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    7         نكاتى در مورد مائآل كلمآل جاحظ
[سيد محمد رضا حسينى جاللى]

ــاس اداى نيكو،  ــت كه جاحظ بر اس مائآل كلمآل، انتخابى از كلمات قصار اميرالمؤمنين  اس
ژرفاى معنا، زيبايى اسلوب و اثرگذارى در جان، در كنار ايجاز و روانى برگزيده است. اين رساله 
بارها منتشر شده؛ از جمله: چاپ 1431 كه با تحقيق استاد سيد محمد رضا حسينى جاللى انجام 

شده است. آقاى جاللى در مقدمة اين نسخه، گفتارى آورده كه گزارشى از آن در پى مى آيد:
1ـ جاحظ كيست؟

عمرو بن بحر بن محبوب كنانى. چنين ملقب شد چون جّدش باربر يكى از بنى كنانه در بصره 
بود كه زادگاه و مسكن او بود. تولد او را سال 160 دانسته اند. وى به سال 255 درگذشت.

ــره درس آموخت: لغت و ادب از اصمعى و ابو عبيده، نحو از اخفش، حديث از  ــدارس بص در م
حجاج بن محمد، فقه از ابو يوسف يار ابو حنيفه، وكالم از نّظام. بدين سبب به معتزله منسوب 

است، كه در آن گرايش خاّص داشت.
به كودكان درس داد. بين بغداد و بصره در سفر بود. به ادبيات مشغول شد و در نقد تخصص 
يافت. با حاكمان، وزيران و اميران و حتى خلفا پيوند گرفت. آثار اوـ  به دليل شيوه خاّص نگارش 

ـ ماندگار شد. در موضوعات مختلف نوشت و گاهى گرفتار تناقض شد.1
نوشته هاى او برگزيدة مطالعات اوست، از اشعار شعراى جاهلى و ادبا و شاعران مسلمان، و در 
ــاپيش آنها امام اميرالمؤمنين  كه اثر كلمات حضرتش در نوشته هاى جاحظ نمايان  پيش
ــهو يا نسيان آنها را به خود نسبت داده، به هر  ــت؛ گرچه گاهى جاحظ از روى عمد يا س اس

1.  منابع شرح حال جاحظ (به ترتيب زمان):
تأويل مختلف الحديث از ابن قتيبه دينورى، محمد بن مسلم (م 276)، ص 59ـ  60.

فرق و طبقات المعتزله از قاضى عبد الجبار (م 415)، ص 216ـ  217.
األمالى از سيد مرتضى، على بن الحسين الشريف (م 436)، 1/ 94ـ  99.

تاريخ بغداد از خطيب بغدادى، احمد بن ثابت (م 463)، 12/ 212ـ  220.
تاريخ دمشق از ابن عساكر، على بن الحسن (م 571)، 48/ 294. طبع عاشور.

معجم األدباء از ياقوت حموى (م 626)، 6/ 56 ـ 80 .
سيرأعالم النبالء از ذهبى، 11/ 526 .

لسان الميزان از ابن حجر عسقالنى، احمد بن على (م 852)، 4/ 355.

مت
 اما

ريم
ر ح

ى د
هاي

شت 
ددا

و يا
ها 

كته 
ن



318
13

91
ان 

ست
 زم

مـ  
شت

ه ه
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

حال كالم امام، امام كالم است و در ميان سخنان ديگر، كامًال بارز و هويداست، روح مقدس 
ــد، تا آنجا كه جاحظ بارها به اين واقعيت اعتراف كرده  علوى از آن  تأللؤ دارد و مى درخش
ــت. از جمله آثار اين درخشش، گزينش صد كلمه است كه جاحظ هر كلمه اى از اينها را  اس

با هزار كلمه از كلمات نيكوى عرب برابر مى داند، كلماتى كه هرگز از ديگرى نشنيده اند.
خواهيم گفت كه اين كلمات در ميان كتابها و يادداشتهاى جاحظ پراكنده بوده است.

پس ناگزير بايد فرد متتّبع در ميان ميراث فرهنگى جاحظ آن را بجويد، وگرنه گرفتار تحريف 
و نقصان مى شود. نيز بايد دانست كه زيبايى هاى علوى در نوشته هاى جاحظ، منحصر به اين 

كلمات نيست، بلكه بيش از آن است كه با جستجو به دست مى آيد.

2ـ نسبت و اعتبار كتاب
1ـ 2ـ احمد بن حميد محلى شهيد زيدى (582 ـ قتل 652) گويد: 

ــمى شهيد 495 به اِسناد او از ابى  ــته حاكم ُجَش از كتاب جالء األبصار نوش
الفضل احمد بن ابى طاهر1 يار نزديك ابو عثمان جاحظ روايت كرده اند كه 
گويد: روزى جاحظ به ما گفت: «اميرالمؤمنين على بن ابى طالب صد كلمه 
ــه از نيكوترين كلمات عرب برابرى  ــه هر كلمه از آنها با هزار كلم دارد ك

مى كند [كه هرگز از كسى شنيده نشده است]2».
ــتم كه آن كلمات را گرد آورد و بر من امال كند،  مدتى مديد از او مى خواس
ــى از  ــا به من وعده مى داد و تغافل مى كرد. در اواخر عمر، روزى بخش ام
ــوّدة نوشتارهاى خود را به من نشان داد، كه اين كلمات را از آن ميان  مس
گرد آورد، به خط خودش به من داد، [و مرا به حفظ آن سفارش كرد]3، كه 

1.  احمد بن طيفور، ابو طاهر كاتب خراسانى مرورودى بغدادى (204ـ280) كه خطيب در تاريخ بغداد (211/4) 
شرح حالش را آورده است.

به اوـ يا پسرش فضلـ  كتاب كنز الحكمة را نسبت داده اند كه شرح مائة كلمة جاحظ است. نسخه اى از آن موجود 
است كه محقق طباطبايى در كتاب اهل البيت فى المكتبة العربية (ص 435، رقم 620) ياد كرده است.

2.  اين جمله، از اسرار البالغه افزوده شده است.
3.  اين جمله نيز از اسرار البالغه افزوده شده است.
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اين صد كلمه است.1
  2ـ2ـ خطيب خوارزمى، ابو الموفق بن احمد (484ـ  568) در كتاب مناقب اميرالمؤمنين

سند اين صد كلمه را چنين آورده است:
أخبرنا الفقيه أبوسعيد، الفضل بن محمد األسترآبادى، حّدثنا أبو غالب، 
الحسن بن على بن القاسم؛ حّدثنا أبو على، الحسن بن أحمد الجهرمّى 
بعسكر مكرم2 ؛ حّدثنى أبو أحمد، الحسن بن عبداهللا بن سعيد العسكرى؛3  
حّدثنا أبوبكر محمد بن الحسن بن درى؛ قال: قال ابوالفضل، احمد بن 

ابى طاهر ....4.
ــظ، آن را در كتاب خود، عيون  ــتادش جاح ــن قتيبه دينورى (م 276) به نقل از اس 3ـ2ـ اب

االخبار، آورده است.5
4ـ2ـ شيخ بهايى (م 1030) از محمد بن مفتاح به سند خود از جاحظ متن رساله را نقل كرده 

و مقدمة پيش گفته را آورده است.6
5ـ2ـ ثعالبى در اإلعجاز واإليجاز، صد كلمه را به طور مرسل آورده است.7

6ـ2ـ ابن ميثم بحرانى كه شرح بر اين كلمات نوشته، مى نويسد: 
از جمله حكمت هاى رسا وخورشيدهاى تابان اميرالمؤمنين ، صد كلمه 
ــت كه ابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ  از حكمت هاى لطيف آن گرامى  اس
ــت. در اينجا فضيلت علم و ادب گرد آمده  از كلمات حضرتش برگزيده اس
ــا هزار كلمه از  ــا گويد كه هر كلمه آنها ب ــظ خود در مورد آنه ــت. جاح اس
ــه اختصاص داده، نه به  ــخنان عرب برابرى مى كند. آن را ك نيكوترين س

ــخه عكســى به تاريخ 1077ـ كه نزد ما  1.  اين مقدمه را محّلى در كتاب الحدائق الوردية (ص64 ـ 66)، از نس
موجود استـ  آورده است.

2.  عسكر مكّرم، ناحيه اى در خوزستان فعلى بوده است. (مترجم)
3.  عسكرى، در اينجا يعنى منسوب به عسكر مكّرم، نه سامرا (مترجم)

4.  مناقب اميرالمؤمنين، ص270، طبع نجف: المكتبة الحيدرية.
5.  بنگريد: اهل البيت فى المكتبة العربية، ص440.

6.  اسرار البالغة، ص 88، تحقيق محمد التونجى، چاپ رايزنى فرهنگى ايران در دمشق.
7.  اإلعجاز واإليجاز، ص 28، چاپ عكسى دار الغصون، بيروت، 1405.
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جهت مزيد جاللت، بلكه به دليل همراهِى ايجاز با روانى است.1
7ـ2ـ در پايان آنچه از اسرار البالغآل آورده، مى نويسد: «به حمد و يارى خدا، اين كلمات در 

مّكة مشّرفه، به تاريخ ششم صفر سال 853 هجرى به پايان رسيد».2 
من در تحقيق نص رساله جاحظ به تمام نسخه هاى چاپ شدهـ  مانند نسخه بحرانى، بهائى، 
ــخه  ــخه خطى رجوع كردم: يكى نس ثعالبى و خوارزمى ـ اعتماد كردم. همچنين به دو نس
ــى در مجموعه اى به خط آوى به  ــخه عكس كتاب الحدائق الورديآل، تاريخ 1077؛ ديگر نس

تاريخ 708، كه نثر الآللى نيز در آن مجموعه است.

1. شرح مائة كلمة، ص2.
2. اين رساله، به تصحيح دكتر سيد محمد على حسينى در مجله رهنمون (نشريه مدرسه عالى شهيد مطهرى، شماره 

ششم، پاييز 1372 شمسى، ص 4ـ20) منتشر شده كه تحقيق مناسبى است.
ــافعى (8 محرم سال 723) در سفينه تبريزـ  كه شامل 209 رساله  ــاله را ابوالمجد تبريزى ش       نيز تمام اين رس
استـ  ص 99 و 100 (چاپ عكسى كتابخانه مجلس و مركز نشر دانشگاهى، 1381) آورده است (مترجم).




