
و علوم سياسي، دورهف  317-335 صفحات،1389 پاييز،3، شمارة40صلنامه سياست، مجلة دانشكده حقوق

 بررسي آراء سياسي جاحظ
 براساس مدل اسپرگينز

∗ فريبرز محرمخاني

 علوم سياسي، دانشگاه پيام نور قزوين گروه استاديار

)28/11/88: تاريخ تصويب–28/5/88:فتتاريخ دريا(

:چكيده

كهةزبان در جوامع ساده اوليه، همچون هم و سنّت هايي است  وجوه زندگي، وابسته به عادات

و خروج آن از وضع طبيعي، نوع. استدر نظر مردمان تقدس يافته ازيبا تحوالت جامعه  خاص

 مهميجامعة اسالمي از قرن سوم شاهد تحوالت. گيردزبان متناسب با تحوالت اجتماعي شكل مي

و تسلط چون افزايش ثروت، انتقال قدرت، ظهور گروههم هاي جديد اجتماعي، مشاركت ايرانيان

.اين شرايط سبب شد صاحبان قدرت به زبان نوشتاري توجه ويژه مبذول دارند. آنان بودفرهنگي

و انواع ادبي  سياسي، اخالقي،متناسب با تحوالت اجتماعي زبان نوشتاري كم كم دچار تفكيك شد

و مبدع بالغت از تأثيرگ.و ديني از دل آن سر برآورد  ارترينذجاحظ متكلم معتزلي قرن سوم

 اسالمي است در اين مقاله سعي بر اين است كه ارتباط ميان معضالت–اي عالم عربيه چهره

و شكل . هاي جاحظ مورد بررسي قرار گيردگيري انديشهاجتماعي

: واژ گان كليدي

 زبان نوشتاري، شعوبيه، معتزله، جاحظ

   Email: fmkhanii@yahoo.com 02813685406: فاكس*



 1389 پاييز،3شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 318

 دمهمق
و از ديـدگاه ابزارانگارا. دو ديدگاه راجع بـه زبـان قابـل طـرح اسـت  نـه نـسبت بـه زبـان

به انسان مي و ابزارهاي زبـاني خـود، زبـان اراده باورانه نسبت توان گفت، انسان مدرن از زبان

و جهان مدرن را از دل آن پرورانده است  مي. مدرن را ساخته توان اما از ديدگاه پديدار شناسانه

ان انـساني بهتـر را مهيـا گفت زبان همچون زيرساخت وجودي انسان، امكان پديدار شدن جهـ 

كه جهان مدرن از دل زبان برخاسته است  مي. كرده توان از اين اصل كلي سـخن گفـت خالصه

و فرهنگ بر زبان  و اراده بشرييكه هر صورتي از تاريخ و امكانات زباني ويژه تكيه دارد  ويژه

سـ. هاي بنيادي طبيعي زبان دخالتي ندارد گيري ويژگي در شكل اختارهاي آوايـي، بلكه مردمـان

و مايه و قاعده هاي دستوري زبان خود را همچون پايه هـا، مايـه هـاي واژگـاني هاي واژگاني

مي هاي دستوري زبان را از كودكي مي قاعده به ميراث و هـر زبـان در عـين حـال. برندآموزند

و رفتارهاي حامل  و ارزش و بستري براي يك فرهنگ يعني برداري براي جهاني از معنا ارزش

ـ جهـان.ستمعنا و همچـون زيـست هر فرهنگ، در فضاي يك اجتماع انساني پرورش يافتـه

مي انساني به نسل  مهر تجربه هاي تاريخي يك قوم. شودهايي پياپي فراداده اين ميراث فرهنگي

و باورهـاي ارزشـي  و رنگ خود را بر واژگان زبان خـود آن يا ملت را برخود دارد  ــ معنـايي

و زبان در حال تعامل.ندزمي . دائمي با هم اند لذا فرهنگ

و تمدنشكاف ميان ملت بها صورت ناهمترازي عظيم سطح تواناييِه ها اگرچه خود را

و ساختارهاي مادي نمايان مي كند، داراي زيرساخت و ابزارها هاي ناپيداي صنعتيِ توليد كاالها

و تاريخي پيچيده ايست و اجتماعي ها، زيرساخت از پايه اي ترين زيرساختيكي. ذهني

كه از دگرگوني. زباني است هاي بنيادي در ساختار لذا زبان همچون هر چيز ديگر تاريخي دارد

مي كند و معنايي حكايت و دستوري . آوايي واژگاني

مي پذيرد و دگرگونيهاي شكل زندگاني انسان از درون تفكيك زبان همراه با رشد فرهنگ

از، اجتماعي،هاي گوناگون با كاركردهايي گوناگون فرهنگيهو زبانماي و ادبي  اقتصادي

كه روي هم، از آنِ جامعة سادة ابتدايي. درونش پديد مي آيد ازازبان گفتاري ست، طبيعي تر

در همين. كمتر است آن بسيار زبان نوشتاري زيرا دستكاري آگاهانه يا گزينش آگاهانه در

كه در او نسبت به هاي پيش نوشتارزبان و حسي ي نيز پرورش قريحة شاعرانه در انسان

مي آيد، سبب مي  ويژه از زبانيشود كه با آفرينش شاعرانه ساحتساحت قدسي هستي پديد

و ادبيات فولكلوريك ارزش زبان نمايان پديد آيد كه در آن از راه سرودهاي ديني يا حماسي

. شود

درزبان نوشتاري براساس زبان گفتار كه  شكل مي گيرد؛،ستااساس همان زبان طبيعيي

ب و پيدايش نهادهاي سياسيه اما سبب كاركردهاي تازة زبان از راه نوشتن، بر اثر رشد فرهنگ
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و تجارت، و كار و اجتماعي در درون جامعه ها، با كاربردهاي آن در زمينة كسب و اقتصادي

و جز ديني، اليه ثبت ادب، سپاه داري،كشورداري، نظام مالياتي  هاي گوناگون يات ديني

ميزبانمايه و تخصصهاي تخصصي در آن پديد كه امكانات توسعة زبان هاي بيشتر در آن آيد

.كندرا فراهم مي

و فن و اقتصاد و پايدار شدن اليهدر طول تاريخ، رشد فرهنگ هاي طبقاتي آوري، گسترش

ازهايي در خور نيازو نياز به توليد گفتمان و روابط قدرتشان هاي گوناگون جهت هاي آنها

وسبب اثرگذاري خواسته و نيازهاي آگاهانه مي ها اين روندها،. شودناآگاهانة بشري در زبان

ميزبان اثرگذاري ساختارهاي. كنندها را با خود سازگار يا برحسب نيازهاي خود دگرگون

و نظاماجتماعي نگره هاي ها كاستبدانجاست كه در برخي جامعههاي فرهنگي در زبان تا ها

به زبان ميگوناگون درگفتههاي گوناگون سخن كه بسياري جامعه ها طبقات اند؛ همچنان

و مردان، در مقام جنسيت و لهجة ويژة اجتماعي يا زنان و فرودست، آهنگ هاي فرادست

و واژگان ويژة خود را داشته و ژاپن.ي جداگانهاند، گاه تا حد زبانهاسخن گفتن خود در چين

و زنانه آشكارا وجود داشته استنمونه . هاي ناهمگوني زبان مردانه

ب و فرهنگ اشاره شد، ميه با توجه به آنچه راجع به ارتباط زبان توان گفت طور خالصه

به اين شكل كه زبان ابزارهاي مناسب را در و ستد برقرار است؛ و فرهنگ نوعي داد  ميان زبان

مياختيار فرهنگ قرار مي و تحول فرهنگ موجب تغيير در زبان از. شوددهد يكي جاحظ

و مبدع بالغت در زبان عربي است او تحولي در زبان. برجسته ترين متكلمين معتزلي قرن سوم

و سياسي زمانه اش بود در اين. نوشتاري عربي بوجود آورد كه متناسب با نيازهاي فرهنگي

برا پژوهش سعي بر و ين است كه اساس مدل اسپريگنز رابطه ميان زبان نوشتاري جاحظ

و تعامل ميان آن دو برجسته شودالزامات زمانه .اش مورد بررسي قرار گرفته

 پيشينة موضوع
كه سبب پيدايش اندام و فرايند تفكيك در طبيعت ها از درون تخمة موجود زنده

ميشود، در زبانكاركردهاي گوناگون آنها مي ها نيز همراه با رشد فرهنگ زبان. شودها هم ديده

ميو دگرگوني و زيرمجموعههاي شكل زندگاني انسان از درون تفكيك هاي زباني پذيرند

و سياسي از دل آنها بيرون  گوناگون با كاركردهاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، ادبي

از. آيدمي و سياست دقيقاُ هاي ادبيات ابتدا شامل رشته. همين مقوله استرابطة ميان ادبيات

و حصول معرفت بودگوناگون دانش مي هب. شد كه هدف اصلي آن پاسخ به مجهوالت بشر

توان به آثار نويسندگاني از جمله روسو، ميلتون، گودوين، شلي، تولستوي، عنوان نمونه مي

و از همه مهم گ. تر افالطون اشاره كردسارتر  دقيق ميانيروه از نويسندگان مرزدر آثار اين
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و سياست وجود نداشت،ادبيات تر شدن روابط بتدريج با پيچيده.)Horton، 9،1996( فلسفه

و از دل اين تقسيماجتماعي، فعاليت و هاي فكري از هم تفكيك شدند بندي انواع معارف

و برخي متناسب با آنها زبان نوشتاري خاص پديد آمد كه برخي از آنها ابز و غير ادبي اري

و مفاهيم اخالقي بودند و درك انسان از دنيا به فهم .ديگر در پي نفوذ

و يا ايجاد دستگاه منظم مهم پي انتقال معلومات كه در ترين ويژگي اثر ادبي اين است

ن وجه تمايز زبان ادبي در اين است كه اين زبان تكيه بر نشانه.)Inyle، 1966، 200( يستفكري

و الگوهاي صوتي براي توجه) كلمه(يعني نمادآوايي  و همه شگردها مانند وزن، هماوايي دارد

به آن ابداع شده است و غيرادبي. دادن و حيات طبيعي تمايز ميان زبان ادبي در جامعه ابتدايي

كه واسطة ارتباطي در يك جامعه طبيعي استهب. مشهود نيست عبارت ديگر در زبان طبيعي

پ و انواع زبان نوشتاري از دل آن برنيامده استهنوز منظور از جامعه. ديدة تفكيك رخ نداده

و غيرمتغير در محيط جغرافيايي خاص طبيعي، جامعه كه با بازتوليد خود در است اي پايدار

مي يابد و حافظة اساطيري با زباني. طول زمان دوام جامعة طبيعي، جامعه ايست داراي تاريخ

ميكه ويژة آن  و معنوي خود را شكل و زندگاني مادي و جهان فرهنگي ،اين زبان. دهداست

زبان. باشدمي» همين است كه هست«منطق زبان طبيعي.)20، 1386آشوري،(ستازباني طبيعي

و مباني مابعدالطبيعي  و چرايي بر اساس اسطوره ها به هر نوع چون طبيعي مانند جهان طبيعي

و اسطوره است. دهدمياز پيش آماده پاسخ  در. لذا اين زبان مشحون از افسانه كه آثاري

به اعتبار اسطوره» جمهوري«شود ويژگي بينابيني دارد مانند چنين شرايطي خلق مي كه افالطون

و افسانه را در آنها انكار كرد در حاليكه جز آثار ممتاز فلسفي  هاي بزرگ آن مشكل بتوان ابداع

كه.)16، 1373ولك،( مي آيدو سياسي نيز بشمار مي باشد جاحظ هم در دنيا از نويسندگاني

و سياسي در آثارش مشاهده نمي ترين اثر سياسي منسوب مهم. شودتمايز دقيق ميان زبان ادبي

و تشكيالت» تاج«به وي  و معارف عصر ساساني و فنون و داستانهاي تاريخي شامل اخبار

و رسوم درباريان و آداب مانند ساير آثار وي داراي جنبه ادبي» تاج« كتاب.مي باشددربار

و اجتماعي است و دستورهاي جزئي در موضوع زندگي فردي و مشتمل بر تعاليم علمي . بوده

نه مثل آثار مذهبي فقط شامل نه مثل آثار فلسفي از كليات اخالقي بحث مي كند، كتابهاي وي

نه همچون كتاب و ااحكام ديني است و درويشي است، هاي خالقي متصوفه داراي روح زهد

و متناسب با الزامات زندگي متعارف مشتمل بر  بلكه مطالب آنها در اطراف زندگي عملي

و طرز  و معاشرت و آداب و حسن رفتار و تزكيه نفس مضامين مبني در تهذيب اخالق

مي باشد و آيين درباري مي توان آثار از اين.)259، 1374محمدي،(مجالست پادشاهان رو

كه پشت پرده شكل پنهان شده است ويژگي. نويسندگاني چون جاحظ را نوعي فلسفه دانست
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و مقاصد علمي كه از مقاصد عملي يعني تبليغ يا تحريك به فعلي اين نوع متون ادبي اين است

ن . يستمانند ابالغ يا انشاء امري يا افزودن دانشي خالي

 مبناي نظري
چه بيشتر نهادهاي تشكيل يك نوع زندگي كه هدفش صرفاً بقا نباشد به سازماندهي هر

و تجاوزگري انسان. پيچيده سياسي نياز دارد هاي ديگر افراد بشر براي رهايي از فجايع طبيعت

و مسكن نياز دارند. امنيت مي طلبند اي ها همچنين به درجهانسان. آنها به خوراك، پوشاك

كه از طريق آنها استعدادهاي اختصاصاُ انساني كمتر از نيازهاي ضروري به  ابزارهايي نيازمندند

به صرف آرزو برآورده نمي شود بلكه. خود را تحقق بخشند البته هيچيك از نيازهاي انساني

و دست به ياري مغزها به آنها امكان تحقق آرزوهايشان بايد كه هاي خويش نهادهايي بنا كنند

د. را بدهد و گاهي هم ممكن است جوامع ممكن است به اهداف خويش موفق شوند ر رسيدن

از. شكست بخورند و نويسندگان سياسي درك همه جانبه در اين بين هدف تمام متفكران

و اهداف آن است و هم هنجاري دارديك بينش همه. جامعه كه هم جنبه توصيفي . جانبه

چاجنبه توصيفي دربردارندة مهم و . رچوب سازندة زندگي استترين بازيگران، عوامل

و گستردگي آن، يك به علت وسعت نظر طبيعتاً هر گونه توصيف همه جانبة فعاليت بشري

مي. بعد مهم هنجاري نيز دارد كه نظريات توصيفي ارائه  وسيعياندازدهند چشمدورنماي كلي

آراء. هستندهايي از نظم يا آشفتگي، پيروزي يا مصيبت از اطالعات خنثي نيست، بلكه نمايش

و سياستهايو نظر نظريه پرداز. نمونه كاملي از يك بينش همه جانبه است، مربوط به اجتماع

و اجتماع به انسان امكان مي كه دريابد چه سياسي با ارائه تصويري كلي از عالم، آدم دهد

و رفتارهاي سياسي وجزئي از نهادها . است.... اش ويرانگر، نارسا، غيرمنطقي

و الزم بذكرنكته بي، مهم نظمي اين است كه تقريباً تمام نظريه پردازان سياسي از مشاهده

كه بطور. كننددر زندگي سياسي آغاز مي اكثر نظريه پردازان آثار خود را در زماني نگاشته اند

ين گام، شناسايي نخست،بنابراين. كردند جامعه شان دچار بحران استفزاينده احساس مي

و گاهي اين كار بسيار ساده است، مثالً بحران.ه استمشكل جامع هاي ورشكستگي اقتصادي

يا جنگهاي داخلي احتماالً براي همه قابل درك است؛ اما گاهي صرف شناسايي مشكل خود به 

ب. تعمق نياز دارد خوبي شناسايي شد، نظريه پرداز نمي تواند آرام بگيرد،ه بعد از اينكه مشكل

م الگوي فكري بعضي از نظريه پردازان سياسي، تالش براي. شكل را پيدا كندبلكه بايد ريشه

به اين هدف است ب. رسيدن ميه در قدم بعدي متفكر تخيالت خود را وخدمت  گيرد

باالخره نوبت به آن جزء از نظريات سياسي. كوشد تصوير يك نظم مطلوب را ارائه دهدمي

بمي به رسد كه گاهي ميعنوان خصيصه شود يعني مرحله ارائه راه ارز نظريات سياسي تلقي
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مي. حل به در اين مرحله انديشمند توصيه هايي براي اعمال انسان ارائه به نظر او كه دهد

و روشن آرائش را ارائه. كندبهترين وجهي مشكل موجود را حل مي  گاهي نظريه پرداز صريح

و نظام يافمي و گاهي توصيه ها واضح و حكايات ارائه دهد و در پس آراء ادبي ته نيستند

بي1 بر اساس مدل اسپريگنز هر نظريه سياسي شامل،بنابراين. شوندمي ؛ نظميـ مشاهده

آن2 ،(ـ ارائه راه حل مي باشد3؛ـ تشخيص علل بر اساس اين مدل آراء.)122، 1370اسپريگنز

به عنوا. گيردجاحظ مورد بررسي قرار مي ميوي كهن يك نويسنده در زمانه پر آشوبي زيست

وي-1اين مقاله در صدد است با بررسي  . آراء وي ارتباط آن دو را دريابد-2؛ زمانه

)159ـ 255(ـ زمانه جاحظ1
مي زيست يه عباسيان ييهااين عصر ويژگي. جاحظ در عصر انتقال قدرت از سلسله اموي

كه آن ميرا از زمانه خلفا خاص داشت و آن حضورو امويان جدا عنصر ايراني در قدرت كرد

كه با پيشرفت اسالم، دولتي.و سپس طرد آنها بود اعراب در تمام تاريخ خود نخستين بار بود

نه خود سررشته اي نيرومند تشكيل داده بودند؛ اما مجاهدان صحرانشين براي اداره چنين دولتي

نه تجارب تاريخي و به آنهداشتند مي كردشان از اينرو ناچار بودند كه در سازمان.ا كمكي

از. اداري دولت خود از ديگران پيروي كنند چون دولت ساساني ايران تنها دولتي بود كه بيش

و  و از يك چهار قرن بر اين بخش از شرق فرمان رانده امپراطوري بزرگ را اداره كرده بود

 يگانه ملتي بودند كه بواسطة آشنايي با فنون هاي اسالمي، ايرانيانطرف ديگر در ميان ملت

 جاي تعجب نبود اگر،رواز اين. توانستند زمام كارها را بدست گيرندمملكتداري مي

و در هر سياستمداران اسالمي سازمان دولت ساساني را نمونه برجسته تشكيالت اداري شمرده

ه حضور ايرانيان را در قدرت بيشتر آنچ.)66، 1374محمدي،(اندكردهگام از ايشان پيروي مي

و عده. كرد، فرايند انتقال قدرت عباسيان بودمي اي رهبري قيام توسط ابومسلم خراساني

ميخداش را نشانه باز شدن پاي ايرانيان به عرصه سياست بعد از سال با. دانندها دوري اينان

به عباسيان را جنگ ساميهاي ناسيوناليستي اروپا، انتقال قدرالگوبرداري از حركت  آريايي-ت

كه قيام عليه.)62، 1325فلوتن،(اند ايراني تفسير كرده-يا عرب هر چند برخي ديگر بر اين نظرند

و ايرانياني كه برداشت متفاوت نسبت به  امويان داراي داليل اسالمي بوده است زيرا اعراب

و حكومت آنها داشتند بدان حركت برخاستند گروه براي رد ادعاي ايراني بودن قيام اين. امويان

به جنگجويان عرب ساكن خراسان اشاره مي و. كنندعليه امويان كه از زمان عثمان اعرابي

دو.)47، 1380قراگوزلو،(معاويه ساكن خراسان شده بودند   عباسيان با در دست گرفتن قدرت با

ي گسترده شده بودند كه ادارة آن امپراطوريك از يك طرف آنها وارث:مسأله مواجه شدند

و علم كافي داشت؛ از سوي ديگر با بحران مشروعيت مواجه بودند به تجربه از. نياز بعد
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و انتقال قدرت)ص(رحلت پيامبر و از مردم بيعت گرفتند ، خلفا خود را جانشين پيامبر ناميده

آ و حادثه حكميت براي مسلمانان ن زمان طبيعي جلوه داده به خاندان اميه با سياست معاويه

آن. شده بود كه زمينه ساز حكومت عباسيان بود براي جامعه اسالمي و خونريزي ولي جنگ

و اينكه)ص(روزگار مجدد مسئله جانشيني پيامبر  بايد حكومت كند»چه كسي« را احيا كرد

ا. مسئله آنان شد ز حكومت عباسي براي وحدت بخشيدن به سرزمينهاي تحت سيطره خود

از آنجايي كه شاهنشاهي ساساني بين دو دشمن خطرناك،. الگوي سياسي ساسانيان پيروي كرد

و امپراطور روم در غرب واقع بود ناگزير بود حكومت خود را بر  اقوام آسيايي مركزي در شرق

و استوار تمام. اساسي استوار بنا كند به اين منظور آنها نخست با ايجاد يك نوع تمركز سخت

و با قسمت و مربوط ساختند و مركز حكومت پيوسته به پايتخت هاي مختلف شاهنشاهي خود را

و دين را  و تقويت آن اختالفات را از ميان برداشتند، خود را نگهبان دين ايجاد دين رسمي

اگر در نخستين آثاري كه از دبيران اسالمي بجاي.)66، 1374محمدي(پشتيبان خود قرار دادند 

ك ميمانده دقت و طرز نيم، متوجه كه دبيران دربار خالفت عباسي، در رسوم ظاهري شويم

و ديگر كارهاي رسمي خود، دولت ساساني را سرمشق قرار داده بودند بعنوان. اداره ديوانها

و خالد برمكي از وزيران،مثال  احمد بن يحيي بالذري كتاب عهد اردشير را منظوم ساخت

به نظم كتابمعروف دوره عباسي، ابان بن و دمنه واداشت عبدالحميد الحقي را هاي كليله

كه از زبان فارسي به نخستعمربن فرحان» المحاسن« شايد كتاب.)121همان،( ين كتابي بوده

و فضل پسر.عربي ترجمه شد و مدتي در خدمت يحيي برمكي  وي اصالتاً اهل طبرستان بود

خ. بردسهل بسر مي و فضل او را از طبرستان به ترجمه و و در خدمت مأمون گماشته واسته

كه اين" آيين نامه".تأليف آثار ايراني واداشته بود كه به عربي ترجمه شده  از ديگر كتبي است

و داستان و مجموعكتاب شامل اخبار وايههاي تاريخي و معارف عصر ساساني  بزرگ از فنون

ش و در آن و رسوم درباري بوده و آداب و درجات تشكيالت رح سازمان داخلي دولت ساساني

به عربي ترجمه كرده، براي بحث.و مراتب آن نيز ذكر شده است اين كتاب كه ابن مقفع آن را

و طرز تشكيالت آن، يكي از منابع بسيار مهم  و تحقيق در مورد سازمان داخلي دولت ساساني

و مورد استفاده بسياري از تاريخ نويسان اس مي رفته اينوسترانزف،(المي قرار گرفته استبشمار

1968 ،66(.

روابط خاندان عباسي براي پشت سرگذاشتن بحران مشروعيت عالوه بر تأكيد بر

و منصوب بالفصل خداوند روي زمين معرفي)ص(خويشاوندي با پيامبر ، خود را جانشين

م نمود و اختربيني نيز به ايدئولوژي شاهنشاهي زردشتي دوو به اين منظور و اين توسل گرديد

اختربيني از اين جهت اهميت.)96، 1381گوتاس، ( امر را از اركان اصلي حكومت خود شمردند 

به عنوان نشانه و ستارگان كه در گذشته حركت ماه و يافت اي از حكم خداوند شناخته مي شد
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 آنان سعي.خاندان عباسي سعي داشت تا به اين ترتيب مخالفان عرب خود را ساكت نمايد

دار پادشاهي ايران باستان دن خود نزد ايرانيان، حكومت خود را ميراثكرداشتند براي مشروع

و. جلوه دهند به جذب نخبگان ايراني و آداب پادشاهان ايراني لذا ضمن اقتباس از سنن

و سهل مبادرت   القابي انتخاب.)194، 1371گلدزيهر،( دندكرخاندانهايي چون برمكيان، نوبختيان

و رسوم ايراني از و اجراي تشريفات و پوشيدن لباس و المعتصم باهللا  مانند المتوكل باهللا

و بدست گرفتن قدرت. استهاي اثبات ادعاي فوقهنشان  بوسيلهپس از كشته شدن امين

و ايدئولوژي ايراني شاهنشاهي مأمون، ديگر نيازي به آراء مشروعيت سازي مثل اختربيني

و به گرايش. جود نداشتفرهمند هاي مطلق گرايانه از اسالم نياز مأمون براي تثبيت حكومتش

نياز به يك نظام فكري.)112، 1380گوتاس، ( گرايي در جامعه جلوگيري كند داشت تا از كثرت

اين امر زمينه ظهور يك مكتب. واحد با گسترش يافتن قلمرو اسالمي ضروري تر شده بود

و عقلي در چنين شرايطي مكتب معتزله مجال رشد.دكر مطلق انگار را ايجاب كالمي منظم

از. يافت و تمايل به معتزله در زمان مورد بحث از يك سو بدليل ويژگي مطلق انگارانه آنها

به انتخاب اصلح براي حكومت بود اين تفكر به قيام عباسيان عليه. سوي ديگر اعتقادشان

دانست هاي عربي را داراي قداست نميه هيچ يك از خاندانمعتزل. بخشيدامويان مشروعيت مي

و عصمت عقيده نداشتند به اصل نص به همكاري بيشتر» محنه«ماجراي.و بر خالف علويان

كه با حمايت معتزله صورت گرفت،. معتزليان با حكومت عباسي انجاميد هدف از آن

و و جماعت به اين.)52، 1380قراگوزلو،(بود كليه مخالفان زورآزمايي مأمون با اهل حديث

ب،ترتيب كه. عنوان تنها داور در مناظرات عقلي مرجعيت پيدا كرده خليفه نكته مهم اين است

و موجه جلوه دادن اينكه پيامبر وارثي جز عموي)ص(عباسيان براي اثبات مشروعيت خود

ق به گرفتن و از بني هاشم تنها اوالد عباس مجاز مي باشند؛ از خود عباس نداشت درت

نيز به همين سبب)ع(واليتعهدي علي بن موسي الرضا. كمك مي گرفتند)ع(فرزندان علي

حضور عنصر ايراني نيز همزمان با گسترده شدن رابطة علويان با حكومت عباسيان،. بود

كه در مي برجسته شد و آل سهل در دستگاه خالفت اشاره اين رابطه به حضور برمكيان توان

در.دكر به دليل مخالفت اعراب با افزايش نفوذ ايرانيان، از زمان مأمون به بعد چرخشي

كه طرد علويان از دربار، شهادت امام رضا و كنار گذاشتن)ع(سياست عباسيان پيش آمد

نفوذ خاندانهاي ايراني در مراكز قدرت.)119، 1381گوتاس،( برمكيان نشانه اين چرخش است

شدموجب شروع نهضتي  و حتي. بنام شعوبيه ايرانياني كه ساليان طوالني مواليد خوانده شده

شد؛ اكنون مجال حضور در رأس هرم قدرت را يافته از ورود آنها به دارالحكومه ممانعت مي

مي بخشيد، تسلط فرهنگي ايرانيان بود. بودند بنابراين نهضتي. آنچه نهضت شعوبيه را شدت

خواهي ايرانيان با اعراب شروع شده بود، بتدريج به برتري طلبيكه ابتدا با شعار برابري 
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چنانچه پيشتر اشاره شد بدليل مخالفتهايي كه اين نهضت ميان اعرابي كه خود. ايرانيان انجاميد

و صحابي پيامبر بودن مي  دانستند،را داراي فضايلي چون تقدم در اسالم، همزباني با دين

ب به شدبرانگيخت از زمان مأمون بر اساس مدل. عد چرخشي در سياست قدرت حاكمه پديدار

كه يك رقيب بالقوه براي  اسپريگنز مسئله يا بحران اصلي زمان جاحظ مقابله با تهديد ايرانيان

مي شدند، بود و هنرش را صرف مقابله با اين. قدرت محسوب اين نويسنده توانا تمام سعي

و تشكيك وي در بعنوان نمونه هجو مردم خراس. تهديد كرد و اهالي مرو در كتاب بخال ان

مي باشد  و گاهنامه هاي ايراني، نمونه اي از اين دست .)2/ 1345،20جاحظ،(اصالت، آيين نامه ها

 آراء سياسي جاحظ-2
دوران. ابوعثمان عمروبن حرب بن محبوب كنائي معروف به جاحظ در بصره متولد شد

و بلوغ خود را در زمان   امين،)170-193(هارون) 169-170(خالفت هادي نوجواني

. است دوران اوليه زندگي جاحظ همزمان با اوج گرفتن نهضت شعوبي. گذراند)198-193(

و يوناني بود-بصره شهري بندري . تجاري مأمن اقوام گوناگون هندي، ايراني، عرب، رومي

به ان و چندين سفر و ظاهراً قاهره به جاحظ بعد از اقامتي طوالني در بغداد و دمشق طاكيه

سن. زادگاه خود بازگشت و در . سالگي در بصره درگذشت96وي عمر بلند پرحاصلي داشت

كه لقبش و چشماني بيرون زده داشت ، صورتي پهن به همان) جاحظ(جاحظ قامتي كوتاه

و برده ابوقلمس عمروبن كناني فقيمي بود. سبب است ،(او از موالي در.)132، 197ابن نديم

مي فروخت و ماهي و جواني نان مي. كودكي كرد از فرط شوق به مطالعه دكان وراقين را كرايه

به مطالعه مي پرداخت و روزها در آن و.و شب ها و فقه كم كم به حلقه هاي درس حديث

و شاخص گرديد  ، ثروتمند پير. كالم وارد شد اهل بعد از آن مورد حمايت مويس بن عمران

و از دغدغه معاش رهايي يافت و. بصره قرار گرفت و هوش، جاحظ سرشناس به دليل ذكاوت

، ثمامه بن اشرس همه كاره. سخنگوي معتزليان شد و با قوت يافتن معتزليان در زمان مأمون

و جاحظ را به عنوان نويسنده اي برجسته به مأمون معرفي كرد وي همراه مأمون به  مأمون شد

،(ت بغداد رف و در دوره معتصم وقتي عبدالملك بن محمد الزيات كه تاجر)119، 1358بغدادي

به وزارت رسيد به. زاده اي معتزلي مشرب بود و جاحظ كامالً تحت حمايت او قرار گرفت

به معلمي فرزندان خليفه متوكل مشغول شد ولي بدليل. وفور نعمت يافت پس از آن چندي

،( گرديد زشتي زيادش از آن محروم .)358، 1365جيلسپي

به صد اثر نگاشت از. جاحظ در طول حياتش قريب و تعدادي نيز برخي از آنها باقي مانده

به خاطر. بين رفته است كه و سيره است ، فقه آثار دوره ابتداي جاحظ بيشتر حول محور دين

ن و يحيي بن خالد به مشاهيري چون ابن مقفع، عتابي مي دادگمنامي آنها را بيشتر آثار. سبت
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و التبيين"،"الحيوان"،"البلدان"اصلي جاحظ در نيمه دوم عمرش پديد آمد مثل ،"البيان
،("الرسائل" و نامنظم بودن ويژگي مشترك تمام آثار جاحظ است لذا.)1974،94الحاجري پراكنده

به آثار وي لفظ مي ميست كه جاحظااز اينرو. اطالق كرد"ادب"توان به شمار آورند را اديب

)، از.)212، 1358امين و كه در آن فنون مختلف آموزش داده مي شود  منظور از ادب آثاري است

و. هر علمي اندكي دارد به زندگي خصوصي ادب در بردارنده دستورالعمل هاي مربوط

شعاز اينرو شامل موضوعات فرهنگ عقلي مانند لغت. اجتماعي فرد است و شرح آن شناسي، ر

و بازي هاي مهارتي است و برخي مهارتهاي اجتماعي مانند ورزش خالصه.و اخبار كهن

و در آنها شرح حال  و نثر اينكه كتب ادب بخشهايي را در بر مي گيرد كه مشتمل است بر نظم

و حكاياتي اخالقي با نظرات انتقادي در هم آميخته مي باشد به خاطر گسترده بودن. رجال

ميدايره از اينرو ويژگي اصلي آثار جاحظ پراكنده.شد ادب، اديب عالم تر از فقيه محسوب

مي باشد . او موضوعي را نگذاشته كه در ان بحث يا تأليف نكرده باشد. بودن موضوعات آنها

و كنيزان از قضات تا زنان و راهزنان تا درندگان، از صفات خداوند تا بردگان آثار.از دزدان

مثالً در فصل پاياني البخالء كه شامل چهل صفحه است مطالبي. فاقد نظم استجاحظ كالً

كه رابطه استواري با بقيه كتاب ندارد ،(ذكر شده است  برخي دليل اين.)131، 1373عبدالجليل

مي دانندبي و كنجكاوي جاحظ كه چون نتوانسته. نظمي را هوش، ظرافت به اين ترتيب

مي شوديخويشتن را در قالب كه در مجموع آثارش مشاهده معين محصور كند ناچار همانطور

به صورت قاعده درآورده استپرگويي بي برخي از منتقدين حتي جاحظ را دانشمند. پايان را

وي. دانندنمي و تعادل در آثار رايها جاحظ عقايدآنبه نظر. استدليل آنها فقدان نظم  متضاد

به نوبت در فصول مختل مينوبت و حتي گاه در يك كتاب واحد عرضه كند كه همه آنهاف

بي قرار وي نيست بلكه از خصوصيت چندگانگي فعاليت ادبي او يا الزامي  و زاييده طبع شوخ

به مراعات  مي" وجوه مختلف واقعيت"كه او ،(شود دارد ناشي  جاحظ.)135، 1373عبدالجليل

كه هنر خود مي گيرند كه نمونه بارز جد ليوني است به كار  را پيش از هر چيز در راه آن

مي. مدعي راستي شوند كند يعني بيشتر طريق به كار بردن انديشه است كه نظر جاحظ را جلب

و بدون پيچيدگي است.نه موضوع آن و. نثر جاحظ بسيار روان، عامه فهم وي واقع نگار

مياو سخنان انسان. استگرواقع و اوباش را عيناً نقل بي دين، هرزه، ديوانه آلذا. كندهاي يينه؛

،(تمام نماي عصر خودش است در.)82، 1380قراگوزلو و تكيه بر عقل  توجه به عالم واقع

،(گرايي استهاي تفكر محافظهچارچوب تجارب از مشخصه  بدين سبب.)62، 1383قادري

 منظومه عقالني باشد تسليم وجوه مختلف واقعيت جاحظ بيش از آنكه درصدد ايجاد يك

مي باشد و دفاع از آراء متناقض از نتايج آن و پراكندگي كه پرگويي اما به اعتراف اكثر. است

و مبتني بر  و آهنگين و نثرش روان  پژوهشگران ادبيات عرب وي پادشاه نثر عربي است
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كه با آوردن مترادفات. سازي استقرينه به اطناب صنعت ازدواج  قريب المعني از ايجاز ذاتي

مي باشدظاهري مي و. كشد در آثار او فراوان و فكاهي است و شيرين و ساده نگارشش سهل

و  و مؤلمي مي نويسد فوراً دل خواننده را از آن تهي كرده اگر گاهي يك نوع تعبير حزن آور

و مضحك جايگزين مي ك. كندبا موضوع مفرح كه ساير نويسندگان از جاحظ سبكي را خلق رد

و هزل است و مرج و آن هم هرج و. آن تبعيت كردند اين سبك در كتبي مانند عقدالفريد

،(االخبار مشهود استعيون به نظر برخي ناشي از اطالعات.)439، 1358امين  اين شيوه

و با وي تمام دانش. المعارفي جاحظ استدائره آنها خرد خود را هاي زمان خود را كسب كرد

و نمونه عشق. عجين ساخت به تفصيالت دقيق و هم به مشاهده علمي متمايل بود  او هم

و دانش را مهار. ورزيدمي و آن همه كنجكاوي كه آن روح سرشار اما قواعد استواري نداشت

دربي. كند زم تابي جاحظ كه با گرايش به شوخ طبعي آميخته بود حتي در ينه مقابل هر قاعده

هم. مذهب هم محسوس است او از هر تفكر پيش ساخته آزاد بود لذا حتي از مدرسه اعتزال

و براي خود مذهب جاحظيه را آفريد .)131، 1373عبدالجليل،( عزلت گزيد

به طالب علوم و استقالل جوي او در تمايلش به انتقاد پر تمسخر نسبت روش فردگرايانه

مي شود  حكايتي،به عنوان مثال.ظ خودش را هم هدف قرار مي دهدحتي جاح. اسالمي ديده

،(از زشت رويي خودش نقل مي كند  تا پيش از جاحظ يكي از متداول ترين.)16، 1345جاحظ

و مثل بود و. شيوه هاي ادبي در ميان اعراب پند و غيرفلسفي داشته زيرا اندرز خاصيت عملي

به دليل نوع اين امر. به زندگي روزمره مربوط مي شد كه  برخاسته از سرشت اعراب اوليه بود

و طبيعي در باديه تمايلي به تعمق در مسائل نظري نداشتند مضافاً اينكه اين نوع. زندگي ساده

مي شد و كنايه هاي زياد بيان و بدون استفاده از اشاره به طور صريح مثَل حاكي از نظر. گفتار

به يك مح كه فقط و كوتاه بود ل يا يك وضع توجه داشت بر خالف يك دستگاه فكري جزئي

، محتاج به علمكه در مي شد و انسان شناسي ، جهان شناسي برگيرنده موضوعات خداشناسي

و اوضاع عالم نبود و تفكر عميق بود.و اطالع بر احوال و تحقيق متأثر از اين. دور از بحث

پ و عبارت به لفظ و مضمون شرايط اعراب در آثار خود بيشتر و از معني ردازي توجه داشتند

به اين.دكرغافل بودند به قسمي كه يك معني را چندين شاعر با عبارت مختلف بيان مي

،(مي توان نتيجه گرفت كه فصاحت ويژگي اصلي ادبيات عرب بود،ترتيب با.)59، 1375پارتلد

و نثر همپاي علت اين امر نخست. آغاز عهد امويان زبان آوري گسترش يافت   تحول نظم

كه ابن مي دانستند بود كه زبان عربي و مدني به عالوه حضور انبوه ايرانيان تطور حيات عقلي

مي آيد تا. مقفع سرآمد اين افراد به شمار افزايش تمايالت شعوبي در ميان ايرانيان سبب شد

به رخ اعراب بكشند،آنها با تأليف كتب اين مساعي بيانگر. برتري خود را در فن بالغت
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و رواج است سياسي ايرانيان در برابر اعراب–مقاومت فرهنگي كه با شروع نهضت شعوبيه

و كالمي آغاز شد ،( انديشه هاي فلسفي .)194، 1371گلدزيهر

و تفسير و داغ شدن بازار مسائل كالمي براي دفاع از اعجاز قرآن شيوع تمايالت شعوبي

به فن بالغت روي آوردبالغي آن سبب شد تا جاح به عنوان برترين عالم معتزلي زمانش از.ظ

مي آورند و پايه گذار بالمنازع بالغت عربي به شمار ،(اينرو او را مؤسس وي.)76، 1384ضيف

و نكات و مالحظات و التبيين به مباحث بالغي پرداخت براي نخستين بار با تأليف كتاب البيان

چنانچه پيشتر نيز ذكر شد او نظرات.دكرو معاصرانش در آن مطرح بالغي فراوان از خويش 

و قواعدي كه داراي تعريف دقيق باشد ارائه نكرد و خود را در قالب قوانين اما با كمك مثالها

مي كند در. شواهد متعدد آنها را بيان اين امر حكايت از آن دارد كه توجه جاحظ به بالغت

و تف به جريان شعوبيه و سلبي بوده استواكنش به عبارت ديگر به جاي آنكه. اخر ايرانيان

و مفاهيم دقيق بپردازد در واكنش به نهضت  جاحظ به ايجاد يك مكتب منظم بالغي با تعاريف

و لذا از ارائه قواعد منظم بالغي دور ماندهكرشعوبيه سعي در نفي تقدم ايرانيان در بالغت  ده

م. است مي توان به آن اشاره دليل ديگر كه براي اثبات د اين است كه جاحظكردعاي اين مقاله

، اعجاز قرآن را برخاسته از نظم ويژه آن مي داند . با اينكه يك معتزلي بود ولي همچون اشاعره

كه معتزله خصوصاً از زمان ابوهاشم جباني اعجاز قرآن را بر اساس فصاحت اين در حالي

ب. كتاب آسماني مي دانستند ، پيشاهنگ معتزله ولي جاحظ ا تأليف كتاب در باب اعجاز قرآن

و رماني كار جاحظ را ادامه داد در بيان عقايد بالغي جاحظ. در تفسير اعجاز بالغي قرآن بود

به انكار معناي واحد براي الفاظ مترادف اشاره  به نظر او هر كلمه اي از كلماتكربايد د

،(تمترادف در زنجير سخن داراي داللت خاصي اس  جاحظ از سخن.)79/1، 1345جاحظ

مي گذاشتكرمتكلفانه همواره اجتناب مي و تالش براي پيراستن سخن تفاوت و بين تكلف .د

ب ميه او و غريب بكار مي بردند ،(تاختشدت به كساني كه لغات نامأنوس .)81/1، 1345جاحظ

ب كه در شكل گيري آراء دوران اوليه زندگي او همزمان با اوج گرفتن نهضت شعوبي ود امري

 ديگر كه در بررسي انديشه هاي سياسي جاحظ نبايد از نكتة. سياسي جاحظ بسيار تأثير بخشيد

بياست؛نظر دور داشت تفكرات معتزلي وي كه در زمان حكومت مأمون رونق سابقه مكتبي

مي. يافت به آنان اجازه و قبح عقلي به حسن گيري ات سياسي موضعداد در منازعاعتقاد معتزله

كه توجيه گر حكام فاسد بودند به بحث. نمايند بر همين اساس آنان در برابر طرفداران جبر

و. پرداختندمي مي كند به علي بن ابي طالب منسوب مكتب معتزله اصول عقايد خويش را

و علم كالم را به آن  حضرت كمتر كتابي از اين فرقه مي توان يافت كه اساس مذهب اعتزال

به حنفيه پرورش  مربوط نداند واصل بن عطا بنيانگذار اين مكتب نزد محمد بن علي معروف

،(يافته است  و.)15/2، 1362حسن  نهضت معتزله كه اواخر قرن اول هجري در نزاع ميان خوارج
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و بتدريج ابعاد كالمي يافت شد. مرجئه پديدار شد ابتدا جنبه سياسي داشت چنانچه مالحظه

و مقابله با حكام فاسد اشتراكاتي مي و قبح عقلي ان عقايد معتزله با علويان در مورد حسن

كه اختالفاتي در امر جانشيني پيامبر. وجود دارد نيز ميان آن دو مكتب وجود)ص(هر چند

حق. دارد معتزله بر خالف علويان، خالفت ابوبكر را به دليل اينكه منتخب مسلمين است بر

.مي دانند 

به علويان رخ كه در حكومت مأمون نسبت به دليل چرخشي بنا بر آنچه پيشتر اشاره شد

به متقدمين بصره  داد، زمينة ظهور آراء ضد علوي مهيا شد چنانچه برخي از معتزليان معروف

و جاحظ حتي ابو بكر را برتر از علي  و هشام فوطي ، نظام به شمار)ع( مانند عمروبن عبيد

و ايرانيان از دستگاه خالفت، وظيفه مهم مشروعيت.مي آورند فريني برايآبعد از طرد علويان

به. دستگاه حاكمه بر دوش معتزليان افتاد و بعد از او معتصم با جاحظ روابط حسنه مأمون

مي كند  به تقليد از خداي نامه. خوبي اين امر را روشن به جاحظ است كتاب تاج كه منسوب

و بيان داليل اطاعت از او تدوين شده است وي دليل اطاعت از ايرانيان با هد ف تعظيم پادشاه

و از حاكم را اين مي به خود مزين كرده است كه خداوند ايشان را به كرامت مخصوص داند

و بر امور  و قسمتي از اماكن را به ايشان مخصوص داشته به آنها عطا فرموده قدرت خويش

و مسلط ساخته  مي. استبندگان مالك به ايات قرآن اشاره كند جاحظ براي اثبات نظرش

ي اسالمي پادشاهي فرهمند را جايگزين مدل ايراني)74، 1386جاحظ( به اين ترتيب وي نسخه

بر. ويژه دارديدر انديشه هاي سياسي جاحظ، حاكم جايگاه.مي كند وي احترام حاكم را

ت و به توده مردم و رسم حاكم را فرا گيرند چرا كه دانشمندان واجب مي داند مي كند راه وصيه

و. او معتقد است راه خوشبختي ملت ها به فرمانبرداري از حاكم است  وي حاكم را مانند پايه

مي داند ملت هم در صورت. چنانچه ساختمان بر بنياد استوار است. ملت را چون ساختمان

به ويراني مي رود  ،(فقدان حاكم رو كه او اطاعت از پادشاه.)49، 1386جاحظ به اين دليل است

مي داند و پيامبر كه. را در رديف اطاعت از خدا جاحظ حاكم را متفاوت از ساير مردم مي داند

،(در هيچ چيز با ساير مردم شباهتي ندارد  هم.)76همان در همين رابطه او حتي فرزند حاكم را

ب و فروتني در به فرمانبرداري ميتوصيه و فرزندي مربوط. كندرابر او به نظر وي انديشة پدري

و توده مردم است جاحظ حتي معتقد است كه وليعهد نمي تواند از خود فرماني. به مردم عادي

و ايين باشد زيرا اين امور مخصوص پادشاه  يا كيفري صادر كند هر چند فرمان مطابق دين

،(است  ر.)195همان ميبه اين ترتيب او قدرت كند،ا انحصاراً در دست شخص حاكم متمركز

كه شعبه و از تمام صفات الوهي مثلقدرتي قداست، تفكيك اي از قدرت خداوند است

و به اعتقاد جاحظ حاكم چه خشم گيرد، چه عفو كند.برخوردار است ... ناپذيري، مصاب بودن

و چه ببخشد، برحق است ،(و چه باز گيرد در دفاع از)202همان حكومت مطلق حاكم را بايد
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به. شناسي جاحظ جستجو كردانسان و به اعتقاد وي انسان موجودي درنده خو مي باشد

و درك انها از مصلحت زندگي سختي مي تواند مصلحت زندگي مادي خود را تشخيص دهد

كه ادراكات معنوي از ادراكات مادي نشأت. معنوي شان از اين به مراتب كمتر است  چرا

به حاكمي.گيردمي به خودي خود در درك اين مسايل نا توانند از آنجايي كه انسان ها

به آنها بياموزد ،(نيازمندند تا مصلحتشان را سه نوع حاكم يعني.)357/3، 1966جاحظ جاحظ

و نبي حاكم  و خليفه را معرفي كرده، به نظر وي رسول هم نبي است هم حاكم رسول، نبي

نه نبي. نيستاست ولي رسول نه رسول است از. خليفه و پس رسول بهترين انسان هاست

و خليفه قرار دارد مي. وي نبي و جامعه ديني را سازمان رسول شريعت مكتوب را تجويز كند

و شيوة عام رفتار انساني را مشخص مي كند مي ،(دهد به.)537/3، 1950جاحظ  وي سپس

ح و جانشينان استدالل در مورد وجود تنها يك و پس از بحث در مورد پيامبر مي پردازد اكم

به عنوان حجتي بر  و مالحظات متنوع در خصوص عدالت الهي، منافع عمومي را بال فصل وي

مي كند  و احتياط درست نيست.ايجاد اقتدار ذكر و ثبات به نظر جاحظ بنا بر الزامات عقلي

وكه حكومت مسلمانان به بيش از يك نفر سپرده كه حاكمان چون از شايستگي شود چرا

به برتري جويي وسوسه مي و رقابت در ميان آنها اهدافي همانند برخوردار باشد شديداً شوند

،( گيرددر مي  جاحظ در بيان خصوصيات حاكم آرماني دانش را مشخص ترين.)63، 1969پليت

ميمشخصه و به نظر وي توانايي فكري حاكم باي. كندي وي ذكر د همپايه كنجكاوي فكري

و اين صفات بايد با عادات حسنه همراه گردد و دانش وسيع وي باشد كه تعليم. فضل هنگامي

به چيز ديگري نيست  و توان با هم توأم شد، نياز و قاطعيت و آموزش ، 1966جاحظ(و هوش

ا.)350 مي اين... به نظر وي احترام به رسول كه تنها مرداچنين اقتضا االمكان شبيه ني حتيكند

كه هيچگونه شباهتي. به آن حضرت در هر دوره، منصب وي را احراز نمايند تعيين شخصيتي

و از او تبعيت نمي . بجاي ايشان، اهانت بدان حضرت خواهد بود. كندبدان حضرت ندارد

مي گيرد . حاكم تنها از اين حيث به رسول خداوند شبيه است كه در رفتار خود از او الگو

و برجستهنخستي:سازدجاحظ سه راه براي استقرار امامت مشخص مي ترين راه، اسقاط حاكمن

سوم اجماع مردم مانند؛ دوم، انتصاب حاكم از راه شورا مانند جريان عثمان؛غاصب است

رغم وي علي. منظور جاحظ از شيوة نخست توجيه انقالب عباسيان است. انتخاب ابوبكر

كه منجر به آشوباعتقاد به قيام مو هاي نامحدود اظب است تا از سياست آشتي ناپذير خوارج

مي.شد، اجتناب ورزد يعني هر گاه، امكان قيام نبود. دهدلذا او فرمان به تقيه در شرايط خاص

و وجوب قيام هم نيست به اين ترتيب)74، 1379لمبتون،  ( وظيفه به« جاحظ محدوديت تكليف

به عنوان را مطر» وسيلة امكان و احوال را و اصل اسقاط تكليف يا تغيير اوضاع ح مي سازد
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به خشونت. بخشدتئوري سياسي اسالمي در دوره ميانه شكل مي بخشي از اين نظريه واكنش

و جستجوي براي ايجاد ثبات در حكومت سياسي است ،( حركت اوليه خوارج .)76همان

في الن«اي تحت عنوان جاحظ مقاله و 226در سال» ابتهرساله و بر ضد معاويه  نوشت

در. پيروان بني اميه موضع گرفت كه خالفت اسالمي را به سلطنت وي آنها را متهم ساخت

ّ ساختند  ،(خور كسري مبدل و،بدين ترتيب.)295، 1933جاحظ  ضمن حفظ حق حاكميت

كه حاكم نيز انساني و ادعاي حاكم مبني بر اطاعت رعايا، معتقد است كه در معرض خطا  است

از. گناه قرار دارد و كه وظايف خود را ناديده بگيرد به مرحله اي رسد اما اگر اشتباهات او

به عنوان حاكم سوء استفاده نمايد، وظيفه اطاعت كردن، از گردن رعايا ساقط   قدرت خود

و آنان موظفند شخصمي  مكرراً اين اصل نويسندگان بعدي نيز. جانشين وي نمايند ديگريشود

توجيه«يا انقالب» حكومت محدود« را مطرح ساختند اما اين اصل هيچگاه به صورت اصل،

كه معيار مشروع يا نا مشروع بودن فرمان حكومت تعيين نشد» شده ،(در نيامد چرا ، 1972لوئيس

به عالوه تائيد انتخاب.)33 مي باشد و دفاع اعتقاد به اينكه حاكم هم در معرض اشتباه ابوبكر

كه.از خالفت عباسيان بيانگر موضع جاحظ در برابر شيعيان است در آن زمان از آنجايي

و از سوي ديگر نهضت  ايرانيان شيعه در اثر قيام عليه امويان وارد دستگاه خالفت شده بودند

مي. شعوبيه از سوي ايرانيان آغاز شده بود  و شعوبيه را معادل يكديگر  در اثر.گرفتندشيعه

و ايرانيان از حكومت مقابله با و طرد آنها  چرخش سياست عباسيان در برابر شيعيان

شدانديشه او بارها در آثارش مذهب. هاي شعوبيه از اولويتهاي نويسنده اي چون جاحظ

مي كند و تباهي دنيا معرفي ،(شعوبيه را موجب فساد دين از.)247، 1987جاحظ  جاحظ متأثر

كه بقاء حكومت ها را ناشي از عمل. ابن مقفع به تاريخ رهيافت اخالقي دارد آثار به اين معني

و بسط فراوان. داندبه قواعد اخالقي مي و داستان،از اين رو در سراسر كتاب تاج با شرح ها

ميرا هايي حكايت كند تا به اين ترتيب الگوي مناسب حكومت را به خلفاء گوشزد كرده نقل

مي باشد اينآخرين نكته. باشد كه دنياي اسالم اي كه در مورد عقايد سياسي جاحظ الزم بذكر

بعد از افزايش متصرفاتش صاحب خزائن زيادي شد خصوصاً بعد از تسخير گنجهاي مدائن 

و متصرفات، جامعه اسالمي از حالت. ثروت فراوان وارد دنياي اسالم شد با افزايش ثروت

و برابر زمان  شد)ص(پيامبر يكدست تبديل حكومت به نظام.و جانشينان اوليه ايشان خارج

و مردم  به گروههايي نظير شاهزادگان، ثروتمندان، دبيران، ديوانيان پادشاهي سبب تقسيم جامعه

به رسميت شناساندن تفاوتاز اينرو نويسنده. عادي شد هاي اجتماعي در خور اي كه عالوه بر

،( آراء جاحظ چنين ويژگي دارند. ضروري بود.دفهم هريك از آنها بنويس مناسبتبي.)206همان

كه او در قرن سوم هجري بنيانگذار فن بالغات شد وي همچنين مباني نظري اثبات. نيست

و اكتسابي. تفاوت ميان انسانها را بيان كرد  و طبيعي بوده به اعتقاد وي معرفت فطري
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مي شود ها جز اراده انسان. باشدنمي و تمام افعال انسان از طبع او صادر هيچ فعلي ندارند

)، به طبعي بودن اعمال خصوصاً معرفت.)10/1، 1350شهرستاني كه جاحظ. اعتقاد بيانگر اين است

مي شناسد تفاوت . هاي موجود ميان انسانها را به رسميت

 راه حل
و وضعيت زيستن هر مل و جاحظ پيوندهاي طبيعي ميان محيط و خوي تي با سنت ها

را. عادت آنها را قبول دارد و ظاهر اهل هر زباني به نظر وي اگر شعوبيه اخالق هر ملتي وزي

ميمي پي و به علل تفاوت آنها  بردند، خود را از رنج توجيهات ناشايست آسوده شناختند

.)30/3، 1345جاحظ،( ساختندمي

كه جاحظ براي براي مسأله زم ميراه حلي ستاكند، اينانه اش يعني نهضت شعوبيه ارائه

به عنوان معيار قوميت رد مي و به جاي آن از عادتكه نژاد را ها، زبان ها، خصلتها، سنتكند

مي گويد به انديشه سخن .و دلبستگي

مي شمارد و مشخصه قوميت به جاي اشتراك در نژاد، مشتركات معنوي را عامل پيوند وي

مي داندو آنها را به و مهم تر از اشتراك در نژاد به نظر وي اين اشتراكات. مراتب نيرومندتر

به مثابه يك زهداني درميميان گروه و و پيوند ايجاد كرده كهآهاي نژادي مختلف الفت يد

ميگروه و عبري. شوندها از آن دوباره متولد مي زنداو مثال عرب هاي عدناني - عرب.ها را
فره و نژاد با عبري ها كه فرزند)ع(زندان اسماعيل بن ابراهيماي قحطاني از حيث نصب

اي در حالي كه عرب هاي قحطاني چنين رابطه.مي باشند، برادرند)ع(اسحاق بن ابراهيم

و ها خوي قحطانيولي چون عدناني. ندارند ها را پذيرفته اند، با آنها يك قوم واحد شده اند

 جاحظ با تكيه بر اين مثال.)12/1، 1966جاحظ،( ندارند- رعموي خودپس–رابطه اي با عبرانيان 

كه تحت حاكميت امپراطوري اسالمي زندگي  تاريخي نژادهاي گوناگون روزگار خود را

مي خواندمي هاي عهد باستان وجود وحدتي نظير آنچه در ميان عرب. كنند، به وحدت فرا

و آنان بدون آنكه از حيث نسب  و داشته و تبار با يگديگر اشتراك داشته باشند، براساس خوي

و جامعه ميايخلق مشترك گرد هم آمده به عرب. دادند واحد تشكيل ها شبيه جاحظ موالي را

مي داند در. ها قرار داده بود، آنان را در شمار عرب)ص(زيرا سنت پيامبر.و نزديك مثال، آنها

و وراثت عرب شمر ميپرداخت ضمان عاقله از. شوندده به حديثي وي در اين رابطه

مي)ص(پيامبر مياشاره كه .)34/1همان،( موالي هر قوم از جمله افراد آن قوم است: فرمودكند

و قبيله برجاحظ مردم را از آفت نژاد پرستي مي گرايي انديشه شعوبيان عرب. داردحذر

كه تحت حاكمستيز را نكوهش مي و همه كساني را سر-يت دولت عربيكند به  اسالمي

ميمي و وحدت فرا و همدلي به چشم پوشي از منشأ نژادي خود وي. خواندبرند، به اعتقاد
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و ايجاد و انباشتن كينه در دل ها كه موجب فساد انگيزي و نژاد به نسب مردم بايد از تفاخر

حظ هر نوع رابطه اي را ميانجا.)126/1، 1966جاحظ،( گردد، بپرهيزنددشمني ميان دوستان مي

مي كندحقيقت انسان و نژاد آنها نفي و ظاهر مي كنند. ها به نظر وي گاهي مردم گمان

و و زبان با يكديگر تفاوت دارند، حقيقت همچنان كه نژادهاي گوناگون از حيث ظاهر، خط

به نظر.)30، همان( در حالي كه حقيقت چنين نيست. ماهيت آنان نيز با يكديگر متفاوت است

و چه بسا ممكن است به مراتب بيشتر و خوي، وي همساني از جهت اشتراك در سرشت

و زهدان باشد چه بسا با همساني انسان.كامل تر از همانندي براساس اشتراك در نسب ها

و خصلت اشتراك دارند، بيشتر از برادر تني آنها باشد كه از حيث سرشت پس رواست. كسي

كه زبان او را به زبان قوم عرب. تعالي اسماعيل را به عرب مبدل كندكه خداوند  همان گونه

.)1345،295/3جاحظ،( تغيير داد

 نتيجه
و دغدغه آنها را شناخت تا بعد به براي فهم آراء انديشمندان، ابتدا بايد اوضاع اجتماعي

پي برد مر.عمق انديشه هاي آنان ويزاين قاعده در مورد نويسندگاني كه  دقيق، آثار ادبي

اد. كند، بيشتر بايد مد نظر قرار گيردفلسفي يا سياسي آنها را از هم جدا نمي در بررسي متون

و  و غفلت از محتوا موجب مي گردد از تحليل كامل يك متن فرو مانده به شكل بي توجه

.ناكام گرديم

كه به سبب برخورداري ازطبع سركش و زندگي در عهد جاحظ يكي از نويسندگاني است

-193(در زمان جاحظ قدرت عباسيان در دوره هارون الرشيد. پرتنش، آثار ادبي جذابي آفريد

در سال. ولي عالئم اضمحالل قبل از اين دوره قابل مشاهده بود.به اوج خود رسيد) 170

و در سال)ق.ه(138 مؤ)ق.ه(170عباسيان از اسپانيا رانده شده بودند ثر آخرين حاكم

قدو از آن زمان سلسله گذشته بود عباسيان در شمال آفريقا در و تونس هايي مستقل در مغرب

شد)ق.ه(179در سال. برافراشته بودند و.ابراهيم بن اغلب به عنوان حاكم استان زاب تعيين

در ازاي همكاري در فرونشاندن يك قيام، هارون الرشيد استان افريقيه را با درجاتي از

بهمختاري مخصوصاًخود ميگونه در مسأله جانشيني بدو داد كه او به دلخواه اي توانست بنا

و بغداد هيچ دخالتي در اين انتخاب  خود، اين قلمروها را به فرزند يا برادر خود واگذار كند

.نداشته باشد

از.اقتدار خليفه در فارس نيز دستخوش دسته اي از قيام ها شد  فشار در داخل نيز عالئمي

و خفت بر مكيان در سال كه بركناري در)ق.ه(187وجود داشت و اين شاهد اين مدعاست

كه پايه هاي حكومت  به دنبال مرگ هارون الرشيد نشان داد كه جنگ داخلي حالي است
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در خراسان خود را عمال)ق.ه(205طاهربن حسين در سال. عباسي تا چه حد استحكام دارد

عملكرد او بعداً مورد پيروي ديگراني قرار گرفت كه ضمن. قل ساختاز مركز خالفت مست

شناسايي حكومت مطلقه خلفا آنان را از قدرتي مبتني بر واقعيت در بيشتر فارس محروم 

شد. ساختند تالش.دخالت ايرانيان در انتقال قدرت زمينه ساز نفوذ آنان در دستگاه خالفت

و جبران حقا به حكومت جديد آنيرت قديم بستردر رخنه  مناسب شد تا نهضت شعوبيه در

به منظور ايجاد برابري ميان ايرانيان با اعراب شروع شد ولي. شكل گيرد كه ابتدا نهضتي

به برتري ايرانيان بر اعراب متمايل گشت تغيير سياست خلفا از زمان هارون به بعد،. بتدريج

آ و سياست مقابله با و قلم نفوذ ايرانيان را كاهش داد نان دستور كار بسياري از اصحاب قدرت

به دليل ارتباط نزديك با قدرت،. هاي جاحظ شكل گرفتدر چنين فضايي انديشه. شد او

و اراده خلفاء بوده است مخالفت وي با نهضت شعوبيه علي. آرائش بسيار متأثر از سياست

.كردرغم اينكه او خود از موالي بود را بايد در اين ارتباط جستجو 
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22.، ، انتشارات سمتريخ تطور علوم بالغتتا، 1383ضيف شوقي ، تهران .، ترجمه محمدرضا تركي

،.ج. عبدالجليل.23 آ تاريخ ادبيات عرب، 1373م ، انتشارات امير كبير.، ترجمه ، تهران .آذرنوش

24.، ، انتشارات اقبالتاريخ شيعه يا علل سقوط بني اميه، 1325فلوتن فان ، تهران .، ترجمه سيدمرتضي حائري

25.، ، حاكم ، انتشارات سمتانديشه هاي سياسي در قرن بيستم، 1383قادري .، تهران

26.، ، مركز نشر دانشگاهيفرهنگ عربي، 1381گوتاس ديميتري ، تهران .، تمدن يوناني ترجمه محمدسعيد حنايي كاشاني

27.، مي، اسالم در ايران 1371گلدزيهر ، نشر ، تهران و ايران، ترجمه محمود افتخارزاده .راثهاي تاريخي اسالم

28.، .، انتشارات قوس، فرهنگ ايران پيش از اسالم 1374محمدي ماليري محمد

29.، ، انتشارات علمي، نظريه ادبيات 1373ولك رنه ، تهران و پرويز مهاجر . فرهنگي–، ترجمه ضياء موحد

30.، و مذاهب اسالمي 1367ولوي عليمحمد ،، تاريخ علم كالم . انتشارات بعثت، تهران

:خارجي.ب

1- Horton john , 1996 , Literature , philosophy and political theory. London , published by 
Routledge. 

2- Mendus sasan , 1996 , what of soul was life , I wonder? London , published by Routledge. 
3- Ingle Stephen , 1996 , The anti-imperialism of George orwell ,  London , published by 

Routledge. 
4- Inostranzev , 1968 , Iranian , Influence  on moslem literature. Bambai. 


