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چكيده
م است،ن سولى قرعثمان عمرو بن بحر ملقب به جاحظ،اديب و متكلم معتزابو

ده3استآورشته تحرير درل عمر صد ساله خويش قريب سيصد كتاب به رى در طوو
مخى از مباحث علومستقيم به بحث اعجاز و برخى از آنها مستقيم يا غيركه در بر

C او اين است كه بـهداخته است؛اقتضاى شـيـوخى از آيات پرآنى و تفاسيـر بـرقر
جه كند.هم3چنين بابحث3هاى كالمى3 و مباحث ادبى وبالغى و بيانى بيشتـر تـو

ا بهآن رشنى از اعجاز بيانـى قـرجه به مبانى زبانى و بالغى خويش تـصـويـر روتو
٢د به تصوير بكشد.نسل3هاى بعد از خو

هان بعد ازآن پژوقرقان وّايى بر انديشه اديبان و محـقتالش3هاى جاحظ تأثير بسز
صآن به خصون قراموى پيراى شناخت انديشه3هاى وى گذاشته.بايسته است برو

ى باد وخوره3 بـرداخته و نحـوايش ادبى و كالمى3بدان3هـا پـرتفسير آياتى كه بـا گـر
ىى وض3هاى تفسيرمانه3اش با مطالعه در آثار جاحظ مبانى و پيـش فـرشبهات ز

دد.شن گرهان روآن پژواى قربر
ل،تفسير ادبى.جاحظ،مبانى،تأويه�ها:ا��ژكليد و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان.م و تحقيقات تهراحد علواد اسالمى،وحديث از دانشگاه آزآن وم قرشته علوشد رشناسى ار.كار*
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مقدمه
گلى بزرمان معتزّ ـ يكى از اديبان و متكل٢٥٥جاحظ،ابو عثمان عمرو بن بحر ـ م 

شته3هاى مختل_ا از راف مى3شناسند؛3زيرا دانشمندى جامع االطـرى رم است،ون سوقر
ر وّد و در لغت و ادب متبـحل به شمار مـى3روّاز اومان طـرّد و يكى از متكـلگاه بـوم آعلو

انده و بـاا خود رجمه شده بـوم مختلفى كه از زبان3هاى ديگر به عـربـى تـركتاب3ها3ى علـو
ع هستند.ّنان نيز آشنايى داشت.از اين رو،تأليفات جاحظ بسيار متنوحكمت و فلسفه يو

ى در ميان مباحثا نشان مى3دهد.وى راى كالمى3و اعتقادى ول در آثار جاحظ،آرّتأم
ى نشان دادهه بيشترّجآن تو و قر(ص)ّدت محمت حضرّاعتقادى به مبحث خدا3شناسى و نبو

ند به تفصيلحيد صانع و صفات خداومان،به اثبات صانع و توّاست و همانند ساير متكل
ند در جهان كامـالد خداوجوى بر اين باور است كـه داليـل وت كه وداخته با اين تـفـاوپر
فى مى3كند و نبايد با مباحـثّا معرد رد خالق خوشن است و هستى با زبان خواضح و روو

ه3اى بالغىا معجزآن ره محكم قرّد و با ادلنج3تر كرا بغركالمى3بحث خداشناسى رفلسفى و
اهينت3ها و بـرّا يكى از حـجفى مى3كنـد و آن رد،معرار دارأس همه معجز3ه3هـا قـركه در ر

مى3داند.(ص)ّدت محمه حضرت و معجزّنبو
داختهش به تفسير آياتى پـرا در ميان آثارّد؛امى مستقلى ندارجاحظ با آن3كه اثر تفسير

ايط خاصى در تفسير آيات الهى در شـرات وا بيان مى3كند،اشـارى رى وه تفسيـركه شيو
ل تاريخ برايى در طوده و تأثير بسزآنى باز كران قرهشگراى پژوا برى رفته و مسيرباليدن گر

ا بنيانگذار تفسير ادبـى وى ران وى كه مى3تـوتفاسير ادبى و كالمى3گذاشته است.به3طـور
انىّرى مفسده و پس از وار كرا هموى مسير علم بالغت ربيانى ناميد،انديشه3هاى ادبى و

آندند.از جمله كسانى كه به جنبه بالغى و بيانى قرد به3كار برا در تفسير خوه جاحظ رشيو
ـ م مخشرى نشان داده3اند،زه بيشترّجپس از جاحظ تو ـ است و٥٣٨ى  ى در كتاب«الكشاف 

آنه التأويل»بر جهات بالغت در تفسير قـرجون االقاويل فى الوعن حقائق التنزيل و عيـو
آن كه شامل كنايـات،د كه بالغت قرى معتقد بـوان اهتمام ورزيده است.وبيش از ديگـر

ب3هاى بالغى و بيانىات،تشبيهات،تمثيل و مجاز،تقديم و تأخير و ديگر اسلـواستعار
الى يا ابو حامد غز٣جسته و بى3نظير است.ق العاده نسبت به ديگر كتاب3ها،برد،فومى3شو

خى از عقايد تحت تأثير كالم جـاحـظد در بر ـ با آن3كه شافعى مذهب بـو٥٠٥ ـ ٤٥٠ـ م
ح مى3كند و در اثبات كالمش به گفته3هاى جاحـظان سند مطرا به عنوى رده و نقليات وبو
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ن «امينى،و تفاسير ادبى معاصر چـوازتفسير فخـر رل درّاستناد مى3كند؛همچنين با تـأم
ان ديد.از آن3جا كها مى3تولى»،بنت الشاطى تأثير انديشه3هاى ادبى و كالمى3جاحظ رالخو

ىهان بعد از وآن پـژوقان و قرّايى بر انديشه3 اديبـان و مـحـقتالش3هاى جاحظ تأثير بـسـز
آنن قراموى پيراى شناخت انديشه3هاى وشته سعى بر آن شده است كه برگذاشته در اين نو

داخته است،با مطالعه درايش ادبى و كالمى3بدان3ها پـرص تفسير آياتى كه با گـربه خصو
دد.شن گرهان روآن پژواى قرى برى وض3هاى تفسيرآثار جاحظ مبانى و پيش فر

ر تفسير تا جاحظّسير تطو
ان بابى درى به عنوايت3هاى تفسيرم آغاز شد.ابتدا رون دول قرّاز نيمه اوتدوين تفسير

(ص)ل از پيامبرده مى3شد.به تدريج اهتمام مسلمانان به تفسير منقوكتاب3هاى حديث آور

ن گشت.ازّى بر مبناى تفسير مأثور،مدوت يافته و كتاب3هاى تفسيرّو صحابه و تابعين شد
احكيع بن جر ـ و١٦٠ ـ شعبة بن حجاج ـ م ١١٧مى ـ م ّن سلجمله:تفاسير يزيد بن3هارو

اق بن همام ـ م ـ عبد رز٢٠٥ى ـ مح بن عبادة بصر ـ رو١٩٨ ـ سفيان بن عيينة ـ م١٩٧ـ م
ـ.٢٤٩ ـ و عبد بن حميد ـ م ٢٢٠ ـ آدم بن ابى اياس ـ م ٢١١

چه اينك از تفاسيرت گماشتند؛گـرّدند كه به تدوين تفسير هـملين كسانى بوّاينان او
انرّشته3هاى اين مفسى،نقل3هايى از نولى در كتاب3هاى تفسيرآنان كتابى در دست نيست و

٤به يادگار مانده است.

م ديگر اسالمى3جدا شد و درى به تدريج علم تفسير از علوم هجرن سوم قراز نيمه دو
آن كش_اى قرع محتوف نظر از تنـوديد؛صر تدوين گرًآن مستقالم تفسير قـرن سواخر قراو

فت.ار گرسى قرد بحث و بررآن و فهم مقاصد آن به3طور مستقل مورمعانى و مفاهيم آيات قر
داختهخى آيات پرى برآن»3به تفسير لغو ـ در تفسير«معانى القر٢٠٧ اء ـ م ّيا فرّكرابوز

ـ مهشگراست.و پژو ـ ر٢٧٣ان ابن ماجه  ت3دانشىا به صورلين كسى مى3دانند كه تفسير را او 
ده است.سپسآورشته تحرير درآن به ره3هاى قرتيب سورنه3اى منظم،طبق ترجداگانه و به گو

د و حائز اهميت مى3باشد.شته3هايش كامال مشهوا ميان دست نوات جاحظ راشار

ى جاحظمبانى تفسير
دهاى اعتقادى يا علمى3گفته مى3شوض3ها و باورآن به آن دسته از پيش3فرمبانى تفسير قر

ا دانستد.بايد اين مطلب ردازآن مى3پردادن آنها،به تفسير قرارش و مبنا قرر با پذيرّكه مفس
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ح نمى3كند،بلكه قبل ازا مستقيم مطـرد رض3هاى خوآن هنگام تفسير،پيش فرر قرّكه مفس
الت ذهنىت مقبوض3ها،به صورفته است و آن پيش فرا پذيرد به تفسير اين مطالب رورو

٥د.ه دارّجدگاه به آنها تور ناخوّآمده و مفساو در

ر آشناّى مفسان با مبانى تفسيرى مى3تود وخوره3 برر از آيه و شيوّداشت مفسه براز نحو
ّرايش3هاى مفـسش و گرت شناخت مبانى هر تفسيـر،در شـنـاخـت روّشد.به همين عـل

٦گذار است.ش3ها در شناخت مبانى تأثيرگذار است و بر عكس،شناخت روتأثير

آنىم قرخى از مبانى مباحث علوح برد آيات در آثار جاحظ و طره كاربرل در نحوّبا تأم
م مى3داند؛اختالف در تأويلا الز؛تأويـل رًد،مثالى جاحظ پى3بران به مبانى تفسيـرمى3تو

د از لفظ،معانـىا نشان دهنده3طبيعت انعطاف پذير زبان مى3داند كه باعث مى3شـوآيات ر
ا درشمنـدى رد؛بلكه نكات بسيار ارزـه دارّجى نه تنها به تأويل تود.واده شـونى ارناگوگو

ساندن هدفاى انتقال مفاهيم و رى برارا ابزجمه رى ترده است.وح كرجمه مطرص ترخصو
جمه وى ترارنده مى3داند و در بيان دشـواننده يا شنواد نويسنده و گوينده به ذهـن خـوو مر
ده وه كرابطه آن دو اشارد.هم3چنين به لفظ و معنى و رجم بسيار تأكيد دارت مترم مهارلزو
آناهد بار ديگر بگويد كه قـرجمه و تأويل ذكر مى3كند.جاحظ مـى3خـوا در تريت آن رّاهم

ى3كهد به3طورد دارجونى آن وابط� زيبايى بين الفاظ و معانى دروا كه رساخته بشر نيست،چر
ى بهد.هم3چنيـن وا جايگزين آن كـرى رداشت و لفظ ديـگـرا برآن لفظـى ران در قرنمى3تـو

ده و با نگاه عقلى به تبيينآن به عقل اعتماد كرت از مبانى اعتقادى خويش در تفسير قرّتبعي
د.مخالفت مى3كردند،ك مى3كرّآن تمسداخته است و با كسانى كه فقط بر ظاهر قرآيات پر

تأويل از ديدگاه جاحظ
د:اى تأويل دو تعري_ مى3آورجاحظ بر

ماى بيان مفهوجـاحظ بر ٧ى.جاع لفظ از معناى حقيقى به معناى مجاز.تأويل ار١
انم بهب هنگامى3كه عهد مى3بست كه:اگر تعداد شتـرند و مى3گويد:عرتأويل مثالى مى3ز
اى بتها قربانى كنـم و بـر٨هسد،فالن تعداد عتيرأس بـرسفندانم به فالن رفالن نفر و يا گـو

اتأويلد رسيد،سخن خود مى3رده بوت كـرّسفندانش به آن عددى كه نيان و يا گون شترچو
د و مى3گفت:من گفتم كه عدد،«شاة»3قربانى مى3كنم و آهـو،هـمـان3«شـاة»3اسـتمى3كر

د،ده 3بوسفند نيت كرا كه گوچنان3كه غنم نيز همان شاة است و از اين رو،تمام قربانيانش ر
٩ار مى3داد.ان قراز آهو
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ى زبان مى3داند كه بـهء استفاده از انعطاف پـذيـرعى سوا نـونه تأويل رجاحظ اين گـو
١٠فته است.گرده به كارا به معنايى كه مطابق ميلش بودن لفظ،تأويل كننده آن رسبب عام بو

سى، نامشافه»3مى3گويند:در فاراجع3به3«زر رًه،مثالاژم استفاده معناى متقابل وع دو.نو٢
١١ا به «ضبع»تأويل مى3كنند.ة»3و پلنگ را به3«بقرا به3«بعير»3و گاو رشتر،گاو،پلنگ است و شتر ر

ى است كهانش همان تفسير لغوم از ديدگاه جاحظ و معاصرع دومعناى تأويل در نو
١٢با معناى نص مطابقت داشته باشد.

جيـه دلى بر اين باور است كه گاه تأويـل از تـوه به تعري_ جاحظ،گـويـى وّجبا تـو
لى باد آيد،وجود كه در اذهان اختالفى به وجب مى3شـود كه موچشمه مى3گيراهى سر3بخو

دم مى3داند و بر اين باور است كه اختالف در تأويل آيات خوا الزد جاحظ تأويل رجواين و
ان از لفظ،معانـىنشان دهنده طبيعت انعطاف پذير زبان است كه بـه ايـن سـبـب مـى3تـو

اى بندگانش درند بره مى3كند كه خداوسو به اين نكته اشارد و از ديگراده كرا ارنى رناگوگو
دادهارا قرد عقل و جستجو از اسباب عـلـم و… رندگى،حقايقى از قبيل اختيار و كـاربـرز

١٤د.ويل سبب هالكت انسان شوهر چند كه اشتباه در تأ١٣است.

جمهرت
جمه است.در عصره3 ترا و انديشه3هاى جاحظ نظر او درباره در آرّجاز نكات قابل تو

فت.نه انجام مى3گرن و گفته3ها از زبانى به زبان ديگر به دو گوجمه متوجاحظ،تر
هاژش به جاى هر كلمه از زبان اصلى،ود.در اين روجمه كلمه به كلمه بول:ترّش اورو

ا جايگزين مى3شد.معادل آن از زبان ديگر ر
تا به صوراى آن رنده محتواند و شنوا مى3خود كه كسى متن اصلى رم:آن بوش دورو

ديد،يا آناه الفاظ و جمالت آنها با يكديگر يكسان و منطبق مى3گرشت،خوجمه مى3نوتر
جمـهل در ترّش اود رواتى در الفاظ و جمالت داده مى3شد.جاحـظ عـقـيـده3 داركه تغيـيـر

جمه از زبانجمه آن نيست كه كلماتى معادل متن ترست و سخي_ است و هدف از ترنادر
اد نويسنده و گويندهساندن هدف و مرجمه انتقال مفاهيم و رى كنيم؛بلكه ترديگر جمع3آور

انددنمى3توجمه كار ساده3اى نيست و فرنده است.جاحظ مى3گويد:تراننده يا شنوبه ذهن خو
جمه فنى است كه همانندهرجمه اقدام كند.ترف اين3كه به زبانى آشنايى يافت،به تربه صر

١٥مند است.ص نيازّدانش و فن ديگر به متخص

د.از نظر جاحظجم بسيار تأكيد دارت مترم مهارجمه و لزوى ترارجاحظ در بيان دشو
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گى3هايى باشد:اى ويژجم بايد دارمتر
ط كامل داشته باشد.او بايد در هر دوّجم بايد به هر دو زبان مبدأ و مقصد تسل.متر١

سيده رّص او در هر دو زبان به باالترين حدّت داشته باشد و تخصه مهارزبان به يك انداز
١٦دم نسبت به هر دو زبان باشد.باشد،تا جايى كه داناترين مر

جما است.مترا دارى رّافت3هاى خاصگى3ها و ظرى هم3چنين مى3گويد:هر زبان ويژو
ب المثل3ها و تمامى3نكات هر دو زبانه33ها،كنايه3ها،ضراژن وناگوم است به معانى گوالز

١٧مطلع باشد.

ع متنضود،بايد نسبت به مـوت دارجمه مهـاره كه در فن ترجم به همان انـداز.متر٢
١٨ط داشته باشد.ّگاهى و تسلجمه نيز آتر

عايت امانت ود و بر اين باور است كـه رجم نگاهى دقيـق دارليت مترجاحظ به مسـؤ
ده؛به اين امر اقداماز نكرا احرم رايط الزجم شرجمه،اقتضا مى3كند تا متر كامل ترّاداى حق

ن3تر مى3داند و مى3گويد:اتب افزوا در كتاب3هاى دينى به مـرليت رنكند.جاحظ اين مسـؤ
 و خاص،محكم وّه و احتماالت مختل_،عامجوآن يا حديث بايـد وجمه قرجم در ترمتر

مار دهد و در علوه قرّجد توا مورف،كنايه و تصريح و مانند آن رمتشابه،مقتضاى عقل و عر
ق، بهع و مسايل فوضوت داشته باشد.غفلت نسبت به هر يك از مون مهارناگون گوو فنو

د و اشتباه در انتقـالند و احكام الهى منجر مـى3شـوصاف خداوجمه و تبييـن اوخطا در تـر
جممتر١٩ا به تباهى مى3كشانـد.ت آنان رد و آخردم دنيا مى3شـوف و احكام الهى به مـرمعار

ن به زبانداندن متـوگرا در برم،نهايت دقت و امـانـت رايط الزدن شرا بوبايد گذشتـه از دار
٢٠د ايفا كند.ا كه بر عهده دارى رليت خطيراند مسؤد تا بتوديگر به كار گير

ابطه لفظ و معنىر
د،مسأله نسبت ميانى3كه در تفسير آيات الهى نقش دارّى مهميكى ديگر از مبانى فكر

آن است.از ديرباز دانشمندان درلفظ و معنا و جايگاه و مقام هر يك از آنها در تفسير قـر
اتى است كهند؛مبدأ و سر آغاز اين مسأله اشارم لفظ و معنا بر هم اختالف دارّتقديم و تقد

دند.ازا آغاز كرله اين بحث رمان معتزّد و در ميان مسلمانان متكلسطو يافت مى3شودر آثار ار
ى به بحث لفـظ وّد خاصله بر مبانى لغت و كالم سخن مى3گفتند؛رويـكـرآن3جا كه معتـز

ص دفاع از اعجاز دانست.ان در خصوا مى3تولين تالش آنان رمعنى داشتند.او
م يكى از آنهاّابطه آنها و جايگاه و تقديم و تقدع ردر آثار جاحظ مسأله لفظ و معنا و نو
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ب ومى3بين عراع قور از نزّد.چه بسا اين مسأله متأثاكنده ديده مى3شوى به شكل پربر ديگر
ب3ها درف است آغاز شد و در دفاعيات جاحظ از عـرة معـروّعجم كه به نهضت شعوبـي

ابر شعوبى3ها ديده شده 3است.بر
ا بر معنا مقدم مى3دانست.قائلين به اين باور بـرند كه جاحظ لفظ رخى بر اين باوربر

عمرودى به نام ابوده است كه مرد آورى در كتاب خواين سخن جاحظ استناد مى3كنند كه و
جد مى3آيدد و از شنيدن آن3چنان به وا مى3شنوشيبانى روز جمعه در مسجدى دو بيت زير ر

ا بنويسد:ند و آن دو رات و كاغذ بياوركه دستور مى3دهد دو
جال3ال 3الرت3سـؤفـإنمـا3المـوت البـلىت موال تحسبن المو
ال3 من ذاك3لـذل3الســؤّأشــد3 ذاّت و لـكـنكـالهـمــا مـو

دان است.دن مراقعى گدايى كرگ ودى مپندار؛مرگ نابوا مردن رمر
شت3تر استاست و گدايى،زى در خوارلى اين از آن؛به سبب خوگند وهر دو مر

لى از آن3جا كهده وا ذكر كرجاحظ در ادامه سخنش اعتقاد شيخ به شايستگى معانى ر
شنى و زيبايىف و روج حروانى مخارگان و رواژن و گزينش ودر نقد كالم شيخ ايجاد وز

٢١ا لفظ مدار مى3دانند.ى را مهم دانسته؛وساخت كالم ر

ى همان قدر كه بهسد وداشت او از آيات به نظر مى3ره3 برل در آثار جاحظ و نحوّبا تأم
ده است،از آن3جا كه سـبـكم شمرّا مـهيت داده و آن رّلفظ بها داده است به معنا نـيـز اهـم

شانه نگارا به33طور روزد رد و انديشه3ها و دريافت3هاى خوه بومرش جاحظ به شكل روزنگار
اىا كامل نمايد.به هميـن سـبـب آرع نگاهـش رشيده نود كـوندگى خول زد و در طـومى3كر

ىش وش از همين سبك نگاراى مختل_ او در آثارد و اين آرش ديده مى3شون در آثارناگوگو
ا به طـورش رداشت3هاى مختل_ كسانى شده است كه آثـارخى بـرد كه سبب بربر مى3خيـز

ده استا ايجاد كرم رّهدند و اين تـوى مطالعه نكردند يا به طور كامل3تركامل به3دست نياور
ى به نظرل در آثار وّا بر معنى مقدم دانسته است در حالى كه بايد گفت با تأمى لفظ ركه و

سيده و گفته است: حقيـقـتنه3اى اعتدال لفظ و معنـا رسيده كه در نهايت جاحظ به گـور
 اسم هم آنّان هم باشند و حـقمعنا آن است كه اسم دقيقا قالب او باشد و هر دو همـخـو

٢٢هم نيز نباشد.ى3كه متشابه و دردد.به3طورد و نه كمتر از آن گراست كه نه بر معنا پيشى بگير

ابطه لفظ و معنا،كمك شايانـى در شـنـاخـتص رخصوشناخت ديدگاه جـاحـظ در
تباط لفظ و معنا بـه33طـوره3ى ارى دربارد.از اين رو ديدگـاه وى دارى وانديشه3هاى تفسيـر
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د.مختصر بيان مى3شو
ا كه دردم الفاظى ر.مر١ت3ها مى3گويد:ّهنگ ملص جايگاه لفظ در فرى در خصوو

ت3هاّمى3ها بخيل3ترين امضع مى3كنند.جاحظ مى3گويد روند وه به آن3ها نياز دارمرندگى روزز
دم ازى ادامه مى3دهد مرد.ود ندارجوهنگ لغت آنـان وه بخشش در فراژا كه وهستند؛چـر

جاحظ بر اين باور است كه٢٣د داشته باشد.اى آنان كاربراسم3هايى استفاده مى3كنند كه بر
د كهد دارجو.الفاظـى و٢ ٢٤د.ان به افكار آنان نيز پـى3بـرمى؛مى3توفت بر لغت قـوبا معـر

داند..الفاظ محدو٣ ٢٥د.ه معانى آن فهميده نمى3شون اشاربدو
ا كه معانى بسـيـارى بر اين باور است حكم معانى خالف حكم الفـاظ اسـت.چـرو
 و در اهميت معنى بـه دو٢٦د است.ا نام3هاى اين معانى بسيار مـحـدوّده است،امگستـر

تند از:ده كه عباره كرنكته مهم اشار
ن معنا لغو است و.بعد از ايجاد معنا،لفظح است و لفظ بدو.لفظ بدن و معنا رو١

٢٧د.ايجاد مى3شو

د كه بر آن معنا نباشدد ندارجوا اسمى3وّد كه اسمى3بر آن نيست.امد دارجو.معانيى و٢
ندد كه خداوو نتيجه مى3گيـر)٢/٣١ة،(البقر»هاّم آدم األسماء كـلّو علو استناد مى3كند به آيـه«

٢٨نگ3ها و طعام3ها و….كيب را به آدم ياد داده است،از جمله معانى ترتمامى3معانى ر

د.و مى3گويد:يكى از لغت شناساننده مى3شودن ز.معانيى در ذهن است و با بكار بر٣
د و در اذهانشان نقش بستهدمان جاى دارو ناقدان معانى گفته است:معانيى كه در سينه مر

اتشاند تفكرلوكت است و مونشان به جنبش و حرسته و در اندروشان پيوو به انديشه و خاطر
د و عدمش يكسان است.آنچهجوده،ون و در پرس،مكنوشيده و پنهان دور و نا3مأنواست،پو

ا به فهمخبر دادن از آنها اين است كه آنان ردن3شان است ونده مى3كند،ياد كرا زاين معانى ر
ا حاضرا ظاهر،غايب3شان رشان مى3كند.پنهان3شان رد آشكارديك ساخته و بر عقل و خرنز

اتبيين و تفسيـرد و بيان است كه معانى مشتبه رداند.همين ياد كرديك مى3گرا نزشان رو دور
اس را شناسا،نامانوا مطلق، ناشناخته را مقيد،مقيد را مى3گشايد.مهمل ره3ها رمى3كند و گر

٢٩ند.ا نشان آشنايى مى3زا مشهور مى3كند و بى3نشان رس،گمنام رمانو

انا به ميـزشنى معنا رى رود.ود دارجومعنا وابطه تنگاتنگ بين لفـظ واز نظر جاحظ ر
ت و حسن اختصار مى3داندو بر اين اعتقاد است كه هر قدرستى اشارح داللت و درضوو

 و هم3چنين٣٠ند.دمندترآمدتر و سواضح3تر باشند،كارشن3تر و وات روكه دالالت و اشار
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سدنده به حقيقت آن برد تا شنوده بر مى3گيرا اسم جامعى دانسته كه از باطن و نهان پرلفظ ر
يتّا بااهم و سخنش ر٣١اهد باشد.د.حال اين بيان و داللت هر چه مى3خوو معنا آشكار شو

ند نظر دارّنده مـدا محور كار و غايتى كه گوينده و شنومعنا ادامه مى3دهد و مى3گويد:زير
دانى،آناضح گرا وا تفهيم كنى و معنا رت رم است پس،با هر چه منظورّهمانا تفهيم و تفه

٣٢ضع.چيز مصداق بيان است در آن مو

ه مى3كند كه بعضى از الفاظابطه لفظ و معنا به بحث كتابت نيز اشاره بر رجاحظ عالو
ط،معانىشرود وارا به اختالف موّظ با يكديگر همانند هستند،امّهر چند از نظر كتابت و تلف

مانى كه اسمى3با اسمى3ديگر از نظر لـفـظ وضيح مى3دهد كه زى تو و٣٣نـد.نى دارناگوگو
ايطى بهتريند و داللت اختالف داشت در چنين شرد،لكن از حيث مورشتن شباهت دارنو

ه و مقاليه و نيز از حـاالتّاين حاليا از كسانى كه به آن تكلم مى3كنند و از قـرمعناى لفظ ر
ندآن مثال مى3زا در قرب رّه طياژان فهميد.جاحظ وفته3اند،مى3توار گركسانى كه مخاطب قر

٣٤د.ظ يكسان،معانى متعددى دارّنه با داشتن كتابت و تلفكه چگو

ه مى3كند و معتقدّجه3ى لفظ و معنا تـو و دقيق دربارّى هم چنين به نكته بسيار مهـمو
د و هرن مى3شـوگومان در باب لفظ و معنـا دگـرنى زگودمان با دگـرق شناسى مـراست ذو

ّلى مى3گويد:زبان در حال تغيير و تـحـوا مى3پسنـدد.وى رّمانه3اى سخن و نكتـه خـاصز
سميت پيـداى از طريق اشتـقـاق ره33هاى ديگـراژد و وك مى3شوه3ها متـرواژخى واست،بـر

ى ازدم،بسيارنى است.مرگول و دگرّض تحوا كه هر پديده اجتماعى در معرمى3كند،چر
٣٥ده3اند.ك كرد داشته است تران جاهليت كاربرا كه در دورها رچيز

ا كهآن ساخته بشر نيسـت،چـرا بيان مى3كند،تا بگويد قـرهـا رجاحظ همه اين گفتـار
آن لفظىان در قرى3كه نمى3تود.به3طورد دارجونى آن وابطه3اى زيبا،بين الفاظ و معانى درور
ه33هاىاژى به وّه خاصّجى تود.و با اين مبانى فكرا جايگزين آن كرى رداشت و لفظ ديگرا برر

نه تالش3هاىى به اين3گود كه در بخش تفسير لغودازد و به تفسير و تأويل آنان مى3پرآنى دارقر
د.ه مى3شوى اشارو

ر در تفسيرّتأثير شخصيت مفس
 عالمى3كه بهًد.مطمئناى تأثير دارش وع نگردى،در نوابعاد مختل_ شخصيت هر فر

ايش3ها و منش3هايىد خالى الذهن نيست؛بلكه انباشته از دانسته3ها و گراغ متنى مى3روسر
ىداشت3هـاى ود؛بخشى از برى از متن تأثير مى3گـذارداشت ون شك در بـر3است كه بدو
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هايى كه گاه جنبه مذهبى وست و بخشى ناشى از اعتقادات و باورناشى از دانسته3هاى او
٣٦د.اهد بوداشت او،بى3تأثير نخوى نيز در برى3هاى ود،هم3چنين تئورنحله3اى دار

ده3انده داشته3اند؛لكن به آن تصريح نكـرّجان مسلمان از ديرباز به اين امر توانديشور
ه جدى شـدهّجتيكى تـومنـوهش3هايى هـرنق پژوع بـا روضوه3 معاصر به ايـن مـوا3 در دورّام

ر درّب مفـسّك و تعصص جاحظ بر اين باور است كه انـديـشـه،دراست.در اين خصـو
گذار است.ى از آيات تأثيرداشت وه برنحو

ّرب مفسّتعص
ّبه مى3كند و بر اين باور است كه گاهى تعـصر اشارّح و مفسب شارّجاحظ به تعص

ى وعبيدة كه به شعوبى3گرنه،ابوان نمود.به عنور در معناى نص اثر مى3گذارّح و مفسشار
ه3اش چنين مى3گويد:چنان3كه گفتـيـمد و دربارا نام مى3برب مشهور اسـت ربدگويى از عر

ن گذشته سخن گفته3اند در حالى كه از بعضىت3هاى هالك شده و قروّب3ها از اين ملعر
ق و گمنام مى3باشند،ازاب متفـره اعرّد كه در ميان بقيد دارجواز آنان باقيمانده3هايى نيـز و

جديس و لقمان و هر ماس و بنـىهم و جاسم و دبار و عمالق و اميم و طسـم وقبيل جر
وده است:«مود،خدا از آنان خبر داده و فرم ثموا قوّناصور و قيل بن عتر و ذى جدن و…،ام

فهلده است:«موا هيچ باقى نگذاشت.و نيز فرد رم ثموقو؛و)٥٣/٥١(النجم،»د فما أبقىثمو
ى از آنان مى3بينى؟و من در شگفتم كه مسلمانى كه؛آيا اثر)٦٩/٨ة،3ّ(الحاق»ى� لهم من باقيةتر
دجوب كسانى ود در ميان قبايل عرم ثمود،و گمان مى3كند كه از بقاياى قول دارا قبوآن رقر

ده،گفته است:اين نفى از بـابا تأويل كر»3رد فما أبقـىو ثموعبيده كه آيـه:« ابو٣٧ند.دار
ةّفاق شعوبيّداتعبيده نقل3شده،هر چند مورأى كه از ابوحمل بر اغلب و اكثر است،اين ر

ا بهت غلبه كنـد و آن رّسل و بى قيد و استثائـي،مرّآن كه عـاماند بر آيه قرا نمى3تـوّاست،ام
اىى از آنان مى3بينى؟بـرد:آيا اثـرمواغلب و اكثر اختصاص دهد.و پس از آنكـه خـدا فـر

صتى باقى نمى3ماند كه بگويد:ما در ميان3 هر قبيله3اى باقيمانده3اىاشكال كننده و مخال_ فر
٣٨غ.د مى3بينيم،پناه بر خدا از اين دروم عاد و ثمواز قو

صّ تخصعلم و
قى اشخاصّد و طرز تلنه3اى مى3نگرا به گوجاحظ بر اين باور است كه هر كس جهان ر

مى3كه نسبت بهن،بر حسب ديدگاه3ها و علوناگوت آنان نسبت به مسائل و امور گوو قضاو
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ا در نتيجه مشاهده3ها و مصاحبه3هايىد.جاحظ اين نظريه3 رق دارند با هم فرص دارّآن تخص
خى ازده است.او در مصاحبه و گفتگو با برح كرن انجام داده،مطرناگوكه با اشخاص گو

صي_ آناند كه توميان،مشاهده كـرگشت از جنگ با روان لشكر معتصم،هنگام بازسرباز
ده بااد»سعى كرساله«صناعات القوت است.جاحظ در راحد با يكديگر متفاواز قضيه3اى و

٣٩ساند.ا به اثبات برق ربيان اين مصاحبه3ها و ذكر مشاهده3ها و تجربيات خويش،مطلب فو

شادى كه مشاغل مختل_ داشته3اند؛از آن جملـه،پـرورص با افرى در اين خصـوو
ش،اب3فروم3مكتب،حمامى،كناس،شرّا،معلشك،خياط،كشاورز،نانودهنداسب،پز

صي_ مى3كند:ا اين چنين توفتگر مصاحبه مى3كند؛مثال:تربيت كننده اسب جنگ رآشپز و ر
د روبه رو شديم؛و بـهه مساحت يك اصطبـل بـوسعت آن به انـدازكه ما در ميدانـى كـه و

دها در جايى تنگ3تر از رول نكشيد،كه ما آنان ركب طواه از مرد و خاك ره تكاندن گرانداز
مانگاه رو بهسعت يك درشك مى3گويد:با دشمن در محلى به وديم،و پزه كركور محاصر

ا درل نكشيد كه آنان رض كند،طوا عود ره3كه انسان جاى نشستن خورو شديم به آن انداز
ديم،و خياط همان صحنهه در آورله3اى كه با آن حقنه مى3كنند به محاصرمحلى تنگ3تر از لو

شان بهچه3فروار پـارسعت بازصي_ مى3كند:كه ما با دشمن در محلى بـه وا اين چنين تـور
ديم كهصه بر آنان تنگ كـرختن درز لباسى نگذشت،كه عـره دوداختيم.به اندازمقابله پـر

تـابنى پره اى از آنان كشتيم،كه اگر سـوزفته3اند به انـدازار گراهنى قـرگويى در جيب پيـر
٤٠د.ط مى3كرمى3شد بر سر يكى از آنان سقو

ق،بر آن است كه به تبيين تأثير انديشه وجاحظ با بيان مشاهده3ها و مصاحبه3هاى فو
د.اظهاردازى نسبت به امور مختل_ بپراد در تجزيه و تحليل مسائـل و داورص افرّتخص

ه3اىه،حاكى از آن است كه هر كس نسبت به علـم و فـن ويـژهاى جاحظ در ايـن بـارنظر
ا با عينك آن علم و فن خاص تفسير مى3كند.ى جهان هستى رّكلد و به طورگاهى دارآ

كانديشه و در
ده فهم خوا مطالعه كند،به انـدازجاحظ معتقد است هر كس صفحه جهان هستـى ر

اهنمايىا رفت مى3كند و با آنچه انديشه3اش،از اين جهان به او داده و احساس او ركسب معر
ند،فتار خطا مى3شوخى گرداشت مى3كنند و برست برخى دردد،برمى3گرى ما برده به سوكر

ند،در حالى كه در ذات حقايق جهـانجمه3ها با يكديگر تـضـاد دارها مختل_ و ترتفسيـر
ت انديشه3هاه تفاوجمان هستند كه به اندازان و متررّد؛بلكه اين مفسد ندارجوهيچ تضادى و
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چك اين عالمه دقيق و كوى3مى3گويد:ذرند.ودهاى شان با يكديگر اختالف دارو عملكر
ًفاحقيقت3امور،اختالفى نيست،اختالف صرگ3مى3باشد.دردر اين مسير مانند قطعات3بزر

هاد اختالف و جدايى3مرزارب نمى3انديشند و از موخى خواز ناحيه انديشمندان است كه بر
٤١غفلت مى3كنند.

ايىد جاحظ به تفسير رورويكر
ى بر اين عقيدهد مى3كند وخورد و محتاطانه با آن برايت دارى به روّجاحظ نگاه خاص
انايتى نمى3تواى تفسير آيات استفاده كند و از هر روايت براند از رواست هر كسى نمى3تو

د كه خالصـها مد نظر دارايطى رايت شراى استفاده از روى برد،وه بـراى تأويل آيات بهربر
تند از:اى فهم آيات،عبارايت برى در استفاده از رونظريه و
ا احتمال3بدهد،ن نص هم آن رايتى كه بر خالف عقيده يا مذهب نباشد و مضمو.رو١

ع دعا به چند تفسيرضوموا جايز مى3داند و در مقابل آن ايستادگى نمى3كنـد درجاحظ آن ر
،به سخـن)١٠/١٠نـس،(يو»م فيها سبـحـانـكُاهعـوَده مى3كند.مثال در ذيـل آيـه3«ايى اشـاررو

ف سفيان استناد مى3كند كه اهل بهشت در آن3جا زبان به تسبـيـحعبدالعزيز بن ابان از طـر
».�همّاند مى3گويد:«سبحانك اللا بخواهد خداى رگاه يكى از آنان بخوخدا مى3گشانيد و هر

؛)١٠/٨٩نس،(يو»نذين ال يعلموّبعان سبيل الّتكما فاستقيما و ال تتقال قد أجيبت دعويا در ذيل آيه3«
ى نكنيد.به سخن سفيـان ازاه نادان3ها پيروفته شد،استقامت كنيـد و از ردعاى شما پذير

آميـن(ع )ند و3هـارودعا مـى3كـر(ع )سىت مـوده كه حضـرمة استـنـاد كـرابن جريـح از عـكـر
د.ا دعا كننده شمرشان رند هر دو نفرمى3گفت،از اين رو خداو

أى3 استادشد و رضع انكار مى3گيرد،جاحظ موحمت دارايى كه تكل_ و ز.تفسير رو٢
ده و گفته است:ل كرا قبوحمت شده رفتار زايى آن3ها گره آياتى كه در تفسير روا دربارام رّنظ

اىابرد ران اعتمادنكنيد؛اگر چه خـورّى از مفسل بسيارسته مى3گفت:به قوابو اسحاق پيو
ك و پايهن مدرا اكثر آنها بدوب كنند و به هر مسأله3اى پاسخ دهند،زيرامامت جامعه منصو

مة،َكرِب3تر است مثل عد آنان عجيب3تر باشد،محبوى كه نزسخن مى3گويند و هر تفسير
قاتل بن سليمان و ابوبكر اصم مى3باشند كه همه بر يك خـطـاُاك،مّـحَى،ضُِّدكلبى،س

امش خاطر پيدا كنم.آنگـاهستى آنها آرات اينها اعتماد و به درّنه به نظريهستند.پس چگو
حمت افتاده3اند ذكر و سپس انتقاد مـى3كـنـد ودى كه در تفسيـر آن بـه زارمثال3هايى از مـو

؛آيا به شتـر)٨٨/١٧(الغاشيـة،»ن إلى اإلبل كيQ خلـقـتأ فال ينظـروند:«ه3 سخن خـداودربار
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داد شتر و ناقه نيست،بلكه مقصونه آفريده شده است؟گفته3اند:مرنگاه نمى3كنيد كه چگو
شاناى بر كم فرو؛و)٨٣/١فين،ّ(المطف»فينّويل للمطفند:«ه3 سخن خداو دربار٤٢هاست.ابر

داخته3اند و حال آنكهادى پرصي_ اين واديى است در جهنم،سپس به تـوگفته3اند:ويل و
نه است كه3در جاهليت شناختـهب شناخته شده است،پس چگـومبناى ويل در كالم عـر

٤٣ترين سخنان آنهاست.تى كه اين از مشهورنشده باشد در صور

ن نص تحميل كند و در آن نباشد،ى بر مضموا كه چيزايى رگز تفسير رو.جاحظ هر٣
تايت مى3كند كه زبان حـضـرخى اساتيـدش رواقدى از برجايز نمى3داند او مى3گـويـد:و

آن بر اين معنا داللتد و حال آنكه قرهايى روييده بوسايى داشت و بر آن مونار(ع ) سى مو
ا؛3خدايا عـقـده زبـانـم ر)٢٠/٢٧(طـه،»و احلل عقـدة مـن لـسـانـىنـد:«د و سخن خـداونـدار

هاىد كـاران با نقل3هـاى خـوّره از مفـسمى3نيست.ايـن گـروبگشا،دليل بر چنـيـن مـفـهـو
٤٤نق بخشند.دم رود عامه مرا نزد رار خوى انجام داده3اند تا بازشگفت33انگيز

د مى3كند و تأويل3هاىا رده رايت بواساس روفيان كه برخى از تأويل3هاى صوى بر.و٤
ين وّو التده است:«موند فران مثال مى3گويد:خداوى جز خيال نمى3داند به عنوا چيزآنها ر

دده است كه مقصون،زيد بن اسلم خيال كرگند به انجير و زيتـو؛سو)٩٥/١(التين،»نيتوّالز
اى غلو3كنندگان در اينن فلسطين است.برن،زيتواز تين،انجير دمشق ـ شام ـ و از زيـتو

تا به صورند متعال آيـه رم.خداوم از آن نامى3به ميان آورتأويلى است كه ميـل نـدارگفتار
سيله ـ لفظ ـ دمشق ود،مگر به وده است و دمشق و فلسطين شناخته نمى3شوقسم ذكر كر

انى از ذكر تين به تعداد،طعم خشك و تر آن و نيز به پنهان شدنفلسطين و تو تنها مى3تو
ى و بدان بسنده كنى.گ و شاخه3هايش پى ببرزير بر

سد كه:اگرد،به اين نتيجه مى3را مى3شمارن رخت انجير و زيتواو پس از آن3كه منافع در
ا نمى3دانى،وش تأويل3رى و ارزآن برتو به اين منافع مادى دنيايى بسنده كنى،گمان بد به قر

ادنشان آنهـا رده و با نام بـره3ها] داده و قسم به آنـهـا خـورند به اين3[مـيـوعظمتى كـه خـداو
ى وت به بال مگس3بنگـرده،فقط به سبب همين منافع مادى نيست.اگر بـاديـد عـبـرستو

ى كـهط اين كه تيز بين باشى.از امور شگفت3انگـيـزه كنى،به شـرّجانديشمندانه به آن تـو
اهى ديد.پسا خوسعت رگ وپر وست3هاى بزرد،چاه3هاى عميق و پوت تو شوجب عبرمو

س3ها و پندهايى از تصوير اينل و درّهدف اين است كه اين چنين در حكمت آفرينش،تأم
٤٥د.فته شوعالم هستى گر
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ده3اند كهه،گمان كرّفيهى از نادانان صوجاحظ هم3چنين گفته است:ابن حائط و گرو
كّحـى� ربو أوده است:«موند فرا خـداوند،زيرد دارجوانى وان عسل پيغمبـرنبـوردر ميان ز

ده است:موا خدا فرند،زيرن پيامبراريوده3اند كه حو،و نيز گمان كر)١٦/٦٨(النحل،»حلّإلى الن
.)٥/١١١(المائدة،»ينّاريحيت إلى الحوو إذ أو«

ان عسل پيامبر باشند،نبورخى از ز برًفاد كالم ابن حائط مى3گويد:نبايد صرجاحظ در ر
نبورت به زدگـار گفته است:پرورّا خدا به طور عـامبلكه بايد تمام آنها پيامبر باشنـد،زيـر

ان و پادشاهان و ملكه3هاى آنها اختصاص نداده؛ بلكها به مادرد و اين امر رحى كرعسل و
ا اگر شما مسلمان3ايد،اين گفته3 هيچ يك از مسلمانان نيستّبه طور اطالق گفته است ام

عسلنبورت زّد شما باطل است،دليل بر نبوا كه نزا كالمى3رو اگر مسلمان نيستيد،پس چر
٤٦ده3ايد؟آور

ّىى خاصضع3گيران موّرجاحظ نسبت به مفسايى:ان روّره�ى مفسديدگاه جاحظ دربار
خى كه هر چه شنيده3انـد،ا دو دسته مى3داند:برايى ران رورّى مفسد نشان مى3دهد واز خو

فته3اند و دسته3اى كه تالش وا در بيان تفسير بكار گـرايت،آن رن تالش در صحت روبدو
ايى،نظران روّرخى از مفسند.جاحظ نسبت به برايت صحيح در تفسير دارسعى در يافتن رو

كعب قاضى.د از جمله:ابوخوبى ندار
ايت3هايشاندن گفته3ها و روار مى3دهد تا با پست شمرد تمسخر قرا مورخى از آنان رجاحظ بر

ده3اند كه اهلايى گمان كران رورّخى از مفسديد ايجاد كند،بدين منظور مى3گويد:برشك و تر
اخ بينى3اش يك جفـتد و از دو سوردند،پس شير،عطسه3اى زار بـوش در آزح از موكشتى نو

كان به شير است،و فيل يك جفت خوگربه3[نر و ماده]3افتاد،از اين رو،گربه شبيه3ترين حيو
ان به فيل است.كيسان گفت اگر اينك شبيه3ترين حيوج ساخت و از اين رو خوش خاراز دبر

عبيدة به كيسان گفت: مگر نمى3دانـىست باشد بايد گربه3نر،آدم گربه3ها باشد،ابوداستان در
٤٧دش و بقيه خنديدند.د؟و خود دارجوايى وانات آدم و حوعى از حيواى هر نوكه بر

دند به نيكى ياد مى3كند؛از جمله أبـوبـشـرشا بوايى كـوا كه نسبت به تفسيـر روخـى را برّام
٤٨د.ش مجلس بوى كنيه3اش ابوبشر،نيك گفتار و خوى،جاحظ مى3گويد:صالح مرصالح المر

دخورايت محتاطانه برا با روّا انكار نمى3كند.امايت رهمان3طور3كه گفته شد جاحظ رو
دن آن نقلا به سبب شگفت3انگـيـز بـوايت3ها رخـى از رود كسانى،بـرمى3كند و عقيـده دار

ند.ا از باطل مشخص سازدم حقيقت راى اين نقل مى3كنند كه مرمى3كنند،و يا بر
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انمفسر
مى3گويد:در فقه و تفسير و تـأويـلد وا به نيكى نام مـى3بـران رّرخى از مفسجاحظ بـر

٤٩قابت كند.ر(ع ) و ابن عباس و جعفر صادق(ع )احدى نيست كه با على بن ابى طالب

(ع)ست على بن ابى3طالب3ى فقيه و خطيب و دوه ابن عباس مى3گويد:وجاحظ دربار

 و در٥٠د.ى به نام تأويل دارت داشته و ابن عباس كتاب تفسيرد و به علم و تأويل شهربو
أى محكم،علم،فقه،تأويل و خطابهجاى ديگر مى3گويد:بنى3هاشم افتخار مى3كند به ر

 هم3چنين مى3گويد:در٥١سيده3اند.ر(ع ) م ابن عباس و على بن ابى طالبو به همه اين علو
ه بن عباسّ،و عبد الل(ع )سد به على بن أبى طالبعلم و تفسير و تأويل احدى نمى3رفقه و

ا از كسى كه دنيا ر(ع )ّد و جعفر بن محم(ع )ندان على بن حسين بن علىد فرزّو زيد و محم
٥٢دند.ى بودان وى از شاگرد و أبا حنيفه و سفيان ثورعلم و فقه پر كر

ا بهى و سعيد بن جبيـر رسى بصرجاحظ قتادة بن دعامة بن عزيز و أبو خطاب سـدو
ان ابن عباسا و يكى از يـارا انسانى با تقـو و سعيد بن جبيـر ر٥٣د.ر 3نام مى3برّان مفـسعنو
٥٤فى مى3كند.معر

ائيلياتاسر
الىضعى است كه مكتب اعتزافه همان موضع دينى جاحظ در مقابل افسانه و خرا موّام

هش و انتقاد مى3كند،ايى نكود.اين مكتب به3شدت از افسانه3گويى و داستان3سره داراين3باردر
ان اديان گذشته و بيشتر از طريق اهل كتاب به تفسيـرخى از اين افسانه3ها از طريق پيروبر
اه يافته است.ر

اياتى كهه روى دربـارده،وده بر تفسير نيز از چشم جاحظ به دور نـبـوارائيليـات واسر
شته شده كهات نوده است كه در تورده،مى3گويد:كعب احبار نقل كركعب احبار نقل كر

شدگارا و مخالفت با پرورقت به ده كيفر دچار شد و آدم به سبب اطاعت از حوا در آن وحو
فتار آمد و مار كه ابليس در شكمش داخل شد نيز به ده عقوبت مبتالنيز به ده عقوبت گر

مينا نقل مى3كند،نيز مى3گويد:زفتار شدند را و مار گرحوشد،سپس عقوبت3هايى كه آدم و
هاها در آن روييد،كويرفتار آمد:خارا آشاميد به ده عقوبت گرن پسر آدم رت اين كه خوّبه3عل

ندگانان و درد آمد،دريا در آن پديدار گشت،بيشتر آب3هايش شور شد،جانورجودر آن به و
ه3اشداد و ميوارا در آن قرم رّان شد،جهنگاه شيطان و معصيت3كارارمين آفريده شدند،قردر ز
ه در زيرشد نيست و به همين سبب تا قيامت در عذاب است و به3 عـالوما قابل رن گربدو
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ها شور3مزند آن رد و خداودات لگد مال مى3شوجوان و سم چهارپايان و ديگر مـوپاى شتر
٥٥ار داده است.قر

تحضركتاب3هايى است كـه ازفته ازگرايت3هاى نقل شده كعب بـربه نظر جاحـظ رو
ان است.سيده و يا كتاب3هايى از قبيل كتاب اشعيا و ديگرث ربه ار(ع )سليمان

عقالنيت در تفسير
ا بهتريندند و عقل رار شناخت حقيقت تأكيد مى3كران يگانه ابزله بر عقل به عنومعتز

لىان معتـزان يكى از سرشاهد مباحث اعتقادى3شان مى3دانستند.با آن3كه جاحظ بـه عـنـو
خى ازد و در برا بوان عقل3گرآورترين نـود.او از برله نبود كامل معتـزّا مقلّف است اممعرو

د.له مخال_ بوديدگاه3ها با معتز
ا فقط عقلش صحيح رلى روا ذهن صادر مى3كنـد وجاحظ مى3گويد:حكم قاطـع ر

٥٦خاذ مى3كند.ّات

ده3اند و در نتيجـهد نبول كفر خوان مسئـوى از كافرجاحظ بر اين باور است كه بسيـار
د كه درا مالمت نموادى ران كافر بى3سو نمى3توًد؛مثالاهد كرا عقاب نخوند ايشان رخداو

شنش به گواموايج در محيط پيرى غير از عقايد رده و چيزندگى نموستايى دور افتاده زرو
اهد شدده است.و او عقاب نخواى آن عقيده نبوسيده و از اين رو قادر به تفكر در وراو نر

استه است.در انديشه3 جاحظ تنهاانايى او نخود توى از انسان جز در حدوند چيزا خداوزير
ده و به سبب جاه و رياست دينى و يا مانند آناك نموا ادر رّدند كه حقى عقاب مى3گركفار

٥٧ده باشند.بدان ايمان نياور

ده و با نگاهآن به عقل اعتماد كرجاحظ به تبعيت از مبانى اعتقادى خويش در تفسير قر
دند و ظاهرك مى3كرّآن تمسى با كسانى كه بر ظاهر قرداخته است،و وعقلى به تبيين آيات پر

ه3ى آنان مى3گويد:آنان كسانى هستندى دربار و٥٨د.دند مخالفت مى3كرا تفسير مى3كرآن رقر
اسّها النّيا أيده است:«دم چنين بيان كراى ضع_ و عجز مرجل بركه مى3گويند:خداى عز و

ا له و انا ذبابا و لو اجتـمـعـوه لن يخلقـوّن الـلن من دوذين تدعـوّ الّا لـه إنب مثل فاستمـعـوضر
دم؛اى مـر)٢٢/٧٣(الحج،»بالب و المطـلـوّه منه ضعQ الـطباب شيئا ال يستنـقـذوّيسلبهـم الـذ

گزانيد،هراكه به خدايى مى3خوهاى غير از خدا را دهيد:چيزش فرده شده است به آن گومثلى ز
ى از آنها بربايدمگس چيـزاگرندوا بيافرينند،هر چند همه شان جمع شـوانند مگس رنمى3تو
ان3اند.بعضى ازست3]3ضعي_ و ناتوب3[بت و بت پرند،طالب و مطلوانند از آن بگيرنمى3تو
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داده و نيزارانى يكسان قـرعجز و ناتـوا دردم رند در اين آيه مگـس و مـردم گفته3اند:خـداومر
ليد مثـل،ى بيافريند و حال آن كه انسان بـا تـواند چيـزق نمى3تونه اين مخلـوگفته3اند:چگـو

٥٩د.ب مى3شوعى از آفرينش محسود و اين نود بياورجواند انسانى به ومى3تو

ىد.ونش مى3كـرا سرزآن فقط تمسك جسته آنـان رجاحظ از اين3كه آنان به ظاهـر قـر
ايىد مى3كند،كه در بحث روا رايت دانسته3اند را رود ر منبع خوًفاى تفسير كسانى كه صرّحت

ه شد.به آن اشار

جمع�بندى
داختهش به تفسير آياتى پـرا در ميان آثارّد،امى مستقلى ندارجاحظ با آن3كه اثر تفسير

ل تاريخ بر تفاسير ادبى و كالمى3گذاشـتـهايى در طوى،تأثير بسـزى وه تفسيـراست.شيو
ىا در يك آيه،انعطاف پذيره داشته و اختالف تأويل3ها رّجاست.جاحظ به معناى تأويل تو

ىد كه نبايد انعطاف پذيرم مى3داند اما متذكر مى3شوا الززبان مى3داند.او با آن3كه تأويل ر
أى بينجامد.جاحظ در تفسير به چند نكـتـهد و به تفسير بـه رء استفاده شـوزبان سبب سو

ى ازداشت ودر برم:تأثير شخصيت مفسرتباط لفظ و معنى.دود،يك:اره زيادى دارّجتو
د وايت دارى به روّند.جاحظ نگاه خـاصار مى3گيـرد استفاده قراياتى كه مـورم:روآيه.سو

اىايت براند از روى بر اين عقيده است هر كسى نمى3تود مى3كند،وخورمحتاطانه با آن بر
د.جاحظ بـهه براى تأويل آيات بهـران بـرايتى نمى3تـوتفسير آيات استفاده كنـد و از هـر رو

آن،د كه در قرده و نتيجه مى3گيره كرّجآنى تود قرك در الفاظ مختل_ در كاربرمعانى مشتر
ى عمال با ايـنC ديگر بنشيند واژاند در جاى وه3اى نمى3تـواژده نيامده و هيچ ومطلبى بيهـو

Cاژه33اى به جاى واژادف و عدم جايگزينـى وا نفى مى3كند و عدم تـرآن رداف در قرگفتار تـر
از مى3داند.ا يكى از مظاهر اعجديگر ر
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آنى جاحظ شايسته تقدير در هجدهمين نمايشگاهانديشه3هاى قر
ه.ق؛١٤٣١ك مضان الـمـبـاران3رآن كريم تـهـربين3المـلـلـى قـر
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دند و جمعجبيه قربانى مى3كرانى است كه در حـج ره حيو.عتير٨
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