کودکی و جوانی به خصوص در بغداد شرح داده و در این بخش، 
کـرده اسـت. پـس از ایـن مقدمـه  ی را بیـان  مهم تریـن تألیفـات و

کتاب آغاز می شود. تقریبًا مفصل، فصل اّول 

در ایـن فصـل نویسـنده بـه بنیـان و اسـاس جامعـه عربـی از حیث 
نسـب، یعنـی عـرب و عجـم می پردازد و در ایـن بخش از طبقه ای 
جدیـد بـه نـام »بَنویین«۲ نیز صحبت می کند که در عصر عباسـی 

گروه های اجتماعی دینی مانند مسـلمانان، مسـیحیان، زرتشـتیان و ...  ایجاد شـد. پس از آن به بررسـی 
می پردازد.

گروه هـای موجـود در اجتمـاع از تقسـیم اجتمـاع عصـر عباسـی بـه دو  نویسـنده پـس از معرفـی دسـته ها و 
طبقه »عام« و »خاص« و ویژگی های این دو طبقه و دالیل این تقسیم بندی صحبت می کند.

امـا در فصـل دوم نویسـنده تـاش کـرده اسـت تـا برخی حقایق دربـاره گروه های اجتماعـی و ارتباط آنها با 
کند. در این فصل نویسـنده بحث را با جایگاه بنی هاشـم در دربار  کشـف  یکدیگر را در جامعه عباسـی 
و جامعه عصر عباسی آغاز می کند. در ادامه به بررسی ویژگی ها و ارتباط خلفای عباسی با بنی هاشم و 

ارتباط آنان با حاجبان۳ پرداخته است.

 در ایـن فصـل بـه جایـگاه اهـل ذّمـه و تعامـل خلفـای عباسـی با آنان در دربـار و اجتماع نیز پرداخته شـده 
که البته تمام این مباحث و مطالب از البه الی نوشته های جاحظ استنتاج شده  است. نویسنده  است 
در ادامـه فصـل دوم بـه جایـگاه یهـود در جامعـه عصـر عباسـی و ارتبـاط آنـان بـا خلفـای عباسـی و نظـر و 

دیدگاه جاحظ در این باره پرداخته است.

که سـبب تمایز  فصل سـوم به بحث درباره خانواده در عصر عباسـی و برخی سـلوک و رفتارهای اخاقی 
فرد در جامعه اسـامی عصر عباسـی بوده اختصاص دارد. در این فصل نویسـنده به نشـانه های انسـجام 

که نتیجه ازدواج عرب ها با خراسانی ها بود. گفته می شد  گروهی  2. بنوی منسوب به ابن، یعنی پسر است و به 
3. حاجب به معنی پرده دار، دربان، رئیس تشریفات دربار است.
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و همبستگی خانواده با بیان نمونه هایی از ارتباط خلفا با همسرانشان، فرزندان و برادرانشان و نیز ارتباط 
فرزنـدان خلفـا بـا مادرانشـان می پـردازد. پـس از آن تمرکـز خـود را بـه بحـث دربـاره جایـگاه و منزلـت زن بـه 

حکم قوام دهنده اصلی و اساسی خانواده اختصاص داده است.

کنیـزکان و جـواری و   ایـن بخـش بـا پرداختـن بـه زنـان آزاده و ارتبـاط آنهـا بـا خلفـا آغـاز و بـه بحـث دربـاره 
تفاوت آنها در جامعه عصر عباسی ختم می شود. البته نویسنده در بحث از خانواده به برخی رفتارهای 
غیراخاقی مانند: زنا، لواط، شرابخواری و ... نیز پرداخته است. در این بخش نویسنده اقدامات برخی 

خلفای عباسی برای اصاح فساد اخاقی موجود در دربار را نیز توضیح می دهد.

اما فصل چهارم به بررسـی افکار پسـت درباره اصالت عربی و عباسـی اختصاص دارد. نویسـنده در این 
بخـش افـکار زنادقـه، شـعوبیه و اثـر ویرانگـر آنهـا را در جامعـه بررسـی می کنـد. از سـوی دیگر عوامـل مؤثر در 
ک و انواع غذاهـای رایج  انتشـار ایـن افـکار و حتـی تأثیـر آنهـا را بـر برخـی الفـاظ متـداول در ارتبـاط بـا پوشـا

میان مردم بیان می کند. )ص ۲۹۶-۲۹۲(

نویسـنده ایـن تأثیـرات را از نشـانه های فعالیـت زنادقـه و شـعوبی گری در جامعـه عصـر عباسـی دانسـته 
که از نظر آنها تغییر از جامعه ای اسـامی به غیر از آن نیازمند تغییر در افکار، عادات، رسـوم و  اسـت؛ چرا

ارزش های جدید است.

کـه عصـر عباسـی  کـه جاحـظ دربـاره تحوالتـی  نویسـنده در ایـن بخـش بـه برخـی از ماحظـات و نتایجـی 
شاهد آن بوده در زمینه هایی مانند مشاغل مختلف در جامعه تا برخی سرگرمی ها و تفریحات می پردازد 

که از میان پژوهش خویش بدان دست یافته است پایان می دهد. و بحث را با عبارتی 

ی در مسـیر پژوهـش خویـش از آنها بهره برده اسـت  کـه و نویسـنده معتقـد اسـت جاحـظ در تمـام رسـائلی 
ی  ی بـه احادیـث و روایـات نبـوی نتیجـه آن اسـت. و بـه مثابـه یـک سـنی ظاهـر شـده اسـت و پرداختـن و
همچنین معتقد اسـت جاحظ آثار خویش را تحت تأثیر مذاهب و آموزه های غالب در جامعه نگاشـته 
ی در نوشته هایش مانند یک  گر در دوره ای معتزلیان در حکومت نقش داشتند، و است. بر این اساس ا
کم بوده، او مانند  گر در دوره ای مذهب اهل تسنن حا کرده است و ا کم  فیلسوف ظاهر شده و عقل را حا

ی و قصه گو ظاهر شده است. یک راو

یـخ و  کتـاب حاضـر از منابـع و مأخـذ مهمـی از جملـه کتاب هـای دینـی، ادبـی، فلسـفی، تار نویسـنده در 
... بهـره بـرده اسـت. از ایـن رو در مقدمـه کتـاب بـا توجـه بـه موضـوع و نوع نـگاه خود از منابـع و مأخذ خود 
که نویسنده از آنها بهره برده است، ابتدا کتاب ها و مجموعه رسائل  صحبت می کند. مجموعه منابعی 
کـه اسـاس پژوهـش حاضـر بـر آن اسـتوار اسـت ماننـد: کتاب هفت جلـدی الحیـوان که در  جاحـظ اسـت 
کـه از مطالعـه دربـاره طبیعـت حیوانات )جانورشناسـی( بدان دسـت یافته  آن جاحـظ بـه شـرح واقعیتـی 
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می پـردازد و از میـان نتایـج ایـن بحـث، بـه طبایع غیـر عرب ها مانند: زنادقه، شـعوبیه و دهریه و مناظرات 
کتـاب دوران عباسـیان را نیـز بـه تصویـر  کام و بنی عبـاس می پـردازد. از سـوی دیگـر در ایـن  آنـان بـا اهـل 
گاه جاحظ شـک و تردید خود را درباره برخی از مسـائل  کتاب  کشـیده اسـت. هر چند در میان مباحث 
کـه سـندیت دینـی یـا عقلـی ندارنـد نیز بیـان می کنـد. از نظر نویسـنده جاحظ در  مطرح شـده و ادعاهایـی 

کامل ظاهر شده است. کتاب مانند یک فیلسوف  این 

که در آن علم، ادب، دین،  ی را منعکس می کند  که در واقع دانش دایرة المعارف نویسی و کتاب البغال 
کامی  کرده است. در این اثر همچنین عقاید  کنار هم جمع  کام را به نوعی با هم و در  فلسفه، لغت و 

کتاب الحیوان به شمار می رود. کتاب البغال در واقع مکمل  بزرگان معتزلی نیز ذکر شده است. 

گفته های جاحظ  که بیشتر مطالب آن به نحوی تکرار مطالب و  دیگری رسائل جاحظ در سه مجموعه 
کتـاب الحیـوان اوسـت. در ایـن مجموعـه رسـائل نیـز بـه ارتباطـات مختلـف  ی به ویـژه در  در دیگـر آثـار و

جاحظ با وزرای عباسی و متکلمین و جز آنها اشاره شده است.

که نویسـنده در پژوهش حاضر از آنها بهره برده اسـت، می توان به رسـاله کتمان الّسـر  از دیگر آثار جاحظ 
و حفـظ الّلسـان، الحاسـد و المحسـود، الّنبـل و التنّبـل و ذّم الکبـر، تفضیـل البطـن علـی الظهـر، کتـاب 
کـه در آن اخـاق و فقـه و قضایـای مربـوط بـه لواط و غیـره را جمع  کـرد  مفاخـره الجـواری و الغلمـان اشـاره 

کرده است.

کـه در  کتـاب المعّلمیـن و طبقـات المغّنیـن و مـدح التجـار و ذم عمـل السـلطان از آثـار دیگـری اسـت 
پژوهـش پیـش رو اسـتفاده شـده اسـت. در ایـن کتاب هـا جاحـظ بـه طبقـات مختلف جامعـه و فعالیت 
دسته های مختلف اجتماعی در جامعه و فرهنگ عصر عباسی در زمینه موسیقی و غنا و بحث درباره 

معلمان و دیدگاه مردم نسبت به آنان پرداخته است.

مجموعه رسائل الکامیه نیز از نخستین رساله های جاحظ است که در آن به علم کام پرداخته است. 
کتـاب القیـان، رسـاله النابتـه، فـی الخلـق القـرآن، الـرد علـی النصـاری، فضـل هاشـم علـی عبـد شـمس، 
مناقـب التـرک و جنـد الخافـه، فخـر السـودان علـی البیضـان، الحجـاب، ذّم اخـاق الکتـاب، االوطـان 
کـه نویسـنده  و البلـدان و البیـان و التبییـن، البخـاء و المحاسـن واألضـداد و ... از دیگـر منابعـی اسـت 

کرده است. پژوهش حاضر در بررسی زندگی اجتماعی عصر عباسی از آنها استفاده 

کتاب المحاسن و األضداد این چنین می گوید: نویسنده ضمن معرفی 
 علی رغم آنچه گفته شده که این کتاب به سبب اسلوب کتابتش به لحاظ ادبی از تألیفات 
یی مدعیان این سخن به محتوای آن توجهی نکرده اند. جاحظ علی رغم  جاحظ نیست، گو
کتـاب او  اینکـه در کتاب هایـش همـواره ماننـد یـک فیلسـوف ظاهـر شـده اسـت، اّمـا در ایـن 
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کیـد می کنـد در  یسـنده تأ فیلسـوف نیسـت، بلکـه شـبیه یـک روایتگـر ظاهـر شـده اسـت و نو
یخ طبـری آمده، به  بررسـی روایت هـای ایـن کتـاب و نزدیکـی روایـات آن بـا آنچـه در کتاب تار

کتاب صحیح است. که بیش تر روایات این  این نتیجه رسیده است 

کـه بـه دوران خلیفـه المهـدی و همسـرش   هـر چنـد برخـی از روایـات نـادر نیـز در ایـن اثـر یافـت می شـود 
الخیـزران اختصـاص دارد، نویسـنده معتقـد اسـت وجـود ایـن دسـت روایـات شـاید بـه سـبب ترفنـدی از 
جانـب یکـی از َنوابـت )اصحـاب حدیـث تنـدرو( و به ویـژه شـیعه باشـد. بنابرایـن نویسـنده معتقـد اسـت 
جاحـظ ایـن کتـاب را در زمـان متـوکل علـی اهّلل عباسـی نوشـته اسـت؛ به سـبب برتری مذهب سـنی و نیز 
کتاب به  ی همچنین بر این باور است این  که درباره خلیفه متوکل عباسی در آن آمده است. و اشاراتی 
که بر این مدعا آورده این اسـت  کاتبی دیگر اسـت. دلیلی  ی بر  خط خود جاحظ نیسـت، بلکه امای و
کشـید و تقریبًا تمام عصر متوکل عباسـی را شـامل شـد. از این رو بعید  که دوران بیماری جاحظ به درازا 

کتاب را نوشته باشد. ی این  که و به نظر می رسد 

کام نیـز اسـت. ماننـد آنچـه در  کتـاب المحاسـن و االضـداد دربرگیرنـده برخـی از اشـعار و سـخنان اهـل 
کتاب در  کوتاهی از رجال معتزله نیز است. روایات این  ی اخبار  ی آمده و حاو کتاب البیان و التبیین و

کتاب الحیوان خود بدان دست یافته است. کیدی است بر آنچه جاحظ در  واقع تأ

نویسـنده پژوهـش حاضـر عـاوه بـر اسـتفاده از آثـار و رسـائل جاحـظ، بـرای تکمیـل مباحـث خویـش از 
کتـاب االغانـی ابوالفـرج  یخـی، سیاسـی، فلسـفی و دینـی و ... ماننـد:  کتـب ادبـی، تار مجموعـه ای از 
اصفهانـی، شـذرات الذهـب ابـن عماد حنبلی، الملل و النحل شهرسـتانی، طبقـات المعتزله احمد بن 
یحیی بن مرتضی، مروج الذهب مسعودی، اخبار الطوال دینوری، الفهرست ابن ندیم، البدایه و النهایه 
ابـن کثیـر، عقـد الفریـد ابـن عبـد ربـه، نهایـه األرب فی فنـون األدب نویری، الـوزراء و الکتاب جهشـیاری، 

کرده است. کتاب دیگر نیز استفاده  فرق الشیعه نوبختی، االمامه و السیاسه ابن قتیبه دینوری و ده ها 

ی در ادامـه نـام برخـی از کتـب تراجـم، معجـم و مآخـذی که در مسـیر پژوهش خویش از آنهـا بهره برده را  و
کرده است. ذکر 

ی بیشـتر آنها  در خصوص اسـتفاده از آثار و نوشـته های خارجی ها نویسـنده اذعان دارد از حسـن حّظ و
که دلیل  کرده است  گاهی تناقضاتی در برخی از این نوشته ها مشاهده  ترجمه شده اند، اما با وجود این 

آن را سوء فهم زبان جاحظ از جانب نویسندگان خارجی می داند.

کـه به طورخـاص دربـاره  امـا اشـکالی اساسـی در ایـن بخـش مشـاهده می شـود و جـای بسـیاری از متونـی 
زندگی اجتماعی نگاشته شده اند خالی است.

بـا وجـود آنکـه اساسـًا هـدف از نـگارش ایـن اثر توصیف حیات اجتماعی در عصر عباسـی اسـت، انتظار 
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یخ  می رود نویسنده در این بخش از پژوهش خویش از انواع کتاب هایی که در زمینه علوم اجتماعی، تار
اجتماعی و زندگی اجتماعی به رشته تحریر درآمده بهره ببرد. هر چند نویسنده در آخرین سطور مقدمه 
کـرده، امـا نامـی از ایـن کتاب ها که در مسـیر پژوهـش خویش از آنها اسـتفاده  کتـاب بـه ایـن مسـئله اشـاره 

کرده است. کرده به میان نیاورده و تا حدودی از آن غفلت 

کاربرد نام »جاحظ« از نظر جایگاه علمی  کار پژوهشی خویش را صرفًا  مؤلف یکی از سختی های اصلی 
ی می داند و آن را بزرگ ترین سختی در بررسی خود به شمار آورده است. و ادبی و

کـردن  یخـی موافـق باشـد و پیدا کـه بـا نصـوص تار  از سـوی دیگـر تحلیـل متـون ادبـی جاحـظ بـه نحـوی 
که متـون ادبی معمواًل  یخـی بـرای آنهـا را از دیگر سـختی های کار خویش دانسـته اسـت؛ چرا مصادیـق تار
یخـی از میان آنهـا کاری بس  کـردن مـواد تار بـا انـواع آرایه هـای ادبـی و عناصـر خیـال همـراه هسـتند و پیدا

دشوار است.

که  همچنین نویسـنده در شـرح برخی از مصطلحات موجود در نوشـته های جاحظ به ویژه اصطاحاتی 
یشه  در بخش طعام به کار رفته دچار مشـکل شـده اسـت. این مسـئله به سـبب آن اسـت که بیشـتر آنها ر
فارسـی داشـته و نویسـنده بـرای توضیـح و شـرح آنهـا بـا مشـکل و سـختی مواجـه بـوده اسـت. )ص ۲۹۲-

)۲۹۳

گرفته انـد توضیـح  ی قـرار  کـه در بـازه زمانـی پژوهـش و کتـاب انـواع منابـع و متونـی را  نویسـنده در مقدمـه 
می دهـد و یـک بـه یـک محتـوای آنهـا را بررسـی می کنـد. ایـن معرفـی بیـش از نیمـی از مقدمـه را بـه خـود 

کام و به نوعی خستگی خواننده خواهد بود. که سبب اطاله  اختصاص داده است )ص ۲۹-11( 

کتـاب بـا عنـوان »زندگـی جاحـظ و آثـارش« اسـت. در ایـن قسـمت نویسـنده بحـث را بـا طـرح  دیباچـه 
کـرده و تـاش می کنـد تـا در طـول بحـث به آنها پاسـخ دهد. پرسـش هایی که نویسـنده در  سـؤاالتی شـروع 
که در مقدمه به آنها اشـاره شـد. از صفحه ۳۳ تا ۶۶  کرده تقریبًا همان سـؤاالتی اسـت  این بخش مطرح 

ی و ... اختصاص یافته است. کتاب به شرح زندگی جاحظ، آثار و جایگاه و

کتاب هـای جاحـظ مثـل: الحیـوان،  از صفحـه ۶۷ تـا ۸۰ نویسـنده بـاز هـم بـه بررسـی تحلیلـی برخـی از 
کـه تقریبـًا بیشـتر مطالـب ایـن بخـش تکراری و  ی پرداختـه اسـت  البیـان، التبییـن و ویژگـی آنهـا و روش و
که مطالعه  که نویسـنده در بخش معرفی منابع خویش به آنها پرداخته بود تا آنجا  همان مباحثی اسـت 

گاه از حوصله خواننده خارج است. آن 

که نویسـنده در این فصل به بنیان  فصل اّول با عنوان »اسـاس جامعه عباسـی بر پایه آثار جاحظ« اسـت 
جامعه عباسـی بر اسـاس دو مؤلفه »نسـب« و »دین« پرداخته اسـت. این بخش نیز با طرح سـؤاالتی آغاز 
گروه های دینی موجود در عصر عباسـی مانند مسـلمانان می پردازد، با  که به بررسـی  می شـود. در بخشـی 
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یخی آنها  وجود تصور خواننده درباره بررسی جایگاه مسلمانان و نقش آنها در خافت عباسی و سیر تار
تمـام بحـث بـه مباحـث کامـی و اختافـات موجـود میـان شـیعه، سـنی، معتزلـه، رافضی هـا و ... دربـاره 

مسئله خلق قرآن، تشبیه و ... اختصاص یافته است. )ص 11۳-1۰۷(

کـرده و منظـور از آنهـا و ویژگی هـای ایـن  نویسـنده در ایـن بخـش دو طبقـه »عـام« و »خـاص« را نیـز معرفـی 
ی می گویـد »عـام« از نظـر جاحـظ، اهل سـنت و جماعه  دو طبقـه در عصـر عباسـی را توضیـح می دهـد. و

که اساس و پایه دولت عباسی بر این طبقه نهاده شده است. )ص 1۲۵( هستند 

ی، رجال حکومت، سـپاهیان، شـعرا، کنیزکان، موالی،  مقصـود از طبقـه »خـاص« نیـز خلیفـه، خانواده و
خدمتگـزاران و ... هسـتند. البتـه جاحـظ ترتیـب افـراد ایـن طبقـه را بر اسـاس نسـبت و پیوندشـان با علم 

کام می داند. )ص 1۳۲-۳۳(

فصل دوم درباره »دسـته های اجتماعی و ارتباطشـان در جامعه عباسـی« اسـت. در این فصل نویسـنده 
به بنی هاشم و جایگاه آنها در جامعه عصر عباسی و ارتباط خلفا با بنی هاشم می پردازد. در ادامه نیز به 

روابط یهود و نصارا و تعامات آنها با خلفای عباسی پرداخته شده است.

نویسـنده تفـاوت ایـن فصـل را بـا فصـل اّول کـه ترکیب جامعه عصر عباسـی بر اسـاس دو مؤلفه »نسـب« و 
»دین« از نظر جاحظ است، در شناخت جایگاه این عناصر در جامعه عصر عباسی و بحث مساوات و 

که دعوت عباسی ها بر آن استوار بود می داند. گروه هایی از هاشمی و اهل ذّمه  برابری 

کـه نویسـنده نتوانسـته در طـول پژوهـش،   امـا آنچـه از بررسـی ایـن فصـل نیـز مشـخص می شـود ایـن اسـت 
یخی مباحث در جای جای  گیرافتادن در مباحث کامی برهاند و به جای پرداختن به سیر تار خود را از 
کامی معتزلیان درباره مسـئله خلق قرآن، مفهوم اسـتوی علی العرش و ... شـده  متن، درگیر بحث های 

است. )ص 1۶1-۶۶(

فصل سـوم به بحث »خانواده در عصر عباسـی و رفتار آنها در جامعه« اختصاص دارد. نویسـنده در این 
فصـل بیـش از آنکـه بـه بحـث دربـاره خانواده بپردازد، به وضعیت خانـواده طبقه خاص موجود در دربار و 

ارتباط افراد با یکدیگر پرداخته است. )ص 1۹۰(

از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه عنـوان اثـر پیـش رو، نویسـنده در بحـث دربـاره زندگـی اجتماعـی بـه مؤلفه هـای 
حیات اجتماعی مانند: مراحل تکوین خانواده، ازدواج و رسوم رایج در آن و ... توجهی نکرده است. در 
بحـث کنیـزکان و جـواری بـه نقـش آنها در جامعه عصر عباسـی و تغییرات ایجادشـده در جایگاه آنها نیز 

اشاره ای نشده است. )ص ۲۰1(

فصل چهارم به »زنادقه و شـعوبیه و نشـانه های آنها در جامعه عباسـی« اختصاص دارد. نویسـنده یکی 
از عوامـل انتشـار ایـن افـکار را در جامعـه عصـر عباسـی، نهضـت ترجمـه می دانـد کـه سـبب ورود برخی از 



182  آینۀ پژوهش
1399 سالسیویکم،شمارۀدوم،خـــــــــردادوتیــــــر

باتک یسرربودقن
گانز اسااتجار بعاسیرر بیر ظحاجیاگآمابیدر 161

افـکار بیگانـه در تمـدن اسـامی شـد. نویسـنده معتقـد اسـت ترجمه برخـی کتاب ها در آن عصـر زمینه را 
کرد. )ص ۲۵۵-۵۶( برای ورود خرافات و شرک در جامعه باز 

در ایـن فصـل بـه نـکات مفیـدی دربـاره زنادقه و شـعوبیه پرداخته شـده اسـت. مباحث پایانـی این فصل 
کـه نویسـنده از عیـد نـوروز و برگـزاری آن در دوران  بـه برخـی اعیـاد، مناسـبات و مشـاغل اختصـاص دارد 

کرده است. )ص ۲۶۵-۲۶۳( عباسی یاد 

کتـاب و مهم تریـن مباحـث آن دارد. در واقـع ایـن  کل  در بخـش نتیجه گیـری، نویسـنده دوبـاره مـروری بـر 
کند، در حکم  کار را در نمایی روشن مشاهده  که انتظار می رود ماحصل  بخش بر خاف تصور خواننده 

کتاب به آنها پرداخته شد. که در فصول چهارگانه  دورنمایی برای مطالبی است 

کـه نویسـنده در ترسـیم زندگـی اجتماعـی در عصـر عباسـی داشـته و در برخـی از فصـول  بـا وجـود تاشـی 
یخی  کرده اسـت، بیش از آنکه سـیر تار کتاب اطاعات بسـیار مفید و ارزشـمندی را نیز به خواننده ارائه 
کامـی شـده و در مـواردی احسـاس می شـود بحـث از مسـیر  گرفتـار بحث هـای  کنـد،  مباحـث را دنبـال 
اصلـی خـود خـارج شـده و رنـگ و بـوی کامـی بـه خـود گرفتـه اسـت. نویسـنده کتـاب را با این عبـارت به 

پایان می رساند:
کلّیت کتاب های خود نوشته است، چیزی جز توضیح مکتب جاحظیه  هر چه جاحظ در 
کـه بـه آن وارد شـده و نیـز توضیـح زمینه هـای تطبیـق  رداشـتن آن از اضافـات و تحریفـی  و دو
یـژه اینکـه جامعـه عباسـی ابـزار و تنهـا نمونـه آزمـودن  آن در اصـاح جامعـه سـنی نیسـت؛ به و
یژه  نظریه او برای قانع کردن مسلمانان نسبت به درستی آن بود تا از این رهگذر دانش کام به و
کتاب  های او  که  کتوری است  مکتب جاحظیه این نظر انتقادی او را بپذیرند. این همان فا

را رنگ و بوی نظریه پردازی داده است.


