
  

  

  ھاى تاريخى ھاى جاحظ در تبیین گزارش روش
 1حسین مرادى نسب 

بار، بـه صـورت  ھاى او را در دست توان روش وجو در آثار جاحظ مى با جست يابى به صـحت اخ
اعتقاد دارد كه در نھاد افراد نسـبت بـه يـك » طبع«ى  وى با بیان قاعده. قواعدى كلى دريافت

توانـد مـالك و  موضوع، يك پذيرش عمومى و ھمگانى وجود دارد كه اين پـذيرش عمومـى مـى
چنیـن وى اعتقـاد دارد اگـر بـر خـبرى  ھـم. ھاى تاريخى باشد معیار خوبى براى صحت گزارش

وى . اجماع باشد، احتمال تأويل و تفسیر در آن وجود ندارد و ھمه يـك برداشـت از خـبر دارنـد
ى گـزارش  اعتقاد دارد كه در نقد و فھم حديث بايد به نقش زمـان و مكـان، شـأن نـزول، نحـوه

ُرد راوى و مقتضى حال مجلس، در روايات توجه كرد، تا بتوان به اصل گزارش تاريخى پى  .ب
ّت و آثار جاحظ، مھم در مقاله ترين اصول و قواعدى كه  ى حاضر پس از معرفى اجمالى شخصی

 .نويسى به كار گرفته، ارزيابى شده است وى در تاريخ

 .نگارى، تواتر، اجماع جاحظ، تاريخ: ھاى كلیدى واژه

 شخصیت جاحظ

ھجـرى در بصـره بـه  156به احتمال زيـاد در سـال  2ابوعثمان، عمرو بن بحر، ملقب به جاحظ،
َّس عمرو بن قَلع كنانى است 3 جد او ساربان. دنیا آمد جـاحظ كـه داراى  4.و از موالى ابوالقَلَم
ى شديدى به فراگیرى دانـش داشـت  ى خوب و ھوش و ذكاوت سرشارى بود و عالقه حافظه

حديث، فقـه، كـالم و  در نوجوانى به فراگیرى دانش روى آورد و در حلقه حضـور ... ھاى درس 
 .يافت

ثنى، علـم نحـو را نـزد  بن م مر  صارى، اصــمعى و ابـو عبیـده مع حديث را نزد ابو زيد بلخى ان
231:د(اخفش و ابوالحسن، و علم كالم را نزد ابو اسحاق، ابراھیم بن سیار، معروف به نظام 

كه از بزرگان معتزله بودند، پیروى كرد؛ ) ق210: د(وى از نظام و بشر بن معتمر  5.آموخت) ق
قه فت و فر قه بـه شـمار ر گان آن فر ى  به طورى كه در علم كالم چنان مھارت يافت كه از بزر

 6.يكى از فرق معتزله، منسوب به او گرديد» جاحظیه«
حجاج بن محمد اعور، و ابويوسف يعقوب بن ابـراھیم قاضـى، : چنین وى از اساتیدى چون ھم

صیح عـرب در  7ى علمى برد؛ بھره... ثمامة بن أشرش نمیرى و یات ف حتى براى يـادگیرى ادب
نام او در شـمار ادبـاى جھـان اسـالم قــرار  مجالس باديه نشینان شركت مى كرد؛ به ھر روى 

بارت ابن نديم و حموى بیش از صد كتاب از او نام برده 8.گرفت ھا ع ند از اند كـه برخـى از آن : ا
یة،  مة علـى مـذھب الشـیعة، العثمان االخبار و كیف تصح، نظم القرآن، فضیلة المعتزلـه، االما

 9.امامة معاويه، امامة بنى العباس، و وجوب االمامة
مزرع، محمـد بـن يزيـد  از شاگردان وى نیز مى توان به ابوالعیناء محمد بن قاسم، يموت بـن ال

مبرد، محمد بن عبداللَّه بن ابى الدلھات، ابودلف ھاشم بن محمد خزاعى و ديگران كه نـزد او 
 10.اند، نام برد ى علمى برده بھره

شتند،  11»رساله عثمانیه«وى با نوشتن  به دفاع از عقايد مردم بصره، كه گرايش عثمانى دا
شتند  -ھاى تاريخى و سیاسـى آنـان را  پرداخت و ديدگاه ضلیت ابوبكـر دا به اف  -كـه اعتقـاد 

 .ھاى فكرى عصر خود بوده است ھاى وى در جھت تثبیت جريان تر نوشته بیش. مطرح كرد
وقتى مأمون مذھب معتزله را به عنوان مذھب رسمى اعالم كرد، با توجه به گرايش مذھـب 

لى علیـه السـالم رسـاله شیعه از جاحظ خواسـت تـا دربـاره جوب امامـت ع . اى بنويسـد ى و
وقتى . ى االمامه عند الشیعه را نوشت و با آن، توجه خلیفه را به خود جلب كرد جاحظ رساله

Page 1 of 12

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\131.htm



بود، او را ) ق213: د(مأمون به بغداد آمد، ثمامه بن اشرش  كه از شـاگردان و مريـدان جـاحظ 
جاحـظ . اى زبردست و توانا براى مسئولیت ديوان رسايل دربار به خلیفه معرفى كـرد نويسنده

باس صـولى، . بصره را به مقصد بغداد ترك كرد جاى ابـراھیم بـن ع سه روز، بـه  وى به مدت 
غداد بـه مطالعـه و  اما از آن كار انصراف داد و در بیت الحكمه12دار ديوان رسايل بود؛ عھده ى ب

ير . تحقیق پرداخت ّـات وز بدالملك زي در زمان خالفت معتصم، جاحظ مورد حمايت محمد بـن ع
نارى  13.كند قرار گرفت، به طورى كه وى ادعا داشت وزير طبق رأى و نظر او عمل مى بـا برك

ست رھـايى يابـد جـاحظ بـا برقـرارى  14.محمد بن عبدالملك زيات، وى دستگیر شد؛ امــا توان
و پسرش مورد حمايت آنان قرار گرفت و در بحث ) ق240: د(دؤاد ارتباط با قاضى احمد بن ابى

تح . ى خـود سـاخت راه محافظه كارى در بیان افكار و عقايد را پیشه» خلق قرآن« بعـدھا بـا ف
فراد، صـله  وى با نوشتن رساله. بن خاقان، وزير متوكل ارتباط برقرار كرد ھايى و تقديم آن به ا

مى. نیـاز شـد و جوايز بسیارى دريافت نمود و از مال دنیـا بـى تاب الحیــوان را بـه : گويـد وى  ك
محمد بن زيات و البیان و التبیین را به ابن ابى دؤاد و الزرع و النخل را به ابراھیم صولى ھديه 

حتى ابن زيات، چھارصد جريب زمین در  15.كردم و ھر كدام از آنان پنج ھزار دينار به من دادند
شـناخته » جاحظیـه«اى خوب به او داد كه حاكم نیشابورى گويد اين منطقه تا االن به  منطقه

 16.شد مى
 متوكل قصد داشت فرزندش را براى تعلیم و تربیت، به جاحظ بسپارد، اما وقتى او را ديد

به بصـره  17.اش از اين كار منصرف شد به سبب زشت رويى با كشته شـدن متوكـل، جـاحظ 
شت، آمد و با توجه به شناخت خوبى كه از تحوالت اجتماعى، فرھنگى و  فكرى عصر خود دا

خود در زمینــه. در موضوعات مختلف به تألیف پرداخت یق او بـه مسـائل اطـراف  ھـاى  نگاه دق
وى در علــوم مختلــف بــه كنــدوكاو و نقــد و بررســى . مختلــف، او را فــردى نقــاد معرفــى كــرد

یه،  موضوعات گوناگون پرداخت و ديدگاه ساله عثمان ند ر ھـاى خـود را در برخـى از آثـارش مان
یان ... سفیان، كتاب فضل ھاشم على عبدشـمس و كتاب امامت امیرمؤمنان معاويه بن ابى ب

گرچه وى نزد . ى ثابت و استوارى نداشته است به ھمین دلیل گويند او عقیده 18.كرده است
َق شناخته شده بود، ولى بعضى از آنان او را توثیق نكرده و از سران بدعت  ھمه ى علماى فِر

جاحظ نزد شیعیان ھم فاقد اعتبار است؛ چنان كه مرحوم عالمه امینى او  19.اند گذار شمرده
 20.معرفى كرده است» كذاب و واضع حديث«را 

یر  ى او شدت يافت و با بیمارى نقرس توأم شـد و او را زمیـن در اواخر عمرش بیمارى رعشه گ
ــش از  21.ســاخت ــه بی ــاحظ در حــالى ك ــه ســال  22 ســال ســن داشــت 99ج قمــرى  255ب

بود، : معتز خلیفه عباسى از مرگ او غمگین شد و گفت 23.درگذشت دوست داشتم نزد مـا 
 24.گیر شده بود ھا پیش زمین خلیفه به سالمت باشد از مدت: به او گفتند

  ھاى تاريخى روش جاحظ در نقد و بررسى گزارش

ھـا جـدا  ھاى تاريخى ارتباط تنگاتنگى دارند؛ لذا بايـد ايـن ديـدگاه ھاى كالمى با گزارش ديدگاه
یل قــرار گیرنـد تـا بتـوان بـه نتیجـه در بسـیارى از . ى مطلـوب دسـت يافــت مـورد تجزيـه و تحل

جاحظ ھم . ى ديدگاه كالمى بحث شده است ھاى تاريخى بر پايه ھاى مؤلفان، گزارش نوشته
يه و تحلیـل  ھاى كالمى خود، گزارش فرض بر اساس پیش بازبینى و تجز ھاى تاريخى را مورد 

ھـاى  پوشى از برخى واقعیـت وى با چشم. قرار داده است، تا ديدگاه خود را اثبات يا نفى كند
گزارش تاريخى، گاھى به تحريف و جعل گزارش ھـاى تـاريخى را  ھا كشیده شده؛ و برخى از 

بى كه با مبناى كالمى او سازگار نیست، نپذيرفته و با دلیل بى ھـاى  اسـاس رد كـرده  پايـه و 
ندارد و بـه   او بیش. است سند و رجـال روايـات  ھى بـه  تاريخى، توج تر موارد در تبیین روايات 

در مواردى . ھا فقط براى تايید يا رد موضوع مورد نظرش است كارگیرى سند و رجال در گزارش
ى مؤاخات پیامبر صلى هللا علیه وآله وسلم با  ھم تكیه به اسناد دارد؛ به طور مثال وى درباره

قاد دارد كـه . سندى كه اصحاب حديث به آن تمسك كنند پیدا نكـرديم: گويد على مى وى اعت
مؤاخات، میان على علیه السالم و سھل بن حنیف بوده و ھمین مؤاخات سبب شـده اسـت 
قتى عثمـان در محاصـره بـود، سـھل در  طورى كـه و مان  تا سھل، والى او در بصره شـود؛ ھ

ند مسجد رسول خدا صلى هللا علیه وآلـه وسـلم نمـاز مـى گـاھى در سـند برخـى از  25.خوا
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كه » من كنت مواله فعلى مواله« روايات خدشه وارد كرده است؛ به طور مثال در سند روايت 
بوده اسـت: گويد آن را اعمش از سعد بن عبید نقل كرده، مى  26.سعد در آن زمان در حجاز ن

ست؛ به اشـعارى  27حتى وى براى اثبات مدعاى خود فرقى میان اشعار و اخبار قايل نی لـذا 
 .و غیر آن سروده، تمسك كرده است 28ى شأن ابوبكر در غار كه حسان درباره

صرى، سـماك بـن  وى از برخى از بزرگان تاريخ ھرى، محمـد بـن اسـحاق، قتــاده ب نگار مانند ز
اند نام برده و آنان را ثقـه دانسـته و بـه  ، كه به علم سیر و اخبار آگاه...حرب كوفى، شعبى و

اقوال آنان تمسك كرده است و برخى ديگر از مورخان سیر و اخبار را مانند كلـبى و فرزنـدش، 
 29، را مورد طعن قرار داده و ثقه ندانسـته اسـت؛...ابومخنف لوط بن يحیى، ھیثم بن عدى و

ستناد كـرده  خان ا قوال ھمیـن مور در حالى كه در بعضى موارد براى اثبات مدعاى خـود بـه ا
ھـاى  به ھر حال ذكر مورخان و اقوال آنان داللت بر گستردگى اطالعات او به نوشته 30.است

 .آنان دارد
بار را بـه صـورت قـانون  توان روش او در دست با كند و كاو در آثار جاحظ مى صحت اخ به  يابى 

با بكــار بسـتن آن روش كلى به دست آورد و در اختیار دانش تا  ھـا  پژوھان علم تاريخ قرار داد 
 .ى مطلوب خود برسند بتوانند زودتر به نتیجه

  در روايات تاريخى 31»طبع«ى  قاعده

وجود جاعالن حديث و اخبار در قرون اولیه و توجه حاكمان وقت به ترويج اين گونه اخبار، مـا را 
دارد تا افزون بر نقد سند، به قراين داخلى و خارجى آن نیز توجه نمـايیم و بـه اخبــار  بر آن مى

يك از  از طرفى وجود ديدگاه. صحیح دست يابیم ھاى مختلف در آن عصر، و تمايل افـراد بـه ھر
 .ھاى تاريخى مؤثر بوده است ى گزارش ى استنباط و ارائه ھا، در فھم و نحوه اين ديدگاه
 :جاحظ گويد

طرت نھفتـه در درون انسـان » طبع« ين ف سب كنــد و ا انسان دوست دارد خبر بدھد و خبر ك
ند و نقـل ايـن اخبـار  است كه اخبار گذشتگان و غايبان را تا به امروز براى حاضران نقل مـى ك

مردم شـیرين و دوسـت . براى مردم دوست داشتنى است براى  خبر  اگر خبر دادن و كسب 
 32.شد داشتنى نبود، ھرگز اخبار گذشتگان به ما منتقل نمى

ى آن را اراده كرده؛ بدين معنا كـه  معناى فلسفى و طبیعت عامه» طبع«گاھى جاحظ از لفظ 
داند؛  طبیعت بشر طورى تنظیم شده است كه وجود بعضى از چیزھا را براى خود ضرورى مى

حاكمى نیـاز دارنـد؛ كه بـه  بع آنـان بـه  33به طور مثال، طبیعت مردم اين اســت  فى ط از طر
جود حـاكم را بـراى  34صورتى است كه گرايش بر جلب منفعت و دفع ضـرر دارنـد؛ از ايـن رو و

 .دانند ايجاد ھماھنگى الزم در امور، ضرورى مى
بل تغییـر  گاھى طبیعت مردم بر اثر ديدگاه مى بـا سـاختار منطقـه خـوى گرفتـه و قا ھـاى كال

نیست؛ چنان كه طبع مردم عراق با طبع مردم شام متفاوت است؛ زيـرا مـردم عــراق خـود را 
علیـه السـالم بـود؛  دانستند و ھمین سبب اختالف آنان در سپاه على صاحبان راى و نظر مى

یس خـود بودنـد يـا  35.اما مردم شام اھل نظر و صاحب رأى نبودند و بدون چون و چرا تـابع ري
ضرت او را بـراى  كه يمنى اين ھا ابوموسى را بر حضرت على علیه السالم تحمیل كردنـد تـا ح

نزارى ھا قايل بودنـد كـه مـا كـم حكمیت برگزيد؛ زيرا يمنى بو  تـر از  ھـا نیسـتیم و بـه نقـل از ا
 36.قانع نبودند) انتخاب(تر به اين  ، كم...اسحاق گفته كه شأن طبايع االزد و تمیم و بكر و

با ناحیـه سى و  پس طبع مردم ھـر ناحیــه  ماعى، سیا به سـبب شـرايط خـاص اجت ى ديگــر 
اند كه گـرايش و طبــع  گونه كه مورخان گفته ھاى مختلف فرق دارد؛ ھمان فرھنگى آن در زمان

بوده  شیخین  گرايش مـردم حجـاز بـه  لوى و  مردم كوفـه، ع مردمِ بصره، عثمانى، و گرايش 
خود  ى ھر مسلك، اخبارى را مطابق طبـع و تمايـل مـردم منطقـه است؛ از اين رو نويسنده ى 

 .بیان كرده است
به صـحت ايـن  اكنون كه اخبار گذشتگان از طريق راويان به ما رسیده است، چگونه مى تـوان 

 پى برد؟ -بدون اضافه و كم و كاست  -ھا اعتماد كرد و به اصل روايت  گزارش
ھاى تاريخى را تايید كـرد، و  توان صحت گزارش جاحظ اعتقاد دارد كه از طريق طبايع مردم مى

 .كند اشاره مى» طبع«ھايى براى دسترسى به صحت اخبار از طريق  به راه
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 تواتر. 1

يك موضـوع و » طبايع«يا » طبع«در حقیقت مقصود او از  آن است كه در نھاد مردم نسبت به 
تواند مالك و سـند  خبر، يك پذيرش عمومى و ھمگانى وجود دارد كه اين پذيرش عمومى مى

ھاى مختلف مردم به موضوعات،  ھاى تاريخى باشد؛ زيرا با توجه به انگیزه براى صحت گزارش
ھر صحت بر گزارش تشخیص آنان در صحت و تلقى به قبول يك خبر، مى ُ ھـاى تاريخـى  تواند م

 .باشد
گزارش به عبارت ديگر، جاحظ، نقطـه ضعف  يا عـدم قبـول   ى قـوت يـا  بول  ھـاى تـاريخى را، ق

نان دربـاره 37.داند ھمگانى مردم، كه برخاسته از طبع آنان است، مى ثه وقـتى از آ اى  ى حاد
ين نظـرات متفـاوت، بـه  دھنـد كـه ارائـه سؤال شود، نظرات مختلفى ارائه مـى ى ھـر يـك از ا

 .گردد ھا، كه برخاسته از طبیعت و سرشت مردم است، برمى اختالف سلیقه
يك  وى از اين اختالف نظرھا، نتیجه مى گیرد كه امكان ندارد مردم به سـادگى و سـھولت بـر 

یل  38موضوعى توافق بر صدق يا كذب آن داشته باشند و چنانچه چنین توافقى پديـد آيـد، دل
خبر را از مــردم  بر صحت خبر است؛ مثالً اگر كسـى خـبرى را از مـردم بصـره شـنید و ھمـان 

طور معمـول و عــادى  كوفه دريافت كرد، از سخنان آنان به صدق اين خبر مى يرا بـه  رسـیم؛ ز
فق بـر  امكان ندارد كه اين مردم با شرايط گوناگون منطقه اى كه دارند نسبت به يـك خـبر، توا

ولى در میان ھمین مردم كسانى ھسـتند كـه موضــوعات  39كذب يا صدق آن داشته باشند؛
مى ند و در گـزارش و انتقـال آن بـه ديگــران  ريز و كوچك جامعه را با دقت زياد بـه كـاوش  پرداز

فه تالش مى كى از بزرگـان قومـى را در میـان شـھرى كـه مـردم او را  كنند؛ مثالً اگـر خلی اى ي
گونـه خبرھـا، بـا  شناسند، گردن بزند، يا در روز عید، شخصى را گردن بزنـد، در نقـل ايـن نمى

 40.ھاى مختلفى كه مردم دارند، امكان تواطى بر كتمان يا فراموشى آن وجود ندارد انگیزه
پس طبیعت افراد، منشاء اختالف است؛ وقتى توافق ھمگانى بر خبرى به وجود آمد، به رغم 

اگر كتمان يا فراموشى خبرى كـه در . ى صحت خبر باشد تواند نشانه ھاى طبیعى، مى تفاوت
مل،  روز عید مردم آن را مشاھده كرده اند، ممكن باشد، بايد گفت كه شايد به غیر از جنگ ج

ھاى ديگرى در زمان حضرت على علیه السالم به وقوع پیوسـته اسـت  صفین و نھروان، جنگ
.گونه خبرھا وجـود نـدارد اند؛ در حالى كه امكان كتمان اين نظر كرده و مردم در كتمان آن اتفاق

41 
بار را، اختـالف  سته » طبـايع مـردم«لذا بھترين مـالك و سـند صـحت اخ بـه طــور معكــوس دان

رساند و ھمین تواتر در  زيرا نقل خبر با وجود اختالف طبايع مردم، تواتر در خبر را مى 42است؛
لف،  خبر، صحت يا عدم صحت آن را ثابت مى بايع مخت جود ط كند؛ چون میان راويان خبر، بـا و

ھاى مختلـف و  تواطى بر كذب يا كتمان وجود ندارد و جاحظ نیز اشاره نموده كه با وجود انگیزه
بر  43متضاد میان طبايع مردم، توافق بر يك خبر امكان ندارد؛ مردم  به عبارت ديگر، اتفاق نظر 

یات وقــايع تاريخـى  بـه نظـر مـى. رسـاند يك خبر، صحت آن خبر را مى رسـد ايـن قاعـده در كل
علیـه  كارساز است؛ مانند اين كه پیامبرى به نام محمدصلى هللا علیه وآله وسلم بوده و على

یات نـیز كارسـاز اسـت؟  عده در جزئ السالم سه جنگ عمده انجام داده است؛ اما آيـا ايـن قا
اعتبارى خبر باشـد؛ تواند سبب بى مى: نظر خدشه كرده و گويد جاحظ گاھى به ھمین اتفاق

توان گفـت انگـیزه. ولى چگونگى بى اعتبارى آن را بیان نكرده اسـت 44 ى راويـان در  شايد ب
پس بايد با . نظر در خبرى شده است جعل و نشر احاديث كارساز بوده كه گاھى سبب اتفاق

 .ھا، صحت يا سقم خبر را سنجید بیان معیارى براى شناخت انگیزه
نه مى اگر بر خبرى تواتر حاصل نشد و به گو لف گـزارش شـد، چگونـه  ين  ھـاى مخت تـوان از ا

كس آن  فالن  اختالف، به واقعیت و اصل گزارش دست يافت؛ مثالً اگر مردمى ادعا كننــد كـه 
قول ھــر دو گـروه از  كار را انجام داده و عده اى ديگر منكر آن كـار توسـط ايـن شـخص شـوند، 

ھر دو خـبر از  حجیت ساقط است؛ زيرا انكار آن عده، سبب تعارض با آن خبر است؛ از اين رو 
 45.شود و بايد به مرجحات رجوع كرد حجیت ساقط مى

انـد كـه بـه طـور  علماى رجال براى شناخت صحت يا عدم صحت اخبار، شرايطى را بیان كرده
شود؛ از جمله اين كـه صــدور و جھـت خـبر، و  معمول در قواعد جرح و تعديل به كار بسته مى

تاريخى بـه  گیرد تا بخشـى از صـحت گـزارش عدالت و صداقت راوى مورد توجه قرار مى ھـاى 
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گذار بـر  طور مثـال از اسـباب تـأثیر  دست آيد و اخبار غیر صحیح از تحريفات پااليش گردد؛ بـه 
طبع مردم و مقبولیت عامه، بزرگان و علماى ھر قوم و مذھب ھستند كه در اثر تطمیع، يا بـه 
دست آوردن قدرت، يا اجبار حاكمان وقت به جعل و وضع اخبار پرداخته، آنھا را در جامعه نشر 

مورد قبـول عامـه مى مردم  دھند، يا ممكن است بر يك امـرى توافـق كننـد و خـبرى را كـه  ى 
بدون آن . كـه واكنشـى از خـود نشـان دھنــد است پنھان و گاھى آن را معكوس جلوه دھنـد، 

 .ھاى تاريخى جلوگیرى نمايد تواند از تحريف گزارش ھا، تا حدودى، مى شناخت انگیزه
توان به اخبارى كه در نزد ما غايـب  ى جاحظ، با وجود طبايع مختلف، زمانى مى پس به عقیده

اند علم پیدا كرد، كه آن اخبار به حد تواتر برسـد؛ مثـالً  بوده و ديگران آن را براى ما روايت كرده
طى بـر كـذب نمـى قومى خبرى را نقل مى رود،  كنند و با اختالف طبايع میان آنھا، احتمــال توا

كن  اگرچه بیش نه خبرھـا مم شند؛ لـذا احتمـال كـذب در ايـن گو تر مردم، جاھل بر آن خـبر با
نیست، اما اگر خبرى اخص از خبر قبلى كه يك نفر يا دو نفر آن را بیان كرده و احتمال صدق و 

به  كذب در آن وجود دارد نقل شد، ديگر به آن خبر متواتر نمى ظن و ثقـه  گويند، گرچه حسن 
 46.عدالت راوى آن خبر داشته باشیم

يا كـذب  صدق  بايد بین طبايع مردم و طبايع اھل فن و علماى رجال، تفكیك قايل شد؛ زيرا در 
شود تسامح وجـود دارد؛ ولـى برخـورد علمـاى رجــال و  خبرى كه به حد تواتر از مردم نقل مى

 .اھل فن با روايات، تسامح در صدق و كذب آن نیست
ھر احكـام آنـان  رو، جاحظ اعتقاد دارد كه طبیعت ھمه از اين ما بـه ظوا ى اطفال يكى است و 

ّه 47كنیم؛ حكم مى لم، (ى زندگى خود، تابع مربى خود  اطفال در اعمال روزمر پـدر و مـادر، مع
عه يـا  ھستند و ھر آنچه را كه او به آنان تعلیم دھد آن را مى) دوست و اقوام آموزند و در جام
جاحظ با بیان كلى حكم طبیعت اطفال، در صدد اين است . رسانند ى ظھور مى خانه به منصه

علیه السـالم را تلقیـنى ذكـر  ھاى تاريخى مورخان، اسالم آوردن على كه با استناد به گزارش
 .كند

كر كـرده: وى گويد انـد،  روايات، سن على علیه السالم را در ھنگام اسالم آوردن به اختالف ذ
شھادت حضـرت  ولى ما صرف نظر از اقوال مورخان، با رجوع به تاريخ و با توجه به تاريخ تولد و 

ين سالم او را از  رو نمــى دريافتیم كه اسالم آوردن او در سـن كودكـى بـوده اسـت؛ از ا تـوان ا
خدا صـلى هللا علیـه وآلـه وسـلم  ديگران برتر دانست؛ زيرا اسالم وى به سبب تربیت رسول 

جا حـداكثر سـن حضـرت  جاحظ در اين. و بر اسالم ابوبكر برترى ندارد 48 تقلیدى و تربیتى بوده
يد . انـد تر ذكر كرده سال ذكر كرده است؛ در حالى كه اقوال ديگر سن حضرت را بیش 9را  او با

در حالى كه جاحظ در تعارض اخبـار  49.كرد ى اقوال، قول صحیح را انتخاب مى با بررسى ھمه
یار  دھد، اما در اين حد وسط را معیار قرار مى -به خصوص در تعارض اعداد  - خالف ايـن مع جا 

 50.را عمل كرده است
آورد و  جــاحظ بــراى اثبــات اســالم آوردن حضــرت علیــه الســالم در كودكــى مثــال ديگــرى مــى

مه طبیعت ھمه: گويد مى با ھـم مسـاوى ى پیامبران اين است كه در ھ بع  ى جھـات  انـد و ط
علیه السالم يا سخن گفتن حضرت  ى مردم به صورتى است كه خبر نبوت حضرت يحیى عامه

پذيرفتند؛ زيرا طبیعت اطفال آن است كه تا دو سـالگى  علیه السالم را در گھواره نمى عیسى
علیه السالم، و سخن  اگر خداوند از طريق قرآن ما را به نبوت حضرت يحیى. گويند سخن نمى

ــاه نمــى ــه الســالم در كودكــى آگ ــن حضــرت عیســى علی ــن ســخنان را  گفت ــرد، كســى اي ك
ى افتراق با ساير پیـامبران را بـراى بشـر بیـان  پذيرفت؛ ولى قرآن اين برجستگى و نقطه نمى

يد قــرآن مـا را از  وى مى. كه طبیعت اين دو پیامبر با ديگر پیامبران فرق دارد 51 كرده است افزا
كرد، در حـالى كـه  علیه السالم و حضرت عیسى ى حضرت يحیى شاخصه علیه السالم آگـاه 

ته اسـت درباره كى سـخنى نگف ید . ى اسالم آوردن على علیه السـالم در كود وى حـتى تاك
گـیرى كـرده كـه  ســپس نتیجـه. دارد در بـاب اسـالم آوردن او در كودكــى روايـاتى وجــود نـدارد

مى قرآن بیـان  فرق داشـت،  يرا اگـر  پـس  52.كرد طبیعت او ھم مانند اطفال ديگــر اسـت؛ ز
كـه قـرآن مـا را از اسـتثنائات  اند، مگر آن ى افراد بشر از نظر قانون طبیعى با ھم مساوى ھمه

یه . اين قانون آگاه كند سول خـدا صـلى هللا عل در حالى كه جاحظ، روايات صحیحى را كه از ر
وآله وسلم براى اسالم آوردن على علیه السالم بیان شده، ناديده گرفته، و بـه آنھــا توجھــى 

 .نكرده است
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ھايش حمـزه و  چنین جاحظ قايل است كه طبیعت على ھم عت عمو ند طبی علیه السـالم مان
تـرى را  توان گفت كه آنان در مقايسه با على علیه السالم رنـج بیـش عباس است، حتى مى

وى با استفاده از اين قانون طبیعى، تالش كرده تـا فضـايل و . اند تحمل كرده، و منبع خیر بوده
از بیـن بـبرد و در ...) از نظر شجاعت، تدبیر، سخاوت و(برترى على علیه السالم را بر ديگران 

یاز و  یچ امت كه ھ قرار دھـد  صر خـود  نھايت او را ھمانند برادرانش، جعفـر و عقیـل بزرگـان ع
 .برجستگى بر ديگران ندارد

ضرت بـر آنـان  جاحظ ادعاى بدون دلیلى را اقامه كرده است؛ زيرا ادله ى فراوانـى بـر برتـرى ح
ست؛ نده 53وجود دارد كه جاحظ آنھا را ناديده گرفته ا فاق كن كر را ان جاحظ، ابوب تريـن  حـتى 

مردم در راه خدا، دانسته است؛ چون وى در آن عصر چھل ھزار دينار انفاق كرد، در حالى كه 
 .و چیزى نداشت كه انفاق كند 54علیه السالم در آن زمان جوان بود على

فظ  ِ ل جا » طبـايع«ھمان گونه كه بیان شد، جاحظ از اشتراك لفظـى ھر  اسـتفاده كـرده و در 
بازى كـرده كـه توانسـته اسـت  معناى خاص آن لفظ را اراده كرده است؛ يعنى چنان با الفاظ 
ثال وى گـاھى از  طور م مدعاى خود را به اثبات برساند و خواننده را مسحور خود گرداند؛ بـه 

يع «: را اراده كـرده و گويـد» نفوس«طبايع، معناى  تم مــا صـنعت المصـاحف فـى طبا قد علم
 55.»...اصحاب على حین رفعھا عمرو بن العاص

بد را : به ھر حال وى گويد خداوند با اختالف طبايع در مردم خواسته است كه بندگان خـوب و 
 56.ى جھات مساوى بودند بیازمايد؛ اگر اين اختالف طبايع وجود نداشت تمام افراد در ھمه

  اجماع. 2

كـه  به نظر جاحظ، اجماع آن است كه اصحاب بر موضوعى اتفاق نظر داشته باشـند، بـدون آن
مردم  حتى تواطى بر موضوعى با انگیزه 57توافقى بر آن امر از قبل شده باشد؛ ھاى مختلف 

به نظر او اگر بر خبرى  58.داند نظر، آن را حجت مى را، محال دانسته، و در صورت تحقق اتفاق
تالف، ھمـه يـك برداشـت از آن  اجماع باشد، احتمال تأويل و تفسیر در آن راه ندارد و بدون اخ

تر موارد به اجماع اصحاب تمسك كرده، و در  وى براى اثبات مدعاى خود در بیش 59.خبر دارند
نه به نمو كرده اسـت كـه  ھـايى از ايـن  مواردى كه اجماع با مذھب او سازگار نبــوده آن را رد 

 .شود موارد اشاره مى
را فقط بر ابوبكـر نھـاد و بـراى » صديق«جاحظ گويد كه پیامبر صلى هللا علیه وآله وسلم اسم 

كرده اسـت ى يقیمـون  يـا در تأويـل آيـه 60!اثبات مدعاى خودش به اجماع مسلمانان تمسك 
در ايـن مــورد از پیامبرصـلى هللا علیــه وآلـه وسـلم : الصالة و يوتون الزكاة و ھــم راكعـون گويـد

اسـت كـه در  و نیز از اصحاب تفسـیر، اجمـاعى در بیــان آيـه نقـل نشـده! خبرى به ما نرسیده
قرآن، ھمراھـى   وى عالوه بر اين 61.علیه السالم نازل شده باشد شأن على ست  كه قايـل ا

كرده اسـت سك  سـپس وى  62.ابوبكر با پیامبر را در غار بیان كرده،به اجماع اصحاب ھــم تم
آياتى را ذكر كرده كه اصحاب تفسیر و تأويل اجماع دارند كه اين آيـات در شـأن و مقـام ابوبكـر 

با علـى وجھـه  نازل شده است؛ مثالً آيه باره... ى افمن يمشـى مك ھل و  در ى ابوبكــر و ابوج
نازل  ى كـذب و تولـى دربـاره ى فاما من اعطى و اتقى و صدق بالحسنى، يا آيـه آيه ى ابوبكــر 

ه و اطیعواالرسـول و  لكن او اجماع اصحاب تفسیر و اخبار را در آيـه 63شده است؛ ى اطیعوااللـَّ
شیعیان  اولواالمر منكم كه در حق على و فرزندانش نازل شده قبول ندارد، و آن اجمـاع را بـه 

 64.دار سازد دھد تا به اين وسیله اجماع آنان را خدشه نسبت مى

  در تبیین حوادث تاريخى» الفاظ«نقد و بررسى ظھور 

ھاى تاريخى، بايد افـزون بـر ظھـور لفـظ متكلـم، مقتضـاى  براى به دست آوردن صحت گزارش
ھاى خود، فضـاى حاكـم  اند در گزارش حال جلسه را در نظر گرفت، كه آيا راويان اخبار توانسته

يابیم؟ طبعـا قرايـن  تا مـا ھمـان مقصـود متكلــم را در قل كننـد  بر جلسه يا محیط را به ما منت
بدون  داخلى و خارجى اى وجود داشته كه متكلم اين سخن را بیان كرده اسـت، لكـن راويـان 

مان و  رو، مورخ بايد در گزارش اند؛ از اين توجه به اين قراين آن را نقل كرده ھـاى تـاريخى، بـه ز
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شأن نزول آن حادثه توجه كند تا بتواند تحريفاتى را كه در طول زمان به آن اضافه يا كم شده، 
مى تاريخى  توانـد  شناسايى كند؛ زيرا توجه كردن به شرايط زمانى و مكانى خاص ھر رخداد 

چه بـه قـراين رخـداد توجـه شـود،  نقش اساسى و بارزى در ظھورات الفاظ داشته باشد، ھر
 .تر و بدون ابھام خواھد بود گزارش كامل

 در ظھور الفاظ» زمان«نقش 

جه شـود؛ زيـرا » زمـان«جاحظ اعتقاد دارد كه در نقد و فھم حديث بايد به نقـش  يات تو در روا
شت» زمان«عدم توجه به  مى ھـاى مختلفـى از گـزارش سبب بردا تاريخى  وى . شـود ھـاى 

با تحريـف  نقش زمان را در ظھورات الفاظ دخیل دانسته و قايل است بیش تر محدثان و راويان 
اند و معنـايى غـیر از آن،  روايات، به ظھور الفاظ در زمان خود توجه نكرده، و آن را به تأويل برده

چون حاضران در مجلس، با توجه به مقتضاى حال در مجلس، از  65اند؛ از ظھور لفظ اراده كرده
 .توانند آن برداشت را داشته باشند الفاظ متكلم برداشتى دارند كه غايبین از مجلس نمى

يات توجـه  پس بايد يك پژوھشگر، افزون بر ظھور لفظ، به زمان و شأن نزول و علت خبر در روا
ببرد؛ زيرا احتمال دارد كه راوى خبر، علت نزول خبر را  كند تا بتواند به اصل گزارش تاريخى پى

لس اطـالع داده اسـت ؛ امـا برداشـت  كرده و بـه غـايبین از مج ندانسته و فقط آن را گزارش 
لذا راوى بايـد در بیـان . غايبان مجلس از اين گزارش با برداشت حاضران مجلس متفاوت است

لس آن ند حاضـر در مج تا غايـب نـیز ھمان يات را گـزارش كنـد  را،  نقل روايات، تمام جوانب روا
 .گويى او ھم در مجلس شركت داشته است. بفھمد

 
 :گويد جاحظ در اين باره مى

بوده  چه بسا خبرى در زمان خودش معنــا و مفھومـى داشـته و بـراى مـردم آن زمـان معلــوم 
كالم رسـول  است و آنھا بدون ذكر علت، تنھا مضمون خبر را روايت كرده انـد، و يـا راوى، آخـر 

 66.خدا صلى هللا علیه وآله وسلم را شنیده و اولش را نشنیده است
بار آگـاه باشـند و نمـى یان روايـات و اخ فاظ  پس راويان بايد به علت ب قط بـه ظــاھر ال تواننـد ف

خالى از بیـان علـت اسـت و  جاحظ در جاى ديگر اشاره دارد كه بیش. بسنده كنند تر روايـات، 
ما عنـد «: و نیز گويد 67اند روايان به ظاھر لفظ روايات اعتماد كرده كان ذلـك قـوال معروفــا مفھو
ّى اللفظ و ترك المعنى  68.»الحاضر، ولكنه اد

» زمـانِ «اى در فھم روايات دارد و بدون در نظر گـرفتن  نقش اساسى» زمان«در حقیقت، بیان 
يك گـزارش تاريخـى . دست يافت  -گونه كه ھست  آن -توان به اخبار صحیح  وقوع حادثه، نمى

گرى غــیر از »زمـان«در زمانِ خود، مفھوم و معنايى داشته كه االن بدون توجه به  ناى دي ، مع
ــى ــاى اول از آن اراده م ــه معن ــك حادث ــبب از ي ــن س ــه ھمی ــود؛ ب ــیرھا و  ش ــاريخى، تفس ى ت

 .شود ھاى مختلفى توسط راويان ارائه مى تحلیل
صل  بايد به نحـوه» زمان«افزون بر نقش  ى گـزارش راوى نـیز توجـه شـود؛ زيـرا راوى گـاھى ا

كرده كـه ھمـه از گـزارش او يـك برداشـت و  -با مقدمات و مؤخرات آن  -حادثه را  یان  طورى ب
گزارش شـد، برداشـت متفـاوتى از آن مـى چون  مفھوم را دارند؛ امــا اگـر فقـط صـرف  شـود؛ 

ھم نبـوده، يـا آن را  ظر او م كه يـا آن علـت در ن گزارشگر به علت حادثه اشـاره نكــرده اسـت 
ِ ناقص، سبب اختالف در برداشت از الفاظ مـى نشنیده است؛ از اين پـس . شـود رو اين گزارش

بايد به مقتضاى حال مجلس و متكلم توجه شود؛ زيرا در فھم و استنباط از خبر مؤثـر اسـت و 
 .جاحظ نیز به اين نكته اشاره كرده است

اعتـز «: ى مرگ سعد بن معاذ فرمـود رسول خداصلى هللا علیه وآله وسلم درباره: جاحظ گويد
؛ سـخن حضـرت در »اقتدوا للذين من بعدى ابوبكر و عمـر«: يا حضرت فرمود 69»العرش لموته

لى 70 زمان خودش روشن بوده است سالم را  كه حضرت از ابوبكر و عمر نام برده و ع علیـه ال
 .استثنا كرده است

در آن زمان، معناى موالى روشن بـوده » من كنت مواله فعلى مواله«: يا اين كه حضرت فرمود
لكل امة امیـن و امیـن «: اند ى ابوعبیده فرموده يا حضرت درباره 71و ابوبكر استثنا شده است؛

ین «: ى عمار فرمودند يا درباره 72؛»ھذه االمة ابوعبیدة لدة مـا ب ال تؤذوا عمـارا فانّمــا عمـار ج
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 73.»عینى
یه السـالم  ما مى: گويد گونه روايات مى جاحظ پس از نقل اين دانیـم حمـزه، جعفـر و علـى عل

بور قـرار  افضل از سعد بودند و عرش خداوند براى آنان نلرزيد و بدن شـھیدان مـورد حمايـت زن
تاد فاق اف .نگرفت و مالئكه آنان را غسل ندادند كه در سريه رجیع براى عاصم بن ثابت اين ات

كرده كـه آن  حضرت درباره 74 یان  ى ھر يك از آنان سخن صحیح و درستى در زمــان خـودش ب
ضرت  سخن براى كسى كه در آنجا حاضر بوده، قابل فھم است؛ و بزرگان قوم مى دانند كه ح
به عبارت  75اند؛ بعضى را استثنا كرده؛ لكن راويان فقط لفظ حديث را گرفته و معنا را رھا كرده

ديگر، راوى خبر بايد مقتضاى حال سخنان حضرت را با توجه به شرايط مكان و زمان نسبت به 
ندق (افراد بسنجد، سپس قضاوت كند؛ مثالً وقتى سعد از دنیا رفت  پیروزى مسـلمانان در خ

براى ) ى يھود بنى قريظه و توجه حضرت به او را بايد در نظر گرفت و حكم سعد درباره حضرت 
لس روشـن »اعتز العرش لموته«عظمت و بزرگداشت وى فرمود  ين بـراى بزرگـان در مج ، و ا

ست؛ يـا در زمـان خـودش مشـخص بـوده كـه مولـى بـه  بوده كه حضرت آنان را استثنا كرده ا
معناى جانشین است و حضرت آن را براى ديگران ھم به كار برده است و اختصـاص بـه علـى 

 .علیه السالم ندارد
صلى هللا علیه وآله وسلم قد تكلم بكثیر من ھـاتین الـروايتین، و كـان  النبى«: گويد جاحظ مى

من عامـه ؛»معناه و قصده فیھا معروفا عند من كان بحضرته، حتى كان الجمیع يعرفون خاصة 
من «يا  76 ند  سلم قـد يتكلــم بـالكالم المعـروف المعـنى ع ان النبى صـلى هللا علیـه وآلـه و

 77.»حضره، فاذا نقلوا الكالم و تركوا المعنى، التبس على عابرين وجه المعنى فیه
غديـر «اى مانند  با اين حال جاحظ كه به نقش زمان و شان علت حادثه اھمیت داده، در واقعه

مواله«ى  اند و حضرت جمله كه بسیارى از صحابه حضور داشته» خم لى  » من كنت مواله فع
جــا بــه كــار بــرد آن را ناديــده گرفتــه و ماننــد غــايبین برداشــت ديگــرى غــیر از معنــاى  را در آن

جانشینى براى آن ذكر كرده است و روايت را از جھت سـند و داللـت مـورد خدشـه قـرار داده 
 .است

كار نگرفتــه  -ى گزارش  ى نحوه يا مثالً جاحظ درباره لى در عمـل بـه  كه به آن اشـاره كـرده، و
ى جمل آغاز شد، ابوموسى اشعرى با سـخنرانى در مسـجد كوفـه  وقتى فتنه: گويد  -است 

عد، و «: گفت داشت و مى مردم را از داخل شدن در فتنه برحذر مى من القا النائم فیھـا خــیر 
جاحظ فقط به ھمین قسمت از روايات استناد كرده و بخش  78.»...القاعد فیھا خیر من القائم

كر نكــرده  بوده، ذ ديگر روايت را، كه در فھم و استنباط سخن حضرت براى مردم بسـیار مھـم 
له وسـلم : است؛ در حالى كه عمار به ابوموسى گفت یه وآ صلى هللا عل سول خـدا  من از ر

ضر بـودم » ستكون فتنة القاعد فیھا خیر من القائم«: شنیدم كه فرمود و من در آن جلسه حا
ستكون فتنة، «: كه رسول خداصلى هللا علیه وآله وسلم شما را مورد خطاب قرار داد و فرمود

در حقیقــت عمـار كــه يكـى از حاضــران در مجلــس بــوده بــه  79.»...انــت فیھــا يــا ابــا موســى
 .دھد كه منظور حضرت شما بوديد نه ديگران ابوموسى توجه مى

ست و  از اين ته ا كار رف خودش بـه  رو جاحظ معتقد است كه ظھور الفاظ در معنـاى حقیقـى 
براى شناخت معناى حقیقى، بايد زمان و شأن نزول آن را در نظر گرفـت؛ در غـیر ايـن صـورت 

ست معنايى اراده مى لم نبــوده ا صود متك ھـاى تـاريخى، بـدون  راوى در گـزارش. شود كه مق
گیزه آن ھـاى مـادى  كه مقتضاى زمان و مكان را در نظر بگیرد گزارش كرده است؛ زيرا گاھى ان

لى چشـم بپوشـد تـا آنچـه را كـه نقطـه نظـر  سبب مى شود كه راوى از قراين خارجى و داخ
خبر صــحیح . خودش است، برساند در اين صورت بايد به آنچه كه علماى رجال براى شناخت 

 .اند، عمل كرد گفته

 نقد و بررسى خبر

يابى به اخبار صحیح اشاره، و از تفصـیل  ھاى خود به چگونگى دست الى نوشته جاحظ در البه
صح بـه. ھا خودارى نموده است آن بار و كیـف ت صیل بـه حجیـت اخبـار و  شايد در كتاب االخ تف

شت كـه ابـن نديـم  232او اين كتاب را در سال . چگونگى صحت آنھا پرداخته است قمـرى نو
سالمى بـه علـت  وى در نوشـته 80.قسمتى از آن را ديده است ھا و متكلمـان ا ھـايش از فق
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ترك «: عدم توجه به صحت و سـقم اخبـار بـه شـدت انتقـاد كـرده اسـت و گويـد العجـب مـن 
براى  ھـم 81.»الفقھاء تمییز االثار و ترك المتكلمین القول فى تصحیح االخبار چنیـن چـرا فقھـا 

ــن گــزارش ھــاى صــحیح و غــیر صــحیح  ســخنان صــحابه ارزشــى قايــل نیســتند و تفــاوتى بی
نوان . گذارند نمى بار«چرا متكلمان اسالمى در مباحث خود بابى را به ع مفتـوح » تصـحیح اخ
ست اين اعتراض او به آنان، نشانه. اند نكرده . ى توجه او براى به دسـت آوردن اخبـار صــحیح ا

ثرى از آن برجـاى نمانـده  -شايد كتاب او  گى دسـت -كه متأسـفانه ا به  اھمیـت چگون يـابى 
 .ى حادثه را نشان دھد شكل اولیه

وى در آثارش به اقسام خبر اشاره دارد؛ مثالً خبر صحیح، خبرى است كه ضعف سـند و متـن 
تل  دارند على نداشته باشد؛ و رواياتى كه بیان مى علیه السالم اقرانش را در جنـگ بـدر بـه ق

» انت منى بمنزلة ھارون من موسى«: رساند، يا رسول خداصلى هللا علیه وآله وسلم فرمود
اما خبر ضعیف، خبرى است كه دو نفر يا ســه نفـر كـه مــورد  82.را اخبار صحیح دانسته است

زيـرا : اطمینان نیستند، آن را نقل كنند؛ و خبر شاذ، خبرى است كه يك نفر ثقه آن را نقل كند
آور  سپس جاحظ گويد به خبر واحدى كه علم 83.خبر واحدى است كه به حد استفاضه نرسد

مى مورد اطمینـان باشـد،  كرد؛ باشد و راوى آن نیز  سخن ابوبكـر را  84تـوان عمــل  مثـالً وى 
چـون در مكـان . صلى هللا علیه وآله وسلم حجت دانسته است ى مكان دفن پیامبر اكرم درباره

اى ديگـر  اى بقیع، عـده دفن حضرت صلى هللا علیه وآله وسلم میان اصحاب اختالف شد، عده
مى كان بـراى دفـن  نبر حضـرت را بھـترين م . دانسـتند محل نماز حضرت و يك عده نیز، كنار م

كنید و روايتى را از حضرت نقل  ابوبكر به آنان گفت نزد من علمى است كه در آن اختالف نمى
ضرت »ما مات نبى اال دفن حیث يقبض«: كرد كه فرموده ؛ سپس دور جنازه را خط كشید و ح

مردم به خبر او اكتفا كردند و دلیل ديگرى از او طلب نكردند؟ حتى میان . را در آنجا دفن كردند
سن ظــن 85دو نفر از مردم در نقل روايت او اختالف نشد؛ زيرا مردم به راوى خبر اطمینان و ح

 .داشتند
يه خود و در تأويـل آ سخن  براى تايیـد  ه و اطیعـو الرسـول و  در جاى ديگر، جاحظ  ى اطیعوااللـَّ

اولواالمر منكم كه اولواالمر كیست، به سخن امام صادق علیه السالم تمسك كرده است كه 
مراد اصحاب محمدصلى هللا علیه وآله وسلم است كه على علیـه السـالم ھـم میـان : فرمود

ست كـه ھـر دو فـريقین او را قبـول : گويد سپس مى 86.آنان است ين سـخن كسـى ا قايل ا
 .كه در نزد شیعیان آن عصر، كسى برتر از او نبود دارند؛ به ويژه آن

ين فر دانسـته، رد كـرده  اما جاحظ بعضى از اخبار آحاد را به دلیل ا كـه راوى آنھـا را تنھـا يـك ن
مود كه فر یه وآلـه وسـلم  اللھـم آتنـى «: است؛ مثالً در مورد سخن رسـول خداصـلى هللا عل

ايـن روايـت را فقـط انـس نقـل كـرده : گفتـه اسـت» باحب عبادك الیك ياكل معى ھـذا الطـائر
ست: ى حديث منزلت گويد يا درباره 87است؛ و سـخن يـك  88 تنھا راوى آن عامر بـن سـعید ا

آن : ى بیعت طلحه و زبیر با علـى علیــه السـالم گويـد راوى به تنھايى حجت نیست؛ يا درباره
كند بیعت آنان از روى اختیار بوده  اند كه از روى اجبار بیعت كردند و كسى كه ادعا مى دو قايل

ّنه بیاورد به تنھـايى علـم. است، بايد بی بوده، و خـبر او  ضر  عت حا آور و  فقط اسامه در ايـن بی
ى اثبات خبر واحد شافعى نیز نقل كرده كه على بن حسین  جاحظ از رساله 89.حجت نیست

 90.كرد علیه السالم به خبر واحد اعتماد مى

 در تعارض اخبار» حد وسط«

ھـايى؛ از جملــه مرجحـات  كه علماى اصول در برخـورد بـا اخبـار متعـارض، روش با توجه به اين
اند تا به اخبار صحیح برسند؛ اما جاحظ در برخـورد بـا ايـن اخبـار  داخلى و خارجى را بیان كرده

ست: گويد كاذب ا وى بـراى . به ھنگام تعارض به طور قطع و يقین يك خبر صادق و خبر ديگـر 
سط «ى  به دست آوردن خبر صحیح، قاعده طرفین و االخـذ بأو طرح ال اعدل االمور و اقسـطھا 

را بنا كرده و با اين روش، به گمان خود، به حل تعارض روايات پرداخته و مدعاى خود » الروايات
 .شود به نمونه ھايى از اين موارد اشاره مى. را ثابت كرده است

یش تـر مـورد غضـب و  جاحظ معتقد است ابوبكر بعد از رسول خداصلى هللا علیه وآله وسلم ب
خشم مشركان قرار داشت؛ زيرا اقامت ابوبكر در مكه، مانند اقامت رسول خداصلى هللا علیـه 
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وآله وسلم تا سیزده بعثت بود؛ اما از زمان ھجرت پیامبرصلى هللا علیه وآله وسلم بـه مدينـه 
: گونه روايات گويد جاحظ در حل اين. اند بعثت را گفته 15و  13، 10بعضى سال . اختالف است

ين رو  اعدل امور و اخذ به اوسط روايات است و دو طرف اقوال از روايات را بايد دور انداخت؛ از ا
 91.بعثت دانسته است 13او سال ھجرت پیامبرصلى هللا علیه وآله وسلم به مدينه را سال 

شھادتش نـیز، ھمیــن قاعــده را پیــاده  درباره سالم بـه ھنگــام  لى علیــه ال ى سن حضـرت ع
ضرت را ) امام صادق ع(ما خبرى از جعفر بن محمد: او گويد. است كرده پیدا كرديم كه سـن ح

ايـن ...) زيديه، واقفیه،( كه علماى شیعه  است و حال آن سال ذكر كرده 57به ھنگام شھادت 
دانند و سن حضرت را بـه ھنگـام  تر مى اند؛ زيرا آنان خود را از فرزندان ائمه، عالم قول را نگفته

. اند اى ديگر ھم بیان كرده جاحظ تاكید كرده كه اين قول را عده. اند سال ذكر كرده 58شھادت 
وى از میان سـه قـول، قـول .  اند، آورده است سال ذكر كرده 64و  63، 60سپس اقوالى را كه 

 63برگزيــده و شـھادت حضـرت را در سـن » اخـذ بــه اوســط روايـات«ى  وســط را طبــق قاعـده
یاده  ھمین قاعده درباره: سپس گويد. سالگى دانسته است مان پ ى سن عمر و ابوبكـر و عث

 92.شود مى
علیه السالم در كودكى را از میان اقوال مختلف مشخص كـرده  جاحظ سن اسالم آوردن على

كردن ايـن دو قـول و . انـد برخى سن حضرت را پنج و يا نه سال گفته. است جـاحظ بـا مطـرح 
لروايتین و بـاالمر بیـن االمـرين«طبق معیار  فت  93»ان يؤخذ بأوسـط ا اسـالم حضـرت را در ھ

 .سالگى دانسته است
گیرد و  از اين رو جاحظ در اخبارى كه در عدد باھم تعارض دارند حد وسط اقوال در اعداد را مى

ثالً . به اين طريق رفع تعارض كرده است در مواردى خودش به اين معیار عمل نكرده اسـت؛ م
به احتمـال . ى سن حضرت على علیه السالم بیان كرده، ناديده گرفته است اقوالى كه درباره

قل كـرده ھل سـنت ن انـد توجـه نمـوده و بـه اقوالـى كـه  قوى، او فقط به رواياتى كه علماى ا
عده 94.توجھى كـرده اسـت توسط شیعه نقل شده، بى بق قا ى خـودش، سـن حضـرت  و ط

مى از اين. سال است 60علیه السالم در ھنگام شھادت  بار  جا روشـن  شـود كـه او بـراى اخ
شیعیان چندان اعتبارى قايل نبوده؛ به ھمین سبب برخى از مورخان شیعى را ثقه ندانسـته 

 .است
ھم جاحظ در تعارض میان اخبار كه عدد در آن ھا مطرح نیست و ھر دو خبر از ھمه جھـات بـا 

را بیـان كـرده، بـه ايـن » اوسط االمور و اعـدلھا«اند، ھمان حد وسط  مساوى)در سند و متن( 
مورد نخسـتین  نحو كه میان اخبار متعارض متكافى وجه جمعى درست كرده اسـت؛ مثــالً در 

يا  كه عده -فردى كه اسالم آورد؟ اقوالى را  باب بـن ارت،  اى ابوبكـر، يـا زيـد بـن حارثـه، يـا خ
كرده -داننـد  اسالم آن دو را قبل از ابوبكر مى ست كـه  ذكـر  اسـت و گويـد اعـدل و اقـرب آن ا

 95.بگويم اسالم آنان ھم زمان بوده است
كه پیامبر صلى هللا علیه وآله وسلم على علیه السـالم را : گويد جاحظ به نقل از شیعیان مى

دھـد كـه ايـن آگاھــى  ى جنگ با ناكثین و قاسطین و مارقین آگاه كرد، سپس ادامه مى درباره
گويند كه حضــرت  اى ديگر مى عده. قبل از رحلت حضرت صلى هللا علیه وآله وسلم بوده است

سالم داده و دلیلــى وجـود نـدارد كـه بـه  مدت لى علیـه ال ھا پیش از رحلتش اين خبر را به ع
يك . ھنگام رحلت اين خبر را گفتــه باشـد كردن حضــرت را نزد پـس يـك دسـته از روايـات آگـاه 

بل از رحلـت ى ديگر مدت دانند و دسته رحلت مى تالف گويـد. ھـا ق ين اخ : جـاحظ بـراى حـل ا
لى»اعدل االمور و انصفھا بینكم و بینھم« ین اسـالم آوردن ع خبر را ب علیـه  اين است كه اين 

 96.السالم تا رحلت حضرت بدانیم

 گیرى  نتیجه

. تـوان نتـايج مثبـتى بـه دسـت آورد ھاى تاريخى، مى ھاى جاحظ در تبیین گزارش با بیان روش
سبب گـرايش بـه  الى نوشته خود جاحظ به اين روش ھا در البه ھايش اشاره كرده، ولـى بـه 
ھاى تاريخى را ناديده گرفته و به جعل و تحريف روى آورده  مذھب عثمانى بسیارى از واقعیت

 .ھايى از آن ذكر شد است كه نمونه

Page 10 of 12

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\131.htm



 :ھا نوشت پى

 .ى علمیه قم ى حوزه آموخته پژوھشگر و دانش. 1
ھم » حدقى«به ھمین دلیل به او . 6437لغت نامه دھخدا،ص . ى چشم او بیرون آمده باشد كه حدقه جاحظ در لغت به معناى آن. 2

 .471، ص 3وفیات االعیان، ابن خلكان، ج . اند گفته
 .6، ص 2سمعانى، انساب، ج . 3
 .74 ، ص16؛ ياقوت حموى، معجم االدبا، ج 208، ص 12خطیب بغدادى، تاريخ بغداد، ج . 4
 .526، ص 11؛ ذھبى، سیراعالم النبال، ج 75-74، ص 16ياقوت حموى، ھمان، ج . 5
 .71، ص 1شھرستانى، ملل و نحلل، ج . 6
 .409، ص 4؛ ابن حجر، لسان المیزان، ج 431، ص 45ابن عساكر، تاريخ مدينه دمشق، ج . 7
 .74، ص 16ياقوت حموى، ھمان، ج . 8
 .110-107، ص 16؛ ياقوت حموى، ھمان، ج 210ابن نديم، فھرست، ص . 9

 .ابن عساكر، ھمان؛ سمعانى، ھمان؛ ذھبى، ھمان. 10
سالة ) ق 673:د(نقـض العثمانیـه و ابـن طــاوس ) ق 240: د(قابل ذكر است كه اسـكافى . 11 بناالمقالـة الفاطمیـة فـى نقـض الر

، ھشت نقض ديگر كه بر عثمانیه جاحظ نوشته شده، يـاد كـرده 46-45در صفحه ...اند و محقق كتاب بناء المقاله العثمانیة را نوشته
 .است

 .؛ ذھبى، ھمان208ابن نديم، ھمان، ص . 12
 .113، ص 16ياقوت حموى، ھمان، ج . 13
 .69ابن مرتضى، طبقات المعتزله، ص . 14
 .529، ص 11؛ ذھبى، ھمان، ج 107، ص 16ياقوت حموى، ھمان، ج . 15
 .69ابن مرتضى، ھمان، ص . 16
 .122، ص 2؛ شذرات الذھب، ج 471، ص 3ابن خلكان، وفیات االعیان، ج . 17
 110-107، ص 16؛ ياقوت حموى، ھمان، ج 210ژابن نديم، ھمان، ص . 18
 .247، ص 3میزان االعتدال، ج . 19
 .253، ص 3الغدير، ج . 20
 .113، ص 16ياقوت حموى، ھمان، ج . 21
 .ھمان. 22
 .526، ص 11؛ ذھبى، ھمان، ج 214، ص 12خطیب بغدادى، تاريخ بغداد، ج . 23
 .215، ص 12؛ خطیب بغدادى، ھمان، ج 209ابن نديم، ھمان، ص . 24
 .240 جاحظ، رسائل الجاحظ، الرسائل السیاسیه، ص. 25
 .227 ھمان، ص. 26
 .213و  129ھمان، ص . 27
 .202ھمان، ص . 28
 .394ھمان، ص . 29
 .208ھمان، ص . 30
خود از لفـظ  قابل ذكر است كه جاحظ در نوشته. 31 ناى » طبـع«. معـانى مختلفـى اراده كــرده اسـت» طبـع«ھاى  در لغـت بـه مع
غوى ). 13548، ص 9لغت نامه دھخدا، ج .(به كار رفته است» سرشت، خوى، فطرت، گرايش و تمايل« جاحظ با توجه بـه معنـاى ل
ثال طبیعــت ) 202 الكالمیه، ص...الجاحظ، رسايل. (، گاھى معناى طبیعى و فلسفى آن را اراده كرده است»طبع« به اين معنـا كـه م

اتفاق نظر در يـك خبـر » طبع«گاھى از لفظ . آتش، آن است كه به باال رود و طبیعت سنگ يا اشیاء ديگر آن است كه به پايین بیايند
 .به تفسیر و توجیه مبانى خود پرداخته است» طبع«را اراده كرده است؛ از اين رو با استفاده از لفظ 

 .91-90جاحظ، ھمان، االدبیه، ص . 32
 .99ھمان، الكالمیه، ص . 33
 .72ھمان، السیاسیه،ص . 34
 .374ھمان، ص . 35
 .353 ھمان، ص. 36
 .144ھمان، الكالمیه، ص . 37
 .147ھمان، ص . 38
 .ھمان. 39
 .145ھمان، ص . 40
 .ھمان. 41
 .21ھمان، ص . 42
 .136ھمان، ص . 43
 .141ھمان، ص . 44
 .ھمان. 45
 .83ھمان، ص . 46
 .131ھمان، ص . 47
 .139ھمان، ص . 48
 .65-59ابن طاوس، بناء المقالة الفاطمیة، ص : ك.ر. 49
 .153جاحظ، ھمان، السیاسیه، ص . 50
 .132ھمان، ص . 51
 .133ھمان، ص . 52
 .65ابن طاوس، ھمان، ص : ك.ر. 53
 .148ھمان، ص . 54
 .135جاحظ، ھمان، السیاسیه، ص . 55
 .137ھمان، الكالمیه، ص . 56
 .206ھمان، السیاسیه، ص . 57
 .264ھمان، ص . 58
 .230ھمان، ص . 59
 .212ھمان، ص . 60
 .208ھمان، ص . 61
 .154ھمان، ص . 62
 .205ھمان، ص . 63
 .206ھمان، ص . 64
 .289، ص 1جاحظ، ھمان، تحقیق عبدالسالم ھارون، ج . 65

Page 11 of 12

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\131.htm



 .182، ص 1الحیوان، ج : ، به نقل از132ذكاوتى، جاحظ، ص . 66
 .ھمان. 67
 .226جاحظ، ھمان، السیاسیه، ص . 68
 .226ھمان، ص . 69
 .227ھمان، ص . 70
 .ھمان. 71
 .ھمان. 72
 .226ھمان، ص . 73
 .180، ص 3ھشام، سیره، ج  ابن: ك.ر. 74
 .226جاحظ، ھمان، ص . 75
 .223جاحظ، ھمان، السیاسیه، ص . 76
 .224ھمان، ص . 77
 .353ھمان، ص . 78
 .252شیخ مفید، الجمل، ص . 79
 .107، ص 16؛ ياقوت حموى، ھمان، ج 211ابن نديم، ھمان، ص . 80
 .128جاحظ، كالمیه، ص . 81
 .226ھمان، سیاسیه، ص . 82
 .206 ھمان،ص. 83
 .183 ھمان، ص. 84
 .182 ھمان، ص. 85
 .207 ھمان، ص. 86
 .232ھمان، ص . 87
 .238ھمان، ص . 88
 .383 ھمان، ص. 89
 .450 ھمان، ص. 90
 .153 ھمان، ص. 91
 .ھمان. 92
 .130 ھمان، ص. 93
 .153 ھمان، ص. 94
 .130ھمان، ص . 95
 .158 ھمان، ص. 96

 :منابع

 ).م1988/ق1408بیروت، دارالفكر، (ابن حجر، لسان المیزان،  -
 ).بیروت، دار صادر(ابن خلكان، وفیات االعیان، تحقیق احسان عباس  -
 ).بیروت، دارالفكر(ابن عساكر، تاريخ مدينه دمشق، تحقیق على شیرى  -
 ).ق1409بیروت، دارالمنتظر، (ابن مرتضى، طبقات المعتزله، تحقیق سوسنه ديقلد  -
 ).تا نا، بى جا، بى بى(ابن نديم، الفھرست، تصحیح تجدد  -
ــدالحفیظ شــلبى، مصــطفى الســقاء و - ــق عب ــة، تحقی ــن ھشــام، الســیرة النبوي ــم، ... (اب ق

 ).ش1363انتشارات ايران، زمستان 
 ).بیروت، دارالكتب العلمیة(بغدادى، خطیب، تاريخ بغداد، تحقیق مصطفى عبدالقادر عطا  -
ھالل، (جاحظ، رسائل الجاحظ، تصحیح على ابوملجم  - بة ال 1987بیروت، منشورات دار و مكت
 ).م
 ).م1988/ق1408بیروت، داراحیاء التراث العربى، (حموى، ياقوت، معجم االدبا  -
 ).ش1380تھران، انتشارات طرح نو، (ذكاوتى، جاحظ  -
 ).ق1413بیروت، مؤسسة الرسالة، (ذھبى، سیراعالم النبال، تحقیق شعیب االنؤوط  -
لى محمـد البجـاوى  - قد الرجـال، تحقیـق ع فى ن بـیروت، دارالفكــر، (ذھبى، میزان االعتدال 

 ).تا بى
 ).ق1403بیروت، دارالكتب العلمیه، (سمعانى، االنساب، تحقیق محمد عبدالقادر عطاء  -
 ).قاھره، مكتبة االنجلو(شھرستانى، كتاب الملل و النحل، تخريج محمد بن فتح اللَّه بدران  -
ید،  - صنفات الشـیخ المف صره(شیخ مفیــد، م عترة فـى حـرب الب ّد ال صرة لسـی ) الجمـل و الن

 ).ق1413قم، مكتب اإلعالم االسالمى، (تحقیق سیدعلى میرشريفى 
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