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برگی ناشناخته از
میراث عقلی شیعه

در نیمه نخست قرن چهارم هجری

مروری بر کتاب البرهان فی وجوه البیان
از ابوالحسین اسحاق بن ابراهیم کاتب

نقدوبرریسکتاب
رسول جعفریان
دانشیار دانشگاه تهران.

چکیده :البرهان فی وجوه البیان اثر ابوالحسین اسحاق بن
ابراهیم کاتب ،اثری ادبی و در علم بیان از نیمه نخســت قرن
چهارم هجری اســت .اثری که دقیقا موضوع نطق و بیان را
محور قرار داده و از هر سمت و سو با توجه به مبانی علمی این
رشــته در متون یونانی ،نثر و نظم عربی ،کلمات بزرگ و نمونه
های تاریخی ،سعی کرده اســت تا موضوع تفهم انسانی را
مورد بررسی قرار دهد .نویسنده در نوشتار حاضر ،مروری بر
کتاب فوق دارد .وی در راســتای این هدف ،پس از ارائه شرح
حال مختصری از نویســنده کتاب ،آثار شیعی در البرهان را
در سه بخش روایات امامان (ع) ،مسائل کالمی و فقهی ،مورد
مداقه قرار می دهد.
کلیــدواژه :کتاب البرهــان فی وجوه البیان ،ابوالحســین
اسحاق بن ابراهیم کاتب ،علم بیان
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البرهــان فــی وجوه البیان اثــری ادبی و در علم بیان از نیمه نخســت قرن
چهارم هجری است؛ اثری منحصربهفرد از لحاظ ساختار و مبتکرانه در
ً
دانش بیان و ساده و بی آالیش و دقیق و روان در نگارش .متنی که تقریبا
همهکسفهم و در عین حال رسا و مختصر نوشته شده است.
این اثر در ادامه ســنت یونانی  -اســامی رابطه عقل و بیان نگاشــته شده و
همزمانبااستمرار یکسنتعلمییونانی،تالش کردهاستتابابومیکردن
آن در قالب فرهنگ اسالمی و عربی ،مستندات دقیق و قابل فهمی را از دل
میــراث ادبی اســامی برای اصول مورد نظر عرضه کند .نویســنده به همان
انــدازه که خــود را در ادامه جاحظ در البیــان و التبیین میداند  -چنان که
در مقدمه آورده  -از میراث ارسطو و افالطون بهره میگیرد و در عین حال از
ادب ایرانی هم با نقل مکرر از اردشیر خوشه میچیند.
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بایــد یادآور شــد کــه این کتاب بیــان مانند آثاری نیســت که بعــد از قرن

هم به همین شیوه فکر و عمل میکند.

پنجــم در ایــن حــوزه پدیــد آمد؛ آثــاری دشــوارفهم و اغلب مجــرد از عالم
واقــع و بیشــتر مدرســی و ذهنــی ،بلکــه درســت از دورهای اســت که علم
و دانشهــای مختلــف تــاش زیادی دارند تــا عالمانــه و روی محورهای
خــاص خود بچرخنــد ،نه آنکه تبدیل به بافتههای ذهنی شــده و فارغ از
مسیر واقعی پیشرفت آن علم قدم بردارند.

نویسنده از خاندان آل وهب است که از خاندانهای وزارتی بزرگ بغداد
در نیمــه دوم قــرن ســوم و نیمه اول قــرن چهارم هســتند .از میان آنها یک
شیعه غالی میشناسیم ،و نویسنده این اثر که یک شیعی امامی مستقیم
الرأی اســت .نویســندهای که در اینجا نمیخواســته آرای شــیعی را شرح
دهد ،اما هر کجا که الزم دیده بر اســاس آن نگاه خویش را عرضه کرده و

اینجــا «بیان» دانشــی اســت میان رشــتهای که منطق و فلســفه و اخالق

به متون شــیعی ارجاع داده اســت .او یک بغدادی از یک خاندان اصیل

و سیاســت و اصــوال «تفهیــم و تفهم» و «معرفت» را هــدف گرفته و تالش

و بــا ســرمایهای گســترده در ادب و کالم و فلســفه و همزمــان یــک شــیعه

میکنــد اصــول آن را در شــکل بســیار منطقــی و طبیعــی بیــان کنــد .در

متدیــن و وفــادار به اصول و فروع دین و مذهب اســت ،اما محصولی که

ایــن تفســیر ،کتــاب البرهان اثری اســت در فلســفه معرفت و شــناخت.

از ایــن وجوه پدید آمده ،او را در مقام یک دانشــمند خردگرای بلند مرتبه

فلســفهای کــه پیش از رســیدن بــه بحث از مقــوالت فلســفی و طبیعی و

نشان میدهد و بس.

غیره ،به فهم و خطاب و درک زبانی میاندیشد و میکوشد تا زبان تفهیم
و تفاهم را بشناساند و نشان دهد منطق سخنگفتن ،تنها منطق صوری
ارســطویی و استدالل قیاسی نیســت ،بلکه نوعی تفاهم بیانی است که
در وقت اســتدالل ،به همه چیز باید توجه داشــته باشد ،نه اینکه فقط به
صغــری و کبــرای عقلی نظر کنــد .اگر بپذیریم که عقل اســامی به مقدار
زیــادی عقل عربی اســت ،ایــن اثر یکــی از بهترین نمونههایی اســت که
میتوان آن را تکیهگاه دانست.

از نقد النثر تا البرهان فی وجوه البیان
نخســتین بــار در ســال  1933میالدی کتابــی با عنوان نقــد النثر در مصر
بــر اســاس نســخهای در کتابخانــه اســکوریال منتشــر شــد که نــام مؤلف
ابوالفــرج قدامــة بن جعفــر بغــدادی (م  )337روی آن آمده و به کوشــش
طه حســین و عبدالحمید العبادی (مطبعة دارالکتب المصریه) منتشر
شده بود.

البتــه بســیاری از عناوین مورد بحــث در این کتاب که صد البته یک اثر

تأسیسی هم هست  -با این توضیح که خودش را استمرار کتاب البیان
و التبییــن جاحــظ میدانــد  -بعدهــا در آثار پســین تکرار شــد ،اما به نظر
میرســد به هیچ روی به اندازهای که الزم بود از آن اســتفاده نشــد و روش
علمــی آن الگــو قرار نگرفت .با ایــن حال از لحاظ محتوا و به دلیل اینکه
از یک مقطع بســیار مهم علمی برخاســته و به دســت ما رســیده و جمود
عصرهای بعد روی آن اثر نگذاشته ،اهمیت ویژهای دارد.
بایــد بگویــم این بعد از کتاب ،در عین حال که جــای بحث فراوان دارد،
موضوع این نوشــته نیســت و جز به حاشــیه به آن پرداخته نخواهد شــد.
آنچــه محل بحث ماســت این اســت که اثــر حاضر یادگار یک دانشــمند
شیعی امامی است که تبحری فوقالعاده در زبان عربی و فرهنگ اسالمی
و متون حدیثی و ادبی داشته و همزمان با تولید اثری فاخر در دانش بیان،
عقــل و فهــم و درایت شــیعی خود را با اســتناد به فرهنگ شــیعه و با بیان
بســیار ظریف ،نشان میدهد .او یک وزیر از یک خاندان برجسته ،دبیر و
نویسنده ،آدمی آشنا با فرهنگ جاری و خردگرای متدین است.
از این زاویه ،کتاب البرهان گرچه نه مســتقیم ،اما یک مدل فکر شــیعی
از نــوع نگاهــی اســت کــه میتــوان ریشــههای آن را در مکتــب عقلــی -
شیعی کوفه و بغداد در قرن دوم و سوم به دست آورد؛ مکتبی که بر محور
آموزههــای عقلی  -دینــی امامان ،به فراگیری دانشهای موجود پرداخته
و همان طور که در سیاست و اجتماع است ،در فرهنگ و دین و تئوری
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در مقدمــه مفصــل طــه حســین بــر آن کتــاب کــه مقالــهای از ویدر این

امامی اســت ،اما نســخه چستربیتی

کتــاب در یــک موتمــر بــزرگ در پاریس بــوده ،از اهمیت ادبــی این کتاب

در برخی از کلمات دعایی یا عناوین

در فن البیان ســخن گفته و در عین حالاز مؤلف و عالیق آن نیز ســخن

شیعی دستکاری شده است.

گفته شده و در این که کتاب از قدامه باشد اظهار تردید کرده است.

نکته مهم آنکه با انتشــار این کتاب،

طــه حســین به دلیل اشــارات موجــود در کتــاب به تمایل شــیعی مؤلف

نــام کتــاب روشــن شــد :البرهــان فی

اشاره کرده؛ چیزی که با شخصیت و آثار قدامة بن جعفر انطباقی ندارد.

وجــوه البیــان ،چنانکــه نام نویســنده

ایــن در حالی اســت کــه عبدالحمید العبادی با اطمینــان آن را از قدامه

هــم کــه ابوالحســین بــن ابراهیــم بــن

دانسته است.

ســلیمان بن وهــب کاتب بود روشــن

بعدهــا محمــد کردعلــی هــم انتســاب آن را بــه قدامــه مــردود دانســت،
چنانکه بعدها مقالهای توســط علی حســن عبدالقادر در سال 1949در
کتاب انتشار یافت .نویسنده این مقاله به نسخه کامل کتاب دسترسی

شــد .این نــام در آغــاز «البیــان الرابع
الکتاب» آمده اســت( .البرهان ،ص
.)313

پیدا کرده و روشــن نمود که اثر از قدامه نیســت؛ زیرا بهصراحت از مؤلف

نویســنده از خانــدان بغــدادی آل

اصلی آن یاد شده بود.

وهــب اســت کــه از وزراء و دبیــران

مقــاالت و گفتارهــای دیگــری هم توســط محمد عبدالمنعــم الخفاجی
و دیگــران در ایــن کتــاب مهــم نوشــته شــده و از مؤلــف اظهــار نظرهــای
مختلفی شده بود .شوقی ضیف نیز در آثار خود ،انتساب آن را به قدامه
رد کــرد .اینها مطالبی اســت که در مقدمه احمــد مطلوب بر چاپ کامل
کتاب البرهان مرور شده است.
در ایــن کتــاب مقالــی نیــز آقای حســن انصاری بــا عنوان یک دانشــمند
ادیــب امامــی مذهــب فرامــوش شــده :نمونــهای از انســانگرایی ادبــی
در تشــیع نگاشــته آمــده 1کــه مــروری بر محتــوای کتاب بر اســاس چاپ
مطلوب است.

برجســته ایــن شــهر در قــرن ســوم و
چهــارم بودهانــد .محققــان چــاپ

البرهان فی وجــوه البیان
اثری ادبــی و در علم بیان
از نیمــه نخســت قــرن
چهــارم هجری اســت؛
اثــری منحصربهفــرد از
لحاظ ســاختار و مبتکرانه
در دانــش بیــان و ســاده
و بــی آالیــش و دقیــق و
روان در نــگارش .متنی که
ً
تقریبــا همهکسفهم و در
عین حال رســا و مختصر
نوشــته شــده اســت.

جدیــد کتاب ضمــن آنکــه مفصل از
عــدم امــکان انتســاب آن به قدامه ســخن گفتهاند ،نوشــتهاند که کتاب
پس از سال  335تألیف شده است( .مقدمه ،ص .)28 - 20
محققان نوشــتهاند که از شــرح حال نویسنده ،یعنی ابوالحسین اسحاق
بــن ابراهیــم بن ســلیمان بن وهــب کاتب چیــزی نیافتهاند ،امــا خاندان
آل وهــب شــهرت ز یــادی دارنــد .در ایــن زمینه اســامی چند تــن از آنها را
کــه خــود مؤلف هم به برخی اشــاره و مطالبــی از آنها نقل کــرده آوردهاند.
این در حالی اســت که اندکی بیش از یک دهه از نشــر این کتاب ،اثری
مفصــل بــا عنــوان آل وهب من االســر االدبیة فی العصر العباســی توســط

و اما نسخه کامل کتاب در کتابخانه چستربیتی لندن در  346صفحه
ً
یافت شد که تقریبا دو برابر نقد النثر که قبال چاپ شده بود ،میبود .نقد

یونس احمد السامرایی نوشته شد 2.گفتنی است که خاندان آل وهب،

النثر که بر اســاس نسخه اســکوریال چاپ شده بود تنها شامل بخشی از

در اصل فارســی 3و مســیحی بوده ،اما در محیط عربی رشــد یافتند و به

کتاب میشــد ،به طوری که متن نقد النثر تنها تا صفحه  259اســت ،در

دلیــل تخصــص باالی ادبــی خود در کار وزارت و دبیری افتادند و شــاید

حالی که متن کامل کتاب تا صفحه 438ادامه پیدا کرده است.

حوالی یک قرن در این موقعیت باقی ماندند.

پس از یافتشــدن نســخه کامل همه چیز روشــن شــد و کتاب یادشــده

در کتــاب آل وهــب شــرح حــال برخــی از رجــال ایــن خانــدان از جملــه

بر اســاس دو نســخه توســط احمد مطلوب و خدیجه الحدیثی در ســال

ســلیمان بــن وهب ،جــد نویســنده البرهــان که از برجســته تریــن وزیران

 1967با مســاعدت دانشــگاه بغداد انتشــار یافت و به طه حســین اهداء

و دبیــران قــرن ســوم هجــری اســت آمــده و از وجــوه مختلــف زندگی وی

گردید و این به دلیل سهمی بود که او در معرفی کتاب داشت و نخستین

از علمــی و سیاســی و مصائــب و فشــارها و زندانهایــی کــه تحمــل کرده

بار او از محتوای ادبی باارزش کتاب سخن گفته بود.

ســخن گفتــه شــده اســت .وی در ســومین حبس خــود در ســال  272ق

درتصحیح کتاب از هر دو نســخه اســتفاده شــد .نســخه کامل به عنوان
اصل و از نسخه اسکوریال با عالمت «س» به عنوان نسخه دوم استفاده
ً
شــد .از ارجاعات آشــکار اســت که نســخه «س» ،نســخه کامال شیعی و
 .1بنگرید :بررسیهای تاریخی در حوزه اسالم و تشیع ،تهران ،1390 ،ص .92 - 59
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در زندان موفق عباســی درگذشــت .اخبار سیاسی و ادبی مربوط به وی
4

 .2بغداد ،دانشگاه بغداد.1979 ،
 .3آل وهب ،ص .10
ی از مذهــب وی به
 .4همــان ،ص  .262زندگــی وی طــی صفحــات 227تــا  283آمــده ،امــا اطالع 
دست داده نشده است.
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البرهــان به حــق در میان
آثار مربوط به حوزه بیان در
معنای وسیع و عالمانه قرن
ســوم  -چهارمی آن ،یک
اســتوانه به شمار میآید.
ً
اثری کــه دقیقــا موضوع
نطــق و بیان را محــور قرار
داده و از هر ســمت و سو با
توجه بــه مبانی علمی این
رشته در متون یونانی ،نثر و
نظم عربی ،کلمات بزرگ و
نمونههای تاریخی ،سعی
کرده است تا موضوع «تفهم
انســانی» را بررســی کند.

نقدوبرریسکتاب

از آثــار فراوانــی چون طبــری ،ابوالفرج

البرهان ،نخستین کسی است که تمایالت شیعی در این خاندان داشته

اصفهانــی ،مســعودی و تنوخــی

اســت .وی بــا تأییــد تشــیع وی از ســوی طه حســین و خفاجی و شــوقی

گردآوری شده است.

ضیف ،اشاره به نکتهای در تاریخ طبری دارد که وقتی معتضد خواست

ســامرایی از دو فرزنــد ســلیمان بــا
نامهــای عبیــداهلل و احمــد ســخن
گفته و سپس از قاسم بن عبیداهلل نیز
یــاد کرده و اخبار و آثار نثر و نظم آنان
را کــه پراکنــده در متون ادبی اســت،
گردآوری کرده اســت ،اما نامی از پدر
نویســنده ما کــه ابراهیم بن ســلیمان

لعــن بــر معاو یــه را آشــکار کند ،عبیــداهلل فرزند ســلیمان بن وهــب او را از
ایــن کار ترســاند و منــع کــرد .فرزند وی قاســم هــم متهم بــه ناصبی بودن
شده است 6.اخبار الابالیگری دینی فراوانیاز این خاندان در منابع درج
شده که به احتمال مؤید همان است که تشیع آنها متأخر و محدود بوده
اســت .در عین حال تصور اینکه چطور فرهنگ شــیعی چنین عمیق در
آثار ابوالحســین اســحاق بن ابراهیم آمده ،آن هم بدون آنکه تصور کنیم
تشیع ریشه عمیق در خاندان آنها داشته قدری دشوار است.

بــن وهب اســت بــه میان نیــاورده که

در اواخر قرن چهارم از زبان قاضی عبدالجبار (م  )416آل وهب ،در کنار

نشــان میدهد خبری و چیزیاز وی

آل بسطام ،کرخیون و آل فرات در زمره خاندانها و وزرای برجسته شیعی
ّ
بغداد شــمرده شــده اســت[ .و كثــرت الروايــات عن رســول اهّلل صلى اهّلل

کتــاب البرهان ،به خود نویســنده ما،

عليــه و ســلم و أهــل بيته في أن المهدي يظهــر بالمغرب و يملك األرض

یعنی ابوالحسین اسحاق بن ابراهیم

كلها من أولها إلى آخرها ،و ينفذ أمره فيها و أحكامه على أهلها في ســنة

بــن ســلیمان بــن وهــب پرداختــه و

ثالثمائة للهجرة ،و هو معنى ما جاء في الحديث من طلوع الشــمس من

میگویــد که جدای از البرهان ،مانند

مغربها ،و كم كان لهم من الخطب المنسوبة إلى أمير المؤمنين بأن ولده

مصححــان خــود البرهــان ،چیــزیاز

المهــدي يظهــر من المغــرب و يملك األرض في ســنة ثالثمائــة للهجرة،

نویسنده نیافته است 5.دست کم در

و أن هــذا موجــود في المالحم .و صدرت رســل بني بســطام و غيرهم من

همین کتاب از ســه شــیخ و اســتاد خود یاد کرده اســت :یکی ابوالحسن

الشــيعة إلى المغرب :بادر فإن األرض كلها لك و الخليفة ببغداد يومئذ

علی بن عیسی بن داود بن جراح بغدادی حسنی وزیر مقتدر که در سال

جعفر المقتدر باهّلل ،و هو صبي و نحن أجلســناه ،و له اثنتا عشــر ســنة ،و

 334درگذشــت( .ص  ،)343دیگــری ابوالحســن علــی بــن محمــد بن

أوليــاؤه و مــن حولــه شــيعته ،من آل الفرات و آل بســطا م و آل القاســم بن

فرات که او هم از وزاری بزرگ این دوره اســت و به ســال  312درگذشــت

عبد اهّلل و آل أبي البغل و الكرخيين و آل نوبخت( 7آل قاسم بن عبیداهلل

(ص  )358و ســومین نفر ابوالقاســم عبیداهلل بن بن سلیمان که ده سال

همین خاندان وهب هستند].

نیافته اســت .با این حال و بر اســاس

وزرات معتمد عباســی را داشــت (ص  .)364از همین نشانهها میتوان
جایگاه برجسته او را در بغداد این دوره دریافت.

نهــا شــرحی
اســتاد حســین مدرســی بــه همیــن مناســبتاز ایــن خاندا 
آوردهاند .از جملهاز آل وهب یا به عبارت روش ـنتر آل قاســم بن عبیداهلل

به عقیده خفاجی همین کتاب نشانگر فرهنگ علمی عمیق نویسنده بوده.

و افــراد برجســتۀ ایــن خانــدان توضیحاتــی دادهانــد .آنهــا در اصــل یــک

امری که دیگران مانند طه حسین و شوقی ضیف هماز وی یادآور شدهاند.

خاندان مســیحی بودند که مســلمان شــده و در دورهای طوالنی در عهد

خفاجی بر آن اســت که وی دارای گرایش فلســفی و عقلی و همزمان دینی

خالفت مهتدی تا قاهر عهده دار وزارت و دبیری در سطوح باال بودهاند.

وســیع و گستردهای بوده است( .مقدمه البرهان ،ص  .)17نگاهی ساده به

ایشــان به جز حســین بن قاســم بن عبیداهلل که در دربار عباســی متهم به

کتاب میتواند این وجه از تفکر او را بهخوبی و آسانی نشان دهد.

حمایــت از شــلمغانی شــد و پــس از تعبید به رقــه ،در ســال  322به قتل

جالب است که محققان کتاب با این همه طول و تفصیلی کهاز کتاب
البرهــان دادهانــد ،کمترین توجهی به وجه شــیعی نویســنده و عقالنیت
حاکــم بر کتــاب نکردهاند .در این میان تنها به صورت جســته گریخته،
طه حسین یا شوقی ضیف اشارتی به عالیق شیعی مؤلف کردهاند ،این

رســید ،از ابوالحســین اســحاق بن ابراهیم بن ســلیمان بــن وهب ،یعنی
صاحــب همیــن البرهــان یــاد کرده کــه «شــیعه امامی درســت و در خط
صحیح و مســتقیم اثنا عشــری» بوده اســت 8.به گفته وی ،قدیمیترین
ارجاع به کتاب کلینی در این کتاب آمده است( .البرهان ،ص )398

در حالی است که کتاب مملو از اطالعات شیعی بوده است.

بــه هــر روی تنهــا منبــع اطــاع مــا از ایــن نویســنده همین کتاب اســت و

نویســنده کتاب آل وهب مدعی اســت که اســحاق ،یعنی مؤلف همین

 .6آل وهب ،ص .377
 .7تثبيت دالئل النبوة ،ج ،2ص .600
 .8تکمله مکتب در فرایند تکامل ،ص .16

 .5همان ،ص .375
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بنابرایــن آنچــه وی از تألیفــات دیگــر خــود در ایــن کتاب یاد کــرده ،تنها

ً
در اینجا باید پا را از این هم فراتر گذاشت و دقیقا تأ کید کرد که علم بیان

آثاری اســت که میشناســیم .به جز البرهان چهار اثر دیگر برای خود یاد

در اینجــا بــه هیــچ روی بــه مانند آن چیزی نیســت که بعدهــا در گرایش

د (ص
کرده :الحجه (ص  ،)91 ،89االیضاح (ص ،)271 ،90 ،89 :التعب 

خاصــی در علم معانی و بیان در میآید ،بلکه وجه معرفتی آدمی اســت

 )231و اســرار القرآن (ص  .)138ســامرایی با یاد این نکته ،متن طوالنی

که انسان میکوشد از طرق مختلف با دیگران با معانی و الفاظ و با همه
ً
چیزهایی که در اطراف او هست ارتباط برقرار کند .این معرفت نه صرفا

مقدمه را آورده است.

9

فلسفه است نه ادب ،بلکه شامل دین و وجوه مختلف آن هم میشود.

بدیــن ترتیــب مســیر ایــن کتــاب از زمــان یافتشــدن تــا نــگارش ایــن اثر
ً
روشن میشود .اثری که اهمیت آن کامال درک شده ،نویسنده اصلی آن

این معرفتی است که بنیاد تمدن اسالمی را ساخته است.

شناخته شده و از آن چندین مقاله و گفتار نوشته شده است.

آثار شیعی در البرهان

البرهان به حق در میان آثار مربوط به حوزه بیان در معنای وسیع و عالمانه
ً
قرن سوم  -چهارمی آن ،یک استوانه به شمار میآید .اثری که دقیقا موضوع
نطق و بیان را محور قرار داده و از هر ســمت و ســو با توجه به مبانی علمی
ایــن رشــته در متــون یونانی ،نثــر و نظم عربــی ،کلمات بــزرگ و نمونههای

آنچــه از مباحث شــیعی در این کتــاب که در اصل ارتباط مســتقیمی با
مذهب ندارد آمد ،در سه بخش قابل پیگیری است:
الف) روایات امامان (ع)
ب) چند مسئله کالمی

تاریخی ،سعی کرده است تا موضوع «تفهم انسانی» را بررسی کند.

ج) چند مسئله اصولی و فقهی

گذشــت که هدف نوشــته ما ،دنبالکردن بحث «بیان» از دید این کتاب

الف :روایات امامان

یا ســاختار آن برای طرح مبانی بیان در اندیشه اسالمی نیست؛ کاری که

روشــن اســت که صرف نقل از امــام علی (ع) و حتی برخــی از ائمه دیگر

بســیار مهم اســت .همین طــور بحث مآخذ این کتاب و نــوع نگاه وی به

بــه معنــای تشــیع نیســت ،اما زمانی کــه این قبیــل نقلها همراه بــا قرائن

مصــادر و اســتناداتی کــه در اثبات مطالبش دارد ،یکی از کارهای بســیار

خاصــی باشــد ،بــدون شــک میتــوان اظهــار کــرد کــه نویســنده از روی
ً
عقیدت شــیعی آنها را نقل کرده و به احتمال برخی از آن نقلها صرفا از

مهم است .بدون شک ،این اثر میتواند نشانگر دورهای از بحث در مفهوم
بیان انسانی و تفهم بشری باشد که تمدن اسالمی بهترین دورههای خود
را طــی میکــرده اســت ،اما بازبــودن فکر مؤلــف ،نگاه مثبــت وی به همه
اندیشهها و منابع موجود ،عقلی و فلسفیبودن او و تسلطش به نثر و نظم
و میــراث عربــی کــه اســاس در امر بیان اســت ،به او کمک کرده اســت تا
شــاهکاری در این عرصه پدید آورد که شایســته است یک متن درسی در
حوزه مورد استفاده باشد .اینها به بحث فعلی ما ارتباطی ندارد.
ً
آنچه مورد توجه ماست ،جنبههای شیعی این کتاب است ،اما نه صرفا
کلماتی که از امامان آورده که البته این را اشاره خواهیم کرد ،بلکه توجه
وی بــه نقاطی از فلســفه و کالم و فقه اســت که امکان تالقــی میان آنها و
بحــث معرفــت و تفهم و فلســفه جــاری وجــود دارد .برای مثــال بحث از
تقیه و اینکه تقیه چگونه و به چه صورت میتواند نوعی از تفهم را ایجاد
کنــد کــه در چارچوب زندگی انســانی و ایجاد پوشــش بــرای او راهی را به
سمت جلو بگشاید .این بحث با اینکه اندک و کوتاه است ،اما جادادن
ً
آن در امر «نطق و تفهم» بســیار مهم اســت .قبال هم اشــاره کردیم که این
ً
کتاب هنوز در چارچوبهای مدرسی بحث بیان که صرفا جنبه ادبی و
لظفی است درنیامده ،بلکه چارچوب فهم و بیان را تمامی وجوه زندگی
آدمــی و بخشهای حقیقی و مجازی دانســته و بــه همین دلیل حتی در
امر دیوانســاالری و اینکه «بیان» در آنجا چگونه خودنمایی میکند و به
چه صورت نامههای دولتی حاوی معانی هستند ،بحث میکند.
 .9آل وهب ،ص .383 - 377
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منابــع حدیثی شــیعه امامی اســت.از آنچه در این کتــاب آمده کمترین

در موارد اندکی احادیثی نقل میشود که به طور خاص نام گوینده در آن

تردیدی در اینباره نیست .نویسنده به تعداد قابل توجهی روایت از امام

آمده است .هرچند ممکن است جمالت حدیثی دیگری که به صورت

امیر المؤمنینن (ع) در موارد مختلف اســتناد کرده اســت .وی تعبیر امیر
ً
المؤمنیــن را برای خلفای اولیه اســتفاده نمیکنــد و تنها و اختصاصا آن

کلی با تعبیر «روی » و مانند اینها آمده از ائمه باشــد ،اما چون قید نشــده

را بــرای امــام علــی (ع) میآورد ،گرچــه گاه در برخــی از نقلهای تاریخی
ً
مثال مربوط به امین عباسی ،اگر این تعبیر در درون داستان است ،حفظ
شــده اســت .پیــش از این هم اشــاره شــد که نســخه اســکوریال ،مطابق
اصل ،تعابیر شــیعی دعایی را حفظ کرده ،اما در نســخه دیگر ،این موارد
تغییرات مختصری از سوی کاتب کرده است.

در اینجــا نیاوردیــم .برای نمونه در موردی گو یــد :و قد تواترت االخبار بأن
الصدقــة تـ ُـر ُد القضــاء و أن ّبر الوالدیــن یزید فی العمــر( ،ص  )271اما نام
قائل را نیاورده است.
ممکــن اســت برخــی از ایــن کلمــات قصــار در نهــج البالغــه کــه قر یــب
هشــتاد ســال پس از این کتاب تألیف شــده باشــد ،اما بســا مواردی هم
نباشــد .در اینبــاره بایــد جســتجوی بیشــتری صــورت گیــرد و بــه عالوه

نقلهــای موجــود نشــان میدهــد کــه نویســنده شــیفته امــام علــی (ع)

تصحیح این احادیث هم نیاز به کاوش بیشتر دارد .جالب است که در

و خطبههــای ادیبانــه آن حضــرت اســت .در جایــی پــس از بحــث از

فهرست اعالم این کتاب تنها یک بار نام علی بن ابی طالب با ذکر یک
ً
شماره آمده و گویی اساسا چنین نامی در این کتاب وارد نشده است!

خطبهخوانی و وصایای ادبی مینویســد :از جمله کسانی که همزمان در
جایی میان ایجاز و اطاله و اســهاب و نکتهگویی در اوج اســت و بر سایر
مــردم در ایــن امــر برتر اســت ،چون که در همــه کارهایش برتر اســت ،امیر
المومنین علیه الســام اســت« :و تقدم الناس جمیعا فی ذلک ،لتقدمه
فی ســائر افعاله» .آنگاه مینویسد :او خطبههای مشهوری دارد از جمله
الزهراء و الغراء و البیضاء و جز اینها که از او روایت شــده اســت و از قول
او به ما رسیده است (ص .)204

صفحاتی که در آنها کلماتی از امام امیرالمومنین علی (ع) نقل شده
عبارت است از:
 :53قال موالنا علی علیه السالم :عداوة الجاهل للعلم علی قدر انتفاعه
به.
 63قــال امیــر المؤمنیــن علیــه الســام :المرء مخبــوء تحت لســانه ،فإذا
تکلم ظهر.
 :65قال امیرالمؤمنین علیه السالم :من کثر کالمه ،کثر سقطه.
 :95و قــد اســتخرج امیر المؤمنین علیه الســام أشــیاء مــن االحکام لما
عــدم البینــات فیها و تجاهد اهل الدعوی [ در اینجا چند مورد قضاوت
از آن حضرت آورده است].
 :138قال امیر المومنین علیه الســام :ما من مائة تخرج الی یوم القیامة
إال أن أعلم قائدها وناعقها.
 :164قــول امیرالمؤمنیــن علیه الســام فی بعض خطبه :أین من ســعی و
اجتهد و جمع و عدد ،و زحزف و ّ
نجد و بنی و ّ
شید.
 :199 -198و مــن کالم امیرالمؤمنیــن علیه الســام فی الحکمة و الفاظه
القصار المنتخبة:
المــرء مخبــوء تحت لســانه  /قیمــة کل امریء ما یحســن  /اعرف الحق
تعــرف أهلــه  /العلــم ضالــة المؤمــن  /أغنی النــاس العقل و أفقــر الناس
الحمــق  /الدنیــا دار ممــر إلــی دار مقــر و النــاس فیها رجالن :رجــل ابتاع
نفسه فأعتقها و رجل باع نفسه فأوبقها  /إذا قدرت علی عدوک فاجعل
الصفــح عنه شــکرا للقدرة علیــه  /الصبر مطیة ال تکبو و ســیف الینبو /
َ
عمــرت البلــدان بحــب االوطــان  /کفران النعمــة لؤم و صحبــة االحمق
ّ
شــؤم  /اتبــاع الهــوی یصد عــن الهدی  /الحجــر الغصب فی الــدار رهن
بخرابها  /ما ظفر من ظفر االثم به  /الغالب بالشر مغلوب،
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 :219و قــد روی فــی هــذا المعنــی أن رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و الــه و
ســلم ّ
وجــه بأمیر المؤمنین علیه الســام فی بعض امــوره ،فقال له« :أ کون

برگی ناشناخته از میراث عقلی شیعه در نیمه نخست قرن چهارم

 :387پــس از نقــل آنچــه عمــر بــا
نصــارای عــرب از بنــی تغلــب کــرد،

یــا رســول اهلل فــی األمــر إذا وجهتنــی الیه ،کالســکة المحمــاة إذا وضعت
للمیســم ،أو َیری الشــاهد ما الیری الغائب؟ فقال :بل یری الشــاهد ما ال
ّ
ّ
یــری الغائــب» .فوفض إلیه لما وثق برأیه و قــال لغیره من الناس :نضر اهلل

دارد :و کان أمیــر المؤمنیــن علیــه
الســام یقــولّ :إن لــی فیهــم رأیــا لــو

امرءا سمع مقالتی فأداها» و لم یفوض الیهم لقلة ثقته بهم.

فرغت لهم.

ّ
 : 224و قال امیر المؤمنین علیه السالم البن الکواء :سل تفقها و ال تسأل
ّ
تعنتا.

 :404 - 403و قــد روی عــن امیــر

 :236قــال امیــر المؤمنیــن علیــه الســام للحــارث بن حــوط :یا حــار! انه
ملبــوس علیــک ،ان الحــق الیعــرف بالرجــال و لکن اعــرف الحق تعرف
أهله.

ســخنی از امــام علــی علیــه الســام

المؤمنیــن علیــه الســام أنــه قــال فی
حدیــث طویل :و البد مــن إمارة ّبرة او
فاجرة؛ قیل له :هذه البرة قد عرفناها،
ّ
العدو و
فمــا الفاجرة؟ قال :یقاتــل بها
یجبی بهــا الفیء و یؤخذ بها علی ید

 :238قــال أمیــر المؤمنیــن علیه الســام :منزلة الصبر مــن االیمان ،منزلة
الرأس من الجسد ،و ال ایمان لمن ال صبر له.
 :248قال امیرالمؤمنین علیه الســام :من أ کثر من شــیء عرف به ،و من
ّ
ّ
کثر ضحکه قلت هیبته ،و من مزح استخف به.
 :256قــال أمیرالمؤمنیــن علیــه الســام :انتهــزوا الفــرص ،فانهــا تمــر ّ
کمر
السحاب.

الظالم.

بارهــا اشــاره کردیم که
موضوع کتــاب علم البیان
است و اگر به بحث دیگری
پرداخته شــده ،بر ســبیل
مثال یــا همراه بــا ایجاد
نوعی ارتباط اســت .البته
ممکن اســت یک مســئله
کالمی بیشــتر به حســب
مقدمــات بحــث ،مربوط
به دانــش «بیان» باشــد.

 :406فــإن امیرالمؤمنیــن علیــه الســام قــال :موقف الشــیخ فــی الحرب
أعجب ّ
إلی من مشهد الغالم.
 :408کمــا قــال امیــر المؤمنیــن علیــه الســامَ :قـ ّـل مــن ّ
ضیــع فرصــة قــد
أمکنته ،و أخرته حتی تفوته ،فظفر بمثلها.
 :422روی عــن أمیــر المؤمنین علیه الســام أنه یســتعاذ باهلل من شـ ّـرهم،

 :280قــال أمیــر المؤمنیــن علیــه الســام :کفــران النعمــة لــؤم ،و صحبــة
االحمق شؤم.

فقال :أعوذ باهلل من قوم اجتمعوا لم یملکوا ،و إذا تفرقوا لم یعرفوا.
در مــوارد بــاال شــاهد بودیــم که در تمــام موارد تعبیــر «علیه الســام» آمده

 :261روی عــن أمیــر المؤمنیــن علیه الســام :حق العالــم أن التکثر علیه

اســت ،در حالــی که نه تعبیــر امیرالمؤمنین و نه علیه الســام برای خلفا

السؤال حتی تضجره ،و أن ال تأخذ بثوبه.

نیامده است (ص  .)395 ،384 ،378با اینکه از تمام محتوای کتاب

 :287قــال امیرالمؤمنیــن علیــه الســام :العاجــز مــن عجــز عــن اتخــاذ
االصدقــاء ،و أعجــز منــه من ضیــع من ظفر بــه منهم ،و أ کمــل األصدقاء
أقلهم عیوبا ،و أشدهم مؤالفة أقلهم مخالفة.

تشــیع امامی نویسنده روشــن است ،باید آوردن سه مورد تعبیر (رضی اهلل
عنــه) یــا (رضــوان اهلل علیه) بــرای خلفا را بــه دلیل آن دانســت که کاتب
نســخه از اهل ســنت اســت؛ کســی که به شــهادت پایان نســخه آن را در
 677ق کتــاب کــرده اســت .مؤلف صلــوات اختتامیــه را بدین صورت

 :291قال امیرالمؤمنین علیه السالم :من النت کلمته ،وجبت محبته.
 :300قــال امیرالمؤمنیــن علیه الســام :ان اهلل عزوجل لم یرض لالئمة أن
تقضی فی أ کناف االرض ،و هم ممسکون الیأمرون و ال ینهون.

نوشــته :و نســأله أن یصلی علی محمد و جمیع رســله و بیوتات رســله و
علــی جمیــع المؤمنین و المســلمین .و کاتب نوشــته اســت :و صلی اهلل
علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم( .ص .)438 - 437
از امــام علــی (ع) یک نکتــه دیگر را هــم بیفزاییم که نویســنده ذیل تعبیر

 :306قال امیرالمؤمنین علیه السالم :الغالب بالشر مغلوب.

«شــرطة الخمیس» مینویسد :کسانی هستند که با امیر المؤمنین (علیه

:363از تقســیم بیتالمــال میــان مــردم ،پس از شــرح کار رســول (ص)

الســام) بودنــد .اینهــا چــون وفاداری خود را بــه او اعالم کــرده بودند (و بر

و اینکــه تنهــا امام علــی (ع) مانند او عمــل کرد :غیــر امیرالمؤمنین علیه
الســام ،فانــه ّرد األمــر الــی ما ما کان علیــه فی أیام النبــی (ص) فنقم فی

حســب تفســیر وی شــرطه بــه معنــای اعالم و نشــانه اســت) ،بــه این نام
نامیده شــدند .خمیس هم به معنای جیش اســت .اینها کســانی بودند

ذلــک علیــه من خالف علیه .نویســنده میافزاید :بعد از او باز به ســنت

که در میان سایر جیش و لشکر اعالم به پیروی از وی در قتال کردند« :و

عمر بازگشتند.

صاروا أعالما فی ذلک»( .ص .)394 -393
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روایات سایر امامان علیهم السالم
از امام صادق علیه السالم:

ب) مسائل کالمی
بارهــا اشــاره کردیــم کــه موضوع کتــاب علم البیان اســت و ا گــر به بحث

صفحه  :55روی عن ابی عبداهلل علیه الســام انه قال لهشــام :یا هشام،

دیگــری پرداختــه شــده ،بر ســبیل مثــال یا همــراه بــا ایجاد نوعــی ارتباط

إن هلل عزوجل حجتین :حجة ظاهرة و حجة باطنة ،فأما الظاهرة فالرسل،

اســت .البته ممکن است یک مســئله کالمی بیشتر به حسب مقدمات

و الباطنة فالعقل.

نبــاره نمونههایــی در این
بحــث ،مر بــوط بــه دانــش «بیــان» باشــد .در ای 

و عنه علیه الســام :أنه قال :حجة اهلل علی العباد النبی ،و الحجة فیما
بین العباد و بین اهلل العقل.

کتاب داریم که الجرم طرح یک مســئله کالمی از زاویه دید شــیعی شــده
اســت .برخی از مســائل کالمی هم دووجهی اســت؛ به گونهای که هم در
کالم محل بحث اســت ،هم در فقه .اینها مســائل اختالفی فقهی اســت

صفحه  :58و روی عن الصادق علیه الســام فی کالم له :و لکل شــیء

کــه چنــان بــه اصل مذهب مربوط شــده که تا حدودی صــورت کالمی -

دلیل و دلیل العقل الفکر و دلیل العفکر الصمت.

هرچند نه به معنای مصطلح آن  -پیدا کرده است.

صفحــه  :274فقــد روی عن الصادق علیه الســام انه قــال :علی العلوم

 .1بداء

أقفال ،و مفاتحها السؤال.

از مباحــث کالمــی مر بــوط به توحید ،تنها و به مناســبت از بحث «بداء»

صفحــه  :277روی عــن الصادقیــن علیهمــا الســام :أنه ال دیــن لمن ال
تقیة له.

یــاد شــده کــه آن هــم بســیار اجمالــی و در ارتباط بــا همان مبحــث بیان
اســت .مســئله بداء یکی از ســختترین مفاهیمی است که شیعه به آن
بــاور دارد و بــرای دیگران غیرقابل تحمل اســت .نویســنده به این مطلب

(در اینجــا مصحــح «علیهــم الســام» آورده و به قرینه اینکه در فهرســت
اعــام هــم نام امــام جعفر صادق (ع) را از این صفحــه قید نکرده ،معلوم
ً
اســت که اساســا درنیافته که اصطالح صادقین در شیعه عبارت از امام
باقــر و صــادق (علیهما الســام) اســت .البتــه در اعالم کتاب که بســیار
نادقیق اســت ،از امــام جعفر بن محمد الصادق ،زیــر عنوان صادق (ع)
ً
یــاد کرده اســت ،طبعــا به دلیــل اینکه مؤلف بنابر رســم شــیعی امامی یا
روی الصادق دارد یا روی عن ابی عبداهلل).

واقف است و تنها در یک اشاره سعی میکند توجیهی برای آن ارائه دهد
ً
که قابل قبول باشد .بحث از نسخ در حکم آغاز میشود .اتفاقا نسخ هم
همین مشکل را دارد ،اما چون قرآن تصریح کرده همه آن را پذیرفتهاند.
نسخ در حکم ،یعنی تبدیل یک حکم و جایگزینشدن حکم دیگر ،اما
نکــه اگر در خبر چنیــن تحول و تبدلی
نســخ در خبــر معنــا ندارد .برای ای 
رخ دهــد ،دیگر خبر نیســت ،مگر آنکه شــرط یا اســتثنائی در کار باشــد.
حتــی اخبار از آینده هم همین طور اســت« .موســی خبــر داد که اگر برای

صفحــه  :298روی عــن الصادقیــن علیهمــا الســام :المذاکــرة بالعلــم

ورود بــه ارض مقدســه از او اطاعت کنند ،داخل خواهند شــد ،اما وقتی

عبادة حسنة( .در اینجا هم مصحح (علیهم السالم) آورده است).

بــا او مخالفــت کردنــد ،خداوند دخول را بر آنان حرام کرد و کســی داخل

صفحه  :307و قد روی عن الصادقین  -علیهما السالم  : -رحم اهلل من
ّ
حببنا إلی الناس بأن حدثهم عنا بما یعرفون.

نشــد .قوم یونس را هم وعده عذاب دادند ،اگر توبه نکنند ،اما وقتی توبه
کردند ،عذاب از آنان برداشته شد».
در اینجا که بزنگاه مطلب اســت ،نویسنده سراغ بداء میرود و میگوید:

روایت از امام علی بن الحسین:
صفحه :65روی عن موالنا علی بن الحسین علیه السالم  :السکوت عما ال
یعنیک أمثل من الکالم فیه ،و الکالم فیما یعنیک ،خیر من السکوت عنه.
در یک مورد هم بدون اینکه نامی بیاورد ،شبیه آنچه در روایات شیعی از
روی تقیه هست چنین آمده:

آنچــه شــیعهای بداء بدان بــاور دارد ،همین معناســت و این با همه قبح
ایــن کلمــه و خراشــی اســت کــه گوش از شــنیدن ایــن کلمه بر م ـیدارد.
«و الــی هــذا المعنی تذهب الشــیعة فی البداء ،علی قبــح هذه اللفظة و
بشاعة موقعها فی االسماع»( .ص .)118

 .2امامت

صفحه  :277و قال العالم علیه السالم :التقیة دینی و دین آبائی.

در بحــث امامــت وی به مناســبت ،بحثی با عنوان «التــودد» یا المودة -

در یــک مــورد هم حدیثی از پیامبر (ص) نقل میکند ،اما از طریق شــیعه
و ایــن قیــد جالب اســت :ص  :189و لهذا المعنی قال رســول اهلل (ص)
ُ
فی حدیث ترویه عنه الشیعة :إنا أمرنا معشر االنبیاء أن نکلم الناس علی
مقادیر عقولهم.

چیــزی کــه بــا آن تمامی امور اصالح شــده و در مقابلش «العداوة» اســت
یشــود  -از آیاتی که بــه «ود» دعوت میکند یاد
و همــه چیز با آن فاســد م 
کــرده و آن را دو بخــش میدانــد :یکــی «ود العصمة فی الدیــن» و دیگری
«ود المنفعة فی الدنیا» .در مفهوم اول مینویســد :در مفهوم عصمت در
دیــن ،ود و محبت در آن همان والیت اســت کــه «التی فرضها اهلل تعالی
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علــی عباده المؤمنین الئمتهــم و اخوانهم ،فقال عز من قائل :انما ولیکم

(علیــه الســام) را شــاهد م ـیآورد کــه فرمــود :ما من مائــة تخــرج الی یوم

اهلل و رســوله و الذیــن آمنــوا» (ص  .)291 - 290پیداســت کــه به اشــارت

القیامــة اال و إنــا أعلــم قائدهــا و ناعقها [باعثها] و أین مســتقرها من جنة

سخن گفته ،اما به هر روی عمق معنای آن روشن است.

او نــار» .وی ســپس مینویســد« :فهــذه الرمــوز هــی اســرار آل محمد و من

وی در بحث «الخبر» و تقســیم آن به ســه بخش ،در دومین بخش« ،خبر
الرســل» را مطرح کرده و بالفاصله گوید« :و من جری مجراهم من االئمة

اســتنبطها مــن ذوی االمر وقف علیها» .او میگو یــد کهاز این مطالب در
کتاب اسرار القرآن خود بحث کرده است (ص .)138

الــذی قــد قامــت البراهیــن و الحجج مــن العقل عنــد ذوی العقول علی

ج) مسائل فقهی
 .1فقه زکات و دیات و حدود

الحیل» .ســپس شــرحیاز معجــزه داده و تأ کید دارد کــه اخبار آنها مورد
تأییــد و فــی الواقع حجت اســت .وی بــاز هم تعبیر «االنبیــاء و االئمه» را

یکی از بحثهای فقهی که به مناسبت از آن سخن گفته ،بحث زکات
ً
است .بر اساس روش خود ،اصل احکام را آن هم به اجمال آورده و غالبا

در عبارت بعدی و تأیید حجتبودن گفتارشان آورده است (ص .)89

از هیچ نوع اختالف نظر سخن به میان نمیآورد .در زکات مینویسد« :و

ً
همین طور تعبیر «المعصومین» را (ص  )90که کامال تعبیر شــیعی اســت

أما الصدقة ،فلیســت تلزم عند الشــیعة اال فی سبعة أصناف( ».... :ص

صدقهــم و عصمتهــم و ظهــور المعجزات التی الیجــوز أن تکون بنوع من

و البتــه تفصیــل مطلــب را به کتــاب االیضاح و الحجه خــود ارجاع داده
اســت ( .)90 - 89از نظــر کنار همنهادن «االنبیــاء و االئمة» مورد دیگری
هم در البرهان هست ،جایی که بحث از ایجاز میکند و از جمله اشاره

.)378در زکات درهم هم مینویســد« :و لیس عند الشــیعة فی المائتی
درهم اذا زادت ،زیادة علی الخمسة الدراهم حتی یبلغ مائتین و أربعین
درهما فیکون فیها ستة دراهم (ص .)379

بــه کلمــات موجــز در دیــن ،از مواعظ و ســنن و وصایا دارد و شــاهد آنکه

در مقــدار «صــاع» هم مینویســد :مردم حجــاز آن را پنج رطــل میدانند،

فرمایشــات پیامبــران و امامــان نیــز چنیــن اســت« :و لذلــک ال تــری فــی

عراقیهــا ســه رطــل« ... ،و عنــد الشــیعة تســعة أرطــال» .ســپس تأ کیــد

الحدیث عن الرســول علیه الســام و االئمة علیهم الســام شیئایطول ،و

میکند که آنچه در زکات و مقدار آن گذشــته و بیان کرده ،بر اســاس نظر

إنما یأتی علی غایة االختصار و االقتصار» (ص .)195

شــیعه بوده است« :و قد ذکرنا قول الشــیعه فیما یلزمها الزکاة عندهم من

و در جــای دیگــر مینویســد« :و کل خبــر أتــی علــی التواتــر مــن العامه ،او

ذلک» (ص .)382

التواتــر مــن الخاصــة ،او ســمع مــن االنبیــاء و االئمــة ،و کل هــذا یوجب

در تقسیم غنایم هم گوید :اسب سوار دو سهم و پیاده یک سهم خواهد

العلم( »..ص .)101

گرفت «علی مذهب الحجازیین و الشیعة»( .ص .)383

اشــاره خواهیم کرد که جای دیگر هم عامه و خاصه را به این معنا به کار

در بحــث اهــل ذمــه هم اشــاره به تفاوت برخــورد عمر با نصــارای عرب از

بــرده اســت ،امااز ترکیب «الرســول و االئمــة» و «االنبیــاء و االئمة» که در

بنی تغلب با سایر نصارا کرده و سپس یک جمله معترضه جالب افزده:

این عبارت هســت و معنای آن از دید مؤلف قراردادن آنها از نظر پیروی

«و کان امیر المؤمنین علیه السالم یقول :إن لی فیهم رأیا لو فرغت لهم».

در یک سطح است ،در جایی از این کتاب ،گویا به دلیل غلطخواندن،

مناز آنها فتوایی دارم ،اگر زمان آن رسید (ص .)387

«للرؤســاء و االئمــة» آمــده کــه للرؤســاء باید للرســول باشــد .عبــارت این
اســت :فالتوقیــر للرؤســاء و االئمــة مما قــد َأمر اهلل بــه حیث یقــول :یا ایها

در بحــث حدود هم مینویســد :و لیس علــی مختلس و ال خائن القطع.

الذیــن آمنــوا ال ترفعــوا اصواتکــم فوق صــوت النبــی» (ص  .)260مقصود
نویســنده با توجه به آیه که خطاب به رســول است ،نه رؤساء بلکه رسول
(ص) است.

دســت مــردی بــه خاطــر دزدی قطــع شــد ،در دزدی بعدی پــای چپش را
قطع میکنند ،اگر باز دزدی کرد« ،لم یقطع علی قول الشــیعه» .بر اساس
قــول شــیعه چیزی از او قطع نخواهد شــد و حبس ابد بــه او خواهند داد.

بــاور ویاز امامــان و علم آنها در مورد دیگری از کتاب هم انعکاس یافته
اســت .وی ذیل مدخل «الرمــز» آن را تعریف کرده و میگوید که افالطون
بیش از همه از رمز اســتفاده کرده اســت .در قرآن نیز از رمز اســتفاده شده
کــه نمونــه آنهــا اســتفاده از کلماتی چون تیــن و زیتون و فجــر و عادیات و
عصــر و شــمس و ماننــد اینهاســت کــه خداوند ائمــه را که علــوم قرآن در
آنان به ودیعت نهاده شــده ،بر این رموز مطلع ساخته است« .اطلع علی
علمها االئمة المستودعون علم القرآن» .سپس این سخن امیر المومنین
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(ص .)395
در بحــث دیــه ضمن بحــث از دیه اجزاء و اعضای مختلف بدن انســان
و از جملــه انگشــتان و اختــاف نظری که هســت مینویســد :و الشــیعة
تجعــل الدیة فی االصابع و االســنان علی قــدر المنفعة ،فیفضلون ذلک
علــی بعــض .شــیعیاناز انگشــتان و دندانهــا ،دیــه را بــه انــدازه منفعت
هــر کــدام قــرار داده ،پــس برخــی را بــر برخــی دیگــر ترجیــح میدهنــد.
ســپس میگو یــد کــه خــودش جزئیــات ایــن نظــرات را در حفظ نــدارد «و

39
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از این زاویه ،کتاب البرهان
گرچه نــه مســتقیم ،اما
یک مــدل فکر شــیعی از
نــوع نگاهــی اســت که
میتوان ریشــههای آن را
در مکتــب عقلی  -شــیعی
کوفه و بغــداد در قرن دوم
و ســوم به دســت آورد.
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لســت أحفظ تفصیــل ذلــک» .آنچه

چیزی عمل کنیم که مخالف فتاوی عامه است« :فلذلک اوصوا  ...بأن

مخاطــب را بــه کتابهایــی کــه در

نعمل فیما تضادت به الروایة عنهم بما یخالف فتیا العامة و عملها» ،اما

دیــه نوشــته شــده ارجــاع میدهد که

در مــواردی که روایتی نقل شــده اســت که مبنــای آن را نمیدانیم،در آن
ً
ً
یســپاریم و تصدیقــا و تکذیبا چیزی در
توقــف کــرده و آن را به عالمش م 

از آن جملــه کتابهایــی اســت کــه
ّ
«المصنفــة للکلینــی و لحســین بــن
ســعید و غیرهمــا» کتابی کــه کلینی

آن ابراز نمیکنیم تا مطلب بر ما روشــن شــود .این چیزی اســت که به ما
دســتور داده و گفتهانــد :أمر تبین لک رشــده ،فاتبعه ،و أمــر تبین ل ّ
غیه،

نوشــته یا حسین بن ســعید و دیگران

فکله إلی عالمه (.)108
فاجتبنه ،و أمر اشتبه علیکِ ،

(ص  .)398ایــن ارجــاع بــه کلینی،
بســیار نزدیــک بــه زمــان مؤلــف و بــه
تعبیر دکتر مدرســی بســا قدیمیترین
ارجاعــی باشــد کــه در کتابهــا بــه
کتاب کلینی داده شده است.

در یــک مــورد نویســنده معارضــه در کالم را نوعــی مقابلــه دو کالم به طور
مســاوی تعریف کرده اســت؛ مثل معاوضه کاال به کاال در ارزش و خرید
و فــروش .ایــن نوع معارضه در تقیه به کار م ـیرود؛ جایی که مخاطب ما
کســی اســت که از شــر او در هراسیم و او به ظاهر ســخن ما قانع میشود،
در حالــی کــه کذب صریحی هم در آن به کار نرفته اســت .نمونه آن این

 .2تقیه

اســت که زمانی یکی از رجال دولت عباســی از کســی پرســیده بود :نظر

یــک نمونــه از بحثهای کالمی  -فقهی بحث تقیه اســت ،اما صاحب

تو در لباس ســیاه چیســت؟ او پاســخ داده بود :هل النور اال فی السوداد،

البرهــان آن را از زاویــه علــم بیــان مطرح کرده و اینکه تقیــه چه جایگاهی

آیــا نــور جــز در ســیاهی هســت؟ ســائل از این ســخن قانع شــده بــود ،اما

در ایــن دانــش دارد .مطلبــی را از روی تقیه «بیان» کردن ،مســائل خاص

مقصــود آن شــخص نور چشــم بــود که در ســواد و ســیاهی داخــل آن قرار

خود را دارد.

دارد .نمون ـهای هــم از شــریح نقل میکننــد که از کنــار عبدالملک که در

ً
توجه داریم که ضمن آنکه اصل تقیه یک روش عقلی است و تقریبا همه

حــال مــرگ بــود بیرون آمــد .گفتند چــه خبــر؟ گفــت :او را در حالی ترک

انسانها از آن استفاده میکنند ،اما به لحاظ کالمی  -فقهی در میان فرق
اســامی ،بیــش از همــه تشــیع روی آن تأ کید دارد و ســایر فرقههــا به طور
رسمی آن را نمیپذیرند .در اینجا نویسنده البرهان با دقت به این بحث
از زاو یــه دیــد علــم بیان به آن پرداخته و اســاس آن را روی دیدگاه شــیعی
خود گذاشــته اســت .شــاید در مقایســه میان مواردی که روی یک اصل
شــیعی در ایــن کتــاب تکیه کرده ،بتــوان گفتاز تقیه بیــش از همه و در
موارد مختلف از کتاب تأ کید کرده باشد.

کــردم کــه امر و نهــی میکرد .مقصودش آن بود که امر بــه وصیت و نهی از
نوحه و زاری میکرد .نویســنده ســپس در تأیید این روش میگوید :رسول
خــدا (ص) فرمــوده اســت :رأس العقل بعد االیمان مــداراة الناس .نمونه
دیگر از این قبیل معارضه یا همان تقیه ،ســخن فرســتاده یوســف اســت
کــه گفت :ایتها العیر انکم ســارقون .مقصودش ســرقت کیــل نبود ،بلکه
ســرقت یوســف از پــدرش بــود( .ص  .)119 – 118وی ســپس با اشــاره به

تقبیح شــدید کذب در قرآن ،به موارد مجاز آن بر اســاس برخی از روایات
پرداخته است( .ص  )120وی در جای دیگری هم باز از این معارضه در

در یــک مــورد وقتــی ســخن از ورود اخبــار متناقــضاز یــک خبر میرســد

کالم ســخن گفته و مینویســد« :أن لالنسان استعمالها عند التقیة حتی

میگویــد :اگــر اخبــاری از ثقــات در امــر به چیــزی و نهی از آن ،به دســت

یخرج بهذا الکالم عن الکذب باشتراک االسم»( .ص )148

تــو رســید و در ســند نقل کســی نیســت کــه متهم بــه قلت ضبط یــا وهم
نباشــد و اختــاف دیگری از جنــس آنچه پیش از این گفتیــم در آن نبود
و البتــه از جملــه روایات شــیعه از ائمه میبــود «أنه من روایة الشــیعة عن
االئمــة علیهــم الســام» بــود ،آ گاهیم که آنها چنین نیســت کــه همزمان
امــر به شــیء و ضــد آن بکنند؛ زیرا آنــان حکیم هســتند «ألنهم حکماء»
و گفتــار متناقــض از حکمــا صــادر نمیشــود ،در اینجا علــم منحصر به
ایــن اســت کــه بگوییــم ســبب ایــن اختالف این اســت کــه یکــی از این
دو مــورد از روی تقیــه ابــراز شــده اســت« :ســبب الخــاف فی ذلــک انما
خــروج الجــواب فی أحد الحالین علی ســبیل التقیة» .تقیه در این موارد
ُ
چیســت؟ پاســخ وی این اســت کــه «و التقیة إنما هی فیمــا خالف فتیا
العامة» .وی ادامه میدهد که به ما دســتور دادهاند تا در این موارد به آن

40

بحــث از تقیــه بــرای نویســنده جالــب بــوده و در جــای دیگری هــم به آن
پرداخته اســت .در آنجا به طور روشــن از تقیه برابر ســاطین سخن گفته
و مینویســد :تقیه و مدارای با ســلطان و رئیس ،بــرای دفع خطر از ناحیه
آنهــا و جــذب ایشــان و مقابله با کســی اســت کــه در موضع برتــر از تو قرار
دارد .زمانی که برابر او ســکوت کنی ،او جرأت بیشــتری در مقابل تو پیدا
کــرده و ســکوت تــو مقابــل او علیه تــو تأثیر خواهــد گذاشــت .وی معتقد
اســت در ایــن مــوارد میتوان بــه آیه «فمن اعتــدی علیکم فاعتــدوا بمثل
مااعتــدی علیکــم» و آیه «و لمن انتصر بعد ظلمــه فاولئک ما علیهم من
ســبیل» اســتناد کرد .ســپس مینویســد :این نوع از مقابله ،یعنی رفتار با
تقیــه ســبب میشــود تــا اســاس آزار و اذیت او قطع شــود و دشــمنی او با
کاری مثل کار خودش دفع گردد« :انما کان الصواب فی مقابلة من هذه
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برگی ناشناخته از میراث عقلی شیعه در نیمه نخست قرن چهارم

حالتــه ،الن فــی مقابلته قطعا لمــادة أذیته ،و ردعا له عــن معاودته بمثل

ادب و حکمت و عقل و تجربه باشد .همین طور از خاندان ریاست؛ چرا

فعلــه» (ص  )258شــاید ایــن اولین بار باشــد که به این آیــات برای تقیه
ً
استناد شده و اساسا با این سبک استدالل میشود.

که این امر بهدرســتی سیاست «صحة السیاسة» کمک خواهد کرد .او به
َ
تأثیر ژنتیکی! این امر باور دارد« :الن العروق علیها تنبت الشجر و قل إصل

وی در جایــی از کتــاب بحــث امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را بــا تقیه
ی نباید کســی را که با او دشــمنی
پیونــد میزنــد .در آنجا میگوید که آدم 
دارد ،امر به معروف و نهی از منکر کند؛ کسی را که از سطوت و سلطه او
هــراس دارد و امیــدی ندارد که ســخن او را بپذیرد .ایــن اقدامی جاهالنه
ٌ
اســت «فــأن ذلک جهل من فاعله» .چیزی شــبیه وعظکــردن به آدم کر و
مخاطب قراردادن مرده است که هیچ نفعی نمیبرد و چیزی شبیه آنکه
کاری کنیم که درنده به خشــم آید و افعی بیدار شــود .در اینجاســت که
آمــر به معــروف و ناهی از منکر بالیی از ناحیه ایــن طبقه متحمل خواهد
شــد که طاقت ندارد .برای همین اســت که اهل دین و فضل و حکمت
و عقل ،تقیه را درســت کردهاند «و لذلک اســتعمل اهل الدین و الفضل

طاب أال طاب فرعه» .وقتی اصل و نســب درســت باشد ،فرع هم درست
خواهــد بــود .ایــن بحثها ادامه مییابــد تا به نکته مورد نظر ما میرســد.
بــه نظــر وی وزیر باید قدردان نعمتی باشــد که خداوند بــه او عنایت کرده
و آن همیــن اســت کــه بعد از ســلطان باالتریــن موقعیــت را دارد .بنابرین
ً
باید امانتدار باشــد و آن را به اهلش که طبعا ســلطان اســت برســاند .در
اینجا یک نکته مهم است و آن اینکه اگر وزیری اعتقاد به امامت سلطان
و خلیفــه نــدارد ،آیا بــاز هم باید امانتدار باشــد و به وظایفــش در قبال او
عمــل کنــد؟ به عبــارت دیگر وقتی او ســلطان را «غاصــب» میداند ،چه
بایــد بکنــد؟ «إن کان ممن الیعتقد أمامة من ســلطانه ،و یری أنه غاصب
علی ما فی یده» چه رفتاری باید داشته باشد؟

و الحکمــة و العقــل التقیــة هــذه و أمــروا بهــا و أطلقها اهلل و رســاله» .پس

به نظر وی این مسئله نباید او را از نصحیت سلطان ،یعنی دادن مشورت

در زمینــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکر و پرهیــز از مواقع خطــر ،روایتی از

و هدایــت امــور در جهــت او بــاز دارد .در واقــع میــان بــاور او و عملکرد و

رســول (ص) و دو نقــل از تابعیــن حســن و ســفیان آورده اســت .روایــت

انجــام وظیف ـهاش ارتباطی نیســت« :فلیــس اعتقاده ذلک ممــا یطلق له

رسول (ص) جالب است که به ابوثعلبه میفرماید :الحسنی یا ابا ثعلبة!

غشــه ،و ال یرخــص لــه فی ترک نصحــه الحــوال» .او در مقــام وزارت قرار

ائتمــروا بالمعــروف ،و تناهــوا عــن المنکــر ،فــاذا رأیــت دنیا موثرة و شــحا

دارد و آن را پذیرفتــه و مشــارکت در امور ســلطنت را قبــول کرده ،بنابرین

مطاعا ،و اعجاب کل ذی رأی برأیه ،فعلیک نفســک» .آنگاه این بحث

او بایــد بدین نعمتی که بدو رســیده رفتار مناســب نشــان دهــد .اگر بین

را بــا تقیــه پیونــد زده و دو روایــت را نقــل میکنــد « :روی عــن الصادقیــن

لکــردن در مقام وزیر
پذیرفتــن وزارت و انجــام امانــت؛ یعنی درســت عم 
ً
مقایســه کنیم ،طبعا اصل وزارت ،جرم ســنگینتری است که او پذیرفته

التقیة دینی و دین آبائی»( .ص .)277

اســت .بنابر یــن حق نــدارد حاال کــه پذیرفته در انجــام وظایفش کوتاهی

علیهما السالم من أنه :ال دین لمن ال تقیة له .و قال العالم علیه السالم:
آخریــن مــوردی کــه وی بــه بحــث از تقیــه میپردازد آن اســت کــه پس از
بیان این آیه که «و المومنون بعضهم اولیاء بعض» ،از قاعده مقابل آنکه

کند .خداوند امر به ادای امانت کرده و این امر عامی است که جز به بیان
صریح خداوند ،تخصیص نخواهد خورد.

مراقب از خطر کفار و مخالفان اســت یاد کرده اســت .در واقع آدمی باید

آنگاه بــه روایــات اهــل بیــت اســتناد کــرده و مینویســد« :و قــد روی عن

نســبت بــه مومنان حس والء داشــته باشــد ،اما بــا مخالفان نــه .در حال

الصادقیــن علیهما الســام ما یــدل علی أن االمر بذلک عــام و هو قولهم:

تقیــه نبایــد این حس خود را نســبت به مخالفان آشــکار کند که آنها وی

إدوا االمانــة و لــو إلــی قتلــة أوالد اإلنبیــاء» .نکته دیگر کــه از جمله نکات

را اذیــت کننــد« :و حظرهــا علی المخالفیــن اال فی حال التقیــة» .آنگاه

دقیــق در واقعگرایــی شــیعیان امامی اســت اینکه بــا نبود «ائمــة العدل»

بــه آیــه تقیه اســتناد کرده اســت« :الیتخــذ المومنون الکافریــن اولیاء من

باالخره «ســلطان» باید باشــد؛ چرا که اگر نباشد مردم همدیگر را خواهند
ً
ََ
ــل ســلطان جائــر َم َثـ ِـل بارانــی اســت کــه دایمــا جــاری اســت؛
خــورد .مث ِ
هــم بــرای بناهــا ضــرر دارد و ســفر را متوقف میکنــد ،هم در تولید بیشــتر

دون المومنین و من یفعل ذلک فلیس من اهلل فی شیء إال أن تتقوا منهم
تقاة»( .ص .)291

محصوالت و فراوانی ارزاق کمک میکند .در اینجا به فرمایش امام علی

 .3همکاری با ظالمان و نظر صادقین (ع)
بخشــی از این کتاب در حوزه سیاست و اخالق سیاسی است .اهمیت
دبیــری و وزارت در ایــن قســمت مــورد توجه قــرار گرفته و ارتبــاط آن هم با
بحــث «بیان» از دید نویســنده آشــکار اســت .بــا این حــال در این بخش

(ع) اســتناد میکنــد کــه مردم باید امارت داشــتند باشــند ،خــوب یا بد.
پرســیدند :خــوب را میدانیــم ،فاجــر چطــور؟ فرمودند این بــرای مبارزه با
دشمن ،گرفتن خراج و کوتاهکردن دست ظالم است (ص .)403

بحــث از سیاســت جدیتــر طرح شــده اســت .مســئله وزیــر ،معیارهای

بدین ترتیب در اینجا دیدگاه شیعه امامیه رادر حکومت جائر و همراهی

انتخاب وزیر ،رفتار او با خلیفه و مســائلی که میان آنان وجود دارد محور

او بیان میکند .همان مطلبی که در آن روزگار در آثار فقهی هم مورد نظر

اصلی اســت .نظر وی آن اســت که وزیری که انتخاب میشــود باید اهل

بود و طرح میشد.
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یکــی از بحثهــای مورد
توجه وی بحث از اختالفات
مذهبی اســت که به نظر
وی امری مذموم اســت .او
میگوید :سزاست که وزیر
به رعایا دســتور دهد تا از
اختــاف در دین و تعصب و
نقض اجماع کلمه دســتور
دهد :ینبغی للوزیر أن یأمر
الرعیــة بعد منعــه ایاهم
من االختــاف فی الدین و
التعصــب و التلفف باجماع
الکلمــة و اتفــاق النیة و
االئتــاف فیمــا بینهم».

 .4دو بحــث اصولــی :خبــر واحد و
نسخ

نقدوبرریسکتاب
شده است ،اما «عامه» بر همان امر اول هستند« .متعه» نیز چنین است
که عامه تصور میکنند نســخ شده است «تزعم العامة أنها منسوخة» ،در

در ایــن کتــاب بــه مناســبت ،چنــد

حالی که شــیعه بر همان امر اول هستند( .ص  .)231در اینجا بهروشنی

بحــث اصولی هم که ارتباط با بحث

باور خود را بیان کرده و بهکاربردن کلمه عامه در اینجا نیز شاهدی است

الفــاظ و دالالت آنها داشــته و بیشــتر

بر همان نکتهای که دستکم دو بار پیش از این به آن پرداختیم.

جنبــه علمــی دارد تــا مذهبــی آورده
شــده اســت .پــس از بحــث از خبــر
متواتــر و اخبــار انبیــاء و معصومیــن،
ســومین بخش از اخبــار را «متواترات
خاصــه» مینامد؛ یعنــی اخباری که
یک گروه خاص بر نقل آن تواتر دارند.
به نظر میرســد و البته تصریح نکرده
کــه مقصــودش حجیت اخبــار متواتر

 .5تکفیر
از دیگــر مباحثــی کــه بــه آن پرداختــه شــده و آن هــم در واقع به تبع ســایر
مباحــث از دل بحــث از بیــان اســت ،مســئله تکفیر اســت کــه در اینجا
بــه آن بخــش از این مبحث پرداخته شــده که مربوط بــه کاربرد الفاظ در
جای خود است .بحث از تکفیر در اینجا ،یک بحث فقهی اعم از اینکه
از منظر شــیعی باشــد یا سنی نیســت ،بلکه از منظر بحث زبانی و تفاهم
و سوءتفاهم است.

میــان شــیعه اســت و دلیــل درســتی

این بحث ضمن بحث از «جدل» که یکی از بحثهای مهم در منطق و

این را تأیید قرآن در مطلبی با استناد

بیان اســت مطرح شــده اســت .وی پس از آنکهاز اصول جدل و اسکات

به سخن «علماء بنی اسرائیل» آورده

و واکنشهای الزم در برابر هر مرحله از بحثهای جدلی سخن میگوید،

و اینکــه خداوند «جعــل علم العلماء

بــه ســراغ نکتــه دیگــری میآید و این اســت کــه گروهــی ماننــد متکلمان
ً
اصطالحــات و یــژه خود را دارنــد؛ مثال کمیت ،کیفیــت ،مائیت یا همان

(ص  .)90به نظر میرسد این مطلب

ماهیــت ،کمــون ،تولــد ،جــزء ،طفــره و ماننــد اینهــا .ا گــر متکلمی بــا این

را بــا اســتفاده از تعبیــر خاصــه و عامــه کــه در ادبیــات ایــن دوره  -مانند

اصطالحات با شخصی سخن بگوید که این اصطالحات را نمیشناسد،

فهرست ابن ندیم  -برای شیعه و سنی به کار میرفته نوشته است.

در اشــتباه و از صواب به دور اســت .فالســفه قدیم و منطقیین هم چنین

و هــم الخاصة ،حجة علــی العامة».

در مــورد خبر واحد نیز ســختگیری خاص خــود را دارد .وی پس از بحث
از تواتــر و اخبــار انبیــاءکه با اســتدالل و معجزه قبول میشــود و نیز اخبار
متواتــر خاصه (ســه بخش اصلی در اخبار که در مبحــث «الخبر» آورده)
از «خبر التصدیق» سخن میگوید؛ خبری که یک یا دو نفر نقل میکنند
ً
کــه نــه در حد «تواتر» اســت و نه «اخبــار المعصومین» و صرفــا خبر واحد
تلقی میشــود .به نظر وی خبر واحد در اصول دین که همه انســانها در
آن مســاویند قابل قبول نیســت ،امــا مردم در معامــات و مکاتبات خود
نیازمند آنها هســتند و بنابرین در آنجا باید به خبر کســی اعتناء کنند که
به او حسن ظن دارند و شهرت به فسق ندارد .او سپس به اختالف امت
در بحــث خبر واحد اشــاره کرده و ضمن اشــاره به اینکــه پیامبر (ص) به
اخبــار اینچنینــی توجه میکــرد ،بحث بیشــتر را به کتــاب الحجه خود
ارجاع داده است (ص .)91 - 90
مطبی همدر «نســخ» دارد و در تفســیر آن مینویسد :به این معناست که
چیــزی حرام بوده و ســپس حالل شــود یــا به عکس یا آنکــه واجب بوده و

هســتند کــه ا گــر بــا متکلمــان ایــن عصــر و اهل ایــن ز بــان گفتگــو کنند،
بهکاربردن آن اصطالحات درست نخواهد بود .بدتر از همه این است که
کسی با عامه مردم با استفاده از زبان خواص سخن گوید یا فردی شهری
با زبان شــهری با بادیهنشــین سخن بگوید .از جمله اصطالحات فالسفه
قدیــم و منطقیین ،سولوجســموس ،هیولــی ،قاطاغوریاســت و مانند این
اســت که وقتی با آنها با یک متکلم ســخن گفته شــود ،آنها اصطالحات
یادشــده را جــز بــا تفســیر و شــرح درک نخواهنــد کــرد .ایــن امــر یــک نــوع
سوءعبارت و گرفتگی و نهادن اشیاء در غیر جای خود است .هر گاه که
مجبور به صحبتکردن با آنها باشیم ،باید با همین مفاهیم ،اما با تبدیل
آنها به الفاظی که آنها با آن آشنا باشند ،این کار را انجام دهیم .برای مثال
به جای سولوجســموس بگوییم قرینه یا به جای هیولی بگوییم ماده یا به
جای قاطاغوریاست بگوییم مقوالت و مانند اینها.
سپس میگوید :اما گفتگو با کسی که با کالم آشنایی ندارد و با اوضاع و
اصطالحات اهل آن از الفاظ متکلمین و اصحاب جدل آشــنا نیســت،
نوعی جهل و خطا است.

وجوب برداشــته شــود یا به عکس .گروهی حکم اول را میدانند و خبر از
ً
نسخ ندارند ،طبعا به آنچه میدانند عمل میکنند .گروهی دیگر از نسخ

ایــن نــوع بحــث لفظــی او را به ایــن نکته میرســاند که «طغــام» و «عوام»

آ گاهنــد و بــه آن عمل میکنند .همین امر میــان آنان اختالف میاندازد؛

و کســانی کــه کالم نمیداننــد ،وقتی الفاظی را که با آن ســابقهای ندارند

مانند مســح بر خفین .شــیعه بر این باور اســت که مســح بر خفین نســخ

بشنوند و معانی آن را درک نکنند ،بسا باورشان چنین شود که گویندگان
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نقدوبرریسکتاب
آن کلمات را کافر دانسته و خونشان را حالل بشمارند .شاهد آنکه برخی
از «ســفلة العوام» ،شــهادت به زندیقبودن خلیل [بن احمد] و اصحاب
او دادنــد ،آن هــم بــا شــنیدن اینکه آنــان از «اجناس العــروض» صحبت
میکردنــد .آنها کلماتی میشــنیدند که نمیفهمیدنــد و گمان زندقهای
بر آنان بردند .خلیل در اینباره شــعری هم سروده که نویسنده آن را آورده
است (ص )245 - 243

برگی ناشناخته از میراث عقلی شیعه در نیمه نخست قرن چهارم

تفرقوا و اختلفوا» [آل عمران 103 :و  ]105استناد کرده است.
وی همچنیــن روی مفهــوم جماعــت تأ کیــد کــرده و آن را بــر محــور یــک
«رئیس» میداند .اساس «ریاست» هم «اطاعت» است و اساس اطاعت
«شریعت» .اگردر کسی که از آن شریعت گرفته میشود اختالف باشد،
تابعیــن آن بــه اختــاف درمیغلطتنــد( .ص  .)425 - 424وی روی
مفهــوم «تــودد» میــان وزیر و عامه مــردم تأ کید کرده و تحقــق آن را مکمل

وی در باب جهاد هم وقتیاز مســلمانان راهزان و مشــابه بحث میکند،

امــر ریاســت او از یــک طــرف و اصــاح اخالق عمومــی ،ایجــاد ثبات در

از لــزوم جنــگ با آنها و مجازبودن امام وقــت به قتل و صلب و قطعکردن

طبع مردم ،تمرکز آنان برای جســتجوی منافعشــان و پرهیز از حاشیهروی

دســت و پــای آنان ســخن گفته ،امــا میگوید :بــه دلیل اینکه شــهادتین

میداند (ص .)425

چیزی اســت که میان آنان و مســلمانان مشــترک اســت ،حق اســیرکردن
آنــان یــا ازدواج بــا زنانش را ندارندّ :
«ألن الشــهادة و ظاهــر الملة یجمعنا و
ایاهم».از بغات و شورشیان نیز همین گونه سخن میگوید (ص .)409

 .6وحدت ،جماعت
دو نکتــه را بایــد در گرایــش نویســنده بــه سیاســت در نظر داشــت .نکته
نخست آن است که وی از خاندانی است که مشابه برخی از خاندانهای
شــیعی امامــی دیگــر همواره در دولت حضور داشــتند و دارای مشــاغل و
مناصــب عالــی بودند .اینها کســانی بودند که از بدو انقالب عباســی به
دلیــل تمایــات شــیعی ایــن دولــت ،در آن مانــده بودند و بعدهــا هم که
مســیر عباســی و شیعی جدا شد ،کمابیش در قدرت ماندند ،هرچند در
باطن بر تشیع بودند .از نظر فقهی ،امامان به این گروهها اجازه داده بودند
که در سیاســت رســمی بمانند و از منافع شــیعیان دفاع کنند .البته گاه
گرفتار عوارض ماندن در سیاست میشدند که در بیشتر اوقات ربطی به
تشیع آنها هم نداشت و مربوط به عروج و سقوط وزراء و وابستگان آنها و
بحث مصادره اموال و جز اینها بود.
امــا نویســنده که از خاندانــی بزرگ و اهل دبیری و وزارت اســت ،طبیعی
اســت کــه نــگاه مثبتی بــه دولــت و حکومت و جماعت داشــته باشــد.
ً
چنیــن تجربــهای مجموعا به گونهای او را تربیت کرده اســت که از اتحاد
و جماعــت ســخن گفتــه و قصد درگیــری و ایجاد شــورش و مخالفت با
حکومــت را نــدارد .ایــن بحــث را بــر اســاس نمونههایــی از باورهــای وی
بدون آنکه آنها را به تشــیع نســبت دهد دنبال میکنیم .هرچند چنانکه
گذشــت ،آموزههــای امامان تأثیر خاص خود را در ایــن افراد و خاندانها
داشته است.
یکی از بحثهای مورد توجه وی بحث از اختالفات مذهبی است که به
نظر وی امری مذموم اســت .او میگوید :سزاســت که وزیر به رعایا دســتور
دهــد تــا از اختــاف در دین و تعصــب و نقض اجماع کلمه دســتور دهد:
ینبغــی للوزیــر أن یأمــر الرعیــة بعد منعــه ایاهم مــن االختالف فــی الدین و
التعصب و التلفف باجماع الکلمة و اتفاق النیة و االئتالف فیما بینهم».
سپس به آیه «و اعتصموا بحبل اهلل جمیعا و ال تفرقوا» و «و التکونوا کالذین
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