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چکیده

سبک زندگی از جمله موضوعات بسیار مهم و مطرال شده در علوم مختلف است که از اماز
زندگی بشر همواره وجود داشته و تا اکنون نیز ادامه داشته است گرچده ایدن اصدالال بده معندای
علمی آن تقریبا جدید است اما بدا مطالعده و رجدوع بده گذشدته میتدوان رد پدای آن را در میدان
سلسلهها ،قبای  ،خلفا ،و خالصه دورانهای مختلف مشاهده نمود یکی از این دورانها که مد نظدر
این مقاله است عراق زمان خلفای عباسیان است .پژوهش حاضر درصدد بررسدی سدبک زنددگی
مسلمانان عراق در عصر عباسیان است .از این منظر پس از بسط فاای مفهومی موضوع و بیدان
جنبه تاریخی موضوع ،به بررسی سبک زنددگی عدراق در آن دوره خواهدد پرداخدت .مطدابق بدا
مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش ،روش تحقیق ،تحلیلی -تاریخی و روش گدردآوری
اطالعات در این پژوهش ،کتابخانهای میباشد .یافتههای این مطالعه ،حداکی از آن اسدت کده در
قرنهای چهارم تا ششم هجری مصادف با حکومت عباسیان ،عدراق بده ویدژه ،بغدداد بده عندوان
پایتخت خالفت ،از رونق بسزایی برخوردار گردید و تحوالت فرهنگی و اجتماعی گونداگونی را در
سبک زندگی مسلمانان به وجود آوردند .و به دلی توجهات حکام ،بر چگدونگی حیدات اجتمداعی
مسلمانان اعم از نگرشها و باورها ،سبک زندگی اجتماعی ،زبان ،مذهب و آداب و سنن تأریر بسیار
داشته است .نتیجه کسب شده از مقاله این است که رشد محاف علمی و فرهنگی در عراق سنن
فرهنگی و سبک زندگی مسلمانان در عراق در قرون پنجم و ششم هجری ،را با طرال آموزههای
اصی اسالمی به چالش کشاند و الگوهای رفتاری آنان را متحول کرد .همچنین سبک زنددگی و
فرهنگ مسلمانان عراق به سبب باال گرفتن مهاجرت سایر مل بده عدراق ،متدأرر از فرهنگهدای
دیگر به ویژه ایران بوده است.
واژگان كلیدي

عراق ،سبک زندگی ،تاریخ ،خالفت عباسی.
 .1گروه معارف اسالمی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
Email: glareh.amiri@yahoo.com

تاریخ دریافت1400/3/2 :

پذیرش نهایی1400/5/23 :

 │ 50ژپوهشاهی اخالقی – سال دوازدهم– شماره یک – پاییز 1400
طرح مسأله
بیتردید تمدن اسالمی در عصر عباسیان پر شکوهترین دورههدای خدود را تجربده کدرده و
درخشانترین دستاوردهای علمی و تمدنی را تقویم بشریت نموده است .این تمدن به لحاد طدول
مدت و دستاوردهای شگرف علمی -فرهنگی یکی از بزرگترین تمدنهای بشری بده شدمار میدیدد
یکی از این مناطق که جلوه خاصی در حوزه تمدنی عصر عباسیان ایجاد کرد منطقه عدراق بدوده
است عر اق سرزمینی کهن است که در همان آمازین روزهای فتوحات مورد توجه مسلمانان بدوده
و نخستین شهرهای اسالمی چون کوفه و بصره در آنجا بنا شده است .گزارش تحوالت اجتماعی
در این سرزمین در بیشتر منابع تاریخی ربت شده است .وجود دو پایتخت اسدالمی ،یکدی کوفده
(در عصر علی بن ابیطالب) و دیگری بغدداد (در عصدر عباسدیان) در ایدن بخدش از سدرزمینهای
اسالمی موجبات رونق فرهنگی این سرزمین را فراهم آورده است .با تاسیس شهر بغداد و توسدعه
رفاه اجتماعی در عراق بر مهاجرت دانشمندان به این شهر افزوده شد .در کمتر از یک قرن بغدداد
به شهری افسانهای مبدل شد و در کانون توجه مورخدان و جغرافینگداران قدرار گرفدت .هرچندد
مطالعات پرشماری درباره بغداد به عنوان مرکز خالفت اسالمی صورت گرفته است که بخشدی از
آن به مؤلفههایی از سبک زندگی اسالمی باز می گردد سبکی که علیرمم گذشدت زمدان بسدیار
طوالنی اکنون نیز در کانون توجه باستانشناسان ،مورخان و تاریخدانان اسدت از ایدن رو هددف از
انجام این مقاله بررسی سبک زندگی مردم عراق عصر عباسدیان در قالدب موضدوعاتی همچدون
جمعیت در شهرها و روستاها ،روش زندگی مسکن ،خوراک و پوشاک ،نحوه گذران اوقات فرامت
و تفریحات مردم در کنار زندگی جدی و کار روزانه چگونگی مشارکت مردم در برگدزاری جشدنها
در اعیاد و مناسبتها ،آداب و رسوم مردمی که بخشی از میراث فرهنگی آنها اسدت لدذا آنچده بدر
ضرورت و اهمیت این مقاله میافزاید آن است که مطالعات تاریخی در هر صورت میتواندد ضدمن
گشودن مرزهای دانش تاریخ بر نظام معرفتی بشر بیفزاید.بنابر همین اص بررسی سبک زنددگی
مسلمانان می تواند افزون بر تحقق موارد فوق االشاره به معرفی الگوهای زیستی و رشد دامنهدی
معرفتی از حیات اجتماعی مسلمانان کمدک شدایان تدوجهی بنمایدد .بده طدور کلدی مدروری بدر
پژوهش ها و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش حاضر نشان میدهد که پژوهشهدای
انجام شده در این زمینه از جنبههای مختلفی به مسائ تمدنی در عصر عباسیان توجه داشتهاندد.
مُعجَم البلدان کتابی است بر پایه جغرافیا ،نوشته ابوعبداهلل یاقوت حموی جغرافیدان و تاریخنویس
مشهور قرن هفتم هجری قمری .این کتاب شام مهمترین مصادر جغرافی در فرهنگ اسدالمی
است .بیش از  15038موضوع جغرافیایی پیرامون شهرهای عالم در آن مطرال شدده اسدت کده از
جانب مرب ،اندلس و از جانب شرق ،چین را شام می شود .معلومدات و اطالعدات ایدن کتداب،
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منحصر به جغرافیا نیست بلکه یک دایرة المعارف روشمند است که بده موضدوعات تداریخ ،علدم
انساب ،لغت ،ادب ،آداب و رسوم و تراجم هم پرداخته است .المنتظم فی تاریخ :مهمترین ارر ابدن
جوزی مورخ و فقیه حنبلی مذهب ،در تاریخ است .این کتاب تاریخ عالم از آماز تا سدال  574ه.ق
بوده سبک نگارش المنتظم روزنامه ای است ،بدین ترتیب که در آن از حدوادث گونداگون سدخن
گفته شده است :رویدادهای مهم سیاسی ،توطئهها ،اخبار مربوط بده جندگ هدا ،اخبدار فرهنگدی
(برگزاری مجالس وعظ و خطابه و مناظره ،تأسدیس مددارس و ندام مدرسدان و معیددان آنهدا،)...
منازعات مذهبی و کالمی ،تاریخ آماز و پایان بناها ،قت ها ،سرقت ها ،نیرنگ ها ،آتدش سدوزی
ها ،رویدادهای شگفتانگیز ،اخبار مربوط به خلیفه (شکار ،سیاحت ،بیماری ،)...گزارش برخی ندرخ
ها در روزهای گرانی و ارزانی ،قحط و مالها ،شیوع بیماری ها ،سدوانح طبیعدی (طغیدان رودهدا،
باران های شدید ،تگر های درشت ،)...گزارش گرمترین روز سال ،اخبار مربدوط بده افطداری و
مهمانی ها به مناسبت های مختلدف ،گدزارش اعددام هدا (دزدان ،قداتالن ،بدمدذهب هدا )...و ...
.بنابراین این کتاب و به خصو بخش های متأخر آن ،آئینه تمام نمای روزگار مؤلف اسدت و از
لحاد مطالعات اجتماعی هم مهم است .الکام فی التاریخ کتابی تاریخی درباره سرگذشت آدمی
و رویدادهای تاریخی ،نوشته ابن اریر است .سفرنامه ناصر خسدرو پدس از معرفدی هدر شدهر ،از
جمعیت آن شهر ،شیوه شهرسازی ،برج و بارو ،ساختمان ها ،بازارهدا ،محد اسدتقرار پیشده وران،
بناها و مکان های عمومی همچون مسجد ،مدرسه ،گرمابده و ...یداد کدرده اسدت .توجده حکدیم
قبادیانی به نوع و کیفیت محصوالت و ساخته های هر شهر و معرفی آنهدا ،بدر ارزش اقتصدادی
سفرنامه افزوده است .روی هم رفته مطالبی که ناصرخسرو در سفرنامه خود نوشته است ،اوضداع
اجتماعی عصر مؤلف را تا اندازه زیادی روشن می سازد .بررسی پیشنههای پژوهش نشان میدهد
که اگر چه بحث اداب و رسوم و سنن ها مطرال شده است اما بعدی کلی و عمومی دارد و سدبک
زندگی مردم عراق خاصه در دوران عباسیان چندان مطرال نشده است موضوعی که در این مقالده
بدان پرداخته می شود.
نهضت ترجمه ،تنوع فرهنگی و تغیر سبک زندگی مسلمانان
پس از اوج دوران فتوال و فروکش کردن حمالت مسلمانان به دیگر سرزمینها که حکومت
اسالمی ربات یافت برای اولین بار شاهد ظهور نهات ترجمه از حیث تمددنی و فرهنگدی تداریخ
اسالم هستیم .اگرچه ترجمه در این عصر در مقایسه با قرون بعددی ،از حیدث محتدوا ،ابتددایی و
ضعیف است اما این عصر نقطه شروع ترجمه در شرق و مرب جهان اسالم محسدوب مدیگدردد.
(جمیلی )8-7 :1385 ،در باب نهات ترجمده و شدروع آن در دوره خالفدت عباسدیان خالددی و
همکاران بیان میکنند که «:دوران عباسی یکی از درخشان ترین اعصدار اعدراب از حیدث ادبیدات
علوم و هنر بوده است .اعراب در تماس مسدتقیم دریافتندد کده کشدورهای همسدایه در ابعدادی
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مشخص از فرهنگ و تمدن به چه چیزی دست پیدا کرده اند .نخستین نشانههای اقتبداس جدیدد
اندیشههای اسالمی ،تولید ترجمه های عربی بود که محتویات جهانی مهمی در خصو فلسدفه
و علم داشتهاند 80 .سال بعد از پایان دولت اموی ،زمانی که جهان عرب ترجمدههدایی از بخدش
اعظم آرار ارسطو داشت ،تفسیر به روز شدهی آرار افالطون ،برخی از تحقیقات افالطدون ،بخدش
اعظم آرار جالینوس ،بخشی از آرار پزشکی و توضیحات آنها و بسیاری از کتب یوندانی ،هنددی و
فارسی پدیدار شد» ) ( Khalidi , 2015:570موارد فوق نشان دهنده عزم جزم عباسدیان در
راستای شک دهی به نوعی نهات ترجمه بوده که تالش داشتند با ترجمه متونی از زبدان هدای
دیگر بر دایره علم و متون علمی بی افزایند در این راستا مارشال هاجسون تاریخدان در کتداب"
 ) 1974( Venture of Islamمیگوید« :طی  5قرن بعد از سال  945پس از مدیالد ،جامعده
ای جدید و گسترده تر ،جایگزین جامعه خلیفه محور قدیمی شد .این جامعه شاهد توسعه فرهنگی
و زبانی تحت پوشش دولت های مستق بود و جامعه ای نبود که با نظم سیاسدی مرکدزی و یدا
یک زبان و یا فرهنگ مشترک کنترل شود .این جامعه به جامعه ای تبدی شد کده از فرهندگ،
وجود و ویژگی هایش آگاه بود .این جامعه چند زبانه فرا فرهنگدی بددون قطدع ،اردر گدذارترین و
گستردهترین در سراسر جهان بود و زمینه الزم برای نوعی تنوع فرهنگی فراهم آورد بنابراین در
این راستا می توان بیان داشت که زندگی فرهنگی در این دوره بسیار شکوفا شد و فرهنگ هدای
مختلفی که بیانگر تمدن ملت های با علدم و فرهندگ هسدتند ،در جهدان اسدالم همگدرا شددند
فرهنگ های بومی و واردشده ،شروع به تعام اندیشه کردندد و تحدول بزرگدی در ذوق وسدلیقه
صورت گرفت .این تحول شام شعر بود ،و از این رو شروع به توجه به سمت ردروت و وحددت و
شاعری نمود که مبادرت به تعریف چارچوب فنی هنری برای نظم بخشیدن آن و فلسفه خاصدی
کرد که از طریق آن به احساس دست یابد .چه تعداد گرایش های هنری متعددی پدید آمدد کده
برخی شاعران را به خود جلب و آنها را مشتاق نمود ،مانندد مکتدب بددیع یدا شداعران صدنایع ،و
همانند شاعران مطبوع(شاعرانی که بدون تکلف شعر می گویند) یا شاعران عرب که در اوج قلده
آن ،البحتری ایستاده است .شاعران مبادرت به انتقال فهم حافظه خود از اندیشه مربی به میددان
شعر عربی نمودند ،همانطور که ابوالعتاهیه انجام داد(خفداجی )13 : 1998 ،همچندین منتقددی را
شام شد که مبادرت به مشاهده پدیده ها و موضوعات می نمود ،و بطورعینی درباره آنها بحث و
کنکاش می کرد و به بیان دیدگاههای خود درمورد آنها بر اساس جهت گیری ها ،گدرایش هدا و
اعتقادات فکری خود می پرداخت ،و برای رسیدن به قااوت ها و نتیجه گیدری هدای مفیدد بده
تجزیه و تحلی دست می زد( .طبانة )128-127 :1989 ،از این رو مدی تدوان بیدان داشدت کده
نژادهای قومی در دوره عباسیان متنوع و متفاوت بودند ،چنانکه عرب ،فارس ،هندی و یوندانی در
پایتخت دولت عباسی در کنار هم زندگی می کردند .این تنوع قومی در ساختار اجتمداعی ،زمینده
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ساز یک نزاع ومبارزه فکری و ملی محسوب می شد که ماهیتی تعصبی ،خصوصداً بدین عدرب و
فارس ،به خود گرفته بود .مناظره های میان پوپولیست ها(حزب مردمی) و مخالفان آنها ندوعی از
این مبارزه است .صولی (متوفای 335ه.ق) در کتاب (ادب الکتاب) نق می کند که" :روزی یدک
شخص فارس ایرانی با یک عرب در حاوریحیی بن خالد البرمکی مناظره نمود .شدخص فدارس
گفت :ما نه در کار و نه در نام و شهرت به شما نیاز نداشته ایم ،و آنچه را که بدون ما داریدد چده
درکارها وچه در زبان ،خود تملک کرده اید ،حتی آشپزی  ،نوشیدنی ها ،دیوان شعر و نوشته هدای
شما ،و آنچه در آن است همان چیزی است که ما نامیده ایدم و شدما تغییدر داده ایدد ،سدفیداب،
سکباج(شوربای سرکه) ،دومباج(آش دو ) ،و بسیاری از مدوارد مشدابه دیگدر ،مانندد سدکنجبین،
خلنجبین ،جالب(شربت جالب) و روزنامج(روزنامده) ،اسکدار(قاصدد و پیدک) و فروانک(مثالهدای
دیگر آن مانند  ،و حتی اگر رومی باشد که موارد مشدابه آن بسیاراسدت .در ایدن هنگدام شدخص
عرب سکوت کرد .سپس یحیی بن خالد به او گفت :به او بگو :صبر کن و ببین ،آن گونه که شما
هزار سال در اختیارداشتید ،ما تملک خواهیم کرد .و پس از هزار سال ما نه به شما و نه بده هدیچ
چیز دیگرشما احتیاج نخواهیم داشت" ( أبو بکر الصولی)193 :1341 ،
یافتههاي پژوهش
در این قسمت سبک زندگی عراق در عصر عباسیان را از منظر های مختلف مدورد بررسدی
قرار خواهد گرفت.
الف -سبک زندگی مردم عراق در حوزه مسکن در عصر عباسی
خانه های عصر عباسی بر اساس یک نقشه ساخته میشد و همه از یک نمونه بود .خانهها از
طریق یک داالن سرپوشیده به معابر عمومی (کوچه و خیابانها) وص میشد .این داالن به حیداط
بزر و چهارگوشی میرسید که معموالً عرضش  2/3طول بدود .سدالن بدزر یدا اتاقکهدایی در
طرفین ،در انتهای عرض واقع بود و در تا دور حیاط اتاقکهای کوچکی برای سدکونت و کارهدای
دیگر از جمله سرویس خانه از قبی حمام و دستشویی و میره در پهلوی هم قدرا داشدت .گداهی
طبقات در برخی خانهها حیاطهایی کوچک دیگری نیز مخصو آشپزخانه و انبداری و مانندد آن
وجود داشت ( .رعالبی1282ه)155 :
اتاقها و سالن پنجرههایی داشت که با شیشههای رنگارنگ بسته میشد .تعداد اتاقهای یدک
خانه متفاوت بود و در برخی خانهها به شصت باب میرسید .در خانهها حمام وجود داشت و در آب
به آن وارد میشد و در آنجا از صابون استفاده میکردند .برخی از حمامها آب سدرد و گدرم داشدت.
همهی حمامها و مستراحها کانالهدایی زیرزمیندی داشدت؛ چنانکده کده در خانههدا نیدز چاههدا و
حوضهای آبی بود که در حیاط خانه قرار داشت .در عراق هر خانه سردابی داست که در زیرمین و
در طبقات پایینی واقع بود .در روزهای گرم تابستان برای فرار از گرمای شدید و سوزان به آن جا
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پناه میبردند .با این حال اشخا مرّفه به عوض سرداب از خیش خانه استفاده میکردند خیش در
خانه یا بر سقف و گنبد نصب میشد و آن را دائماً آبزده نه میداشتند تا هدوا بدا عبدور از داخد آن
خنک شود .این شیوه در بغداد رایج شد و نشان دهنده رفاه اهالی این شدهر بدود .درهدای ورودی
خانهها و کاخها  3مدخ داشت .مدخ وسط بزرگتر بود .این نمونه اقتباسی بدود کده از معمداری
یونانی شرقی یا هلنی .در حیاطها را از چوب میساختند و بده نقدوش میدراسدتند .درهدای بیروندی
حلقهای آهنی داشت برای دقّ الباب که به دور لدوالیی میچرخیدد .چدوب در املدب مدوارد سداج
هندی بود (.اصخری )51-53 ،1347مصالح ساختمانی عبارت بدود از :خشدت ،آجدر ،گدچ ،چدوب
مس ،آهن .برای تزیین خانهها از سنگ مرمر و در تزیین سقف منازل ،کاخها و مساجد چوب ساج
کاربرد داشت .گاهی اوقات در خانهها بامهایی بدود پُدر از اندواع درختدان سدبز در آن .در خانههدا
حوض نیز مانند بوستان برای تزیین منزل به کار میرفت .در کاخها بوستانها و استخرهایی ساخته
میشد که مظهر تکلف و صنعتگری بود(. .متز)451-421 ،1364
 )1اسباب و اثاثیه منزل
خانههای توده مردم اسباب و اراریه چندانی نداشت .معموالً چند پدرده و قالیچده بده دیدوار
آویزان میشد و کف اتاقها را با حصیر و بوریا میپوشانیدند .در زمان عباسیان مسلمانان به نشسدتن
بر زمین خو کرده بودند و بسته به عادت به متکاها تکیه میکردند که نه چهارچوبی داشدتند و نده
تکیه گاهی .میزها خیلی کوتاه بودند تا مناسب باشند برای استفادهی کسانی که به زمین نشستن
خو کرده بودند .در آرایش درون خانه توجه بسیاری مبذول میشد ،به فرش و نمد و حصیر و پدرده
و بنابراین فرش بافی رونقی یافت تا متناسب بدا نیازهدای روز افدزون تدوانگران در سدرزمینهای
مختلف اسالمی شود .پس از فرش حصیر معمولیترین گستردنی بود که بر زمین میانداختند .بلندد
آوازهترین حصیری که در این زمان در میان تدوانگران مصدرف بسدیار داشدت از عبّادان(آبدادان)
جزیرهی کوچکی در دهانهی شط العرب بود .بعای از این حصیرهای عبّادانی نازک و بسیار ندرم
بافته شده ودند که مانند پارچه تا میخدورد  .از ایدن حصدیرهای بدافتنی از ندی در بغدداد ندامی و
محبوبیتی یافت و به خوبی و مرموبیت شهره گشت.عباسیان مالباً به هنگدام مصدیبت بدر فدرش
نمینشستند و بیشتر بر کف زمین یا بر گستردنیهای زیر فرشی مینشستند .این رسدم بده گفتهدی
رعالبی به زمان هارون الرشید بر میگردد( .دمشقی )73-79 :1357بهترین نوع پرده برای آویختن
به پنجرهها و دیوار بافت واسط بود .در ارر خطیب از پردههای واسط نام برده شده اسدت کده در
اراث کاخ مقتدر بود .میسان و موص و آم نیز پردههایی مرموب تولید میکردند و آنها را صدادر
میکردند .پرده بیشتر سوزن دوزی میشد گاهی هم با ندخ زربافتده میشدد (.منداظر احسدن ،1369
)301-287
کسانی که تشنهی نمایش بعادی تکههدای تجملدی یدا اشدیاء گرانبهدا بودندد در دیوارهدا
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طاقچههایی پدیدار میکردند و بر هر یک چیزی مینهادند یا چیزی که با شک طاقچه سازگار بود
میگذاشتند (دمشقی )1357،80تنها اراث سنگین خانه آنها دوال بچهدای بدود کده در آن رختهدا و
پارچههای کتانی را نگاه میداشتند؛ صندوقهایی بود کده در آن لبداس میگذاشدتند ،امدا در مندازل
طبقات عادی در منازل طبقات عادی تخت دیده نمیشد .میدانیم که از تخت ،نخسدت در کاخهدا
استفاده شد .خوان(میز ناهار خوری) مانند املب لوازم سفره از چوب ساخته میشد و بدرای صدرف
مذا از آن استفاده میکردند .خوانهایی با هم ساخته شد که پایهاش از خودش بود و نیاز به وصد
نداشت (.حوق )122-123 ،1340
برخی از اراث خانه را از مس موسوم به «صّفر» میساختند .آتشدان (منق » جام و پیاله و
جارو از دیگر لوازمی بود که در خانهها دیده میشد .آتشدانها در چندین منطقه رایج بدود .در کندار
وسای گرمازا ،وسایلی هم بود که بدرای تهویده و خندک سداختن هدوا کداربرد داشدت .از جملده
بادبزنهایی که در طول تابستان در بازارها به فروش میرفت(.حوق )124، :1340 ،
برای روشنایی از وسای مختلفی استفاده میشد .شمع ،رومن و نفدت بدرای روشدن کدردن
چرا و قندی به کار میرفت .عالوه بر این در منازل ،لوازمی برای آتش افروختن و جاهایی برای
آشپزی وجود داشت :تنور و آتشدان از این جمله بود .عالوه بر ظروف چینی که بدراق و درخشدان
بود و با استقبال مردم رو به رو میشد ،ظرفهای ترکی هم وارد میکردند .چنانکه کاسههای مشهور
از مس دمشقی رواج داشت .در کاخها از ظروف نقره و طدال و جامهدای بلدورین اسدتفاده میشدد.
بسیار میشد که طبقات خا در اعیاد از عنبر و شمعهای عنبری برای روشنایی استفاده میکردند.
( مناظر احسن )301-310 ،1369
ب -سبک زندگی مردم عراق در حوزه خوراك در عصر عباسی
بدیهی است که نیاز انسان به مذا در سرلوحه تمایالت مظهری و نیازمندیهای اساسی قدرار
دارد تا به وسیلهی آن سّد جوع کند و به زندگی خویش ادامه دهد .بنابراین اهمیّت دادن به مذا بر
لباس ،مسکن و دیگر نیازهای اساسی و تکمیلی وی متقدم است (.ابن حوق )127 ،1340
)1تحول غذاها در عصر عباسی
اعراب تأریرات فراوانی از انواع مذاهای ایرانی و رنگدارنگی آنهدا گرفتندد .و آنگداه کده در
مناطق گسترده و سرشار از رروتهای طبیعی و مراتع همیشه سرسبز و بوستانهای مُثمر و زمینهای
حاصلخیز زندگی میکردند و مواد اصلی مذاها به وفور یافت میشد ،کار ایرانیان را در مذا خدوردن
شیوه خویش ساختند(.رعالبی )1318،109خلفا و حکمرانان نستین کسانی بودند که مذاهای جدید
تناول کردند .و خلفا و امراء نقش بزرگدی در تحدول مطدبخ عباسدی و تعددد و رنگدارنگی مدذاها
داشتند .رفاه عمومی موجب میشد که توده مردم در این باره با بزرگان و رروتمندان همراه میکنند.
در نتیجه ولع و اهتمام فراوان مردم به مذاهای رنگارنگ تألیفاتی چند در فن آشپزی تدوین شدد.
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بدین ترتیب به دلی شرایط مناسبی که د عصر عباسی در قرون پدنجم و ششدم هجدری وجدود
داشت تحول گستردهای در مذاهای این دوره روی داد(.مکی)145-1383،147
 )2انواع و عناصر خوراكها
مذاهای این دوره به اختالف گروههای مردم متنوع بدود .در ایدن دوره  3ندوع مدذا وجدود
داشت .مذای رروتمندان  ،مذای فقرا و مذای توده مردم که بازارها به همگان فروخته میشد.
یکی از ویژگیهای مهم آشپزی در دوران عباسی در قرن های پنجم و ششم هجری هماندا
به کار بردن چاشنی فراوان بود با انواع خوراکهای ساده و نیز گوشت سرخ شده و خشدک کده در
هر دو مورد اخیر بیشتر چاشنیهای شیرین به کار میبردند تا چاشنیهای ترش( .یافی)320 :1390
نان هم از لحاد مواد و هم از لحاد شک گوناگون بود و بنابراین با نامهای متفاوت خوانده
میشد .نان را از ارزن و برنج و جو و گندم میپختند .افزونی نان گنددم در خدوراک شدرقیان خدود
نمودار تفاوت آشکاری است نسبت به نان مربیان درقرون وسطی .عراق سرزمین گندم خیزی بود
و در بعای بخشها آنقدر گندم فراوان بود که به مقدارهای زیاد صادر میشد .نان گنددم و جدو یدا
خرما خوراک رایج عربستان جنوبی بود .نان گندم از چند نوع آرد تهیه میشد .نان خشکار و عسلی
که از آرد معمولی الک نشده تهیه میشد و دیگری نان سمیذ که از آرد سدفید تهیده میشدد .ندان
خشکار ،خوراک توده مردم بود و ندان سدفید را رروتمنددان میخوردندد و در پخدت شدیرینی هدم
مصرف میشد(.یافی )322 :1390 ،قیمت جو از گندم ارزانتر بود و بر حسب مناطق حدود نصف تدا
دو سوم قیمت گندم میشد .قیمت نان تابع قیمت گندم بود .از برنج هم برای تهیده ندان اسدتفاده
میشد؛ همچنان که بخشی از مذای روزانه توده مردم و فقرا نیز بود .به نظر میرسد که قیمدت آن
نصف قیمت جو بوده است (.عقالنی)36 :1331
مذای رروتمندان عبارت بود از :مر که رونق سفره آنان بود و شکم پدر ،بدا سدرکه یدا آب
پخته میشد؛ برنج فلفلدار یا پستهی معطر با گالب و مشک؛ مایره(نوع آش ،که با گوشت ،شدیر،
پیا ز ،تره ،گیشنیز خشک و زیره و نعناع درست میکردند) .سکباج(آش سرکه) که با گوشت ،هویچ،
بادنجان ،پیاز ،تره ،گیشنیز سبز ،بادام و چاشنیها تهیه میشد؛ این مذاها برای همه فصلها مناسدب
بود و آن را مُخّ االطمة(مغز مذاها) مینامیدند .نوعی مذای دیگر مانند سدکباج وجدود داشدت کده
اسفیزباج میخواندند و عبارت بود از ررید سفید که در آن بادام ،گوشت و لپه میریختند ( .صابی(بی
تا) ) 213،مذاهای فقرا از گوشت ،نان ،شیر ،انگور ،سرکه و ماهی سوخاری و سرخ شدده تشدکی
میشد .شایان ذکر است که گوشت گوسفند ،بز ،شتر ،گاو با قیمتهای بسیار ارزان و به وفور بدرای
فقیر و منی وجود داشت .گوشت گاو از گوسفند ارزانتدر بدود .مداهی مدذای همده طبقدات بدود(.
عقالنی)1331،37
در قرن پنجم و ششم هجری ،عباسیان از برنج به عنوان مذای عمدهایی استفاده نمیکردند
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بلکه بیشتر در تهیه خوراکهای گوناگون شیرین از آن بهره میگرفتند .برنج با شکر ندرم و شدیر و
کره نمودار مذای کام بود.در این زمان انواع سبزی خورده میشد .چند جا در عراق و شامات بده
داشتن محصول میوه و سبزی مشهور بودندد؛ کوفده ،بصدره و دمشدق در میدان آنهدا برجسدتهتر
بودند(.ابوالفدا)314 : 1349
باقال ،بادنجان ،جزی(هویچ) ،کرُاث(تره) ،قرء(کددو حلدوایی) ،بصد (پیاز) ،روم(سدیر) ،نعندا،
هلیون(مارچوبه) ،خیار(قثّاء) ،شلغم(سلجم) ،از سبزیجات محبوب و مورد استفاده زمان مدورد نظدر
بوده است .شیر(لبن) که عمدهترین نوشابهی بیابانگران بود در این هنگام اهمیت خود را از دست
داده بود .و در تهیهی خوراکهای نان و برنج یا گوشت بکار میرفت .شیر گاو و بز یا شتر را به کدار
میبردند( .صابی (بی تا))214،
مردم جامعهی عباسیان عراق به خوردن شیرینیها به ویژه پس از مذاهای اصلی خدو کدرده
بودند .این عادت خا خانوادههای توانگر نبدود حتدی مدردم تنگدسدت هدم کده تدوان تهیهدی
خوراکهای شیرین را نداشتند به خوردن نان قندی و شیره و شیرهی قند یا خرما قناعت میکردند.
(متز ) 45 ،1364فالوذج (خوراکی ایرانی که به عربستان راه پیدا کرده بود .مخلوطی بدود از :بدادام
کوبید ،شکر ،گالب) نورینج (مخلوطی است از ک بادام ،تکههای نان ،شیر ،گالب و شکر و رومن
کنجد) زالبیه(مخلوطی است از :بادام ،شکر ،گالب ،مشک ،کافور ) صدابونیه (مخلدوطی اسدت از:
شکر ح شده و بادام) خبیص(گونهای لرزاندک) ،شدیرینیهای معمدول بدر سدفرههای عباسدیان
بود(.متز)47 :1364 ،
میوه را بر سر سفره میگذاشتند و آن را یا پیش یا پس از مدذا میخوردندد .خرمدا بده اندواع
فراوان بسیار ارزان توسط تنگدستان صرف میشد که به مقدار زیاد میخریدند .در میان میوههدای
سر سفرهی توانگران سیب و انگور و انار و خربزه و نارنج و بالنگ و هلو و موز از عمددهترین بده
شمار میرفتند .بامهای میوهی شامات با دقت بسیار نگهداری میشد و آلو و انجیر و زردآلو و تدوت
آنجا زبانزد همگان بود .خلفای عباسی مقادیر فراوانی از اینها را به عنوان خدراج میگرفتندد .بدین
النهرین علیا انار و بادام و سماق و دیگر میوهها به فراوانی داشت که صادر هم میشد .با این همه
عراق مقدار زیادی میوه از شامات وارد میکرد از نوع مرموبتر و شداید بده بهدای ارزانتدر .میدوهی
شامات را به مصر هم صادر میکردند .سیب به فراوانی صرف میشد و سیب شامات در این هنگام
بهترین شمرده میشد .انگور در میان میوهها پایگاهی برجسته داشت .انگور انواع گوناگون داشدت
که با مح تولید آن شناخته میشد .مانند انگور اکبره و انگور دیراالکول و انگور مألثایده و انگدور
سروج و حلوان .ضمناً با نامهایی مانند« چشمان گاو» و «شکر» و «آبدانهای خرد» نیدز شدناخته
میشد (.یعقوبی )65-67 ،1431بالنگ(اترج) و نارنج در این هنگامتنهدا در مجدالس بزرگدان بکدار
برده میشد .انار سنجر در عراق خواستار فراوان داشت .خربدزه از میوههدای محبدوب بغدداد بدود.
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آنچنان که بازار میوه با نام «خربزه خانه» خوانده میشد .کسان خوش سدلیقهی بغدداد در گزیددن
میوه برای مهمانی خیلی مشک پسند بودند و تنها لذایذی مانند زیتون هندی و پسته و نیشکر در
گالب و «بِه» بلخ و سیب شام را بر میگزیدند .انار و انجیر و هندوانه را چون ارزان بودندد بدرای
مرد م عادی باز میگذاشتند .این ظریفان میوههای هستهدار(مانند خرمدا و زردآلدو و هلدو) را هدم
دوست نداشتند .میوههای کال و لکهدار و معیوب هم مردود شمرده میشد (.ابدن جدوزی(بی تدا)،
 )217-218از نوشیدنیهای الکلی چیزی بر سر سفره گذاشته نمیشد .در بغداد معموالً پس از مدذا
آب دجل ه آشامیده میشد .نوشابهی ویژهایی که پس از مذا برای تندرستی تجویز میشد فقّاع بدود.
آن را از شکر و عس یا شیرهی قند در آمیخته بدا گدالب و مشدک میسداختند و بدا یدخ خندک
میکردند .نوشابههای الکلی را با نام سادهی نبیذ میخواندند با افزودن نام اصلی جدزء ترکیبدی آن
مثالً نبیذ العنبی(شراب انگور) .در مهمانیهای باده نوشی که کالً در خانههای توانگران برپا میشدد
انواع گونههای مختلف نوشابهها آشدامیده میشدد.آب میدوه در بدازار در شیشدههای در بسدته بدا
برچسبی که نام میوه و سازنده آن بر آن نوشته شده بود فروخته میشد .بغدداد بیشدتر آب میدوهی
مصرفی خویش را از اصفهان وارد میکرد(.مکی)472-478 :1383 ،
 )3آداب غذا خوردن
مالباً عباسیان پیش از دست بردن به طعام دستها را در لگنی میشستند .بدر حسدب حددیث
پیامبر اکرم ( ) طشت را از جانب راست هر میهمان عرضه میکردند و پیشخدمت از آفتابده بدر
انگشتان راست آب میریخت .دست شستن پیش از مذا امری بود واجب و میان دست شستن مذا
خوردن فاصلهای نمیدادند .برای آنکه مهماندان در ضدیافت آسدوده باشدند و آن خانده را بیگانده
احساس نکنند عادت بر این جاری شده بود که میزبان نخست دستها را میشسدت و مهمدان از او
پیروی میکرد .خیره شدن و چشم دوختن به دیگران زشت شمرده میشد  .هرکس به مذای خدود
چشم میدوخت و دیده بر نمیداشت تا ببیند دیگران چه میخورند .از لیسدیدن انگشدتان خدودداری
میکردند و میکوشیدند لقمهها را به خردترین حدد برسدانند و بده هنگدام خدوردن از سدر و صددا
خودداری کنند .از دو گونه مذای گوناگون همزمان بر دهدان نمیگذاشدتند و آش را بدا صددا بلدع
نمیکردند .دست خود را به پیده نمیدلودندد و نمدک زیداد نمیخوردندد .سدرکه را بدر همده چیدزی
نمیریختند و نان جلوی خود را چرب نمیساختند .یکی از رسمهای برجسته همانا شستن دسدتها و
دهان پس از مذا بود و توجه خا به پاکیزگی .بر خالف مردم صدر اسالم که دست خدود را بدا
مالیدن بر باالی ران خشک میکردند مردم عادی جامعهی عباسی در قرون  5و  6هجری از حوله
بهره میجستند و آنان که دوستدار زندگی پر تجم بودندد .دسدتمالهای ابریشدمین دبیقدی بکدار
میبردند .یکی از آداب بر جسدتهی طعدام هماندا در دسدترس گذاشدتن خدالل دنددان بدود .ولدی
بهرهجویی ناهنجار از آن ناشایسته شمرده میشد .بهرهگیری از قاشق در میان طبقهی بداال رواج
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داشددت .و مهمانددان از بشددقابی کدده در وسددط سددفره گذاشددته میشددد اسددتفاده میکردنددد(.مناظر
احسن)158-1369،169،
 )4آداب المائده
آداب سفره  :در زمینهی این موضوع بررسی ما از دانشمندان اسالمی کمتدر اردری نگاشدته
شده است .بیشتر کتابهایی که در این باره نگاشته شده است مانند آداب الموائد از قاضی الحسدن
بن عبدالرحمن بن الخالد الرامهرهزی و کتاب آداب الطعام و الشراب از ابونصر اصفهانی ،گویا از
میان رفته باشند و ما تنها به نق قول هایی در آرار اخیرتر بدان مطالب دست یافته ایم .دو کتاب
در این زمینه که هنوز در دسترس هستند عبارتند از :فواد الموائدد اردر جمدال الددین یحیدی بدن
عبدالعظیم بن الجدار(متوفی در 679ه ) و رساله ی آداب المدکله نگاشتهی شیخ بدرالددین محمدد
الغزی( 985هجری) .نخستین این دو به صورت نسخه خطدی اسدت و دومدی در مجلدة المجمدع
العلمی العربی چاپ و نشر شده است .گذشته از آرار نامبرده کتاب های حدیث و فقه نیز با بهدایی
درباره ی قوائد اداب سفره دارند .کتاب های آشپزی مانند کتاب الطبیخ ورَاق هم چند باب در این
زمینه دارند .ادب الندیم کشاجم و احیاء العلوم مزالی و آراری از این دست هم پرتوی بر این زمینه
میافکنند .از آگاهیهای گوناگون مندرج در منابع ما چنین بر میدید که مائده در آرار اسالمی بده دو
گونه جای گستردن طعام گفته میشد .یکی که بدان سفره اطالق می شدد و دیگدری کده خدوان
نامیده می شد .در زمان مورد بررسی ما سفره بیشتر از پارچه بود یا مسین یدا از بدر خرمدا بده
شک گرد که بر زمین نهاده می شد و گمان در پیرامون آن می نشستند .با گدشدت زمدان در آن
بهبودی پدیدار شد که سفره ی چرمین می گستردند که پاک کردن آن آسان تر بود .وا ه خدوان
به مائده ای اطالق می شد که از زمین بلندتر بود و بیشتر از چوب یا سنگ بود .توانگران مرمر یا
سنگ سماق را برتری می دادند .سینیهای بزر گرد برنجدی را بدر میزهدای کوتداه کده بدر آن
آبنوس یا صدف یا الک سنگ پشت بکار برده بودند در خانههای توانگران بسیار بود .اما خلفدای
عباسی بعای میزهای زرین یا سیمین داشتند .مالبداً عباسدیان پدیش از دسدت بدردن بده طعدام
دستها را در لگن میشستند(.توحیدی )3 :60 ،1425
در ترتیب عرضه خوراکها بر سر خوان به دو شیوه عم میشد .ترتیب کهن اسالمی ان بود
که خوراکها را بر سر سفره مینهادند و هر کس هر چه می خواست میخورد .این ترتیب کهن گویا
در میان انبو ه مردم رواج داشت .در محاف باالتر در دوران مورد بررسدی مدا خوراکیهدا را یکبداره
عرضه نمیکردند و صورت مذاها را به مهمانها میدادند و هر کس آنچه میخواست طلب میکرد .به
هنگام خوردن هر کس از شیوی رفتار زیرین پیروی میکرد .هر کس در آماز دست بردن به طعام
عبارت بسم اهلل را بر زبان میدورد .از نشانههای با فرهنگی و پرورش نیدک هماندا سدخن گفدتن
بویژه یاد کردن از داستانهای آداب سفره پیشینیان پرهیزگار بدود .اخدتالف اسدت بدر سدر اینکده
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میزبان با میهمان سر سخن را باز کند یا نه .بر طبق رسوم عربان آنچنان که ابشیعی گفته اسدت
بر آن بودند که با مهمان رفتاری میر رسدمی پدیش گرفتده شدود و او را آزاد و آسدوده بگذارندد.
مهمانان و میزبانان به گفت و گوهای دراز میپرداختند .از شواهد بازمانده از این هنگدام بدر میدیدد
که عباسیان بر سر سفره آزادانه به گفت و گو می پرداختند .میزبدان بده سدخن ادامده میدداد تدا
مهمانان آسوده به خوردن ادامه دهند .اما جاحظ از بخیلی یاد کرده است کده سدر مهماندان را بدا
گفت و گو گرم می کرد و خود خوراکیها را می خورد .ظرفا(کسدان مبدادی آداب) کده معمدوالً از
شوخی و هرزه در گویی پرهیز داشتند کمتر به گفدت و گدو و خندده میپرداختند(.کشداجم،1329 ،
.)15-17
خیره شدن و چشم دوختن به دیگران زشت شمرده میشد .هر کس به مدذای خدود چشدم
میدوخت و دیده بر نمیداشت تا ببیند دیگران چه میخورند ،کسانی که به تند خدوردن خدو کدرده
بودند درنگ میکردند تا باز پسین کستان بر سفره مذای خویش را به پایان برساند .چون چند تن
در کاسهای شریک میشدند هر کس بدان کس که در کنارش نشسدته بدود توجده داشدت و او را
ترمییب میکرد که« می بفرمایید» پیشدستی در خوردن و دست به کار زدن که موجدب رنجدش
همسایهی سفره شود یا دست تگان دادن بر فراز کاسه به هنگام گرفتن لقمه یا فرو کردن لقمهی
نیم خورده در ظرف مشترک ناشایسته شدمرده میشدد .جداحظ از جملده شدروط هدم سدفرگی را
نپرداختن به بیرون آوردن مغز استخوان و نقاپیدن تخم مر نهاده بر سدبزی و تصداحب نکدردن
جگر و سینهی مر و مغز و قلوه یا بهترین اعاای گوسفند یا جوجده میداندد.در پایدان و انجدام
خوردن حمداهلل میگفتند .زیرا که این عبارت نموداری بدود از دسدت کشدیدن از مدذا .ادای ایدن
عبارت در میان مذا ناشایسته شمرده میشد .وراق در کتاب الطبدیخ از داسدتانی یداد مدی کندد .از
مردی ناآگاه از این رسم که این عبارت را در میان مذا بر زبان راندده بدود و همگدان را دل آزرده
ساخته است آنچنان که خواستند او را بزنند(.جاحظ)205-207 :1413 ،
اشخا نازک طبع و مؤدب بدر خدالف اشخاصدی کده گوشدت را بده شدتاب بده سدندان
میکشیدند و انگشتان را می لیسدند ،آن را بدا کدارد میبریدندد و از لیسدیدن انگشدتان خدودداری
میکردند .ایشان بسیار میکوشیدند تا لقمه ها را با خوردترین حد برسانند و به هنگام خوردن از سر
و صدا کردن خودداری میکردند .پس دو لقمه از دوگونه مذای گوناگون به دهدان نمیگذاشدتند .و
آتش را با صدا بلع نمیکردند .دست خود را به پیه نمیدلودند و نمک زیاد نمی خوردند .این را زشت
میشمردند .سرکه را بر همه چیز نمیریختند و نان جلو خود را چدرب نمیسداختند و دسدت بده دور
دسددت در سددفره د راز نمیکردنددد .یددا آنکدده لقمههددای درشددتی کدده لبهددا را چددرب کنددد بددر
نمیداشتند(.توحیدی )3 :62 ،1425
یکی از رسمهای برجسته ،شستن دست و دهان بعد از مذا بود و توجه خا بده پداکیزگی.
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برای پاک ساختن چربی همگان از اشنان بهره میگرفتند .برای آنکه اشنان موررتر و معطر گدردد
توانگر ان بر آن اجزای گوناگون مانند برنج کوبیده و گد خراسدان و مشدک و عنبدر و صدندل و
کافور یا گالب میافزودند .این ترکیب گونهای کرد شستن فراهم می کرد که در جای ویژهای به
نام اشناندان میگذاشتند .هر کس که میخواست دستها را بشوید قاشقی از ان بر میگرفت .شسدت
و شوی پس از مذ ا از سوی چپ میزبان آماز میشد و ادامه مییافت .آنچنان که میزبدان بازپسدین
کسی میشد که به این کار میپراداخت(.تنوخی)84-1921،86
یکی از آداب برجسته طعام همانا در دسترس گذاشتن خالل دندان بود .ولدی بهدره جدویی
ناهنجار از آن ناشایسته شمرده میشد .مهمان زمانی میتوانست دندان های خود را پاک کندد کده
تنها باشد .مردم جامعه مورد بررسی ما بیشتر از انگشتان خویش برای خوردن بهره میگرفتند .این
امر از رسم پر دقت و متکلفانی دست شستن پس از مذا آشکار میشد .اما بهره جدویی از قاشدق و
کارد و در میان ظریفان چندان اندک نبود .هنوز اشاره ای به چنگال یافته نشده است .برای آنکده
جامعه پاک بماند دستمالی بر سینه مانند دستمال سفرهی روزگار ما به روایت ابدن فدرات وزیدر و
همنشینان از دستمال دبیقی تر شده با آبهای معطر بهره میگرفتند(.ابن جوزی(بی تا))224 ،
چنین مینماید که بهرهگیری از قاشق در میان مردم طبقه باال رواج داشت .بعای آنچندان
متکلف بودند که در یک مذا سی قاشق بکار میبردند .به روایتی المهلبدی وزیدر چدون بده خدوان
مینشست در خدمتگزار بر دست راست و چپ او با دستههایی از قاشق میایستادند .یک نفر با یک
قاشق بر میگرفتند و بیدرنگ قاشق را به پیشخدمت دست چپی خویش میداد و پیشخدمت دست
راستی یک قاشق دیگر به وزیر میداد که با آنها تکه در برابر میداشت .این عمد تدا پایدان مدذا
خوردن ادامه مییافت .قاشقها را کامالً با شیشه یا مس یا سیم و زر میساختند .رسم بر این جداری
نبود که به هر مهمان بشقابی بدهد .مهمانان از بشقابی که وسط سفره گذاشته می شد میخوردند.
شیوهی خوردن از یک بشقاب مشترک توجه همگان را بسیار به آداب سفره میکشید .کنایههدای
فراوانی برای کسانی که آداب دقیق سفره را رعایت نمیکردند و مرتکب بعادی کارهدای ناپسدند
همنشینان خویش میشدند ساخته بودند(.ابن جوزی ،بی تا)225،
ج -سبک زندگی مردم عراق در حوزه مراسم و آیینها زمان عباسیان
 )1جشنها
جشنها و عیدهایی که مسلمین در آن شرکت میکردند خود نشانهی ندازک بدودن پوشدش
اسالمی بود که ظاهراً زندگی مردم را در بر میگرفت زیرا مسلمانان در همهی جشنهای مسدیحی
در طول سال شرکت میجستند که خود این اعیاد تجلی عادات و مراسم باستانی بدود؛ جشدنها در
عراق از هر جهت مانند گذشتگان نصرانی بود و دیرهای قدیسان در بیشتر اعیاد خا مسدیحی
پر از شرکتکنندگان میشد و حتی در روزهای معمولی هم از مهمانان میدر مسدیحی خدالی نبدود.
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(المسعودی )1984،142
از جمله اعیادی که در قرون پنجم و ششم هجری نیز در عراق انجام میگرفت ،عید ندوروز
بود که عامه در آن روز هدیه میدادند و میگرفتند؛ مثالً از طرف خلیفه بین مردم اشیاء ساخته شده
از عنبر -مثالً طرال گلسرخی -توزیع میکردند .اما دو عید اسالمی؛ قربان و فطدر در کندار ندوروز
مهمترین اعیاد این دوره محسوب میشد .برپا داشتن مراسدم جشدن مددیر نیدز از سدال  352ه .
مرسوم شد و در سالهای بعد ادامه یافت .گردیزی که در قرن پنجم میزیسدت ایدن روز را جدزو
روزهای بزر اسالمی و اعیاد شیعیان شمرده است .در این زمان در شبهای عید مدیر شهرها و
محالت آنچنان به زیبایی آذین بسته میشد و اماکن چهره عوض میکرد و سرور و شادی آنسان
مردم را فرا میگرف ت که زیبایی و ایام خوش در مغدازالت شداعرانه بده آن تشدبیه شدده اسدت.
(مکی)80، 1383
چند ماهی پس از نوروز عباسیان عید دیگری را که ریشهی ایرانی داشت و با نام مهرجدان
یا مهرگان خوانده میشد برپا میداشتند .نام مهرجان وابسته است به ماهی در تقویم ایرانی به ندام
مهرماه که این جشن در آن ماه گرفته میشد .روز شانزدهم این ماه را مهر روز نیز میخواندند .مهر
روز در مهرماه روز جشنی بود که به آن مهرجان میگفتند .وا هی مهرجان به معندی«مهدر روان»
است .بیرونی گوید " :که مهر نام خورشید است که بر آن بودندد کده در چندین روزی بدر جهدان
نخستین بار پدیدار شد" .این عید را با پوشیدن جامههای ویژهی تعطیالت و فرستادن شادباش و
آرزوی خوشی برای دیگران و نیز شادی و شادمانی جشن میگرفتند .همچنان که ندوروز نشدانهی
آماز بهار بود .مهرجان نشان از آماز زمستان میداد .یعنی زمانی که مردم جامههای خود را عوض
میکردند و بر بست ر خویش پوششهای بیشتری میافزودند تا برای سدرما آمداده باشدند .ایدن روز را
مردم با جشن و شادی فراوان و خواندن و بازی برپا میکردند .مانند نوروز از مشخصات ایدن عیدد
همانا چرامانی کردن و زدن طب و تبادل پیشکشها یا دادن عیدی بود .در این روز نیدز خلیفده و
وزیران او در تاالر بار به پذیرایی مینشستند و به دریافت پیشکشها میپرداختند که بعادی از آنهدا
دارای بهایی گران بودند مانند فی زرّینِ الماس نشان بر دیدههای آن(.مکی)80-84 ،1383 ،
جشن سدق(سذق ،صدق) :نیز جشن زمستانی است که از عیدهای کهن ایرانی بدود کده در
زمان عباسیان و در قرون پنجم و ششم هجری نیز با شکوه فراوان برپا میشد .چون این عیدد در
زمستان با آتشبازی بزرگی برپا میشد آن را لیلة الوقود «شب آتشها» خوانده بودند .سدق در پنجم
یا دهم ما ه ایرانی بهمن گرفته میشد .ابن اریر و ابوالفداء گویند که آن همزمان بود با عیدد مدیالد
مسیح .در این عید مردم بغدداد در کرانههدای دجلده گدرد میدمدندد و در کشدتیهای خدود آتدش
میافروختند و در خوردن و آشامیدن و روشنی جامه و نواختن موسیقی و نای زندی و پدایکوبی بدر
یکدیگر پیشی میگرفتند .کشتیهای خلفا و وزیران و بلندپایگان دیوان آراسته و چرامدان میشددند.
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این بزرگان به تن خویش در جامههای فاخر بیرون میدمدند و در کشتیها بر رود گردش میکردندد
و در آنها درباریان و مردم عادی را هم جای میدادند .بعای از مردم سراسر شدب را بده شدادی و
بازی و آتشبازی میپرداختند .در آن شب رسم بود که خانهها را دود دهند تا نگون بختی را بیرون
کرده باشند و آتش را بلند برافروزند و جانوران وحشی را به درون آن برانند و پرندگان را از میدان
شعلهها پرواز دهند و بنوشند و در پیرامون آتش خود را سرگرم سازند( .متز)445-447 ،1364
از ج شنهای مهم یکی هم عید کوزه اندازی (فَصَد) بود کده مانندد ندوروز و مهرگدان در آن
پیشکشها بخشیده میشد و خوراکیهای ویژهای فراهم میگشت .عید کوزهاندازی در دربار عباسدی
امری بود رایج .درباریان با جامههای رنگارنگ حاضر میشدند و به خلیفه شادباش میگفتند و برای
او تندرستی میخواستند و به او هدیهها میدادند .این هدیهها عبارت بدود از کنیزکدان و ظرفهدای
زرین و سیمین و عطرها و گلها و شمعها  .روز بیعت با خلیفه هدم از جشدنها بدود .مدردم همهدی
طبقات در کاخ سلطنتی (دارالخالفه) گرد میدمدند و فرمدانبرداری خدود را بده خلیفده بده صدورت
شادباش مینمودند .خلیفه برای بلندپایگان سورها ترتیب میدداد و هددیهها و خلعتهدا بده بزرگدان
میبخشید(.متز)448 ،1364 ،
روز تعیین جانشین(ولیعهد) نیز از جشنها شمرده میشد هم برای خاندان خالفت و هم بدرای
همگان .پس از تشریفات و آیینهایی که بیشتر در حاور دیوانها و بزرگان اجرا میشد گروهدی بدا
جامهها و درفشها رنگارنگ از کاخ بیرون میرفتند .به همهی کسانی که میخواستند به ولدی عهدد
شادباش بگویند اذن دخول داده میشد .شاعران بدین مناسدب قصدایدی فدی البدایده در سدتایش
خلیفه و ولی عهد او سرودند و صله و خلعت یافتند(.ابن حوق )234 ،1938
بازگشت پیروزمندانهی خلیفه یا سرداری از جنگ بهانهای بدود بدرای شدادی و سدربلندی.
سراسر بغداد با پارچههای رنگارنگ آراسته میشد .سایبانهای (قباب) زیبدا برافراشدته میشدد بدرای
خلیفه و سپاهیان تا از زیر آنها راهپیمایی کنند .به شب هم چرامانی برپا میشدد .تهدذیق کده بده
مناسب توانایی پسر خلیفه در ق رائت قرآن برپا میشد نیز از جشنها و شادیها بود .و امدا مهمتدرین
جشن خانوادگی ختنه سوران بود که بسیاری از خصوصیات باستانی جشنهای بلو را در خود زنده
نگه میداشت و لذا نمیتوان گفت که در عالم اسالم طی چند قرن عید خاصی شد .معموالً از اینکه
بچهی خود را به تنهایی ختنه کنند اکراه داشتند.
بالخره به مناسبت حجامت کردن نیز جشن گرفته میشد و آشنایان و یداران شخصدی کده
حجامت میشد به او هدایایی میدادند و بهترین خوراکها برایش تهیه میگردید .عم حجامدت بده
وسیلهی دالک صورت میگرفت و مزد آن در حدود سدال  300یدک دیندار بدود .بعادی بزرگدان
سلمانی مخصو داشتند( .متز)451-1377،459
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 )2نوحهگري و عزاداري
در عاشورای قرون پنجم و ششم هجری عزای عمومی اعالم میکردند ،مغازهها بسته میشد
و خرید و فروش ممنوع میگردید ،قصّابان چهارپایی ذبح نمیکردند ،آشپزها مذا نمیپختند و سدقّاها
از کار بازداشته میشدند .از مردم خواسته میشد که با پوشیدن جامه سیاه ،اندوه خود را در شدهادت
ساالر شهیدان نشان دهند .زنان با حالتی پریشان و چهره ای سیاه کدرده از خاندههایشدان خدارج
میشدددند و بددر سددر و صددورت مددیکوفتنددد و جامعدده بددر تددن مددیدریدنددد و در عددزای امددام
حسین(ع)میگریستند .مجالس نوحهخوانی و ماتم برگزار گردید .شیعیان به صورت دسدته جمعدی
به سر و روی خویش کاه و خاکستر میپاشیدند و به سر و سینه میزدند و در حالی که اشعاری در
عزای امام حسین(ع) میخواندند در خیابانها میگشتند(.خزعلی )65-67 ،1383
شیعیان در این روزها با آویختن پالس (پارچههای کهنه و سیاه) اعالم عزا میکردندد .در
عاشورا مردم و حتی برخی علمای حنفی ،چون خواجه علی مزنوی ،آشکارا معاویده و سدفیانیان را
لعن می کردند .علما دستار از سر باز کردند و نوحه میخواندند و خاک بر سر میافشداندند؛ چندان
که امام نجم الدین بلعمانی حنفی چنین میکرده است(.خز علی)68 ،1383 ،
عزاداری در میر از ماه محرم نیز صورت مدی گرفدت .مدردم در مسداجد و مندازل اجتمداع
میکردند و شخصی به نوحهگری میپرداخت .آوردهاند که احمد المزوق نوحهگر در مسجد بغدداد
مرریهسرایی می کرد .روزی مردی وارد مجلس او شد و سرامش را گرفت .چون او را که در باالی
جمعیت نشسته بود به وی نشان دادند ،بدو گفت :دیشب در عالم رویا حارت فاطمه زهر(س) به
من فرمود تا به تو بگویم در ررای فرزندم شعر ناشی صغیر را نوحه کن که گفته است:
بنی احمد قلبی لکم یتقطّع بمث مصابی فیکم لیس یُسمع
فما بقعة فی األرض شرقا و مغرباً و لیس لکن فیها قتی و متصرّع
ظلمتم و قتلتم و قُسّم فیئکم مغرباً و ضاقت بکم أرض فلم یحم موضع
جسوم علی البوماء ترمی و أرؤس علی أرؤس اللدن الذواب تُرفع
ناشی که در آن مجلس حاور داشت ،سیلی محکمی بر صورت خود نواخت و بده دنبدال او
احمد مزوق و دیگران همه لطمه بر صورت نواختند و گریه را سر دادندد .پدس حاضدران بدا ایدن
قصیده نوحه سرایی کردند تا ظهر شد و مجلس از هم پاشید .قایه مفصد دیگدری شدبیه ایدن
جریان را تنوخی درباره ابن اصدق نوحهگر آورده است (.ابوحلتم )174-176 ،1990
 )3نمایشهاي مذهبی
با رواج هر چه بیشتر مراسم و گسترش آن در شهرهای دیگر ،شیعیان به تدریج شک هدای
جدید و ابزار متنوعی برای پرورش دادن و افزایش تدأریر عدزا و جشدن بده کدار مدیگرفتندد .در
دسته های عزاداری از آلت موسیقیایی چون طب و در جشنهای مدیر از طب و شدیپور اسدتفاده
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شد .نیز برپا کردن خیمه که به احتمال زیاد برای شبیهسازی دشت کربال و خیمههای سدپاه امدام
حسین در روز عاشورا بود ،از جمله این مدوارد بدود .ابدن کثیدر در ایدن بداره مدیگویدد( :شدمس
الدین )244-245 ،1417رافایان در دولت بدویهی در سدال  400و قبد و بعدد آن در عدزاداری
حسین اسراف و زیاده روی میکردند .در بغداد و سایر شهرها در روز عاشورا در بازارها و خیابانها
طب میزدند و در کوچهها و خیابانها کاه و خاکستر میپاشیدند و بر سکوها کرباس میآویختندد
و می گریستند و بسیاری از آنها به جهت همدردی با حسین آب نمینوشیدند .زنان صورتهایشان
را باز میکردند و میگریستند و به صورت و سینه خود میزدند و پابرهنه در بازار میرفتند(.شمس
الدین)246 ،1417 ،
ذهبی نیز گفته است" :در عاشورا شیعیان در خیابانهدا خیمدههدا مدیافراشدتند و بدر آنهدا
پالسهای پاره آویزان میکردند" .استفاده از این خیمهها که قاعدتاً به همراه نمادهدای دیگدری
نیز بود ،آمازین گامهای هنر شبیه خدوانی و تعزیده گرداندی اسدت .جالدبتدر از همده ،گدزارش
ابن جوزی از به کار بردن موکبی است که از آن به نام منجنیق یاد شدده اسدت .طبدق ایدن نقد
شیعیان محله کرخ ،منجنیق هایی را هنگام رفتن به زیارت کربال در نیمه شعبان بدا خدود حرکدت
میدادند .همچنین در سال  449ه  .هنگام حمله به خانه ابوجعفر شیخ طوسدی سده عددد از ایدن
منجیقها که سفید رنگ بودند سوزانده شد .به احتمال قوی این منجنیقها تختدیهدایی محمد
مانند بودهاند که آنها را با تشریفات خاصی حرکت میدادهاند .شاید این محم ها همان کجاوه یدا
سریرهایی باشند که در بعای از شهرها در مناسبتهدای مدذهبی بده کدار مدیرود و درون آنهدا
افرادی مینشینند و نقش شبیه شخصیتهای بزر را ایفا میکنند؛ همانند مراسم دیرینه سالروز
ورود حارت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها در قم .همان طور از سخن عبددالجی «خواننددگان
را بر مربّعات اسواق مُمَکَّن کردند» .بر میآید آنان بر سکوهایی که مخصو این کار بوده است
قرار می گرفتند تا مردم به راحتی بتوانند آنان را ببینند و خود بر جمعیت احاطه داشته باشند(.ذهبی
)267-1404،268
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نتیجه گیري
با گذر از خالفت امویان و رسید به خالفت عباسیان شاهد تحول اساسی در ساختار سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه عراق آن زمان هستیم این موضوع ناشی از عوام فراواندی
است از جمله :شک گیری ارامش و ربات امنیتدی ،عالقده خلفدای عباسدی بده علدم و داندش و
پیشرفت ،اشنایی با تمدنهای دیگر ،رفت و آمدهای خارج از حوزه جامعه عدراق آن روز ،برگدذاری
مناظرات علمی ،شک گیری نهات ترجمه و تاریر تمدنهای دیگر از جملده تمددن پارسدی ایدن
مسائ به شدت وضعیت و سبک زندگی مردم عراق آن زمان را دچار تغییر و تحول نمدود لدذا بدا
بررسی این میتوان نتیجهگیری کرد که اگر سبک زندگی را بخش مهمی از فرهنگ و تمدن یک
جامعه بدانیم بررسی چگونگی آداب و رسوم و گرامیداشت عقایدد و شدیوه هدای گدذران زنددگی
اجتماعی ،برگزاری جشنواره ها و سوگوارها و یا بطور کلی چگونگی خدوراک و پوشداک و حیدات
اجتماعی و تفریحات میتواند تیکههای پازل این فرهنگ و تمدن باشند که در قرنهای چهدارم تدا
ششم هجری مصادف با حکومت عباسیان ،عراق به ویژه ،بغداد به عنوان پایتخت خالفت ،بر اردر
اقدامات عباسیان از رونق بسزایی برخوردار گردید و تحوالت فرهنگی و اجتماعی گونداگونی را در
سبک زندگی مسلمانان ایجاد شد و به دلی توجهات حکام ،بر چگونگی حیات اجتماعی مسلمانان
اعم از نگرشها و باورها ،سبک زندگی اجتماعی ،زبان ،مذهب و آداب و سنن تدأریر بسدیار داشدته
است چرا که رشد محاف علمی و فرهنگی در عراق سنن فرهنگی و سبک زندگی مسدلمانان در
عراق در قرون پنجم و ششم هجری ،را با طرال آموزههای اصی اسدالمی بده چدالش کشداند و
الگوهای رفتاری آنان را متحول کرد .همچنین سبک زندگی و فرهنگ مسلمانان عراق به سدبب
باال گرفتن مهاجرت سایر مل به عراق ،متأرر از فرهنگهای دیگر به ویژه ایران بوده است.
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