
جستار

  

کتابشناسی توصیفی جاحظ 

در اخالق جنسی

منیره حدادی )کارشناسارشدفلسفهوکالماسالمی(
monirhadad@yahoo.com

عرب، بزرگ ادیب و نویسنده )160-255ق( جاحظ

دین، سیاست، ادب، علم، شاخههای تمام در کتابهایی

فلسفه،کالمو...دارد)جبیر،16:1968(.شایدبتوانجاحظرادر

شمارنویسندگانیقراردادکههمۀمنابع،برانبوهیآثاراو

تصریحکردهاند.کهنترینفهرستآثارجاحظ،ازآِنخودوی

را آثارش از تعدادی الحیوان حجیم کتاب در که است

فهرستبندیکردهاست،بعدهاابنندیم)د385ق/995م(

بالغبر100کتابویاقوتحموی)د626ق/1229م(حدود

128اثرازوینامبردهاند.درمیانمحققینمعاصر،بیشترین

سهمتفحصدرآثارجاحظمتعلقبهخاورشناسانیچونکارل

علی حاجری، طه جمله از عرب پژوهشگران و بروکلمان

ابوملحموعبدالسالممحمدهاروناست،اماازآنجاکه

جاحظدربیشترآثارشازفناستطراد1بهرهبردهاست،ارائه

فهرستیازآثارویکهموضوعمحورودقیقباشد،چندان

امکانپذیرنیست،بنابراینعالوهبرفهرستنگاریهایکلی،

فهرستهایجزئیترالزامیبهنظرمیرسدواینامر،بهتر
ٔ
تهیه

گسترۀاندیشهجاحظرانشانمیدهد.

دراینپژوهشکوتاه،آثارمستقلدراخالقجنسییا

مرتبطباآنکهمتعلقیامنسوببهجاحظباشد،معرفیو

طرحیکلیازمباحثمهمدرهراثر،تاریختألیف،انگیزه

نگارش،وضعیتنشر،ارتباطبادیگرآثار،مختصریازسبک

پژوهشارائهمیگردد.هدف
ٔ
نگارش،تعدادصفحاتوپیشینه

ازنگارشاینمقاله،آشناییبامیراثجاحظوحصولکلیاتی

1استطراد،خروجنویسندهازموضوعیبهموضوعقریبیابعیددیگراست

)فروخ،305/2:1388(.

اوبامحوریتاخالقجنسیاست.
ٔ
ازاندیشه

آثارمتعلق به جاحظ 

هر.درجلدیککتاب الحیوان 
َ
 تفضیل البطن علی الظ

ٔ
1.رساله

کهخودجاحظبعضیازآثارشرافهرستکردهونیزدر

الفهرستابنندیمومعجم األدباء یاقوتحموینامیازاین

رسالهبردهنشدهاست.دستنویسیازآندرموزهبریتانیابه


ٔ
شماره17:1129موجوداست.کارلبروکلمان2آنرادردسته

نژادهاوگونههایانسانیآورده)116:1962(ورضوانمساح

وزارت تألیفشرادورهٔ انسانشناسیوزمان را آن موضوع

محمدبنعبدالملکزیّات)218-237ق(میداند)ص207(.

علیابوملحماینرسالهراناقصدانستهوآنرادرکتاب رسائل 

الجاحظبهسال1987م/1407ق.وعبدالسالممحمدهارون

دررسائل الجاحظ،جزءرابعدر1979م/1399ق.دربیروت

بهچاپرساندهاند.

همچنینجاحظرسالهایبانامذم اللواطداشتهکهفقطیک

صفحهازآنباقیماندهوگویابهاشتباه،اینیکصفحهدر

رسالة المعلمینآمده،ابوملحمآنرابهمناسبتموضوعواحد

 تفضیل البطن علیالظهراضافهکردهواحتمالداده
ٔ
بهرساله

قسمتیازکتابذم اللواطبودهکهازبینرفتهاست)جاحظ1987:

.)158

9صفحهایتفضیل البطنعلی الظهر)چاپابوملحم(
ٔ
رساله

بهصورتمناظرهباشخصیفرضیدرذملواطونهیازآنبهعنوان

پدیدهایخالفعقل،طبعوشرعوتشویقبهشیوۀدرستروابط

جنسیاست.اینرساله،یکتکنگاریمستقلدراخالق

جنسیمیباشدوجنبهتعلیمیدارد.آغازوپایانآندعاوپند

مشفقانهاست.علتقلمفرساییجاحظدراینموضوع،رواج

بسیارلواطدرعصروی،عصرعباسیان،بودهاست.

ابتکارعملجاحظدراینرسالهآناستکهبادالیلمتعدد

عقلیونقلیوبهشیوهٔتطبیقیسعیدراثباتوشناساندنعلل

هروتفاوتایندوبهعنوان
َ
برتریبطن،زشتیوپستیظ

اعضایجنسیداردتادرنهایتبههدفاصلی»اثباتقبح

هراست.ودراینراستابااثبات
َ
لواط«برسدولواطمربوطبهظ

درستآمیزشجنسییعنیاکتفایمردبه
ٔ
برتریبطن،طریقه

2. Carl Brockelman

زینب برخورداری)استادیاردانشگاهتهران(
Barkhordariz@ut.ac.ir
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  بطنزنمحققمیگرددکهپدیدهایمطابقباشرع،عقلوطبع

آدمیاست.البتهپسندیدهنشاندادنبطن،باعثموجهبودن

ارتباطجنسیزنانباهمازطریقبطن)مساحقه(نمیشود،

مفاخرة الجواری و الغلمان بااستدالل
ٔ
بلکهجاحظدررساله

عقلیاینپدیدهرانیزردمینماید.

 مفاخرة الجواری و الغلمانازلحاظموضوع
ٔ
ایناثرورساله

مفاخره،طوالنیترواز
ٔ
شبیهومکملهمهستند،امارساله


ٔ
رساله

ٔ
وحدتموضوعیکمتریبرخورداراست.ازمطالعه

الظهرمیتوانفهمیدکهجاحظموافق البطن علی  تفضیل 

سرکوبغریزهجنسینیست،بلکهاوباشفقتبسیاربهطریقۀ

درستاخالقجنسیدعوتمیکند.درمورداینرسالهجز

کوتاهیازعلیابوملحمپژوهشیصورت
ٔ
مقدمهوحاشیه

نگرفتهاست.

2.رسالة مفاخرة الجواری و الغلمان.ابنندیم)الفهرست،

ص308(ویاقوتحموی)معجماألدباء،76:16(ازاینرسالهبانام

کتاب الجوارییادکردهاند.شارلپال3اینرسالهرادر1957م/

رسائل  در 1964م/1384ق. در هارون محمد 1376ق.،

وعلیابوملحمدر1987م/1406ق.درمجموعه الجاحظ 

رسائل الجاحظمنتشرساختند.صالحالدینمنجدمعتقد

استکتابالحکایاتازقاضیالقضاةبدرالدینعینیمشابه

اینرسالهاست)جاحظ89:1414(.اینرسالهکاملبهدستما

رسیدهاست)جاحظ63:1987(.مساحتألیفآنرادردورۀ

انسانشناسی را موضوعش و )218-237ق.( ابنزیات

میداند)همان(وبروکلمانآنرادردستهنژادهایانسانیقرار

دادهاست)همان(.

اینرسالهیکتکنگاریمستقلدراخالقجنسیاست

وجنبهآموزشیدارد.زباناینرسالهسختودیریاباست.

آغازآنطلبهدایتازخداوندوتوکلبراوست.جاحظدر

ایناثر31صفحهایابتدابهتحلیلجوازاستعمالکلماتو

دو خلق با سپس میپردازد، )جنسی( مستهجن عبارات

شخصیتفرضیـصاحبکنیزانوصاحبغالمانـبه

شناساییوبررسیاصنافیازانسانهاکهدرعصرویبیشتر

بهعنوانشیءجنسیمورداستفادهدیگرانبودندمیپردازد.

غالمانجوانزیبارویوبهعبارتدقیقترغالمانینوجوانکه

3  Charles Pellat

موردتمتعهمجنسهایخویشبودند،کنیزانودیگرزنان،

عیوبوبرتریکنیزوغالمنسبتبههم،بررسیزیباشناسی

تحلیل و ـ زیبا زن ـ »َمجدوله« خاصه صنف، دو این

روانشناختیازتغییراتجسمیوروحیصنفنوظهورتری

بهنامغالماناختهازمهمترینمباحثاینرسالهاست.جاحظ

درجلداول الحیواننیزبهبحثازاختگانمیپردازد.هدف

جاحظ،نکوهشلواطوزناونهیازپدیدهاختگیاست.

اینرسالهرا28روایتداستانگونهاززبانظرفاواهل
ٔ
خاتمه

مزاحتشکیلمیدهد،بیشتراینروایاتمربوطبهاهللواط،

اهلزناودیگرشهوترانانوهرزگاناست.جاحظهدفاز

اینبخشراایجادنشاطورفعخستگیمخاطبعنوانکرده

است،امابسیاریازاینروایات،چنانمستهجنوتلخو

باقی مخاطب نشاط برای جایی راستی به که است گزنده

نمیماند.

3.کتاب الحیوان.جاحظاینکتابرابهمحمدبنعبد

الملکالزیّاتوزیرمعتصموواثقاهداوبابتآنپنجهزار

این )حموی،106/16:1400(.وی دینارجایزهدریافتکرد

کتابرادرسنپیریکهافلیجبودهوقبلازکتابالبیان و 

التبیین نوشتهودرالبیانبهاینمطلباشارهمیکند)جاحظ

25/1357:1-26(.جمیلجبرآنراآخرینتصنیفجاحظ

میداند،بهدلیلاینکهویدراینکتابازدیگرآثارشنام

میبرد)17:1967(.ابنندیمازاینکتابواجزاءهفتگانهآن

مصورجلدیکتاچهار
ٔ
ناممیبرد)306:1343-307(.نسخه

اینکتابمتعلقبهسال859قبهشمارٔه4258درمکتبۀ

کوپریلیموجوداست.جلداولاینکتاببانامالبارع فی 

األدب و الجامع فی حکم العرب وجلددومآندرسال

سال به هفتم تا سوم جلد و 1905م/1323ق.

1906-1907م/1324-1325ق.درمصربهکوششمحمد

افندیساسیمغربیبهچاپرسید.محمدهاروناینکتاب

رادرهفتجلددرقاهرهدوباربهچاپرسانید:نخستدر

-1356 1938-1947م/  سالهای بین الحلبی مکتبة

1365ق.ودیگریدرسالهای1938-1945م/1356-

1363ق.وبعدهانیزبهتجدیدچاپآناقدامکرد.همچنین

اوتمامنسخههایخطیوچاپیاینکتابرابهطوردقیق

دستهبندیکردهاست)جاحظ29:1357(.
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کتابالحیوانفقطبهموضوعحیوانشناسیاختصاص

کتاب این استطراد، فن بکارگیری برکت به بلکه ندارد،

دایرةالمعارفیآشکارازفرهنگعصرعباسیودارایجوانب

متعدداست:معارفطبیعی،مسائلجغرافیاییوتأثیرمحیط

درحیوان،انسانودرخت،سخنازنژادهایبشریوتفاوت

آنها،قضایایتاریخی،طبوامراض،مسائلفقهودین،

)جاحظ ... و فکاههگویی و نادره و عربی شعر برگزیدۀ

.)29 1357:28ـ

جاحظدربخشیازجزءاولالحیوانبهبررسیموضوع

نوپدیداختگیدردنیایاسالممیپردازد.دراینبخش،تحلیل

روانشناختیازوضعیتجسمیوروحیاختگان،محاسنو

معایبوتفاوتهایآنهاازلحاظموقعیتجغرافیاییونژادی

راموردبحثقراردادهواثباتمیکندکهقطععضومنجربهاز

بینرفتنغریزۀجنسیبهعنوانیکامرذاتینمیگردد.موضع

جاحظدرباباختگانمنصفانهوسرشارازدقتعلمیاست.

وطبقدالیلعقلیونقلی،پدیدۀاختگیراردوآنراخالف

طبعانسانمعرفیمیکند.

گرچهپژوهشهاییدربارۀکتابالحیوانصورتگرفته

است،امابخشاختگانموردبررسیوحتیچندانمورداشارۀ

پژوهشگراننبودهاست.

4.رسالة القیان.جاحظدرفهرستخودازاینرسالهنام

نبردهاست.اماابنندیم)308:1343(ویاقوتحموی)1400:

108/16(ازایناثربانام»کتابالمغنیینوالغناءوالصنعه«

به ابراهیم داماد مکتبۀ در آن از دستنویسی کردهاند. یاد

پیشههاو
ٔ
شماره14:949وجوددارد.بروکلمانآنرادردسته

اصنافقراردادهاست)بروکلمان119:1962(.ازآنجاکهجاحظ

دختر ریطه مثل تاریخی ازچندشخصیت رساله این در

الرشید، هارون عباسی، مهدی زن خیزران عباسی، اح
ّ
سف

عباسهخواهرهارونالرشیدومأمونوأمجعفرزناونام

میبردمیتوانزمانتقریبیتألیفآنرادورهخالفتمأمون،

بینسالهای198تا218ق.فرضکرد،چونازلحاظترتیب

تاریخیمأمونبعدازدیگراشخاصنامبردهقرارمیگیرد.

ل4آنرادرمجموعهثالث رسائل ألبی عثمان عمرو 
َ
یوشعِفنک

بن بحر الجاحظ در1926م/1344ق.درقاهرهومحمد

4    Usha Finkel

در رابع جزء الجاحظ، رسائل مجموعه در هارون

در الجاحظ رسائل در ابوملحم و 1979م/1399ق.

1987م/1405ق.بهچاپرساندهاند.اسکاررشر5اینرساله

1956م/ در پال شارل آلمانی، به 1931م/1349ق. در را

1374ق.بهفرانسهوعلیرضاذکاوتیقراگزلودر1380ش،

بهفارسیترجمهکردهاند.

و دراخالقجنسی اینرسالهیکتکنگاریمستقل

مفاهیممرتبطباآنویکیازمهمترینآثارجاحظدرموضوع

موردبحثاست.پالآنراهدیهایبهادبیاتعربمیداند

باپیچیدگیو اثر23صفحهداردوتوأم )387:1406(این

تناقضوزبانآنسختاست.

ه«)کنیز
َ
جاحظدراینرسالهصنفجدیدیبهنام»قین

ن«
ِّ
زیبارو،آوازخوان،تعلیمدیدهواهلشعروادب(و»ُمقی

کسیکهکاراوخریدوفروش،نگهداریواجارهدادنقینه

استمعرفیمیکند،صنفیکهازراهامورجنسیبهکسب

درآمدومقامباالییمیرسید.فردریکسیکار)112:1368(

القیانجاحظبهدلیلاینکهاولیناثر بیانمیکند:»رسالة 

به »قینه« خصوص در را عشق 
ٔ
مسئله که است منثوری

صورتنظریمطرحکردهاست،بینآثاراسالمیکهبهعربی

ودربارۀعشقنوشتهشده،جایگاهخاصیدارد...جاحظ،

نویسندهبزرگعرب،آغازگریکنوعادبیاست،واینقبیل

آثارکهمیتوانآنهارا»ادبیات«یا»آثارعشقی«نامیدپساز

جاحظبسیارمتداولشدهاست«جاحظبیانمیکندکهدر

اینرساله،حجتهایخویشراعلیهکسانیکهاورابهسبب

نظر به اما است. داشته بیان میکنند، سرزنش کنیزداری

میرسدروشنسازینقشقینهوپردهبرداشتنازترفندهای

انگیزه و بهعنوانعاشقیدروغین،هدف او 
ٔ
تجارتگونه

تحلیل و بررسی به وی است. رساله این نگارش اصلی

مفاهیمیچونحجاب،غیرت،غناءوعناصرآن،عشق،حب،

ربودنزنبرایمرد،شخصیتقینهو...میپردازد.
َّ
هوی،مسخ

میتوانگفتتماممباحثمطرحشدهدراینرسالهدرنهایت

بهزنبهطورعاموقینهبهطورخاصختممیشود.

5.رسالة فی النساء.رسالة فی النساءیاالعشق و النساء 

رسالهایکهجاحظبیانمیکندآنرادرایامپیرینوشتهودر

5   Oskar Rescher
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  فهرستخودازاینرسالهبانامفصل ما بین الرجال و النساء 

)جاحظ70:1987(وابنندیمازآنبانامالنساءیادکردهاست

کتاب حاشیه در را آن مارگلیوث6 ساموئل دیوید )همان(.

الکاملمبرد،جلددومدرقاهرهبهسال1905م/1323ق.،

ابوملحمدررسائل الجاحظدر1987م/1405ق.ومحمد

هاروندرجزءثالثرسائل الجاحظدر1991م/1411ق.در

بیروتبهطبعرساندهاند.

اینرسالهدربارٔهزناست، آنجاکهموضوعاصلی از

میتوانآنرامکملرسالةالقیاندانست،امانگاهجاحظبهزن

بهعنوانمنشألذتمرددررسالة فی النساء توأمباتقدیرو

تحسینزنوباالبردنشأنومقاماوست.درواقعرأیقاطع

جاحظدراینجابرخالفرسالة القیانباتغییروانعطاف

عجینشدهاستوبهنظرمیرسدانگیزهاصلیجاحظدر

ایناثرپاسداشتحقوقزنویادآوریشأنومنزلتاوست.

اماارتباطاینرسالهبااخالقجنسی،پرداختنبهمفاهیمی

چونعشق،حبومراتبآن،حبزن،بررسیتطبیقیزیبا

کاملجمالو...استکهتماماین
ٔ
شناسیزنبهعنواننمونه

مفاهیمارتباطیتنگاتنگبااخالقجنسیدارد.

جاحظدرخاتمهبیانمیکندکهعلتاختصاررساله)11

بیماریوضعفقوا
ٔ
صفحه(،تألیفآندرسنپیریوغلبه

بودهاستوابوملحمعقیدهدارداینرسالهبهصورتکامل

بهدستمانرسیده)جاحظ،81:1987(.ودرموردایناثرجز

نگرفته صورت پژوهشی ابوملحم کوتاه حاشیۀ و مقدمه

است.

همچنینجاحظکتابیبهنامذم الزنا)ابنندیم،308:1343(

ورسالهایبهنامالقعرة و الشفرة درموضوعشهوتزنان

داشتهکهازبینرفتهاند)ذکاوتی،146:1380(.

آثار منسوب به جاحظ 

و  األضداد  و  المحاسن  یا  األضداد  و  المحاسن  کتاب   .1

العجائب و الغرائب.ابنندیمویاقوتحموینامیازایناثر

این نبردهاند.فانفلوتن7نخستینکسیاستکهبهچاپ

کتابدرلیدن)1898م/1316ق.(همراهبامقدمهایبهزبان

فرانسهاقدامکردوآنراازآنجاحظدانست.سپسمحمد

6    David Samuel Margoliouth.
7    Van Vloten.

امینخانجیکتبیآنرادرمصر)1906م/1324ق.(ودر

256صفحهچاپکردوپسازآننیزاینکتاببارهامنتشر

شد.ازجملهدرقاهره)1932م/1350ق.(وفوزیعطوی

آنرادربیروت)1969م/1387ق.(چاپکرد.همچنینعلی

فاعور،احمدرمالوحسیننورالدینباهمکارییکدیگر

دوبارهآنرادربیروت)1991م/1411ق.(بهطبعرساندند.

رشرنیمیازآنرانخستدراشتوتگارت)1922م/1340ق.(

دومرادراستانبول)1926م/1344ق.(بهآلمانیترجمه
ٔ
ونیمه

کرد.باالکین8نیزبرخیداستانهایآنرابهروسیبرگرداند.

مساحمعتقداستاگرچههمۀمصححان،اینکتابراازآن

5ق و 4 قرن به مربوط کتاب این اما دانستهاند، جاحظ

هفاتحی
ّ
میباشد)»جاحظ«،205:1382(.همچنینعنایتالل

نژادبابرشمردندالیلیچندنشانمیدهدکهاینکتابازآن

تا مطالبصفحات17
ٔ
اینکههمه جاحظنیست،ازجمله

و  المحاسن  کتاب در األضداد و المحاسن  کتاب 225

المساویبیهقی)دح320ق.(بااندکیتقدموتأخرآمده

است)»جاحظ«،217:1382-218(.اماچونجاحظبربیهقی

جبر نمیباشد.جمیل موجه دلیل این دارد، تاریخی تقدم

میگویدبعیدنیستکهاینکتابحاویمنقوالتیازجاحظ

باشد،ولیتمامآنازجاحظنیست)67:1968(.بروکلمان

احتمالرامیدهدکهقصههاواخباریازکتاببیهقییااز

منبعدیگریبهکتابیکهنسبتآنبهجاحظصحیحاست،

ضمیمهشدهباشد)بروکلمان،127:1362(.ایناثرازلحاظ

سبکنگارشیونیزچینشموضوعاتباآثارجاحظچندان

بیارتباطوبیگانهنیستومیتوانفرضکردحداقلبخشی

ازآنمتعلقبهجاحظاست.

اینکتاب79بابداردودرهربابیمحاسنومساوی

برخیاشیاء،صفات،اخالقوآدابوسننذکرمیشودو

مقدارکمیازاینکتابمربوطبهاخالقجنسیاست.از

جملهابوابمرتبطاینموارداست:زنانبیبندوبار،زیباییهای

زنان،محاسنازدواج،محاسنوفایزنانوضدآن،محاسن

مکرزنانوضدآن،زنانناشزه)سرپیچیکنندهازفرمانشوهر(،

زنانخلفا،زنانمطلقه،محاسنتواناییجنسی)باه(وضدآنو

...است.شیوهٔجاحظدرموضوعاتنامبرده،بیانداستانکوتاه

8     Balakin.
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جستار

  

ازمنقوالتودرمثالعینی)مستنداتجامعه(بابرشمردن

اسامیاست.جاحظاشعاربسیاریازشاعرانمشهورمیآورد

جمله از میکند. استفاده دینی استشهاد از مواردی در و

اشخاصموردبحثاوخلفا،زنانخلفا،زاهدان،شاعران،

وشخصیتهای نشان و نام بی افراد کنیزان، قبایلعرب،

تاریخیاست.زباناینکتابسختوتوأمباپیچیدگیبسیار

است.

2. رسالۀ تهذیب األخالق.اینرسالهرامحمدکردعلی

نام به دمشق العربیه اللغة  درمجمع 1924م/1342ق. در

در را آن محمد بن ابراهیم ابوحذیفه کرد. چاپ جاحظ

1989م/1410ق.منتشرکردهاست.رشرآنرابهآلمانیو

محمددامادیآنرابهنام»یحییبنعدی«در1365ش.به

فارسیترجمهکردهاند.بروکلمانآنرابرحسبمضمونو

اسلوب،متعلقبهیکیازایندوشخصیعنیابیزکریا

یحییبنعدیومحییالدینابنعربیمیداندواظهار

میکنددرقاهرهبهاسمایندومنتشرشدهاست)بروکلمان،1962:

128(.ابوملحمنیزآنرابهیحییبنعدیاسنادمیدهد)جاحظ

.)46:1987

اینرسالهبهتعریفاخالقواقسامآنیعنیاخالقفاضله،

مذمومهواخالقفیمابین،قوایشهویه،غضبیه،ناطقه،درمان

قوهٔشهویه،قناعتدرشهوات،مفارقتازامورشهوانیولذات

ناپسندو...میپردازد.ایناثررهیافتارسطوییداردوازقوۀ

شهوانیهنهبهصورتملموس،بلکهبهمعنایفلسفیوعام

سخنگفتهاست.احدفرامرزقراملکیمیگویداینرساله

اییمسلماناننزدیک
ّ
بیشتربهمتناخالقفلسفیدرنظاممش

وبهاحتمالزیادمتعلقبهقرنششماست)ازمالحظاتدکتر

قراملکی(.اینرسالهازلحاظسبکنگارشومحتوابرخالف

دیگرآثارجاحظبسیارساده،بدونپیچیدگیوپراکندگیو

یکدستومنسجماست.درکلمیتوانگفتاینرساله

متعلقبهجاحظنیست.

فهرست منابع

تهران، تجدد، رضا م. ترجمه الفهرست، 1343ش، -ابنندیم،

کتابخانهابنسینا.

-المنجد،لویس،بیتا،فرهنگ بزرگ جامع نوین،ترجمهسیاح،

تهران،انتشاراتاسالم.

-بروکلمان،کارل،1962م،تاریخ األدب العربی،ترجمهعبدالحلیم

نجار،قاهره،دارالمعارف.

-پال،شارل،1406ق،الجاحظ فی البصره و البغداد و سامراء،

:ابراهیمالکیالنی،دمشق،دارالفکر.
ٔ
ترجمه

-جاحظ،1357ق،الحیوان،شرحعبدالسالممحمدهارون،ج1،

بیروت،داراألحیاء.

-جاحظ،1898م،المحاسن واالضداد،لیدن،مطبعةبریل.

-جاحظ،1410ق،تهذیب االخالق،تحقیقابوحذیفهابراهیمبن

محمد،دارالصحابهللتراث.

-جاحظ،1342ق،تهذیب االخالق،تحقیقمحمدکردعلی،

دمشق،مجمعالعلمیالعربی.

-جاحظ،1344ق، ثالث رسائل،تحقیقیوشعفنکل،قاهره،بینا.

-جاحظ،رسائل الجاحظ،تحقیقعلیابوملحم،بیروت،دارو

مکتبةالهالل،1987م.

محمد السالم عبد تحقیق الجاحظ، رسائل  1411ق، -جاحظ،

هارون،الجزءالثانی،بیروت.

-جبر،جمیل،1968م،الجاحظ فی حیاته و أدبه و فکره،بیروت،

دارالکتابلبنانی.

المطبعة بیروت، عصره، مجتمع  و  الجاحظ  جمیل، جبر، -

الکاثولیکیة،1958م.

-حموی،یاقوت،1400ق،معجم األدباء،ج16،الطبعةالثالثه،دار

الفکر.

-دهخدا،علیالکبر،1377ش،لغت نامه،تهران،امیرکبیر.

-ذکاوتیقراگزلو،علیرضا،1380ش،جاحظ،تهران،انتشارات

طرحنو.

القیانجاحظ«، -سیکار،فردریک،1368ش،»عشقدررسالة

:نصراللهپورجوادی،تهران،معارف،ش18.
ٔ
ترجمه

-فروخ،عمر،1388ق،تاریخ األدب العربی،ج،بیروت،دارالعلم

للمالیین.

فارسی، به  عربی  جدید  فرهنگ  لویس،1383ش، -معطوف،

:محمدبندرریگی،تهران،اندیشهاسالمی.
ٔ
ترجمه
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