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لوقوف على لاسي تستوجب التّعّرف على تركيبته، من خالل النّسب واألديان، المجتمع العبّ  دراسة      

ل إلى  التّوصّ ،  ثمّ طبائعه وسلوكيّات أفراده، تبعا ألعرافهم و دياناتهم الّتي ظهرت في سلوكياتهم اليّوميّة

 كذا التّوّصل إلىفعليّا وووليّا الجتماعيّة، وينبّؤ بمواطن اللتقاء فيما بينها، قاستنتاج، ما يَُوّحد هذه التّركيبة 

 ر، رغم وجوده فيالـتّأثّ  دا عنتحديد قابليّة التّأثّرعند أفرادها، وأيّها يتأثّر فعال بعادات اآلخر، وأيّها يبقى بعي

بقاته طلتحديد  تميّةحه بِنيويّا، كانطالقة المجتمع العّباسي أنموذجا قائما، يمكن دراستو محيط التّأثّر نفسه

ف ن التّعرّ مارس وفئاتها، من خالل مقاييس نظريّة وأخرى تطبيقيّة تظهر في سلوكيّات األفراد، ليتمّكن الدّ 

 على عالقاتها مع الحاكم وغيره فيما بينها وما جديدها؟. 

 ب نية المجتمع العب اسي من خالل آثار "الجاحظ":: أوال

 حيث الن سب:من  -1

هة أخرى، وهذا جمتكّون بنيويّا من حيث النّسب من جهة ومن حيث الّطوائف من  (1)المجتمع العبّاسي      

 تي:بنية كاآلذه الما يبّرر ماقد يُظهر فيه من عادات وتقاليد، رغم وجود الدّين اإلسالمي، ويمكن توضيح ه

  :العــــرب-أ

 ذكره على ماياته إلى ذكر خصال العرب، ل إلى إحصاء قبائلهم، إلّ يميل الجاحظ في محتوى مؤلّف        

ن أهانوهم  على مالّردِّ بسبيل المثال للتّدليل على سلوك ما، لذلك أكثر الفتخار باألمجاد العربيّة، كأنّه مفحم 

، وهو )2(" عراءوة تربكانوا سكان فياف و "بالتّقليل من شأنهم، معترفا بأنّهم من البدو، ذاكرا مواطنهم األولى

 " )ناد اللّوبسو وهم يفخرون "ما انعكس على تأثير الّظروف المناخيّة على لون بشرتهم، فعبّر عن ذلك بقوله:

فتح باب  وهوما يرّكزعلى جودة الكرم وطالقة اللّسان عندهم، خاّصة أثناء الّضيافة لبعضهم أو لغيرهمو  (3

 التّأنيسوالبسط وألّن العرب تجعل الحديث و "مواطنهم من غيرالعرب؛التصال بفروع قبائلهم والوافدون إلى 

والتّلّقي بالبِش رمن حقوق القرى ومن تمام اإلكرام به
؛ بل تميّزوا ، ولم يقتصر األمر على ذلك فقط(4)"

 نوا كذلك وهم، وكيف ل يكو(5")ظرف األعراب ل يقوم له شيئ "بالّظرف، فكان ذلك مميّزا لهم دون غيرهم 

ند أّول علّطالقة يافة امن تمام الضّ  "المشهورون بإتمام ضيافتهم، بما يتبعها من أصول متّبعة، تجسيدا لما قيل: 

 .(6")وهلة، وإطالة الحديث عند المواكلة 

فضيلة  "نهم بلسا ذهب الجاحظ بالقول إلى أّن فضيلة الّشعرمرّكزة على العرب دون غيرهم، ومن تكلّم        

غير العرب أن ل، مّما قد يفهم منه أنّه يمكن (7")ورة على العرب، وعلى من تكلّم بلسان العرب الّشعر مقص

جة أنّه يصفهم زا، لدرر تميّ ين ظموا الّشعر، إذا ما أقبلوا على تعلّم اللّغة العربيّة وآدابها، لكن يبقى العرب أكث

لعرب والتّفاخر يغالي الجاحظ في ذكر خصال ا، و(8")وكّل شيئ للعرب؛ فإنّما هو بديهة وارتجال "بالملهمين 

ّجاع، ع وكاهن سمتبّ  ونحن أصحاب التّفاخر والتّنافر والتّنازع في الّشرف والتّحاكم إلى كّل حكم" بهم بقوله:

نثور يضا بالمدها أولنا التّعاير بالمثالب والتّفاخر بالمناقب، ونحن أحفظ ألنسابنا وأرعى لحقوقنا، وتقيّي

م ما قد ذَكرهالموزون المعدّل بلسان أمضى من الّسنان، وأرهف من الّسيف الُحسام، حتّى نُ  والمرسل بعد

 .(9")درس رسمه، وعفا أثره 

بعض جعل ّن الأيظهر من ماسبق ذكره، أنّه رد  فعل على كّل طاعن لوجود األصالة العربيّة، لدرجة       

باء إلّ من ثر النّقوهل أك "عليه الجاحظ باستفهامات تعّجبيّة  منشأ الدّولة العبّاسيّة من جهود غير العرب، ليردّ 

وة والّصميم من ...إلّ عرب الدّع(10)صميم العرب ومن صليبة هذا النّسب...وبعد هذا الّذي باشر قتل مروان

، ورغم (12") من الّسيما الِعّمة وأخذ الِمخصرة "العربي أيضا يشمل  يذكر الجاحظ أّن التّميّز، و(11")أهل الدّولة 

ّونون حة فيُكَ حاب فاللم يكونوا تّجارا ول صنّاعا ول أطبّاء ول حّساباا ول أص "ذلك يعترف الجاحظ بأنّهم 

ا ر، لممهنة ول أصحاب زرع، لخوفهم من صغار الجزية، ولم يكونوا أهل جمع  وكسب ول أصحاب احتكا

 .(13")في أيديهم، وطلب ما عند غيرهم 

؛ أي منذ صدر (14)ك تأكيدات بأّن مهنة الّطّب موجودة عند العرب قبل مجيئ الدّولة العبّاسيّةوهنا         

اإلسالم، فقد قيل:أّن العرب في صدر اإلسالم، لم تُعن بشيئ من العلوم، إلّ بلغتها ومعرفة أحكام شريعتها، 

عند جماهيرهم لحاجة الّناس، فهذه حاشا صناعة الّطّب، فإنّها كانت موجودة عند أفراد منهم، غير منكورة 

حال العرب في الدّولة األمويّة، فلّما أدال هللا تعالى للهاشميّة وصرف الملك إليهم، ثابت الهمم من غفلتها، 

ول أدّل من شهادة  ،( 15")وهبّت الِفَطن من منبتها، وكان أّول من عُنّي منهم بالعلوم الخليفة أبو جعفر المنصور

إنّهم أعقل األمم، لصّحة الفطرة  "بالفضل، فقد ذكر ابن المقفّع عندما سُئل عن أعقل األمم:غير العرب لهم 
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، ُمَرّكزا على قّوة التّحدّي العربي في النتقال من البداوة إلى (16")واعتدال البيئة وصواب الفكر وذكاء الفهم 

ئل العربيّة المنافية لكّل مكارم العرب ، ورغم ذلك فقد أشار ابن خلدون إلى تصّرفات بعض القبا(17)التّحّضر

 .   (18)في غير موضع

 :العجــــم-ب

ح، نسان فصيواإل يُعَّرف الجاحظ األعجمي، بأنّه كّل ذي صوت ل يفهم إرادته، إلّ ما كان من جنسه       

، (19)جمفصيح وأعبا فظووإن عبّرعن نفسه بالفارسيّة أو الهنديّة أو الروميّة، وإذا قالوا: العرب والعجم ولم يل

روع، حسب والعجم ف ،(20)هفليس هذا المعنى يريدون، وإنّما يعنون أنّه ل يتكلّم بالعربيّة وأّن العرب ل تفهم عن

يد ن في تخلتّفقومناطق تمركزهم األصليّة، يختلفون في ألوانهم وعاداتهم وتقاليدهم وعقائدهم، لكنّهم قد ي

من  "لدون بالفضل ويعترف لهم ابن خ، (21")مآثرها بالبنيان والمدن والحصون ، فقد كانت العجم تُقيّد "مآثرهم

ن العلوم ميّة ول لّشرعالغريب الواقع أّن َحَملة العلم في الملّة اإلسالميّة أكثرهم من العجم، ل من العلوم ا

ته، مع العلم اه ومشيخمربّ غته والعقليّة، إلّ في القليل النّادر، وإن كان منهم العربّي في نسبته، فهو عجمّي في ل

ناعة لم ول صيها عفأّن الملّة عربيّة وصاحب شريعتها عربّي، والّسبب في ذلك أّن الملّة في أّولها، لم يكن 

 ، ومن أهّم عناصرهم.(22")لمقتضى أحوال الّسذاجة والبداوة 

 الفـــرس: -

النّاس ووضعوا  ، وهم أهل سياسة وسلطان، وقد أنشأوا الدّول وساسوا(23)أنّهم أعراب العجم "قيل :        

ك يؤّكد وجود تاريخ ، وكّل ذل(24")األحكام من قديم الّزمان، وضّخموا دولتهم حتّى حاربوا اليّونان والّرومان 

ويذهب  ،(25)"نيها فهذه الفرس ورسائلها وخطبها وألفاظها ومعا "حافل لهم، كما يتميّزون عن غيرهم من األمم 

عذبهم رس، وأقد علمنا، أّن أخطب النّاس الفرس، وأخطب الفرس أهل فا "الجاحظ إلى ذكر أهّم تخّصصاتهم 

                                                     .                  (27)"وأفصحهم بالفارسيّة الدّربة  (26)كالما وأسهلهم مخرجا وأحسنهم دلّ وأشدّهم فيه أهل مرو

ستمّر تل لغتهم ذي جعوجود اللّغة المميّزة لدى الفرس دليل كافي على أصالة شعبهم، وربّما كان هذا الّ        

نا ل، وقد رصد (28)معروفة لدى بعض األوساط والدّوائر العربيّة في البصرة، حتّى عهد الخليفة هارون الّرشيد

يهم ا نزل فنة، لمّ أل ترى أّن أهل المدي "رذلك في بعض ألفاظهم الجاحظ تأثّر بعض أهل المدينة بلغتهم، فظه

 كذلك أهلر...وناس من الفرس في قديم الدّهر، علقوا بألفاظ من ألفاظهم، ولذلك يّسمون البّطيخ الِخَزب  

، وبال بالفارسيّة (29)الكوفة َحاة بَال  ، فإنّهم يسّمون الِمس 
أدّى إلى ظهور أثير الّذي ، ويردّ البعض هذا التّ (30")

ا من ير وغيرهلتّفكلهجات، إلى ما يوجد من طبقات النّاس وفئاتهم، من فروق في الثّقافة والتّربيّة ومناحي ا

 .(31)عادات، وما تزاوله كّل فئة من أعمال

أّن أكثر  لقول:تحدُث الجاحظ عن هذه األلفاظ دليل على بقائها حتّى عصره، وتذهب بعض  المراجع با       

يُفهم ما ذكره، أنّه  وحتّى ل ،(32)أثير ظهر في كلمات المأكول والمشروب، وعدّها بحوالي مائة لفظة فارسيّةالتّ 

و عن هفإنّما  لعجم؛إلّ أّن كّل كالم للفرس وكّل معنى ل "تحيّز من الجاحظ للفرس ولغتهم وافتخارا بهم، ذكر

ل، وهو عكس ما يتميّز به (33")طول فكرة، واجتهاد رأّي  ما فيها ة للعصبيّة، لالعرب؛ بل ويجعل أحاديثهم ُمَهِوّ

ئ، مّما في ي كّل شييّما فإعلم أّن هذه األحاديث من أحاديث الفرس، وهم أصحاب نفخ وتَزيُّد ، ول س "من تََزيُّد 

نهم؛ م توجب الحذروجود الفرس في الدّولة اإلسالميّة، فيه من الخطر الكبير، الّذي يسو ،(34")باب العصبيّة 

دّل من مي ول أإلسالاألنّهم مثارا للفتن والالاستقرار، لما قد تُحدثه أحاديثهم من الفُرقة في الصّف العربي 

عليه: بأنّهم أهل  ، لّما سئل عن أعقل األمم، فردّ (35) شهادة ابن المقفّع، وهو أصل في الفرس عريق في العجم

هما ول ن سوادان وثيقة وهم أصحاب بناء وهندسة، ليعرفوكالّ ليس ذلك عندها؛ بل لهم أب " فارس، فقال:

 .(36") يحسنون غيرها

العرب تلهج بذكر النّعال،  "يفخرالجاحظ بالعرب وتميّزهم عن الفرس، حتّى في لبس النّعال وألوانها         

مّما قد يُفهم منه بعض مواطن التّميّز في أصالة العرب عن  ،(37)والفرس تلهج بذكر الُخفاف الُحمر والصُّفر"

الفرس، ويرّكز الجاحظ على ذكر أهل خراسان وما نسبوه ألنفسهم، افتخارا من انتصارات كانت سببا في أفول 

، ومنّا الدّعاة نحن النّقباء وأبناء النّقباء، ونحن النّجباء وأبناء النّجباء "دولة أمويّة، وتَصدُّر دولة عبّاسيّة مكانها 

قبل أن تظهر نقابة أو تُعرف نجابة...بنا شفى هللا الّصدور، وقتلنا العباد وأيّدنا العدّو بكل واحد، ونحن أهل 

يظهر الّسابق، أّن ، و(38")الدّولة وأصحاب هذه الدّعوة ومنبت هذه الّشجرة، ومن عندنا هبّت هذه الريح 

ش الدّو رالعربي في إسقاط الخالفة األمويّة، وإنجاح الدّعوة الهاشميّة العبّاسيّة، العنصرالفارسي في خراسان يَُهّمِ
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تحديدا في خراسان، وفي هذا التّفاخر والدّعاء الخراساني خطورة كبيرة على العنصر العربي مستقبال؛ ألّن 

 احتمال صراع بين العرب والفرس محتمل في أّي وقت مناسب إلثارته ألّي سبب كان.

ا النّبّي صلّى هللا ، الّذين نصرو(39)بلغ حدّ التّعالي بفرس خراسان تشبيه أنفسهم باألوس والخزرجبل و       

ك انا بذلان، غذّ وأهل خراسان نصروا ورثته في آخر الّزم "عليه وسلّم والدّعوة اإلسالميّة في أّول عهدها 

تيرة واحدة حن على وه...نل نُوالي إلّ علي آباؤنا وغذّونا به أبناءنا، وصار لنا نسباا ل نعرف إلّ به، ودينا

لباسنا ووصوف ومنهاج غير مشترك، نعرف بالّسعة وتدّيُن بالّطاعة، ونُقتل فيها ونموت عليها، ِسماَنا م

ن مدن هدّمومعروف، ونحن أصحاب الّرايات الّسود والّروايات الّصحيحة واألحاديث المأثورة، والّذين ي

مدينة، كان غير والغريب أّن وضع األوس والخزرج في ال ،(40) ك من أيدي الّظلمة"الجبابرة، وينزعون الُمل  

هللا  سول صلّىالرّ  وضع الفرس في دولتهم وخاّصة أهل خراسان في الدّولة األمويّة، ثّم إّن هؤلء لم يعاصروا

 لقول: أنّ لى اإأذهب  عليه وسلّم، فكيف يَعُدّون ما ينسبون إليه من أحاديث دقّة في الّصحة، مّما يجعلني

انتقاميّة، ل  طاب نزعةة الخالمقارنة الّسابقة غير جائزة أصال، ل مكانيّا ول زمانيّا ول ظرفيّا، ثّم إّن في صيغ

 تتّفق وروح الّشريعة اإلسالميّة الّتي تسعى لتحقيق العدل على األرض. 

 البَنَـــوي ون: -

ن خارج ميرهم العبّاسي، نتجت عن تزاوج بين الخراسانيّين بغ يشيرالجاحظ إلى فئة جديدة في المجتمع    

م، وهو سب آبائهناء ننسبهم، فظهر ما يسّمى بالبََنويّين، الّذين زعم بعضهم أّن أصلهم خراساني وأّن نسب األب

ّكك في شكما  ،(41)"بائهم وزعمَت أيضا أّن البَناوّي خراسانّي وأّن نسب األبناء نسب آ "مالم يقبله الجاحظ بقوله 

 أّن وذكرتَ "، عوتهادمفاخرة هذا الجيل النّاشئ بنسبه وبطولت آبائه، من حيث أوجدوا دولة عبّاسيّة، بدءا من 

لنّاب اصبا هذا رن، والبَنَِوّي، قال:أنا أصلي خراسان، وهي مخرج الدّولة ومطلع الدّعوة، ومنها نَجم هذا الق

َر هذا الينبوع واستفاض هذا البحر ائِه، وطبّق اآلفاق بضيا وتفج  الّسقم  أبرأَ منئه، فحتّى ضرب الحّق بَجر 

 .(42")القديم، وشفّي من الدّاء العُضال، أّعف من العي لة، وبّصر من العمى 

راسان، ئه بدل خث آباويبدو أّن هذا الجيل الجديد، حداه التّمسك بعاصمة الدّولة العبّاسيّة بغداد، كإر      

ئهم ل آباشاط العاصمة مرتبط بما يقدّمه هؤلء البنويّون الّذين هم يستكملون أعماليجعل حركيّة ون

تحّرك، كنّا، وتن ما سولنا بغداد بأسرها تسك "وانتصاراتهم في تثبيت دعائم الدّولة العبّاسيّة، وأسس تحّضرها 

تُب ع  لها  الدّنيا جميعفوقدرها،  ما تحّركنا، والدّنيا كلّها معلّقة بها وصائرة إلى معناها، فإذا كان هذا أمرها
"(43). 

لبنويّين تحكّم ا ل علىكما قد يلمح القارئ، أّن تصريحهم هذا بقدرما فيه من إجالل لبغداد، فهو أيضا دلي       

ّمة بّاسي عاع العفيها نشاطا وسياسة، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على التّركيبات البشريّة األخرى للمجتم

 ّصة، وعلى العرب تحديدا.وبغداد خا

د حكم بغدابالبة حاول البنويّون إذن رفع قدرهم فوق غيرهم، مّما يجعل خطرهم فيما بعد يع ظُم للمط       

ديدا أبناء بني العبّاس عاّمة وتح (44)ومنها الدّولة العبّاسيّة، ما قد يثير مشاكال حقيقيّة بينهم وبين بني هاشم

نت بيتهم كاّن ترأمن تصريحاتهم، تعبيرا عن رفعة قدرهم وعّزة أخالقهم إلى حدّ  خاّصة، ولعّل ذلك ما يتّضح

ة خلفائنا نحن أجنحكنا، وونحن بعد تربية الخلفاء وجيران الوزراء، ُوِلد نا في أفنية ملو "بين الخلفاء والوزراء 

سا، فاء المقصودين هم فُر  وربّما دّل التّصريح الّسابق على أّن الخل ،(45")فأخذنا بآثارهم، واحتذينا على ُمثُلهم 

ة، ديد عامّ من ج وليسوا عربا، وأّن ثّمة جيال من البنويّين في العهد العبّاسي يسعى إلعادة الُملك للفرس

سة خم ة علىوبالتّحديد لذوي األصل الخراساني، خاّصة وأّن الجيش على رأسه الخراسانيّين "جند الخالف

هم الخراسانّيون ، وإن كانوا في نهاية التّرتيب، فآباؤ(47")؛ خراساني وتركي ومولى وعربّي وبنوّي (46)أقسام

 سيساعدونهم حتما في تحقيق هدفهم المذكور سابقا.

 المــــوالي: 

يعني بني  (48") َوَرائِيوإنِّي ِخف ُت الَمَواِلَي ِمن  "المولى هو ابن العّم، وحسب المبّرد، فإّن قول هللا تعالى      

والموالي ثالثة؛ مولى  (49)العّم، ول يكون الولء إلّ للمسلم، بينما النّصارى واليهود فيكونون من أهل الذّّمة

فالولء دينيّا مشروع لقول  (50)اليمين المحالف ومولى الدّار المجاور، ومولى النسب ابن العّم والقرابة 

وعليه فإّن هذه القرابة الّتي تجمع بين المولى وموله،  ،(51")الَولَُء ِلَمن  أَع تَق   "م:الّرسول صلّى هللا عليه وسلّ 

فنحن معاشر الموالي بقديمنا في العجم، أشرف من  "جعلت البعض من الموالي يدّعي نسب ُمَوليه، فقالوا:

رتان فينا جميعا، وصاحب العرب، وبالحديث الّذي صار لنا في العرب، أشرف من العجم، ولنا خصلتان واف
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الخصلتين أفضل من صاحب الخصلة، وقد جعل هللا المولى بعد أن كان عجميّا عربيا بولئه، كما جعل حليف 

قريش من العرب قريشّيا بحلفه، وجعل إسماعيل بعد أن كان أعجميّا عربيا، ألّن األعجمي ل يصير عربّيا، 

 .(52")منا أّن إسماعيل صيّره هللا عربيّا، بعد أن كان أعجميّا كما أّن العربي ل يصير أعجميّا، فإنّما عل

لعرب اشراف فالموالي نظرا لما يجمعهم من خصال بين دهاء العجم وخصال العرب، قد تعالوا فوق أ       

ة ت الخؤولأصبح أنفسهم، مّما يجعل خطرهم نافذا فيما بعد، وربّما ذلك ما جعلهم يطمعون في التّرفّع، حتى

َمة الَولَُء لُ  " عمومة مثارنقاش في المجتمع العبّاسي، وإن ثبت عن الّرسول صّلى هللا عليه وسلّم قولهوال ح 
َمِة النََسِب  "، فهناك من أّكد أّن (53") َمة َكلُح  ا، كما أنّ  ى النّسبُحرمة إلقد أخرج المولى بال "الَولَُء لُح   ُحكما

ريحة من أشار الجاحظ في غير موضع إلى تفاخر هذه الشّ ،و(54") األب أخرجه بالنّطفة إلى الوجود حسًّا

ُ بيد، المجتمع العبّاسي وتعاليها بنسبها، مشيرا إلى حقيقة وضع نسبهم، فحسب رأيه أنّهم مجرد ع نالوا عتقوا وأ

لب "الّرضى من ُمعتقهم، واعتبر ذلك مجلبة للفساد والشرّ  فاخرة  من المللشرّ  وليس أد عى إلى الفساد، ول أج 

و مقّر نك وهموليس على ظهرها، إلّ فخور،إلّ قليل، وأي شيئ أغ يظ من أن يكون عبدك، يزعم أنّه أشرف 

ر لّسندي مولى أميأّن إبراهيم ا "، وكيف ل تكون لهم المفاخرة، وقد ذُكر(55")بأنّه صار شريفا بعتقك إيّاه 

اس إلى يدعو النّ مهم والمؤمنين وكان عالما بالدّولة، شديد الحّب ألبناء الدّعوة، وكان يحوط مواليه ويحفظ أيا

 .(56")طاعتهم ويدرس مناقبهم 

عاء أنّهم أبناء مواليهم، فأشاعوا         بيه والمولى أمن  ّرجلّن الأوالّظاهر أّن الموالي وصل بهم الحدّ إلى إدِّ

لى إّن الموالُمعتَق، ف وهو ماشّكك فيه المبّرد، وإن فُهم من المقولة ُخلق الُمعتق في ،(57)من فضل طينة الُمعتق

 "كرهم في دعائه: ذ، ثّم تحّرر وهو مادفع أحد النّّساك إلى (58)لن يكون أبدا بصفة البن، فأصله دائما عبدا

ّل الّسابق على وإن د، (59")ي عاّمة، فأّما العجم فهم عبيدك واألمر إليك اللهم اغفر للعرب خاّصة وللموال

 ينفي أبدا لكّن ذلك لسهم، التّميّيز عند النّّساك بين العرب والموالي من جهة لتحريم بُنّوتهم الّتي ادّعوها ألنف

عيهم سذلك في  جلّىسيّة، وتسبقهم في رفع راية الدّين من جهة أخرى أو تنكرا لجهودهم في قيام الدّولة العبّا

لّشدّة، قة عند اع الثّ لنا الّنصيحة الخالّصة والمحبّة الّراسخة، ونحن موض "الحثيث للّرفع من أقدار ُمَوليهم 

رمه في ك وعلّل المولى من تحت موجبة لمحبّة المولى من فوق، ألّن شرف موله راجع إليه وكرمه زائد

هر، أشرف وأظكبر وأال الكرام كلّها اجتمعت فيه؛ ألنّه كلّما كان موله وخموله ُمسقط لقدره، وبودّه أّن خص

 .(60")كان هو بها أشرف 

 المأمون خليفةوطبيعي أن تظهر مشكلة النّسب والّشرف في المجتمع العربي اإلسالمي، خاّصة وأّن ال      

لى بشريف العجم من وضيع العجم ب"كان يقول:  لعجم شريفهم، وشريف االّشرف نسب، فشريف العرب أو 

نفسهم، أل، ولعّل ذاك ما دفع  الموالي إليجاد طبقة (61")أولى بشريف العرب من وضيع العرب بشريفهم 

ذه هلى في والّصبر ضروب، فأكرمها كلّها الّصبر على إفشاء الّسر، وللمو "تميّزهم عن غيرهم بصبرهم 

ة أّن بعض كانت واضحة في العهد العبّاسي، لدرجويبدو أّن تلك المكرمة  ،(62")المكرمة، ما ليس ألحد 

لدّولة ها، كاوما اعتنت دولة بتحصين األسرار والمبالغة في حفظ"المؤّرخين علّق عليها، كابن الّطقطقي 

ونحن أخّص مدخال، " ؛ وإنّما بخالص الودِّ (64)، خاّصة وأّن خدمة الموالى لمواليهم لم تكن جبرا(63")العبّاسيّة 

 واآلباء آلباءللخدمة مسلكا، ولنا مع الّطاعة والخدمة واإلخالص وحسن النّيّة وخدمة األبناء وألطف في ا

 .(65")لألجداد، وهم بمواليهم آنَس، وبنا حبُّهم أوثق، وبكفايتهم أّسر

، عّباسيّة مثالوة الم بالدّعالقائثّم إّن المعاملة الحسنة الّتي لقيّها الموالي من الخليفة أبي جعفر المنصور، و        

ون مواليهم ، يخصُّ (66)وقد كان المنصور ومحّمد بن علي بن عبد هللا "حفّزتهم أكثر على الخدمة والّطاعة 

رأولدهم، ظهم أكابن بحفبالمواكلة والبسط واإليناس، ل يُبَهرجون األسَود لسواده ول الدّميم لدمامته...ويُوصو

خوة، نائزهم وذلك بحضرة من العمومة وبني األعمام واألويجعلون لكثير من موتاهم الّصالة على ج

هاشم، وجعله  على حلّة بني(68)موله، حين عقد له يوم مؤتة (67)ويتذاكروا إكرام رسول هللا لزيد بن حارثة

ض م يرض بها بعللكّن هذه المعاملة الّطيّبة والمساواة الواضحة على ما يبدو، و ،(69")أمير كل بلدة يطؤها 

د لعرب  وقاج من العرب ربّما لما رأوه من سعي الموالي لالمتزاج الدّموي بالعرب؛ عن طريق النّسب بالّزوا

ي فح نساءنا م، تنكجأترى هذه الع"سمعت أعرابيّا، يقول آلخر:  "أّكد هذا األصمعي فيما نقله عن أعرابي قال: 

 .(70)"لك تُوطأ وهللا رقابُنا قبل ذ "أرى ذلك، وهللا باألعمال الّصالحة، قال:  "، قال: "الجنّة؟ 
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لة ار الدّوي أقطذهب الموالي إلى تدعيم طبقتهم ونفوذهم أكثر، بذكر اتفاقهم مع غيرهم، مّمن يسكن ف      

ه  في مجدراسانيّ فقد شاركنا العربّي في فخره والخ "يرهم العبّاسيّة في ميزات، لكنّهم انفردوا ببعض عن غ

طباع  أقرب إلىة، ووالبنوّي في فضله، ثّم تفّردنا بما لم يشاركونا فيه ويسبقونا إليه ونحن أش َكل بالّرعيّ 

من أّحق فشبه، الدّهماء، وهم بنا آنس وإلينا أسكن وإلى لقائنا أّحن ونحن بهم أرحم وعليهم أعطف وبهم أ

م مّما سبق، أّن فئة كما قد يفه، و(71")ثََرة وأولى بُحسن المنزلة، مّمن هذه الخصال له وهذه الخالل فيه؟ باأل

جعل خطر يو ما الموالي هذه كانت لها سياستها في استقطاب النّاس إليها خاّصة الّذين هم خارج القصر، وه

خلفاء ة من اللّرعيّ ة الموالي ستكون أقرب إلى االموالي على الّسلطة العّباسيّة يتعاظم مستقبال، باعتبار فئ

لقة حعتبارهم ة، باوالقصر، وهو ما يستوجب على الخلفاء ضرورة الستعانة بالموالي في حكم الدّولة العّباسيّ 

 وصل بينهم وبين الّرعيّة. 

 :أخالط من العجـــم -2

ر من مزيج آخ ل يوجدالموالي والبنوّيين؛ بالتّركيبة البشريّة للمجتمع العبّاسي على الفرس و لم تقتصر      

وجز نيمكن أن وتّفق تالهنود والّزنوج واألتراك وغيرهم، ولكّل مميزاته الّتي قد تلتقي مع غيره، وهناك ما ل 

 ذكرهم في اآلتي:

 الهنـــــود والّصقالبة: -أ

اهم د، فوجدنالهن وأّما "حضارة  أشارالجاحظ إلى هذه الّشريحة من المجتمع في أكثرمن موضع، بأنّهم أهل     

عالج لّطّب، واسرار يُقَد مون في النّجوم والحساب، ولهم الخّط الهندي خاّصة، ويُقَدّمون في الّطّب ولهم أ

ولهم  "جربة ت، كما يعترف لهم بفضيلة الّصبر، ليس تفاخرا كالبنويّين؛ بل عن (72")فاحش األدواء خاّصة 

وهذه كتب  "م يقدم الجاحظ كتبهم كدليل على عراقته، و(73) "رأي ونجدة، وليس ألحد من أهل الّصبر مالهم 

ر تلك العقول ئب تلك وغرا الهند في ِحَكمها وأسرارها، وِسيّرها وعللها، فمن قرأ هذه الكتب وعرف َغو 

م ضروريّة ، مؤّكدا أّن خطوطه(74")عة الحكم، عرف أين يوضع البيان والبالغة وأين تكاملت تلك الّصنا

بَطُلت ط، وللحفظ أكثريّة العلم خاّصة علم الحساب " ولول خطوط الهند، لضاع من الحساب الكثير البسي

ير لحساب وغاحّصن معرفة التّضاعيف، ولول الكتب الُمدّونة واألخبار المخلدّة، والِحكم المخطوطة الّتي تُ 

مين في كون الّزنا مباح ، اختلفوا عن المسل(75")ولغََلَب سلطان النّسيان سلطان الذّكرالحساب، لبطُل أكثر العلم 

 ، وهو ما يخلق مشاكال في المجتمع العبّاسي المسلم في إشاعة هذه الفاحشة.(76)عندهم

ة، وأّن م العجميّ يصفهم الجاحظ بالبالهة والغباء وسوء فه ،(78)وهم عدّة أّمم (77)وهناك عناصرالّصقالبة     

ى زونة وإلالمو نساءهم وصبيانهم فليس إلى تحويل طبائعهم ونق ل ُخلقهم إلى الفطنة الثّاقبة وإلى الحركة

ليتهم في المجتمع ، وربّما كانت صفاتهم هذه سببا في عدم فاع(79")الخدمة الثّابتة الواقعة بالموافقة سبيل 

 م الجاحظب عنهبنويون والهنود وغيرهم، لذلك لم يكتالعبّاسي، عكس الحيِّز الّذي شغله العرب والفرس وال

 الكثير.    

ــرك -ب  :التــ 

فرس مثال، فذكرأنّهم ، مقارنة بما أفرده للبنويّين وال(80)التّرك لم يسرف الجاحظ في التّحدّث عن عنصر       

ئِل قوم عن لقاء ، إذ سُ (18)من عناصر جند الخالفة، وأنّهم كانوا يل قون قبول عند العرب مقارنة مع الخوارج

خارجي  لقى مائةن أن نمأَلَن  نلقى مائة تركّي، أحّب إلينا  "مائة تركّي أو مائة خارجّي؟، فقال القوم جميعا: 
ن يفهم ل  ، ومنه، وربّما كان هذا القبول بهم، نظرا لكونهم ل ينوون البقاء، بل يفّكرون في أوطانهم(82") سعو 

بائعهم طوأخالط  ركيبهموإنّما ُخّصوا بالحنين من بين جميع العجم، ألّن في ت"العبّاسيّينإلى إقتسام الُملك مع 

 .(83")من تركيب بلدهم وتربيتهم وُمشاكلة مياههم ومناسبة إخوانهم، ما ليس ألحد سواهم 

د عن أوطا       نها، إّن تركيز الجاحظ على ما سبق من وصف األتراك، يجعل العرب تفّكر جديّا في الذو 

وكذلك التّرك أصحاب عمِدّ "خاّصة وأّن َمواطن تالقيهم صفاتيّا مع العرب موجودة تحديدا في سكنى الفياف

وسكان فياف وأرباَب مواش وهم أعراب العجم، لم تشغلهم الّصناعات والتّجارات والّطّب والفالحة والهندسة 

ول غرس ول بنيان ول شّق أنهار ول جباية غالّت، ولم يكن هّمهم غير العد و والغارة والّصيد وركوب 

، ول أدّّل من شجاعتهم اعتراف الخليفة المعتصم بدورهم (84") الخيل، صارذلك صناعتهم وتجارتهم وفخرهم

 "ماذكره الجاحظ من ميزات، ل يجعلهم مؤّهلين لحياة الستقرار، وبناء مجتمعات متحّضرة و ،(85)في جيشه

ر التّركّي وَحِسب ت أيامه، لََوَجد ت جلوسه على ظهردابته أكثر من جلوسه على ظهراألرض  ولو حّصل َت عُم 
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، ثّم إّن اقتصارهم على الجنديّة، والستعداد الدائم للحرب، يُقَّوي عندهم العنف، مّما يبعدهم أكثرعن (86)"

وليس في األرض قوم، إلّ والتّساند في الحروب "التّحّضر، حتّى انعكس سلبا على وضعهم في حروبهم

 .(87")كون والشتراك في الّرياسة صارلهم، إلّ األتراك ل يتساندون ول يتشار

فكانت "م فقط  وعلى ذلك فإّن الّرعيّة تكون مهدّدة من آثار حروبهم، ل قصر الخالفة وشؤون الحك       

يها الخيول في األسواق وما ينال الّضعفاء وا ، (88")ك ان من ذللّصبيالتّرك تُؤذي العّوام بمدينة الّسالم، بجر 

ة، ولو على لقتّاليّ ادراته يشارك فيها، فإنّه حتما سيختلقها إلبراز قفالتّركّي في بالد اإلسالم، إن لم يجد حروبا 

 ورأينا أنّ "ية حساب الّرعيّة في الطرقات؛ ألّن سلوكه وُخلُقه ليس فيه دفاع عن عقيدة أو عصبيّة اجتماع

لى عول يّة ى عصبالتّركّي في بالده، ليس يقاتل على دين ول على تأويل ول على ُملك ول على خراج ول عل

الّسلب  ل علىغيره، دون الُحرمة المحّرم ول على عداوة ول على وطن، ومن ع عار ول مال، وإنّما يقات

    لمجتمع. ، لذلك فخطراألتراك سيكون متعاظما خاّصة على الّرعيّة في ا(89")والنّهب والخيار في يده 

 :الزنــــوج - ت

في محتوى رسالة  الَخلقيّة والُخلقية والِحرفيّة (90)ت الّزنوجذكرالجاحظ بعض اإلشارات لبعض مميّزا      

أبناءهم  لة، وأنّ وبسا فخر الّسودان على البيضان وكذا متفّرقات في كتاب البيان والتّبيّين، من أنّهم أهل أنفة

إلشارة إلى تحبيب ا ، فيه من(91")ثّم ذكر أبناء الّزنجّيات حين نزعوا إلى الّزنج في البسالة واألنفة  "مثل آبائهم 

 .(92)اسيّةعوة العبّ الدّ  الّزواج منهم قصد النّسل المتميّز بهذه الّصفة ودليل ذلك أنّهم كانوا يشّكلون أكثر جيش

ء فيها ة الّسخارض أمّ والنّاس مجمعون على أنّه ليس في األ "كما أنّهم يلتقون مع العرب في صفة الّسخاء       

وليس في  "سنهم وذكر محا (93")أّعم، وعليها أغلب من الّزنج، وهاتان الخلّتان لم توجدا قّط إلّ في كريم 

 .(95)األرض ، ولعّل ذاك ما حفّزهم في زراعة(94")األرض أّمة في شدّة األبدان وقوة األسر، أعّم منهم 

قيل لحجر الثّ جل ليرفع احتّى أّن الرّ "ويضيف الجاحظ، بأنّهم نتيجة قّوة أبدانهم مؤهلين لألعمال الّشاقة       

لّشرف صال اخالّذي تعجز عنه الجماعة من األعراب وغيرهم، وهم شجعان أشدّاء األبدان أسخياء، وهذه هي 
ام والهتم المدن اسي، الّذي يحتاج إلى بناء، وهو ما يجعل الستغناء عنهم غير ممكن في المجتمع العبّ (96")

 بالفالحة.

رب اّصة العخلمين ثّم إّن ُحسن خلق الّزنوج، ونزوعهم إلى الّسخاء أمر يجعل اختالطهم بالّسكان المس      

 لنّفس،ا طيِّب اه إلّ مع ُحسن الُخلق، وقلّة األذى، ل تر "سهل، عكس ما ميّز األتراك، فالّزنجّي حسب الجاحظ 

 .(97")ضحوك الّسّن، حسن الّظّن، وهذا هو الّشرف 

د الملك م يخطب عنوالّرجل منه "يرّكز الجاحظ على ما يقربهم للّسان العرب، خاّصة تميّزهم بالخطابة        

، ولماذا (98")ه كالم بالّزنج، من لدُن طلوع الّشمس إلى غروبها، فال يستعين بالتفاتة ول بسكتة حتّى يفرغ من

يسمعه اآلخرون ورائحة أفواه الّزنوج طّيِبة، ما أشارإليه  الجاحظ ل 
وإن  الّزنج، أفواها إّن أطيب النّاس "

 .(99")كانت ل تعرف سواكا ول سنونا 

ظيمة، ج هيبة عالّزن وللعرب في قلوب "ونظرا لتلك الّصفات، فقد قدّرهم العرب، وقابلهم الّزنج بالمثل        

 لتّمر فياجاللة هذا بن مملكة، تنبت في بالدهم شجر التّمر، ل "منهم سجدوا له، وقالوا:فإذا عاينوا رجال 

 .(100")صدورهم؛ وألّن العرب إنّما يصرفون صبيانهم بالتّمر

بهم من أّن أغل لجاحظاوربّما نتيجة لطبيعة المهن الّتي يمارسها الّزنج في الدّولة اإلسالميّة، استنتج       

؛ ذين هم الزنج قطّ ّزنج الّ وا الوأنتم لم تر "ا، وأنّهم من السبّي أصال، انتقلوا إلى الدّولة اإلسالميّة الّطبقة الدّني

 بلةبيدنا، وليس ألهل قنوفيافها وأوديتها ومن مهنتنا وسفلتنا وع (101)وإنّما رأيتم الّسبي، يجيئ من سواحل قنبلة

 قصور.لدّولة العبّاسيّة ل نفوذ لهم داخل ال، مّما يؤّكد أّن الّزنج في ا(102")جمال ول عقول 

لى الدّفاع ، وهو ما دفع الجاحظ إ(103)ومع دناءة أوضاعهم، فقد نسب البعض سخاءهم لضعف عقولهم       

ي لعقل هفكيف صارت قلّة ا" بيّة، ناتج عن ضعف العقولعنهم؛ بل وينفي أن يكون السخاء وهو خصلة عر

نّهم فاقوا بعض قبائل ، يتغنّى بهذه الخصلة فيهم، حتّى أ(105)سيّما وأّن أحد الّشعراء، (104")سبب سخاء الّزنج؟ 

هو وما بعد، هم فيالعرب فيها، كما أّن ميزة ذوي ضعف العقل، تمثّلت في تمّسكهم بآرائهم، فمن الّصعب إقناع

بّما لعقلي، رنب اظ على الجاما قد يكون سببا في مشاكل سلبيّة على الدّولة العبّاسيّة، ويالحظ تركيز الجاح

مقّررين و أحد اللّتي هاللوقوف على مدى تهيئ التركيبة الجتماعيّة نسبيّا، لتقبّل مبادئ العتزال والجاحظيّة  

 لها.
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 :من حيث األديــــان -3

يث من حمعها قسم مجتكانت الدّولة العبّاسيّة من وجهة دينيّة خالفة إسالميّة على رأسها خليفة مسلم، ان     

 األديان إلى مسلمين وأهل ذّّمة وغيرهم، مّمن ل كتاب لهم.

 :المسلمـــــون   -

لجاحظ يرّكز في كتبه ابأقسامها، لكّن المالحظ أّن  (106)المسلمون فروع، منهم أهل الّسنّة ومنهم الّشيعة      

معتزلة؛ مسألتا تلفون فيه عن ال، مرّكزا على أهّم ما يخ(107)خاّصة على أهل الّسنّة، يلقبهم بالنّــابتة

ان أهل الّسنّة كبر، وإن ا للجالجبروالتّشبيه، فالمعتزلة تنفي التّشبيه، وتطالب بحريّة اإلرادة في األفعال نفيّا منه

يهم، بل كيد دعاور وتأيرتبطون لتأكيـد رأيهـم بالنّصوص القرآنيّة، فإّن أهل العتـزال يتمّسكون بالعقل لتبري

مت هذه هذه النّابتة وتكلّ  النّابتة تقول بالجبر والتّشبيه، حتّى نبتت ( "108)عاءاتهم بما تقوله الّرافضةويشابه ادّ 

ا، وجعلت له صورة وحدًّا، وأكفرت من قال بالّرؤيّة على غير التّج"الّرافضة، فقالت: سيم جسما

 .(109)والتّصوير"

كثر في أم التّفصيل مّسكهم بمبادئهم، هو الّذي سمح لغيرهوربّما في هذا إشارة إلى أّن أهل الّسنّة وت         

لنّابتة، الّذي ند أهل احيد عالتّشبيه، ما قد يدخل في باب الكفرعند المعتزلة، مّما يؤّكد أّن المشكلة هي غياب التّو

ه الفرقة عند عة هذسم تشويهعلى ما يبدو أنّهم من الّشيعة الّرافضيّة، ادّعوا أنّهم فرع من أهل الّسنّة والجماعة ل

 ل يؤمن بكلّ  يبدو،المسلمين وغيرالمسلمين، ومنه الحّط من مكانة األسرة الهاشميّة الحاكمة، فالجاحظ على ما

نظام  ل وبقيتهم بدد إعلم رحمنا هللا تعالى وإيّاك، أن الّشيعة رجالن، زيدي ورافضي،"دعاوي الفرق الّشيعيّة 

 .  (110")لهم 

اما، اكسين تمما متعبسيطة بين مبادئ الّرافضة وأهل الّسنّة، تؤّكد تباعد الّطرفين، بل هإّن مقارنة        

ر وعمر بن في خالفة أبي بك (111)فاألولى تعبير عن فرقة إسالميّة هي الّشيعة، رفضت رأي زيد بن عليّ 

وضة ة المفرلّصالالب واالخّطاب رضي هللا عنهما، فعلى رأيّهم، ل تصلح اإلمامة إلّ في ولد علّي بن أبي ط

ئمة اذ األفي كّل يوم وليلة خمسون ركعة، أخطأ جبريل بالوحي، استحالل أموال اليتامى والمتعة واتّخ

 .(112)أربابا

خذت نهجه واتّ ته ومأّما مبادئ الّسنّة، فهي مأخوذة من سنّة الّرسول صلّى هللا عليه وسلّم، أي طريق       

هاجا ّشريف منوي العلى جمهرة المسلمين، الّذين اتّخذوا القرآن والحديث النّب الكلمة مدلول اصطالحّي يدلّ 

مّما رواه لّرسل، وتب والهم ودستورا في حياتهم الدّنيا، فالمسلم الّسنِّي مطالب باإليمان باهلل والمالئكة والك

أّن هللا رسوله، وده وحّمدا عبالثّقاة عن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم، كما أّن هللا واحد فرد صمد، وأّن م

 يفوإن اختلفت  احدة،يبعث من في القبور، وعند الّسنّة تقوم أربعة مذاهب، تمثّل الفقه اإلسالمي والعقيدة الو

 . (113)نِّيالفروع فهي تتّفق في األصول، ويعدّ مذهب أهل الحديث والّظاهريّة كلّهم ضمن التجاه السّ 

ّشبَهة يهم فالمُ دعاو ويبدو أّن ثّمة صراعا فكريّا عقديّا، قام بين أهل المذاهب، لتشكيك أهل الّسنّة في     

جماعة أصحاب  وصّرح (114)تحيّروا في تقرير مذهب أهل الّسنّة والجماعة في متشابّهات آيات الكتاب الحكيم

عضاء، ى صورة ذات أأّن معبودهم عل":رجة أنّهم قالواوجماعة من الّشيعة بالتّشبيه، لد (115)الحديث الَحَشويّة

 .(116")إّما روحانية أو جسمانية، ويجوز عليه النتقال والّنزول والّصعود والستقرار
ياب التّوحيد عندهم غ، مشيرا إلى (117)النابتة تقول بالجبر والتّشبيه  "ذكرالجاحظ أهم مبادي النّابتة             

وجعلت له  جسما وروحا،"حتّى نبتت هذه النّابتة، وتكلّمت هذه الّرافضة، فقالت:   "يرهللا والمغالة في تصو

 .(118" )صورة وحدّا، وأكفرت من قال بالّرؤية على غير التّجسيم والتّصوير

لمخلصين المين ويظهر أّن مشبهة الحشويّة، قد أجازوا على ربِّهم المالمسة والمصافحة، وأّن المس       

ما ، وربّ (119)"لمحض اقونه في الدّنيا واآلخرة، إذا بلغوا في الّرياضة والجتهاد حدّ اإلخالص والتّحاد يعان

من  ألغلبيّةّن األتأكيد الجاحظ على ذكر هذه الفئة إلبراز خطرها على تغييب التّوحيد عند المسلمين، ونظرا 

شبّهة الحشويّة موهو من أصحاب الحديث، فقد زاد  (120)أهل الّسنّة والجماعة على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل

تّى ليهود، حمن ا في األخبار أكاذيبا، وضعوها، ونسبوها إلى النّبي صلّى هللا عليه وسلّم، وأكثرها مقتبسة

 . (121")اشتكت عيناه، فعادته المالئكة وبكى على طوفان نوح، حتّى رمدت عيناه  "قالوا:

أهّم مادعت إليه المعتزلة، ووقف ضدّها أهل الّسنّة والجماعة حتّى استغرب  تعدّ مسألة خلق القرآن        

الجاحظ في كون لغة العرب تساوي بين التّقدير والخلق، والنّابتة ترفض أن تساوي بينهما، مّما يؤّكد أّن النّابتة 
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أهل الّسنّة والّناس،  أعلنت صراحة أنّها تتّبع أهل الّسنّة في رفضها لفكرة خلق القرآن حتى تكسب لها ودّ 

 فظهرت كناطق رسمي على لسانهم.

 "ينها بلختالف اوجه  كان الجاحظ يستعمل لفظ النّابتة كمرادف ألهل الّسنّة والجماعة، رغم ما بيّنت من       

كذا  خلق ا قالوا:، فلذالنّابتة تقول القرآن غير مخلوق، والعجب أّن الخل ق عند العرب، إنّما هو التّقدير نفسه

َسن الَخاِلِقيَن  "وكذا، ولذلك قال: ِلُق ِمَن الِطيِن َكهَ  "وقال: (122")أَح  صنعه وقدّره  "قال:  (123")ي ئَِة الَطي رِ َوإِذُ تَخ 

يخلقه،  دّره ولمهم، قوأنزله وفّصله وأحدثه ومنعوا خلقه، وليس تأويل خلقه أكثر من قدّره، ولو قالوا: بدل قول

 .(124")م من وجه واحد ما كانت المسألة عليه

ال:"لقيني وسلّم ق عليه لم تكتف المشبّهة بإعطاء الّصفات الجسمانيّة هلل؛ بل روت أّن الّرسول صّلى هللا       

د أنامله  تّشبيه، قولهم وزادوا على ال (125")ربّي، فصافحني وصافحني، ووضع يده بين كتفي، حتى وجد ُت بر 

 حروف ولب، ليس والّرقوم المكتوبة، قديمة، أزليّة وقالوا: ل يُعقل كالمفي القرآن عن الحروف واألصوات 

لقرآن لى أّن اعّسلف أجمعت ال "كلم، ورووا أّن موسى عليه الّسالم، كان يسمع كالم هللا كجّرالّسالسل، قالوا: 

ه ا، فنبصرظهرنأ كالم هللا غير مخلوق، ومن قال: هو مخلوق، فهو كافر، ول تعرف من القرآن إلّ ماهو بين

 .(126")ونسمعه ونقرؤه ونكتبه 

ى ابتة علر النّ يرى الجاحظ في رفض فكرة خل ق القرآن كفرا فما بعده كفر، ومنه فهو وإن تفّطن لخط       

ربّما ذاك ما  لها، وكعدوّ  أهل الّسنّة، فهو يشيرإلى توريط هذه الفئة الّضالة المعروفة بالنّابتة في كسب المعتزلة

بينهم، وينها يكشف خباياها، من أنّها مرض ينخر في جسد فرقة أهل الّسنّة والجماعة، إلحداث حرب ب جعله

ن منزلة بيهل الويخلو المجال للمعتزلة للدّعوة لالعتزال ومبادئه واألكثرأنّه يرى أنّهم أشدّ خطرا من أ

ّل ّضالل، إثم والتجاوز معاصيها اإل وقد كانت هذه األّمة ل"المنزلتين، الّذين وصفهم المعتزلة بالفّساق  

مت هذه تى نجبإكفارهم، إلّ ما حكيت لك عن بني أميّة وبني مروان وعّمالهم، ومن لم يدِن بإكفارهم، ح

فر عظم من كأفرهم النّوابت، وتابعتها هذه العوام، فصار الغالب على هذا القرن الكفر، وهو التّشبيه، فصارك

 .  (127")هي الفسق من مضى في األعمال، الّتي 

لمعروف مر باإّن وصفا كالّذي سبق لتردّي الحالة اإليمانية للمجتمع العبّاسي، يفرض ضرورة األ       

 شف حقيقةفي ك والنّهي عن المنكر، وهو ما يفهم منه أّن الجاحظ يُعّظم الدوراإليجابي للمعتزلة ورجالها

الي إلى لعتزمعرقل لوصول الفكر االمشبّهة وعلى رأسهم النّابتة، فتكسب المعتزلة شعبيّة، ويرى أّن ال

ن أظهر ده بيالنّاس، هو وجود شخص اإلمام أحمد بن حنبل، الّذي كان مذهبه يلقى قبول األغلبيّة،  فوجو

 تابعيه، يقّوي صفّهم، ويرّسخ مبادئه أكثر.

ن مكانا لها لق القرآكرة خفالمعتزلة عليها اإلهتمام بإقصاء هذا الزعيم من الّساحة اإليمانيّة، حتّى تجد ف       

لم  بها أنّهن، سبوسط الّرعيّة، ويسخر الجاحظ من أحمد بن حنبل ويصفه بالمقلّد، كون رفضه لفكرة خلق القرآ

زعمه أنّه ي منعه ب الّذالّنابتة يتابعون اإلمام  أحمد بن حنبل في مسألة خلق القرآن، والعجب أنّ  "يقل بها سلفه 

لّسنّة والجماعة، اوكان الجاحظ يريد التأّكيد، أّن أهل ( 128" )ذلك من سلفه  يزعم أنّه مخلوق، أنّه لم يسمع

 كالعوام، مقلّدون ل عقليّين. 

ة والنّابت "معتزلة ة ضدّ الّرافضيرى الجاحظ أّن الّساحة الدّينيّة العبّاسيّة فيها تحالفا بين أهل الّسنّة وال        

ران؛ عك أممر ونصبهم شديد والعوام معهم والحشو يطبعهم اآلن اليوم في تألّم من المعتزلة، عددهم كثي

عي نّابتة، الّتي تدّ ، إذن هناك إشارات من الجاحظ إلى اتّساع دائرة ال(129")الّسلطان وميلهم إليه وخوفهم منه 

بعض مبادئ  معلقائم ابه اأنّها من أهل الّسنّة والجماعة، وتحاول الّرافضة أن تجد لها شعبيّة، استنادا الى التّش

حديدا تلعبّاسي الوسط النّابتة، فتسايرها في أفكارها، وهو ما يهدّد المعتزلة، ويحول دون انتشار مبادئهم في ا

ء ة للخلفامعتزلخاّصة وأّن الخليفة العبّاسي سنِّي، هاشمي، وهو ما استدعي حسبما فهمت ضرورة استمالة ال

 لالعتزال وعلى رأسه فكرة خلق القرآن.

ويظهرأّن المعتزلة وعلى رأسها الجاحظ، تهتّم بالمجتمع العبّاسي قاعدة وحكما، وربّما كان في إشارته        

إلى تحديد مفهوم المتكلّم، دعوة غير صريحة إلى تحالف من تعنيهم تسمية متكلّم مع المعتزلة، للوقوف ضدّ 

، وعلى ما (131)والغالي (130)ما بين األزرقي المتكلّم اسم يشتمل على "أهل الّسنّة والجماعة، وإنقاص شعبيتهم 

، (132)دونهما من الخارجي والّرافضي، بل على جميع الّشيعة وأصناف المعتزلة؛ بل على جميع المرجئة
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، والمالحظ أنّه لم يشـر إلى تعميم مصطلح المتكلّم على أهل الّسنّة والجماعة، كما (133)وأهــل المـذاهب الّشاذّة

 النّابتة على أساس أّن الفرع الّذي كشفه لنا الجاحظ منهم هو من الّرافضة.   قد يّضم أيضا 

ــة -  :أهـــل الذ م 

لبعض ود واضّم المجتمع العبّاسي اإلسالمي عناصرا غير مسلمة، بعضها له كتاب كالنّصارى واليه      

  اآلخر ليس له كتاب، مثل؛ المجوس والهنود والّصابئة وغيرهم.

 :الن صارى -1

ى ملوك انيّة عللنّصروغلبت ا"يشير الجاحظ في مؤلّفاته إلى أّن النّصرانيّة دين، أكثرها في بالد العرب       

ديم بّاسي؛ بل ق، أّي وجود النّصارى في المجتمع اإلسالمي ليس جديدا في المجتمع الع(134")العرب وقبائلها 

( 135)بيعةرن العرب، فإّن النّصرانية كانت في وأّما أديا"كما يخصص الجاحظ القبائل الّتي تدين بها 

رانيّة فيها كانت النّص (138)أّن العرب "، بل األكثر أّن التّقبّل الّسكاني لها كان كبيرا (137)وغيرهما( 136)وغّسان

قبيلة ا منه لتميّز ، وفي ذلك تمجيد(140")، ول مجوسيّة (139)فاشية وعليها غالبة، إلّ مضّر، ل تقبل يهوديّة

كنانة ون كنانة نّه ممضّرعن غيرها، بعدم تقبّلها ألّي من هذه األديان قبل اإلسالم؛ ول غريب في ذلك منه، أل

 من مضّر.

على  " ينهمبشير بد، للتّ يصف سوء نوايا النّصارى في بالد اإلسالم، بتدخلّهم في حريّة العقيدة اإلسالميّة       

ن المتناقض م يتّبعوأنّه ول المجوس ول الّصابئين، كما ابتليت بالّنصارى وذلك أّن هذه األّمة، لم تبتل باليهود

ن بضعفائنا، ويسألون ، ثّم يخلَو  (141)من أحاديثنا، والضعيف من اإلسناد من روايتنا، والمتشابه من آي كتابنا 

ى برأوا إلتبّما مع ذلك رعنّا وعوامنا، مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدين والّزنادقة والمالعين، وحتّى 

 . (142")علمائنا وأهل األقدار منّا 

لجماعة في االه نون استعمبويبدو أّن الجاحظ يُعظم دور المعتزلة كبيرا في الدّفاع عن العقيدة اإلسالميّة،        

ذلك  يكون في ما قدككالمه، وربّما فيه من اإلشارة إلى ضرورة اتّحاد الفرق الدّينيّة  للدّفاع عن العقيدة، 

في  لدّينيّةالفرق اإشارة منه إلى الحتياط من الّصديق العدّو، الممثّل في النّصارى والمتسامح معه من كّل 

 الدّولة العبّاسيّة.

، لمسيحيّةائف اولعّل ما يؤّكد ما ذهبت إليه من استنتاج إشارته إلى اختالف الّصّف المسيحي بين طو     

لدّين اإلسالمي، واتّفاقهم على ضرب ا وغيرها،( 145)واليّعقوبيّة( 144)والنّسطوريّة (314)خاّصة بين الملكانيّة

ت ما قدرلولو جهدت بكّل جهدك، وجمعت كّل عقلك، أن تفهم قولهم في المسيح،  "بتشتيت شمل المسلمين 

  .(146" )عليه، حتى تعرف به حدّ النّصرانيّة، وخاّصة قولهم في اإللهيّة

جعل  ، وهو ماانيّةوء فهم النّصارى لدينهم؛ بل استحالة إيجاد أحد منهم متديّن بحقيقة النّصريؤّكد س      

 لته عنوكيف يقدر على ذلك، وأنت لو خلوت ونصرانّي نسطورّي، فسأ "الجاحظ يستفهم مستعجبا أمرهم 

تزلة  من ّصة المع، وكأنّه يدعو إلى عدم أخذ المسلمين وخا(147")قولهم في المسيح، ألتاك بخالف أخيه 

ره وشّره القدر خيقول بالنّصارى مثال تبعا ألقوالهم فقط، خاّصة وأّن من النّساطرة من ينفي التّشبيه، ويثبت ال

وكذلك جميع  "ة ، كما يرّكز على خطر غيرعم من الملكانيّة واليعقوبيّ ( 148")من العبد، كما قالت القدريّة 

 .(149)"ن ، ل نعقل حقيقة النّصرانيّة، كما نعرف جميع األدياالملكانيّة واليعقوبيّة، ولذلك صرنا

 :المجــــوس -2

ب البعض إلى تحديد ، الّتي ذه(150)يذكرهم الجاحظ في كتبه أحيانا بالمجوس وأحيانا أخرى بالّزرادشتيّة       

لمجوس قبل اان مقابر أّن بعض مقابر الخيزران"ك "، وقيل: (152) من بالد العرب (151)مكان تواجدها في تميم

مم من أخبث األ فإّن المجوس "، كما يصفهم ابن قيّم الجوزيّة بأسوإ الصفات على اإلطالق (153")بناء بغداد 

، (415") أصال دينا ومذهبا، ول يتّمسكون بكتاب ول ينتمون إلى ملّة ول يثبت لهم كتاب ول شبهة كتاب

تقدّم والماء،  يم علىالمجوس تقدّم النّار في التّعظ "ويفّصل الجاحظ عبادتهم ومعالمها دليال على درايته بها 

 .(155")الماء في التّعظيم على األرض، ول تكاد تذكر الهواء 

وزرادشت  "ة بيعيالطّ  وبلغ ارتباط ديانتهم بالّطبيعة لحدّ أّن زرادشت قَرن عقاب مذنبيهم ببعض الظواهر       

لعقاب ازعم أّن ها، وهو الّذي عّظم النّار، وأمر بإحيائها ونهى عن إطفائها ونهى الحيض عن مّسها والدّنّو من

ن  ، فهناك اعتقاد لدى هذه الطائفة، في أّن أهل(156")في اآلخرة، إنّما هو بالبرد والّزمهرير المعاصي يلقـو 

 عندهم.عقابا، ما يـدّل على وجود نواهي وأوامـر 
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 الم أنّ وزعم أصحاب الك "وربّما ذاك ما دفع البعض لعتبار زرادشت نبّيا، نزل عليه الوحي       

النّاحيّة  ، ادّعى الوحي نزول عليه، وأنّه حين عاد لسّكان تلك(157)زرادشت،صاحب المجوس، جاء من بلخ

د ت إلى عبده:لئن جل لعالباردة، الّذين ل يعرفون إلّ األذى بالبرد، ول يضربون المثل إلّ به، حين يقول الر

 .(158" )هذا، ألنزعّن ثيابك وألقيمنّك في الريح، وألوقعنّك في الثلج 

لى ما عصيهم مة ألشكال المعاصي عندهم، وليس هناك تصّرفات فردية مطلقة فمعاإذن هناك حدود قائ       

 لمسلمين،اعند  يبدو تختلف عن تلك الموجودة عند غيرهم، خاصة المسلمين، سيّما إذا علمنا أّن ماهو محّرم

 . (159)" بوالزرادشت بهذا الفعل دعا النّاس إلى نكاح األّمهات، والتوضإ باأل "مباح عند هذه الطائفة 

ية دهرا في غا ولول أنّه صادف "ويبرز الجاحظ تخلّف معتنقيه وعدم نظافتهم، متقّززا منهم بقوله:      

، (160")األمر اذهلما تّم له  الفساد، وأّمة في غاية البُعد من الحريّة، ومن الغيرة واألنفة ومن التّقّزز والتّنّظف،

 درفبتربية كّل  مجتمع وتربيّته على الفضيلة بإبعاده عن المعاصي،وقد يفهم من رأيه هذا، أهميّة إصالح ال

رادشتيّة َل الزّ تقب   لنفسه، فلو كان مجتمع زرادشت بهذه الصفات األخالقية والثّبات على الحّق والّطهارة، لما

الق، هو ين األختن المدينا أصال، فغياب الفضيلة من هذا المجتمع، ولّد عنده قابلية تقّبل هذا الدّين، فاإلنسا

كم بها واعد تُحهور قالّذي يستطيع أن يناقش المسائل األخالقيّة لذلك فغيابها عند أفراد هذا المجتمع، أعاق ظ

 الّرعيّة.

سلم مجيل  فاألخالق حسب الجاحظ ضروريّة لدعم أي دين، ولعّل في ذلك إشارة إلى ضرورة تكوين        

رة أهل إلى خطو لجاحظازلة، حتّى تلقى مكانا لها عند كّل األفراد وينبّه متحّل  باألخالق، الّتي تقّرها المعت

نّما ّن ذلك إناس أأوقد زعم  "المجوس من تكرار ما فعل زرادشت على بالد اإلسالم، وخاّصة الدّولة العبّاسيّة 

لك مل على ذذي حتّم؛ ألنّه بدأ بالملك، فدعاه على قدر ما عرف من طباعه وشهوته وخلقه، فكان الملك هو الّ 

 ةودعوته لفكر ، وهذا يشبه تماما ما سيحدث من سلب لحريّة اإلرادة في حّق الخليفة المأمون،(161")رعيّته 

 خلق القرآن قصرا.

صول م من الوبعادهكما يظهرتفّطن الجاحظ قبليّا لمكائد المجوس، بالدّعوة غير الّصريحة إلى ضرورة إ       

يّة خالق الّرعأفة تكرار انتشاردعوة المجوس، كما نستشّف منه أيضا سوء تّردّي ، مخا(162)إلى قصر الخلفاء

 مجوس بدأحب الفي العهد العبّاسي لدرجة تشبه مجتمع زرادشت، خاّصة وأّن في تاريخ انتشار دينهم، أّن صا

ن ودان فآم س،إنِّي رسول هللا إليك وآتاه بالكتاب الّذي في أيدي المجو "نشر دعوته بالملك قائال له: 

 . (163")بالمجوسيّة، وحمل عليه أهل مملكته فأجابوه طوعا وكرها 

 لملك حملاوز، أن يكون ألنّه ل يج "ويرى الجاحظ أّن تقبّل الّرعيّة ألّي دين، ل يمكن أن يكون كرها؛        

 تبّشر نأالّتي يمكن  ّطائفة،، وعليه ففي كّل ما سبق إشارات من الجاحظ، التّنبيه لهذه ال(164")العاّمة على ذلك 

ك؟ وسيون ذلالمج بالمجوسيّة في المجتمع اإلسالمي العبّاسي، الّذي تردّت حالته األخالقية، وكيف ل يحاول

دها نت تعب، وكان بها بيت النّار، الّتي كا"بلخ "خاّصة وأّن جزءا من أرضهم صارت في بالد اإلسالم 

 يّة، وليها مجوسإلّ مضّر، فلم تغلب عل "، ويقدّم الجاحظ قبيلة مضّر كرمز لرفض هذا الدّين (165")المجوس 

 .(166")يهوديّة 

يق تعاليم رار لتطباستم يعتبر الهنود من المجوس، بحكم ديانتهم، ومنه فتواجدهم في الدّولة اإلسالميّة هو       

يران بادة النّ عثّم انقطعت "لنّيران كانت قد بقيت في أراضيهم    المجوسيّة للّذين يؤمنون بها، حتّى أّن عبادة ا

لمدافعين عنها لبقائها، وهذا يِؤكد وجود ا(167")من أكثر هذه األماكن، إلّالهند، فإنّهم يعبدونها إلى يومنا هذا 

ل تمّسك ، بقطفوذاك ما دفع بعض المؤّرخين لذكرسبب بقائها الممثل في عدم اقتصار تطبيقها على الّرعيّة 

الغا، بعظيما وعلى هذا المذهب أكثر ملوك الهند وعّظمائها، يعّظمون النّارلجوهرها ت "ملوك الهند بها 

 . (168")ويقدّمونها على الموجودات كلِّها 

 المجتمع لم فيومن أهل الهند من وصل لدرجة الّزهد، داعيّا إلى األخالق، وهو ما قد يُظهر للمس        

بالنّار،  م مرتبطةعنده ابها بين تعاليمهم األخالقيّة وتعاليم الدّين اإلسالمي، لكّن مشكلة األخالقالعبّاسي تش

دّون اغين، يسصلنّار منهم زّهاد وعُبّاد يجلسون حول ا "واألخالق عند المسلم مرتبطة باهلل والقرآن والّسنّة 

 ق الحسنةألخالجرم، وسُنّتهم الحّث على امنافسهم، حتّى ل يصل إليها من أنفاسهم نفَس، صدََر عن صدر م

ب ها، تقرّ ان منوالمنع من أضدادها، وهي الكذب والحسد والحقد والِحرص والبغّي والبصر، فإذا تجّرد اإلنس

 .(169")من النّار
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ض به في بعتتشا وعلى هذا، فإّن المسلم حديث العهد باإلسالم ستختلط عليه األمور، فالدّيانات قد        

ما على يؤثر حت ا قـدمعاليم، لكن تختلف في كيفيّة تطبيقها، كما تختلف في حقيقة المعبود ذاته ووصفه وهـو التّ 

 التّـوحيـد في المجتمع اإلسالمي العبّاسي وقتها، وهـو ما يجعـل دوررجال 

عاليم تلهند من ال وص المعتزلة عظيما، ومهّما لتبيان حقيقة العقيدة اإلسالميّة، والدّفاع عنها، خاصة وأّن ما

 .(170)إسالميّة، يُحتمل أنّه مّسه التشويه، كون اإلسالم دخلها من جهة خراسان وما وراء النّهر

، سلمينويبدو في ذكر الجاحظ لعلوم أهل الهند،، من حكمة وفنون مقتبسة من غيرهم من غير الم     

حكمة وفلسفة ها من قدم الّزمان فنون الكانت صناعة أهل "أكبرمساعد على تشويه حقيقة الدّين اإلسالمي 

تقتصر  ، ولم(171)"اليونان، وكان قصارى نظرهم في علم النحو والفقه واألصول والكالم على طريق التّقليد 

ن ، ويعبدووسيّةالمجوسيّة على الهنود وحدهم؛ بل شملت أيضا الّصقالبة، فمنهم النّصارى ومن يقولون بالمج

يدهم، هم وتقال عاداتظهر، أّن الوافدين إلى المجتمع اإلسالمي، وإن دخلوا اإلسالم، فإنّ ، وهذا ما ي(172")الّشمس

 تتّطلب جهودا من أهل اإلسالم لتغيير ما عندهم.

س، لة المجومعام ولعّل ذاك ما هو منوط بالدّرجة األولى بالمعتزلة ورجالها، كما أنّه من الّضرورى       

تحته  م، فجعله وسلّ جد في األثر، أّن مجوسيّا حضر عند الّرسول صّلى هللا عليوإن لم يسلموا بالحسنى، فقد وُ 

 عليه ى هللاوسادة حشُوها قّز، وأكرمه، ولّما نهض قال عمر رضي هللا عنه:هذا مجوسي، فقال الّرسول صلّ 

 .  (173")وسلّم: قد علمُت، ولكن أمرني جبريل عليه الّسالم، أن أُكرم كريم كّل قوم 

 :ليهــــودا -3   

تدأت بموسى، احدة  ابلّ واليهود أّمة موسى عليه الّسالم وكتابهم التّوراة، تدّعي أّن الّشريعة، ل تكون إ      

ر ول بالقدوالق وتّمت به، ولم يجيزوا النّسخ، ومسائلهم تدورعلى جواز الّشح ومنعه وعلى التّشبيه ونفيّه

ي بّما ألنّه رآى فر، لم يكثر الجاحظ من ذكر اليهود في مؤلّفاته، (417")والجبر، وتجويز الّرجعة، واستحالتها 

، وحددّ (175)"جوس على أّن هذه األّمة، لم تبتل باليهود ول الم"غيرهم خطرا على اإلسالم وقتها، أكثرمنهم 

 .(176)بعض المؤّرخين بعض مواطن تركز اليهوديّة في بالد اإلسالم

فلسفة رى في التاليهود  "اليهود بدينهم وتميزهم وموقفهم من العقل ومنه الفلسفة يشير الجاحظ إلى تعالي        

بياء، وأّن كتب األنراة وكفر، والكالم في الدّين بدعة، وأنّه مجلبة لكل شبهة، وأنّه لعلم إلّ ما كان في التّو

ف على األسالف ، والخال(177)اإليمان بالّطّب وتصديق المنّجمين من أسباب الّزندقة والخروج إلى الدّهريّة

فتوح، ندهم غير م، وعليه فهذا يعيق إختالطهم بالمسلمين وغيرهم، ثّم إّن باب التّقليد ع(178")وأهل القدوة 

 .(179)"ّسبت ونسك اليهودي إقامة ال "لرتباطهم بما في دينهم، وما دامت التّوراة فيها كل ما يريدون 

 الّصابـــئة: -4

ويفضلهم ابن  (181)"بين المجوس واليهود (180)الّصابئة "هم قوم ل نصارى ول يهود ول دين لهم، وقيل:     

ها من لى أخذعالّصابئة أحسن حال من المجوس، فأخذ الجزية من المجوس تنبيه  "قيّم الجوزية عن اليهود 

يارات؛ ين في السّ في األنواء اعتقاد المنّجم ، ومن العرب من كان يميل إلى الّصابئة، ويعتقد(182")الّصابئة 

عتقاد بها على العرب ، ولم يقتصر ال(183")حتّى ل تتحّرك ول يسكن ول يسافر ول يقيم، إلّ بنوع من األنواء 

 . (184")وأكثرهم من الّصابئة  "وحدهم؛ بل شمل أيضا الهنود 

م ربّما عابد منهإّن الفأّما الّصابؤون، ف "الق المسلمين يذكرهم الجاحظ في بعض عاداتهم الغريبة عن أخ        

ادة نة والعبلدّياخصّي نفسه، فهو في هذا الموضع قد تقدّم الّرومي، فيما أظهر من حسن النّيّة وانتحل من ا

ة الّرعيّ ن كانوا يقّربون ، والغريب أّن الخلفاء العبّاسيّي(185")بخصاء الولد التّام، وبإدخاله النّقص على النّسل 

بىء، رك الّصابو مباكما فعل ذلك أ "على أساس صفة اإلنسان ، ل الدّين ول العادات، فذكر الجاحظ لنا مثال 

اإلفهام ولفهم ومازال خلفاؤنا، وملوكنا يبعثون إليه ويسمعون منه، ويسمر عندهم للّذي يجدونه عنده من ا

نى منه رض أزنه وإن كان يصدق عن نفسه، فما في األوطُرف األخبار ونوادر الكتب، ولم أسمع قّط بأغزل م
("186).                          

 :طبقات المجتمع العب اسي -4  

وكالم النّاس في طبقات كما أّن  " كّرر الجاحظ ذكر الطبقات بالنّسبة للّسكان وكذا بالنسبة للكالم       

وحين جلس المهدي  "عض المؤّرخين في مواضع مختلفة ، وذكر هذا ب( 188")أنفسهم في طبقات  (187)النّاس

لما له من  (189")للعزاء ثالثة أيّام على العادة، جلس بعد ذلك جلوسا عاّما للهناءة، ودخل النّاس على طبقاتهم 
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عالقة بينهما في دراسة مظاهر الحياة الجتماعيّة للمجتمع العبّاسي لذا وجب معرفة طبقاته وعالقاتها ببعضها 

وبالقصر العبّاسي، ألّن كّل ذلك سينعكس حتما على جديد المجتمع ومعاشه اليومي، وكذا عالقاته ببعضه 

 ا العاّمة والخاّصة.وبالوافد عليه، لذا رأيت ضرورة دراسته في طبقتين هم

ة -أ  :طبقة العام 

ـــة: -      تعريـــف العام 

 ة، وسميتلخاصّ خالف ا "للعاّمة تعاريف متعدّدة، فصاحب لسان العرب نقال عّما سمع من غيره أنّها        

بذلك ألنّها تعمُّ بالّشرّ 
 اعي ونظرهه حفظ الرّ الّرعيّة، أي كّل من شمل "، وفي موضع آخر عّرفها بأنّها (190")

صر بهم، وسّموهم ، وعدم إحاطة الب(192)كما ذهب البعض إلى أّن تسمية العاّمة، نسبة إلى كثرة أفرادها ،(191")

 . (193")الّسوقة 

ذلك ل ينبغي ساقطا فكمّيا ووكما ل ينبغي أن يكون اللّفظ عا "وربّما عُرفت العاّمة من لغة التّعامل معها         

النّاس،  لوحشي منافهمه يحشيّا، إلّ أن يكون المتكلّم بدويّا أعرابيّا، فإّن الوحشي من الكالم أن يكون غريبا و

 .(195)قول؛ بل أّن العاّمة تَُولّد الكالم حتّى تميّزت بما ت(194")كما يفهم السوقي رطانة الّسوقي 

 أكبر شعبيّة كانت لهم، ، على اعتبارأنّ (196)كما يفهم من قول الجاحظ أّن العوام، هم أهل الّسنّة والجماعة       

شتدّ يتاّلقي، ع الإذا كان م"كون الدّولة العبّاسيّة سنّيّة، ويرى ضرورة تفريقهم حتّى ل يجتمعوا على كلمة

شهوة والغلبة   حبّ التّصنّع، ويكثر التّظالم وتفرط العصبيّة وتقوى الحميّة، وعند المواجهة والمقابلة يشتدّ 

ثّر اد في تأوهو ما ز ، مشيرا إلى وجود منّظمين وقادة لهذه الفئة استطاع المعتزلة تحويلهم إليهم(197")المباهاة

ويزعمون أّن يهم...وحتّى تحّول إلينا من قادتهم ومن أعالمهم والمطاعين ف"المجتمع بهم، واصفا ذاك بالمحنة 

 .(198")لكّل زمان تدبيرا ومصلحة 

غير ذلك  ربيّا أوع ميّا ذعند الجاحظ، شمل كّل من لم يكن معتزليّا مسلما كان أو  وأعتقد أّن مفهوم العاّمة      

د الجاحظ أللفاظ من كالمها  فّت أقّل ما استخة ربّ والعامّ  "من البنية الجتماعيّة الّتي ذكرناها، ودليل ذلك رص 

لك ، وظهر ذ(199)"و أظهر وأكثراللّغتين وأضعفهما، وتستعمل ما هو أقلّه في أصل اللّغة استعمال، وتدع ما ه

أهدوا  "ة لزياد:ال مرّ قفأّما لكنة العاّمة، ومن لم يكن له حّظ في المنطق، فمثل، قيل: مولى زياد،  "في لكنتهم 

 .  (200")لنا همارا وهش

لكنّه وألفراد، ابين  العاّمة بالنسبة له كما ذكرت بعض المراجع ليست األمم األخرى، ول الفرق المادّي       

لمتوّسطة، اثقافتها بمتاز من خالل ما سبق ينبّه إلى الفرق ما بين المثقّفين وعاّمة األجناس، ويجعلنا أمام فئات ت

ت إنّي لسفوإذا سمعتموني أذكر العّوام، "وتسمو في مرتبتها الجتماعية على فئات أخرى، فذكرصراحة  

حار، ر في البلجزائني أيضا األكراد في الجبال، وسكان اأعني الفالّحين والحشوة والّصّناع والباعة، ولست أع

من  لمذكوروناألمم ولست أعني من األمم مثل اليبر والّطيلسان وجيالن ومثل؛ الّزنج وأشباه الّزنج، وإنّما ا

عوتنا لّتنا ودمم من جميع النّاس أربع: العرب وفارس والهند والّروم والباقون همج وأشباه الهمج، وأّما العوا

 .(201")ا خاّصة منّ لة الولغتنا وأدبنا وأخالقنا، فالطبقة الّتي عقولها وأخالقها فوق تلك األمم، ولم يبلغوا منز

ة وعناصرها -  :صفات العام 

ّل ما ترى وتسمع، ك، ومنه فهي تتقبّل (202")العاّمة أسرع إلى التّصديق "ذكر الجاحظ صفات هذه الّطبقة       

ألطعمة، اشهوات  وهذه العوام في" دون إمعان للعقل، وربّما مبالغة من الجاحظ، تتشابه في شهوتها لألطعمة 

إنّما تذهب مع التّقليد أو مع العادة، قد َرما يُعَظم عندها من شأن الّطعام 
ستعملها الغيرألغراضهم ا، حتّى (203")

جادوا عاّمة وأسهم للل تسترسلوا إلى كثير من المفّسرين، وإن نّصبوا أنف "ين منبّها إلى خطرهم كبعض المفّسر

ّب م كان أحعنده في كّل مسألة، فإّن كثيرا منهم يقول بغير رواية على غير أساس، وكلّما كان المفّسر أغرب

 في األرض وليس "ا الجاحظ من معامالته وربّما كانوا األكثر تقبّال لدعاوي النّابتة، لذلك حذّر ( "204)إليهم

 .(205")عمل أّكد ألهله من سياسة العوام 

جده في العليّة نة مثلما لّسفلوالِكبر من أسباب الغَش وة...ولكنّا نجده في ا "تتّفق تركيبتها في صفة التّكبّر       
يستطرف به  بقة في ظرفها الّذيقد عاشر هذه الطّ  (207)، ويبدو أّن الجاحظ، كونه من العاّمة أصال(206")

ادرة من عت بنوكذلك إذا سم" بعد الهموم عند األكثريّةغيرها، مّما يضفي على المجتمع طابع الّطرافة، وي

 . (208")نوادر العوام وُمل حة من ُملَح الحشوة والطُغّام 
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الجاحظ إلى  هة أخرى يشيرمن جهة، ومن ج (209")أحمق من معلّم كُتّاب  "مقدّما بعضا من أمثلتهم         

ء الّطبقة ريس أبناي لتداهتمام بعض من العاّمة بالتعلّيم، ولهم معلّمون ألبنائهم، وأّن بعضا من المعلّمين يرتق

، ربّما ألّن الجاحظ (211)من طبقة الخاّصة إلى أعلى ممكن (210)الخاّصة وأولد الملوك، مّما يؤّكد أّن الرتقاء

د عليم أولتة إلى معلّمون عندي على ضربين؛ منهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولد العامّ وال "كان من العاّمة 

فة حين للخاللمرشّ االخاّصة، ومنهم رجال ارتفعوا عن تعلّيم أولد الخاّصة إلى تعلّيم أولد الملوك أنفسهم 
("212). 

ل قلّدون ويلّذين اوالعوام هم  "اعي ويطنب الجاحظ في ذكر صفات العاّمة وأثرهم على الواقع الجتم         

ما ألمور، كاكسوا يَحّصلون ول يتخيّرون، والتّقلّيد مرغوب عنه في حّجة العقل، منهّي عنه في القرآن قد ع

 الخير. أكثر منه (214)، ولعّل أكثر سلبياتهم، أّن عناصرها يجتمعون للشرّ (213")ترى ونقضوا العادات 

ما اجتمعوا إّل  ":(215)وقد رصد لنا أقوال سابقيه من المعتزلة، فيما نبّهوا إليه، فقال واصل بن عطاء      

لّطيّان تراق؟ قال: يرجع ا، قيل له: قد عرفنا مضّرة الجتماع، فما منفعة الف(216")ضّروا، ول تفّرقوا إلّ نفعوا 

 ته، وكلّ لى صناعمالحته والّصائغ إلى صياغته، وكّل إنسان عإلى طينه والحائك إلى حياكته، والمالّح إلى  

ة ا، تجمع بين القمّ ، وفي ذلك يتجلّى أنّها طبقة ل استغناء عنه(217")ذلك ِمرفق للمسلمين، ومعونة للمحتاجين 

 والقاعدة في المجتمع.     

ذين هم من شبيه الّ ل التّ لها، خاّصة أهويظهراهتمامه بهذه الّطبقة، ومدى استمالة باقي الّطوائف الدّينيّة       

؛ إذ تجلّي ذاك (218") لولّةأهل التّشبيه يلجأون إلى الجدل عندما يئسوا من القهر بالعوام وا "الّشيعة أو النّابتة 

 لى تغييرإجأون في غياب إمعان العقل، الّذي انعكس على التّمّسك بالّرأي عندها، ما جعل أهل التّشبيه يل

نها من ليهم، كوإقّمة عامل معهم، قصد كسبهم إلى طائفة التّشبيه خاّصة، وأنّهم فشلوا في استمالة الأسلوب التّ 

اع عة الّرععلى طافقد صاروا يتكلّمون على الّسلطان والقدرة وعلى العدد والثّروة و"أهل الّسنّة والجماعة 

فلة شوة والسّ بالح حينما يئسوا من القهر والّسفلة، فقد صاروا اليوم على المنازعة أميل، وبها أكلف؛ ألنّهم

من أن  ذا نعته،ته وهوبالباعة وبالولّة الفسقة وقلوبهم ممتلئة، ونفوسهم هائجة، كان ل بدّ لمن كانت هذه صف

 .(219")يستعمل الحيلة والحّجة 

هل ّمة ضدّ أالعا وعليه فهناك تخطيطا من أهل التّشبيه، وربّما كان جلّهم من الّشيعة في كسب شعبيّة      

ا فيه من ادتهم، مريق قطالّسنّة، لسقاط شعبيّتهم في الّساحة العبّاسيّة، وأّن خير أسلوب هو التّفاهم معهم عن 

ذه الفئة، هرها وسط أفكا المحاولت إلبعاد القاعدة عن القّمة العبّاسيّة، وبما أّن المعتزلة تترّصد الفرصة لنشر

عد بد صاروا نا، وقوقد أطمعني فيهم مناظراتهم لنا، ومقايستهم ألصحاب "وسطها  فإنّها أيضا أوجدت مكانا لها

ن وبعد تحريم الكالم يُجالسون، وبعد التّصادم يستمعون  الّسّبِ، يُحفو 
("220). 

ونشره،  بّاسيوهو ما قد يفهم منه أّن هذه الّطبقة كانت ضرورية لتحويل أّي فكر في المجتمع الع       

ل التّشبيه ن لفكرأهن تكوها سريعة التّصديق، فإّن ثباتها مع اتجاه محدّد صعب، لذلك فإّن قابليتها لوالمشكلة أنّ 

ئة هّب وناشت ريح بل هي مع كلّ "أو النّابتة أو المعتزلة قليلة جدّا، لدرجة الندرة، فهي على ماذكر الجاحظ  

فلة والّرعاع؟ الّذين استطاع وكيف لتكون كذلك وفيها السّ  (221) "تنجم، ولعلّها بالمبطلين أقّّرعينا منها بالُمحّقِين

تها وحفظ تأويل آية غلطت فيها العاّمة، حتّى نازعت الخاّصة"النّصارى استمالتهم وأصبحوا عونا لهم

 .(222")النّصارى واستمالت قلوب الّرعاع والّسفلة 

ة ة والباعوالعامّ "حديد ظاهرها وباطنها ونظرا لالختالفات الماديّة فيما بينها، أشار الجاحظ إلى ت      

لك في هما، وكذظاهر واألغنياء والّسفلة، كأنّهم أعذارعام واحد، وهم في باطنهم أشدّ تشابها من التّوأمين في

د احتوتها هذه ، وعلى ذلك؛ فإّن الفئات النّشيطة من المجتمع ق(223")مقاديرالعقول وفي العتراض والّشرع 

ر بعض وغيرهم، وتظه (224)ن وتُّجاروغيرهم، وكذا المعدومين والمساكين والعبيدالّطبقة من حرفيّي

، (226)ا للمهن، تبتذله(225)وإنّما العاّمة أداة للخاّصة"عناصرها، فيما روي عن عالقتها مع طبقة الخاّصة 

إلنسان جوارح ا مقام وتُزجي بها األمور، وتطول بها على العدو، وتسدّ بها الثّغور، ومقام العاّمة من الخاّصة

 .(227")من اإلنسان 

، ومنه فجزء من الثّروة والمال عند البعض (228)هذه الّطبقة تحوي الجنود والقّواد والحرفيّين والصُّنّاع        

عليك بطلب العلم، وجمع المال فإّن النّاس طائقتان، خاّصة "من هذه الّطبقة، حتّى أّن بعض الحكماء نبّه ابنه 

، وفي ذلك إيحاء أّن طبقة العاّمة سعى أكثريتها (229")فالخاّصة تَُكّرمك للعلم، والعاّمة تَُكّرمك للمال  وعاّمة،
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يقال:لهم  "إلى التّعلّم، وهو ما قد يدخل في باب التّقليد، حتّى اإلرتقاء بل وينفي الجاحظ الحمق عند معلّميها 

بقة الّتي دونهم، فإن ذهبوا إلى معلّمي كتاتيب القرى؛ حمقى، ول يجوز هذا القول على هؤلء، ول على الطّ 

فإّن لكّل قوم حاشية وسفلة، فما هو في ذلك إلّكغيرهم، وكيف تقول مثل ذلك في هؤلء، وفيهم الفقهاء 

 .(230")والّشعراء والخطباء؟

مرها أوفخامة  درهاق لم يكن لبغداد في الدّنيا نظير في جاللة "وعلّق الحافظ البغدادي عن هذا بقوله:       

ة من األّمة، العامّ  "، لذلك دعى البعض إلى اعتبار(231")وكثرة علمائها وأعالمها، وتمّيز خواصها وعوامها 

 .(232")فوجب أن يعتبروا إجماعهم من أهل العلم 

ة -ب  :طبقة الخاص 

 :صفات الخاص ة وعناصرها -

كان الكبر  يّة، ولوالعل ولكنّا نجده في الّسفلة، كما نجده في"تتشابه الخاّصة مع العاّمة في صفة الِكبر        

واإلفراط  "غلبية ، وهو ما جعلها غير محبوبة عند األ(233")فضيلة، وفي التّيه مروءة، لما رغب عنه بنو هاشم 

ة ات كالعامّ ، وهي أيضا طبق(234")في التّواضع، يوجب المذلّة واإلفراط في الكبر يدعو إلى مقت الخاّصة 

 .(235")على أّن الخاّصة تتفاضل في طبقات أيضا  "تماما 

دم وخصيان ، أولئك المقّربون من خ(236)لكّن المالحظ أّن أكثر عناصرها من طبقة العاّمة خاّصة      

سي ع العبّالمجتماوجواري وشعراء وغيرهم، مّمن تعلّم من طبقة الخاّصة، مّما يجعلنا نعتقد أّن الخاّصة في 

هادي خليفة الول ال عاّمة في األصل في أغلبها، فليس كّل من دخل القصر خاّص وقد نلمح تميّزا في قماهي إلّ 

 ، ألضربنّ ن خدميملئن بلغني أنّه وقف ببابك أحد من قّوادي أو من خاّصتي أو  "ألّمه بين الخاّصة والخدم: 

 .(237")عنقه وألقبضّن ماله 

ا ونظره؟ قله ضعيفكان ع فما ظنّك بمن "تهم بعلم الكالم، كما فعل بالعاّمة ويرتّبهم الجاحظ بالنسبة لعالق      

اّمة، وبعض ، أّما البطانة فهم أهله من بني هاشم ع(238")فهذا سبيل العوام فيه، وجهل عوام الخواص به 

عين أخذنا ب و إذااألعاجم خؤولة، خاّصة الفرس والتّرك، وهم ربّما كانوا في درجة أخّص الخاّصة على ما يبد

 .(239)" ومن حّق الملك تعّهد بطانته وخاّصته بجوائزهم وصالتهم "العتبار، ما أشار إليه الجاحظ 

ا، أّما دينّيا لعرب نسبالد ايتبيّن أّن المجتمع العبّاسي ذو تركيبة موروثة من أزمان سابقيه الّذين توّطنوا ب      

رغم أنّها  م تندثر،خرى لم، ولم تندثر كاليهوديّة أو النّصرانيّة وأفلهذه التّركيبة تطبيقات ألديان سبقت اإلسال

 عاليم الدّينيّةع في التّ تّنّومن بني البشر، ومنه فالتّركيبة مثلما شملت التّنّوع في لون البشرة فإنّها شملت أيضا ال

يره وشملها كانت لغ راضيع في أالّتي أغلبها عكس التّزييف للعقائد الّسماويّة، وبّما أّن المجتمع العبّاسي تَوسّ 

م أمام ة إيمانهجديّ  هو باسم اإلسالم؛ فإنّه كان من اإللزام عليه أن يتأثّر ولو نسبيّا، ليعرف المسلمون مدى

 غيرها.ثّر بالوافد عليهم، من معتنق لإلسالم وآخرمتمّسك بدينه له عادات خاّصة، ربّما يؤثر بها ويتأ

جديد في دة من الستفاّورالحاصل في درجات تأثر طبقة العاّمة ومدى سعيّها في الكان الجاحظ مهتّما بالتّط     

إليها  نسب نفسهيلّتي مجالت مختلفة، بدءا من لغة التّخاطب ، دون التّخلّي عن العروبة وعادات قبيلة كنانة، ا

ون أن دلخاّصة، قة اإلى طب واإلسالم، وربّما كان هو دليال على تفّوق أحد أبناء العاّمة وارتقائه من العاّمة

ن مالرتقاء سته لينسى أصله ولغته العربيّة، رغم دراساته آلثار األمم األخرى، وكأنّه بذلك يتشبّه في درا

ظ ينتقل  والجاحكيف لوالعاّمة إلى الخاّصة بدراسة بعض الفالسفة في أّن التّعليم وحده الكفيل بذلك ل المال، 

 إلى مالك ِضياع وله خدم وجواري.من مسكين ل يملك قوت يومه 

إلبقاء  ها حتميابعانة يشير الجاحظ إلى كثرة تعداد أفراد طبقة العاّمة ونشاطها الحثيث، الّذي يجعل الست     

حاب ّن أصأالمجتمع العبّاسي؛ بل أّن القصر العبّاسي جلّه منها، من خدم وجواري وخصيان وغيرهم؛ بل 

 حفاظ علىة وال، وهو ما يشير إلى ضرورة إشراكها في التّخطيط لبناء الدّولالمال أغلبهم من هذه الّطبقة

، أنّه كان مجتمعيّةبة الالثروة في الدّولة العبّاسيّة، لذا بدا لي الجاحظ، كأنّه بما استنتجت في تحديده للتركي

تمع من وير المجلتط ا منهمتتبّعا ألفراد طبقة العاّمة، ومترّصدا للتّطّور الحاصل فيها، ربّما كان ذلك ترّصد

 خالل الهتمام بارتقاء هذه الّطبقة عن طريق التّعليم.

أّما ذكره لطبقة الخاّصة، فيكاد يندر في كّل كتاباته؛ ألّن جّل من في القصر هم من العاّمة ثّم إّن الخاّصة        

انة بهذه الّطبقة قد يأتي من الخاّصة الهاشميّة بتواضعها تبقى على اتفاق مع العاّمة، في حين نتوقّع أّن السته

الّتي أصلها أعجمي، وهم الّذين لألسف أصبح بعضهم يتساوى في منزلته مع الهاشميّين، على اعتبار أّن 
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بعضا من العجم كانوا أخوال للخلفاء، كما تفّطن الجاحظ من طبائع وسلوكات أهل الذّّمة تهديدا لعقيدة المسلم 

 ما فيه من التّنبيه إلى ضرورة مراقبة سلوكيّات هذه الّشريحة في المجتمع اإلسالمي.  وخاّصة ذاك المقلّد، وهو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفروعهما. ،وقحطانيّة ،ورثت الدّولة العبّاسية نفس القبائل العربيّة، الّتي كانت زمن الدّولة األمويّة من عدنانيّة (1)
لّطبعة اوت، لبنان، شر، بيردار ومكتبة الهالل للطّباعة والنّ علّي بوملحم، , اسيّة، قدّم لها وبّوبها الدّكتوريالجاحظ:الّرسائل السّ  (2)

 . 509م، ص2004األخيرة

 .546 الجاحظ:نفس المصدر، ص (3)
 . 6، ص1، جم2009هـ/1430ى،إحياء التّراث العربي للّطباعة والنّشر، بيروت، لبنان، الّطبعة األول ::البيان والتّبيّين، دار الجاحظ: (4)

 . 20 ، ص3الجاحظ:نفس المصدر، ج (5)

  . 6، ص1الجاحظ:نفس المصدر، ج (6)

 . 52 ص، 5، جم1949عبد الّسالم هارون، دار إحياء التّراث العربي، بيروت، لبنان،  ::الحيوان، تحقيق وشرح الجاحظ: (7)
 . 11 ، ص3الجاحظ:البيان والتّبيّين، ج (8)

 يهما. . وربّما كان يقصد اإلشادة بمضر وكنانة، على اعتبار أّن أصله متجذّر ف482اسيّة، صيالجاحظ:الّرسائل السّ  (9)

ب ويلقّ  ،حكمن بن الأو مروان الحمار، آخر خلفاء بني أميّة، وهو أبو عبد الملك بن محّمد بن مروا ،مروان، مروان بن محّمد (10)
بالجزيرة  رب ولدبالجعدي، نسبة إلى مؤدّبه الجعد بن درهم، وبالحمار، ألنّه كان يصل الّسير بالّسير، ويصبر على مكاره الح

ج عليه بنو العبّاس م، خر745هـ/127م، وأّمه أّم ولد، كان مشهورا بالفروسيّة، بويع في النّصف الثّاني من صفر سنة691هـ/72سنة

 .  203  ، 202م، وقتل على يد عبد هللا بن علي العبّاسي. أنظر، السّيوطي: تاريخ الخلفاء، ص ص750هـ/132في سنة

 . 483اسيّة، صيالجاحظ:الّرسائل السّ  (11)
 . 37، ص3الجاحظ:البيان والتّبيّين، ج (12)

 . 509ابق، صالجاحظ:مصدر س (13)

 ؟ قال:كفقال له كسرى: فما صناعت ثّقفي،في زمن كسرى ذهب وفد عربي على رأسه طبيب عربّي هو الحارث بن خلدة ال (14)
وسوء  ،ولهاعف عقوض ،وبحبوحة دارها، قال: فما تصنع العرب بطبيب مع جهلها ،الطّّب، قال: أعربّي أنت؟، قال: نعم، من صميمها

مشاجها. أويُعَدّل ، دانهابأأغذيتها؟، قال: أيّها الملك، إذا كانت هذه صفتها، كانت أحوج إلى من يصلح جهلها، ويقيّم ِعَوجها، ويسوس 

 اء في طبقاتن اإلنبعيو (:أحمد بن القاسم بن حليفة بن يونس الّسعدي الخزري ،العبّاس وأب ،موفق الدّين)بن أبي أصيبعة اأنظر، 
 . 162الدّكتور نزار رضا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص :اء، شرح وتحقيقاألطب

عي، ي اليسوأنطوان صالحان :صر الدّول، وقف على طبعه ووضع حواشيه األبّ ابن العبري)غريقوريوس الملطي(: تاريخ مخت (15)

 . 136، 135م، ص ص1958المطبعة الكاثوليكيّة، بيروت، لبنان، طبعة 

ة، كتبة الحيامات دار أحمد أمين وأحمد الّزين، منشور :التّوحيدي )أبو الحيان(:كتاب اإلمتاع والمؤانسة، صّححه وضبطه وشرحه (16)
 . 72، ص1بيروت، لبنان، ج

وحدته إلى  حد منهم فيوا كلّ  ووحشة من اإلنس، احتاج ،ول كتاب يدلّها، أهل بلد قفر ،قال ابن المقفّع:"إّن العرب ليس لها تُؤّمة  (17)

لك في لحة ذوعرفوا مص ،ونسبوه إلى جنسه ،كّل شيئ بسمته وعقله وعلموا أّن معاشهم من نبات األرض، فوسموا ،ونظره ،فكره
يّا وقيضيّا بيعيّا وصيفرجعلوه واختالفه، ف ،وما يصلح منه في الّشاة والبعير، ثّم نظروا إلى الّزمان ،وأزمنته ،وأوقاته ،ويابسه ،ُرطبه

اجوا إلى واحت ،لّسنةه من االّزمان، فجعلوا له منازل وعرفوا تغيّر ،فوضعوا لذلك األنواء ،وشتويّا، ثّم علموا أّن شربهم من الّسماء

ه عن ئا ينتهون بهم شيوجعلوا بين ،النتشار في األرض، فجعلوا نجوم السّماء أدلّة على أطراف األرض وأقطارها، فسلكوا بها البالد

ن به عن الدّناءة ،ويَُرّغبهم في الجميل ،المنكر رض يصف فّج من األ هو فيو ،ّن الّرجل منهمحتّى أ ،ويحّضهم على المكارم ،ويتَحنّو 
ّم ثع المعروف، اصطنا إلّ وهم يحاضون به على ،فال يقصر لمن لهم كالم ،فما يبقى من نعتها شيئا ويسرف في ذّم المساوئ ،المكارم

بون؛ بل ول يتأدّ  ،نعلّمو يتفال ،وفكرته ،ويستخرجه بفطنته ،وابتناء المحامد كّل واحد منهم يصيب ذلك بعقله ،وبذل المال ،حفظ الجار

 وعقول عارفة". أنظر، نفسه.  ،لجائز مؤداته
من )عبد الّرحن خلدونجاء في وصية المنصور لبنه المهدي:...وإيّاك أن تستعين برجل من بني ُسليم، وأظنّك ستفعل". أنظر، اب (18)

 ر في أخبار العجموديوان المبتدأ والخب بكتاب العبرهـ(: تاريخ ابن خلدون المسّمى 808بن محّمد بن خلدون الحضرمي المغربي ت

 ؛204، ص3،جم1979هـ/1399ت، لبنان، والبربر ومن عاصرهم من ذوي السّلطان األكبر، مؤّسسة جمال للّطباعة والنّشر، بيرو
ابن  نانة. أنظر،من ك ناسوفي موضع آخر ذكر، كان بنو ُسليم يفسدون بنواحي المدينة، ويتسلّطون على النّاس في أموالهم، وأوقعوا ب

 . 271خلدون: نفس المصدر، ص

بن اصح. أنظر، و لم يفاألعجم، الّذي ل يفصح كالمه، وإن كان عربي النّسب، فأّما األعجمي، فهو الّذي من جنس العجم أفصح، أ (19)

 .  49-9منظور اإلفريقي المصري:لسان العرب، مادّة عجم، ص
 . 29، ص1الجاحظ:الحيوان، ج (20)

، نبيروت، لبنا النّشر،والدّكتورعلّي بوملحم، دار ومكتبة الهالل للّطباعة  :حاسن واألضداد، قدّم له وبّوبه وشرحهالجاحظ:الم (21)

 .19م، ص2008طبعة
 . 12ابن خلدون:المقدّمة، ص (22)

 . 104، ص1أبو الفدا: كتاب المختصر في أخبار البشر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ج (23)

 . 134، ص  4، جم1950الدّكتور حسين مؤنس، دار الهالل، القاهرة، مصر،  :تّمدّن اإلسالمي، تعليقجرجي زيدان: تاريخ ال (24)
 . 8، ص3الجاحظ:البيان والتّبيّين، ج (25)
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  بنهللاعبد  ،دأهل مرو، من أولد الملوك، الّذين كانوا قبل الفرس بخراسان، وقيل: لكسرى. أنظر، ابن قتيبة)أبو محمّ  (26)

 . 652نقحة، صمكتور ثروت عكاشة، دار المعارف، مصر، الّطبعة الثّانية الدّ  :ه وقدّم لهقعارف، حقّ هـ(: الم276-هـ213مسلم

 . 8، ص3الجاحظ: البيان والتّبيّين، ج (27)
ثة بعة الثّالة، الطّ د الحوفي:تيارات ثقافيّة بين العرب والفرس، دار نهضة مصر للّطبع والنّشر، الفجالة، القاهرأحمد محمّ  (28)

 . 33ص م،1978-هـ1393

ّ نزل المسلمون المدائن، وطال مكثهم، وأذاهم الغبار والذّباب، كتب عمر إ (29) ادا، ي بعثة روّ فلى سعد الكوفة، مدينة عراقيّة، لما
، فأشار عليه هذه الّصفة بله عنيرتادون منزل بريّا بحريّا، فإّن العرب ل يصلحها من البلدان، إلّ ما أصلح الّشاة والبعير، فسأل من ق

ت لفراا فما كان يلي رآى العراق من وجوه العرب باللّسان، وهو ظهر الكوفة، وكانت العرب تقول: أدلع البّر لسانه في الّريف، من

 م،638هـ/17ةوفة سنمنه، فهو الملطاط، وما كان يلي الّطين منه، فهو النّّحاف، فكتب عمر إلى سعد، يأمره به، فكان نزولهم الك
 . 565، 564رة بثالث سنوات. أنظر، ابن قتيبة: المعارف، ص صوالكوفة أقدم منها البص

 . 11، ص1الجاحظ:البيان والتّبيّين، ج (30)

 . 179، صم1971علي عبد الواحد وافي: اللّغة والمجتمع، دار نهضة مصر للّطبع والنّشر، الفّجالة، القاهرة، مصر، (31)

أوا  الّذي نشعرب والجوّ تحليليّة ألدب ثمانيّة من أشهر شعراء الاسي )دراسة الّشعر العربي في العصر العبأنيس المقدسي:أمراء  (32)
 . 41م، ص1979، كانون الثّاني، يناير12ين، بيروت، لبنان، الّطبعةفيه(، دار العلم للماليّ 

 . 11، ص3ابق، جالجاحظ:مصدر س (33)

 . 590، ص7الجاحظ:الحيوان، ج (34)
 . 74التّوحيدي:اإلمتاع والمؤانسة، ص (35)

 .  71ر، صالتّوحيدي: نفس المصد (36)

 . 42، ص3الجاحظ: البيان والتّبيّين، ج (37)
 . 479اسيّة، صيالجاحظ:الّرسائل السّ  (38)

ن ببن األزد  بد هللاعاألوس والخزرج: هما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرؤ القيس بن ثعلبة مازن بن  (39)

هما، وهما األنصار.الغوث بن النّبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ، هما ابنا ق عارف، قتيبة: الم ، ابنأنظر ي لة، نسبا إلى أّمِ

نصار. ن األوذكر الّسمعاني، األوس، هي نسبة إلى األوس، وهو بطن من األنصار، أّما الخزرج، فهو نسبة إلى بطن م ؛109ص
عبد هللا عمر البارودي،  :ليقألنساب، تقديم وتعهـ(:ا562ام أبو الّسعد عبد الكريم بن محّمد بن منصور التّميمي تأنظر، الّسمعاني)اإلمّ 

 . 359-228م، ص1988-هـ1408دار الفكر للّطباعة والنّشر والتّوزيع، الّطبعة األولى،

 .   479، صالّرسائل الّسياسيّةالجاحظ: (40)
 . 477، صنفس المصدر الجاحظ:  (41)

 . 485الجاحظ:نفس المصدر، ص (42)

 . 486الجاحظ:نفس المصدر، ص (43)

لب بن ؤي بن غاإلى هاشم أب عبد المطلّب، وهو هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مّرة بن كعب بن لبنو هاشم، نسبة  (44)
د، لهشم الثري م نسبةفهر بن مالك بن النّضر بن كنانة بن ُخَزي مة بن ُمدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معّد بن عدنان، وهاش

 . 117وإطعامه. أنظر، ابن قتيبة: المعارف، ص

 . 486لجاحظ: المصدر الّسابق، صا (45)
محّمد )ر نظر، أبوبكخالف. أيستحّب للسّلطان أن يكون جنده أجناسا مفترقة وقبائل شتّى، ل يتهيأ له التفاق على رأّي واحد في ال (46)

 . 37: كتاب السيّاسة أو اإلشارة في تدبير اإلمارة، ص(هـ489بن الحسن الحضرمي ت

 . 477ابق، صالجاحظ:مصدر س (47)
 . 4مريم:اآلية، رقمسورة  (48)

لنّشر، للطّبع وا هضة مصرنمحّمد أبو الفضل الّسيد شحاته، دار  :محّمد بن يزيد(:الكامل، عرضه وعلّق عليه ،المبّرد)أبو العبّاس (49)

 . 46، ص4القاهرة، مصر، ج

ّمد محي مح :واشيهحعلى ه وعلّق لأبو الحسن بن رشيق القيرواني(:العمدة في محاسن الّشعر وآدابه ونقده، حقّقه وفصّ (األزدي (50)
 . 198، ص2م، ج1982-هـ1402عادة، مصر، الّطبعة الثّانية، ين عبد الحميد، مطبعة السّ الدّ 

زيدة بفهرس طبعة م -هـ(:فتح الباري في شرح صحيح البخاري856هـ/773ام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقالني)اإلمّ  (51)

 :به وأحاديثهوأبوا عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، كما رقّم كتبه :حا وتحقيققرأ أصله تصحي -أبجدي بأسماء كتب صحيح البخاري
دون تاريخ، ببنان، الدّين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ل محبّ  :محّمد فؤاد عبد الباقي وقام باخراجه وصّححه وأشرف على طبعه

 . 39، ص12م

م، 2004خيرة لّطبعة األلنّشر، اعلي بوملحم، دار ومكتبة الهالل للطّباعة واالدّكتور  :الجاحظ:الّرسائل الكالميّة، قدّم لها وبّوبها (52)
  . 248ص

 . نفسه  (53)

 . 44سابق، صمصدر ابن حجر العسقالني العسقالني:  (54)

 . 248الجاحظ:الّرسائل الكالميّة، ص (55)
 . 513الجاحظ:الّرسائل السيّاسيّة، ص (56)

 . 15، ص4المبّرد:الكامل، ج (57)

 وأن ل ،همتكبار عنعنه:ل يقل أحدكم لمملوكه عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، هذا على نفي السقال أبو هريرة رضّي هللا  (58)
، ص 10بد، مععرب، مادّة سان الينسب عبوديّتهم إليه، فإّن المستحّق لذلك هللا تعالى ، هو رّب العباد كلّهم والعبيد. أنظر، ابن منظور:ل

 . 9، 8ص
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 .16ابق، صالمبرد: مصدرس (59)

 . 483ياسيّة، صالّرسائل السّ الجاحظ: (60)

ة، كتبة الحيات دار محسين بن محّمد الّراغب(:محاضرات األدباء ومحاورات الّشعراء والبلغاء، منشورا ،األصبهاني )أبوالقاسم (61)
 . 349، ص1، ج1بيروت، لبنان، م

 . 483اسيّة، صيالجاحظ:الّرسائل السّ  (62)

تبي، توفيق الك محمود :هاآلداب الّسلطانيّة والدّول اإلسالميّة، عني بنشرابن الّطقطقي )محّمد بن علي بن طباطبا(:الفخري في  (63)
 . 41حمانيّة، صالّطبعة الرّ 

انت خراسان لمدّة اسيّة، كعبثورة اللعرب، وعندما اندلعت الون، فإنّما كان يستغلهم أبناء جلدتهم، ل اإّن الموالي الّذين كانوا يُستغلّ  (64)

ين، كان ألمويّ وهو رجل اشتهر بكونه أحسن وأعدل الولّة، الّذين حكموا خراسان من قبل ا عقد كامل تحت حكم نصر بن سيّار،
، هللاي فهيم جاد فوز :ربرنامجه، يتضّمن سياسة عادلة إزاء الموالي. أنظر، دانييل دينيت: الجزية واإلسالم، ترجمه وقدّمه الدّكتو

 . 190ة، بيروت، لبنان، صاس، منشورات دار مكتبة الحياإحسان عب كتورالدّ  :راجعه

 . 484ابق، صالجاحظ:مصدر س (65)

فاح ليفتين السّ الد الخومحّمد بن علي بن عبد هللا بن العبّاس بن عبد المّطلب الهاشمي، وهو  ،محّمد بن علي، هو أبو عبد هللا (66)
ا لحنفية، لمّ ان محّمد بن أبي هاشم ب م، ليلة مقتل علي كرم هللا وجهه، انتقل إليه أمر الدّعوة بوصيّة من660هـ/40والمنصور، ولد سنة

 ومابعدها.186، ص4كان: وفيات األعيان، جأوصاه بها ولولده من بعده. أنظر، ابن خلّ 

د بن قال له: زي، كان ي-ى هللا عليه وسلّمصلّ -زيد بن حارثة،  زيد بن حارثة بن شراحيل، من كلب، أدركه سباء، فأعتقه الّرسول  (67)
ستشهد يومها في اف ،لجيش يوم مؤتةا، كان مّمن أّمره الّرسول على 5سورة األحزاب، اآلية: رقمم "وهُم  آِلَبَائِهِ ى نزلت " أُد عُ محّمد، حتّ 

 .   117م. أنظر، ابن قتيبة: المعارف، ص629هـ/8سنة

يوش الّروم بقيادة وج ،م، بين المسلمين بقيادة زيد بن حارثة629هـ/8مؤتة، قرية حدثت بها غزوة مؤتة شهر جمادي األولى سنة (68)
قدّم له وأعدّ وم والملوك)تاريخ الّطبري(، راجعه هـ(:تاريخ األمّ 310-هـ224هرقل. أنظر، الّطبري)أبو جعفر محّمد بن جريرت

 . 451، 450، ص ص2نواف الجّراح، دار ومكتبة الهالل، الّطبعة األولى، بدون تاريخ، م :فهارسه

 .484ابق، صالجاحظ:مصدر س (69)

 .16، ص4لكامل، جالمبّرد: ا (70)
 . 484، صالّرسائل الّسياسيّة الجاحظ: (71)

 .556، صنفس المصدر الجاحظ: (72)

 نفسه. (73)
 .6، ص3الجاحظ:البيان والتّبيّين، ج (74)

 .118، ص1الجاحظ:الحيوان، ج (75)

 . 118، ص1أبو الفدا:المختصر في أخبار البشر، م (76)

راضي الّصقالب أرض أ، وقيل: كانت 19، ص1األنساب، مالّصقالبة، ينتسبون إلى يافث بن نوح عليه السّالم. أنظر، الّسمعاني:  (77)
 . 26الّروم قبل الّروم. أنظر، ابن قتيبة: المعارف، ص

ار ء والعمران، دهـ(:أخبار الّزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالما346المسعودي) أبو الحسن بن علي ت (78)

 . 92م، ص1996هـ/1416لبنان، الّطبعة األولىاألندلس للّطباعة والنّشر والتذوزيع، بيروت، 
 . 67، ص1الجاحظ:الحيوان، ج (79)

 . 29ابق، صعله الّسالم. أنظر، الّسمعاني:مصدر س التّرك، ينتسبون إلى يافث بن نوح (80)

رقتهم ، توجب فوأصحاب الجمل ،والحكمين -رضي هللا عنهما-الخوارج، الّذين كفّروا علّي بن أبي طالب وعثمان بن عفّان  (81)
 . 72صلفرق، اام الجائر، من أشهر فرقهم: اإلباضيّة والنّجدات واإلباظيّة. أنظر، البغدادي: الفرق بين خروج عن اإلمّ ال

 . 491اسيّة، صيالجاحظ:الّرسائل السّ  (82)

 . 506 ، 505الجاحظ:نفس المصدر، ص ص (83)

 . 510الجاحظ:نفس المصدر، ص (84)
بت ال: حيث كتلمين؟ قن عندكم أّن مدينة عموريّة يفتحها أحد من المسسأل المعتصم راهبا:هل وجدت في كتب المالحم، الّتي تكو (85)

بر، عسكري كلّهم صم: هللا أكالمعت أولد الّزنا، فقال المالحم، ما كان أحد من المسلمين، وإنّما رأيت في كتب المالحم، أنّه ل يفتحها إلّ 

اريخ الخلفاء، إلنباء في ت:ارانيول سياسة. أنظر، ابن العب ،بينهم شريعة األغلب عليهم األتراك، واألتراك كلّهم أولد الّزنا، فإنّه ليس
ظر، ابن ". أننيا سود الرؤوس، أشجع، ول أرمأ، ول أثبت أقداما على األعداء من األتراكوقال المعتصم:ما في الدّ  ؛106ص

روت، لبنان، ن(، دار الجنان، ش.م.م، بيهـ(: كتاب بغداد)المستوعب لفترة خالفة المأمو280طيفور)فضل أحمد بن أبي طاهر ت

 . 79ص
 . 497اسيّة، صيالجاحظ: الّرسائل السّ  (86)

 .  501الجاحظ:نفس المصدر، ص (87)

 . 336، ص3المسعودي: مروج الذّهب، ج   (88)

 . 499اسيّة، صيالجاحظ:الّرسائل السّ  (89)
بائل الّزنجيّة الّتي تقطن الّزنج، اسم الق ؛29الّسمعاني: المصدر الّسابق، ص الّزنوج، من أولد حام بن نوح عبه الّسالم. أنظر، (90)

من  لقسم األدنىاعب في سم على العبيد المنتفضين الّذين أثاروا الفزع والرّ قي، أطلق العرب المؤّرخون هذا الساحل إفريقية الّشر

 . 222، صدّة زنج، ما10م. أنظر، دائرة المعارف اإلسالميّة، م884هـ/270م إلى 869هـ/255أرض العراق خمسة عشر عاما من
 . 537اسيّة، صيالجاحظ:الّرسائل السّ  (91)

 . 134صم، 2001عبده بدوي:الّسود والحضارة العربيّة، دار قباء للطّباعة والنّشر والتّوزيع، القاهرة، مصر، ط (92)
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 . 537ابق، صالجاحظ:مصدر س (93)

 نفسه. (94)

جاحظ: . أنظر، المبلغه" زنجيّا، بلغ في الفشكرة ذكر الجاحظ عن ما قاله المدائني: "وسألت مباركا الّزنجي الفاشكار، ول أعلم (95)
 . 29، ص1البيان والتّبيّين، ج

 . 539اسيّة، صيالجاحظ:الّرسائل السّ  (96)

 نفسه. (97)
 نفسه. (98)

  . 275، ص2الجاحظ:الحيوان، ج (99)

 . 64المسعودي:أخبار الّزمان، ص (100)
 . 549صاسيّة، يسّ سائل اله". أنظر، الجاحظ: الرّ سم المكان الّذي تزفون منه سفنكم إلى ساحلافن "اسم مكان تّزف منه السّ قنبلة،  (101)

 نفسه. (102)

 . 539الجاحظ:نفس المصدر، ص (103)

 . 540الجاحظ:نفس المصدر، ص (104)
 فسه.نظر،  نقال أحد الّشعراء واصفا سخاء الّزنج:ل تفخر بخصال من بني أسد    فإّن أكرم منها الّزنج والنّوب. أ (105)

 تخرج من ل اإلمامة عتقدوا أنّ قالوا: بإمامته نّصا ووصيّة، إّما جليّا أو خفيا، وا، -رضي هللا عنه-الّشيعة، الّذين شايعوا عليّا  (106)

مام إلب اويتنص ،لعاّمةأولده، وإن خرجت، فبظلم يكون من غيره، أو بتقيّة من عنده، وليست اإلمامة قضية مصلحيّة، تناط باختيار ا
 . 145، 144، ص ص1حل، جبل قضيّة أصوليّة. أنظر، الّشهرستاني:الملل والنّ  ؛بنصبهم

ومن من  ل الّسنّة،مثّل أهتاسيّة المتشيّعة لهم، بأنّها ييرى البعض أّن المعارضة المتشيّعة لألمويّين، عرفت معظم الحركات السّ  (107)

دي، يالاسع المي/ التّ بين الحركات الّتي صاحبت ذياع صيت المعتزلة حركة تسّمى النّابتة، ظهرت النّابتة في القرن الثّالث الهجر
: الصراع حّمد بوطالبمنجيب  وعرفت بمناوءتها السيّاسيّة للعبّاسيّين، ومعارضتها آلراء المعتزلة الدّينيّة، والبيانيّة. أنظر، محّمد

ن إشراف أ.د عبد مهـ(، ماجستير 400هـ إلى132الجتماعي في المجتمع العربي اإلسالمي)دراسة سوسيولوجيّة للمجتمع العبّاسي من

ما البعض يرى أّن النّابتة بين ؛98والجتماعيّة، علم الجتماع، صاليافي، جامعة دمشق، كلية اآلداب، قسم الدّراسات الفلسفيّة الكريم 

ن يّ باسعويحتجون بال ياسي،اويّة لغرضهم السّ هم أنصار بني أميّة بعد انصرام دولتهم بمئة سنة، فهؤلء الحشويّة يستخدمون اسم مع
 . 16ة، صاسيّ لعبطه النّجم: بغداد والحاضرة ا واستنبطوها مستندين إلى طريقة كالميّة محضة. أنظر، وديعة ،بحجج، استخرجوها

، -عنهما ضي هللار-وعمر بن الخطاب  ،الّرافضة، فرقة إسالمية" الّشيعة" رفضت رأي زيد بن علّي في خالفة أبي بكر الصديق (108)

 دارالمعرفة، ديان،قائد واألع عنه. أنظر، عبد القادر صالح:الي طالب رضي هللاول تصلح اإلمامة عندهم إلّ في ولد علّي بن أب
 .156م، ص2006-هـ1427بيروت، لينان، الّطبعة الثّانية

 . 245الجاحظ:الّرسائل الكالميّة، ص (109)

 . 179الجاحظ: نفس المصدر، ص (110)

 فقيه، عالم، ،م740/هـ122وتوفّي عام ،م698/هـ79زيد بن علي، هو زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي، ولد عام (111)
 . 164، صعقائد وأديانعبد القادر صالح:  متكلّم، خطيب. أنظر،

 . 156عبد القادر صالح:نفس المرجع، ص (112)

 .173 صالح:نفس المرجع، ص عبد القادر (113)
 . 116، ص1ل والنّحل، جالّشهرستاني:الملّ  (114)

ة الّروا في مجلس الحسن البصري، إذ عرض عليه جماعة من الحشويّة، تشبيه الحشويّة من أهل الحديث، هو مصطلح ظهر (115)

مية  هذه التّسيضا:أنّ ألبضاعتهم في الحديث، فصاح في أتباعه)ردّوا هؤلء إلى حشا الحلقة(؛ أي جانبها، فسّموا حشويّة، كما يقال 
رى يرأيه، كما  حيص فين واآلثار دون تموالّسن ،إذ يقبل األحاديث ؛بد هللا بن عمروردت أّول على لسان عمرو بن عبيد في وصفه لع

الفرق م حسن فرغل:د.هاش/ودائرة أهل الحديث. أنظر، أ ،أهل الّسنّة أّن الحشو إنّما ظهر بالتّشبيه في دائرتين، هما دائرة الّشيعة

 . 140م، ص2007/هـ1428 ولىوالتّوزيع، مدينة نصر، القاهرة، مصر، الّطبعة األ اآلفاق العربيّة للنّشر اإلسالميّة في الميزان، دار

 . 117ابق، صالّشهرستاني:مصدر س (116)
لنّابتة، انّابتة، ومفهوم في تحديد موضوع رسالة ال يبدو أّن هناك قصور فهم عند شارل بلالّ  ؛ 245الجاحظ:الّرسائل الكالميّة، ص (117)

حتّجون ياسي، ويلسّ اغرضهم لخدمون اسم معاويّة ستالّذين قال: أنّهم أنصار بني أميّة بعد انصرام دولتهم بمئة سنة، فهؤلء الحشويّة ي

أّن الجاحظ أظهر  وهناك نفس الفهم عند البعض اآلخر، الّذي يرى ؛16ر، شارل بلال: أصالة الجاحظ، صاسيّين بحجج. أنظعلى العب
اسي. أنظر، بي العصر العفويّين األمم أنصار العداء الّشديد لبني أميّة، ونقدهم نقدا لذعا، وألّف فيهم رسالة سّماها رسالة النّابتة، وه

الجامعة  ات العليّا،راسلدّ حمن هياجنة: الجاحظ مؤرخا، المشرف أ.د صالح درادكة، ماجستير، التّاريخ اإلسالمي، كليّة اإيمان عبد الرّ 

 . 92م، ص 1996األردنيّة، كانون األول، 
 . 117، صالّرسائل الكالميّةالّشهرستاني:  (118)

 . 118صدر، صالّشهرستاني:نفس الم (119)

نس بن هللا بن أ بن عبد ام أبو عبد هللا بن محّمد بن حنبل بن هالل بن أسد بن إدريس بن عبد هللا بن حيانأحمد بن حنبل، اإلمّ  (120)

هو ابن خمس عشرة م، طلب العلم و781-هـ164عوف بن قاسط بن مازن بن وائل الذّهلي الّشيباني، المروزي، ثّم البغدادي ولد عام
لوق،  القرآن مخم بأنّ ومن البدع، يقول: ل يفلح من تعاطى الكال ،فقه الحديث ومعانيه، دائم التّعوذّ من رأي الخوارجسنة، أعلم ب

 . 179، ص11بالء، جم.أنظر، الذّهبي: سير النّ 861-هـ241فُضرب في عهد الخليفة المعتصم، مات عام

 نفسه. (121)
 .   14سورة: المؤمنون، اآلية: رقم (122)

 .   110رقم اآلية:سورة:المائدة،  (123)
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 . 246الجاحظ:الّرسائل الكالميّة، ص  (124)

 . 119، ص1الّشهرستاني:الملل والنّحل، ج (125)

 نفسه. (126)
 . 246، صالّرسائل الكالميّة الجاحظ: (127)

 .نفسه  (128)

 . 173الجاحظ:نفس المصدر، ص (129)
رة إلى ن البصافع ماألزرقي، نسبة إلى جماعة من الخوارج، يقال لها: األزارقة، نسبة إلى نافع بن األزرق، خرجوا مع ن (130)

-أّن عليّا بمن األزرقي له، يؤام ابن الّزبير، وقتلوا عّماوكرمان، أيّ  ،وما وراءها من بلدان فارس ،وعلى كورها ،األهواز، فغلبوا عليها

لُها فِي الَحيَاةِ الدُّن يَ  -رضي هللا عنه هِ ا َويُ هو الّذي أنزل هللا فيه"َوِمَن النّاِس َمن  يُع ِجب َك قَو  بِِه َوهَُو ألّدُ الِخَصام". سورة  َعلَى َما فِي قَل  دُ هللاش 
 . 252ابق، ص. أنظر، عبد القادر صالح: مرجع س240قمالبقرة، اآلية: ر

إلله ا وربّما شبّه لوهيّة،ى أخرجهم من صفاتهم الَخلقيّة البشريّة، ورفعهم إلى مقام األالغالي، هو المغالي في حّق أئّمته، حتّ  (131)

 . 218ظر، عبد القادر صالح، نفس المرجع، صبالَخلق. أن

إلى  الدّاعيّة لجهميّةالمرجئة، فرقة إسالميّة، ظهرت بعد مقتل الخليفة عثمان، كوسط بين المنازعات، الدّاعية إلى الحرية وا (132)
صد لعمل عن القاؤخرون ية من اإلرجاء، وهو معنيين، التّأخير واآلخر، إعطاء الرجاء، المرجئة يطلق على الّذين كانوا الجبر، مشتقّ 

 والنيّة، ويقولون: ل تضّر مع اإليمان معصيّة، كما ل تنفع مع الكفر طاعة. أنظر، نفسه.

 . 58، صالّرسائل الكالميّة الجاحظ: (133)
 .260 ، صنفس المصدر الجاحظ: (134)

ن إسماعيل ب به إلىنتهي نسوي ،ربيعة، نسبة إلى ربيع بن نزار وأخو مضّر، نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن يحثوم بن مقّوم (135)

فرس، ألنّه يعة الوهو ربيعة بن نزار، سّمي برب ،إبراهيم عليه السّالم. ربيعة الفرس، رجل من طيئ، أضافوه كما تضاف األجناس
دّة ان العرب، مر: لساوأعطى أخوه الذّهب، فسّمي ُمضّر الحمراء والنّسبة إليهم، ربعي. أنظر، ابن منظو ،أعطى من مال أبيه الخيل

 .  89، ص6ربع، م

سدّ مأرب  قال: أنّهوخزاعة، فسّموا به، ي ،جفنة وبنو ،سم ماء نزل عليه بنو مازن بن األزد بن الغوث، هم األنصاراغّسان،  (136)

 . 292باليمن، كان شربا لبني مازن بن األزد بن الغوث. أنظر، ابن قتيبة: المعارف، مادّة غّسان، ص
بابي الحلبي مصطفى ال :م(: حياة الحيوان الكبرى، شركة مكتبة ومطبعة808-هـ742موسى  ين محّمد بنالدّميري)كمال الدّ  (137)

 . 246، ص1م، ج1956-هـ1376وأولده بمصر، الّطبعة الثّالثة

ال منه ربّما تأهيا الفرع، وتمي لهذيبدو لي أّن الجاحظ مهتّم فقط بالقبائل العربيّة، الّتي تذهب في نسبها لعدنان، ربّما ألّن كنانة تن (138)
 ّ  . الي تأكيدا لفاعليّة طريقتهلزعامة هذه القبيلة مستقبال، وبالت

 .  619اليهوديّة، نسبة إلى يهود بن يعقوب. أنظر، ابن قتيبة: المعارف، ص (139)

 . 260الجاحظ:الّرسائل الكالميّة، ص (140)

 .نفسه (141)
 . 246ابق، صالجاحظ:مصدر س (142)

 ،المسيح تّحدت بجسدلكلمة اواستولى عليها، ومعظم الّروم ملكانيّة، قالوا:إّن ا ،الملكانيّة، أصحاب ملكا الّذي ظهر بأرض الّروم (143)

ماء اللبن، أو ال ،لخمرمازج ايوتعني الكلمة، أقنوم العلم، أّما روح القدس، فهو أقنوم الحياة، قال بعضهم:إّن الكلمة مازجت الجسم، كما 
 ثَة". أنظر،الُوا إِن  هللا ثَاِلُث ثاَلَ تكفيرهم"لَقَد  َكفََر الِذيَن قَ  73دة اآلية رقم:ثليث، وجاء في سورة المائوقالت:الملكانيّة بإثبات التّ 

 . 245، ص1ل والنّحل، جالّشهرستاني:الملّ 

 فته إليهم،ه، وإضاالحكيم، الّذي ظهر في زمان الخليفة المأمون، وتصّرف في األناجيل بحكم رأيّ  النّسطوريّة، أصحاب نسطور (144)
الكلمة بجسد  ي هو اتّحدتهول  ،تتعالى واحد، ذو أقانيم ثالثة: الوجود، العلم، الحياة، وهذه األقانيم ليست زائدة على الذّاقال:إّن هللا 

اني: نفس ر، الّشهرستة. أنظكما قالت الملكانيّة، ول عن طريق الّظهور، كما قالت اليعقوبيّ ،متزاج يسى عليه السّالم، ل عن طريق الع

 . 247المصدر، ص

(145)  ّ وهو  ،يحله هو المسار اإلودما، فص ،الثة، إلّ أنّهم قالوا:انقلبت الكلمة لحمااليعقوبيّة، أصحاب يعقوب، قالوا باألقانيم الث
يم ُح اب ن مَ ِسيَن قَالُوا إِن  هللا ُهَو المَ "لَقَدَ َكفََر الِذي 72وهم من أخبرنا القرآن بهم في سورة المائدة، اآلية رقم: ،بل هو هو ؛الظّاهربجسده ر 

لوا: وربّما قا ،جوهرين ومنهم من قال:إّن المسيح هو هللا تعالى، وزعم أكثرهم أّن المسيح جوهر واحد أقنوم واحد، إلّ أنّه من، "

 فصارا جوهرا البدن،وجوهر اإلنسان المحدث، ترّكبا تركيبا، كما ترّكبت النّفس و ،طبيعة واحدة من طبيعتين، فجوهر هللا القديم
 .   249وإله كلّه. أنظر،الّشهرستاني: نفس المصدر، ص ،احدا، وهو إنسان كلّهو

 . 267الجاحظ:الّرسائل الكالميّة، ص (146)

 نفسه. (147)
القدَر بمنهما يقول  يبدو أّن الجاحظ يفّرق بين المعتزلة والقدريّة األولى، رغم أّن كالّ  ؛ 248الّشهرستاني:مصدر سابق، ص (148)

 . وشّره بيد اإلنسان، وربّما ذلك لتشدّد األولى في ذلك ،خيره

 . 267ابق، صالجاحظ:مصدر س (149)

 .158ق.م. أنظر، عبد القادر صالح: عقائد وأديان، ص551-ق.م628الّزرادشتيّة، نسبة إلى سبيتاما زرادشت (150)
 . 64ة: المعارف، صلياس، تنتهي بمضّر. أنظر، ابن قتيبايم بن سعد بن هُذيل بن مدركة بن تميم، نسبة إلى تم (151)

 . 246، ص1الدّميري:حياة الحيوان الكبرى، ج (152)

 .145، ص1الخيزران، أنظر، الفصل الثالث، هامش رقم  (153)
 .125، ص1، مالبغدادي)أحمد بن علي أبو بكر الخطيب(: تاريخ بغداد، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ (154)
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 :على حواشيه حقّقه وعلّق م(: أحكام أهل الذّّمة،751-هـ691هللا محّمد بن أبي بكر أبي عبد ،ينبن قيّم الجوزية)الشيخ شمس الدّ ا (155)

 . 99م، ص1981-هـ1401كتور صبحي الصالح، دار العلم للماليّين، بيروت، لبنان، الّطبعة الثّانيةالدّ 

 .164، ص4الجاحظ:الحيوان، ج (156)
 .192، ص5الجاحظ:نفس المصدر، ج (157)

يس زمن ألحنف بن قفتحها اوخوارزم، وقيل:أّن بانيها هو اإلسكندر، و ،، تحمل غلّتها إلى خراسانبلخ، مدينة بخراسان، بها الغلّة (158)

 . 480 ، 479، ص ص1أنظر، ياقوت الحموي: معجم البلدان، م ؛-رضّي هللا عنه-الخليفة عثمان 
 .192 ، ص5الجاحظ: الحيوان، ج (159)

 .274  الجاحظ:نفس المصدر، ص (160)

 نفسه. (161)
 .نفسه (162)

ّرشيد، وسيّة للتقريب الخليفة هارون لبعض منهم ، إذ ُوصف يحي بن خالد الفضل بن سهل، وهو غالم على المجيذكر الجاحظ  (163)

له، إليه، فأوص ى أنظروذكر أدبه، وحسن معرفته، فعمل على ضّمه إلى المأمون، فقال ليحي يوما: أدخل إلي هذا الغالم المجوسي، حتّ 

قدّم من تا كان ، لمّ منكرة عليه، فأدركته كبوة، فنظر الّرشيد إلى يحي نظرة الكالم، فارتجّ  فلّما مثل بين يديه، ووقف، تحيّر، فأراد
يّده، فقال له اط هيبته لسة إفرتقريظه إيّاه، فانبعث الفضل بن سهل، فقال: يا أمير المؤمنين، إّن من أبين الدّلئل على فراهة الملوك شدّ 

سأله عن ّم جعل ل يحسن، ثقول هذا، إنّه لحسن، ولئن كان شيئا أدركك عند انقطاعك، إنّه ألالّرشيد: أحسنت وهللا، لئن كان سكوتك، لت

ة كانوا قديما على دين وقيل: أّن البرامك ؛28، الجاحظ: المحاسن واألضداد، صرآه فيه مقدّما، فضّمه إلى المأمون. أنظر شيئ، إلّ 
 . 143ابن الطقطقي: الفخري في اآلداب الّسلطانيّة، ص أسلم منهم من أسلم، وحسن إسالمهم. أنظر، المجوس، ثمّ 

لشيّال، ور جمال الدّين االدّكت :عبد المنعم عامر، مراجعة :هـ(: األخبار الطوال، تحقيق282أحمد بن داود ت ،الدّينوري)أبوحنيفة (164)

 . 25م، ص1959هـ/1379قافة واإلرشاد القومي، اإلقليم الجنوبي، وزارة الثّ 
 . 274، ص5جالجاحظ:الحيوان،  (165)

تحها وف ،سكندرا هو اإلوخوارزم، وقيل:أّن بانيه ،وغلّة، تحمل غلّتها إلى خراسان ،بلخ، مدينة مشهورة بخراسان، وأكثرها خيرا (166)

 .  480، 479، ص ص  1. أنظر، ياقوت الحموي: معجم البلدان، م-رضي هللا عنه-األحنف بن قيس زمن الخليفة عثمان 

 . 589، ص5والنّهايّة، جابن كثير:البداية  (167)
 . 260الجاحظ:الّرسائل الكالميّة، ص (168)

، 1، مرالقاهرة، مص كوتساتسوماس وشركاه، :أحمد بن عبد الوهاب(:نهاية األرب في فنون األدب، مطابع ،النّويري)شهاب الدّين (169)

 . 106، ص1ج
 نفسه. (170)

 نفسه. (171)

ت ارف(، مطبوعاارف العوارف في أنواع العلوم والمعهـ(:الثّقافة اإلسالميّة في الهند)مع1341-هـ1256الحيّ  الحسني)عبد (172)

 . 9م، ص1958-هـ1377المجمع العلمي العربي، دمشق، سوريا، 
 . 9الحسني:نفس المصدر، ص (173)

 . 92المسعودي:أخبار الّزمان، ص (174)

 . 9، ص1، ج1األصبهاني:محاضرات األدباء، م (175)
 . 291، ص2ل والنّحل، جالّشهرستاني:الملّ  (176)

 . 246يّة، صالجاحظ:الّرسائل الكالم (177)

ير، وكنانة، وكندة، قيل: أنّ  (178) اليهودية كانت في ِحم 
، 1رى، جان الكب: حياة الحيووبني الحارث بن كعب". أنظر، الدّميري 

 ولعّل وجودها في كنانة، األمر الّذي صرف الجاحظ من الخوض في الحديث عن اليهود. ؛246ص

َ قَالُوا مَ ريم"َوَ أي بأزليّته، واستناد الحوادث إلى الدّهر، خبّر عنهم القرآن الك ؛لدّهريّة، فرقة تقول بقدم الدّهرا (179) ا الدُن يَا ا ِهَي إلّ َحيَاتُن

لكنا إلّ الد ه ر"سورة الجاثية، اآلية، رقم يَا وما يُه   . 131ائد واألديان، ص. أنظر، عبد القادر صالح: العق24نَُموُت ونَح 

 . 261ة، صالجاحظ:الّرسائل الكالميّ  (180)
 . 96، ص1الجاحظ:الحيوان، ج (181)

ة والبروج اإلثني اكب الّسبعيم الكوأنّهم يقولون بتعظ الّصابئة، القائلون بأّن مدبّر العالم أكثر من واحد، ويقولون بقدم األصلين، إلّ  (182)

صلوات  رب منلّيلة، تقعشر، ويصّورونها في هياكلهم، ويقولون بقدمها، ويُقّربون الذّبائح، ولهم صلوات خمس في اليوم وال
تة والدّم ن الميالمسلمين، ويصومون شهر رمضان، ويستقبلون في صالتهم الكعبة والبيت الحرام، ويعّظمون مكة والكعبة ويحّرمو

 . 88، ص1ل واألهواء والنّحل،جولحم الخنزير. أنظر، ابن حزم الّظاهري: الفصل في الملّ 

 . 57ص ،1ابن قيّم الجوزية:أحكام أهل الذّّمة، ج (183)
 . 99ابن قيّم الجوزية: نفس المصدر، ص (184)

 . 273، ص2الّشهرستاني:الملل والنّحل، ج (185)

 . 291الّشهرستاني:نفس المصدر، ص (186)

 . 70، ص1الجاحظ: الحيوان، ج (187)
 نفسه. (188)

فوجدته  ،هناك تقسيم لطبقات النّاس على أساس العلم، في تاريخ ابن النّجار عن ابن مبارك، قال: قدّمت على سفيان الثوري بمّكة (189)

ني من النّاس؟ قال : الفقهاء قلت:فمن الملوك؟،  مريضا شارب دواء، فقلت له:إنّي أريد أن أسألك عن أشياء، قال: قل، قلت :أخبر 
، قال:الّزّهاد، فقلت: فمن األشراف؟، قال:األتقيّاء، قلت: فمن الغوغاء؟ قال:الّذين يكتبون الحديث، يريدون أن يأكلوا به أموال النّاس

ِرف،  ،فهي: الجراد، إذا احّمر، وبدت أجنحته، وهو يُذَكر ،فلة؟، قال:الظلمة، أّما الغوغاء: فمن السّ قلت َرف، ول يص  ويَُؤنث، ويُص 
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، المسرعون إليه، قال أبو العبّاس الرّ  وزباني: الغوغاء، من يخالط واحدته غوغاوة، وبه سميّت سفلة النّاس، المنتسبون إلى الشّرِ

 . 115، ص2والمجرمين، ويخاصم النّاس بال غاية. أنظر، الدّميري: حياة الحيوان الكبرى، جالمفسدين، 

 . 64، ص1الجاحظ:البيان والتّبيّين، ج (190)
ر اآلفاق م الّسامرائي، داكتور قاسالدّ  :هـ(: اإلنباء في تاريخ الخلفاء، تحقيق وتقديم580ابن العبراني)محّمد بن علي بن محّمد ت (191)

 . 69 ، صم1999هـ/1419الّطبعة األولى ، ة، مصر، العربيّة، القاهر

 . 287، ص10م، مابن منظور:لسان العرب، مادّة عمّ  (192)
 .181، ص6ابن منظور:نفس المصدر، مادّة رعى، م (193)

القاسم بن و ،األشرس مامة بنربّما نظرا لكثرة عدد أفراد طبقة العاّمة، سميت دار الخالفة بدار العاّمة " زعم محّمد بن الجهم، وث (194)

 . 493اسيّة، صية. أنظر، الجاحظ: الّرسائل السّ يسار في جماعة، مّمن يغشى دار الخالفة، وهي دار العامّ 
م، 1998هرة، مصر، ، القاوزيعطيبة صالح الّشذر: ألفاظ الحضارة العبّاسيّة في مؤلفات الجاحظ، دار قباء للطّباعة والنّشر والتّ  (195)

 . 39ص

 . 64، ص1ين، جالجاحظ:البيان والتّبيّ  (196)

ويضاف  ،ّواشيصانعها الشتقول لو ،كثيرة هي الكلمات المتداولة أصلها من كالم العاّمة، مثال القَلنسّوة، تقول لها العاّمة الّشاشيّة (197)
ّما جاء مو ،وم األرضة، تخوتضّم ما كان مفتوحا، مثل خصوصيّ  ،إليها أنّها تكسر ما كان مفتوحا لغة، مثل الّسرداب، الدّهليز، األنفحة

ه نواعها، شرحغة وأحمن جالل الدّين(:المزهر في علوم اللّ الوة". أنظر، الّسيوطي)عبد الرّ والعاّمة تفتحه، على وجهه ط ،مضموما

ب إحياء الكت م، دارمحّمد أحمد جاد المولى، علي محّمد البجاوي، محّمد أبو الفضل إبراهي :وضبطه وعنون موضوعاته وعلّق حواشيه
 .  316سى البابي الحلبي وشركاه، صالعربيّة، عي

ّم قال ب النّاس، ثكالم أعجوتكلّم ب ،ام السنّة حين أحضره المعتصم بين يديه سلّمام أحمد بن حنبل إمّ ، كان اإلمّ م835ه/220في سنة (198)

ن م -ليه وسلّمهللا ع صلّى-أمير المؤمنين، إّن آلبائي نسقا في هذه الدّعوة، فليسعني ماوسع أصحاب رسول هللا  في أثناء كالمه:يا
ّي ...ثعلّرجل امن جميعهم بأّن القرآن كالم هللا...فالتفّت المعتصم إلى ابن أبي دؤادة وقال:ذكرتم أّن  اضوالرّ  ،السكوت ّم قال:وذكرتم اّمِ

 .105، صء في تاريخ الخلفاء: اإلنبانيابن العبراوأكرمه. أنظر، ،ُمعّربا فصيحاوما أراه إلّ  ،أنّه جاهل

 .  55، ص1الجاحظ:الحيوان، ج (199)

 . 207الجاحظ:الّرسائل الكالميّة، ص (200)
 . 11، ص1الجاحظ:البيان والتّبيّين، ج (201)

 .34 الجاحظ:نفس المصدر، ص (202)

 . 61الجاحظ:نفس المصدر، ص (203)
 .71، ص4الجاحظ:الحيوان، ج (204)

 . 64الجاحظ: البخالء، ص (205)

د بن ملك بن محمّ عبد ال لخاّصة". أنظر، الثّعالبي)أبو منصورقال: عبيد هللا وزير المهدي: "البالغة مافهمته العاّمة ورضيته ا (206)

مدينة نصر،  لعربيّة،هـ(: تحفة الوزراء، تحقيق حبيب علّي الّراوي، الدّكتورة إبتسام مرهون الصفار، دار اآلفاق ا429إسماعيل ت
 .389م، ص2000هـ/1420الّطبعة األولى،

 . 250، ص2الجاحظ:الحيوان، ج (207)

 .140 دبيّة، صالجاحظ:الّرسائل األ (208)
 . 389يقول الجاحظ: "وعندي صديق لي من الّسوقة، له أدب". أنظر، الجاحظ: نفس المصدر، ص (209)

  تُعرف إلّ  هذه الوجوه، لوالُطغّام:" قبّح هللا ،قال عمر بن عبد العزيز إذا نظر إلى الحشو ؛65، ص1احظ: البيان والتّبيّين، جالج (210)

  . 206الكالميّة، ص عند الشّر". أنظر، الجاحظ: الّرسائل
 . 108، ص1الجاحظ: البيان والتّبيّين، ج (211)

ك. أنظر، تب في ذلإذ كان في شبيبته يألف أهل التّوّضع، حتّى عو ؛وعاّمتهم ،العتاهيّة من سوقة النّاس كان الّشاعر أبو (212)

، 1965ضة، مصر، هعلّي محّمد البجاوي، دار النّ  :هـ(:الموشح، تحقيق384محّمد بن عمران بن موسى ت ،المزرباني)أبو عبيد هللا

 . 403ص
وقال:  ،ترّحم عليهفن سهل، برجات العلميّة "وحدّثني أبو حّسان الّزيادي، وذكر الفضل ذكر التّميز الّذي تعدّى الّطبقية إلى الدّ  (213)

ال:فبّت ت الدّار، قذا حضردا على قَلنسوة، إوّجه إلّي في ليلة، وقد أويت إلى فراشي رسول، فقال:يقول لك ذو الّرياستين:ل تعتّم غ

حقيق ق الملوك، تي أخالفواجما، وأنا ل أعلم، ما يريد بذلك، وغدوت، وغدا النّاس على طبقاتهم، ومراتبهم". أنظر، الجاحظ: التّاج 
 .101م ، ص1955هـ، دار البحار لصاحبها أديب عارف الّزين 1375دار الفكر، بيروت لصاحبها إبراهيم الّزين،  :ونشر

 . 109الجاحظ:نفس المصدر، ص (214)

 . 172الجاحظ:الّرسائل الكالميّة، ص (215)
كثر  جواره، حينبتأذّوا وكان المعتصم قد انتقل من مدينة الّسالم، منذ بناها المنصور، وكان السّبب في ذلك، أّن أهلها كرهوه،  (216)

م في صدمهم إيّاهلقتلوه فهم، وربّما وثبت العاّمة على بعضهم، ومن غلظت ،عبيده األتراك وغيرهم من األعاجم، لّما كانوا يلقون منهم

روسة ، ة ليدن المحي مدين: التّنبيه واإلشراف، طبع فمدينة الّسالم. أنظر، المسعودي والنفراد عن ،حال ركضهم، فأحّب التّنّحي بهم

 .355 م، ص1893مطبعة أبريل، 
ة أحد األئمّ  ف بالغّزال، مولى بني ضب ة، وقيل:مولى بني مخزوم،هو أبو حذيفة واصل بن عطاء، المعروواصل بن عطاء،  (217)

م، من أهل المدينة ذكرالجاحظ  سبب كنيته 739هـ/121وتوفّي عام ،م699هـ/80البلغاء المتكلّين في علم الكالم وغيرها، ولد عام

الين، إلى أبي عبد هللا مولى قطن الهالل ي، واحتّج على تسميته بالغّزال، بقوله:قد كتبنا بالغّزال؛ كونه يُكثر الجلوس في سوق الغز 
ويزعم هؤلء أّن قول النّاس واصل الغّزال، كما  ،احتجاج من زعم أّن واصل بن عطاء، كان غّزال، واحتجاج من دفع ذلك عنه
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ابن ؛ 624، ص2الوفيات، ج، الكتبي:فوات يقولون خالد الحذّاء، إنّما قيل ذلك:ألنّه يُكثر الجلوس في سوق الغّزالين. أنظر

 . 28، 27، ص ص1الجاحظ:البيان والتّبيّين، ج؛ 203النّديم:الفهرست، ص

 .205 الجاحظ:الّرسائل الكالميّة، ص (218)
 نفسه. (219)

 . 209الجاحظ: الّرسائل الكالميّة، ص (220)

 نفسه. (221)
 . 209الجاحظ: نفس المصدر، ص (222)

 .307 اسيّة، صيالجاحظ: الّرسائل السّ  (223)

 . 259ابق، صالجاحظ: مصدر س (224)
 . 254، ص2الجاحظ: الحيوان، ج (225)

دان: ر، جرجي زيان، أنظوأصله من الّصقالبة، أو من الخزر األتراك من بادية تركست ،هرالّرقيق األبيض كان يُحمل من وراء النّ  (226)

 .46، ص5التّمدّن اإلسالمي، ج

 .95الخاّصة، أنظر، محتوى العنصر الموالي، ص (227)
 . 255ل خير من أسد رابض". أنظر، الجاحظ: المحاسن واألضداد، صتقول العاّمة في تحبيبها العمل "كلب جّوا (228)

 . 307اسيّة، صيالجاحظ: الّرسائل السّ  (229)

 ،ةف الّراقيّ هل الحرأويُفّصل أكثر؛ بأنّها طبقتان،  فيها  ،يذكر جرجي زيدان عناصر طبقة العاّمة، بما يشبه ماذكره الجاحظ (230)
بهم، أو هم، أو رواتعطايا قّربون من الخاّصة، وهم الّذين يستظّلون بها، ويعيشون منواألقمشة، وهي طبقتان، طبقة الم ،لعوتّجار السّ 

الّطبقة  نّاع، أّماوصُ  ،اروتُج، ينيرتزقون من بيع سلعهم لهم، وهم أربع فئات، أهل الفنون الجميلة، من شعراء وأدباء وفقهاء وموسيقيّ 

ك والمخنُثّون ص والّصعالياللّصووالُشطّار و ،والعيار ،والّرعاع ،، ومنهم الّزّراعوالّرعاع ،وأهل الحرف ،الثّانية للعاّمة، فيها الباعة
 وما بعدها. 38، ص5.أنظر، جرجي زيدان: التّمدّن اإلسالمي، ج

ر مفيد كتولدّ ا :محّمد بن أحمد أبو الفتوح(: المستطرف في كّل فّن مستظرف، شرحه ووضع حواشيه ،األبشيهي)شهاب الدّين (231)

 . 313، ص1م، ج2002هـ/1423، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، الّطبعة الثّانية، محّمد قميحة

 . 109، ص1الجاحظ: البيان والتّبيّين، ج (232)
 . 109، ص1ابن كثير: البداية والنّهايّة، ج (233)

 . 175صبدون تاريخ،  محّمد عبد القادر أبو الفوارس:القاضي أبي يعلى الفّراء واألحكام السّلطانيّة، مؤسسة الّرسالة، مصر، (234)

 . 141الجاحظ:الّرسائل األدبيّة، ص (235)
 . 77اسيّة، صيالجاحظ: الّرسائل السّ  (236)

 . 61، ص1الجاحظ: البيان والتّبيّين، ج (237)

 . 283، ص3المسعودي: مروج الذّهب، ج (238)

 د، األعوان،الجنة: طبقة الخاّصة خمسة أقسام :الخليفة، أهله، رجال دولته، أرباب البيوتات، توابع الخاّصة، أتباع الخاصّ  (239)
 . وما بعدها26، ص5الموالي، الخدم. أنظر، جرجي زيدان:التّمدّن اإلسالمي، ج

 . 56الجاحظ:الّرسائل الكالميّة، ص (240)

 . 248الجاحظ: التّاج، ص (241)
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ندقة ثانيا:  :اسيومظاهرهما في المجتمع العب ،والش عوبي ة ،الز 
ه ير إسالمّما لتغيإعرف المجتمع العبّاسي في عصره األّول انتشارعدّة أفكار، مارست تأثيراتها عليه،        

ة قصد ثال خاصّ مسيّة إلى ديانات أخرى، أو إلبراز تفّوق تقاليد وعادات قديمة إلحدى تركيباته البشريّة كالفار

 ةدولكوين في ت هنة على فشل البيت العبّاسيالعودة به إلى ما كان سابق عهده من نظم فارسيّة، ربّما للبر

تان كان ة، اللّ عوبيّ لّوحت في شعارات تأسيسها بالمساواة والحريّة والعدل، ومن ثّم ظهرت فكرتا الّزندقة والشّ 

 .عقائديّاوعيّا للجاحظ سبق في تحديد مفهومهما، والتّنبيه إلى مخاطرهما على الفرد العبّاسي وقتها اجتما

لة لدى حت متداوتي أضشارة إلى التّرجمة وعيوبها وبعض مصطلحات التّعبّد، كالتّنّسك والّزهد الّ مع اإل       

ا في اء ببعضهلرتقكّل التركيبات المجتمعيّة، مّما كان له أثر في اإلحتفال بالمناسبات وممارسة العادات وا

قة ى ومن طبألخر رفي، وتميّزه من فئةمسألة األزياء والمالبس وقتها، ثّم تأثيرها المباشرفي النّشاط الحِ 

 لطبقة، ومنه الواقع القتصادي للدّولة العبّاسيّة حينذاك.

، خاّصة ي المسلمعّباسفإلى أّي مدى ُوفّق الجاحظ في تقريب مفهوم كّل من الّزندقة والّشعوبيّة للفرد ال      

نت تلك األفكار ؟ وهل كاألعمىاوتسير بمبدإ التّقليد  وأّن األغلبيّة وقتها كانت من العاّمة، الّتي ل تُفَعّل عقلها،

درة ة؟ وما قلعامّ محليّة أم مستوردة؟ وما دور الفرد العبّاسي المسلم في انتشارها من الخاّصة كان أو من ا

ات أّي الفئويّا؟ الجاحظ في تشخيص المخاطر المنتظرة لها انطالقا من دراسته للواقع وقتها مجتمعيّا وعقائد

 معيّة كانت أكثرخطرا على األخرى في المجتمع العبّاسي وقتها؟.المجت

ندقــــــــــة -1    :الز 

ندقة عند الجاحظ -أ  : مفهوم الز 

وان تأتي متأرجحة في ، فعباراته في كتاب الحي(1)لم يذكر الجاحظ في مؤلّفاته تعريفا مباشرا للّزندقة       

ن ما نستشفه لكنّنوتحديد مفهوم الّزنادقة بدقّة وصراحة، إذ وصف لنا أنواع كتب الّزنادقة وليس إيمانهم، 

ها صارى بأنّ النّ  خالل قراءات تمحيصية، لما ذكر بين طيّات كتبه، فأحيانا يذكرها في إطار مقارنتها بدين

 .(2")قة في الكّف والّسلم، أسوأ من دين النّصارىودين الّزند"دين 

ا ذكر النّور والّظلمة فجّل ما فيه " (3)ويربطها بعبادة اإلثنين الّظلمة والنّور، من خالل ما حوت كتبهم      

، عن الهامةوقلون شوتناكح الشياطين وتسافد العفاريت، وذكر الّصنديد والتّهويل لعمود الّصبح واإلخبارعن 

ة وحتى والّزرادشتيّ  (5)، منه فتعريفها مرتبط بالمانويّة(4")وعّي، وخرافة، وسخريّة، وتكذيب وهذر،

 اإللحاد.  نية، وكذانّصراالدّيصانيّة والمرقيونيّة، لشتراكها في ذكر الّظلمة والنّور، لذلك فهي قريبة  من ال

وجوهه قول  ، ويناسب في بعض(7)ندقةودينهم يرحمك هللا يضاهي الزّ " (6)ما يُفهم منه أنّهم نِحل      

 (9)ياق آخر يعّرفهاسوفي  (8")والدّليل على ذلك أنّا لم نر أهل ملّة قّط، أكثر زندقة من النّصارى"الدّهريّة 

تل في كثر من قأأّن  أل ترى "بأنّها إظهار للدّين اإلسالمي، وتطبيق لتعاليم ديانات أخرى خاّصة النّصرانية 

 . (10")ينتحل اإلسالم ويُظهره، هم الّذين آباؤهم وأّمهاتهم نصارى الّزندقة، من كان

وفي حالة أخرى قرنها بالمجون والتّعّرض للحرمات، مثلما نقل لنا عن معاملة أبناء الوزير أبي عبيد هللا        

كان فلّما رجعت الخيزران أخبرت المهدي بذلك، ف" لزوجة الخليفة المهدي الخيزران، وقضية الحّمام 

أو هي من دلئل التعبد للمتكلّمين، الّتي  (12")في قتل المهدي محّمد بن أبي عبيد هللا على الّزندقة  (11)الّسبب

"ونُسك المتكلّم التّّسرع إلى إكفار أهل المعاصي، (         13)تجعل الّزندقة تهمة، أو لقبا لمن ل يسير في طريقهم
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أو بالّزندقة، يريد أن يوهم أمورا منها، أّن ذلك ليس إلّ من تعظيمه للدّين  وأن يرمي الّناس بالجبر أو بالتّعطيل

 . (14")ول أكثر عيوبا، مّمن يرمي خصومه بالكفر -عيب-واإلغراق فيه، ولم نجد في المتكمين أنطف 

 :تنظيمها ومبادؤها -

ون دلّرهبان ين كافي إطار مقارنة الجاحظ للّزندقة بدين النّصارى، يذكر تقاربهما في وجود رجال الدّ       

؛ بل (15)مصول إليهة الووجود معابد أو كنائس للّزنادقة، وربّما هذا ما يجعل من الّصعوبة على الخالفة العبّاسيّ 

إذا أخذنا بعين وبيال لتمييزدينهم عن دين النّصارى، ، ولعّل ذلك س(16)يعتمد هؤلء الّرهبان على التّجوال

لّق النسطوري في ، ألنّهم جعلوا الّسياحة بدل تع(17)العتبارأّن الّزندقة دين، فرهبان الّزنادقة سيّاحون

 .(18)المطامير، والملكاني في الّصوامع ومقام النّسطوري في المطامير، ول يسيحون إلّ أزواجا

ن خالل مبّاسيّة ة العجاحظ إشارات إلى إمكانيّة التّعرف على الّزنادقة، وتخّوفهم من الّسلطويعطينا ال       

 ومتى رأيتَ "ر؟ عدم استقرارهم في مكان معيّن، لكنّه ل يوضح هل التّعّرف عليهم راجع للباسهم أو شيئ آخ

 .(91)نزل ليلتين"منهم واحدا، فالتفّت، رأيَت صاحبه، والّسياحة عندهم أن ل يبيت أحدهم في م

، الّتي حصرها الجاحظ في أربع خصال هي: (20)ويبدو أّن تلك الّسياحة لم تكن إلّ لنشر تعاليم الّزندقة       

، وهي ألفاظ تقبلها العاّمة المسلمة؛ ألّن في ديننا اإلسالمي ما يشبهها (21)القدَس، والطُهر والصدق والمسكنة

عّما يدعوا إليه الّزنادقة، ويظهر أّن للّرهبان تعّبداا خاّصا بهم، فأّما المسكنة شكال، لكنّها تختلف في مضمونها، 

 . (22)فأن يأكل من المسألة، ومّما طابت به أنفس النّاس له حتّى ل يأكل من كسب غيره، الّذي عليه عزمه

 ال ببعضان فسِ نّاس في بعض الحالت، إذا كوهو ما يشبه تماما ما يظهره الّصوفي المسلم من نسك لل      

، في حين (32)العمل، تطّرف وأظهر تحريم المكاسب وعاد سائال، وجعل مسألته وسيلة إلى تعظيم النّاس له

على أن يكتم ف سوأّما القدَ  يترك ما أحّل هللا من جماع في المبدإ الثّاني الطُّهر،  وأّما الّصدق فعلى أن ل يكذب،

عاديّة، ي الحياة ال، ولذلك فهم يمثّلون السلبيّة في تحفيز النّاس للعمل، والندماج ف(24)ئل عنهذنبه وإن سُ 

 بإظهارالمحاسن دون المساوئ للنّاس، فالتّعبد كان أحد أوجه الّزندقة.  

نادقة -2  :وسائل الز 

نادقة، كتب الزّ  حتوىمعه عن مالجاحظ تبعا لما تدعو إليه طريقته، ناقش الّزندقة انطالقا مّما شاهده أو س     

ندي  اهيم السّ ن إبرمالّتي كانت بين أوساط الخاّصة تحديدا، ومن ثّم فستصل إلى العاّمة، إذ نقل لنا ما سمعه 

وددت  "وله: الفارسي األصل، مدى جاذبية كتبهم لالقتناء من طرف المشاهد لها من جهة، ومن جهة أخرى  ق

البّراق  الُمشرق ألسوداعلى المغالة بالورق الّنقّي األبيض وعلى تحلّل الحبر  أّن الّزنادقة، لم يكونوا حرصاء

 .(25)"ها خّطا تي فيوعلى استجادة الخّط واإلرغاب لمن يخّط، فإنّني لم أر كورق كتبهم ورقا، ول كالخطوط الّ 

من تغييب  لستفادةهي اادقة، ووعليه فالجاحظ بما يذهب إليه يشير إلى فكرة هاّمة، كان يرّكز عليها الّزن       

تي ارها الّ ى أفكالعقل في إدراك ما بعد ماتراه العين، وهو لألسف عند الغالبيّة حتّى تجذب إليها؛ بل وإل

 المي.اإلس تحويها،  يؤّكد الجاحظ الّذي اّطلع عليها من أنّها لم تكن نافعة أصال للمجتمع العبّاسي

يه من اّطلع علل مام يهتم بذكر أسماء الّزنادقة، بل وصف إيمانهم من خالوالجاحظ بصفته أديبا كاتبا ل       

إصدار بهتمامهم قة في االّتي شبّهها بكتب النّصارى، ل تحوي منافعا معاشيّة أو فكريّة، وأّن الّزناد (26)كتبهم

 .(27)كتبهم واإلنفاق عليها، قد حاكوا النّصارى في هذا األمر

وهذا يجعلنا نذهب إلى أّن الجاحظ، كان ملّمحا لخطرهم، وخطر تلك الكتب، ولذلك فمحاربة الخالفة          

العبّاسيّة من المفروض، أن يكون لمنع تلك الكتب من التّداول بين النّاس، وليس محاربة الّزنادقة كأشخاص 

 ا من المعتنقين لها.حاملين للّزندقة؛ ألّن قتل الّزنادقة فيه تعظيم للّزندقة ذاته

ا ندقة، إذالزّ  ويشير الجاحظ إلى صعوبة محاربتها من طرف المتكلّمين؛ ألّن محض العمى التّقليد في      

دار هذه خاّصة وأّن إص (28)رّسخت في قلب امرئ تقليدا أطالت جرأته، وأستغلق على أهل الجدل إفهامه

كإنفاق وار، اقهم في ذلك كإنفاق المجوس على بيت النّ الكتب لم يكن عشوائيّا؛ بل مخّططا له، إنّما إنف

 .(29)النّصارى على صلبان الذّهب، أو كإنفاق الهند على سدنة البددة

ب إل بكت ون ذلكفما بالهم، ل يصنع "واستغرب قضيّة تزيينهم لكتبهم الموّجهة، لغرض نشر الّزندقة       

دون، من أّن ابن ، ولعّل ذلك ما يتّفق مع ماذكره ابن خل(30)"ديانتهم، كما يزخرف النّصارى بيوت عباداتهم 

كتاب "، فردّ عليه:(32)"مابال الكتاب الُمحلّى بالذّهب والجوهر عندك وفيه الكفر ": (31)الّزيّات، قال لألفشين

صوني بما فيه من آدابهم ورثته من آبائي، وأو 
("33) . 
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صل التّوحيد، الّذي ، مّما قد يسيئ ويهدد أ(34)عبادة الثنينمشيرا إلى خطرها األعظم في أنّها تنشر        

أخذ تالعاّمة  ألنّ  هو أّول أصول العتزال، وجاذبيتها قد تجعل العاّمة مقبلة على تقبّل ما فيها  مباشرة؛

 تحوي ها لعلومها من القّصاص، الّذين يستميلون النّاس بالتّهويل والحديث عن الخوارق، خاّصة وأنّ 

أنّها بتبهم كحسنة ول حديثا مونقا ول تدبير معاش ول سياسة عاملة، ول ترتيب خاّصة، ووصف  موعظة

اس على النّ  ، يوجبأّي كتاب أجهل، وأّي تدبير أفسد من كتاب "أداة للتّجهيل، مستغربا إقبال النّاس عليها 

 .(35")ين؟دصحيح الح معاش ول تاإلطاعة، والتّحّرج بالدّيانة على جهة الستبصار والمحبّة، وليس فيه ص

وفي ذلك من الجرأة ما قد يفهمه النّصارى، بأنّه تهّجم من الجاحظ عليهم مباشرة، ومناصبة للعداء لهم        
أكثر زندقة من النّصارى، أل ودينهم يرحمك هللا، يضاهي الّزندقة، والدّليل على ذلك، أنّا لم نر أهل ملّة قّط "

 .(36")ترى أّن أكثرهم من قُتل في الّزندقة، من كان ينتحل اإلسالم ويُظهره هم الّذين آباؤهم وأّمهاتهم نصارى

 لنّصارى،اة عن فالجاحظ يُبعد تهمة الّزندقة على العرب، وذهب بعض المستشرقين إلى إبعاد الّزندق       

دّل إنّما ي لى شيئعوجّل مافيها ذكر الّظلمة والنّور، وهذا المضمون إن دّل "ها الّتي علّق الجاحظ عن مضمون

على عبادة الثنين عند زنادقة الجاحظ، ونتساءل عن سبب ذكر المجوس والنّصارى ومقارنتهم 

وى في لليهم كّل بإ، لذلك يقدّم الجاحظ دليال على اتّهامه لهم، ويصّب امتعاضه منهم، ناسبا (37؟")بالّزنادقة

لحدين سائل الممن م المجتمع اإلسالمي، خاّصة وأنّهم يخلون بضعفائنا ويسألون عنّا عّوامنا، مع ما قد يعلمون

 .  (39)المالعين (38)والّزنادقة

ّزندقة لاإذ نرى أّن  ،فراد لذلك فمجالسة الّزنادقة النّصارى للعاّمة، قد أثّر تأثيرا مباشرا على عقيدة األ       

ه رها، تشبشعائ نت في خصوصيّاتها المانويّة، ساعد ذلك العاّمة على الشتباه في أمرها؛ ألّن بعضلّما كا

لواحدة وفي الّصالة ا ، فكان على أتباعها أن يُصلّوا سبع أو أربع صلوات في اليوم(40)الّشعائر اإلسالميّة شكال

 .   عدّة ركعات، ويتوّضؤون قبل الّصالة، وكان عليهم أن يصوموا أيضا

ومن جهة كانت المانويّة تجمع آراء مسيحيّة وزرادشتيّة، فكان لها قابلية كبيرة على جلب المسيحييّن         

، كما رصد لنا الجاحظ بعض إشارات التّعّرف عليهم من خالل ألفاظ، (41)والّزرادشتيين إلى صفوفها

 ة العربية تحديدا من تلك الّتي لم تكن متداولة عند العاّمة ول الخاّصة.يتداولونها باللّغ

واألصل في ذلك أّن الّزنادقة أصحاب ألفاظ في كتبهم وأصحاب تهويل؛ "ويمكن التّعّرف عليهم بسهولة       

كثيرا،  ألنّهم حين عدموا المعاني ولم يكن عندهم فيها طائل، مالوا إلى تكلّف ما هو أخصر وأيسر وأوجز

ولكّل قوم ألفاظ حظيت عندهم، فصار حّظ الّزنادقة من األلفاظ الّتي سبقت إلى قلوبهم واتّصلت بطبائعهم 

وجرت على ألسنتهم: التناكح، المزاح، النور، الّظلمة، الدّفاع، المناع، الغّامر، البُطالن، الُوجدان، األثير، 

ريبا، مرفوضا مهجورا عند أهل ملّتنا ودعوتنا، وكذلك الّصديق، وأشكال من هذا الكالم فصار، وإن كان غ

 . (42")هو عند عّوامنا وجمهورنا، ول يستعمله إلّ الخواص وإلّ المتكلّمون

يها، يُمّحص فقله وعلجأوا أيضا إلى نشر األخبار المغلوطة اّلتي تجذب إلى تصديقها كّل من ل يستعمل        

 عنهم هللالادقة قد سمعت من يذكر أّن كبر أذن اإلنسان دليل على طول عمره، حتّى زعموا أّن شيخا من الّزن

، الت أذنهمن ط قال:أليس قد زعمت يامولي أنّ تعالى، قدّموه لتُضرب عنقه، فعدا إليه غالم سعدي كان له ف

 . (43)طال عمره؟ قال:بلى، قال:فهاهم يقتلونّك قال: إنّما قلت: إن تركوه

وفي الحقيقة أّن انتشار مثل هذه وتصديق النّاس لها دليل على تردّي في المجتمع العبّاسي أو دليال على ما      

ين استساغوا اإلسالم البسيط والّسمح، لم يستطيعوا فهم المانويّة، كما آلت إليه حركة الّزندقة، وأّن العرب الّذ

وبقوا مصّرين على عدم فهمه، رغم ، اإلسالمي، ولم يفهموهأّن المانويّة أنفسهم، لم يندمجوا في المجتمع 

 .(44)تعلّمهم العربيّة وتعريب كتب ديانتهم، مّما يعني فشل مخّططاتهم الّتي حاولوا تنفيذها

دّ سواء ّمة على ح بالعاوهذا يؤكد أّن األمر، كان تنظيما فكريّا مخّططا له من تلك الفئات القريبة والمحتكةّ     

ئنا لى أغبياصار إ فلول متكلّمو النّصارى وأطبّاؤهم ومنّجموهم، ما "من أطبّاء ومتكلّمين ومنّجمين نصارى 

 تعالى هللاير كتاب فوا غلدّيصانيّة والمرقونيّة...ولما عروظرفائنا ومّجاننا وأحداثنا شيئ من كتب المنّانيّة وا

 .(45")وسنّة نبيّه

وذكر بعضا   (46)ويظهر أّن الجاحظ، لم يحكم بالّزندقة على الكثير من الّشعراء وغيرهم كبشار بن برد       

ويبدو أنّه كان محقّا، فقد روى  (47)من أشعاره في كتاب البيان والتّبيّين، لنستدّل بها على وضعه إزاء الّزندقة

لسبب الّزندقة،  (49)، كما أبعد سبب قتل بعض الكتّاب، كابن المقفّع(48)مؤرخون أّن قتله في الّزندقة كان خطأ
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سياسيّا، ولم يكن لسبب الّزندقة، ثّم كتب لبني العبّاس عبد هللا بن المقفّع،  موردا الّسبب الحقيقي لقتله أنّه كان

م البّيت على صاحبه، في حين يثبت الّزندقة على كتّاب  فأغرى بهم عبد هللا بن علّي، ففُطن له وقُتل، وهُدِّ

 . (50)ة والنيل حتّى هلكآخرين، مثل قوله: ثّم كتب لهم يونس بن أبي فروة، وكان زنديقا، فطُلب، فاختفى بالكوف

 :الش عوبي ة ودعواها -2

 :مفهومها عند الجاحظ -أ  

ل أعدى على وبيّة، والّشع ثّم إعلم أنّك لم تر قوما قّط أشقى من هؤلء"يعّرفها الجاحظ بالنِحلة الدّينيّة      

عرفها بالمذهب ي، ثّم (51)ول نصبا، ول أقّل غنما من أهل هذه النّحلةدينه، ول أشدّ استهالكا لعرضه، ول أط
 .(52) "ألّن الّشعوبيّة، قد طعنت في جملة هذا المذهب على قضيب النّبي صلّى هللا عليه وسلّم"

ويربط الجاحظ ظهورالّشعوبيّة بواقع المجتمع العبّاسي سلطة وعاّمة، دون تحديد خليفة بعينه أو وزير        

وأرجو أن يكون هللا، قد أغاث المحقّين "أو كاتب؛ ألّن المشكلة تعدّت األشخاص على ما يبدو إلى األّمة 

هذا الدّهر الصعب والّزمن الفاسد، أشدّ ورحمهم، وثوى ضعفهم وكثّر قلّتهم، حتّى صار ولّة أمورنا في 

  .(53")استبصارا في التّشبيه من علّيتنا، وأعلم بما يلزم فيه منّا، وأكشف للقناع من رؤسائنا

ح من جديد ّل ما يطرل لكأّما على مستوى طبقة العاّمة، فكان التأثير واضح من عدم سيادة التّفكير والتّقبّ      

يات بلغوا غاوأجمع  وصادفوا النّاس، وقد انتظموا معاني الفساد"دون رويّة، وهو ما شّجع انتشار الّشعوبيّة 

لّ سدته، ول دنيا إا إلّ أفقي دينبعد عالم والحميّة، الّتي ل تُبالبدع، ثّم قرنوا بذلك العصبيّة الّتي هلك بها عالم 

 .(54")أهلكتها

قاعدة لتقبلها ها قّمة وي وقتفظهور الّشعوبيّة كان مخّطط ومدبّر له، أّول بتهيّئة المجتمع العبّاسي اإلسالم     

ل أولئك بة العجم؛ عامّ  بيّة لم يكونواكجديد يفرض نفسه، وجب تقبّله كأمر واقع، إلّ أّن الّذين قادوا الّشعو

تمع العبّاسي م في المجقبّلهتالعجم الّذين كانوا يمثّلون طبقة الموالي في المجتمع       العبّاسي؛ أي الّذين تّم 

 كتركيبة طبيعيّة فيه.

ب با كن منوعليه فتركيز الجاحظ على الموالي، وكما سبق أن شرحته في الفصول الّسابقة، لم ي      

وهو "ة قة الخاصّ و طب العشوائيّة؛ بل لما لهذه الفئة من دور في التّنّكرلُمواليها، خاّصة على مستوى القصور

رب، وقد والع ما صارت إليه العجم من مذهب الّشعوبيّة، وما قد صار إليه الموالي من الفخر على العجم

لَ "بيل النّ ولئه، قد صار عربيا لقونجمت من الموالي ناجمة، ونبتت منهم نابتة، تزعم أّن المولى ب ِم َمو  ى القَو 

ِمن ُهم  
َمِة النََسِب، لَ يُبَاعُ َولَ يُوَهبُ "وقوله" َمة  َكلُح   .(55)"الَولَُء لُح 

ها، لعربي وقتاقيقة حومعايشتهم للعرب، وتعّرفهم األكيد على تاريخهم من معامالتهم الّتي ل تعبّرعن       

ن مة، أنّهم اسيّ رست عليها، وربّما لوقوفهم على حقيقة من يحكم، ويدير القصور العبّ للتّأثيرات الّتي مو

ن يكونوا روض أالعجم عموما؛ كل ذلك دفعهم إلى فكرة الستعالء وطلب المكانة الحقيقيّة الّتي من المف

 عليها، من أنّهم أسياد والعرب مسودين.

العجم أشرف من  ، قالوا: "نحن معاشر الموالي بقديمنا في(56)وكانوا أيضا ضدّ بني جلدتهم من العجم      

صاحب عا، والعرب وبالحديث الّذي صار لنا في العرب أشرف من العجم، ولنا خصلتان وافرتان فينا جمي

كما جعل  الخصلتين أفضل من صاحب الخصلة، وقد جعل هللا المولى بعد أن كان عجميا عربيّا بولئه،

 .(57)يّاحليف قريش من العرب قرش

وحديث الجاحظ هذا يؤّكد أنّهم لم يرفضوا اإلسالم نظريّا، لكنّهم لم يتمثّلوه تطبيقّيا، فهم قد أهانوا       

 (58)يناقش أهل الّشعوبيّة من باب التّسوية اإلسالم؛ بل رّكزوا على النّسب وعراقة األصل، لذلك فالجاحظ لم

بينهم وبين العرب؛ بل من باب التّصغير لهم من شأن العرب، فالشعّوبيّة إذن نوع من المنافسة بين الفرس 

والعرب باعتبارهم عربا مسلمين، إذ نادى شعوبيو القرن الثّالث بأفضلية الفرس، أو غيرهم من األمم غير 

 . (59)ل دينيّةالعربيّة على العرب، ودافعوا عن دعواهم بحجج اجتماعيّة وثقافيّة 

ي في الحقيقة إّل هالّتي ما  (60)ومن جهة أخرى تنبيهه إلى الّصفة الّتي كانوا يظهرون بها وهي التّسويّة   

في باب الثّقافة  ، من تحقير للعرب خاّصة للخطباء ما يدخل(61)غطاء إلخفاء حقيقة ما تسعى إليه الّشعوبيّة
بأخذ  ء العرب،خطبا بيّة، ومن يتحلّى باسم التّسويّة وبمطاعنهم علىونبدأ على اسم هللا، بذكر مذهب الّشعو"

صرة  .(63")عند مناقلة الكالم، ومساجلة الخصوم (62)اِلمخ 
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ثّم إنّه لم يقصد بالّشعوبيّين الفرس فقط؛ بل العجم الموالي وفكرة العجم تشمل الهنود      

ا بذكر سليمان صلّى هللا عليه وسلّم؛ ألنّه من أبناء وإنّما بدأن"وغيرهم، واألكثر من ذلك يذكر(64)والّزنوج

مثّلوا أغلبيّة العجم في  ، وخّص الفرس أكثر؛ ألنّهم(65")العجم والّشعوبيّة إليهم أميل، وعلى فضائلهم أحرص

قالت الّشعوبيّة، ومن "القصور العبّاسيّة في العصرالعبّاسي األّول، وأّن بعضا منهم يمثّل جناحا متعّصبا 

 .  (66")يتعّصب للعجميّة

 :دعواها ووسائلها -ب 

زها على تركي يرّكز الجاحظ على ماذهبت إليه عيون الّشعوبيّين، ربّما لتوضيح أساس الجاحظيّة من      

في  عترافااحتفاظ العرب بالعصا، رغم التّحّولت المشهودة من قصور وغيرها من مظاهر التّحّضر، وهو 

 يّة. لحقيقة منهم بطريقة ضمنيّة ل تصريحيّة، أّن هناك أصال عربيّا رغم ما تتداوله الّشعوبا

أردنا "وإن رّكز الجاحظ على الخطباء والخلفاء العبّاسيّين خاّصة في حمل العصا والمخاصر وغيرهما       

عوبيّة في طعنهم على خطباء العرب أبقاك هللا أن نبتدئ صدر هذا الجزء من البيان والتّبيين، بالّردّعلى  الشّ 

والِعصي،ّ وأشاروا  (67) األرض بأطراف الِقّسي وملوكهم، إذا وصلوا أيمانهم بالمخاصر، واعتمدوا على وجه

 من جهة. (68")عند ذلك بالقضبان القُنى

ذهب ذكر مبنبدأ على اسم هللا و "ومن جهة أخرى اعتمادهم على الّشعر كوسيلة جدل في ذاك الوقت      

صرة عند م، لة الكالمناق الّشعوبيّة، ومن يتحلّى باسم التّسويّة وبمطاعنهم على خطباء العرب، بأخذ الِمخ 

 .(69")ومساجلة الخصوم بالموزون والمقفّى والمنثور الّذي يُقّف وباألرجاز عند المتج

ّشتم لى الر، حتّى وصلوا في تصغير شأن العرب إما يؤكد أّن هناك منطقا عربيّا يستعمل الّشع       

اد واإلعتم تّكاءوقد طعنت الّشعوبيّة على أخذ العرب في خطبها الِمخصرة والقناة والقضيب واإل"والستهزاء

تعّصب ي، قالت الّشعوبيّة ومن (70")على القوس، والحدّ في األرض، واإلشارة بالقضيب بكالم مستكره

 . (71")اع والقناة للبّقار والعصا للقتال والقوس للّرميالقضيب لإليق"للعجميّة:

نّهم أل ؛فأضحوا خطرا ولعّل هذا ما حدا بالجاحظ للّردّ على العجم الّذين أصبحوا يحتلّون أرفع المراتب،      

 حضارتهم تفّوقبيدينون سّرا بديانتهم المجوسيّة، وإن كانوا يتظاهرون باإلسالم، ويزدرون العرب ليقينهم 

فرس ا على العرب ومالجاحظ بكّل ذلك، فالتمس ما للوثقافتهم الفارسيّة، وإن كانوا يحسنون العربيّة، فتبّصر 

 .(72)في ميدان الثّقافة، وبحث عّما يبرهن على تفّوق العرب وتقصير العجم

الجاحظ أيضا انطلق من مشاهدة، فالّشعوبيّة أجنحة، فيها جناح يظهرالتّسويّة مع العرب لكنّه يتّفق مع        

لتّسويّة قد تسّهل عليهم معرفة أحوال العرب إزاءهم؛ بل وصلت المتعّصب في التّصغير من شأن العرب، فا

حتّى للتّصغير من شأن الّرسول صلّى هللا عليه وسلّم، مّما يلفت النتباه إلى إسالمهم النّظري فقط، وأّن 

ليه ؛ ألنّها قد طعنت في جملة هذا المذهب على قضيب النّبّي صلّى هللا ع(73)الّشعوبيّة قد جاهرت بما تُخفيه

وعلى عصا موسى؛ ألّن موسى صلّى هللا عليه وسلّم، قد كان اتّخذها  وسلّم وعنزته وعلى عصاه وِمخصرته

 .(74)من قبل أن يعلم ما عند هللا فيها

رعيّة ولفاء ويمكن اعتماد أدلّة وحجج تصغيرهم بشأن العرب دليال على اعترافهم بتمّسك العرب خ       

جمت ِحكم لهند وتُرتب اكوقد نُقلت " التهم، الّتي لم يقدر اللّسان العجمي ول العادات الدّخيلة معهم تغييرهابأص

لّتي اكتبهم،  جم فياليونان، وُحّولت آداب الفرس، فبعضها إزداد ِحسناا وبعضها ما انتقص شيئا، لم تذكره الع

ن إلى من لساومن أّمة الى أّمة ومن قرن إلى قرن ُوضعت لمعاشهم وُخطبهم وِحكمهم، وقد نقلت هذه الكتب 

ن، عرف المتكلّمون ، ما يدل أّن كتب الّشعوبيّي(75")لسان، حتّى انتهت إلينا وكنّا آخر من ورثها، ونظر فيها

 خاّصة أهل العتزال من أصحاب الجاحظ خطورة مافيها.

الدّين  ةغلوهي إذ ذاك  ب، كانت اللّغة العربيّة،وعليه فهؤلء الحاملين لهذه الحملة الّشديدة على العر        

ُرقّي، ة من العاليّ  والعلم والسيّاسة، ففاتهم أّن اضمحالل لغاتهم األصليّة على تعدّدها، وبلوغ أكثرها درجة

من  (76)هرا الدّ وحلول العربيّة محلّها، كلّها برهان قاطع على رئاسة العرب وِسَمة على جباههم، ل يمحوه

ّورا جماعة تطة التها، وهي دليل على نجاح اللّغة العربيّة، اللّغة حيث تنتصر اللّغة، تتطّور عقليّ محو سما

 . (77)كبيرا

ذهب بعض الدّارسين، من أّن كتاب البخالء ما هو إلّ محاولة لنتقاد الّشعوبيّين، وإثبات البخل عليهم  و      

، ولعّل الجاحظ يبرز حقيقة أخرى تأكيديّة على (78)ة المعيبةوإلصاقه بهم، بوصفه نقيصة من النّقائص اإلنسانيّ 
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مدى بقاء األصالة العربيّة، الّتي ربّما قد يُشّكك في أمرها؛ ألّن الّشعوبيّة رّكزت أكثر على ما بالقصور وطبقة 

وأخرى أنّك متّى أَخذ ت بيد    الّشعوبي، فأدخلته بالد األعراب الُخل ص ومعدن الفصاحة التّاّمة، "الخاّصة 

فَح، علم أّن الّذي قلت هو الحّق، وأبصر الّشاهد عيانا، فهذا فّرق ما  ووقّفته على  شاعر مغلق أو خطيب ُمص 

 .(79")بيننا وبينهم

لّشعوبيّة، تج أّن ايستن ة وبقائها، كانت أكثر أدلّة الجاحظ على ما ذهب إليه، وهذا ما جعلهفاللّغة العربيّ      

ألنّه  م حقيقة؛إلسالفشلت في محو األصالة العربيّة، ومنه  حسدت العرب على ذلك، ما يدّل أنّهم لم يتمثّلوا ا

الكا شدّ استهأول  ول أعدى على دينه ثّم اعلم أنّك لم تر قوما قّط أشقى من هؤلء الّشعوبيّة "يرفض الحسد

د على الحس لعرضه ول أطول نصبا ول أقّل غنما من أهل هذه النّحلة، وقد شفى الّصدور منهم طول جثوم

مة، ولو ن المضطرلنّيراقلوبهم، وغليان تلك المراجل الفاترة، وتَّسعُر تلك ا أكبادهم، وتََوقُد نار الّشنآن في

 اتهم ومام وهيئملّة وزّي أهل كّل لغة وعللهم على اختالف شاراتهم وآلتهم وشمائلهعرفوا أخالق أهل كّل 

 . (80)"الطهمخى من علّة كّل شيئ من ذلك، وِلَم اجتلبوه، وِلَم تكلّفوه ألراحوا أنفسهم، ولخفّت مؤونتهم عل

ين، ل هم مسلمس أنّ على أسا وما يؤّكد كرم العرب معهم، أّن الخلفاء العبّاسيّين ولّوهم مناصب حّساسة،      

صل في كي األعلى أساس أنّهم عجم، ولكنّهم وّظفوها للقضاء على العنصر العربي، كما فعل األفشين التّر

حكم بدل لى العهد الخليفة المعتصم، وقد كان األفشين الّذي سعى لقتل من ولّه طمعاا في إيصال العجم إ

 .(81")فرُت بالعرب شدخت رؤوس عظمائهم بالدّبوسإذا ظ"الخلفاء العبّاسّيين العرب، يقول:

ده عن اإلسالم والدّولة اإلسالميّة خاّصة في أمر       ذكر بعض المؤّرخين مدى ثقة العرب في األفشين في ذو 

لما  (84)المعتصم عليه سخط ، فلّما (83)، َحَمدَهُ له الخليفة فمدحه الّشاعرأبو تّمام(82)القضاء على بابك الخّرمي

نُسب إليه من سوء الّسيرة وقُبح الّسريرة، وأنّه يخطُب درجة بابك ويريد التّحّصن بموضع يخلع فيه يده عن 

الّطاعة، وأظهر القاضي ابن أبي دؤادة عليه أنّه على غير اإلسالم، قام أبو تّمام معتذرا للمعتصم من تقديمه 

 .(85)واجتبائه

 :في انتشارهماالعوامل المؤث رة  

 :نشـــاط الت رجمة وآثـاره -

ظاهر يّا من مرئيس كانت التّرجمة في أوّجها زمن العبّاسيّين خاّصة زمن الخليفة المأمون، تشكّل مظهرا     

ذ إعاداته، وياته تلك التّأثيرات األجنبيّة على الحضارة اإلسالميّة، وعموم المجتمع العربي اإلسالمي وذهن

ت  بإفسا كري ؛ بل الفياسيح المجال للعناصرغيرالعربيّة، وعلى رأسهم الفرس لممارسة ليس فقط الدورالسّ تقو 

، تب الهندكنصور والجتماعي، ومنه سمحت بتدعيم الّزندقة والّشعوبيّة، فتُرجمت زمن الخليفة أبي جعفر الم

 .(86)إلى العربيّة حول حركة النّجوم -سيد هنتا -منها كتاب اسمه 

قّرب إليه المنّجمين وتُرجم في عهده كتاب كليلة ودمنة، الّذي تناول إصالح األخالق وتهذيب النّفوس،        

جلبه بروزويه الحكيم الفارسي من الهند إلى ملك الفرس أنوشروان بن قباذ وترجمه له من الهندية إلى 

 .(88)في المنطق( 87)ا ترجم كتب أرسطوالفارسيّة، ثّم ترجمه عبد هللا بن المقفّع، كم

ك النّجوم يد بإشرالتّوحفاألكيد أّن هذه الترجمات خاصة لعلم الفلك، قد فتح الباب للخرافات، وأخّل بمبدإ ا     

 لعلميّة،واد اوالكواكب في تحديد سيرورة اإلنسان، لذلك اهتّم الجاحظ فيه بذكرعيوب المترجمين لغير الم

ق مذهبه وحقائ إّن التّرجمان، ل يؤدّي أبدا ما قال الحكيم على خصائص معانيه"لذلك  بوضع مقارنة خفيفة

 .(98")ودقائق اختصاراته وخفيات حدوده ول يقدر أن يّوفيها حقوقها، ويؤدّي األمانة فيها

  بدّ ول" ينيّةكما جعل من الواجب أن تتوفّر في المترجم شروط لمواصلة عمله في ترجمة الكتب الدّ        

ها سواء ون فيللتّرجمان، من أن يكون بيانه في نفس التّرجمة في وزن علمه في نفس المعرفة وينبغي أن يك

للّغتين، حدة من اّل واوغاية، ومتى وجدناه أيضا قد تكلّم بلسانين، علمنا أنّه قد أدخل الّضي م عليهما؛ ألّن ك

ذا إتمكنه كتمّكن اللّسان منهما مجتمعتين فيه، تجذب األخرى، وتأخذ منها، وتعترض عليها، وكيف يكون 

العيوب كلّها تظهر في  ، مؤّكدا أنّ (09")انفرد بالواحدة، وهذا قولنا في كتب الهندسة والتّنجيم والحساب واللّحون

 .(91)"وز عليهما يجفكيف لو كانت هذه الكتب كتب دين وأخبار عن هللا عّز وجّل، ب "الكتب الدّينيّة المترجمة

وفي ذلك دعوة من الجاحظ إلى اإلهتمام بحركة التّرجمة ل بتوقيفها، والتّأكيد على تكوين مترجمين        

لترجمات مسلمين عرب حتّى ل يضيفوا إلى التّرجمات تأثّرهم بأديان أخرى، ألّن العيب سيظهر خاّصة في ا
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ومتى لم يعرف ذلك المترجم، أخطأ في تأويل كالم الدّين، والخطأ في الدّين "الّتي تؤّكد أخطاء المترجمين 

 .(92")أّضر من الخطإ في الّرياضة والّصناعة والفلسفة والكيمياء وفي بعض المعيشة الّتي يعيش بها بنو آدم

أهل  خاّصةالّصعب الّذي يقوم به المتكلّمون و وفي ذلك على ما يبدو توضيح من الجاحظ للدّور       

ق اجة الفرول حالعتزال، في الّردّ على المخالفين ومن ذلك فهو يتّفق مع ماقاله جميل صليبا، في أنّه ل

لعقل لخلفاء ااشّجع واإلسالميّة إلى دعم حججها بالبراهين المنطقيّة، لما أقبل النّاس على ترجمة هذه الكتب، 

ا شأن العلماء وحثّوهم على تأليف الكتب،العربي على  ة ديلتوكيد العق القتباس من العقل اليوناني، وأعلو 

نطق نوا بالماستعاواإلسالميّة، وأّن المعتزلة والمتكلّمين عملوا على نشر الدّعوة الدّينيّة بطريق العقل، 

 .(93)اليوناني في دحض آراء المخالفين

ي فس آخرين ت ألناعلى خطورة هذه الكتب المترجمة؛ ألنّها في الحقيقة كُتبوفي سياق آخريؤّكد الجاحظ       

جمت عدّة مرات من ألسنة مختلفة، و ن  مرة كافي كلّ األصل هم غير مسلمين، من هنود وغيرهم، ثّم إنّها تُر 

زرع بتعّلقة مرة المترجموها يَُحّملوها إضافات وعليه، فترجمتها ونقلها إلى الّرعيّة المسلمة فيه من الخطو

، اب الفرسلت آدوقد نُِقلت كتب الهند، وتُرجمت ِحكم اليونان، وُحوِّ "عادات غريبة عن اإلسالم والمسلمين

طبهم م وخُ فبعضها إزداد حسنا وبعضها ما انتقص شيئا، لم تذكره العجم في كتبهم، الّتي ُوضعت لمعاشه

ا، تهت إلينى انإلى قرن ومن لسان إلى لسان، حتّ  وِحكمهم، وقد نُقلت هذه الكتب من أّمة إلى أّمة ومن قرن

 .(94")وكنّا آخر من ورثها، ونظر فيها

 خص ثمنهره لرُ وفي عهد الخليفة هارون الّرشيد نشطت حركة التّرجمة والتّأليف وتصنيع الورق وانتشا     

له وتيّسرت الكتابة عليه، كما أغدق على العلماء الهبات، فنشطت أَُسر ف جمـة، لتّراي حركة وسهولة حم 

ب كليلة ودمنة من محبِّي الح (95)كأسـرة البـرامكة وعلى رأسـها يـحي بـن خالد ر، كمة والكالم والنّظالّذي عر 

 .(96)في أيامه كثُرالمتكلّمون وجادلواوناظروا ووضعوا الكتب

، فاستخرج كتب الفالسفة اليونان من جزيرة (97)أّما في عهد الخليفة المأمون، الّذي عُد  من كبارالعلماء        

ه كـان مـحبّا للعلوم والفلسفة، فتُرجمت الكتب (98)قبرص ، وبلغـت الحـركة العلمـيّة في عهـده أوجها؛ ألنـ 

، لتبرزشخصيّة المترجم (99)لميّا للقيام بحركة التّرجمةالفلسفيّة، رغم نفورالمسلمين منها، فشك ل مجمعا ع

 .(100)ُحنين بن إسحاق

ذكرها ية الّتي لعويصوإجادةا منه لمادّته الّتي يـترجم مـنها كان يسمـح لنـفسه بشـرح وتبسيط العبارات ا    

ت، كما لتّفسيراح والّشروالمؤلف، كما يقدّم لكّل كتاب بترجمة لمقدّمة العالم الخبير، ويُعَلِّق عليه ببعض ا

د اب المراالكت اشتهر بدقّته، ل يُقِدمُ على التّرجمة إلّ بعد الحصول على ثالث مخطوطات على األقل من

م نّصها ويصّححه، إذا ما دعت الحاجة إلى هذا ترجمته، يقابل بينها ويُقَّوِ
(101). 

ؤدّ الهدف المرجو منه خاّصة على المستوى الدّيني، يبدو أّن هذا النّشاط المكثّف في حركة التّرجمة، لم يُ       

المترجم حتما "لذلك يرى الجاحظ أّن التّرجمة، قد تكون صحيحة نسبيّا لكّل المعارف ما عدا الجانب الدّيني 

ستكون له أخطاء في تأويل كالم الدّين والخطأ في الدّين، أضّر من الخطإ في الّرياضة والّصناعة والفلسفة 

، وهذا سيُدخل حتما بِدعاا ولو بشكل غير مقصود، (102")ء وفي بعض المعيشة، الّتي يعيش بها بنوآدموالكيميا

إّن الفلسفة اليونانية وَمن أشبهها من عقلي في "تجعل العاّمة تميل إلى تصديقها باعتبارها فاقدة للتّشكيك 

  .(103")اإللهيات، كان ُحقنة مسمومة لتراثنا الدّيني النّظيف

هـــــــد -أ      :الن سك والز 

لبيان والتّبيين ذكر ، وفي كتاب ا(104)أشار الجاحظ في مؤلّفاته خاّصة الحيوان إلى ظاهرتي النّسك والّزهد     

ب وحدهم؛ ان العر يخصّ قائمة للنّّساك والّزّهاد، مّما يؤّكد وجود هاتين الفئتين في المجتمع العبّاسي، وهما ل

اس رمي النّ ي، وأن ونسك المتكلّم التّّسرع إلى إكفار أهل المعاصي"بل لكّل التركيبات الموجودة في المجتمع 

ن واإلغراق مه للدّيتعظي يل، أو بالّزندقة، يريد أن يوهم    أمورا، منها أّن ذلك ليس إلّ منبالجبر، أو بالتّعط

 .(105")فيه

ومن هذا يظهر أّن الجاحظ حكم على بعض المتنّسكين من مختلف الفئات على ما شاهده على أساس      

علم بسوئها، أو تعدّ على استقرار توضيح طريقته، ليصل أّن نسكهم يعني تركهم الّسلوكات الّتي كانوا على 

المجتمع األخالقي، لكنّه في الوقت نفسه يذهب إلى أّن ذلك لم يتعد فكرة التّظاهر أمام النّاس، والفعل المنكر 
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بقي ساري التّطبيق عندهم، مّما يؤّكد به أّن النّّساك قد مثلوا الّسلبيّة في تغيير أحوال المجتمع األخالقية من 

 ألردأ، ما يجعل الفرد الواحد من أي عقيدة مسؤول عن تغيير نفسه بنفسه، بما يراه أصلح لها. التّردي إلى ا

قد إختلط  ، لما هوقليّةفالجاحظ يشير بطريقة ضمنيّة إلى الصعوبة الكامنة في إفهام العاّمة بالطريقة الع       

من مسلمين  جتماعيّةت التعي أّن كّل التركيبا عليها فهما، فالتّنّسك بالنّسبة لها حالل ومطلوب شرعا، لكنّها ل

نسك ودّيوان، دع الوغيرهم لها هذا الّسلوك، فيّوضح بدقّة أّن نُسك الخراساني أن يحّج، ونُسك البنَوي أن ي

عة، ة في جماالصالوالمغني أن يكثر التّسبيح، وهو يشرب الّنبيذ والّصالة على النّبي صلّى هللا عليه وسلّم 

مة فضي إظهار ترك النّبيذ، ونسك الّسوادي ترك شرب المطبوخ فقط، ونسك اليهودي إقاونسك الرا

 .(106)الّسبت

وربّما أراد الجاحظ التّلميح إلى أّن التّنّسك، كان أحد وجوه الّزندقة، على اعتبار مفهومها إظهار شيئ        

لّمين الّتي يبدو أّن بعضا منها أيضا قد لجأ إلى التّنّسك إلخفاء وإخفاء آخر، ولم يستثن الجاحظ فئة المتك

معاصيه، فنسك المرتاب من المتكلّمين أن يتحلّى برمي النّاس بالّري بة ويتزيّن بإضافة، ما يجد في نفسه إلى 

ى به خصمه، خوفا من أن يكون فُطن له، فهو يستر ذلك الدّاء برمي النّاس به، ونسك الخارجي الّذي يتحلّ 

ويتزّيا بجماله، إظهار استعظام المعاصي، ثّم ل يلتفت إلى مجاوزة المقدار وإلى ظلم العباد، ول يقف على أّن 

 (.107)هللا تعالى، ل يحّب، أن يظلم أظلم الّظالمين، وأّن في الحّق، ما وسع الجميع

ر، فنسك لتّكبّ اظهور ظواهر منها ومن العادات المقيتة الّتي تمّخض عنها هذا التّنّسك لدى البعض،       

لوا: إذا ، وقد قالحسبةالخراساني أن يحّج وأن ينام على قفاه ويعقد الّرياسة، ويتهيّأ للّشهادة ويبسط لسانه با

سّول، أي نبذ ، والثّانية هي التّ (108)نسك الّشريف، تواضع وإذا نسك الوضيع، تكبّر، وتفسيره قريب واضح

عمل، عض اللمشروع، فالّصوفي الُمظهر للنّسك من المسلمين، إذا كان فسال ببالعمل، ومنه نبذ الكسب ا

نّصراني ان التطّرف وأظهر تحريم المكاسب، وعاد سائال وجعل مسألته وسيلة إلى تعظيم النّاس له، وإذا ك

لك لّى بذتحّي، وفسال نذل مبغضا للعمل، ترّهب ولبس الّصوف؛ ألنّه واثق، أنّه متى لبس وتزيّا بذلك الزّ 

 . (109)فّوهاللّباس وأظهر تلك الّسماء، وأنّه قد وجب على أهل اليسر والثّروة منهم، أن يعولوه ويك  

تها، يّة وفئاجتماعما يؤّكد به الجاحظ أّن ظاهرة التّنّسك، قد تطّورت هي األخرى بحسب التّركيبة ال      

ّزهد، وليس ال نّسكظ أولى أهمية بالغة للحديث عن التّ وآثار ذلك الّسلبيّة على المجتمع، والمالحظ أّن الجاح

لعصر اّهاد في الزّ  ربّما ألنّه اعتبر أّن المعتزلة من الّزّهاد أصال، وهو ماذهب إليه بعض الدّارسين، كلمة

اء تلفة، قرّ اء مخالعبّاسي تطلق على الورعين الّصادقين الّزاهدين في الدّنيا والّراغبين في اآلخرة وبأسم

 .(110)زلة، عبّاد، قّصاص، نّساك، مصلّينمعت

دم هامات في ا إسهوعليه فإّن الّزندقة والّشعوبيّة وغيرهما أفكار لها جذور في المجتمع الفارسي، وله     

 البناء الوحدوي اإلسالمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وكان له شرح ،"الّسنا"ه يسمون الّزندقة، في أيّام ماني ظهر اسم الّزنادقة، الّذين أضيفت إليهم الّزندقة، وذلك أّن الفرس كان لهم كتاب (1)
ته، لفرس، فعّربانة من سّمي الّزند، فكان من أتاهم بزيادة على ما في كتابهم، يسّمونه زنديّا، فلّما جاءت العرب، أخذت هذه المه

ويري:نهاية لنعث. أنظر، اكر الب: زنديق، فالثنويّة هم الّزنادقة، فألحق هذا السم بسائر من اعتقد الِقدَم، وأبى حدوث العالم، وأنوقالت

ق ا، أو تخلّ أي صار زنديق ؛المرأة، وزندف، أو تّزندق الّرجلأي دين  ؛زن دين ،زنديق، هو معّرب ؛169، ص16، ج8األرب، م

التّسليم. أنظر،  مدارها على الّتي والنّتائج، بما يفسد العقائد الدّينيّة ،هم: من تزندق، أي ألنّه تّورط في األقيسةبأخالق الّزنديق، وقول
بو برس، ابع تيبطرس البستاني: كتاب محيط المحيط، قاموس مطول للّغة العربيّة، مطبعة لبنان، ساحة رياض الصلح، طبع في مط

 . 381زنو، صم، مادّة 1987لبنان ، طبعة جديدة

 . 110الجاحظ: الّرسائل الّسياسيّة، ص (2)
لى الّتي تب هللا تعاوقعا كميقول الجاحظ إكبارا منه للدّين اإلسالمي والقرآن تحديدا "وأكثر من كتبهم نفعا، وأشرف منها نظرا، وأحسن  (3)

 .  55، ص 1: الحيوان، جفيها الهدى والّرحمة، واإلخبار عن كّل حكمة، وتعريف عن كّل سيّئة وحسنة. أنظر، الجاحظ

 . 262الجاحظ: الّرسائل الكالميّة، ص (4)
لى دين عالّتي كانت  هيون، يتّفق الجاحظ في رأيه هذا مع ماذكره المسعودي، أّن الفئة الّزندقيّة األكثر نشاطا في عهد الخليفة المأم (5)

بصرة، ة من أهل الالّظلمإذ ذكر ثمامة بن أشرس، قال: بلغ المأمون خبر عشرة، مّمن يذهب إلى قول ماني، ويقول بالنّور و ؛المانويّة

 ، فسأله عنال رجالفأمر بحملهم إليه، بعد أن سّموا واحدا واحدا، فلّما وصلوها، وأدخلوا على المأمون، جعل يدعو بأسمائهم رج

ر ذلك، وغي ،ة منهاالبراءويأمره أن يتفل عليها و ،تحنه، ويدعوه إلى البراءة من ماني، ويظهر له صورتهمذهبه، فيخبره باإلسالم، فيم
ن، فمرّرهم بالسّ   .  306، 305، ص ص3يف. أنظر، المسعودي: مروج الذّهب، جفيأبَو 
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أو تطلق على  ،أو الفرقة ،مذهب واحد، فتكون مرادفة للجماعة النِحل، جمع نِحلة بكسرالنون، تطلق على طائفة من النّاس، يجمعهم  (6)

طائفة من النّاس، تجمعهم عقيدة باطلة، أوعقيدة مخالفة لعقيدة الجماعة، فتكون حينئذ مرادفة للبدعة. أنظر، جميل صليبا:المعجم 

 . 461، 460الفلسفي، ص ص
وكلمته من ذات هللا، كما يقال: أّن هذه الخرقة من هذا  ،من ذات هللا كذبت النّصارى على هللا في أمر عيسى، بقولهم: عيسى روح هللا (7)

والجماعة أحمد بن  ام أهل الّسنّةوليس عيسى هو الكلمة. أنظر، إمّ  ،ام أحمد بن حنبل: أّن عيسى بالكلمة كانالثوب، ويردّ عليهم اإلمّ 

متشابه القرآن وتأّولوه على غير تأويله، تحقيق صبري بن سالمة هـ: الّردّ على الجهميّة والّزنادقة فيما شّكوا فيه من 241حنبل ت
 . 126م، ص2003هـ/1424شاهين، دار الثّبات للنّشر والتّوزيع، الّطبعة األولى، 

 . 262الجاحظ: الّرسائل الكالميّة، ص (8)

آلفاق، اّزنادقة من لب الطع الهادي في ولعلّهم كانوا طوائفا على ماذكره ابن كثير، حين تحدّث عن معاملة الخالفة العبّاسية لهم "وشر (9)
 .  535ابق، صأنظر، ابن كثير: مصدر س فقتل منهم طائفة كثيرة".

كر في بري كما ذالجاحظ لم يذكر أّن الّزندقة كانت أيضا في بعض بني هاشم، مّمن ذكرهم الطّ  ؛ 262ابق، صالجاحظ: مصدر س (10)

ى بن ذكر عن علو ،الهادي للّزنادقة، فقتل من بني هاشم يعقوب بن الفضلطلب الخليفة موسى  م، فيها اشتدّ 786هـ/169أحداث سنة

بن  اس بن ربيعةن عبّ حمن بمحّمد الهاشمي، قال: كان الّمهدي أتى بابن لداود بن علّي زنديقا، وأتى بيعقوب بن الفضل بن عبد الرّ 
ت منه، وأقرّ  ت حبلىوى وفاطمة، فأّما فاطمة، فُوجدوأر ،الحارث بن عبد المطلّب، وكان ليعقوب ولد من صلبه عبد الّرحمن والفضل

تا ن قبل، فأقرّ هدي موامرأة يعقوب بن الفضل، وليست بهاشميّة، يقال لها: خديجة على الهادي أو على المّ  ،بذلك، ...فأدخلت فاطمة

 .   1688ابق ، صحامل من أبيها. أنظر، الّطبري:مصدر س بالّزندقة، وأقّّرت فاطمة بأنّها
والقدح  ،عّرض للحرموالتّ  ،عن الخليفة أبي جعفر المنصور قوله: الملوك تحتمل كّل شيئ من أصحابها، إلّ ثالثا، إفشاء الّسرّ أُثر  (11)

 . 1648في الملك. أنظر، الّطبري: نفس المصدر، ص

 . 269الجاحظ: المحاسن واألضداد، ص (12)
ب به إلى هللا تعاالنُسك، هو العبادة والّطاعة، وكلّ  (13)  . 247، ص14ب، جان العرأي، تعبّد. أنظر، ابن منظور: لس ؛لى ما تُقُّرِ

 . 97، ص1الجاحظ: الحيوان، ج (14)

وهو  ،عبارة" جدّ المهدي في طلب الّزنادقة، والبحث عنهم في اآلفاق" يستعمل كل من الّطبري والجهشياري والذّهبي وابن كثير (15)

م، وفيها جدّ المهدي في طلب الّزنادقة، 783هـ/166هم عليها. أنظر، أحداث سنة أراه تأكيدا لما ذكره الجاحظ من صفة الّسياحة، الّتي
الذّهبي)اإلمام  ؛ 527ابن كثير: المصدر الّسابق، ص ؛1678ابق، صأنظر، الّطبري: مصدر س والبحث عنهم في اآلفاق، وقتلهم .

حسن إسماعيل مروة، قرأه وقدّم  :، حققّه وعلّق عليههـ(:دول اإلسالم748هـ/673شمس الدّين أبي عبد هللا محّمد بن أحمد بن عثمان

 .  118، ص2ابق، جالجهشياري: مصدر س ؛155، ص1م، ج1999، الّطبعة األولىمحمود األرناؤوط، دار صادر، بيروت :له
ي: مصدر ّطبرالأنظر،  م قتل المهدي الّزنادقة ببغداد.785هـ/168تجوالهم وسياحتهم تلك جعلتهم يرتادون كّل األماكن، ففي سنة (16)

 .1679ابق، صس

. أنظر، هو سائحفأوللعبادة، وهي عاميّة، محّرفة عن ساح، يسيح،  ،أو يسوح؛ أي ذهب في األرض ،الّسياحة، من ساح الّرجل (17)

 .  445بطرس البستاني: محيط المحيط، مادّة سوا، ص
 . 157، ص4الجاحظ:الحيوان، ج (18)

 الّصفري، كما ذكر الجاحظ.نفسه. نقال عن ما حدّثه به أبو شعيب القالّل  (19)

اعترفت و ،ت كتابهمة، فقرأيذكراألصفهاني ما يؤكد هذا، إذ أورد أّن الخليفة هارون الّرشيد، أتى ببنت مطيع بن إياس في الّزنادق (20)
 . 296، ص 13به، وقالت:هذا دين علّمنيه أبي، وتبت منه، فقبل توبتها، وردّها إلى أهلها. أنظر، األصفهاني: األغاني، ج

 . 157ابق، صالجاحظ:مصدر س (21)

 نفسه. (22)
وإذا ، ورهبان النّصرانيّة " ،يعقد الجاحظ مقارنة عينيّة، لما رآه في التّماثل بين رهبان الّزنادقة ؛120، ص1جاحظ: الحيوان، جال (23)

ى لبس، وتزيّا بذلك الّزي، وتحلّى بذلك اللباس، كان النّصراني فسال نذل، مبغضا للعمل، ترّهب، ولبس الّصوف، ألنّه واثق، أنّه متّ 

، 120وأظهر تلك السماء، وأنّه قد وجب على أهل اليُسر والثروة منهم، أن يعولوه، ويكفوه". أنظر، الجاحظ: نفس المصدر، ص ص

121. 
 .157، ص4الجاحظ: نفس المصدر، ج (24)

 .41، ص1الجاحظ: نفس المصدر، ج (25)

م  قتل 780هـ/163ففي بل بعضها، ؛، الّتي يظهر أنّها لم تكن كلّهاالمهدي مع كتب الّزنادقةيشير الذّهبي إلى تعامل الخليفة  (26)
، 1سالم، جول الوهو بحلب، فأحرقها. أنظر، الذّهبي: د ،المهدي جماعة من الّزنادقة، وصرف هّمته إلى تتبّعهم، وأتى بكتبهم

 .152ص

ولو  ،يم: أّن إنفاق الّزنادقة على تحصيل الكتب، كإنفاق النّصارى على البيعذكر الجاحظ ما قاله إلبراهيم بن الّسندي، قلت إلبراه (27)
كانت كتب الّزندقة كتب ِحكم وكتب فلسفة وكتب مقاييس وسنن وتبين وتبيّين، أو لو كانت كتبهم كتبا، تُعَّرف الناّس أبواب الّصناعات، 

واآلداب، وإن كان ذلك ل يقرب من  رتفاقات ورياضات، أو بعض ما يتعاطاه النّاس من الِفطن اسبل التكّسب والتّجارات، أو كتب أو 

ة على غنى، ول يُبعد من مأثم، لكانوا مّمن قد يجوز، أن يُظّن بهم تعظيم البيان والّرغبة في التّبيّين، ولكنّهم ذهبوا فيها مذهب الدّيان

 . 41ابق، ص. أنظر، الجاحظ:مصدر سطريق تعظيم الملّة
 . 641الجاحظ: الّرسائل الّسياسيّة، ص   (28)

ّزندقة وال لكتب ال. الجاحظ يلمح إلى وجود تنظيم، يشبه الدّولة لدى الّزنادقة، إذ يخّصصون أم41، ص1الجاحظ: الحيوان، ج (29)

 ا. الّتي قد تكون عندهم بمثابة القرآن عندن
 نفسه. (30)
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بن ا نه. أنظر،مليس في األمراء أكبر سمه حيدر بن كاوس، وكان بطال شجاعا مطاعا، افشين، من أولد ملوك األكاسرة، األ (31)

 .  58، ص2عماد الحنبلي: شذرات، ج

 . 269، ص3ابن خلدون: العبر، ج (32)
 نفسه. (33)

يصانيّة، هم قبل الدّ فيونيّة، المتحرك والجماد، أّما المرقلبن دّيصان كتب منها كتاب النّور والظّلمة، كتاب روحانية الحّق، كتاب  (34)

ون به ة كتاب يختصّ قيونيّ وهم طائفة من النّصارى أقرب من المنّانية والدّيصانية، زعمت أّن األصلين هما النّور والّظلمة ... وللمر
مرهم ظاهر وأ ،يررانيّة، وهم بخراسان كثوألصحابه عدّة كتب، وهم يتسترون بالنّص ،يكتبون به ديانتهم، ولمرقيون كتاب إنجيل

 .  402ابق، صأنظر، ابن النّديم: مصدر س كظهور المنّانيّة.

 . 42، ص1الجاحظ: الحيوان، ج (35)
 . 262جاحظ: الّرسائل الكالميّة، صال (36)

سة ري، المؤسّ الث الهجالعربي من الجاهليّة وحتّى القرن الثّ األب الدّكتور جرجس داود داود: الّزندقة والّزنادقة في األدب  (37)

 . 18م، ص2004هـ/1425الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان، الّطبعة األولى 

لودهم ج الب كقولهم: فما ام أحمد بن حنبل كثيرا من الشكوك الّتي تناقلها الّزنادقة في مضمون بعض اآليات القرآنيّة،ذكر اإلمّ  (38)
فَ يَن َكفَُرو الذِ الّتي عصت، قد احترقت وأبدلهم جلودا أخرى؟، فال نرى إلّ أّن هللا يعذّب جلودا، لم تُذنب، حين يقول"إن    ا بِآَيَاتِنَا َسو 

ا ُكل َما نَِضَجت  ُجلُودُُهم  بَد ل نَاهُم  ُجلُوداا َغي َرَها ِليَذُوقُوا العَ  ِليِهم  نَارا ا َحِكيمَ هللا كَ  ن  إِ ذَاَب نُص  ، فشّكوا في  56ا". سورة النساء، اآلية:اَن َعِزيزا

َمئِ وفي قول هللا "ُوُجوه  يَ  ،ام أحمد، القصد تجديدها فقطالقرآن، وقالوا:أنّه متناقض، بينما يذهب حسب اإلمّ  ة إِلَى َربَّها نَاِضرَ ذ  و 
، فقالوا: كيف 103، اآلية:َصاَر" سورة األنعامِرُكهُ األَب َصاُر َوُهَويَد ِرُك األَب  ، وقال في آية"لَتُد   23، 22سورة القيّامة، اآليتان:نَاِظرة"

لدّنيا، ألبصار في ااتدركه يكون هذا يُخبر أنّهم ينظرون إلى ربّهم؟، فشّكوا في القرآن وقالوا: أنّه متناقض، أي ينقض بعضه بعضا، ل

ّردّ على هـ: ال241ت ن حنبلبت فيه الّزنادقة.أنظر، إمام أهل الّسنّة والجماعة أحمد أّما في اآلخرة، فإنّهم يرونه، فهذا تفسير ماشكّ 
 ومابعدها.30الجهمية والّزنادقة فيما شّكوا فيه من متشابه القرآن وتأّولوه على غير تأويله، ص

 . 265ابق، صالجاحظ: مصدر س (39)

ك أكل اللحمان وشرب ينبغي لمن أراد أن يدخل في دين ماني، أن يمتحن نفسه، فإن رآها ت (40) قدر على قمع الّشهوة والحرص وتر 

ك أذية الماء والنّار والّشجر والنّبات، فليدخل في الدّين، وإن  لم يقدر على ذلك كلّه، فال يدخل في الدّين، و إن كان الخمر والتّناكح وتر 
أو قات، يتجّرد فيها  ،ن، وليكن له بإزاء أفعاله القبيحةيحّب الدّين، ولم يقدر على قمع الّشهوة والحرص، فليغتنم حفظ الدّين والّصديقي

  . 396ابق، صأنظر، ابن النّديم: مصدر س للعمل والبّر والتّهّجد والمسألة والتّضرع .

بعة الثّالثة، واإلداري والمالي(، دار الّطليعة، لبنان، الطّ عبد العزيز الدّوري: العصر العبّاسي األّول)دراسة في التّاريخ السيّاسي  (41)
أو  ،أو سبع، وهو أن يقوم الّرجل، فيمسح بالماء الجاري ،ذكر ابن النّديم أّن  ماني فرض الّصلوات أربع؛  88م، ص1997فيفري

فعند الّزوال والثّانية بين الّزوال وغروب  ،غيره، ويستقبل النّير األعظم قائما،  وتتخلّل الّركعات سجدات ...أّما الّصلوات األولى

الّشمس، ثّم صالة المغرب بعد غروب الّشمس، ثّم صالة العتمة بعد المغرب بثالث ساعات، فأّما الّصوم فإذا نزلت الّشمس القوس، 

ا، ثّم من بعد ذلك يُصام إذا صار وصار القمر كلّه نورا، يُصام يومين، ل يُفطر بينهما، فإذا أهّل الهالل يُصام يومين، ل يُفطر بينهم
يوم  نورا يومين في الجدّي، ثّم إذا أهّل الهالل، ونزلت الّشمس الدلو، ومضى من الّشهر ثمانيّة أيام، يُصام حينئذ ثالثين يوما، يُفطر كل

 . 397ابق، صصدر س. أنظر، ابن النّديم: معند غروب الّشمس، واألحد يعّظمه عاّمة المنّانيّة، واإلثنين يعّظمه خواّصهم

 . 486، ص3الجاحظ: الحيوان، ج (42)
 . 479،480، ص ص6الجاحظ:نفس المصدر، ج (43)

ميالدي عاشر الزهير محمد حمد الحراحشة:الّزندقة في المشرق اإلسالمي)نشوؤها وتطورها حتّى القرن  الّرابع الهجري/ال (44)

 .73البّيت، ماجستير، ص كتور عمر فاروق فوزي، جامعة آلاألستاذ الدّ  :دراسة تاريخيّة(، المشرف
 . 265اجاحظ: الّرسائل الكالميّة، ص (45)

يحون، ى نهر جوهي ناحية كبيرة، مشتملة على بلدان عل ،بشار بن برد، أصله من ُطخارستان، من سبي المهلب بن أبي صفرة (46)

ت في ألنّها كان ب بهاقرطة، لُقوهو جمع رعثة وهي ال ،وهو الّذي في أذنه ُرعاث ،مّما وراء النّهر، كنيته أبو معاذ، لقبه المرعث

لد أكمه، عقيلية، وو إمراة وهي قبيلة، وقيل: أنّه ولد على رّق، أعتقته ،صغره معلّقة في أذنه، عقيلي بالولء، نسبة إلى عقيل بن كعب
ّشعراء ن الم جاحظ الحدقتّين، قد تغّشاهما لحم أحمر، وكان ضخما عظيم الحلق والوجه، مجدّرا وهو في أول مرتبة المحدثين

 . 230، ص3المجيدين، نشأ بالبصرة، ثّم قدم بغداد، ومدح الخليفة المهدي العبّاسي. أنظر، البغدادي: خزانة األدب، م

ونُسب  ،ُرمي بالّزندقة، روي أنّه كان يفضل النّار على األرض، ويصّوب رأي إبليس في امتناعه من السجود آلدم عليه السّالم (47)
والنّار مشرقة  *  والنّار معبودة، مذ كانت النّار، فأمر المهدي الخليفة بضربه، فضرب سبعين سوطا، فمات  إليه قوله: األرض مظلمة

ومن هجائه للخليفة المهدي، قوله: خليفة يزني بعّماته *   ،وقد زاد على تسعين سنة من عمره ،م785هـ/168من ذلك، وذلك في سنة

م ودفن بشار 7883هـ/166على الّزندقة أيضا في سنةوقتل حّماد  ،يلعب بالدّبوق والصولجان، وبينه وبين حّماد عجرد أهاج فاحشة
 . 231، ص3على حّماد عجرد في قبر واحد. أنظر، البغدادي: نفس المصدر، م

ات من وطا، فمسبشار بن برد كان يمدح المهدي بن المنصور أمير المؤمنين، ورمّي بالّزندقة، فأمر بضربه، فّضرب سبعين  (48)

يصب فيها شيئ  م، وقد زاد على التسعين في عمره، وروي أنّه فتشت كتبه، فلم785هـ/168ذلك في البطيحة بالقرب من البصرة في

، فذكرت - عنهمرضي هللا-اب فيه، أنّي أردت هجاء آل سليمان بن علي بن عبد هللا بن العبّاس مّما كان يرمى به، وأصيب له كت
ي لبشار بن برد، وبعد قتل الخليفة المهد ؛273، ص1ن خلكان: وفيات األعيان،جقرابتهم من رسول هللا، فأمسكت عليهم. أنظر، اب

نديق، فقتلته، على أنّه ز شهودا ى هللا يعقوب خيرا، فإنّه لّما هجاه لفّق عنديووجد الكتاب، فلّما قرأه، بكى وندم على قتله، وقال: ل جز

الدّولة  ية في أخبارة الَسنوجامع الغَرر)الدرّ  ثّم ندمت حيث ل ينفع الندم. أنظر، الدواداري)أبوبكر بن عبدهللا بن أيبك(:كنز الدرر
 . 101، ص5م،ج1992هـ/1413دورتياكرافولسكي، بيروت، لبنان،  :العبّاسيّة(، تحقيق
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ب ا وجدت كتامهدي: مولم يؤكد صفة الّزندقة على ابن المقفّع، في حين إنفرد ابن كثير بذكر قول الخليفة ال ،الجاحظ لم ينف (49)

 تار العبادي إلى مايوافقوأشار المؤرخ أحمد مخ ؛473، ص5ير: البداية والنّهاية، جوأصله من ابن المقفّع. أنظر، ابن كث زندقة، إلّ 

خلص أو التّ  ،امنتقلال المرغوب فيهم سياسيّا، كوسيلةالجاحظ، كذلك ألقيت الّزندقة هذه التّهمة في بعض األحيان على األشخاص غير 
ة، وتزوير ة في الحقيقسياسي منهم، وكانت النتيجة أن قتل كثير من النّاس ظلما تحت ستار الّزندقة، فقتل بالّزندقة ابن المقفّع ألسباب

 ر، نظأى صياغته. ذي تولّ علي؛ إذ كان هو الّ المنصور لعّمه عبد هللا بن  ائق الّرسميّة الخاّصة بصياغة األمان الّذي أعطاهبعض الوث

 .70م، ص1972بنان، أحمد مختار العبادي: في التّاريخ العبّاسي واألندلسي، دار النّهضة العربيّة للّطباعة والنّشر، بيروت، ل
 .110سيّة، صالجاحظ: الّرسائل الّسيا (50)

 .12، ص3الجاحظ:البيان والتّبيّين، ج (51)

 . 36الجاحظ: نفس المصدر، ص (52)
 . 247الجاحظ: الّرسائل الكالميّة، ص (53)

 . 247الجاحظ: نفس المصدر، ص (54)

 نفسه. (55)

وسياسي، يمثّل مواقف الّشعوب الّتي ضّمتها الدّولة يتّفق هذا مع ماذهبت إليه أمينة بيطار من أّن الّشعوبيّة تيّار فكري اجتماعي   (56)
 . 154بعة الّرابعة، صاسي، جامعة دمشق، الطّ اإلسالميّة من بعضها إلى بعض. أنظر، د.أمينة بيطار: تاريخ العصر العبّ 

 . 247الجاحظ: الّرسائل الكالميّة، ص (57)

ضال فيرون لهم  نّهم لس، ذهبوا إلى تصغير شأن العرب، وأيتّفق رأي اآللوسي مع رأي الجاحظ في أّن الّشعوبيّة فرقة من النّا (58)
هم من طينة واحدة النّاس كلّ  ، وأنّ على غيرهم، لكنّه يختلف معه في مفهوم أهل التّسويّة، وقالت الّشعوبيّة: أنّا ذهبنا إلى العدل والتّسوية

تصحيحه شرحه ورب في معرفة أحوال العرب، عني بوساللة رجل واحد. أنظر، البغدادي)السيّد محمود شكري األلوسي( : بلوغ األ

أن العرب، ول يرى والّشعوبّي هو الّذي يَُصغر ش ؛ 165-159محّمد بهجة األثري، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ص :وضبطه
 يس عندهم مالأنّه ورس، أو الف ،لهم فضال على غيرهم، وهؤلء يرون أّن العرب كافة ل ميزة لهم، إذا قورنوا بالرذومان والهنود

 ،لنّاس كافةاو دين هم شأنا، وإذا فخروا باإلسالم، فليس اإلسالم دين العرب وحدهم؛ بل يفخرون به، والعرب في زعمهم أضعف األمّ 

حمد أد، حمد محموأ، حسن وكان الّشعوبيّون أخالطا من الفرس والنّبط والقبط وبعض هؤلء الّشعوبيّين، ألّفوا في مناقب العجم. أنظر

م، 1973ية، بعة الثّانت، الطّ إبراهيم الّشريف: العالم اإلسالمي في العصر العبّاسي، دار الفكر العربي للّطبع والنّشر، القاهرة، الكوي
 . 89ص

 . 221 ، 220ص صم، 2001عبده بدوي: الّسود والحضارة العربيّة، دار قباء للّطباعة والنّشر والتّوزيع، القاهرة، مصر،  (59)

ابقة للتّصغير في فهم التّسويّة الّتي دعت إليها الّشعوبيّة عكس ما قاله الجاحظ، فالمفكر عمر فّروخ يجعلها مرحلة سا هناك قصور (60)
لقول على ثّم استولى ا ،إذ برزت الّشعوبيّة، الّتي بدأت بالقول بالتّسويّة بين العرب وغيرهم، مّمن جمع اإلسالم بينهم ؛من شأن العرب

أّن غير العرب كانوا قبل اإلسالم أفضل من العرب قبله، ثّم عنّفت الّشعوبيّة، فحاول غير العرب أن يزيلوا الُملك العربي بالثّورة 

ام ابن خلدون، دار العلم والحرب، ليعيدوا الُملك إلى أنفسهم، كما كان لهم من قبل. أنظر، عمر فروخ: تاريخ الفكر العّربي إلى أيّ 

 . 242م، ص1972هـ/1392ين، بيروت، لبنان، ماليّ لل
بأّن العرب  في فهمها عند بعض المؤّرخين، في العصر العبّاسي األّول ظهرت نزعتان شهيرتان، نزعة تقول: اهناك قصور (61)

ّسمون ، ويمن األمّ بيليس فاضل بين األفراد ووالتّ  ،والنّاس كلّهم من طينة واحدة وساللة رجل واحد ،مليسوا أفضل من غيرهم من األمّ 

ّط ميل إلى الحتأخرى  بأهل التّسويّة، وهم أكثر المتحّضرين من العرب والعجم، وأطلق على أصحاب هذه النّزعة الّشعوبيّة...ونزعة
 مد إبراهيمد، د أححسن أحمد محموء أيضا اسم الّشعوبيّة. أنظر، من شأن العرب، وتفضيل غيرهم من األمم عليهم، وأطلق على هؤل

 .  88الشريف: العالم اإلسالمي في العصر العبّاسي، ص

للتّشاغل  ي أيديهمِمخصرة، تسّمى العرجون، وهي كالقضيب يستعمله العرب والّشراف ف -صلّى هللا عليه وسلّم-كان للّرسول  (62)
 .  252، 251وحّك ما بعُدَت عنه اليد من الظهر. أنظر،  القضاعي:تاريخ القضاعي، ص ص ،به

 . 3، ص3لبيان والتّبيّين، جالجاحظ: ا (63)

ذه هن...ولكّن البيضا ومزاياهم بكتاب فخر الّسودان على ،أورد الجاحظ الكثير من اإلشارات إلى محاولة الّسودان تأكيد فضلهم (64)

عذر المتّ ومن  ،يإلسالمااإلشارات إنّما تدّل على محاولة، إلثبات كيان اجتماعي لجماعات تحّس بحاجتها إلى ذلك في المجتمع العربي 
 . 224وضعها في النّطاق النّهجي العنيف للّشعوبيّة. أنظر، عبده بدوي: الّسود، ص

 . 12، ص3الجاحظ: البيان والتّبيّين، ج (65)

 . 6الجاحظ: نفس المصدر، ص (66)
ثالثة أصناف القوس  فقوس اليد: هي إذ هناك نوعان: قوس يد وقوس رجل، ؛بن قيّم الجوزية أصنافهااالقسّي، هي قضيب، يذكر  (67)

أو قضيبان يسمونها شريحية،  ،أو الشوحط، وهي قضيب ،بعى الحجازية، يصنعونها من عود النّ ذ وع األول، تسمالعربية: نوعان، النّ 

والقرن،  ،والفرا ،والعقب ،والتي من فرع واحد أجود، وهي قسي أهل البدو ومنهم، والنوع الثاني، أي الواسطية، فتصنع من خشب
سمير حسين  حلبي،  :بن قيّم الجوزية: الفروسيّة هذّبه وعلّق عليهاوالفارسية. أنظر،  ،وسميت كذلك، لتوسطها من القسي الحجازية

 . 74م، ص1991هـ/1411دار الصحابة للتّراث بطنطا للنّشر والتّحقيق والتّوزيع، طنطا، مصر، الطّبعة األولى 

 .  173، ص2الجاحظ: البيان والتبيّين، ج (68)

 .  3، ص3الجاحظ: نفس المصدر، ج (69)
 . 158، ص1الجاحظ:نفس المصدر، ج (70)

 . 6، ص3الجاحظ:نفس المصدر،ج (71)

 . 19اسيّة، صطه النّجم: الجاحظ والحاضرة العبوديعة  (72)
األحالف؛ بل من عنصر آخر أعلى استفحل أمر الّشعوبيّة، فصاروا بعد التّستّر، يقولون جهرا، أنّهم ليسوا من ساللة ساداتهم  (73)

وأشهر ذكرا، وتخطوا هم أيضا حدود العتدال، فصاروا يدّعون أّن العرب أضعف خلق هللا عقال وأحّطهم مداركا،  ،وأرقى أدبا ،شرفا
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علي نجيب عطوي،  :رشيد يوسف عطا هللا)ساروفيم فيكتور(: تاريخ اآلداب العربيّة، تحقيقوأقلّهم تعويال على أنفسهم. أنظر، 

 . 222، ص1الدّين للطّباعة والنّشر، الّطبعة األولى، م عزّ  :سةمؤسّ 

 . 36، ص 3الجاحظ: البيان، ج (74)
 . 51، ص1الجاحظ: الحيوان،ج (75)

 . 223، ص1هللا:تاريخ اآلداب العربيّة، م رشيد عطا (76)

 .129نقول حداد: علم الجتماع)حياة الهيئة الجتماعيّة وتطّورها(، ص (77)
عالء الدّين رمضان السيّد:صورة المجتمع العبّاسي في كتاب البخالء، مقال، جذور، النّادي األدبي الثّقافي، جدّة، الّسعوديّة،  (78)

 . 364، ص14، الجزء7مج

ن عروبيّتهم مي درجة تناقض فيما ذكره الجاحظ، فباستدلله هذا يجعل العرب منقسمين ف ؛12، ص3احظ: البيان والتّبيّين، جالج (79)
وا إلى ، انقسمألولاعبّاسي العرب في المجتمع الناحية ألخرى، وربّما يكون ذلك لتّميّيز قبيلته عن القبائل العربيّة األخرى، أو أّن 

أّرق م والقرى، وه الّريفنوعين، األعراب من البدو، وهم أصحاب النّجعة، وارتياد الكأل، أّما العرب،  فهم الّذين استوطنوا المدن و

 .لى خصائصهم قون عطبعا، وأل يَن جانبا وأكثر تحّول وتمذهبا من األعراب، فكان األعراب والُخلص من العرب األقحاح هم الُمب  

 .374 ، 373أنظر، عالء الدّين رمضان السيّد:صورة المجتمع العبّاسي في كتاب البخالء، مقال، جذور، ص ص
 .12ابق، صالجاحظ:مصدر س (80)

 .23 صدر، صالجاحظ:نفس الم (81)

إذ قالوا: َشغُف بها رجل من النّبط في الّسواد  ؛ار أّمه أكثر في التّرجمة لحياتهبابك الخّرمي، اهتّم المؤّرخون بالحديث عن أخب (82)
وتكّسبت له، حتّى بلغ، فصار أجيرا ألهل قريته  ،يقال له: عبد هللا بن منبه، فحملت منه وقُتل الّرجل، وهي حامل ببابك، فوضعته

م بناحية 817هـ/201وكسوته، وكان في تلك الجبل قوم من الخّرميّة ، فاستأجره جاوندان من أّمه، وكان ظهور بابك في سنة ،بطعامه

حمن عبد الرّ  ،لجوزي)أبو الفرجاسيّة. أنظر، ابن ار، إلى أن قضت عليه الخالفة العباسي الكثييجان، وهزم من جيوش الخليفة العبأذرب
محّمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا،  :م، دراسة وتحقيقهـ(: المنتظم في  تاريخ الملوك واألمّ 597بن علي بن محّمد ت

 .    53، 52، ص ص11م، ج1992هـ/1412نعيم زوزور، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، الّطبعة األولى،  :راجعه وصّححه

عمال دمشق، وتّربي أم بقرية جاسم من 806هـ/190أبوتّمام بن أوس الطّائي، ولد من ساللة عربيّة عام تّمام، هو أبو الّشاعر (83)

اسيّة، العب قّر الخالفةمإلى  جونبغ فيه، ثّم خر ،وحفظ الّشعر ،إذ كان يسقي الماء بالجّرة في جامع عمرو، تعلّم العربيّة ؛فقيرا في مصر
راء الحكمة في مصاف م، ويعدّ من شع864هـ/231المعتصم باهلل، ووزيره ابن الّزيّات، وأقام بالموصل إلى وفاته عامومدح الخليفة 

 .174، 173المتنبي. أنظر، أحمد الهاشمي:جواهر األدب في أدبيات و إنشاء لغة العرب، ص ص

خنق، ثّم  أهل الّطعام، حتّى مات، أو ومنع من ،وضيّق عليه ،وسجنه ،م غضب المعتصم على األفشين841هـ/226سنة  في (84)
 .  58، ص2صلب إلى جانب بابك، وأُتِي بأصنام من داره، أتُهم بعبادتها، فأُحرقت. أنظر، ابن عماد الحنبلي: شذرات، ج

 . 343، 342، ص ص1األصفهاني:زهر اآلداب وثمر األلباب، ج (85)

م، 1986هـ / 1406ي، مكتبة رحاب، الجزائر، طبعةفؤاد حنين عل :هونكة:شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة زيغريد (86)

 . 284ص
أهّمها  ت واألخالق،ق.م، فيلسوف يوناني، له مؤلّفات عديدة في المنطق والّطبيعيّات واإللهيّا332ق.م/384سطـو، أرسطوطالسأ (87)

 . 192، ص2كتاب ما بعد الّطبيعة. أنظر، الّشهرستاني:الملل والنّحل، ج

 .  144صيحي وهيب الجبوري:الكتاب،  (88)
 . 51، ص1الجاحظ: الحيوان، ج (89)

عدم دقّة ثّرت بوتع ،والتّرجمة سارت في العهد العبّاسي بتسارع ،يرى بعض الباحثين المعاصرين أّن حركة التّعريب نفسه. (90)

صليّة، اتها األر لغغات غيلبتعاد عن األلفاظ اإلصطالحية، الّتي لم يكن قد تحدّدت أبعاد معانيها، وكذلك نق ل كتب عن وال ،التّعريب
لسفة فسيّد أحمد: ّزت العاألمر الّذي أفقدها شيئا من الدّقّة والّضبط، تفاوت بتفاوت المترجم والنّسخة المترجمة والموضوع. أنظر، 

 .49م، ص 2005األخالق عند الجاحظ، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق،

 . 52، ص2الجاحظ: الحيوان، ج (91)

 نفسه. (92)
 . 20 ، 19ص ص، م1973بناني، بيروت، لبنان، الّطبعة الثّانية جميل صليبا: تاريخ الفلسفة العربيّة، دار الكتاب اللّ  (93)

 . 51، ص1الجاحظ: الحيوان، ج (94)

 ،يهشيد ليُربى ابنه الرّ وعقال، ضّمه المهدي إل ،وسياسة ،حزما علي الفارسي، أكثر الكبير، أبو يحي بن خالـد، ابن برمك الوزير (95)
 . 89، ص9م. أنظر، الذّهبي: سيّر أعالم النّبالء، ج795هـ/179ويثقفه، ردّ إليه مقاليد الوزارة، مات بالّرقّة عام

 . 147زيغريد هونكه:شمس العرب تسطع على الغرب، ص (96)

 . 236الّسيوطي:تاريخ الخلفاء، ص  (97)
 . 249الّسيوطي:نفس المصدر، ص (98)

 . 284رب، صزيغريد هونكة:شمس الع (99)

ي ن النّاس فعنفردوا احنين بن إسحاق، الطبيب النّصراني العبّادي، نسبته إلى العبّاد، قوم من نصارى العرب من قبائل شتّى،  (100)

كان  سويه،اممجلس بن  حضر وانتقل إلى بغداد، ،وُسميوا بالعُبّاد، والده صيدلنيّا بالحيرة، نشأ حنين ،الحيرة قصور، ابتنوها بظاهر
 البصرة، لزمارس، ففوارتحل  ،سؤال، تعلّم اللّغة اليونانيّة في بالد الّروم، توّسع في تحصيل كتب الحكمة، عاد إلى بغدادصاحب 

وّكل، مات لخليفة المتام ايّ أ والتّفسير، اشتهر ،الخليل بن أحمد، برع في اللّسان العربي، ترجم لجبريل بن بختشوع، أصبح عارفا بالنّقل

 .144بـن العبري:تاريخ مختصر الدّول، صمسموما. أنظر، ا
 . 288ابق، صمرجع سزيغريد هونكه: (101)

 .78، ص1الجاحظ:الحيوان، ج (102)
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 . 86م، ص03/10/1407محمد الغزالي:اإلسالم والّطاقات المعّطلة، دارالبعث، قسنطينة، الجزائر (103)

أو عنه الزهادة في  ،والّشيئ مزهود فيه ،ركه، فهو زاهدوعنه وزهد، يزهد زهدا، وزهادة، رغب عنه وت ،الّزهد، هو زهد فيه (104)

ني: محيط المحيط، مادة زني، أي اإلمساك عن كثرة الّطعام، أنظر،  بطرس البستا ؛وقيل: هو قلّة الّطعام ،والّزهد في الدّين ،الدّنيا
وإن كان في  ،وفي الحالل، فإذا كان في الحرام كان فرضا ،الّزهــد، في اللّغة ترك الميل إلى الّشيئ، نوعان:في الحرام ؛ 388ص

 ،والنعمة ،واإلعراض عن شهواتها، قريبا من معنى التّقّشف؛ ألّن التّقّشف ترك الترفه ،الحالل كان فضال، أّما اصطالحا، بغض الدّنيا

، طلبا لآلخرة". أنظر،جميل صليبا:المعجم وقيل:الّزهد ترك راحة الدّنيا ،ومحاربة النّفس في سبيل الوصول إلى الكمال األخالقي
 . 642، 641الفلسفي، ص ص

 . 97، ص1الجاحظ:الحيوان، ج (105)

 نفسه. (106)
 الجاحظ: نفسه. (107)

 .120لجاحظ: نفس المصدر، صا (108)

 .121، 120الجاحظ: نفس المصدر، ص ص (109)

التّربيّة  حاث، كليّةجلّة أباسيّة في عصره األّول ، مقال، ممن النّظام المالي للدّولة العب إلياس عبد الوهاب خضر:موقف الّزّهاد (110)
 . 204م، ص2008، 1،العدد7األساسيّة ، كليّة التّربيّة األساسيّة، جامعة الموصل، مج

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اسيفي المجتمع العب ، وأزمات إقتصاديةجوانب حضارية.  5

إلسالمي ااسي لمجتمع العبوألوانها، ومن ثّم فا ،م، بغض النّظرعن أديانهامناسبات عند كّل األمّ  األعياد         

فيما بينها،  رالتّأث اد منلعاداتي واضح؛ بل وزع اة، ما جعل التّنوله مناسباته، حسب تركيباته النَّسبية والدّينيّ 

لحرف ا ،هاة منعلى جوانب إجتماعية هامّ  جتماعي، وهو ما كان له إنعكاساتهعلى اإلندماج اإلللتّدليل 

 اسي في هذه الجوانب؟.جديد المجتمع العب ة، فماسليّ واألطعمة والتّ 

 األعياد والمناسبات: -أ

ياد عأالجاحظ  فذكر اسي،اإلشارة لألعياد في المجتمع العبب "التّاج"و "،نفرد كتابا المحاسن واألضدادا       

دهم في المجتمع ما فيها أعيا، لما للتّأثير الفارسي وعاداتهم، ب(2)لِمهرجانوا ،(1)الفرس تحديدا كالنّيروز

ز عند المسلمين النّيروب، لكّن الحتفال (3)والحتفال بهذين العيدين ،اسي، مشيرا إلى قِدم وجود هذه األعيادالعب

ي أّن نين علالمؤم إذ ُروي عن أمير _؛رضي هللا عنه-ام علي في عهد اإلمّ  أحتفل به أيضاليس جديدا؛ بل 

أكل فيوم،  نيروزنا كلّ  فّضة، فقال: ماهذا؟ فقالوا: يوم نيروز، فقال: (5)، أهدوا إليه جامات(4)اقينقوما من الدّه

يا ملوك الفرس، ، بينما هدا(7)وحِسبها في خراجهم  ،وقّسم الجامات بين المسلمين ،وأطعم جلساءه ،(6)الُخبيص

 ، وهو نفس الّشيئ الّذي يقوم به الملك عند الفرس. (8)لخاّصةفتوضع لصالح ا

، ومن (10)م قيمة عدلوتُقَو ،، أن تُعرض عليه(9)من حّق البطانة والخاّصة على الملك في هذه الهداياو        

العيد ومنه، فال تعرف الملوك تعطي من هدايا للملوك، لن تشارك في هذا  تي ل تملك ماثّمة فإّن العاّمة ال
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وليست للعاّمة، مايؤّكد عدم عدالة  ،(11)هي للخاّصة الفرس وضعها المادّي؛ ألّن الهدايا الموجودة في القصور

 وليس للكّل. ،أو هونظام يكفل لألقليّة الحقوق ،وملوكهم ،نظام حكم الفرس

م الخليفة المتوّكل ل نفس السيرة من شأن الحتفال بالنّيروز، حتّى (12)ويشير إلى سير الخليفة المتوّكل       

حبّة بين األفراد، وهذا ، فالهديّة تدّّعم الم(13)وقبلوا فيه الهدايا ،يرفضه، فأهل الّسنّة والجماعة قبلوه شكال

م النّيروز ثوب وشي، و: وأُهديت إلى المتوّكل في ي(14)موجود قبال في سيرة نبيّنا والّصحابة، قال خالد المهلبي

ر نحو عليها فصوص جوهر، ُمش بك بالذّهب، ودرعا مضاعفة، وخشبة نجو منسوج بالذّهب، ومشنّة عنبر

، ألسُّرك ما لبسته، إنّ يا ُمهلبي"القامة، وثوبا بغداديّا، يقطع ثوبا، فأعجبه ُحسنه، ثّم دعا به، فلبسه، وقال: 

 .(16)ألضحىالفطر وا ، وهو نفسه الفعل في عيدي(15)"به

خالف ""ومن ثّمة فيمكن أن يكون هذا التّفّرد دليل سبب نشوء الّزّي عند الخلفاء المسلمين وقتها        

وربّما كانت عالمة  ،يز نفسه على غيره، ول سيّما من هم دونه، أو أنّه مجرد ميل الّشخص إلى تميّ "تُع رف

أو ربّما قبول أهل الّسنّة لالحتفال بالّنيروز ليس القصد منه، إلّ جذب المحتفلين به  التّفّرد دليال على الفوز،

إلى الدّين اإلسالمي من باقي الدّيانات األخرى، وإبعادهم تدريجيّا عن أديانهم لصالح الدّين اإلسالمي من 

والجماعة وأهل الذّّمة جهة، ومن جهة أخرى اإلنقاص من درجة الختالف، الّتي قد تقع بين أهل الّسنّة 

المحتفلين به وهي أيضا خطوة فعّالة، لتقريب الّرعيّة من الخليفة، مايؤّكد أّن ذلك ليس القصد منه التّشبّه بغير 

المحبّة المسلمين في زيّهم، وإنّما دليال على تطّور الذّوق الجمالي في اختيار األزياء عند الخلفاء، واستدامة 

أو أُترجة، فإّن تلك الهديّة،  ،أو تفاحة ،أو درهما ،إذ كان الّرجل مّمن أهدى نشابة ؛سوليس مثلما هو عند الفر

؛ أي أّن الّذي ل (18)، ويخبر الملك إن نابته نائبة، فعلى الملك إعانته عليها(17)إنّما قدّمها لتثبت له في الدّيوان

 يقدّم هديّة، ل يتلّقى مساعدة من الملك.

اسيّين بلفاء العقبُّل الخالعربيّة، وت تي هي في األصل لم ترق لدرجة العاداتوربّما بذكر هذه التّجديدات ال      

مباركة لّسماح وأّن اولها، إدراكهم بتعدّد التّركيبات الجتماعيّة في المجتمع، ول يمكن محو عاداتها خاّصة، 

اسيّين كانوا بّ عفالخلفاء ال ي، لكّن هذا التّأثّر بهذه المناسبة،مثل هذا، من شأنه خلق اإلندماج والتّكافل الجتماع

س، لوك الفرن المقريبين من الّرعيّة، خاّصة بديوان المظالم وصالة الجمعة وغيرهما، وهو ما كان يميّزهم ع

 .! رىناسبة ألخم، وملوك ينتظرون لقاء رعّيتهم من (19)فشتّان بين خلفاء يلتقون الّرعيّة باستمرار بعدالة

العدالة للعاّمة عند الفرس،  خاّصة وأنّه من أخالق الملك القعود للعاّمة يوما في  وذاك تلميح لغير        

النّيروز ويوما في الِمهرجان، ول يحجب عنه أحد في هذين اليومين من صغير ول كبير ول جاهل ول 

نّداء قبل قعوده بأيام، ليتأّهب النّاس كذلك، فيهيّئ الرجل القّصة، ويهيئ الملك بال ، ويُنادى بأمر (20)شريف

، (21)ويصالح اآلخر صاحبه، إذا علم أّن خصمه يتظلّم منه إلى الملك، فيأمر الموبذ ،اآلخر الحّجة في مظلمته

لك، وينادي مناديه، أن يَُوكل رجال من ثقاة أصحابه، فيقفون بباب العاّمة، فال يُمنع أحد من الدخول على الم

من حبس رجال عن رفع مظلمته، فقد عصى هللا، وخالف سنّة الملك، ومن عصى هللا، فقد أذن بحرب منه 

 .(22)ومن الملك؟

ربّما كان  أو !يّة؟أيّام للنّظر في مظالم رع أو ،(23)وذلك توضيح لحقيقة نظام حكم الفرس، فهل يكفي يوم     

ارسي لم ملك فمن ظ قاء على ملكه خاّصة، وأّن العيد كان تذكرة لنجاة الّرعيّةالحتفال وسيلة من الملك لإلب

اره بها أمر أن يدخل فعند دخوله بغداد، وقر ،مع رعيّته؟ (24)عندهم، وأين هذا مّما كان ينتهج الخليفة المأمون

معة جفي كّل  (25)لمللمظاعليه من الفقهاء والمتكلّمين وأهل العلم جماعة، يختارهم لمجالسته ومحادثته، ويقعد 

 .(26)مّرتين، ل يُمتنع منه أحد

كثر، جوبا واألولنّه وإذا كان من عادة خاّصة نساء الملك وجواريه أن يهدين إلى الملك ما يؤثرنّه، ويفض      

هديها ها، أن تبسّر فمن الواجب على الواحدة من نساء الملك، إن كانت عندها جارية، تعلم أّن الملك يهواها ويُ 

ا ه ويخّصهنسائ ل المنزلة عند الملك، ويقدّمها علىإليه بأكمل حالتها وأفضل زينتها وأحسن هيأتها، لتنا

ته بما به، وخصّ  لنّفسبالمنزلة ويزيدها في الكرامة ويعلم أنّها قد آثرته على نفسها، وبذلت له، بما ل تجود ا

 ليفةفعلت هذا لزوجها الخ ة الحّرة، قداسيّ ، فإّن المرأة العب(27)ليس في وسع النّساء إلّ القليل منهّن الجود بها

 بحريتها.

على عيدي النّيروز والمهرجان، لفت النتباه إلى ضرورة التّنبّه  أّن الهدف األكبر من الترّكيز ويبدو      

مع األعياد النّصرانيّة، خوفا من تحّول المجتمع  (28)لإلحتفال بهما؛ ألنّهما يتشابهان في بعض مافيهما
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الحتفال بهما كإحدى عاداته؛ ألّن أصل الُمشابهة التّفاعل بين الّشيئين المتشابهين،  اسي إلىلعباإلسالمي ا

وكلّما كانت المشابهة أكثر، كان التّفاعل في األخالق والّصفات أتّم، والمشاركة بين بني اإلنسان أّشدّ تفاعال، 

 .(29)لألّمة امميّز افالعيد مظهر ولعّل أبرز مثال على ذلك، مثال واحد من مشابهة اليهود والنّصارى العيد،

لعالقات ا ، في حين دورهما في تحريك(30)وتركيزه أيضا على ذكرهما وبعض الفروق بينهما باقتضاب      

ا، ألنّها في ودّه  تناصحإّن القينة، ل تكاد تخالص في عشقها ول"أخالقيّة خاّصة عند القيان، ومنه المجون  الالّ 

ز النّيرو يه فيب الحبالة والّشرك للمتربّصين، ليقتحموا في أنشوطتها... وأهدت إلمكتسبة ومجبولة على نص

 .(31")تّكة وسُكرا وفي المهرجان خاتما وتفاحة، ونقشت على خاتمها اسمه

لبعض ماكان من  افي كتب الجاحظ خاّصة البيان والتّبيّين والحيوان والتّاج إشاراتاألزياء والعادات: -ب   

 وهو ،أو الخلفاء في القصور ،لما اقتضته الحاجة لألفراد ااسي، وهي تعبيروألبسة في العصر العب ،(32)أزياء

مال يعني أبدا أّن العرب قد تنّكروا ألزيائهم القديمة؛ ألّن  اللّباس على وجه العموم نتيجة تطّور طويل األمد 

ه  يتّفق مع اإلدراك البديعي لذلك الّشعب ومع ميوله، ثّم إّن األزياء أنّ  لذوق شعب ما في ناحية معيّنة، أو

تختلف عن العادات والتّقاليد، فالتّقاليد والعادات أعلى درجة من األزياء؛ ألنّها تسير في سبيل الرتقاء، ول 

قاليد تكون أطول عمرا تتغيّر، إلّ إذا حّل محلّها ماهو أفضل منها، على أّن األزياء ل تسير هذا الّسير، والتّ 

 .(33)منها

، من أمر (34)أورد خبرا عن التّطّور في األزياء في العصر العبّاسي األّول ماكان من أّم جعفر      

أن  ّرّحالين،أمرت ال "وقد علمتم أّن أّول من شأن الجّمازات ُمدَّرعات من الّصوف، أّن أّم جعفر (35)الجّمازات

ت الّرشيد، فلّما مشت ضروبا من اليزيدوا في سير النّجيبة، ا  صنوفا منمشي ولّتي كانت عليها، وخافت فو 

احة ومع جمز رالّسير، فجمزت في خالل ذلك، ووافقت امرأة تُحسن الختيار، وتفهم األمور، فوجدت لذلك ال

ن، وفي كّل ن ويصيبوويخطؤوالّراحة لذّة، فأمرتهم أن يسيروا بها في تلك الّسيرة، فما زالوا يُقَّربون ويُبَعّدون 

 .(36")ذلك تصوبهم إلتمام ذلك، حتّى تّم واستوى

، كان أّول من عّرض (37)إذ ذكروا أّن جعفر بن يحي ؛لحاجة تطور الّزّي لعيوب َخلقيّةوربّما اقتضت ا     

إذ كان  ؛هالتّعديل في جربانات (40)بّشار ، كما دفعت حاجة العمى عند الّشاعر(39)لطول عنقه (38)الجربانات

لجربان قميص بشار األعمى وجبّته لبنتان، فكان إذا أراد نزع شيئ منها، أطلق األزرار، فسقطت الثّياب على 

الحالت تَشبُّه بالغير؛ بل هي من صميم  لم تكن في كلّ ّن األزياء في المجتمع العبّاسي يؤّكد أ ، ما(41)األرض

اسيّين، من له ملوك الفرس وبعض الخلفاء العبه بين ماكان يفعقد يفهم منها وجه التّشابماتفرضه الّضرورة، و 

وأخالق الملوك تختلف في اللّبسة "تغيير اللّباس وهو ما نسبه الجاحظ ألخالقهم، الّتي هي سلوكاتهم اليوميّة 

 إلّ  ،واحدة لبسة والّطيب، فأّما المهدّي والهادي والّرشيد والمعتصم والواثق، فإنّهم كانوا ل يلبسون القميص إلّ 

 .(42")أن يكون الثوب نادرا معجبا غريبا

اسّيين وملوك الفرس، لتبيّين أّن ذاك لتمييز وجه الّشبه بين بعض الخلفاء العبوربّما كان ذلك لتوضيح       

 ،يأمران بإخراج ما في خزائنهم في المهرجان (44)وأنوشروان ،(43)أنفسهم عن رعيّتهم، وكان أردشير

أّن الملوك تستغني عن "مراتبهم، ويقولون: ق كلّها في النّاس على والنّيروز من أنواع المالبس والفَُرش، فتُفَرّ 

وعن كسوة الّشتاء في الّصيف، وليس من أخالقهم، أن يخبّؤوا كسوتهم في خزائنهم،  ،كسوة الّصيف في الّشتاء

إذ اقتدى  ؛يتصدّقون على الّرعيّة باللّباس غيره، كانوا مّمنو (46)، لكّن أبا مسلم(45")ويساووا العاّمة في فعلها

، فإنّي سمعت، أنّه (47)عبد هللا بن طاهر بالفرس في تفريق كسوته، ول نعلم أّن أحدا بعدهم، اقتفى آثارهم إلّ 

 .(48)كان يفعل ذلك في النّيروز والمهرجان، حتّى ل يترك في خزائنه ثوبا واحدا إلّ كساه

رورة عند الخطباء بل وهو من الضّ  ؛(49)أّما ماكان يميّز العرب، فالِعّمة وأخذ الِمخصرة من الّسيما       

، (50)صرةة والمخالعمّ  العرب، وقد ل يلبس الخطيب الملحفة ول الجبّة ول القميص والّرداء، والّذي ل بدّ منه

ن ِعّمة للبقّاليوّمة قهاء عِ أو أشكالها، فللخلفاء ِعّمة وللف ،لوانهاذاكرا أنّها على أنواع دون تحديد منه أل

ة زّي ، فللقضام زيّ صوص ِعّمة ولألبناء ِعّمة وللّروم والنّصارى ِعّمة وألصحاب التّشاجي ِعّمة ولكّل قوولل

 . (15)يرحمال وألصحاب القضاة زّي وللّشرطة زّي وللكتّاب زّي ولكتّاب الجند زّي، ومن زيّهم أن يركبوا

وربّما ذكره للِعّمة عند الّروم والنّصارى دليل على مدى حذوهم حذو العرب في التّشبّه بالعرب في لباسهم      

تهم أمام غيرهم، ما جذب إليهم  وليس العكس، مايؤّكد أّن الِعّمة عند العرب، كانت تمثّل دليال على تفّردهم وقو 
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هذا األمر وربّما تأثرهم باللّباس هو بداية للّفظ تشدّدهم في ديانتهم  الّروم والنّصارى في التّشبّه بهم في

 والتّحّول التّدريجي لصالح اإلسالم،  فقد يحدث أن يتّفق يوم أعياد المسلمين والنّصارى واليهود في يوم واحد.

ء فقط،  األزياليد، لوهذا يؤّكد هذا أيضا على أّن وجود الِعّمة عند العرب يدخل في باب العادات والتّقا     

هم، إذ ند شعرائعسها اسيّين في لبذلك، فقد تشدّد بعض الخلفاء العبلذلك كانت أطول عمرا، ولّما كانت الِعّمة ك

يّاك أن اذج، فقال: إاجز على الّرشيد لينشده شعرا، وعليه قَلَنسوة طويلة، وخّف سالرّ  (52)دخل العّماني"قيل: 

ر، وخفّان دمالقيّان، فبّكر عليه من الغد، وقد ت تنشدني، إلّ  راب، زّي األعبزيّا وعليك عمامة عظيمة الَكو 

 .(53)فأنشده، ثّم دنا، فقبّل يده

الة ول في ح مايؤكد أّن الِعّمة كانت عند العرب من العادات، بينما عند غيرهم مجرد زّي، يستعمل     

 عاداتهم،ئهم وليبهم وطرقهم في المعيشة والّسلوك هو مصدر أزيايستعمل في أخرى،  فاختالف النّاس في أسا

ما يراه لأو  ،يرهغخالف يمايؤّكد أّن الفرد المسلم وغيره، يُنِشأ أسلوبا وطريقة لنفسه بشأن لباسه كأن يريد، أن 

-ن للّرسول فقد كا، ت لهملنفسه من نفع فيه، فيتبعه، وتخّوفا من اتّخاذ النّصارى واليهود للِعّمة والقالنس كعادا

ة من لباس هل الذّمّ أيمنع فقَلنسوة بيضاء لطئة، يلبسها والخلفاء لبسوا مثلها، اهتداء به،  -صلّى هللا عليه وسلّم

رب، وعّزها يجان العتمائم القَلنسوة، لعدم وجود هذه المعاني، والعمامة يُمنعون من لبسها والتّعّمم بها؛ ألّن الع

س العرب هي لبافوالّصحابة من بعده،  -صلّى هللا عليه وسلّم-سول ها، ولبسها الرّ م من سواعلى سائر األمّ 

 .(54)قديما ولباس رسول هللا والّصحابة، فهي لباس اإلسالم

ولنا الطُبول المهولة العظام والبنود ونحن أصحاب التّجافيف "في حين أّن التّرك أيضا تلبس القالنس       

، رغم (56")الطوال واألغماد المعقفة والّشوارب الُمعقربة والقالنس الّشاشيّة (55)راس والبازيكند واللّبودواألج

وجود تّميز للعرب بلبس القالنس، كاتّخاذ القضاة القالنس العظام في حّمارة القيظ واتّخاذ الخلفاء العمائم على 

وجدّة رؤوسها، حتّى تكون فوق قالنس جميع القالنس، فإذا كانت القالنس مكشوفة، زادوا في طولها 

، وهو مايثبت أّن اللّباس خاّصة العمامة كانت جزءا من شخصيّة العرب، حتّى  ألزم الخليفة (57)األّمة

المنصور الّناس بلبس قالنس طوال جدّا، حتّى كانوا يستعينون على رفعها من داخلها بالقصب عام 

 .(58)م770هـ/153

ل يموا عليها والخصيصين به، أن يلبسوا أقباعا طوال، ويق سائر ا جعفر المنصور، أمروروي أّن أب       

، كما ُوصف (95)رهغي   يفارقوا لبس الّسواد، مكتوب بالبياض في ظهورهم، فسيكفيكهم هللا وهو الّسميع العليم ثمّ 

اشيّات، نس والشّ اآللة، ولبس القال...وغلب عليه حّب الفروسيّة والتّشبّه بالملوك األعاجم في (60)المعتصم

أّما في أيام خروجه، و، وذكرأنّه كان قلّما يمّس الّطيب، (61)فلبسها النّاس اقتداء بفعله، فسّميت المعتصميّات

 .  (62)فكان من دنا منه وجد رائحة صدأ الّسالح والحديد من جسمه

وأصحاب  باسهمغير أّن الجاحظ يشير إلى نوع من التّفّرد، الّذي تميّز به بعض خاّصة الخلفاء في ل   

س هم من يلبة ومنالّسلطان ومن دخل الدّار على مراتب، فمنهم من يلبس الُمبََطنة ومنهم من يلبس الدّراع

ي ّي مجالس الخلفاء فويتّخذ الِعّمة، وز ،ويعلّق الخنجر ويأخذ الحرز ،(63)الِقباء، ومنهم من يلبس البازيكند

 اى في ذلك تشبّه، كما أنّه ل ير(64)الّشتاء والّصيف فرش الّصوف، ونرى أّن ذلك أكمل وأجزل وأفخم وأنبل

 بغير المسلمين، مادامت الغاية منه وهو التّبجيل لمكانة الخلفاء.    

ش، لفُرَ است على األِسّرة، وظاهرت بين ولذلك وضعت ملوك العجم على رؤوسها التّيجان، وجل       

 مع التزامهم ة،، مشيرا إلى وجود ظاهرة التّفّرد تلك عند الّشعراء خاصّ (65)إلبراز هيبتها والحفاظ عليها

 (67)قّطعاتوالمُ  (66)لوشيّ اسيّة الّرسمي ولونه، وهو الّرداء األسود، فكانت الّشعراء، تلبس ابلباس الدّولة العب

كان له لماضين، وزّي اثوب ُمَشه ر، وقد كان عندنا منذ نحو خمسة سنين شاعرا يتزيّا ب ود وكلّ واألردية السّ 

 .(68)برد أسود، يلبسه في الّصيف والّشتاء

وافتخر بحمل العرب للعصا، وضّمنها كتاب البيان والتّبيّين، فهذه الّرهبان تتّخذ العصّي من غير سقم      

 ، وذكر(70)من قناع ومن مظلّة وبرطلة ومن عّكاز ومن عصا (69)للجاثليق ول نقصان في جارحة، ول بدّ 

أمورا تشترك فيها العرب والعجم وهي القناع؛ ألنّه أه يَب، ذاكرا بعض الّشخصيات من بني العبّاس 

، فهو أهيب في الّصدور وأّجل في العيون والمتقنّع أروع من الحاسر؛ ألنّه إذا لم يفارقه (71)ومواليهم

ح القناع مالبسة وابتذال  الحجاب، وإن كان ظاهرا في الّطرق، كان أشبه بمباينة العوام وسياسة الّرعيّة وطر 
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، كان أكثرالّناس -هللا عليه وسلّمصلّى -ومؤانسة ومقاربة، ولّما ل يكون للقناع تلك المنزلة، أّن رسول هللا 

 . (72)قناعا ويضيف مكانة القناع عند المتكلّمين، أّن رؤساء جميع أهل الملل وأرباب النّحل على ذلك

ثبات إليّا لهم، متزندقين ز، فقد اتّخذه بعض ال-صلّى هللا عليه وسلّم-ولّما كان القناع مختّصا به الّرسول      

لرؤساء، ان ِسيّم قناع م، كان الدّهر مقنّعا، وال"محّمد بن عمير"لكندي الّشاعر، واسمه وكان المقنّع ا"نبّوتهم

 ،كان ل يكاد ،-سلّموصلّى هللا عليه -والدّليل على ذلك والّشاهد الّصادق والحّجة القاطعة، أّن رسول هللا 

يّة، ل دّعي الّربوبمن خراسان ي ، وهناك من اتّخذه إلثبات ربوبيته، كالمقنّع الّذي خرج(73)يرى إلّ مقنّعا

 .(74)يدع القناع في حال من الحالت وجهل بادّعاء الّربوبيّة من طريق المناسخة

يّة إلى و العتاهإذ أهدى أب ؛نها على كّل مايأتيهم من هداياهمأّما العصا  فالخلفاء العبّاسيّون كانوا يفّضلو       

ردّ وعصا واحدة،  طنيّة ورداء يمانيّة ونعال سنديّة، فقبل من ذلكوأردية ق (75)أمير المؤمنين ِعصي مختلفة

انوا يرتعون البصرة ك، رغم أّن النّعال يلبسها المجوس، الّذين (76)الباقي، وبعث إليه مّرة أخرى بنعل، فقبلها

لخفاف، وفي كر ا، والفرس تلهج بذ(78)، ورغم أّن العرب تلهج بذكر النّعال(77)وبغداد وغيرهما بنعال سنديّة

ن منّها ألهللا، كانوا ينهون نساءهم عن لبس الخفاف الحمر والّصفر؛ يث المأثور عن أصحاب رسول الحد

ف لخفاا، فصار لبس عرب للنّعال نظرا لالختالف حولهاوربّما لقلّة لبس ال، (79)زينة نساء آل فرعون

ا تاء، إذي الشّ إذ يلبس النّاس الخفاف والقالنس في الّصيف، كما يلبسونها ف ؛والقالنس جزء من الّشخصيّة

 .(80)عظيمدخلوا على الخلفاء وعلى األمراء وعلى الّسادة العظماء؛ ألّن ذلك أشبه بالحتفال وبالتّ 

ّن ألو أُخبرك، " نفسه حتّى عند المغنين، كما حدّث المغنّي علويّة عن  (81)كما اشتهر أيضا لباس الّطيلسان     

ألمر كما ا إّن ، وهللالإذ كان ل يملك طيلساناا، أكنَت تُصدّق؟ قلت:  ،دخل الكرخ اليوم يبتاع طيلساناا عُلوية

ا لباسه على فئة معيّنة؛ بل الكّل، ومن الغري(82)خبّرتك ، (83)حدأيمتلكه  ب أن ل، وعليه فالّطيلسان لم يكن ِحكرا

في حديثه عن  (84)"وما تُخفيه الجالبيب"يب، كما ذكره الجاحظ في كتاب الفُتيا كما اشتهر كذلك لباس الجالب

 .(85)النّظرة المحّرمة للمرأة

ءة واشتريت ُمال"دومايب، الّتي كانت معروضة للبيع على  اشتهر لبس المالءة والجبّة في العهد العبّاسيو     

، ثّم هللاه ما شاء ، فلبستتجت إلى طيلسان فقّطعتها يعلم هللا، فلبستها ماشاء هللا رداء، وملحفة، ثّم اح(86)مذارية

عدد في استعمال اللّباس، ، ومنه فالتّ (87")احتجت إلى جبّة، فجعلته يعلم هللا طهار جبّة محشّوة فلبستها ما شاء هللا

 عباسيّينلر اوليس كما ذهب إليه بعض الدّارسين، من أن  تعدّد األزياء، كان نتيجة لتأثّ  ،كان للّضرورة

عدّد صالحيّاته الّتي ونظرا لجودة قماشه، أو لت، (88)باألزياء الفارسيّة والتّركيّة ورسوم ملوك الفرس القدامى

ا كان مخرجت ثّم أ" ،أدخلها الجاحظ في باب البخل، وصل استعمال تلك المالءة بعد مدّة إلى مخاد وغيرها

 ّم عمدتُ ثالنس، بقناديل، ثّم جعلت ما دون خرق المخاد للق، وجعلت قطنها افيها من الّصحيح، فجعلته مخادا 

وط كالخيإلى أّصح ما بقي، فبعته من أصحاب الّصينيات والّصالحيات، وجعلت الّسقّاطات، وما قد صار

 .(89)وكالقطن المتذّوق صمائم لرؤوس القوارير

ــرف -ت ؛ فة ذاتهاالحر أجل التّحدّث عن اسي، ليس منع الِحرف في المجتمع العب:يشير الجاحظ إلى تنوّ الح 

ا مرة، وهو ه بكثبل من أجل التّحدّث عن المنتسبين لها وأخالقهم المتشابهة، فالّصناعات والّصنّاع في نظر

، ما أصناف وكذلك النّّخاسون على طبقاتهم من" أنشأ جماعات ِحَرفيّة، فأصبح الواحد ينتسب إلى حرفته

لتّحدّث عنها، ا، وذكره للِحرف والتّخّصص فيها ليس القصد منه (90")سونيبيعون، وكذلك الّسّماكون والقالّ 

مع، على لى المجترها عبقدر ماكان هّمه التّنبيه إلى الطبائع المشتركة الّتي يتّصف بها أصحابها، ومن ثّم تأثي

ار د الستهتشديو وكّل حّجام في األرض، فه"اعتبار أّن هؤلء يمارسون الّسلوك التّعاملي مع أفراد المجتمع

ئين والمحترفين في ؛ بل وجعل التّشابه في الفعل عند المبتد(91")بالنّبيذ، وإن اختلفوا في البلدان واألجناس

لهم ماد، أوّ ب السّ وكذلك النّّخاس وصاحب الُخلقان، وبيّاع الّسمك وكذلك المالّحون وأصحا"الِحرفة الواحدة 

 .(92")تواء الحّجامين في حّب النّبيذكآخرهم وكهولهم كشبابهم، ولكن قّل في اس

س من كتب وحسبك ما في أيدي النّا"وهناك صناعات دخيلة ربّما انتشرت عن طريق الكتب المترجمة      

األطعمة وعطور الحساب والّطّب والمنطق والهندسة ومعرفة اللّحون والفالحة والتجارة وأبواب األصباغ وال

كم بالحكمة وال واآللت، عرفة مآلت وتي في الحّمامات وفي األسترلبات والقرسطونات منفعة الوهم أتو 

 (93)لحّراقاتعمل االّصناعات وصنعة الّزجاج والفسيفساء وغيرها، بما فيها تعليق الخيش واتّخاذ الجّمازات و

 .(96)وغيرها( 95)وعمل الدّبّابات (94)واستخراج الدّادي
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 ترجمة كتب وهذا يؤكد مدى انتعاش النشاط الِحرفي عند العرب باحتكاكهم بغيرهم، إّما عن طريق         

، (97)م774هـ/571سنة الغير، أو لتشجيع الخلفاء للنّشاط التّجاري، فقد أمر الخليفة المنصور ببناء األسواق في

تخدامه نه في اسلى كوليه بعض الدّارسين إأو ربّما التّعلّم منهم مباشرة بحكم المعايشة لهم، مايؤّكد ماذهب إ

 منأكثر  كريّةلعامل المهنة في تصنيفه، كان مختلفا عن بقية المحلّلين، حيث رّكز على أصناف الِمهن الف

وجه إليها ، والتّ (98)نذاكأاسيّة، وذلك ألهميّتها في حياة المجتمع العربي اإلسالمي يالقتصاديّة واإلداريّة والسّ 

فقد تُقَّصر  "تّمدّنلى الإفإّما الحاجة ولّدت هذا التّوّجه، وهو مايبرز التّطّور العربي من البداوة  كان ألسباب،

ته على قّصر وتَُقّصر بعضهم على أن يكون صيرفياا، فهي وإن ،األسباب بعض الّناس، على أن يصير حائكاا

لتّعامل اّص آداب تجاوزات أخالقيّة، تخ ، ويبدو تركيزه على ذكر النّشاط الِحَرفي لما ألهله من(99)الحياكة

ولم "مواعيد لف الفالحرفة ل عالقة لها بخلق الُمحترف لها، من خ ،التّجاري، أو اإلتقان في الّصنعة وعليه

ألمانة، داء اتقّصره على خلف المواعيد، وعلى إبدال الغزول، وعلى تشقيق العمل دون اإلحكام والّصدق وأ

 . (100")ى التّطفيف في الوزن، والتّغليط في الحسابولم تُقّصر الّصيرفي عل

ّ "وحرفة الحياكة مثال كانت دليال كافيّا على لؤم ممتهنها        از من الحج انصرف وذكروا أّن الّرشيد لما

ّما حضر د، فلوصار بالّرقّة، سأل وزيره عن رجل، فقال: ياسيّدي هذا رجل شّحاذ، وإن قعد معك أذاك، فقع

تك؟ عياهذا ماصنا ل له:إلّ أنّه نظيف األكل، فلّما رفع الّطعام، قا ،، فكان يأكل أكل جائع بنهامةالغذاء دعاه

جتماعيّة عن بعضها تختلف منزلتها ال افهناك ِمهن ، وعليه( 101)قال له: حائك، فردّ عليه: هذه أّشر من األولى

لحرفة ّن هذه اأم من ي معيشتهم وُخلقهم، بالّرغالبعض، فالحاكة مثال كانوا محتقرين، ويُعتبرون أسفل الّناس ف

في  اة واتّجاهاتها أثر، ولربّما كان للحياة الّسياسيّ (102)قد شاعت أكثر وأصبحت أهمّيتها أكبر في حياة المدينة

 .وغيرهم ما يقال عن الحاكة(103)هذا الموقف من الحاكة خاّصة، في حين ل يقال عن الّصيارفة

ا من مين، ودعلمعلّ يارفة لم يكونوا كلّهم على دناءة الخلق، لذلك ذكرهم تارة في كتاب اويبدو أّن الصّ      

 وال، ولاألم قولهم: اصرفه إلى الّصيارفة، فإّن صناعة الّصرف تجمع مع الكتاب والحساب المعرفة بأصناف

ع ابن مواحي، كما فعل ة عدّة نحتّى أن ّالخليفة المأمون قد ولّى بعض الّصيارف ،(104)تجد بدّا من حلّة الّسلطان

هم باللّؤم، كما وتارة أخرى ذكر (105)جعفر بن يحي الّذي كان صيرفّيا، وقد كان ولّه المأمون طساسيج عدّة

قرارة  اك وهللال: هنهو متعارف عند العاّمة عند ما وقف أعرابي، يسأل قوما، فقالوا له: عليك بالّصيارفة، فقا

 طلّب التّبيّن. ، وهذا أمر يت(106)اللّؤم

 ّل بلدة،جد بدّا في كأل ترى أنّك ل ت "حرفة الحياكة، وما ارتبط بها من أقوال وتشنيعات بأهلها ويذكر      

، ويشير (107)"وفي كّل عصر للحاكة فيهم على مقدار واحد وجهة واحدة من الّسخط والُحمق والغباوة والظلم

 يحبّ  كما أّن كّل حّجام في األرض، من أّي جنس كان ومن أي بلد كان، فهو "إلى عالقتهم بحرفتهم

كين ان والّسّماوكما أّن أصحاب الخلق ،"ين آخرين ، في حين يتوّخى الفساد األخالقي من حرفيّ (108")النّبيذ

لك خلقة لك أّن ذذنا بوالنّّخاسين والحاكة في كّل بلد من كّل جنس شرار خلق هللا في المبايعة والمعاملة، فعلم

لعادات الّسيّئة ا، وربّما كان ذلك دليال على سرعة انتقال (109")في هذه الّصناعات، وبنية في هذه التّجارات

 بحكم كثرة التاّلقي بينهم، فصارت تلك العادات المكتسبة جزءا من طبائعهم.

زله، ني في منيضيّفلكة وألّّح علّي، ويؤّكد ذلك ابن كثير بما ذكره، قال أبونواس: دعاني يوما بعض الحا     

ر، لم يُقَصّ ئك، فولم يزل بي حتّى أجبته، فسار إلى منزله وسرت معه، فإذا منزل ل بأس به، وقد احتفل الحا

ال قرية له، ا بجافأكلنا وشربنا، ثّم قال: يا سيّدي، أشتهي أن تقول في جاريتي شيئا من الّشعر، وكان مغرم

هللا،  ج خلق، حتّى أن ظم على شكلها وحسنها فكشف عنها الحجاب، فإذا هي من أسمأبونواس: فقلت: أرينها

نشأت سنيم، فأال: توأوحشهم، سوداء، شمطاء، دندانيّة، يسيل لعابها على صدرها، فقلت لسيّدها: ما اسمها؟، فق

 يصفّق سائر يومه،يرقص، و لحائكقام ا،  قال: ومِ كالبُ  نِ في الُحس   ة  يَ ارِ جَ   يم  نِ س   تَ بُّ ي حُ لِ ي  لَ  رُ هِ أقول: أيُس  

 .( 110) ويفرح، ويقول شبّهها وهللا بملك الّروم

وقد تجدون عموم "وفي رسالة األوطان والبلدان الف لغوي بينهما حال دون الفهم، وربّما كان ذلك لخت      

، ما يؤّكد أّن (111")واحد الّسخف والجهل والكذب في المواعيد والغّش في الّصناعة في الحاكة في كّل بلد شيئ

 الجاحظ كان مدركا لحقيقة مايجري، وفي ذلك تنبيه إلى المصاعب الّتي يعانيها المحتسب في كشف كلّ 

مظاهر ذاك الغّش عند الحاكة وغيرهم، فينبغي أن يُعيّن عليهم عّريفا ثقة طاهرا مأمونا بصيرا بما يجري في 
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ء من النّساء متفّردا غير مختلط، وأن يُعطوا لكّل من عمل عندهم الّسوق من الخطإ والتّدليس، ويجعل كّل جز

 .(112)مسالكا من غزله، لتزول التّهمة، ويرفع الّشك

لى بعضهم؛ بل كان يُكثر الجلوس إ (113)في حين ينفي الحمق على الغّزالين؛ ألّن شيخ المعتزلة واصل     

، (114)ة أقلّ الحاكولحاكة والمعلّمين والغّزالين، قال: وكُنّي بالغّزال،  وقد سمعنا قول بعضهم: الحمق في ا

إ طثّم يجيئ بخ جيّد،وأسقط من أن يقال لها: حمقى وكذلك الغّزالون، ألّن األحمق هو الّذي يتكلّم بالّصواب ال

 اب، وليسا البفاحش، والحائك ليس عنده صواب جيّد في فعال ول مقال، إل أّن يُجعل جودة الحياكة من هذ

ما ارتبط  ، ومنه فهو يصنّف المحترفين على أساس عقولهم، ل أساس حرفهم، وكلّ (115)من هذا في شيئهو 

 بأهل العتزال من حرف، دافع الجاحظ عن ِحرفهم والمنتسبين إليها. 

ة والباعة والعامّ "فلة و السّ أويجعل من تفعيل العقل أساسا في التّفرقة بين النّاس، سواء األغنياء أو العاّمة        

كذلك هم هرهما، وي ظاوأمين فواألغنياء والّسفلة، كأنّهم أعذار عام واحد، وهم في باطنهم أّشدّ تشابها من التّ 

رف ، ومن شدّة تواضع الخلفاء وتبجيلهم ألهل الحِ (116")في مقادير العقول وفي العتراض والّشرع

ف الّل، كيعيب القشأحّب الّرشيد، أن ينظر إلى أبي إذ قالوا:  ؛فقد أورد لنا عن الخليفة الّرشيدوتشجيعهم، 

ه بكل ما يحتاج إليه من آلة العمل، فبينما هو يعمل شيد قائم هو بالرّ  ، إذايعمل الِقالل؟، فأدخلوه القصر، وأتو 

ين تعمل بأتيتك ل إنّمافوق رأسه، فلّما رآه نهض قائما، فقال له: دونك، ما دُعيت له، فإنّي لم آتك لتقوم لي، و

 .(117)يدي

حرق الكرخ، أُ م، لّما 840هـ/225من جهة، ففي سنةاء للنّشاط الِحرفي وهذا يبرز مدى تشجيع الخلف       

ن أبي حمد بوهب الخليفة المعتصم باهلل للتّجار وأصحاب العقار خمسة آلف درهم، جرت على يد القاضي أ

ن إذ كا ؛لوك الفرسكان عليه الخلفاء عن م ميّز الّذي، ومن جهة أخرى التّ (119)، وقدم بها إلى بغداد(118)دؤادة

 .(201)اليب مثأردشير بن بابك، ل يرتضي لمنادمته ذا صناعة رديئة، كابن حائك وحّجام، ولوكان يعلم الغ

لها لك بقلّة عقوذيشير الجاحظ إلى وجود فئة كبيرة في القصور، ل تساهم في القطاع الِحرفي، ويقرن        

باب  لهم فيوالخصيان مع جودة آلتهم ووفارة طبائعهم في معرفة أبواب الخدمة وفي استواء حا"وحكمتها 

، مّما لحكمةالمعاطاة، لم تر أحدا منهم قّط نفذ في صناعة تنسب إلى بعض المشقّة وتُضاف إلى شيئ من ا

ص بإدامة الفكرة؛ إلّ  فإنّه كان في  ،ألوتارلالتّحريك  ، ثقف في(121)ما ذكروا من نفاذ يعرف ببعد الّروية والغو 

ت ي وما شئلّطوزذلك مقدّما وبه مذكورا، إل أّن الخصّي من صباه يحسن صنعة الدّبوق ويجيد دعاء الحمام ا

نّاع فّل والصّ الّسوقة سُ "، ومنه فهذه الفئة تدخل في باب ماذكره الخليفة المأمون (122)من صغار الّصناعات

وصناعة  تجارةاب ملوك على الّناس والّناس أربعة أصحاب ِحرف وهي؛ إمارة وأنذال والتّجار بخالء والكتّ 

 .(123)وزراعة، فمن لم يكن منهم، صار عيال عليهم

وكذلك التّرك "هم ل ااتفي حين أّن هناك التّرك الّذي لم تشغلهم صناعات ول غيرها، ورغم ذلك كّونوا كيان      

جارات وهم أعراب العجم، في حين لم تشغلهم الّصناعات والتّ أصحاب عمد وسكان فياف وأرباب مواش، 

 ير العدوّ غّمهم هوالّطّب والفالحة والهندسة ول غرس ول بنيان ول شّق أنهار ول جباية غالّت، ولم يكن 

 .(124) "والغارة والّصيد وركوب الخيل، صار كّل ذلك هو صناعتهم، وتجارتهم وفخرهم

 ويزعم"ن مصريّيوجود الثّروة عند فئة من النّاس، وهم بائعي الّشراب  خاّصة الكما يشير بذلك إلى       

س في مصر، وليتبذ بأصحاب الّشراب، أنّهم لم يروا قّط، ألّذّ ول أجمع بما يريدون من شراب العسل الّذي يُن

الثّروة عند  وجود وربّما الوا قع العبّاسي يؤكد أيضا ،( 125)األرض تُّجار شراب ول غير ذلك، أيسر منهم

، (127)مهم دفع أموالم، حبس الكتّاب، وألز743هـ/125في سنة  (126)الكتّاب، والدّليل أّن الخليفة الواثق باهلل

 (128)لُوكالءال عن ويشير إلى األحكام غير الّصائبة الّتي كانت تصدر في حّق فئات من الحرفيّين، منها ما قي
عت جميع هم وجمالوكالء وفّجرتهم، وشنّعت على جميع  الوّراقين وظلّمتقد رأيتك حفظك هللا، خّونت جميع "

تهم وحفظت مساويهم، وتناسيت محاسنهم المعلّمين وهَجو 
يما شّكك ف، حتّى أّن بعضهم شنّع عليهم، (129")

في  ال لهقالجاحظ في قوله: وزعمت في أّول تشنيعك عليهم، فقلت: قال يعقوب بن عبيد لبعض ولده، حين 

 .(130)ئثهمه: أّي شيئ تشتهي؟ قال: كبد وكيل، وقد كان ترك التّجارة من سوء معاملتهم، وفُحش خبامرض

أّن تشكيكه فيما يُشّنع به الوكالء ليس في محلّه، أو أنّه حكم غير قابل للتّعميم، إذ هناك شهادات  والّظاهر      

استغالل غير مباشر لألراضي الّزراعيّة من طرف لبعض القادة، تتّفق في التّشنيع على الوكالء، ووجود 

: لعن هللا وكيل الّضيعة، إن عشَت، أكلها دونك، وإن مت  ادّعاها (131)مالكها الحقيقيّين، إذ قال نصر بن سيّار
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ل تتّخذ الوكيل " ؛ بل ويؤّكد عدم القدرة على تفادي شّر الوكالء(132")بعدك، وإن كان عاجزا جاهال استهلكها

 .(133")ة أريبا، ول ذا عشيرة منيعة، فإنّك، إن قاومته أيّام حياتك، عجز عنه ولدك بعد وفاتكداهي

ى عة الفوضن إشافالجاحظ يدعو إلى ضرورة التّرّيث في إصدار األحكام بطريقة عشوائيّة، لما فيها م       

ى جرون مجريمر، صّي في جملة األاعلم أّن الوكيل واألجير واألمين والو "والّرذيلة بين الحرفيّين اآلخرين

نا ء واتّهمألمنااواحد، فإيش لك أن تقضي على الجميع بإساءة البعض، ولو بهرجنا جميع الوكالء وخّونا جميع 

قد، ت العجميع األوصياء وأسقطناهم ومنعنا النّاس الرتفاق بهم، لظهرت الخلّة وشاعت المعجزة وبطل

العهد وعادت الّنعمة بلية والمعونة حرمانا واألمر مهمال ووفسدت المستغّالت وإضطربت التجارات 

ى ضرورة دعو إل، ما يؤكد أّن األمر بالمعروف، يجب أن يشمل اإلرتفاق بهذه الفئة؛ بل بالعكس ي(134")مريحا

 ا الّشرّ م قوموكذلك أمر الوكالء واألوصياء واألمناء، ل نعل"العمل على تغيير أخالق منكرة بأخرى حسنة

إليهم شديدة،  ةجمع أّن الحا أعّم ول الغّّش فيهم، أكثر من األِكّرة، وما يجوز لنا مع هذا أن نعّمهم بالحكم، فيهم،

 .(135")ونزع هذه العادة وهذا الخلق منهم أّشدّ 

جارة، ذّم التّ  بك إلىوإّن الّذي دعا صاح"كما ظهرت جماعة أخرى تُنَفّر في التّجارة، رغم أنّها أساسيّة      

يبلغ  لعلم، لمانف من صمنهما، فأّي ع دونهما وتمنع وّهمه بقلّة تحصيله؛ أنّها تُنقص من العلم واألدب، وتقتطتَ 

قد كان أو أنبل؟و (136)له التّجار فيه غاية أو يأخذوا منه نصيب؟ هل كان في التّابعين أعلم من سعيد بن المسيّب

لتّجار والستفادة ، ولتثبيط حركة ا(137)لمهم بأنساب قريشتاجرا يبيع ويشتري وكان أعبر النّاس للّرؤيا، وأع

ك في تّشكيمن الّربح الّسريع دون جهد، ظهرت جماعة تدعو إلى تشجيع الكراء، لذلك كان ردّ عليها بال

 ماء، فأنتمخاء والنن الرّ مزعمتم أنّكم، قد أحسنتم إلينا، حين حثثتم النّاس على الكراء؛ لما في ذلك "ماتدعو إليه 

، وهو ما يفهم منه أّن (813)لم تريدوا نفعنا بترغيبهم في الكراء؛ بل إنّما أردتم أن تضّرونا بتزهيدكم في الّشراء

ب ل والكسلتّسوّ االقتصاد العبّاسي كان مهدّدا خاصة من بعض المتنّسكين، كما ذكرت سابقا الّذين يشّجعون 

 الّسريع المريح. 

الحسد  نتشارفي القصور تُصدر أحكاما دون تمحيص، مايشير طبعا إلى ا وعليه فهناك فئات متطفّلة       

، ويخّص  (139)رعلى هذه الفئة النّشيطة، فالحسد داء ينهك الجسد، ويفسد الودّ وعالجه َعِسر وصاحبه َضجِ 

ووا م وذمّصاصهووهذا الكالم ل يزال ينجم من حشوة الّسلطان، فأّما عليّتهم "بالذّكر الدّاعين إلى ذلك 

 وأحكمته لحياءاالبصائر والتّميز منهم، ومن فتّقته الفطنة وأرهفه التّأديب وأرهقه طول الفكر وجرى فيه 

لهم، منّون حا، ويتالتّجارب، فعرف العواقب وأحكم التّفصيل وتبّطن غوامض التّحصيل، فإنّهم بفضيلة التّّجار

 م ملتمسوإليه أنّهم أودع النّاس بذلك، وينزع ويحكمون لهم بالّسالمة في الدّين وطيب األطعمة، ويعلمون

 . (140")البيّاعات، ل تلحقهم الذّلّة في مكاسبهم ول يستعبدهم الصرع لمعامالتهم

ته، فإّن وقاربه بخدم وليس هكذا من لبس الّسلطان بنفسه "وحتى ل يعّمم في اتّهام كّل من هُم بالقصر        

طار مقارنة ، في حين يبيّن مفاخر البصرة محيطه األصلي في إ(141")لملقأولئك لباسهم الذّلّة وشعارهم ا

وحسن  مارهمويدّل على صالح مائهم كثرة دورهم وطول أع "بسيطة لها بغيرها من المدن العراقيّة كبغداد

ر تقنيات البناء ، مع تطوّ (142")عقولهم ورفق أكفهم وحذ قهم لجميع الّصناعات، وتقدّمهم في ذلك لجميع النّاس

أيت وإذا ر" ختلفةعند البصريّين، دليال على تميّز المدن العراقيّة عن بعضها البعض بالحرف والنّشاطات الم

اعيف بناءهم وبياض الجّص األبيض بين اآلجر واألصفر، لم تجد لذلك شبها أقرب من الفّضة بين تض

 . (143")الذّهب

م ي انتاجهفريّون الّتي كانت من أهل بغداد لبعض الّطرق الّتي يستخدمها البصمبيّنا بعض النتقادات       

 هل بغدادأب من ثّم العج"الّزراعي، ألّن أرض البصرة قليلة الّسماد، فإّن البصرّيين يلجؤون إلى تسميدها 

رة لهم بالقذبقون وميلهم معهم، وعيبهم إيّانا في استعمال الّسماد في أرضينا، ولتخالنا ونحن نراهم يسّمدو

لك الل تخاليابسة صرفا، فإذا طلع وصار له ورق، ذّروا عليه من تلك القذرة اليابسة، حتّى يسكن في 

بداع تّفنن واإلمن ال ؛ بل أّن المزبلة نفسها، يُسَوى منها اللّبن لبناء الدّور في البصرة، وهو نوع(144")الورق
ن تلك م، حشا منها لِبنا، فإن كانت داره مطمئنة ذات قعرويريد أحدهم، أن يبني دارا إلى مزبلة فيضرب "

 .(145")المزبلة الّتي لو وجدها أصحاب الّسماد عندنا، لباعوها باألموال النّفيسة

وبلغ األمر أّن المناطق القريبة من البصرة، احتذى أهلها نفس التّفنّن في توفير حاجيّاتهم من استغالل      

اب البخالء من استعمال المالءة المذاريّة حتّى تصير في آخر المطاف صمائم أخرى، منها ما ذكره في كت
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، وهو ما يؤّكد به أّن هناك اكتفاء ذاتيّا محلّيا، ل حاجة معه إلى اقتناء كل الحاجيات من (146)لرؤوس القوارير

في كّل األحوال،  الغير؛ أي وجود نواة إقتصاد محلّي بصري ومن ثّمة، فذاك مدعاة لالفتخار والحتذاء به

وبغداد وغيرها، يكثر فيها الدّراهم، ويعّز فيها المبيع، لكثرة عدد النّاس  (147)خاّصة إذا علمنا أّن ُمدُناا كاألهواز

 .(148)وعدد الدّراهم

ن، بغداديّين والاألطعمة:يشير الجاحظ في كتاب البخالء إلى تعدّد أنواع األطعمة، من خالل أكل البصريي -ث

عض القّصاص ب، وكان (150)كان عنده (149)يدة بن حميد الّذي ضرب غلمانه؛ ألنّهم أكلوا كّل ُجوارشنقصة ُزب

الغ الّتي لم يبلغها أحد، وفي كثرة المال المب (151)كخالد بن يزيد مولى المهالبة، كان قد بلغ في البخل والتّكدّية

 كل، رغم كونهكان يُضيّق على غلمانه في األ لمدّة ثالثين سنة، ولذلك (152)ورغم ذلك كان أكله الّزكوري

دائني د المقاّصا، متكلّما، بليغا، داهيّا ومن بين غلمانه، ذكر الجاحظ أبا سليمان األعور وأبا سعي

 .(153)القاضّيان

وأنا "قافة أكل جود ثولم يكن الّطعام لمجرد األكل؛ بل له خصوصيّات التّذّوق حتّى عند البخالء، أي و      

ان الّرخص، أو دون الكمأة بالّزبدة والفلفل لمك (154)أطعم  الجزر المسلوق بالخّل والزيت والُمّري لست

من ألّذ  (156)ر، وكان الُخشكا(155)لموضع الستفضال، ولكن لمكان طيبه في الحقيقة؛ وألنّه مالح الطبيعة

ُحسن والّطيب، في ال (157)الُحّوارىقلت: فاجعل إذا جميع خبزك الخشكار، فإن فضل ما بينه وبين  "األطعمة

، حتّى نسب (159)ا، لدرجة أّن فيها من جعل طعام فرحه كلّه فالوذقا (158)ل يقوم بفضل مابين الحمد والذّمّ 

هذا  ، ما عابلّسمنلبّاب البُّر بلُعاب النّحل بخالص ا "للحسن قول، لّما سمع رجال يعيب الفالوذق، فقال:

 .(160")مسلم

لت الّسياحيّة أو نهايات األسبوع، ونقال كم         أّن شيخا  خبر به،أُ ن ما عا يذكر نوعيّة األطعمة أثناء الجو 

مبَّرد  (162)جوقطع لحم سيكيا (161)من أهل خراسان كان في غداة كّل جمعة، يحمل معه منديال فيه َجردقتان

الل، ويمضي بع بيضات ليس منها ومعه خِ وأر (163)وقطع جبن وزيتونات وُصّرة فيها ملح وأخرى فيها أُشنان

ِضعاا تحت شجرة، وسط ُخضرة وعلى ماء جاِر،  جد إذا وفوحده حتّى يدخل بعض بساتين الكرخ، ويطلب مو 

كل أو التّأثر بما في ، ما يؤّكد ثقافة األ(164)ذلك جلس وسط بين يديه المنديل، وأكل من هذا مّرة ومن هذا مّرة

هة، ومن ة من جاألغذية قد وصلت إلى العاّمة، فصارت حيّز التّطبيق في اختيار األطعمالكتب المترجمة عن 

و له به أ يشتريلجهة أخرى فإّن ذاك الّشيخ كان ل يكتفي بذلك األكل؛ بل يرمي لقيّم ذلك البستان بدرهم، 

ط ب، أو عنبا إن كان في زمان العنب  .(165)يعطيه به ُرَطباا، إن كان في زمان الر 

ا من ها ألوانن عليولم تقتصر ثقافة اختيار األطعمة على العاّمة فقط، إذ قيل: أّن مائدة المأمون كا       

 نكم صاحبمن كان هذا يصلح لكذا وهذا نافع لكذا، فم"األطعمة، وكلّما ُوضع لون، نظر المأمون إليه، فقال: 

فليأكل من  ذا، ومن غلبت عليه الّسوداء،بلغم ورطوبة، فليجتنب هذا ومن كان صاحب صفراء، فليأكل من ه

اك ، وهن(166)"هذا هذا، ومن أحّب الّزيادة في لحمه فليأكل من هذا، ومن كان قصده قلّة الغذاء، فليقتصر على

إلّبصار  في اأعرف هاهنا اجتماعا على مشاكلة، إلّ "مفاضلة عندهم بين أنواع األطعمة نحو التّمر خاّصة 

ى مواصلة ، فإنّي قد هجرت البتّة، إل(168)على الجوزينج (167)ُحّوارى والباقِليبخبز الفاشكار على ال

 .(169")التّمر

ثر ما ينجبون عة ما أكخ طبيوربّما كان الّزواج بالّسنديّات أكثر من أثر معرفتهّن للّطبخ، فللّسند في الّطب       

 لى مستوىعبّاخين ألعطيّات، الّتي تُسدى للطّ ، وربّما التّفّنّن في الّطبخ أكثر كان نتيجة أيضا ل(170)فيه

ّن هذا أبِت، إ ه: ياالقصور، فهذا الفضل البرمكي قد وهب لطبّاخه مائة ألف درهم، فعاتبه أبوه في ذلك، فقال ل

راب تطورهما ، وعليه فالّطعام والشّ (171)كان يصحبني في العسر والعيش الخشن، واستمّرمعي في هذا الحال

لّشعوب اادات تعّرضت له حياة القصور في العصر العبّاسي األّول كان نتيجة لتأثّرهم بع الحضاري، الّذي

 .(172)ق عليهي النفافون فالّتي احتّكوا بها كالفرس والتّرك والّروم، جعلت العبّاسيّين يتفنّنون في الّطهي ويُسر

، كما اشتهرت أكلة (175)واألرز (741)البَستندود (173)ذكر ألواناا مختلفة من األطعمة منها العصيدة     

، كما فّضل بعضهم شراء الّرؤوس يوم (177")أعظموا الثّريد، فإنّه لقمة الدّرداء "لقول أحدهم (176)الثّريدة

، كما ظهرت هناك تطّورات لدى (178)الّسبت؛ ألّن القّصابين يذبحون يوم الجمعة، فتكثر الّرؤوس يوم الّسبت

استعمال أدوات األكل حين عاب الدّّهاقون الحسو، وتقّززوا من التّعّرق، وبهرجوا البعض في طريقة األكل، و

، وكان لألسماك أيضا نصيب في مكان في  (179)صاحب التّمشميش، وحين أكلوا بالبارجين وقطعوا بالّسكين
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، واشتهر (180)موائد العراقيّين،  فسمك الّشبوط رغم إرتفاع ثمنه، يُشترى ببغداد خاّصة من طرف البصريّين

، وإن  أُك ثر من شربه، طمس الُخمارعلى عقله حتّى ل يكون بينه وبين المعتوه إلّ الّشيئ (181)شراب النّارجيل

، ورغم البخل المنتشرفي العراق، نجد من البخالء َمن  كان ُمحسنا ، فهذا أبوشعيب القالّل في (182)اليسير

 .(183)هتقريب مويس له، وأُنسه به وفي إحسانه إلي

ي ألفراد فاخذها بعض أدوات التّسلية: ذكر في كتاب الحيوان خاّصة بعضا من أدوات التّسليّة، الّتي اتّ  -ج

 (186)ّطار، وهو ماذكره في عثمان الخياط للشّ (185)والنّرد (184)المجتمع العبّاسي منها لعبتي الّشطرنج

تخّصص لهو  ا يبيّن أّن هذين الفعلين، كانا من، وهو م(187)واجعل ِلهواك الحمام وهارش الكالب"اللّصوص

 (189)لودَعلّ بالّطويلتين وا، ودعوا الّشطرنج ألهلها، ول تلعبوا في النّرد إ(188)وعليكم بالنّرد"العاّمة، ثّم قال: 

 .(190")رأس مال كبير، وأّول منافعه الحذق باللّقف 

ي اللّعب ّشّطار فلة الوعليه فاللّعبتّين مختلف إزاء تحليلهما في المجتمع العبّاسي، لكن بالنّسبة لمفاض      

اع في ضين ألوضلمعاربينهما ألصحابهما، فاألمر يبدو أنّه سيّاسي بالدّرجة األولى؛ ألّن الّشّطار كانوا من ا

وتشحذ  م الحرب،عَلّ عبة الّشطرنج لها عدّة فضائل، فهي تُ الواقع العبّاسي، اقتصاديّة بالدرجة األولى؛ ألّن ل

 . (191)اللّّب وتدّرب اإلنسان على الفكر وتُعَلّمه شدّة البصيرة

 : ةجتماعي  زمات اإلواأل ،قتصاد العباسياإل ث.

نها عث من تحدّ  همّ أ لعلّ  ،قتصدايةة تنظيمات إسرة بني العباس عدّ أفي حكم  ولة اإلسالميّةشهدت الدّ       

ا كان مبعض  اريخلت لنا كتب التّ ورغم ذلك فيه سجّ  ،وغيره "،الخراج"بو يوسف في كتاب ما كتبه القاضي أ

ط سقأو ،تهرط هيبلف ؛امهيّ أسكنت الفتن في  ،المعتضد باهللفي عهد الخليفة ، فجتماعيةمن أزمات إقتصادية وإ

ل وّ أي وف ،عباسني اللك بد مُ ه جدّ نّ أل "؛انيح الثّ فاالسّ " سميّ  ،عيةورفع الظلم عن الرّ  ،ونشر العدل ،المكوس

 عودقن الممين والمنج ،ومنع القصاص ،وما شاكلها ،اقين من بيع كتب الفالسفةمنع الورّ  ،خلف فيهاسنة استُ 

ع منه تسم ولم ،انية واحدةوفي الثّ  ،اولى ستًّ ر في األفكبّ  ،ضحىاس صالة األى بالنّ وصلّ  ،في الطريق

   ، (192)الخطبة

زير بيد هللا الوفه عفخوّ  ،المعتضد على لعن معاوية على المنابرالخليفة عزم  م895/ه282سنة أيضا فيو      

اضي ل له القفقا ،ومثالب معاوية ،فيه كثيرا من مناقب علي ،وكتب كتابا في ذلك ،فلم يلتفت ،ةاضطراب العامّ 

ا ذإو ،ليكخرجوا ع قد ،ة ناحيةتحركت العامّ  ن  إ :فقال ،خاف الفتنة عند سماعهأ ،منينؤمير المأيا  :يوسف بوأ

 .     (193)مسك المعتضد عن ذلكأف ،ميلأليهم إكانوا  ،هل البيتأاس هذا من فضائل سمع النّ 

 وكثر ،واريثطل ديوان المب  ن يُ أو ،رحامرث ذوو األوَ ن يُ أفاق بلى اآلإكتب  م896/ه283 سنة وفي       

عباء أب فنهض ،قةا بالرّ بيه كان غائبأا بويع له عند موت ولمّ  ،المكتفي باهلل، وفي عهد الخليفة عاء للمعتضدالدّ 

..ونزل ولى .ألافوافى بغداد في سابع جمادى  ،وكتب له ،القاسم ابن عبيد هللا ،الحسن وبأ ،البيعة الوزير

مر أو ،ساجدارها موصيّ  ،بوهأخذها اتّ م المطامير التي وهدّ  ،وخلع على الوزير سبع خلع ،المكتفي بدار الخالفة

ه حبّ أف ،ة جميلةوسار سير ،هلهاألى إليعملها قصرا  ؛اسبوه من النّ أخذها أوالحوانيت التي  ،البساتين بردّ 

 .      (194)ودعوا له ،اسالنّ 

بطل أو ،وربطل الخمأو ،ىوقوّ  ،وعدل ،ةفسار بعفّ  ،الوزير علي بن عيسى وليّ  م914/ه301ي سنةفو       

لى إل لى جممشهورا ع ،دخل الحسين الحالج، وفيها ألف دينارأما ارتفاعه في العام خمسمائة  ،من المكوس

 :له يقونّ أو ،وهيةلعى األه ادّ نّ أشيع أو، فاعرفوه ،حد دعاة القرامطةأونودي عليه هذا  ،الب حيًّ فصُ  ،بغداد

تح مارستان فُ  م919/ه306، وفي سنةعشانيالشّ ور صحابه من النّ ألى إويكتب  ،هوت في األشرافبحلول الالّ 

 ؛ولنسائه الخليفة ي لحرمهوالنّ  ،مروفيها صار األ، لف دينارآفقة فيه في العام سبعة وكان مبلغ النّ  ،المقتدر مّ أ

 س كلّ اقاع النّ رر في ظوتن ،المظن تجلس للمأالمقتدر بمثل القهرمانة  مّ أمرت أن ألى إمر ل األآو ،لركاكته

غلت  م921/ه308، وفي سنةهاوعليها خطّ  ،واقيعوتبرز التّ  ،عيانوتحضر القضاة واأل ،فكانت تجلس ،جمعة

 وركب ،هبع النّ ووق ،ملاظد المجدّ و ،وادضمن السّ  "حامد بن العباس"لكون  ؛ةوسبغت العامّ  ،سعار ببغداداأل

ورجموا  ،اسبوا النّ ونه ،جونوفتحوا السّ  ،ة الحبسحرق العامّ أو ،امايّ أودام القتال  ،ةتهم العامّ وشتّ  ،الجند فيها

 .(195)اة جدّ ولة العباسيّ حوال الدّ أواختلفت  ،المزير



 

 97 

في ، ومالل الدّ حه نّ أوالعلماء  ،والفقهاء ،بي عمرأتل الحالج بافتاء القاضي قُ  م922/ه309وفي سنة        

، (196)رحامألالمعتضد من توريث ذوي ارها لى ما صيّ إالمواريث  المقتدر بردّ الخليفة مر أ م924/ه311سنة

ي ن يولّ أ ه يريدنّ ألكونه بلغه  ؛على المقتدر "المظفر"قب بنس الخادم الملّ ؤخرج م م929/ه317وفي سنة

اء في د العشخرج المقتدر بعأو ،فهربت خواص المقتدر ،لى دار الخالفةإ واؤوجا ،والجنود ،مراءمرة األإ

د حضر محمّ أو ،شهد عليه بالخلعأو ،لف دينارأ600ه مّ ونهب أل ،وحرمه ،وخالته ،همّ أو ،م من دارهمحرّ 14

وذلك  ،ن مقلةبي علي بألى إوفوضت الوزارة  ،"القاهر باهلل"ولقبوه  ،مراءنس واألؤوبايعه م ،بن المعتضد

كر لعسجاء اف ،نينثوعمل الموكب اإل ،لى البالدإوكتب عنه الوزير  ،حدقاهر باهلل يوم األوجلس ال ،يوم السبت

ا الى مالوو ،فقتلوا الحاجب ،صواتفارتفعت األ ،ولم يكن مؤنس حاضرا ،ورزق السنة ،يطلبون رزق البيعة

ر باهلل بتحريم القاهالخليفة مر أ م933/ه321، وفي سنة (197)وه الى الخالفةدر ليردّ نس يطلبون المقتؤدار م

لجواري اات من ر ببيع المغنيمأو ،هولت اللّ آر وكسّ  ،ونفى المخانيث ،وقبض على المغنين ،القيان والخمر

ن أه حبّ وكان ي ،لى القرمطيإبوعلي عمر بن يحي العلوي أكتب  م939/ه327، وفي سنة سواذج هنّ نّ أعلى 

لمكس افيها  خذأُ ل سنة وّ أوهي  ،اسالنّ  وحجّ  ،ذنأف ،جمل خمسة دنانير ويعطيه عن كلّ  ،يطلق طريق الحاج

 ،راعاى بلغت زيادة الماء تسعة عشر ذحتّ  ،غرقت بغداد غرقا عيما م940/ه328، وفي سنةاجمن الحجّ 

  . ( 198)رووانهدمت الدّ  ،اس والبهائموغرق النّ 

نها مالعباسيّة،  نجد شذرات متناثرة بين المصادر عن مختلف األزمات التي شهدتها أمصار الدّولةكما        

 ما ارتبط، بأمور الطبيعة، ومنها بأمور الُملك، ومنها ما ارتبط بالمعارضة، أهّمها: 

فدام  ،ها مثلهابلَ قعهد لم يُ  اوسموما  ،شديدة ااس ريحا صاب النّ أكل في خالفة المتو م849/هـ234سنة في        

 ،من تموز يوم من خرآلى إالث من حزيران يوم عرفة اليوم الثّ في  أابتد ،صل فيها نيفا وخمسين يوماواتّ  ،ذلك

ل فقت ،زهوالى األإومن واسط  ،لى عبادانإوانحدر منها  ،والبصرة ،وواسط ،وبغداد ،فشمل ذلك الكوفة

 فركدت عليهم ،لى همذانإت وانحطّ  ،هوازلى األإرجعت  ثمّ  ،حدأص منها ى لم يتخلّ حتّ  ،والقوافل ،ةالمارّ 

رية بم من فخرجت عليه ،لى الموصلإهم ت كالسّ ومرّ  ،عت من همذانتقلّ  ثمّ  ،رعفأحرقت الزّ  ،عشرين يوما

 ،إلنتشاراس من افمنعت النّ  ،ت بالموصلفاستقرّ  ،أهلكتها لّ إول شجرة  ،ول دابة ،ت ببشرفما مرّ  ،سنجار

 م856/ه241ةفي سنو ،متعةواأل ،لحمل الميرة ؛هل القرى والمدينةأوحالت بين  ،عن الباعة وقوعّطلت السّ 

 ،هادّ ه كان يصيبهم برألنّ  ؛وقتلت الخلق ،ت على َسرخسفانحطّ  ،ركباردة من بالد التّ  اخرجت ريح

 ثمّ  ،يلرّ ات على فانحطّ  ،ورجعت من نيسابور ،(199)نيسابور إلىوتجاوزت سرخس  ،يُت لَفون ثمّ  ،فيركمون

 ،اءامرّ سلى إفشعبة أخذت ذات اليمين  ،بت من حلوان شعبتينوتشعّ  ،لى حلوانإ ثمّ  ،لى همذانإتجاوزت 

ن بغداد منحدرت ا ثمّ  ،داموزكام شبيه بالصّ  ،عالاس منها سُ صاب النّ أف ،لى بغدادإخذت ذات اليسار أوشعبة 

ينة ة مدامّ ف أتيا على عوخس   ،هل قومس رجفةأصاب ، فأزهوالى األإومنها  ،لى البصرةإومنها  ،لى واسطإ

  .( 200)ا كثيرافأحرقت خلقا  ،ت من الهوىانحطّ  اصابتهم نارأبعدهم  ثمّ  ،مارةاإل

 ،مكتوم وكان انتشار ذلك من جانب عسكر ،والعراق وباء ،هوازهر في األظ م872/هـ258وفي سنة       

 ،لعربافبدأ من صحراء  ،وحدودها ،لى حلوانإوعرضا  ،لى قرقيسيا من كورة الفراتإمنها طول  فمرّ 

مسمائة خى مابين ي علفن بأتوكان الدّ  ،يوم لطان من بغداد بإحصاء من يدفن كلّ السّ  ى أمرَ مر فيه حتّ وتفاقم األ

واقترن بها  ،هامر فيوتفاقم األ ،اسلها شملت المجاعة النّ وّ أفي  م936/هـ324وفي سنة، يوم لى ستمائة كلّ إ

 .      (201)نسانإلف أثر من مائتي كأصبهان ا ةهل مدينأفمات من  ،ريعالذّ  الموت

 هر قطّ اس في هذا الشّ ولم يعهد النّ  "،ماه أبان"ة في اليوم العشرين من سقطت لجّ  م942/هـ330وفي سنة       

 ،لى كسحهاإوا رّ لجة اضطوروز على الثّ اس يوم النّ صبح النّ أ م944/ه332سنة  ، وفيلجبأصبهان سقوط الثّ 

د فتشرّ  ،وتفاقمت ،ت المجاعة ببغداداشتدّ  م942هـ330وفي سنة، بيع مثل ذلكاس في زمان الرّ ولم يعهد النّ 

كانت المخدرات من األبكار و ،ساء في البيوتوحصل النّ  ،قوا في البلدانجال تفرّ الرّ  نّ أل ؛وتماوتوا ،هلهاأ

 ذا سقطت واحدة خررنّ إف "،: الجوع الجوعصحنّ وي ،رق عشرين عشرين معتمدات بعضهنّ لى الطّ إ يخرجنّ 
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 ،رك  لف بِ أفجمع في داره  "،يحي بن زكريا"قال له: يُ  اثرك  وكان ببغداد رجل شوشي مُ  ،ميتات لوجوهنّ  هنّ كلّ 

         .     (202)زهنّ وجهّ  كلهنّ  زوجهنّ  ثمّ  ،ام المجاعةيّ أطول  وأطعمهنّ 

لك في وذ ،اماأيّ  إلّ  ،لك المقتدر ثالث عشرة سنةى من مُ لى أن مضإهم على هذا المنهاج لّ ك...فانساق "       

ت ئلهم بيوفأزالت عن الجند أوا ،والفتن في دار مملكتهم ،حداثت األأفعندها بد ،م921/هـ308خر سنة آ

 م الجمعةوهرج يكان مبد هذا السنة، وفي دار مملكتهم خمسا وعشرين  حداثة لبث هذه األوكانت مدّ  ،موالهمأ

حامد بن "عة جل مقاطألطان من ة على السّ سببه تهيج العامّ  وكان م،921/ه308بقين من ذي القعدة سنة لستّ 

لى إول الوص كثر الخواصأوعلى  ،ر على العواموتعذّ  ،ى غلب بها األسعارحتّ  ،وادت السّ على غالّ  "العباس

ة امّ هجمت العو ،ينيا بآخر المسجدمَ رَ  جانب الغربيالو ،قير  ا صعد الخطيبان منبري الجانب الشّ فلمّ  ،الطعام

 ،رقلطّ اء في اه نحوهم األوليفتوجّ  ،لطانهروا البراءة من السّ أظو ،المنبرين روا وكسّ  ،لى المقصورتينإ

وق سحريق في ا الوصفو ثمّ  ،حدر نهار يوم األوصد   ت،بهار يوم الجمعة يوم السّ بوا لهم الحرب بقية النّ ونصّ 

ل وّ شهر ربيع األ في م924/ه311عايا سنةوالرّ  ،وانكشفت الفتنة عن قتلى الجند ،ةفانهزمت العامّ  ،اقباب الطّ 

ملوا من وح ،اسواستعرضوا النّ  "،سبك المفلحي"ميرها أفقتلوا  ،بقين منه منها دخلت القرامطة البصرة لستّ 

بن إ ه من جهةابتّ وكُ  ،لطانال السّ وجرى ببغداد على عمّ  ،لى البحرينإا ما وجدوا له ظهرا يُن قل عليه موالهأ

ل باستعما فس  عوال ،زها في بيت المال من الخبطن  وكَ  ،مواله استبداد األحسن ابنه بعلّ ومُ  ،الفرات وزيره

 من متقدّ عفيه  وخرجت المصادرات ،ابسالم على العمال والكتّ القتل ما لم يجر قبله في دولة اإلعذيب والتّ 

  . (203)لف دينارألف وسبعمائة ألفي أبن العباس على  وقعت مصادرة حامدف ،العادات

ل سروا رجاأف ،اجمنه وقع القرمطي بالبادية على قوافل الحجّ  م عشر بقينّ محرّ  م925/هـ312وفي سنة      

يبة عه المصوشُملت بصني ،ةماسيّ خذ الشّ أو ،موالانتهب األو ،وسبى الحرم ،اججّ واستعرض الح ،لطانالسّ 

 ،ا في البرّ دوفتشرّ  ،اججّ ذي القعدة خرج فيه القرمطي على الح م926هـ313وفي سنة، سالمة بلدان اإلعامّ 

 ،عدةن ذي القم ينّ دخلت القرامطة الكوفة لتسع بق ثمّ  ،نةهذه السّ  فبطل حجّ  ،ومن نجا منهم رجعوا عراة حفاة

  .   (204)موالانصرفوا بما فازوا من األ ثمّ  ،وانتهبوا المال ،اسفقتلوا النّ 

لى إا وصارو ،لطانل للنصف منه شغب الفرسان على السّ وّ ي شهر ربيع األف م928/هـ315وفي سنة      

 ،الغد لد منودخلوا الب ،ىلى المصلّ إجوا خر ثمّ  ،ى بلغوا المصافحتّ  ،ارفهجموا على الدّ  ،ةباب الخاصّ 

ه ل ة أنّ مغلّ يمان الوحلفوا باأل ،المقتدرصواتهم بشتم أورفعوا  ،عفانصافة بالرّ والرّ  ،اقلى باب الطّ إوصاروا 

لمعروف القصر الى إصاروا من الغد  ثمّ  ،ل ثثغرهمكما عطّ  ،همه عّطل حجّ ألنّ  ؛كما ليس لهم حجّ  ،صالة لهم

 ،الكوكبو ،جةرُ ت  باألُ  والقصر المعروف ،ةالقبّ بوا رّ خو ،وانتهبوا مافيه من الخزائن ،تهحرقوا عامّ أف ،ريابالثُ 

 ،ابوابهأا أحرقوف ،لى الحلبةإروا من الغد بكّ  ثمّ  ،والطير ،والوطس ،والمتاع ،ان فيه من اآللةوسلبوا ما ك

لى إن الغد مروا بكّ  ثمّ  ،لى المساء يشغبونإفبقوا  ،وقصدوا القصر المعروف بالحسنى الذي ينزل فيها المقتدر

 .   (520)وسّكتهم بها ،العطاءى وضع لهم حتّ  ،ليقليهم بُ إلطان فأخرج السّ  ،القصر المعروف بالبديع

كلت أو ،على الطرق واؤومل ،وثوالر   ،فكلوا الجي  أى حتّ  ،الغالء ببغداد اشتدّ م 946/ه334وفي سنة           

دقيق  ولة كرّ الدّ  رى لمعزّ تُ واش   ،غار مشوية مع المساكينجد الصّ ووُ  ،رغفانأار بوبيع العقّ  ،الكالب لحومهم

بوالفضل أر فبعث الوزي ،عوان الموالي ببغدادأتل رجل من قُ   م973/ه362سنة  وفي، (206)لف درهمأبعشرين 

 ،لمواأواحترقت  ،مثله رَ فاحترق حريق عظيم لم يُ  ،اكينمّ لى السّ إاسين حّ ار من النّ يرازي من طرح النّ الشّ 

 .  (207)وهلك الوزير من عامه ،اماتوالحمّ  ،ورناس كثيرون في الدّ أو

إيجاد بيه أوت بالخالفة يوم مبعد مبايعته  ه575ه/566الحسن ،مر هللاأالمستضيء بيفة وحاول الخل        

ا على عظيم ق مالوفرّ  ،والكرم ،ظهر العدلأو ،المظالم وردّ  ،فنادى برفع المكوسحلول لبعض المشاكل ، 

 ،ا حلمذ ،عه وقعند وليس له ،وكان دائم البذل للمال ،بطوالرُّ  ،والمدارس ،والعلماء ،ينوالعلويّ  ،ينالهاشميّ 

 .    (208)فةأور ،ناةأو
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اإلى  ويجا لنتقاله من المجتمع البدوياسي في سلّم الرتقاء، تتعليه فيظهر مدى سير المجتمع العبو       

كان الجاحظ ينبّه المدني، مع محاولة المحافظة على العادات والتّقاليد، وكذا الجوهر الّشرعي والعقَدّي، الّذي 

اسي عربّي، وحيدة المعبّرة عن بقاء مجتمع عبإلى ضرورة تنقيته، مّما قد يشوبه، واللّغة العربيّة لم تكن ال

رغم كثرة العجم فيه؛ بل أيضا مدى التّناسق في الذّوق الجمالي لدى العرب في مسألة التّأثر النّسبي بأزياء 

المسلمين، وهو تعبير  والمَودّة اإلسالميّة، وليس بهدف التّشبه بغير،ل للتّكاف ؛لتحقيق المعنى الحقيقي ؛الغير

وبين من هم مسلمين من أصل  ،م مسلمين من العرب أصالعن مدى اإلندماج في الحياة الجتماعيّة بين من هُ 

     ة التي كانت تظهر بين الحين واآلخر.واإلجتماعيّ  ،ة، رغم كثرة األزمات اإلقتصاديّ أعجمي
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

 اذخم له، أنّ ب اتّخأحد ملوك الفرس، ومعنى حم القمر، وشاد، الّشعاع والّضياء، وسب ،اد الفرس، اتّخذه جمشيدالنّيروز، من أعي (1)
ذي خلق ه اليوم الّ عم أنّ طهومرت، لّما هلك، ملك بعده جمشاد، فسمّي اليوم الّذي ملك فيه نوروز، أي اليوم الجديد، ومن الفرس من يز

ر سنتهم، اه، أول شهومريدون ه أول الّزمان، ومدّته عندهم ستّة أيام، أّولها اليوم األّول من شهر أفهللا فيه النور، وبعضهم يزعم أنّ 

س أنسهم مع ون إلى مجالينتقل ويسّمون اليوم الّسادس النوروز الكبير؛ ألّن األكاسرة كانوا يقضون في األيّام الخمسة حوائج النّاس، ثمّ 

بع كوتساتسوماس هـ(: نهاية األرب في فنون األدب، مطا733هـ/677ن أحمد بن عبد الوهاب خواّصهم. أنظر، النّويري)شهاب الدّي
اهما كّل وسبب وضع النّوروز، أنّه حينما علموا أّن الّشمس دورتين إحد؛ 185،186، ص ص1، ج1وشركاه، القاهرة، مصر، م

لذي ت، واليوم افس الوقنإلى برج الحمل في أّول دقيقة في خمسة وستين وثالثمائة يوم، وربع اليوم من اللّيل والنّهار تعود الّشمس 

 اقتفى به حتفل به، ثمّ وز، وامضى؛ إذ تنقص المدّة كّل سنة؛ لتعذُر العودة إلى هذه الدّقيقة، وحين أدرك جمشيد ذلك اليوم سّماه النّور
ام الّسنة ا أليّ لى العرش أراد أن يضع اسمالملوك األخرون، وقّصته كاآلتي، أنّه حينما جلس كيومرث األّول من ملوك الفرس ع

ل، لى برج الحمقيقة إوالّشهر، وينشئ تاريخا لها؛ كي يعرفها النّاس، ورآى أنّه في ذلك اليوم وقت الصبح وصلت الّشمس في أّول د

براهيم إري)عمر بن  يسابوالنّ فجمع الموابذة، وأمرهم أن يبدأوا التّاريخ من هذه اللّحظة، فاجتمع الموابذة، ووضعوا التّاريخ. أنظر، 

 . 89خيام(: عمر الخيام عالم الفلك والّرياضيات، وكتابه نوروز نامة ، ص
هذا األوان لفرس والِمهرجان، في الّسادس والعشرين من تشرين األّول من شهور الّسريان وفي السّادس عشر من مهرماه من شهور ا (2)

لوكهم، هم بأسماء من شهورس الِمهرجان األكبر، وسبب تسميّتهم له، أنّهم كانوا يّسمووسط، ومان الخريف وهو ستّة أيام، اليوم الّساد

ت، ومهر هر ذهبوكان لهم ملك، يّسمى مهر، يسير فيهم بالعنف، فمات في نصف شهر مهرماه، فسّمي ذلك اليوم مهرجان، أي نفس م
 .187ويري: نفس المصدر، صبالفارسيّة حفاظ، وجان الّروح. أنظر، النّ 

دكتور به وشرحه اله وبوّ يعتبر الجاحظ أعياد الفرس ل أصل لها؛ بل هي  من إبداع الفرس. أنظر، الجاحظ: :المحاسن واألضداد، قدّم ل (3)

 . 314م، ص2008علي بوملحم، دار ومكتبة الهالل للّطباعة والنّشر، بيروت، لبنان، طبعة
ّطبعة لمعّربة، الاارسيّة رئيس القرية. أنظر، شير)الّسيدادّي(: األلفاظ الفالدّّهاق، زعيم فالحي العجم، تعريب دهكان، ده خان، أي  (4)

م، 1968،يّين، بيروتم،دار العرب للبستاني،  الفجالة، القاهرة، طبع في المطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوع1988م،1987الثّانية

 .  68ص

لحضارة الح(: ألفاظ يبة صامجتمع، تصفها على الموائد. أنظر، الّشذر)طالجامات، مفردها جام، آنية من الفّضة لفئة معيّنة من أفراد ال (5)
 .78م، ص1998العبّاسيّة في مؤلّفات الجاحظ، دار قباء للّطباعة والنّشر، القاهرة، مصر، 

أنظر،  لط.نى الخالُخبيص، نوع من الحلوى، تعمله العرب من التّمر والّسمن، والحضر من األرز والدّبس، مأخوذ من الخبص، بمع (6)

بو برس، ابع تيبطرس البستاني: كتاب محيط المحيط، قاموس مطول للّغة العربيّة، مطبعة لبنان، ساحة رياض الصلح، طبع في مط
 .215م، مادّة خبع، ص1987لبنان ، طبعة جديدة

 . 319الجاحظ: المحاسن واألضداد، ص (7)

ن تُوضع في عند المسلميفرس، فنح للخلفاء عن تلك الّتي تُمنح لملوك الالجاحظ أورد هذا لتبيان وجه الختالف بين مآل الهدايا الّتي تُم (8)
قيق ونشر الملوك، تح أخالق بيت مال المسلمين، بينما عند الفرس، فتُخبأ ألصحابها، لتُردّ إليهم في نوائبهم. أنظر، الجاحظ:التّاج في

 253م، ص ص1955لبنان لصاحبها أديب عارف الزين، هـ، دار البحار، بيروت،1375دار الفكر، بيروت لصاحبها إبراهيم الّزين

،254  . 

الهدايا كانت للملك عند الفرس وهو الّذي يعطي لبطانته وخاّصته من هداياه، بينما الهدايا في النّيروز عند احتفال المسلمين به كانت  (9)
أهدى النّاس إلى خالد هدايا فيها جامات من فّضة وذهب. أنظر، ابن  أيضا تُقدّم للوزراء من الّرعيّة، وهذا يختلف عن عادة الفرس، وقد

الطّقطقي)محّمد بن علي بن طباطبا(: الفخري في اآلداب الّسلطانية والدّول اإلسالميّة، عني بنشره محّمد توفيق الكتبي، الّطبعة 

 .112الّرحمانية، ص
 . 253 الجاحظ: التّاج، ص (10)

ُ الّرجل ما يحّب من ملكه، إذا كان في الّطبقة العالية، فإن كان يحّب والّسنّة في ذلك عندهم أن يهدي ا (11) ل غيره  هدى مسكا،لمسك، أ

نّة فرسان، فالسّ ان والوإن كان يحّب العنبر، أهدى عنبرا، وإن كان صاحب بّره ولبسه، أهدى كسوة وثيابا، وإن كان الّرجل من الشجع

 ومابعدها.251جاحظ: نفس المصدر، ص...، أنظر، ال أن تهدي فرسا، أو رمكة، أو سيفا
وبقي  م،823م/821هـ/207هـ، أو205د سنةالمتوّكل، الخليفة جعفرأبوالفضل بن المعتصم بن الّرشيد، أّمه اسمها شجاع، ول (12)

يان الب مد، دارعبان بن أحأحمد بن ش :ام جالل الدّين(:تاريخ الخلفاء، خّرج أحاديثهم. أنظر، الّسيوطي )اإلمّ 861هـ/247حكمه إلى سنة 

 . 260م، ص2005هـ /1426الحديثة، القاهرة، الّطبعة األولى 
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نية، فيها ن برنية صيو ِمهرجاأأبو العتّاهية في يوم نيروز،  كان الخليفة المهدي أيضا يقبل هدايا النّيروز، فقد أهدى إليه الشّاعر (13)

ن علي بلحسين ار له بملء البرنية مال. أنظر، المسعودي)أبو الحسين علي بن ثوب مّمسك، فيه سطران، عليه بالغالب، وقد أم

ولى، لّطبعة األابنان، هـ(: مروج الذّهب ومعادن الجوهر، تقديم الدّكتور يوسف البقاعي، دار إحياء التّراث العربي، بيروت، ل346ت
 . 230 ، ص3ج

مام مالك ا عن اإلبي صفرة، من أهل البصرة، سكن بغداد، وحدّث بهأبوالهيثم خالد بن خداش بن عجالن، مولى آل المهلب بن أ (14)

بّاس شمس الدين م في جمادي اآلخرة. أنظر، ابن خلّكان)أبو الع838هـ/223بن أنس والمغيرة بن عبد الرحمن، مات خالد في سنة 
، ار صادر، بيروتدتور إحسان عبّاس، هـ(: وفيات األعيان وأنباء أهل الزمان، حقّقه الدك681هـ/608أحمد بن محّمد بن أبي بكر 

 .232، 231، ص ص2م، ج1994هـ/1414لبنان، الّطبعة األولى، 

 اسي فيه طبقةلمجتمع العبّ ا. تظهر الهديّة غالية الثّمن، وذاك ل يعني أنّها من الخاّصة، ألّن 322الجاحظ: المحاسن واألضداد، ص (15)
ردة، ويفرش ياب الّموَ رد الثّ ذكر األبشيهي أّن الخليفة المتوّكل كان يلبس أيام الو العاّمة تحوي التّجار، فربّما كانت من أحدهم  كما

لدّين شيهي)شهاب ا، األبالورد في مجلسه، ويطيّب جميع آلته بالورد، بينما  كانت ملوك الفرس تأمر برفع الّطيب بأيام الورد. أنظر

لعلميّة، لكتب ااه ووضع هوامشه، الدكتور مفيد محّمد قميحة، دار محّمد بن أحمد أبو الفتح(: المستطرف في كل فّن مظرف، شرح

 .292، ص1م، ج2002هـ/1423بيروت، لبنان، الّطبعة الثانية،
ال لّسالم، فقشر في ابقال محمد بن المثنّي:انصرفت مع بشر بن الحارث في يوم أضحى، فلقّي خالد بن خداش، فسلّم عليه، فقّصر  (16)

وم تُستحّب ي، ولكن هذا تقصير ثر من ستّين سنة، فما تغيرُت عليك، فماهذا التّغيُر؟ قال: ها هاهنا تغير، ولخالد: بيني وبينك مودّة أك

هما ثوابا أبَشّ  كثرهماأفيه الهدايا، وما عندي من عرض الدّنيا شيئ أُهدي لك، وقد روي في الحديث أّن المسلمي ن إذا التقيا، كان 
 .232مني. أنظر، ابن خلكان:  مصدرسابق، ص بصاحبه، فتركتك لتكون أفضل ثوابا

إذا رفع للملك أّن له في الدّيوان نشابة، أو درهما، أو أترجة أو تفاحة، أمر الملك أن تؤخذ األترجة، فتمأل دنانير منظومة ويوّجه  (17)

نشابة، فكانت تخرج نشابتة من الخزانة بها إليه، وكان ل يعطي صاحب التّفاحة، إل كما يعطي صاحب األترجة، وأّما صاحب ال
وعليها اسمه، فتنصب، ويوضع بإزائها من كسوة الملك ومن سائر الكساء، فإذا ارتفعت حتّى تُوازي نصل النّشابة، دُعي صاحبها، 

 .255فدُفعت إليه تلك الكسوة. أنظر، الجاحظ: التّاج، ص

 نفسه. (18)

تقبح هذا د: أنّي أسقال خالى باب خالد بن برمك كانوا قبل ذلك يّسمون سّؤال، فمن أوجه الحتفال بأعياد الفرس، أّن الوافدين عل (19)
 .111اإلسم لمثل هؤلء وفيهم األشراف واألكابر، فسّماهم الزّوار. أنظر، ابن الّطقطقي: مصدر سابق،  ص

 . 268الجاحظ: التّاج، ص (20)

 .149موبذ، وجمعه موبذان. أنظر، الّسيدأدّى شير:مرجع سابق، صالموبذ، فقيه الفرس وحاكم المجوس، فارسيته  (21)
 .268الجاحظ: مصدر سابق، ص (22)

 .186، ص1، ج1النّويري: مصدر سابق، م (23)

وت الخليفة الهادي أّمه مم في منتصف ربيع األّول ليلة 787هـ/170المأمون، الخليفة عبد هللا أبو العبّاس بن الّرشيد، ولد عام  (24)

 .236م، كان فقيه النّفس. أنظر، السيوطي:مصدرسابق، ص833هـ/218-م814هـ/198اسمها مراجل، حكم من
لومة، ل ي أيّام معفأنفسهم النّظر في المظالم قديم، كان الفرس يرون ذلك من قواعد الُملك وقوانين العدل، وكانوا ينتصبون لذلك ب (25)

 .266، ص6، ج3بق، ميُمنع عنهم من يقصدهم فيها من ذوي الحاجات. أنظر، النّويري:مصدر سا

.م.م، بيروت، هـ(: كتاب بغداد)المستوعب لفترة خالفة المأمون(، دار الجنان، ش280ابن طيفور)فضل أحمد بن أبي طاهر ت (26)
 .36لبنان، ص

 .253الجاحظ: التّاج، ص (27)

على البّاب حتّى يصبح، فإذا دخل عيه من عن ابن المقفّع أنّه من عادتهم فيه أن يأتي الملك من اللّيل رجل جميل الوجه، فيقف  (28)
غير استئذان، فإذا رآه الملك، يقول له: من أنت؟، ومن أين أقبلت؟ وأين تريد؟ وما اسمك؟ وألي شيئ وردت؟ وما معك؟ فيقول: أنا 

ديدة، ثّم يجلس، ويدخل المنصور واسمي المبارك، ومن قبل هللا أقبلت والملك الّسعيد أردت وبالهناء والّسالمة وردت ومعي السنة الج

بعده رجل معه يحمل طبق من فّضة وفيه حنطة وشعير وجلبان وحمص وسمسم وأرز من كل واحدة سبع سنابل وتسع حبّات وقطعة 

 سّكر ودينار ودرهم جديدان، فيضع الّطبق بين يدي الملك، ثّم يدخل عليه الهدايا، ويكون أول من يدخل عليه وزيره....، ثّم يقدّم للملك
رغيف مصنوع من تلك الحبوب، فيأكل منه، ويطعم من حضره، ويقول: هذا يوم جديد من  شهر جديد، من عام جديد، من زمان 

 .186جديد. أنظر، النّويري: مصدر سابق، ص

اض، يّ يبة، الر، دار طمحّمد بن سعيد بن سالم القحطاني: الولء والبراء في اإلسالم، تقديم فضيلة الّشيخ عبد الرّزاق عفيفي (29)
 .330 -321الّسعوديّة، الّطبعة األولى، رسالة ماجستير، ص

الدّنانير والدّراهم  ال وضربفي النّيروز أحوال ليست في المهرجان، فمنها استقبال السنة وافتتاح الخراج وتولية العّمال والستبد (30)

ة. أنظر، الحامّ ولملك أن يهدي إليه الخاّصة وتذكية بيوت النّيران وصّب الماء وتقريب القربان وإشادة البنيّان، ومن حّق ا
 .250،251الجاحظ:التّاج، ص ص

ل ،دار مكتبة الهال، دار والجاحظ: رسائل الجاحظ)الّرسائل الكالميّة(كّشاف آثار الجاحظ، قدّم لها وبّوبها الدّكتور علي بوملحم (31)

 .80،81م، ص ص2004البحار، بيروت، لبنان، طبعة أخيرة،

الّزّي:مأخوذ من زّي، وهو الحيوة والهيئة، مشتق من زيستن؛ أي عاش، وعن زيب، الّزينة .أنظر، السيّد أدّى شير: األلفاظ  (32)
. الّزّي، هو الهيئة، وعند الُمولّدين هيئة المالبس، والعاّمة تفتح الّزاي، وتطلقه على ماكان دارجا بين النّاس 84الفارسيّة المعربّة، ص

والمالبس، ويقولون: فالن غريب الّزّي، أي غير جار على مألوف النّاس. أنظر، بطرس البستاني: محيط المحيط، مادة من العوائد 

 . 388زّي، ص
 .320القحطاني: مرجع سابق، ص (33)
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و بألندلسي)أاد ربّه أّم جعفر، فاطمة بنت محّمد بن الحسين بن قحطبة، أرضعت الّرشيد مع جعفر، فكان يشاورها. أنظر، ابن عب (34)

، ياريبإبراهيم األ محّمد أحمد بن محّمد(: العقد الفريد، شرحه وصّححه وعنون موضوعاته ورتّب فهارسه أحمد أمين، أحمد الّزين،

 . 11،  ص5م، ج1965هـ/1384مطبعة لجنة التّأليف والتّرجمة والنّشر، القاهرة، مصر، 
ال جاحظ في مجكرها الذين، بمعنى المركب الّسريع، فلها معنيان الجّمازات، مفردها جّمازة، نوع من جبّة من صوف ضيّقة الُكمّ  (35)

 .63الركوب. أنظر، طيبة النّشر:مرجع سابق، ص

 .55، ص1جالجاحظ: الحيوان، شرح وتعليق د/ يحي الّشاّمي، دار ومكتبة الهالل للطّباعة والنّشر، بيروت، لبنان،  (36)
صيحا، ارون  فد بن جاماس بن يشتاسف البرمكي، وزير الخليفة هجعفر بن يحي البرمكي، أبو الفضل جعفر بن بَرمك بن خال (37)

مصدر  كان:لأنظر، ابن خ فطنا، بليغا، كان أبوه، قد ضّمه إلى القاضي أبي يوسف الحنفي، حتّى علّمه الفقه، نكبه الخليفة مع أسرته.

 وما بعدها.  328، ص1سابق، ج
بان، جيب القميص، يذكره في رسائله، من أجزاء ا (38)  .64صلثّياب التّّكة. أنظر: طيبة النّشر:مرجع سابق، الِجر 

 .136، ص 3م، ج2009هـ/1،1430الجاحظ:البيان والتّبيّين، دار إحياء التّراث العربي للّطباعة والنّشر، بيروت، لبنان، ط (39)

و معاذ، نيته أببشار بن برد، ُطخارستاني، من سبي المهلب بن أبي صفرة وهي ناحية، مشتملة على بلدان على نهر جيحون، ك (40)

احظ ولد أكمه، جويلية، لقبه المرعث، عقيلي بالولء، نسبة إلى عقيل بن كعب وهي قبيلة، وقيل: أنّه ولد على رّق، أعتقته إمراة عق
در بن د القاالحدقتّين، قد تغّشاهما لحم أحمر، نشأ بالبصرة، ثّم قدم بغداد، ومدح الخليفة المهدي. أنظر، البغدادي)عب

صر، مقاهرة، م(:خزانة األدب ولّب لسان العرب، تحقيق وشرح عبد الّسالم محّمد هارون، مكتبة الخانجي، ال1093/هـ1030عمر

 .230، ص3م، م1997هـ/1418الّطبعة الّرابعة 
 .45،46الجاحظ: مصدر سابق، ص ص (41)

 .260،261الجاحظ:التّاج، ص ص (42)

-هـ276م/828-هـ213سنين. أنظر، ابن قتيبة الدّينوري)أبومحّمد عبد هللا بن مسلم أردشير بن هرمز أخ سابور، وملكه أربع  (43)
 .659م( : المعارف، حققه وقدّم له الدكتور ثروت عكاشة، الّطبعة الثّانية منقحة، دار المعارف، ص889

يا، وبنى با للّرعاكا محبّ ، وكان ملأنوشروان، أشهر ملوك الفرس، إبن قباذ بن فيروز، في أيّامه ولد النّبي صلّى هللا عليه وسلّم (44)

 .285، ص3المباني المشهورة منها الصور العظيم على جبل الفتح. أنظر، البغدادي:مصدر سابق، م

ن أحّب إليهم من أ. من سنّة ملوك الفرس، أّن األمم الماضية من الملوك، لم يكن شيئ 189، ص1، ج1النّويري: مصدر سابق، م (45)
حد في أأسه لم يضع على ر ّرعيّة، أو يتزيّوا بزّي ينهون الّرعيّة عن مثله، فأردشير، كان إذا وضع التّاجيفعلوا شيئا، تعجز عنه ال

لكة، لى أهل الممحرام عفالمملكة على رأسه قضيب ريحان متشبّها به، وكان إذا ركب في لبسة، لم يرعلى أحد مثلها، وإذا تختّم بخاتم 

 .98لجاحظ:التّاج، صأن يتختّموا بمثل ذلك الفّص. أنظر، ا
وس بن بن شذ أبومسلم الخراساني، أبومسلم عبد الرحمن بن مسلم وقيل: عثمان الخراساني، وقيل: إبراهيم بن عثمان بن يسار (46)

المدائن بالقرب من  م وكان قتله برومية755هـ/137جودرن، من ولد يزر بن عثمان البختكان الفارسي،كان قتله لخمس بقين من شعبان سنة

 ومابعدها.146، ص3بغداد، أنظر، إبن خلكان: مصدر سابق،ج

ثير كة المأمون الخليف عبد هللا بن طاهر، أبو العبّاس عبد هللا بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن ُرزيق بن ماهان الخزاعي، كان (47)
م، 833هـ/218ّول سنة في ربيع األ م، توفّي بمرو828هـ/213العتماد عليه، وكان واليّا على الدّينور، أمره حارب الخوارج في سنة

 .84، 83وقيل: ثالثين. أنظر، ابن خلكان: نفس المصدر، ص ص

 .255، 256الجاحظ: التاج، ص ص (48)
 .37، ص3الجاحظ: البيان والتّبيين، ج (49)

 .38الجاحظ: نفس المصدر، ص (50)

 بدو، هي من التّقاليد..الجاحظ ل يجعل من العمامة مجرد زّي على ما ي45الجاحظ: نفس المصدر، ص (51)
، 10األدب، م ي:خزانةالعّماني الراجز، من مخضرمي الدّولتين األمويّة والعبّاسيّة، عاش مائة وثالثين عاما. أنظر، البغداد (52)

 .240ص

 .44، ص1الجاحظ: المصدر السابق، ج (53)

، حققه وعلّق على حواشيه ام أهل الذّّمةهـ(: أحك751هـ/691ابن قيّم الجوزية)الّشيخ شمس الدّين أبي عبد هللا محّمد بن أبي بكر (54)
 .738،739، ص ص2م، ج1981هـ/1401، 2الدكتور صبحي الّصالح، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، الّطبعة

ب د، وهو نوع من الّصوف.أنظر، طيبة النّشر: مرجع سابق، ص (55)  .62اللّبود، نسبة إلى اللِّ

شر، بيروت، باعة والنّ الل للطّ )الّرسائل الّسياسيّة(، قدّم لها وبّوبها الدّكتور علي بوملحم، دار ومكتبة الهالجاحظ: رسائل الجاحظ (56)
 .481م، ص 2004لبنان، الّطبعة األخيرة

 .47، ص3الجاحظ: البيان والتّبيّين، ج (57)

اجعه وخّرج أحاديثه وعلّق رية والنّهايّة، م(: البدا774هـ/701ابن كثيرالقرشي الدّمشقي)اإلمام الحافظ عماد الدّين أبي الفدا ت  (58)
. 488، ص5زائر، جع، الجعليه محّمد تامر، شريف محّمد، محّمد عبد العظيم، محّمد سعيد محّمد، دار الّوعي للنّشر والّطبع والتّوزي

، وتُغشى من ورق تُعمل م، ألزم الخليفة المنصور الّرعيّة لبس القالنس الدّنيّة، مشبّهة بالدن في طول شبرين،770هـ/ 153في 

الم، حققّه وعلّق عليه حسن هـ(:دول اإلس748هـ/673بالّسواد. أنظر، الذّهبي)اإلمام شمس الدّين أبي عبد هللا محّمد بن أحمد بن عثمان 

 . 142، ص1م، ج1999إسماعيل مروة، قرأه وقدّم له محمود األرناؤوط، دار صادر، بيروت، الّطبعة األولى
 ة(، تحقيقلعبّاسيّ كر بن عبدهللا بن أيبك(:كنز الدّرروجامع الغَرر)الدّرة الَسنيّة في أخبار الدّولة االدّواداري)أبوب (59)

 .23، 22م، ص ص1992هـ/1413دورتياكرافولسكي، بيروت، لبنان، 

-هـ227/هـ218 حكم من م، أّمه ماردة، يقال له: المثّمن،794هـ/178المعتصـم، الخليفة أبو إسحاق محّمد بن الّرشيد، ولد عام  (60)
 .253،254م بعد المأمون. أنظر، الّسيوطي: مصدر سابق، ص ص748م/739

 .524، ص4المسعودي: مصدر سابق، ج (61)
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 .263الجاحظ: التّاج، ص (62)

 .61البازيكند، هو رداء يوضع على الكتف . أنظر، طيبة النّشر:مرجع سابق، ص (63)

 .45، ص3الجاحظ: البيان والتّبيين، ج (64)
 نفسه. (65)

م(: 817هـ/729بادي ب ويكون من كّل لون. أنظر، الّشيرازي)العالمة مجد الدّين محّمد بن يعقوب الفيروزاالوشّي، نقش الثّو (66)

عة للمطب القاموس المحيط وبهامشه تعليقات وشروح، الهيئة المصرية العاّمة للكتاب، نسخة مصورة من الّطبعة الثّالثة
 .  392، ص4م، مادّة وعاه، ج1980هـ/1400األميرية،

ها المقطعات . هم، يّسمونا ماجعلقَّطعات، تعني الثّياب، تشبه الجباب، وتُصنع من الخّز، أو أنّها برود عليها وشّي ُمقَّطع، وهذالمُ   (67)

 .61أنظر، طيبة النّشر:مرجع سابق، ص
 .45، ص3الجاحظ: البيان، ج (68)

 .209بق، صالجاثليق:رتبة دينيّة مسيحيّة، رئيس النّصارى. أنظر، طيبة صالح الّشذر: مرجع سا (69)

 .36، ص3الجاحظ: البيان، ج (70)

 عفر وإسحاقجيسى بن كان يتقنّع العبّاس بن محّمد وعبد الملك بن صالح والعبّاس بن موسى وأشباههم وسليمان بن أبي جعفر وع (71)
 .   46بن عيسى ومحّمد بن سليمان، ثّم الفضل بن الّربيع والّسندي. أنظر،  الجاحظ: نفس المصدر، ص

 .  47الجاحظ: نفس المصدر، ص (72)

 .40الجاحظ: نفس المصدر، ص (73)
 نفسه. (74)

صان. فة األغأهدى أبو العتّاهيّة إلى أمير المؤمنين عصا نبع وعصا شريان وعصا أبنوس وعصا أخرى كريمة العيدان شري (75)

 .48أنظر، الجاحظ: نفس المصدر، ص
 نفسه. (76)

لبخل، توضيح ا والتّشبّه بالمجوس من جهة، ومن أخرى يدخلهايذكر الجاحظ موضع اختالف عند المسلمين حول لباس النّعال  (77)

يم د عبد الكريه محمّ كون المجوسي ل يستحّل في دينه المشركة، فأنت تجده لبسا نعال سنديّة. أنظر، الجاحظ: البخالء، وضع حواش

 .68م، ص2005هـ / 1426النمري، دارالكتاب الحديث، القاهرة، الكويت، الجزائر، الّطبعة الثّالثة 
ن ملنّعالن هما ن لباس النّعال وا. يذكر ابن قيّم الجوزيّة أّن أهل الذّّمة يمنعون من التلّحي وم42، ص3الجاحظ: البيان والتّبيّين، ج (78)

 .755-744، ص2زّي العرب . أنظر، ابن قيّم الجوزيّة: مصدر سابق، ج

 .42الجاحظ: مصدر سابق، ص (79)
 .43الجاحظ: نفس المصدر، ص (80)

 أسفل له، لحمته، . كساء مدّورأخضر، ل61كساء يختّص به المشايخ والعلماء. أنظر، طيبة النّشر: مرجع سابق، ص الطّيلسان، (81)

لكتف، اى على أو سداه من صوف، يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ، من لباس العجم، معّرب عن تالسان، وفُِسر بكساء، يلق

ظر، بطرس . أن114أداة التّشبيه. أنظر، السيّدّأدّى شير: مرجع سابق، ص مرّكب من طره، وهو طرف العمامة ومن سان وهي
 .554البستاني: مرجع سابق، مادّة طلس، ص

 عة األولى،، الّطبالجاحظ: كتاب البُرصان والعُرجان والُحولن، تحقيق وشرح عبد الّسالم محّمد هارون، دار الجبل، بيروت (82)

 .169،170م، ص ص1990هـ/1410
إلمام ألثير)ااتسع جباب، وأربعة أقمصة، وخمسة سراويل، وأربعة طيالسة، وثالثة مطارف خّز. أنظر،  ابن  الّسفاح خلّف (83)

هـ(:الكامل في 630ين ت العالمة أبو الحسن علي أبي الكريم بن عبد الواحد الّشيباني المعروف بابن األثير الجزري الملّقب بعزالدّ 

 .99، ص4م، ج1980هـ/1400نان، طبعة ثالثةالتّاريخ، دار الكتاب العربي، بيروت، لب
 .115الجلباب، القميص والثّوب الواسع للمرأة دون الملحفة. أنظر، بطرس البستاني: مرجع سابق، مادّة جلح، ص (84)

وت، ر، بيراعة والنّشل للطّبالجاحظ: رسائل الجاحظ)الّرسائل األدبيّة(، قدّم لها وبّوبها الدّكتور علي بوملحم، دار ومكتبة الهال (85)

 .69م، ص2004لبنان، الّطبعة األخيرة

مذارية، نسبة إلى بلد بين واسط والبصرة، وهي قصبة ميسان، تبعد عن البصرة بأربعة أيّام. أنظر، ياقوت الحموي)اإلمام شهاب  (86)
كتابة المستدرك هـ: معجم البلدان، تصحيح وترتيب وضعه و626الدّين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي الّرومي البغدادي ت

عليه محّمد أمين الخانجي الكتبي بقراءته على األستاذ األديب النّحوي الّراوية أحمد بن األمين الّشنقيطي، مطبعة الّسعادة، مصر، 

  .88، مادّة مذار، ص5،جم1906هـ/1324الّطبعة األولى،
 .69الجاحظ: البخالء، ص (87)

لكويت، كروي: طبقات مجتمع بغداد في العصر العبّاسي األّول، نشر مؤسسة المحيط اإلعالمية، اإبراهيم سلمان ال (88)

 .36م، ص1983هـ/1403
 .69الجاحظ: البخالء، ص (89)

 .254، ص2الجاحظ: الحيوان، ج (90)

 نفسه. (91)

 .111الجاحظ: الّرسائل الّسياسيّة، ص (92)
ذيب اللّغة مرتب هـ(:معجم ته370هـ/282محّمد بن أحمد الحّراقات، مواضع القالّئين والفّحامين. أنظر، األزهري)أبومنصور (93)

بعة ن، الطّ ترتيبا ألفبائيا وفق الحروف األصول، تحقيق د/رياض زكي قاسم، دار المعرفة للّطباعة والنّشر، بيروت، لبنا

 .791، مادّة حرق، ص1م، م2001هـ/1422األولى
 .1129، مادّة دار، ص2زهري: نفس المصدر، مالدّادي، الُمولع باللّهو، الّذي ل يكاد يبرحه. أنظر، األ (94)
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بّابة. ي جوف الدّ ه وهم فالدّبّابات، جمع دبّابة، وهي آلة تتّخذ في الحروب، يدخل فيها الرجال، ثّم تدفع في أصل حصن، فينقبون (95)

 .1139أنظر، األزهري: نفس المصدر، مادة دّب، ديب، ص

 .54، ص1الجاحظ:الحيوان، ج (96)
تحقيق محّمد عبد وهـ(: المنتظم في تاريخ الملوك واألمم، دراسة 597بد الرحمن بن علي بن محّمد تابن الجوزي)أبو الفرج ع (97)

 /هـ 1412لى، ة األوالقادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، راجعه وصّححه نعيم زوزور، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، الّطبع

 .199، ص8م، ج1992
ة المكلّفة بالشؤون م، المناهل تصدرها وزارة الدّول869هـ/776معن خليل عمر: أصالة وعمق التّحليل الجتماعي عند الجاحظ،  (98)

 .  187، 186م، ص ص1980هـ/1400، 17، العدد7الثّقافية، الرباط، المغرب، س

 .79الجاحظ:مصدر سابق، ص (99)
 نفسه. (100)

م، 1999-ـه1،1410طلي شيري، دار األضواء للطباعة والنشر، بيروت، لبنانن ابن قتيبة:اإلمامة والّسياسة، تحقيق األستاذ ع (101)

 . 212،213، ص ص1ج

 .53م، ص3/7/1965النّجم)وديعة طه(: الجاحظ والحاضرة العبّاسيّة، مطبعة اإلرشاد، بغداد،  (102)
 .2007صرف، ص، مادّة 2الّصيرفي، المحتال، المتقلّب في أموره، المجّرب لها. أنظر، األزهري: مصدر سابق، م (103)

 .209الجاحظ: الّرسائل األدبيّة، ص (104)

م، 2008هـ/1429الثة،بعة الثّ الجاحظ: البغال، قدّم له وبّوبه وشرحه الدّكتور علي بوملحم، دار ومكتبة الهالل، بيروت، لبنان، الطّ  (105)
 .90ص

 .207، ص2الجاحظ: البيان والتّبيّين، ج (106)

 .254، ص2الجاحظ: الحيوان، ج (107)
 .499ياسيّة، صالجاحظ: الّرسائل السّ  (108)

 ،1سابق، ج ي: مصدرنفسه. وقيل: ل تستشيروا الحاكة، فإّن هللا تعالى سلب عقولهم، ونزع البركة من كسبهم. أنظر، األبشيه (109)

 .328ص

 .607ابن كثير: مصدر سابق، ص (110)
 .111الجاحظ: مصدر سابق، ص (111)

سة لمسلوك في سيااير اإلمارة، ويليه النّهج هـ(: كتاب السيّاسة أو اإلشارة في تدب489الحضرمي)أبوبكر محّمد بن الحسن ت (112)

ليه كتاب نهاية الرتبة هـ وي590الملوك، ونهاية الرتبة في طلب الحسبة وكالهما للّشيخ عبد الرحمن بن عبد هللا بن نصر الّشيزري ت
، ميّة، بيروتالعل ر الكتبفي طلب الحسبة لمحّمد بن بّسام المحتسب، تحقيق محّمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي، منشورات دا

 .352-213م، ص2003هـ/1424لبنان، الّطبعة األولى، 

 متكلّين فيبلغاء الأحد األئمة ال هو أبو حذيفة، المعروف بالغّزال، مولى بني ضب ة، وقيل:مولى بني مخزوم،واصل بن عطاء،  (113)

، 2ظر، الكتبي:فوات الوفيات، جم، من أهل المدينة. أن739هـ/121م وتوفّي عام699هـ/80علم الكالم، ولد عام
 .27،28، ص ص1.الجاحظ:البيان والتّبيّين، ج624ص

 .108الجاحظ:نفس المصدر، ص (114)

 .109الجاحظ: نفس المصدر، ص (115)
 .254، ص1الجاحظ: الحيوان، ج (116)

 .272، ص2الجاحظ: البيان والتبيين، ج (117)

 لبغدادي الجهمي،ارج بن حريزاإليّادي البصري م، القاضي أبوعبد هللا أحمد بن ف865م/861-هـ 251هـ/247أحمد بن أبي دؤادة (811)
م، دفن في 855ـ/ه240م بالبصرة، شاعرا مجيدا، مات عام 777هـ/160كان داعيّة إلى خلق القرآن، له كرم وسخاء وأدب، ولد عام 

الثّالثة  لّطبعةاسيّرأعالم النّبالء، تحقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الّرسالة، بيروت، لبنان،  داره ببغداد. أنظر، الذّهبي:

 .169،170، ص ص11، جم1985هـ/1405

 .145، ص11ابن الجوزي: مصدر سابق، ج (119)
 .67الجاحظ: التّاج، ص (120)

ة دون د بين خاصّ س بمسدوالنّفاذ، الجواز والخلوص من الّشيئ، ونقول: نفذت، أي ُجزت، قال: والّطريق النّافذ، الّذي يسلك، ولي (121)

 . 3627، مادّة نفذ، ص4سلوك العاّمة إيّاه. أنظر، األزهري: مصدر سابق، م
 .67، ص1الجاحظ: الحيوان، ج (122)

 .151الجاحظ: المحاسن واألضداد، ص (123)

 .510سائل الّسياسيّة، صالجاحظ: الرّ  (124)
 .306، ص 5الجاحظ: الحيوان، ج (125)

 .145، ص11ابن الجوزي: مصدر سابق، ج (126)

د من أبيه، وبويع له في م، ولي العهد بعه812هـ/196الواثق، الخليفة أبو القاسم بن المعتصم بن الّرشيد، أّمه قراطيس، ولد عام (127)

 .257أنظر، الّسيوطي:مصدر سابق، صم. 862هـ/232م إلى857هـ/227التّاسع من ربيع األّول عام
 .39544، مادّة وكل، تكل، ص4الوكيل، الحافظ، وقيل: الكفيل. أنظر، األزهري: مصدر سابق، م (128)

 .228الجاحظ: الّرسائل األدبيّة، ص (129)

سيّة دون . الوكالة لم تكن خاّصة بالقطاعيّات؛ بل تعدّت إلى التّجارة، وشّجعتها الخالفة العبّا230الجاحظ: نفس المصدر، ص (130)
قصد، إذ أقطع الخليفة المنصورمواليه وقّواده القطائع داخل مدينة بغداد و آخرين على أبوابها، والجند على أرباضها، وأهل بيته 
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األطراف، وابنه المهدي وجماعة من أهل بيته ومواليه وقّواده. أنظر، ابن واضح األخباري )أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب 

 .109، ص3هـ، ج1358ـ(:تاريخ اليّعقوبي، وطبعة الغري، النّجف، طبعةه296الكاتب ت

ن عبد بلّه هشام وللّيث، انصر بن سيّاربن رافع، من بني جندع بن ليث، من كنانة، رهط عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، يكنّى أبا  (131)
 .409قتيبة: المعارف، ص  الملك خراسان، فوقعت الفتنّة، فخرج إلى العراق، فمات في الّطريق. أنظر، ابن

س وأنس المجالس، هـ(: بهجة المجال463هـ/368القرطبي )اإلمام أبوعمر يوسف بن عبد هللا بن محّمد بن عبد البّر النّمري  (132)

 .112، ص2م، م1982هـ/1402، 2تحقيق محّمد مرسي الخولي، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، الّطبعة
 .112، ص2القرطبي: نفس المصدر، م (133)

بنته ان فيهم، ففي عرس . لوكان كل الوكالء ليسوا في المستوى األخالقي، لما رأينا ثقة الحس230الجاحظ: الّرسائل األدبيّة، ص (134)

قرى اع والبوران، أنفق على الخليفة، وجميع من معه من أهل بيته، وكتّابه وأصحابه، ومن حوى عسكره، ونثر عليهم الّضي
ان ما أخذ إنسر، فكلّ لدواب فكانت تُكتب أسماء هذه األنواع في رقاع، وتجعل في بنادق المسك، وتُنثوالجواري والوصفاء والخيل وا

 .186،187بُندقه، قبضها من الوكالء. أنظر، ابن واضح: مصدر سابق، ص ص

 .231الجاحظ: الّرسائل األدبيّة، ص (135)

، أفقه جر بالّزيتلحزن تاالّمية، يكنّى أبا محّمد، أبوه سعيد بن المسيّب بن حَزن بن أبي وهب، من بني عمران بن مخزوم، أّمه سُ  (136)
فة عمر بن من خال أهل الحجاز، ضربه أيضا هشام بن إسماعيل ستّين سوطا، وطاف به في المدينة في تبّان، ولد سعيد لسنتين مضتا

 .438، 437م. أنظر، ابن قتيبة: المعارف، ص ص713هـ/94الخطاب، ووفاته بالمدينة

 .242سابق، صالجاحظ: مصدر  (137)
 .58الجاحظ: البخالء، ص (138)

 .115الجاحظ: مصدر سابق، ص (139)

 .240الجاحظ: نفس المصدر، ص (140)
 .240الجاحظ: الّرسائل األدبيّة، ص (141)

 .118الجاحظ: الّرسائل الّسياسيّة، ص (142)

 نفسه. (143)

 .119الجاحظ: نفس المصدر،  ص (144)
 نفسه. (145)

 .69الجاحظ: البخالء، ص (146)

ورة كر، وهي رس، اسمها في أيّام الفرس خوزستان، وقيل: اسمها هرمز شهاألهواز، أصله أحواز، جمع َحَوز، أبدلته الف (147)
 . 135، ص1عظيمة، تجمع سبع كور، تقع بين البصرة وفارس. أنظر، البغدادي: مراصد اإلطّالع ، ج

 .120الجاحظ: الّرسائل الّسياسيّة، ص (148)

أنظر،  لِهضام.ية، تعريب ُكوارش، ومعناه االُجوَراشن، نوع من الحلويات يُصنع من السكر، وعند األطباء نوع من األدو (149)

 .41الّسيدأدّى شير: مرجع سابق، ص
 .26الجاحظ: البخالء، ص (150)

ق عبّور ة، تحقيالتكدّية، الشحاذة. أنظر، التّنوخي)القاضي أبي علي المحسن بن علّي(: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكر (151)

 .94، ص4، هامش رقم1الّشالجي، دار صادر، بيروت، لبنان، ج
 .36الّزكوري، هو خبز الصدقة، أنظر، الجاحظ: مصدر سابق، ص (152)

 .32الجاحظ: نفس المصدر، ص (153)

ي، وهو مسح النّاقة لتدّر، وقيل: النّاقة تحلب على غير ولد، ول تكون َمرِ  (154) نظر، األزهري: أها ولدها. ياا ومعالَمّري، نسبة إلى الَمر 
 .  3383، مادّة َمَرَي، ص4مصدر سابق، م

 . 64البخالء، صالجاحظ:  (155)

 ة أو اإلشارة فيهـ(: كتاب الّسياس489الُخشكار، الدقيف غير منزوع النّخالة. أنظر،  الحضرمي)أبوبكر محّمد بن الحسن ت (156)

بطرس  شكار. أنظر،خِ قيق وهو كلمة فارسيّة،  والعاّمة تقول: وقيل: ُخشكر، هو ماخشن من الدّ  ؛224، ص6تدبير اإلمارة، هامش رقم
 .234جع سابق، مادّة خشق، صالبستاني: مر

روزابادي وب الفيمحّمد بن يعق ،ة مجد الدّينالُحّوارى، الدّقيق األبيض وكّل لبّاب الدّقيق. أنظر، الّشيرازي)العالمّ  (157)

ة بعثّالثة للمطبعة الم(: القاموس المحيط وبهامشه تعليقات وشروح، الهيئة المصرية العاّمة للكتاب، نسخة مصورة من الطّ 817هـ/729
 . 15، ص4هـ، مادّة حور، ج1301األميرية،

 . 63الجاحظ: مصدر سابق، ص   (158)

 البستاني: ظر. بطرسأن .لغات الفالوذج الفالودج الفالوذقفالوذق، حلواء تعمل من الدّقيق والماء والعسل عند العرب، وفيها  (159)
 .122 ، 121. الّسيدأدّى شير: مرجع سابق، ص ص700مرجع سابق، مادّة فلج، ص

 .   10، ص1ظ: البيان والتّبيّين، جالجاح (160)

دة بالفارسيّة، جمع جرادق. أنظر، بطرس البستاني: مرجع سابق، مادّة جرر (161) دَق، الّرغيف، معّرب َكر   .101 ، صَجر 

 . 180، ص3مرق يُصنع من اللّحم والخّل. أنظر، التّنوخي: نشوار المحاضرة، هامش رقم ،سيكياج، فارسية تعني (162)
وِمسواك  العجوز شجر البلوط، كأنّه مقشور من ِعرق، وهو عطر أبيض، فارسيّته أُشنة وعربيّته شبيه أشنان، شيئ يلتف على (163)

 . 11القرود. أنظر، الّسيدأدّى شير: مرجع سابق، ص

 . 20الجاحظ: البخالء، ص (164)
 نفسه. (165)

 .36 ، 35ابن طيفور: مصدر سابق، ص ص (166)
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 . 48فول، أنظر، بطرس: مرجع سابق، مادّة بقس، صالبّاقلّي، الواحدة باقاله، القبطي نبات حبّه أصغر من ال (167)

 . 143بق، صالجوزينج، اللّوزينج، من الحلواء، تشبه القطايف، يُؤدم بدهن اللّوز. أنظر، السيّدأدّى شير: مرجع سا (168)

 . 351الجاحظ: الّرسائل األدبيّة، ص (169)
 . 508 ، ص3الجاحظ: الحيوان، ج (170)

 .588  ابن كثير: مصدر سابق، ص (171)

لكويت، ااسي األّول، نشر مؤّسسة المحيط اإلعالميّة، طبقات مجتمع بغداد في العصر العبإبراهيم سلمان الكروي:  (172)
 . 39م، ص1983هـ/1403

ه. أنظر، ها بنواالعصيدة، لّما ولّي المنصور قُدّمت له عصيدة، فقال: ليس هذه بالعصيدة الّتي نعرف، ليُع َمل لنا تمر (173)

رياض  .ود، ّكارقدّم له أ.د سهيل زم(: ُجمل من أنساب األشراف، حققّه و892هـ/279بن يحي بن جابر تام أحمد البالذري)اإلمّ 
 . 260 ، ص4م، ج1996هـ/1417كلي، دار الفكر للطّباعة والنّشر، بيروت، لبنان، الّطبعة األولى، الزرّ 

دي ذور، النّاجء، مقال، اسي في كتاب البخالمع العبالدّين رمضان(:صورة المجتالّسيّد)عالء د، نوع من الفطائر. أنظر، البستندو (174)

 . 396  م، ص2003، 7ة، الّسعوديّة، مجاألدبي الثّقافي، جدّ 

 . 42الجاحظ: البخالء، ص (175)
 . 84الثريد، هو أكل العرب قبل أن يمتزجوا بغيرهم. أنظر، طيبة النّشر: مرجع سابق، ص (176)

 . 48 الجاحظ: مصدر سابق، ص (177)

 . 74الجاحظ: نفس المصدر، ص (178)
 . 44الجاحظ: نفس المصدر، ص (179)

 . 66الجاحظ: نفس المصدر، ص (180)

 . 152النّارجيل:هو الجوز الهندي، وهو تعريب النّاركيل. أنظر، الّسيدأدّى شير: مرجع سابق، ص (181)
 . 53، ص4الجاحظ: الحيوان، ج (182)

 . 47الجاحظ: البخالء، ص (183)

تك، أي ستّة أ الّشطرنج، لعبة، ُمعّرب ُشد رتك، أي من اشتغل به ذهب عناؤه باطال، (184) اف من ه ستّة أصنلوان، لوقيل: معرب ُشتَرر 

ه قيل: إّن هذولكهم، مالقطع وهي الشاه، الفرزان، الّرخ، الفرس، الفيل، البيدق، وهومن مخترعات رجل من حكماء الهند، قدّمه إلى 
 .   102، 101اللعبة أخترعت في زمن أنوشروان. أنظر، الّسيداأدّى شير: األلفاظ الفارسيّة ، ص ص

بن شير ضعه أردالنّردشير:النّرد، عجمي معّرب، وشير، معناه حلو، وقيل: هو خشبة قصيرة ذات فصوص، يُلعب بها، وقيل: و (185)

ئل ابن أبي الدّنيا، كتاب هـ(: مجموعة رسا281عبدهللا بن محّمد بن عبيد بن سفيان القرشي ت، بكر  )أبو ابن أبي الدّنيا بابك. أنظر،
له،   ّسسة الكتاب، مؤالّسعيد بن بسيوني زغلول، يسري عبد الغني عبد هللا :ذّم المالهي ، دراسة وتحقيق :ويليه كتابالعقل وفض 

 . 81، ص2ة، بيروت، لبنان، الهامش رقمالثّقافيّ 

ولوا على واست لّطرققطعوا االُشطّار، فئة من العاّمة ظهروا أثناء صراع األخوين، ل يملكون إلّ أدوات الجريمة، سلبوا ونهبوا و (186)

 . 101إبراهيم سلمان الكروي: طبقات مجتمع بغداد في العصر العبّاسي األّول، ص أنظر،أموال التّجار األغنياء. 
 . 385، ص2الجاحظ: الحيوان، ج (187)

ِد، فَ قال"َمن  لَِعَب بِالنَ  -صلّى هللا عليه وسلّم-يورد اآلجري خبرا بتحريم اللّعب بالنّرد أّن الّرسول  (188) ُ فِي  اَكأَنَمَ ر  بََغ يَدَه ِم لَ أَص  ح 

والمالهي، دراسة وتحقيق  هـ(: تحريم النّرد والّشطرنج360محّمد بن الحسين ت ،أبي بكر ،ام الحافظالِخن ِزيِر". أنظر، اآلجري)اإلمّ 
محّمد سعيد عمر إدريس ويليه بحث خاص في األغاني والمعازف وآلت المالّهي للمحقّق، الّطبعة  :واستدراك

 . 111صم، إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدّعوة واإلرشاد، المملكة العربيّة الّسعوديّة، 1982هـ/1402،األولى

لجان وهو العصا المعقوفة مثل المضرب، تُقذف به الكرة، وكان ملوك الفرس يتّخذونه من الذّ  (189) ظر، را لهم. أنهب شعاربّما الَصو 
ال، وزارة ال الدّين الّشيّ الدّكتور جم :عبد المنعم عامر، مراجعة :األخبار الطوال، تحقيق هـ(:282أبوحنيفة الدّينوري)أحمد بن داود ت

 . 44ص ، م1959 هـ/1379الثّقافة واإلرشاد القومي، اإلقليم الجنوبي، 

 .385  ، ص2الجاحظ: الحيوان، ج (190)

 . 271، ص2المحاضرة وُحسن المذاكرة، م التّنوخي: نشوار (191)
 . 277ص لفاء،خالّسيوطي: تاريخ ال (192)

 نفسه . (193)

 . 280- 277، صنفس المصدر الّسيوطي: (194)
 . 284،  283 ، صنفس المصدر الّسيوطي: (195)

 . 284، صنفس المصدر الّسيوطي: (196)

 . 285،  284ص ، صنفس المصدر الّسيوطي: (197)
 . 290الّسيوطي: نفس المصدر، ص (198)

 . 188والّسالم ، د.ط.ت، صي األرض واألنبياء عليهم الصالة األصفهاني)حمزة بن الحسن(:كتاب ملوك سنّ  (199)

س م :كانت الزلزل بقوم857ه/242يذكر اليعقوبي في تاريخهفي سنة ؛ 190،  189هاني: نفس المصدر، ص صاألصف (200)

 .  455، ص2، جاليعقوبي : تاريخيعقوبيال. أنظر، اكثيراور وماوالها حتّى مات بقومس خلقونيساب

 . 193- 90، صألصفهاني: كتاب ملوك سنّي األرضا (201)

 . 194،  193األصفهاني: نفس المصدر، ص ص (202)
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ن حامد بن م غلت األسعار ببغداد، وسبغت العاّمة؛ لكو921ه/308؛  وفي سنة  203،  202هاني: نفس المصدر، ص صاألصف (203)

لحبس، وفتحوا اة رق العامّ ا، وأحالعباس ضمن الّسواد، وجدّد المظالم، ووقع النّهب، وركب الجند فيها، وشتّتهم العاّمة، ودام القتال أيّام

 . 284الّسجون، ونهبوا النّاس، واختلفت أحوال الدّولة العباسيّة جدّا. أنظر، الّسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص 
 . 204،  203، ص ص ي األرضاألصفهاني: كتاب ملوك سنّ  (204)

 . 205األصفهاني: نفس المصدر، ص (205)

 . 294الّسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص  (206)
 . 297الّسيوطي: نفس المصدر، ص  (207)

 . 322الّسيوطي: نفس المصدر، ص   (208)
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 المالحق

 1: رقم الملحق

 بني العباس في العراق خلفاء

 م754م/750-ه 136ه/132فاحالسّ 

 م755م/754-ه158ه/136هللا(المنصور)أبوجعفر،عبد 

 م786م/755-م 169ه/158د بن المنصور(المهدي)أبوعبد هللا، محمّ 

 م787م/786-ه170ه/169د بن المنصور(الهادي)أبوعبد هللا، محمّ 

 م809م/787-ه193ه/170شيد )هارون، أبوجعفر(الرّ 

 م814م/809-ه198ه/193د، أبوعبد هللا(مين)محمّ األ
 م833م/814-ه218ه/198أبوالعباس(المأمون)عبد هللا، 

 م842م/833-ه227ه/218شيد(د بن الرّ المعتصم باهلل)أبواسحاق، محمّ 

 م847م/842-ه232ه/227الواثق باهلل)هارون(

 م861م/847-ه247ه/232المتوكل على هللا)جعفر(

 م862م/861-ه248ه/247أبوجعفر( د،المنتصر باهلل)محمّ 

 م866م/862-ه252ه/248المستعين باهلل)أبو العباس(

 م869م/866-ه255ه/252د بن المتوكل(باهلل)محمّ  المعتزّ 

 م870م/869-ه256ه/255د بن الواثق(المهتدي باهلل)محمّ 

 م893م/870-ه279ه/256المعتمد على هللا)أبوالعباس(

 م902م/893-ه289ه/279المعتضد باهلل)أحمد بن الموفق(

 م908/م902-ه295ه/289د بن المعتضد(المكتفي باهلل)أبومحمّ 
 م931م/908-ه319ه/295المقتدر باهلل)أبوالفضل، جعفر بن المعتضد(

 م934م/931-ه322ه/319القاهر باهلل)أبو منصور(

 م941م/934-ه329ه/322اضي باهلل)أبوالعباس(الرّ 

 م945م/941-ه333ه/329قي هلل)أبو إسحاق(المتّ 

 م946م/945-ه334ه/333المستكفي باهلل)أبو القاسم(
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 م974م/946-ه363ه/334القاسم(المطيع هلل)أبو 

 م1003م/974-ه393ه/363الطائع هلل)أبو بكر(

 م1031م/1003-ه422ه/393بو العباس(أالقادر باهلل)

 م1075م/1031-ه467ه/422القائم بأمر هللا)أبو جعفر(

 م1095م/1075-ه487ه/467المقتدي بأمر هللا)أبو القاسم(

 م1119م/1095-ه512ه/487العباس(المستظهر باهلل)أبو 

 م1135م/1119-ه529ه/512المسترشد باهلل)الفضل بن المستظهر باهلل(

 م1136م/1135-ه530ه/529اشد باهلل)أبوجعفر(الرّ 

 م1161م/11336-ه555ه/530المقتفي ألمر هللا)أبو عبد هللا(

 م1171م/1161-ه566ه/555المظفر( المستنجد باهلل)أبو
 م1180م/1171-ه575ه/566لحسن(المستضيء بأمر هللا)ا

 م1226م/1180-ه622ه/575اصر لدين هللا)أحمد(النّ 

 م1227م/1226-ه623ه/622الظاهر بأمر هللا)أبو نصر(

 م1243م/1227-ه640ه/623المستنصر باهلل)أبو جعفر(

 م1262م/1243-ه659ه/640المستعصم باهلل)أبو أحمد بن المستنصر باهلل(

 :العباسيون في مصر

 م1264م/1262-ه661ه/659باهلل)أحمد بن الظاهر بأمر هللا(المستنصر 

 م1302م/1264-ه701ه/661العباس بن الحسن( الحاكم بأمر هللا)أبو

 م1340م/1302-ه740ه/701ابن الحاكم بأمر هللا( ،بيعالرّ  المستكفي باهلل)أبو

 م1342م/1340-ه742ه/740الواثق باهلل)إبراهيم بن المستمسك(

 م1353م/1342-ه753ه/742العباس بن المستكفي( هللا)أبوالحاكم بأمر 
 م1363م/1353-ه763ه/753الفتح( المعتضد باهلل)أبو

 م1404م/1363-ه805ه/763عبد هللا بن المعتضد( المتوكل على هللا)أبو

 م1387م/1384-ه788ه/785الواثق باهلل)عمر بن إبراهيم(

 م1390م/1387-ه791ه/788المستعصم باهلل)زكرياء بن إبراهيم(

 م1413م/1406-ه815ه/808المستعين باهلل)أبو الفضل بن المتوكل(

 م1422م/1413-ه824ه/815المعتضد باهلل)أبو الفتح(

 م1456م/1423-ه854ه/825بيع بن المتوكل(المستكفي باهلل)أبو الرّ 

 م1456م/1451-ه859ه/854البقاء( القائم بأمر هللا)أبو

 م1480م/1456-ه884ه/859محاسن(أبو ال ،المستنجد باهلل)خليفة العصر

 م1499م/ 1480-ه903ه/884، عبد العزيز بن يعقوب بن المتوكل(المتوكل على هللا)أبو العزّ 

 


