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نزعة إقصاء الفكر اآلخر يف عقالنية اجلابري
دراسة يف بعض من جتليات التعصب والتعتيم يف فكر اجلابري

عبد الفضيل ادراوي*

لن يكون من نافلة القول اإلشارة إىل أن البحث يف فكر أية أمة من األمم يقتضي من 
صاحبه ضرورة التوسل بروح من االنفتاح على كل مكونات هذا الفكر، وفسح املجال أمام 
كل تفاصيله؛ الرمسية منها وغري الرمسية، املركزية منها واهلامشية. من أجل تكوين صورة 
أمينة ومستوعبة لكل مكوناته وميكانزمات انبنائه. خاصة إذا تعلَّق األمر مبشروع ُيعلن عن 
أمة  لعقل  الصورة احلقيقية  الكشف عن  ا، حيمل على عاتقه  تامًّ استقرائيًّا  نفسه مشروعًا 
بكاملها. كما هو الشأن مثاًل يف مشروع يتصدى لدراسة العقل العريب يف عموميته، ويبحث يف 
آليات اشتغاله. ويف هذا املضمار قد ال خنتلف بشأن ريادة املفكر املغريب الراحل حممد عابد 
اجلابري يف جمال التحمس للفكر العقالين، وبشأن كونه من املفكرين العرب الذين كّرسوا 
حياهتم للبحث يف بنية العقل العريب، ويف حمدداته وجتلياته وطرق اشتغاله، سواء أتعلق األمر 
بالعقل العريب يف التاريخ، أم بالعقل العريب يف احلاضر، ويف عالقته بالغرب. فقد متّيز الراحل 
جبرأة قلَّ نظريها يف اقتحام املجاالت املسكوت عنها، ويف اإلفصاح عن وجهة النظر الناقدة، 
مهما تكن مواقف اآلخرين منه. كما أننا قد لن خنتلف يف محاسة الرجل الزائدة للحداثة 
انتهاج  إىل  واحلاجة  املعاصرة  املدنية  مستلزمات  يف  لالخنراط  املستمرة  ودعواته  الغربية، 
السبل العقالنية اليت اعتمدت يف الغرب وأسفرت عن بناء جمتمع حضاري عصري ومتقدم 
ومستنري، ظّلت صورته تشّكل النموذج املمكن متثله وترسم خطاه يف خميال اجلابري. غري 

* أستاذ باحث، مهتم بالنقد والبالغة وحتليل اخلطاب جامعة عبد املالك السعدي، تطوان - املغرب.
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أن الذي ميكن أن يكون مثار اختالف بني كاتب هذه األسطر وعدد كبري من املعجبني بنهج 
اجلابري العقالين، االدِّعاء بأن عقالنية املرحوم اجلابري ظلَّت، على أمهيتها وجرأهتا، عقالنية 
ميكن أن ننعتها بالعقالنية السلفية، أو العقالنية املتعصبة، اليت تأخذ لنفسها حيِّزًا تصنيفيًّا 
ي بآليات العقلنة ومبستلزمات االنفتاح يف سبيل االنتصار لوجهة فكرية معينة،  معيَّنًا، وُتضحِّ
املتحكمة يف رؤيته  املنطلقات والقناعات  ويف سبيل إقصاء وجهات فكرية أخرى ال تناسب 
للعقل العريب. وإذا كان املقام ال يتسع للكشف عن مالمح التحيُّز والتعصب يف فكر اجلابري 

عمومًا، فإن مثة مواقف ميكنها أن تكون عناوين بارزة لذلك.

العقالنية وسلطة االنتماء والفئوية
ومن املواقف اليت ميكن أن تكشف عن طبيعة النظر العلمي الذي حتكَّم يف مقاربته 
ن بارز من  العقل العريب، موقفه من التراث اآلخر، وخصوصًا التراث الشيعي مبا هو مكوِّ
مكونات الفكر العريب. واحلق أن اجلابري يف مشروعه الضخم عن العقل العريب؛ »تكوين 
)1991(«، مل  العريب  العقل  »نقد   ،»)1986( العريب  العقل  »بنية   ،»)1984( العريب  العقل 
دًا من  يغفل احلديث عن التراث الشيعي، بوصفه رافدًا أساسًا من روافد هذا العقل، وحمدِّ
داته، اليت ال ميكن التغاضي عنها أو إقصاؤها. إال أنه يف انفتاحه واعترافه املحتشم  ُمحدِّ
هبذا املوروث، مل يكن أحسن حااًل من كل املحاوالت اإلقصائية اليت سبقت. فقد متيَّزت 
أحباثه ومقاربته للفكر الشيعي، ولتارخيه السياسي، بزنوع جديل واضح، فهو يبدو منطلقًا 
لكن يف حقيقة  وبرهانية،  نفسها علمية  تعلن عن  مناهج ومفاهيم،  يف وجهة نظره من 
األمر، ال حيس املتتبع استحكامها أو توظيفها يف مفاصل البحث. بقدر ما حيس هاجسًا 
سياسيًّا أيديولوجيًّا يتوسل باالنتقائية واالبتسار، ويعمد إىل افتعال صراع مع العقل الشرقي 
اآللية  باالستغناء عن  به. ولو  الذي ينشده وحيلم  العقالين  عمومًا، وجعله خارج اإلطار 

اإلبستمولوجية املعلنة يف استكشاف البنية احلقيقية هلذا العقل.
ومما قد يبدو للمتتبع مظهرًا من مظاهر الالتوازن يف مشروع اجلابري، شّح املصادر 
الشيعية وقلَّة اعتمادها، يف مقابل اعتماد ترسانة ضخمة وغنية من املصادر السنية ومعها 
العقل  عن  اجلابري  مشروع  يف  املتأمل  ُيعطي  أن  شأنه  من  وهذا  االستشراقية.  املصادر 
العريب، انطباعًا واضحًا، بأنه أمام مشروع حمصور يف البحث عن حمددات العقل العريب 

السين فحسب، رغم ما قد يبدو على عنوانه من مشولية وعموم.
ينسف  احلقيقة، من جهة، ومبا  يفيد هذه  ح مبا  ُيصرِّ نفسه  اجلابري  نلفي  إننا  بل 
دعواه الشمولية عن العقل العريب، من جهة أخرى. يقول: »وإن مجيع من له إملام بأحداث 
القرن اهلجري األول يعرف كيف أن مصادرنا التارخيية، أو بعضها على األقل -املصادر 
السنية عمومًا- جتعل )الفتنة( زمن عثمان، من تدبري شخص، امسه عبداهلل بن سبأ...
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إىل  نسبة  )السبئية(  اسم  ملعاوية،  املعارضة  حركة  على  التارخيية  مصادرنا  أطلقت  وقد 
عبداهلل بن سبأ هذا... أما غالة الشيعة الذين ظهروا بأعداد الفتة للنظر، مباشرة بعد 
مقتل احلسني، فإن معظمهم كانوا من أصل ميين ويرّوجون لـ)عقائد( ترجع هبا مصادرنا 

التارخيية إىل)ابن سبأ(«)1(. 
فهو يصنف نفسه ضمن دائرة االجتاه السين، دون سواه، وخصوصًا يف مزنعه السلفي 
األشعري الذي كان قاسيًا وحامسًا يف مواجهة الفكر الشيعي. فال ُيخفي تبنيه لوجهات نظر 
أمثال؛ األشعري يف )مقاالت اإلسالميني(، والبغدادي يف )الفرق بني الفرق(، والشهرستاين 
يف)هناية اإلقدام يف علم الكالم( ويف )امللل والنحل(، والنيسابوري يف )املسائل يف اخلالف بني 

البصريني والبغداديني(، وابن تيمية يف )جمموع الفتاوي(، وابن خلدون يف )املقدمة(. 

عقالنية احلسم والتعميم ونتائج التنقيص
ولذلك وجدنا أن اجلابري يسقط يف التحامل واإلسقاط غري املربر ألحكام وتصورات 
هي أقرب إىل التعصب واملركزية الذاتية واالنتصار ملنطق الغلبة واألمر الواقع، منها إىل 

العلم واملوضوعية. 
ومن مجلة املواقف اليت كان فيها اجلابري متحمسًا ومعممًا، على غري ما تقتضيه الدقة 
العلمية والتحقيق التارخيي، ذهابه إىل أن التشيع يفتقد األصول الفكرية األصيلة يف الفكر 
اليهودية،  التكوينية إىل شخصية عبداهلل بن سبأ  التأسيسية  اإلسالمي، ويرجع يف أصوله 
اليت تظاهرت باعتناق اإلسالم. فاجلابري رغم إدراكه االختالفات الكبرية بني املؤرخني حول 
هذه الشخصية، وهو ما كان يقتضي منه مزيدًا من الدقة والتمحيص، واالنفتاح على كل 
الكتابات اليت حتدَّثت عنه. إال أنه أعفى نفسه من ذلك، واختار أن ُيَغيِّب ما قالته مصادر 
قد  اليمين،  اليهودي  ابن سبأ،  يكون  »أن  ليفترض  املسألة،  الشيعي يف  الطرف  وحتقيقات 
تسمى بعد إسالمه بـ)عبداهلل(، ولقب بـ)ابن سبأ(، لكون امسه احلقيقي امسًا يهوديًّا...وإذن 
فعدم اشتهار ابن سبأ بامسه احلقيقي ال جيوز اختاذه دلياًل على أنه شخصية أسطورية«)2(. 
وبارزة يف  عناوين كربى  إن  قسوة. حىت  أشد  أخرى  نتائج  االفتراض  هذا  على  ويؤسس 
املعتقد الشيعي اإلمامي، تصبح جمرد أفكار وأطروحات من إمالء هذا اليهودي. يقول مثاًل: 
»هكذا خنلص إىل النتيجة التالية، وهي أن عبداهلل بن سبأ شخصية حقيقية، وهو يهودي 
من اليمن أسلم زمن عثمان أو قبله، ونشر فكرة الوصي...إخل. مث صار حيوم حول علي 
بن أيب طالب بعد أن توىل اخلالفة. ولكن عندما بدأ يغايل يف حقه نفاه إىل املدائن. وعندما 
اغتيل علّي نشر فكرة الرجعة والوصية، فكان بذلك األصل األول للغلو يف حق علي، وستقوم 

)1( حممد عابد اجلابري، العقل السياسي العريب، حمدداته وجتلياته، املركز الثقايف العريب، ط2، 1991، ص 207.
)2( نفسه، ص 220 - 221.
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على أفكاره هذه مجلة آراء وعقائد يف اإلمام واإلمامة اكتست طابعًا ميثولوجيًّا«)3(. فالتراث 
الشيعي برمته -حبسب هذا املنظور- جمرد إحياء من إحياءات هذا اليهودي املتأسلم. وهكذا 
تصبح معتقدات راسخة يف الفكر الشيعي، ال أساس هلا يف الذاكرة العربية اإلسالمية، وإمنا 

هي دخيلة على جسم هذه األمة، ومستوحاة من العقيدة اليهودية. 
وعلى هذا األساس يبين اجلابري مشروعه، فيطلق أحكامًا تفتقد إىل التريُّث والبحث 
العلميني، ويقرر حقائق تنفي أّي مظهر من مظاهر األصالة عن هذا الفكر. فالسبئية عنده 
 C هم أول من أطلق على علّي بن أيب طالب لقب )الوصي(، واملقصود هو أن النيب«
أوصى له باإلمامة من بعده«)4(. وهو حكم مطلق وهنائي يتجاهل من خالله اجلابري كل 
لت الكالم يف هذا األمر وحقَّقت فيه، وانتهت  املصادر، سواء أكانت سنية أم شيعية، فصَّ
إىل وجود هذا اللقب ورسوخه وأصالته يف الثقافة اإلسالمية)5(. بل إن الباحث جيعل من 
بعد موت  املعارض  السياسي  بتحركه  الذي عرف  الثقفي،  عبيد  أيب  بن  املختار  شخصية 
علي بن أيب طالب، هو املؤسس للنظرية الشيعية برمتها. فهذا الشخص عند اجلابري، هو 
الذي طرح فكرة الطلب بدماء أهل البيت، والدفاع عن الضعفاء، إضافة إىل سجع الكهان، 
وهي كلها »مجلة أفكار ستصبح األساس الذي ستقوم عليه النظرية الشيعية يف اإلمامة...

وتشكل البنية اليت تقوم عليها ميثولوجيا اإلمامة عند غالة الشيعة، ونظرية اإلمامة عند 
واحد،  خندق  يف  هم  اجلابري  عند  الشيعة  فرق  كل  أن  كيف  فيبدو  منهم«)6(.  املعتدلني 
جيمعهم الوالء ألفكار املختار وملعتقداته اليت ختتلط بسجع الكهان، وترجع يف أصلها إىل 

عقائد يهودية، نشرها حبنكة ومكر بالغني، عبداهلل بن سبأ.
واملوضوعي،  العلمي  والتقصي  للبحث  لنفسه جمااًل  أعطى  لو  الباحث  إن  ولعمري 
النظرية  أن  لوجد  واإلقصائية،  التعميمية  التنقيصية  بالرؤية  املسكون  النظر  عن  وختلَّى 
الشيعية مدينة يف وجودها مبراحل مبكرة وسابقة على مرحلة املختار. فالشيعة يف تعريف 
عنه  اهلل  رضي  عليًّا  شايعوا  الذين  »هم  اجلابري:  مصادر  أبرز  من  وهو  الشهرستاين، 
فتكون  وإما خفيًّا«)7(.  جليًّا  إما  ووصية،  ا  نصًّ بإمامته وخالفته  وقالوا  اخلصوص.  على 
املعارضة  احلركة  اإلسالمية، وتكون  للخالفة  األوىل  األيام  إذن ممتدة إىل  التشيع  حركة 
كت بعلي بن أيب طالب إمامًا شرعيًّا، جتسيدًا عمليًّا  اليت امتنعت عن بيعة السقيفة، ومتسَّ

)3( نفسه، ص 221.

)4( نفسه، ص 280.
الكتاب  دار  الراضي،  وتعليق حسني  الدين، حتقيق  للسيد عبداحلسني شرف  املراجعات  كتاب  ينظر:   )5(
اإلسالمي. ففيه حبث مفصل عن هذه النصوص ومثيالهتا يف أمهات الكتب واملصادر املختلفة. انظر 

مثاًل: املراجعات من 20 اىل 55.
)6( اجلابري، العقل السياسي العريب، ص 279 - 280.

)7( الشهرستاين، امللل والنحل، ص 146.
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وترمجة واقعية وفعلية للنظرية الشيعية يف احلكم. 
أن  جيدًا  يدرك   ،C الرسول  عهد  على  اإلسالمية  األمة  وحياة  حلركة  واملتتبع 
اجتاهني رئيسني وخمتلفني قد رافقا نشوء األمة وجتربتها؛ اجتاه أول مييل إىل االجتهاد 
واستعمال الرأي الشخصي، واجتاه يلتزم بالنص التزامًا حرفيًّا عبَّر عنه بالشيعة. وهو ما 
سوف يربز بشكل أساس بعد وفاة الرسول C. ويذهب أحد الباحثني إىل أن ما حصل 
يف التاريخ اإلسالمي، هو أنه قد قدر لالجتاه األول أن حيكم »فاستطاع أن ميتد ويستوعب 
أكثرية املسلمني، بينما أقصي الشطر اآلخر عن احلكم، وقدر له أن ميارس وجوده كأقلية 

معارضة، ضمن اإلطار اإلسالمي العام، وكانت هذه األقلية هي )الشيعة(«)8(. 
وال نظن أن اجلابري جيهل كثرة املصادر التارخيية اليت بسطت القول يف هذه احلركة، 
بنصوص  واحتجوا  علي،  كوا خبالفة  متسَّ الصحابة،  كبار  من  وشخصيات  رموزًا  وذكرت 
أن  اليت ال ميكن  التارخيية واحلديثية  املصادر  أمهات  املسلمني، وموجودة يف  مشهورة بني 
يكون اجلابري يف غفل عنها. فهذا الطربسي يورد جوابًا لإلمام جعفر الصادق عن سؤال 
أحد تالمذته بشأن بعض من متسك بالنص ووقف موقفًا معارضًا للسلطة اليت قامت بعد 
وفاة الرسول C، فيعد اثين عشر نفرًا؛ »فمن املهاجرين: خالد بن سعيد، ابن أيب العاص، 
وسلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، واملقداد بن األسود، وعمار بن ياسر، وبريدة األسلمي. 
ومن األنصار أبو اهليثم بن التيهان، وعثمان بن حنيف، وخزمية بن ثابت ذو الشهادتني، 
وأيب بن كعب، وأبو أيوب األنصاري«)9(. ونقتصر يف هذا املقام على نص واحد يتضمن ألقاب 
)اإلمام( و)القائد( و)الويل( و)الوصي( اليت يرى اجلابري أهنا من اختالق ونشر املختار، 
ُل َمْن  ا ُيروى يف كتب احلديث بشأن علي بن أيب طالب: »َأوَّ الذي جاء متأخرًا بكثري. فممَّ
َيدُخل ِمن هذا الباب ِإَماُم امُلتَّقني، وسيِّد املسِلمني، وَيعسوُب الّدين، وخاِتم الَوِصّيني، وَقِائُد 
الُغرِّ املُحَجلَِّين«. فدخل علي، فقام إليه مستبشرًا، فاعتنقه وجعل ميسح عرق جبينه وهو 
يقول له: »َأْنت تَؤدِّي َعنِّي، وُتْسِمُعُهم َصْوِتي وُتَبيُِّن هلُم َما اْخَتَلُفوا ِفيه ِمن َبْعِدي«)10(. وهذا 

)8( حممد باقر الصدر، نشأة الشيعة والتشيع، منشورات الغدير، بريوت، ط 4، 1419هـ - 1999م، ص 73.
)9( أمحد بن أيب طالب الطربسي، االحتجاج، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 1983م، ج 1، ص 75. 
والنص مذكور أيضًا عند أمحد بن يعقوب اليعقويب، تاريخ اليعقويب دار صادر،  بريوت، ج 2، ص 103.

)10( نقاًل عن عبد احلسني شرف الدين، املراجعات، ص 270. ويورد حمقق هذا النص عديدًا من املصادر 
السنية اليت أوردت احلديث، فقال عنه يف اهلامش رقم 554: »يوجد يف شرح هنج البالغة البن أيب 
احلديد، ج 9، ص 169، ط. مصر بتحقيق أبو الفضل، حلية األولياء، ج 1، ص 63، املناقب للخوارزمي 
احلنفي، ص 42، ترمجة اإلمام علي بن أيب طالب من تاريخ دمشق البن عساكر الشافعي، ج 2، ص 
487، ح 1005، مطالب السؤول البن طلحة الشافعي، ج 1، ص 60، ط النجف، وص 21، ط طهران، 
امليزان للذهيب، ج 1، ص 64، كفاية الطالب للكنجي الشافعي، ص 212، ط احليدرية، وص 93، ط. 
الغري، ينابيع املودة، للقندوزي احلنفي، ص 313، ط إستانبول، فضائل اخلمسة للفريوزبادي، ج2، ص 

235، فرائد السمطني، ج1، ص 145«.
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لعمري أمر يدعو إىل العجب؛ أن يتغافل اجلابري عن مقوالت واردة يف أمهات املصادر اليت 
تتوفر بني يديه، وهي مصادر سنية، ومعتمدة بني العامة واخلاصة، ويضرب عنها صاحبنا 

ل أن جيد التأسيس هلا يف املعتقد اليهودي.  صفحًا، ويفضِّ
اليهودية  العقائد  من  عقيدة  األخرى  هي  لتكون  )املهدي(،  فكرة  الباحث  ويضيف 
املتسربة إىل املخيال الثقايف الشيعي، فيقول: »وفكرة )املهدي( هذه، هي كما هو معروف، 
 ،Messie, Messiah اجلانبية  وباللغات  )املسيح(  لكلمة  ترمجة  إهنا  يهودي.  أصل  من 
وهذا حسم  اإلهلي«)11(.  والتأييد  اهلداية  معناه  التوراة  يف  واملسح  )املمسوح(...  ومعناها 
يتجاهل مرة أخرى العشرات من املصادر السنية اليت تناولت الفكرة عند املسلمني، ونظرت 
إليها من بديهيات املعتقد العريب اإلسالمي. وإذا كان اجلابري جيهد نفسه ليثبت أن عديدًا 
من الفرق والطوائف والشخصيات اعتمدوا املهدوية يف حركتهم يف املجتمع اإلسالمي، بشكل 
جعلها تبدو فكرة ممقوتة ومستهجنة، أفلم يكن أوىل به أن يستفيد من ذلك، ليدرك أهنا 
فكرة أصيلة ومعروفة بني املسلمني، وحتتل مكانة راسخة يف نفوس العامة، ولذلك اختذت 
النيب  املهدي( عن  )فكرة  ثبوت  »ولوال  اخلاصة؟  السياسية  املآرب  لتحقيق  فعالة  وسيلة 
ُعو  ُمدَّ يتمكن  ملا كان  املسلمني وتشبعت يف نفوسهم واعتقدوها،  على وجه عرفها مجيع 
املهدية يف القرون األوىل كالكيسانية والعباسيني ومجلة من العلويني وغريهم، من خدعة 
الناس واستغالل هذه العقيدة فيهم طلبًا للملك والسلطان، فجعلوا ادِّعاءهم املهدية الكاذبة 
طريقًا للتأثري على العامة وبسط نفوذهم عليهم«)12(. هذا ناهيك عن إغفال اجلابري التام 
للمصادر الشيعية اليت وصلتنا عن أئمة الشيعة األوائل، واليت حتدثت عن هذه املعتقدات 
اليت جعلها كلها ذات أصول يهودية هرمسية. وكان يكفي اجلابرَي من هذه املصادر كتاب 
)هنج البالغة( لإلمام علي بن أيب طالب. فقد تضمن ما ال حصر له من املواقف اليت 
عرض فيها لقضية اإلمامة واإلمام وعلمه وعصمته، وكذا قضية املهدي وما يتعلق هبا)13(.

بل إن التاريخ قد احتفظ لنا مبؤلفات ألئمة الشيعة األوائل الذين ال ميكن أن ُتَتجاهل 
مكانُتهم بني الناس يف املجتمع، وال ميكن أن يبقى معها معىن لدعوى تزعم أن هذه املعتقدات 

)11( اجلابري، العقل السياسي العريب، ص 287.
)12( حممد رضا املظفر، عقائد اإلمامية، ص 101 

)13( اإلمام علي بن أيب طالب، هنج البالغة، حتقيق وتنسيق علي أنصاريان، منشورات املستشارية الثقافية 
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية بدمشق، ط 1، 1422هـ، 2007م. 

تراجع عن اإلمامة واإلمام الصفحات: )76- 137 - 162 - 238 - 294 - 225 - 481 - 520 - 
536 - 538(، وعن علم اإلمام  باملغيبات الصفحات: )25 - 119 - 130 - 242 - 330(، وعن عصمة 
اإلمام الصفحات: )19 - 22 - 32 - 65 - 126 - 242 - 270 - 353 - 511(، وعن تبحر اإلمام يف 
العلوم الصفحات: )14 - 20 - 197 - 256 - 506(، وعن املهدي املنتظر وفكرة املهدوية الصفحات: 

.)522 - 530 - 514 - 506 - 255 - 198 - 185 - 141 - 129(
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هي من نسج الغالة، أو الفرق املختلفة اليت ظهرت عرب مراحل تارخيية خمتلفة، أو أهنا 
من وحي الشخصيات اليهودية املتأسلمة يف املجتمع العريب اإلسالمي. بل يتبيَّن بامللموس 
أهنا أفكار أصيلة يف الثقافة العربية، طرحها األئمة أنفسهم، بوصفها عماًل ضروريًّا لبناء 
القواعد الشعبية الواعية اليت هتيئ األرضية الصاحلة لتسلُّم السلطة، واحلفاظ على الضمري 

اإلسالمي كي يبقى على درجة من احلياة والصالبة. 
العلمي  املنهج  إعالنه  من  الرغم  على  العريب،  العقل  عن  مشروعه  يف  اجلابري  إن 
الربهاين يف مقاربة حمددات هذا العقل، والكشف عن آليات اشتغال بنيته، إال أنه مل يكن 
وفيًّا هلذا املنطلق، إذ متيَّزت مقاربته للفكر اآلخر، ونقصد العقل الشيعي حتديدًا، بزنعة 
فلم  الفكر.  هلذا  املتضمنة  األصيلة  الشيعية  املصادر  من جتاهله  بدءًا  إقصائية حتاملية، 
جند عنده ولو مصدرًا واحدًا من املصادر الثابتة واملحققة املنسوبة إىل أئمة الشيعة االثين 
عشر. وهي -باملناسبة- املصادر اليت تضمنت األفكار األوىل للتشيع، وبسطت املعتقدات 
اليت يتبناها أتباعهم، واليت ال ينكر الباحث املنصف أهنا تعرَّضت يف أحيان كثرية، للتشويه 
اخلاصة  املآرب  ذوي  من  واملستغلني،  املغالني  بعض  لدن  من  خاصة  والتحريف،  والتبديل 
أحيانًا، ومن بعض العوام اجلاهلني أحيانًا أخرى. وهو ما وقع فيه اجلابري، فراح حيمل 
التشيع برمته وزر األخطاء والتحريفات اليت أحلقها به املغالون واملنحرفون واجلهلة من 

األتباع، قبل اهتامات وتلفيقات اخلصوم. 
فيبدو أنه قد اعتمد يف أحكامه ومواقفه على مقروءاته من املصادر املعادية اليت اتَّسمت 
يف مقاربة هذا الفكر مبنطق املواجهة واإلقصاء. لذلك كانت استنتاجاته ُمحلِّقة يف الفضاء 
سًا على معتقدات  نفسه، ليجعل من هذا التراث برمته اشتغااًل غري عقالين، وفكرًا ُمؤسَّ

وأفكار دخيلة مستقدمة من الفكر والعقيدة اليهوديني. 
واحلق أن املرء ليقف مندهشًا من إطالقات اجلابري ومن تعميماته احلامسة، اليت 
د مذاهبهم، كلهم يف خندق واحد، من دون  جعلت الشيعة على اختالف فرقهم وعلى تعدُّ
انتباه إىل االختالفات اليت وصلت حدَّ التناقض فيما بينهم أحيانًا، كما بيَّن صاحب املقدمة: 
»ويف كل واحدة من هذه املقاالت للشيعة اختالف كثري، إال أن هذه أشهر مذاهبهم«)14(. 
ومن دون التفات إىل أن من فرق الشيعة من يقترب كثريًا من السنة، كما يشري إىل ذلك 
الشهرستاين الذي يعتمده اجلابري بشكل الفت: »وبعضهم )الشيعة( مييل يف األصول إىل 
التشبيه«)15(. إال أن اجلابري ال فرق عنده  السنة، وبعضهم إىل  االعتزال، وبعضهم إىل 
للتشيع، يف صورة  اليهودي  السبئي  لواء األصل  الفرق. فجميعها ينضوي حتت  بني هذه 
عبداهلل بن سبأ الذي أحسن توظيف شخصية علي بن أيب طالب واستغل مواقفه السياسية 

)14( ابن خلدون، املقدمة، ص 159.
)15( الشهرستاين، امللل والنحل، ص 147.
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التصحيحية، لبّث الفتنة يف املجتمع، يف مؤامرة يهودية ماكرة. وهبذا املنطق أصبح الشيعة 
اإلمامية االثين عشرية وغريهم، متحدين ومنسجمني وممثلني لبنية عقلية واحدة ال جيد 
الباحث حرجًا يف احلكم عليها بوصفها بنية حمددة ذات جتليات وحمددات ُتعبِّر بشكل دقيق 

عن النظرية العقلية الشيعية. 

الباطنية الدخيلة والقطيعة مع العقل الشرقي
ا منعوتًا  وأصبح التشيع، يف عرف اجلابري، واستنادًا على تعميماته السابقة، إطارًا عامًّ
بالفكر الباطين، موسومًا بالغنوصية واهلرمسية ذات األصول األجنبية املشرقية، الدخيلة 
على العقل اإلسالمي، واملوسومة بالسلبية واالنطوائية، يف مقابل العقالنية الربهانية اليت 
سادت يف الغرب، واليت يتحتم بعثها من جديد لتحقيق احلداثة والعقالنية املطلوبتني للعقل 
العريب. فاملطلوب اليوم -حبسب اجلابري- قدر »من حتديث للعقل العريب، وجتديد للفكر 
اإلسالمي، يتوقف ليس فقط على مدى استيعابنا للمكتسبات العلمية واملنهجية املعاصرة..

بل أيضًا، ولرمبا بالدرجة األوىل، يتوقف على مدى قدرتنا على استعادة نقدية ابن حزم 
وعقالنية ابن رشد وأصولية الشاطيب وتارخيية ابن خلدون.. فباستعادة العقالنية النقدية 
ابن حزم وابن رشد والشاطيب وابن  األندلس واملغرب مع  اليت دشنت خطابًا جديدًا يف 
خلدون، وهبا وحدها، ميكن إعادة بنية العقل العريب من داخل الثقافة اليت ينتمي إليها، مما 

يسمح بتوفري الشروط الضرورية لتدشني عصر تدوين جديد يف هذه الثقافة«)16(. 
ولعل هذا املطلب املقترح من اجلابري أن يكون نوعًا من إعالن القطيعة مع الشرق، هذا 
الفضاء اجلغرايف الذي تنحصر قيمته وتتراجع، لكونه مستنبتًا لبنية غري عقالنية، متثلت يف 
املوروث الشيعي؛ )الباطين( و)اهلرمسي( و)الغنوصي(، عنواهنا العام العقل العرفاين املشرقي 
)الالمعقول(، وهو العقل الذي مل يكن، هبذه املواصفات، ليخدم )املعقول( أو الفلسفة، بقدر 
الفلسفة يف  الظالمي، فقد »كانت  الباطين  ما كان جيرها إىل اخللف ويصبغ عليها طابعه 
املشرق متجهة إىل الوراء«. و»استعملت العقل إلضفاء نوع من املعقولية على ما هو )ال عقل(، 
على نزعتها الصوفية. ومن هنا اكتسبت طابع املسرية الفلسفية الدينية«)17(. يف مقابل ذلك 
ميثل العقل الربهاين البياين الغريب؛ أو املغريب األندلسي، الذي شّجع الفلسفة وخدم العلمية 
ُيطالب بشبه قطيعة  أن  بنية )املعقول(. ولذلك فال بأس عند اجلابري  العام  وكان عنوانه 
بني الشرق والغرب، وأن حيدث انفصال بني اجلغرافيتني، لتحقيق النهضة العقالنية املطلوبة 

والتأسيس ملشروع يكون متميزًا بـ»ثقافة أصيلة مستقلة عن ثقافة املشرق«)18(. 

)16( حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، املركز الثقايف العريب، ط 1، يناير 1986، ص 566.
)17( حممد عابد اجلابري، حنن والتراث، دار الطليعة، بريوت، ط3 ، 1983، ص 358 - 359.

)18( نفسه، ص 361.
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التعاليم  احتضن  ألنه  الشرق،  يف  افتقدت  اليت  العقالنية  ى  ُمَسمَّ فَتْحَت  مثة،  ومن 
الشيعية املؤسسة للفكر الباطين القائم على التأثر والتماهي مع التيارات الفكرية الغنوصية 
اهلرمسية الدخيلة على املجتمع اإلسالمي، والقادمة من بالد فارس، مبا هي اجتاهات من 
الطبيعي أن تتهم بالغرابة وبالضاللة والزيغ، والتهديد للفكر املتعّقل والدين األصيل. حتت 
هذه املسميات تكون رؤية اجلابري للفكر اآلخر تؤسس لعالقة قائمة على املواجهة، وتغدو 
املواجهة مع هذا الفكر مشروعة، ويكون منطق التعتيم واإلقصاء منطقًا مستساغًا ومباحًا 
ملواجهة هذا الفكر، اتِّقاًء خلطره املحدق، وجتنيبًا للعقل األصيل مثالب السلبية واالنطوائية 
املمقوتتني، ودرءًا ملظاهر الغنوصية الظالمية »ذات املالمح اهلرمسية املخاصمة للعقل«)19(. 

* * *
هكذا يبدو أن اجلابري ظل متاثرًا إىل حدٍّ كبري برؤية متحيِّزة جلانب واحد من جوانب 
مسألة  من  مربر  غري  وجاًل  أبدت  ومواقف  فئوية  تصنيفات  مع  وانساق  العريب،  العقل 
التشيع، وأحكمت الباب يف وجه تيار كبري من تيارات التفكري العريب، اندغامًا مع متطلبات 
السلطة اليت كانت ترى فيه، ويف رواده دعاة املعارضة ومستقطبًا لولبيًّا خلصومها. فلم 
يستطع صاحبنا التجرد من نزعته التسننية املتشبعة مبقروءاهتا يف كتب تارخيية ذات هنج 
مللي حمض، ظلت أبدًا ُتعلي من شأن وجهات فكرية معينة، وُتبدي قلقًا غري مربر من 
توجهات فكرية أخرى، حبجة العقالنية املعلنة، ومبربرات انتمائية ضيقة غري معلنة. ومن 
للعقالنية  إخالصه  عن  يتساءل  أن  العريب  العقل  عن  اجلابري  ملشروع  للمتتبع  مثة حيق 

الثقايف  املركز  والتاريخ(،  النص  السلفي بني  الفقهي  )العقل  السلطة يف اإلسالم؛  ياسني،  اجلواد  )19(عبد 
العريب، ط 1، 1989، ص 94. وقد خصص هذا الدارس مبحث )الشيعة( وهو الفصل السابع من كتابه، 

للبحث يف العقل الشيعي، )الصفحات من 88 اىل 106(. 
ولإلشارة فإن هذا الدارس يصدر يف مقاربة املوروث الشيعي عن رؤية علمانية حداثية منحازة هي 
األخرى، ومتسمة بزنعة إقصائية هتميشية واضحة شبيهة بزنعة اجلابريي، إال أن هذا الدارس خيتلف 
عن اجلابري يف كونه مييز بني الفرق الشيعية وال جيعلها مجيعًا يف خندق واحد. فهو يرى أن عملية 
االنسالخ الشيعي عن جسد التيار العام للمجتمع اإلسالمي قد استغرق »مدة غري قصرية من الزمن، 
تعرضت خالهلا مجاعات الشيعة، عرب سلسلة من املعارك، لنوع من االنتخاب الطبيعي... كانت املذاهب 

الشيعية تنشأ شيئًا فشيئًا مع حركة احلوادث السياسية يف عملية جدل تارخيية بطيئة« )ص 88(. 
ن مستمرة، واملبادئ النظرية هلذا العقل »مل  ومن مثة فالعقل الشيعي عنده خاضع لعملية تكوُّ

تطرح يف نسقها النهائي املعروف قبل التداعيات الالحقة على االنفجار السياسي األول« )ص 88(. 
كما خيتلف عن اجلابري يف كونه جيعل العقل الشيعي يف بنيته اإلبيستيمولوجية مكونًا من ملمحني 
متزامنني؛ ملمح الغنوصية يف مسألة اإلمامة وكل ما يتعلق هبا من معتقدات وأفكار، وملمح العقالنية 
واالجتهاد يف كل ما هو خارج اإلمامة. ومن مثة فهو ال ينفي وجود فلسفة شيعية تقوم على نصرة 
العقل واإلميان حبرية النظر الفكري، ولذلك فهو يرى أن هناك »يف املنظومة الشيعية -خارج نظرية 

اإلمامة- مياًل ال شك فيه إىل احلرية العقلية«)ص 95(.
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ومقتضياهتا اإلبستيمولوجية؟. ويكون التساؤل عن عالقة اجلابري بالسلفية املتعصبة أمرًا 
مشروعًا ومربرًا بقوة. 
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