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�أ�صول الت�شريع عند اجلاحظ
نا�صر احلارثي

ُ
والباحث حمادي ذويب يف درا�سته بعنوان «اجلاحظ و�أ�صول الفقه «واملن�شورة مبجلة «التفاهم» -عن ق�ضي ٍة �أ�سا�سي ٍة وجدير ٍة باالهتمام،
الكاتب
َيتحد َُّث
ُ
و�آلية التعامل مع الفقه من وجهة نظر ُمث َّقفي وعلماء الع�صر العبا�سي ،وبالتحديد يف القرن الثالث الهجري ،و� ْإن ُك َّنا ن�سم ُع بانتماء اجلاحظ للمدر�سة
ٌ
م�ستقل لعد ٍد
الفكرية االعتزالية وت�أييده مواقف املعتزلة� ،إال �أ َّنه عند ا�ستقرائنا للن�صو�ص جند �أ َّن �أبا عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ الكناين لديه منه ٌج
من الق�ضايا ،مع ت�أ�صيل فقهي ومعريف للمبد�أ الذي ينطلق منه .ويف هذا املقال� ،سن�ستع َّر�ض َ
بع�ض الآراء ووجهات النظر التي تب َّناها اجلاحظ؛ �سواء يف
جمال علوم الفقه� ،أو يف جمال الن�ص الديني ب�شقيه :القر�آن ،واحلديث.
ما ُي ِّيز اجلاحظ عن بق َّية علماء ع�صره هو ات�ساع َمدَاركه،
وغ��زارة جتاربه ،وتعدُّ د معارفه ،حتى �أ�صبح مو�سوعة زمانه،
ولبيب ع�صره ،و�أدي � َ�ب العلماء كما �أَ�� ْ�س� َم��اه ي��اق��وت احلموي.
َ
ول �ق��د ت�ت�ل�م��ذ اجل��اح��ظ ع�ل��ى ي��د جم �م��وع � ٍة م��ن ال�ع�ل�م��اء من
ُمتلف املدار�س الفكرية؛ �سواء يف الفقه والفكر االعتزايل،
ينغم�س يف
�أو يف ع�ل��وم احل��دي��ث ،وه��و م��ا جعله م��و��س��وع� ًة ال
ُ
اجت��ا ٍه واح ��دٍ  ،ولقد ا�ستثمر اجلاحظ مدينة الب�صرة -التي
ول ��د ف�ي�ه��ا� -أب �ل��غ ا��س�ت�ث�م��ار ،ف ��أخ��ذ ي�ن�ه��ل ال �ع �ل��وم ع��ن ط��ري��ق
التتلمذ تارة ،والكتب تارة أ�خ��رى ،وانتقد الركون �إىل الكتب
دون ُمال�سة العلماء؛ لأ َّن�ه��ا حترمهم م��ن جت��ارب معرفية
ال تتوافر ب�ين بطون الكتب؛ لذلك جن��د اجل��اح��ظ مييل يف
ري من املواقف والق�ضايا ال�سيا�سية والفكرية يف ع�صره �إىل
كث ٍ
عدم التطرف يف التعامل معها ،بل ال�شك فيها ،ثم نقدها ،ثم
التجريب والتعامل معها ،فهو ي َّتبع منهجا علميا دقيقا مبنيا
على التفكيك والتحليل ،وهذا ما ُي ِّيز اجلاحظ ويجعله فري َد
الفقهي للجاحظ يف الكتب التي
زم��ان��ه .و�إذا ت�أملنا املنه َج
َّ
ناق�ش فيها �آراءه الفقهية ب�شكل مبا�شر -مثل كتاب «�أ�صول
الفتيا والأحكام» ،وكذلك «نظم القر�آن» ،و»خلق القر�آن»� -أو
ب�شكل غري مبا�شر يف كتبه الكثرية التي �ضاع عدد كبري منها
وجرى احلديث عنها يف كتب عدد من املعتزلة ،وكذلك فقهاء
املدار�س الفكرية الأخرى.
ول�ق��د حت �دَّث اجل��اح��ظ يف كتبه ع��ن ُج�م�ل��ة م��ن امل�صطلحات
ال�ف�ق�ه�ي��ة :ك��ال �ع��ام واخل ��ا� ��ص ،وال �ب �ي��ان ،وامل �ح �ك��م وامل�ت���ش��اب��ه،
والنا�سخ واملن�سوخ ،وكذلك م�س�ألة الإجماع والقيا�س ،والعلة،
واالج �ت �ه ��اد وال �ع �ق ��ل ،ول �ق��د ات �ف��ق م ��ع امل �ع �ت��زل��ة يف ع� ��د ٍد من
�أ��ص��ول ال�ف�ق��ه ،واخ�ت�ل��ف معهم يف ع��دد قليل م��ن الأ� �ص��ول �أو
يف تفا�صيلها ،ولقد اعترب اجلاحظ القر�آن �أ�صال للت�شريع؛
وذل��ك يف نقا�شه لق�ضية خلق ال�ق��ر�آن ،واتفق مع املعتزلة يف
ْ
منزلتي وهي:
�أن القر�آن خملوق لكنه وقع يف منزلة ما بني
هل القر�آن معجز يف كتابه لأن العرب عجزوا عن معار�ضته؟
�أو ملنع ااهلل �إي��اه��م عن الإت�ي��ان مبثله مع قدرتهم عليه وهو
ما يُ�س َّمى بـ»ال�صرفة»؟! وهو ر�أي تبنته املعتزلة ،كما تطرق
اجلاحظ لق�ضية مهمة وهي وج��ود تيارات فكرية تقوم على

نقد القر�آن والت�سا�ؤل عن املت�شابه والعام واخلا�ص فيه ،وهو
ما يُ�شري �إىل تعدُّ د وجهات النظر يف الدين يف فرتة مبكرة من
الع�صر العبا�سي ،وما ي�ؤكد وجود م�ساحة وا�سعة لتعدُّ د الآراء
ومناق�شتها يف �أف��ق معريف ي�سع اجلميع ،ولقد �أ�سهم تتل ُمذ
اجلاحظ على يد علماء احلديث يف �أن يكون نقده ملنهجهم
ال�سنة ،وال�ت��ي جعلها يف
مو�ضوع ًّيا دون جت��اه��ل �أهمية علم ُّ
مرتبة ال�صدارة بني العلوم من بعد القر�آن ،ولكن مع تقييد
ال�سنة و�إحكامه ،مع الرتكيز على �أهمية �إعالء القر�آن
مفهوم ُّ
ال�سنة ،و�أن يكون الأخ��ذ باحلالل واحل��رام يف الفقه من
فوق ُّ
ال�سنة املج َمع عليها ،ول�ق��د �أ��ش��ار اجلاحظ
بعد ال �ق��ر�آن م��ن ُّ
�إىل ال�صراع بني �أهل احلديث و�أهل الر�أي واملعتزلة يف جانب
من كتاب «احليوان»؛ حيث �إ َّن ال�صراع مل يزل مل ُ
يطف على
ال�ساحة.
وم��ن من ��اذج ال���ص��راع :م�س�ألة الكلب وال���س�ن��ور؛ حيث يقول
ال �ن �ظ��ام ��ش�ي��خ امل �ع �ت��زل��ة يف احل ��دي ��ث ع ��ن امل�ف��ا��ض�ل��ة ب�ي�ن�ه�م��ا:
((ق��دم�ت��م ال�سنور على الكلب ،وروي�ت��م �أ َّن النبي �أم��ر بقتل
الكالب وا�ستحياء ال�سنانري وتقريبها وتربيتها؛ لقوله عند
م�س�ألته عنها «�إنهن الطوافات عليكم»)) انتهى قوله .ولقد
ك��ان ال ��رد االع �ت��زايل ب ��أن ال �ق��ر�آن م��دح ال �ك�لاب ،ول�ق��د اعترب
اجل��اح��ظ �أن�ه��ا �آي ��ة ُمكمة والأ� �ص ��ول ُم�ق� َّدم��ة؛ ل��ذل��ك تبنى
ال ��ر�أي ال ��ذي ي�ق��ول ب�أف�ضلية ال �ك�لاب ،وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أ َّن
ه��ذه الق�ضية تعك�س وج��ود ن��وع من ال�ترف الفكري� ،إال �أنها
يف الآن ذاته تعك�س ت�أ�صي ً
ال ح�ضار ًّيا تاريخ ًّيا يف التعامل مع
احليوانات ،خا�صة و�أ َّن كثريا من املجتمعات العربية ت�ست�أن�س
القطط �أكرث من الكالب ،والأهم منه بروز خالف ما بني �أهل
احلديث و�أهل الر�أي ،والذي تزايد يف العقود التي تلت فرتة
حياة اجلاخظ.
ولقد ر َّكز اجلاحظ على اخلرب يف الرواية و�أهمية التح ُّقق من
�صحة منت احلديث ،وعدم الرتكيز على ال�سند دون املنت ،ولقد
�أَ ْو َرد عِ لال و�أ�سبابا كثرية يف هذا ال�سياق؛ منها �أ َّن احلديث دون
ناق�ص املعنى غري ٍّ
دال على احلكم
النظر لأ�سباب نزوله يكون َ
لأنه افتقد ال ِع َّلة من القول ،وكذلك ف�إن وجود عدد من الرواة
للحديث الواحد ال ُّ
يدل على �صحته ،فقد يكون اخلرب منقوال

من فرد واحد هو �أكرث �صحة من املجموعة ،خا�صة و�إنْ كان
نقلهم مُرتبطا بر�أي معار�ض لر�أيهم ،وكذلك �ضروروة �إحكام
العقل والتحقق من منت احلديث حتى ال ي ُكون احلديث ُح َّجة
دون توافق مع العقل والقر�آن ،ومل ُيهْمِ ل اجلاحظ يف ال�سياق
ُ
احلديث
ذات��ه �أهمية الإج�م��اع يف اخل�بر .واجلاحظ ال يعترب
ُح َّجة على تواتر عدالة املخربين كما يفعل �أهل احلديث ،وال
�أن يكون عدد املخربين كثريا بل �شرطه الأ�سا�سي هو ا�ستحالة
اتفاق الرواة وا�ستحالة تعمدهم و�ضعه .وهنا ،ينته ُج اجلاحظ
نهجا عقل ًّيا تاريخ ًّيا يف التحقق من �صحة احلديث.
ً
و�أمَّا منهج الإجماع ،فهو منهج ديني معريف اعتمدَه اجلاحظ
يف ق�ضايا ك�ث�يرة ،وه��و ال ي��رى الإج �م��اع مُقت�صرا على �أه��ل
ال���س�ن��ة ،ب��ل ي�شمل ك � َّل امل���س�ل�م�ين و�أه� ��ل ال �� �ص�لاة ،ويف بع�ض
الق�ضايا �أه ��ل ال��دن�ي��ا ،وه��و يبني على الإج �م��اع دي�ن� ًّي��ا دلي ً
ال
�شرع ًّيا ،وعلى الإجماع الب�شري حقيقة ويقينا ،دون االعرتا�ض
ُ�سجل اجلاحظ
�أو التقليل من مقام القلة .ويف هذا ال�سياق ،ي ِّ
اعرتا�ضا على ال��رواي��ة «تفرتق �أم�ت��ي» ،مبينا �أ َّن احلقيقة ال
ميكن �أن حتتكرها فئة معينة ،كما اختلف اجلاحظ مع رواية
«اخ�ت�لاف �أم�ت��ي رح�م��ة» قائال وبطريقة بليغة ودقيقة« :لو
َ
اعرت�ض
كان االختالف رحمة لكان االتفاق عذابا» ،وكذلك
اجلاحظ على ق�صة احلجر الأ�سود ،و�أن��ه كان �أبي�ض قبل �أن
ي�سوِّده امل�شركون؛ حيث قال« :كان يجب �أن يبي�ضه امل�سلمون
ح�ت��ى �أ� �س �ل �م��وا» ،ك�م��ا ن�ق��د رواي� ��ة ح��دي��ث «ج �ن��اح��ي ال��ذب��اب��ة»
واعتربها رواية مو�ضوعة حتمل العداوة واملكيدة.
جن � ُد �أ َّن اجل��اح��ظ اع�ت�م� َد منهجاً عقل ًّيا ��ش� ِّك�ي��ا ،لكنه �أق ��رب
يكتف بالتنظري ،بل ح��اول �أن يطبق منهجه
للواقع ،فهو مل ِ
الن�ص ،ثم نقده وحتليله ،ويف النهاية
املعتمد على ال�شك يف ِّ
التجريب على �أر���ض ال��واق��ع .ولقد �أن��زل كل علم من العلوم
منزلته ،فهو �أ�شبه بالباحث املعريف الذي ي�ضع ت�أ�صيال ،ومن
ث َّم يطبقه يف كل علم ح�سب طبيعته ،ومل يكن ليتحقق هذا
الأمر عند اجلاحظ لوال �أنه كان �ش ِّكيا يف منهجه ،متعددا يف
العلوم واملعارف.
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