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 )1( متهيد:

والجــدُل  1897م(،   -1838( األفغــاين  الديــن  جمــال  الســيد  تاريــخ  يف  البحــث  راكــم 
المســتحكم حولــه بالصــورة التــي جــرى عليهــا، ســحًبا داكنــة يف ســماء فكــره؛ حجبــت هــذا الفكــر، 
ــى صــار البحــث يف تاريخــه  ــا أخــرى، حت ــه عــن وجهــه أحياًن ــا، وحرفت ــه أحياًن ــاس عن وشــغلت الن
ــا ثقيــًا علــى آرائــه وأفــكاره، علــى الرغــم مــن أنــه عــرض يف هــذه األفــكار ألخطــر القضايــا يف  عبًئ
حيــاة المســلمين الحديثــة، ويف مقدمتهــا: قضيــة اإلحيــاء اإلســامي، وقضيــة العــدل والخــاص مــن 

ــة. ــة للقــوى األجنبي ــة والخــاص مــن التبعي ــة الحري ــتبداد السياســي، وقضي االس
ــا الحاســمة واألساســية يف  فبــدال مــن أن ينشــغل الباحثــون المهتمــون باألفغــاين هبــذه القضاي
الواقــع اإلســامي القائــم، إذا هبــم يســتغرقون يف البحــث عــن الوطــن الــذي ينتمــي إليــه؛ أفغانســتان 
هــو أم إيــران؟ والهــدف الــذي كان يســعى إليــه مــن وراء الجهــود الضخمــة والمتنوعــة التــي بذلهــا؛ 
ــه الدينــي؛  ــا أخــرى مشــبوهة؟ ومذهب ــه كان يخفــي أهداًف هــل هــو اإلصــاح كمــا كان يعلــن، أو أن

أســنّي هــو أم شــيعي؟، وهكــذا.
ــل  ــاة الرج ــث يف حي ــن البح ــا ع ــي تماًم ــدرس العلم ــان ال ــرف عن ــذا أن نص ــد هب ــت أقص ولس
المثيــرة، ولكــن يجــب يف هــذه الحــال أن نقــدر هــذه الحيــاة قدرهــا المائــم مــن االهتمــام والعنايــة، 
بحيــث ال تطغــى علــى دراســتنا لفكــره، وبحيــث نوظفهــا توظيًفــا علمًيــا أمينـًـا يف فهــم مــا التبــس مــن 
آراء صاحبهــا، ونعتمــد يف كل رأي جديــد عنــه علــى إبــراز الوثائــق الداعمــة لــه، وإتاحتهــا للباحثيــن 

حتــى يفحصوهــا فحــص المــؤرخ الــذي يختــر وثائقــه للتأكــد مــن صحتهــا وصحــة محتواهــا.
ولســت أعنــي أيًضــا بالدعــوة إلــى االهتمــام بفكــر الرجــل أكثــر مــن االهتمــام بحياتــه الفصــَل 
بيــن تاريــخ المفكــر وأفــكاره؛ إذ مــن المفــرض أن تاريــخ الفكــر مدخــل مهــم، بــل ضــروري – مــا 
دام ممكنًــا – للبحــث يف الفكــر نفســه؛ ألنــه يضــيء لنــا مســاحات قــد ال تبــدو واضحــة بشــكل كاف 
حيــن نــدرس الفكــر خالًصــا، إال أن الــذي حصــل مــع األفغــاين هــو أن دراســة شــخصيته وحياتــه قــد 

أثــرت تأثيــًرا ســلبًيا علــى دراســة فكــره وآرائــه، وهــو مــا ال ينبغــي أن يكــون.
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ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن الخــاف حــول شــخصية جمــال الديــن األفغــاين مهمــا بلــغ؛ ومــن 
هــذه الناحيــة كان أو تلــك، ال ينفــي أهميتــه وتأثيــره الكبيــر، وجــدارة تجربتــه الفكريــة بــأن تتعــرض 

للدراســة الدقيقــة والبحــث المســتوعب لشــتى جوانبهــا مــرة بعــد مــرة.
ولعــل أهــم مــا يف تجربــة األفغــاين وحياتــه هو قضيــة »التغييــر«)1( التي ربمــا ال نبالــغ إن جعلناها 
ــا لفكــره كلــه وحياتــه وجهــوده كلهــا، وقــد لمــس أكثــر مــن كتبــوا عــن الرجــل هــذا الجانــب  عنواًن
منــه، وأنــه كان طاقــة جبــارة تســعى إلــى التغييــر حيثمــا حلــت – كمــا ســتأيت اإلشــارة إلــى شــيء منــه.
ومــا تبغيــه هــذه الســطور تحديــًدا هــو إيضــاح نظريتــه يف التغيير االجتماعــي والسياســي، وكيف 
يمكــن أن نلمــح معالــم هــذه النظريــة يف جهــوده الفكريــة والعمليــة؛ أي أننــا ســنحاول تشــكيل هــذه 
ــا مــن أفــكار األفغــاين، ومــا ســجله مؤرخــوه عنــه مــن  النظريــة اعتمــاًدا علــى مــا وصــل إلينــا مكتوًب

أفــكار لــم يكتبهــا بنفســه، أو تصرفــات صــدرت عنــه يف نطــاق مــا هتتــم بــه هــذه الصفحــات.

 وتأتي الدراسة يف العناصر التالية:

- التأسيس لفكرة التغيير االجتماعي والسياسي عند األفغاين.   
- السند القيمي للتغيير عند األفغاين.   

- أدوات التغيير االجتماعي والسياسي عند األفغاين.   
- التغيير على مستوى القاعدة عند األفغاين.   
- التغيير على مستوى الرأس عند األفغاين.   

)2( التأسيس لفكرة التغيري االجتماعي عند األفغاني:

 إمكان التغيري:

ثمــة ســؤال مركــزي البــد مــن طرحــه يف البدايــة، وهــو: هــل تغييــر المجتمــع اإلنســاين يف رأي 
األفغــاين أمــر ممكــن، أو ال؟

)))   - أو اإلصالح، أو التجديد، مع ما يف األول من استعارة المصطلح من حركة اإلصالح الديني بأوربا، وأما مصطلح التغيير فمستعار من 
نطاق العلوم االجتماعية.
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ــا - األســاَس  ــا فكرًي وتمثــل اإلجابــة علــى هــذا الســؤال – الــذي قــد يبــدو لبعــض النــاس ترًف
النظــريَّ الــذي ُتبنــى عليــه فكــرة التغييــر عنــده عموًمــا. وقــد ناقــش علمــاء األخــاق مــن قديــم إمــكان 
التغييــر الســلوكي يف اإلطــار الفــردي)1(، كمــا درس علمــاء االجتمــاع مــن أيــام ابــن خلــدون التغييــر 

يف النطــاق الجماعــي للبشــر.)2(
ومــن جهتــه يمكــن أن نعثــر لــدى األفغــاين علــى أســاس نظــري لفكــرة التغييــر يف قولــه بوحــدة 
ــة  ــن عام ــا لقواني ــا يف خضوعه ــاوي مجتمعاتِه ــة وتس ــل الِخلق ــا يف أص ــاوي أفراده ــرية؛ أي تس البش
واحــدة، يف وقــت كان يــردد فيــه يف نطــاق الفكــر والبيولوجيــا الغربيــة أن ثمــة اختافــات مــن هــذه 
ــره؛ فاألفغــاين يؤكــد أن اإلنســان هــو اإلنســان يف كل  ــي المتفــوق وغي ــن اإلنســان األورب ــة بي الناحي
مــكان، وأن لــدى هــذا النــوع اســتعداًدا متشــاهبًا لقبــول الكمــال؛ أي الصعــود باتجــاه اســتكمال 
الملــكات ووجــوه النشــاط والســعي التــي تميــز اإلنســان عــن غيــره؛ غربًيــا كان أم شــرقًيا؛ قــال رحمــه 
اهلل: »إذا رجــع البصيــر إلــى القيــاس الصحيــح رأى يف تشــابه القــوى اإلنســانية، وتماثــل الفطــرة 
البشــرية مــا يــدل علــى تقــارب العقــول، بــل علــى اســتواء المــدارك، وأرشــده الفكــر الســليم إلــى أن 
فضــل اهلل قــد أعــد كل إنســان للكمــال، ومنحــه مــا يكــون بــه مصــدًرا لفضائــل األعمــال علــى تفــاوت 

ال يظهــر بــه االختــاف بينهــا إال للنظــر الدقيــق«.)3(
ــيء  ــى ش ــه إل ــه يف رأي ــس مرجع ــات لي ــم والمجتمع ــاع األم ــاوت يف أوض ــي أن التف ــذا يعن وه
ِخلقــي ُجبــل النــاس عليــه، وإنمــا هــو راجــع إلــى أحــوال محيطــة، وعــادات متََّبعــة، وأنســاق حيــاة 
ســائدة، وهبــذه كلهــا يقــع التحــول يف المجتمــع البشــري صعــوًدا وهبوًطــا. وهــو منطلــق مهــم إلثبــات 

)))   - انظر مثال: أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين 3/ 88، الطبعة األولى، دار الوعي – حلب 9)4)هـ/ 998)م.
)))  - بعض اتجاهات علم االجتماع الحديث تصف الفعل االجتماعي مثال بأنه: إما أن »يغير المجتمع، أو يحافظ على بقائه بطريقة معينة... 
فالمجتمعات ال تسّير الفاعلين، غير أهنا تستمر يف الوجود، وتتغير فقط عرب فعل هؤالء األفراد الفاعلين«: إيان كريب: النظرية االجتماعية 
من بارسونز إلى هابرماس ص 44، ترجمة: د. محمد حسين غلوم، سلسلة عالم المعرفة، العدد 44) – الكويت، ذو الحجة 9)4)هـ/ 

أبريل 999)م.
)3)   - جمال الدين األفغاين: العروة الوثقى )/ 6))، مطبعة التوفيق – بيروت 8)3)هـ، وهذه الطبعة قسمت األعداد الصادرة من المجلة 
قسمين يف مجلد  واحد، وينفصل كل قسم منهما عن اآلخر يرتقيم خاص به. ومن المهم هنا أن نقرر ما قرره مؤرخو فكر األفغاين من أنه 
صاحب األفكار التي تضمنتها العروة الوثقى، وأن الصياغة لتلميذه األكرب الشيخ محمد عبده؛ انظر: تعليقات شكيب أرسالن يف: حاضر 
العالم اإلسالمي )تأليف: لثروب ستودارد، وترجمة: عجاج نويهض(  )/ 300، دار الفكر – بيروت، ب.ت. وما رواه رشيد رضا عن 
محمد عبده بواسطة شكيب أرسالن: تاريخ األستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده )/ 89)، الطبعة الثانية، دار الفضيلة – القاهرة 7)4)هـ/ 

006)م.
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إمــكان التغييــر؛ ألن نتيجــة اإليمــان هبــذه الفكــرة هــو التأكيــد علــى أن اإلنســان الشــرقي – ويف القلــب 
منــه المســلم – قــد أحــاط نفســه بعوامــل معوقــة لارتقــاء الحضــاري، يف حين فعــل اإلنســان األوربي 

الحديــث عكــس هــذا، وكا الفريقيــن ُعرضــة للتحــول وللبقــاء علــى مــا هــو عليــه؛ كلٌّ بشــروطه.
ــا:  ــرة، وهم ــلمة المعاص ــة المس ــكلتين يف العقلي ــذا مش ــج هب ــاين كان يعال ــى أن األفغ وال يخف
ــا ينبغــي االستســام لــه والقعــود عــن  اعتبــار كثيــر مــن المســلمين أوضاعهــم الحضاريــة قــدًرا إلهًي
تغييــره ضمــن فهــم غيــر دقيــق لعقيــدة القضــاء والقــدر)1(، والمشــكلة الثانيــة: نظــر مســلمي العصــر 
إلــى اإلنســان والشــعوب األوربيــة علــى أن لهــا شــأوًا ال ُيــدَرك، ومكانــة ال ُتلَحــق، ونتيجــة هــذا وذاك 

هــي القعــود واالستســام للواقــع.
ويلــح األفغــاين يف غيــر موضــع علــى بيــان القوانيــن االجتماعيــة العامــة، وأنــه ال يخــرج عنهــا 
ــا هبــذا فكــرة إمــكان التحــول اإلســامي عــن واقعــه  ــا، داعًم ــاس؛ شــرقًيا كان أم غربًي ــل مــن الن قبي
المتهافــت الواهــي إلــى واقــع ُصلــب متماســك، ومــن ذلــك حديثــه عــن أن األمــم الكبيــرة ال يمكــن 
ــه إن  ــة بأن ــول - ناطق ــا يق ــة – كم ــدة والقريب ــان البعي ــوادث يف األزم ــات الح ــإن تقلب ــي؛ »ف أن تنمح
ســاغ أن عشــيرة قليلــة العــدد فنيــت يف ســواد أمــة عظيمــة، ونســيت تلــك العشــيرة اســمها ونســبتها، 
فلــم يجــز يف زمــن مــن األزمــان امحــاء أمــة أو ملــة كبيــرة بقــوة أمــة تماثلهــا يف العــدد، أو تكــون منهــا 

علــى نســبة متقاربــة، وإن بلغــت ]مــن[ القــوة أقصــى مــا يمثلــه الخيــال«.)2(
ــة  ــي تخــص أمــة بالعبقري ــة الت ــه عــن العنصري ــة هــذا الخطــاب، وتخلي وتظهــر بوضــوح علمي
بالميــاد دون غيرهــا؛ لــذا يذكــر األفغــاين أن أي أمــة - بقطــع النظــر عــن أرومتهــا – حيــن تتعــرض 
ــذا  ــط ه ــبيا، وال يرتب ــك س ــى ذل ــدت إل ــى وج ــا مت ــه ظالميه ــب يف وج ــا هت ــم، فإهن ــف والظل للحي
بمســتوى معيــن مــن االنحطــاط، علــى شــرط أن يكــون هنــاك أصــل يمكــن أن تلتقــي عليــه، وعــدد 
مــن الخلــق ينتمــون إلــى هــذا األصــل؛ يقــول: »إن النفــوس اإلنســانية، وإن بلغــت مــن فســاد الطبــع 
والعــادة مــا بلغــت، إذا كثــر عديدهــا تحــت جامعــة معروفــة، ال تحتمــل الضيــم إال إلــى حــد يدخــل 
ــإذا تجــاوز االســتطاعة، كــرت النفــوس إلــى قواهــا، واستأســد  ــة، ويســعه اإلمــكان، ف تحــت الطاق

)))   - انظر: محمد المخزومي: خاطرات األفغاين آراء وأفكار )اآلثار الكاملة( 6/ 97)، طبعة مكتبة الشروق بالقاهرة.
)))  - األفغاين: العروة الوثقى )/ )- ).
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ذئبهــا، وتنمــر أســدها«)1(، وهبــذا يكــون التغييــر مرتبًطــا بفعــل إنســاين، وال يقــع مــع الســكون والغفلــة 
- كمــا هــو النامــوس اإللهــي يف الحيــاة االجتماعيــة للبشــر.

 التغيري وانضباط الناموس االجتماعي:

وينكــر األفغــاين الجــر يف حركــة الفــرد بصراحــة)2(، إال أنه يقــول بانضباط القوانيــن االجتماعية 
تماًمــا، وأهنــا أكثــر مشــاركة يف رســم أبعــاد الشــخصية اإلنســانية مــن الجوانــب الطبيعيــة التــي ُخلقــت 
ــة  ــي جنســه أمــر مــن أمــور الطبيعي ــأن تعصــب اإلنســان لبن ــن ب ــا دعــوى القائلي عليهــا؛ فيناقــش مث
اإلنســانية، وأن مــا دفعهــم إلــى هــذا الحكــم هــو قــوة هــذه الصفــة يف النــاس، فيخالــف هــذا الــرأي، 
ويســتدل لمــا يقولــه بــأن الشــخص لــو ُربــي يف غيــر بنــي جنســه وهــو ال يعــرف أصلــه، »فإنــا ال نرى يف 
طبعــه ميــا إليــه، بــل يكــون خالــي الذهــن مــن قَِبلــه، ويكــون مــع ســائر األقطــار ســواء، بــل ربمــا كان 
آلــَف لمربَّــاه وأميــل إليــه، والطبيعــي ال يتغيــر.. ولكــن قــد يكــون )التعصــب للجنــس( مــن الملــكات 
العارضــة علــى األنفــس؛ ترســمها علــى ألواحهــا الضــرورات«)3(، أي أن ســير الحيــاة االجتماعيــة، 
وتحامــي النــاس بعضهــم يف بعــض، وحفــظ ضروراهتــم ومصالحهــم، مبنــي علــى اجتمــاع اإلنســان 
إلــى قومــه عــادًة، وهــو مــا يــؤدي إلــى رســوخ الحميــة والتعصــب لهــم يف نفســه، فــإن عــاش يف غيــر 

قومــه، واندمــج فيهــم كانــت حميتــه لهــم.
ــد  ــي عن ــع الكام ــة التتب ــبه طريق ــا يش ــر بم ــا آخ ــه دلي ــى رأي ــاين عل ــوق الســيد األفغ ــم يس ث
القدمــاء، وهــو أنــه إذا جــاءت قــوة أخــرى أشــد مــن االنتمــاء إلــى الجنــس، فيمكنهــا أن تغلــب هــذه 
كمــا جــرى للمســلمين؛ »فــإن المتديــن بالديــن اإلســامي متــى رســخ فيــه اعتقــاده، يلهــو عــن جنســه 

وشــعبه، ويلتفــت عــن الرابطــة الخاصــة إلــى العاقــة العامــة، وهــي عاقــة المعتقــد«.)4(

)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ ).
)))   - انظر مناقشته لمذهب الجربية يف: خاطرات األفغاين آراء وأفكار )اآلثار الكاملة( 6/ 83)، ويف 6/ 88) وما بعدها ساق من كالم 
شيخه الهندي منال علي خان أدلة على بطالن الجرب يؤيد هبا رأيه. وانظر كذلك رده على المستشرقين – أو »اإلفرنج« كما سماهم – يف 
رميهم للمسلمين بالجرب، وأنه السبب يف فساد أحوالهم وأخالقهم. ومن طريف ما ذكره يف هذا أن اإليمان بالقدر دون إثبات الجرب، ليس 
من اعتقاد المسلمين وحدهم، بل هو عقيدة كل قائد عظيم حقق إنجازات كبيرة ألي أمة؛ مثل: كورش الفارسي، واإلسكندر المقدوين، 

وجنكيز خان الترتي، ونابليون الفرنسي: 6/ )9) وما بعدها.
)3)   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 34.
)4)   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 35.
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ويعــم تقديــم التأثيــر البيئــي علــى األصــل الِخلقــي عنــد األفغــاين حتــى يشــمل كل أبعــاد 
الشــخصية؛ فهــو يــرى أنك إن نظرت إلى أحوال اإلنســان »النفســية؛ مــن اإلدراك والتعقل واألخاق 
والملــكات واالنفعــاالت الروحيــة، تجــده فيهــا عاَلًمــا صناعيــا«؛ أي أنــه ناتــج عــن مؤثــرات البيئــة 
التــي نشــأ فيهــا، و«تابــع لمــا يصادفــه يف تربيتــه األولــى، ومــا يــودع يف نفســه مــن أحــوال الذيــن نشــأ 
فيهــم، وتربــى بينهــم. مرامــي أفــكاره، ومناهــج تعقلــه، ومذاهــب ميلــه، ومطامــح رغباتــه، ونزوعــه 
ــة  ــه باكتشــاف الحقيق ــة، وعنايت ــى البحــث يف الخــواص الطبيعي ــه إل ــة، أو ركون ــى األســرار اإللهي إل
ــي  ــا ه ــة – إنم ــركات الفكري ــط بالح ــا يرتب ــه، وكل م ــرأي في ــادي ال ــد ب ــه عن ــيء، أو وقوف يف كل ش
ودائــع اختزهنــا لديــه اآلبــاء واألمهــات واألقــوام والعشــائر والمخالطــون«، ثــم تكلــم عــن الجوانــب 
الطبيعيــة الِخلقيــة، وذهــب إلــى أهنــا ال أثــر لهــا »يف األعــراض النفســية، والصفــات الروحانيــة، إال مــا 

يكــون يف االســتعداد والقابليــة، علــى ضعــف يف ذلــك األثــر«.)1(
ــا  ــده، إال أن مــا ينعكــس إلــى مراي ويف موضــع آخــر يقــول: »إن اإلنســان إنســان بفكــره وعقائ
ــر؛ فــكل شــهود يحــدث فكــًرا،  ــه أشــد التأثي ــر في ــه مــن مشــاهد نظــره ومــدركات حواســه، يؤث عقل
وكل فكــر يكــون لــه أثــر يف داعيــة، وعــن كل داعيــة ينشــأ عمــل، ثــم يعــود مــن العمــل إلــى الفكــر، 

ــاد«.)2( ــت األرواح يف األجس ــا دام ــكار م ــال واألف ــن األعم ــال بي ــع االنفع وال ينقط
ــفة  ــض الفاس ــا بع ــال هب ــي ق ــة الت ــة االجتماعي ــن الحتمي ــف ع ــة تختل ــا رؤي ــي يف مجمله وه
ــة  ــم؛ ألن الحري ــل دوركاي ــس وإيم ــت وكارل مارك ــت كون ــل: أوجس ــرب؛ مث ــن يف الغ االجتماعيي
ــه  ــه، وإنمــا تجعل ــه من ــد ل ــًرا واحــًدا الب ــي يثبتهــا األفغــاين ال تجعــل أمــام اإلنســان مصي ــة الت الفردي
بالخيــار وفًقــا لهــذه القوانيــن، وأنــه يمكنــه تغييــر واقعــه يف نطــاق قوانيــن عامــة، وهــو مــا رآه ماكــس 
فيــر فيمــا بعــد؛ إذ كان »يرفــض الحتميــة التــي يمتدحهــا ماركــس ودوركايــم اللــذان يحبســان 
ــوط  ــذه الضغ ــر أن ه ــد في ــة، ويعتق ــر الواعي ــة غي ــوط االجتماعي ــن الضغ ــيج م ــن نس ــان ضم اإلنس
ــم مطلقــة، ولكــن توجهــات تــرك علــى الــدوام  وهــذه الحتميــات نســبية، ليــس هنــاك قوانيــن تحكُّ
مكانــا للمصادفــة وللقــرار الفــردي, ويعتــر فيــر أن المجتمــع نتــاج لفعــل األفــراد الذيــن يتصرفــون 

ــة«.)3( ــابات العقاني ــع وللحس ــم وللدواف ــا للقي تبع

)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 87- 88.
)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 6)). يف المطبوع: »وال ينقطع واالنفعال«، وهو خطأ مطبعي.

)3)  - فيليب كابان وفرانسوا دورتيه )تحرير(: علم االجتماع من النظريات الكربى إلى الشؤون اليومية أعالم وتواريخ وتيارات ص 48، 
ترجمة: د. إياس حسن، الطبعة األولى، دار الفرقد - باريس 0)0).
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ولكــن هــل لدعــوى إمــكان التغييــر هــذه أدلــة تكلــم عنهــا األفغــاين؟ نعــم، وأهــم مــا تكلــم عنــه 
منهــا: الســنن اإللهيــة التــي ُتــداِول األيــاَم بيــن النــاس؛ فهــذه األمــة علــى رأس األمــم اليــوم، يف حيــن 
ــؤدي  ــرك مــا كان ســبًبا للصعــود – كمــا يقــول - ي ــة أمــس)1(، كمــا أن »ت كان غيرهــا يف هــذه المنزل
إلــى الهبــوط والســقوط«)2(، ومثلــه قولــه: »إن الحــوادث يف عدمهــا تفتقــر إلــى علــٍل افتقاَرهــا إليهــا 
يف وجودهــا، وإن عللهــا مســببة عــن مقتضيــات تعدهــا للوجــود، وتجعلهــا أن تســتتبع معلوالهتــا«)3(، 
وهــي ســنة أخــرى تعنــي الربــط بيــن أحــوال المجتمعــات وأســباهبا التــي تــؤدي إليهــا، وهــي أســباب 
جعلــت المشــيئة اإللهيــة طرًفــا منهــا يف يــد البشــر؛ فالقــوة والعافيــة لهــا أســباهبا، وكذلــك الضعــف 
واالضمحــال، فــإن كنــت قوًيــا وضعفــت، أو ضعيًفــا وقويــت، فابــد مــن ســبب - تركتــه أو فعلتــه 

- نقلــك مــن حــال إلــى أخــرى.
ثــم تــأيت الشــواهد التاريخيــة لتثبــت عنــد األفغــاين إمــكان التغييــر، وهــي منتشــرة يف كتاباتــه حين 
يقــارن بيــن حــال أمــم أوربــا اليــوم وحالهــا قبــل بضــع مئــات مــن الســنين، وكذلــك حــال المســلمين 
ــه  ــي الــذي كان علي ــف القياس ــره مــن التخل ــا ذك ــة ذلــك م ــن المذكوريــن، ومــن أمثل ــن العهدي بي
اإلنجليــز – أقــوى أمــة يف عصــره - يف بعــض مراحــل تاريخهــم؛ فقــد ذكــر أن شيشــرون - الخطيــب 
والسياســي الرومــاين الشــهير - أرســل »خطاًبــا إلــى أحــد الفاتحيــن الرومــان إلنجلــرا رجــاه فيــه أال 
يرســل أســيًرا إلــى رومــا؛ ألن اإلنجليــز جنــس أمــي غيــر متعلــم، ال يعرفــون الخلــق المهــذب، وال 
يقبلــون علــى اكتســاب المعــارف، والســيما الهندســة والموســيقى. وقــد درج النورمانديــون أيًضــا 
حيــن احتلــوا الجزيــرة اإلنجليزيــة علــى تكبيــل أعنــاق أهلهــا باألغــال؛ ألهنــم أدركــوا انحطاطهــم 
وتخلفهــم«)4(، ثــم صــار اإلنجليــز يف زمانــه ســادة الكوكــب كمــا يعــرف بنفســه، وقــد اســتفاد الغــرب 

يف ذلــك مــن إنجــاز المســلمين الســابق عليهــم.)5(

)))   - انظر: العدد األول من ضياء الخافقين )ضمن اآلثار الكاملة( 4/ 67.
)))   - انظر: األفغاين: خاطرات األفغاين آراء وأفكار )اآلثار الكاملة( 6/ )33.

)3)   - األفغاين: خاطرات األفغاين آراء وأفكار )اآلثار الكاملة( 6/ 43).
)4)   - جمال الدين األفغاين: البيان يف اإلنجليز واألفغان ص 8، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة – القاهرة 4)0)م.

)5)   - انظر: ضياء الخافقين - العدد األول )ضمن اآلثار الكاملة( 4/ 79.
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 كيف اضمحل شأن املسلمني؟

ــة  ومــن األبعــاد المهمــة يف فكــرة التغييــر عنــد األفغــاين: أننــا ال نقــف معهــا بــإزاء قضيــة نظري
خالصــة يمكــن أن تناقــش يف النطــاق البحثــي المجــرد فحســب، ثــم ُيغَلــق باهبــا، بــل إنــه يســعى مــن 
خــال هــذا الفحــص إلــى عــاج واقــع معيــن ال كل واقــع، وهــذا الواقــع المعيــن هــو أحــوال العالــم 
اإلســامي؛ لــذا ال يكتمــل فهمنــا لألســس التــي أقــام عليهــا األفغــاين نظريتــه يف التغييــر بمجــرد إثبات 
قولــه بإمكانــه، بــل البــد كذلــك مــن بيــان فهمــه للواقــع الــذي يريــد أن يغيــره؛ كيــف آل إلــى الوضــع 
الــذي صــار إليــه يف عصــره؟ فــذاك أســاس آخــر تقــوم عليــه نظريتــه يف التغييــر؛ ألن معرفــة التطــور 
التاريخــي للمجتمــع الــذي يســعى المصلــح إلــى تغييــره يعينــه علــى فهــم مقوماتــه الثقافيــة والماديــة، 

ومواضــع اإلشــكال فيــه، ونقــاط القــوة التــي يمكــن أن ينطلــق منهــا التغييــر.
ــا؛  ــًرا مــن عصرن أمــا الجــذور العميقــة لألزمــة اإلســامية الحديثــة، فيراهــا األفغــاين أبعــد كثي
وذلــك ألن الضعــف ال يولــد مــرة واحــدة، بــل هــو ركام ألفعــال ســلبية متتابعــة بعضهــا أشــد 
فداحــة مــن بعــض، ويرجــع بأولهــا إلــى العصــر العباســي )132- 656هـــ( قائــا: »بــدأ االنحــال 
ــرت  ــة... كث ــة الخاف ــة عــن رتب ــة العلمي ــد انفصــال الرتب ــة اإلســامية عن ــط المل والضعــف يف رواب
بذلــك المذاهــب، وتشــعب الخــاف مــن بدايــة القــرن الثالــث مــن الهجــرة إلــى حــد لــم يســبق لــه 
ــية  ــة عباس ــام؛ خاف ــى أقس ــمت إل ــة، فانقس ــدة الخاف ــت وح ــم انثلم ــان، ث ــن األدي ــن م ــل يف دي مثي
يف بغــداد، وفاطميــة يف مصــر والمغــرب، وأمويــة يف أطــراف األندلــس. تفرقــت هبــذا كلمــة األمــة، 

ــا«.)1( ــقت عصاه وانش
ــع  ــيخ الراج ــامي يف ترس ــم اإلس ــى العال ــة عل ــزوات المغولي ــر للغ ــر الخطي ــاول التأثي ــم تن ث
واالضمحــال؛ إذ »تفــرق الشــمل بالكليــة، وانفصمــت عــرى االلتئــام بيــن الملــوك والعلمــاء 
جميًعــا، وانفــرد كل بشــأنه، وانصــرف إلــى مــا يليــه، فتبــدد الجمــع إلــى آحــاد، وافــرق النــاس فرًقــا؛ 
ــى  ــو إل ــت تدع ــي كان ــد الت ــار العقائ ــت آث ــب، فضعف ــك أو مذه ــى مل ــا إل ــا، إم ــع داعًي ــة تتب كل فرق
الوحــدة، وتبعــث علــى اشــتباك الوشــيجة، وصــار مــا يف العقــول منهــا صــوًرا ذهنيــة تحويهــا مخــازن 

ــس مــن المعلومــات«.)2( ــن النف ــا يف خزائ ــرض م ــد ع ــرة عن ــا الذاك ــال، وتلحظه الخي

)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 8))- 9)).
)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 9)).
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وناحــظ هنــا بــدء األفغــاين يف وصــف االضمحــال اإلســامي بالتغييــر السياســي، ثــم انتقــل 
ــة  ــة صالح ــر بيئ ــد وف ــلطان ق ــراف الس ــلوكي، وكأن انح ــي والس ــري، فاالجتماع ــر الفك ــى التغيي إل
لنمــو النزعــات الفكريــة الشــاذة، ونتــج عــن هــذه وهــن يف وظائــف الربيــة والتعليــم، ممــا نتــج عنــه 
انحــراف يف أخــاق الجماهيــر تبًعــا لضعــف القيــادة االجتماعيــة والربويــة والعلميــة ووهنهــا. ولعــل 
هــذا يبيــن لنــا ســبب اهتمــام األفغــاين باإلصــاح السياســي إلــى جانــب اإلصــاح االجتماعــي العــام 
كمــا ســيظهر فيمــا بعــد؛ إذ إن الســلطان وأعمالــه يمكــن أن تعرقــل التغييــر، ويمكــن أن تدفــع بــه إلــى 

األمــام؛ لــذا فــإن كســبه إلــى جانــب التحــول والتغييــر وفًقــا لهــذه النظــرة هــو أمــر ضــروري.
وقــد أوضــح أســباب تراجــع المســلمين مــع بعــض التفصيــل يف ســياق آخــر دقيــق بقولــه: »ظهر 
فيهــم أقــوام بلبــاس الديــن، وأبدعــوا فيــه، وخلطــوا بأصولــه مــا ليــس منهــا، فانتشــرت بينهــم قواعــد 
ــن  ــا ع ــكت بعناهن ــى أمس ــوس حت ــت بالنف ــا، وامتزج ــى اخرقته ــان حت ــت يف األذه ــر، وضرب الج
األعمــال. هــذا إلــى مــا أدخلــه الزنادقــة فيمــا بيــن القــرن الثالــث والرابــع ومــا أحدثــه السوفســطائية 
الذيــن أنكــروا مظاهــر الوجــود، وعدوهــا خيــاالت تبــدو للناظــر وال تثبتهــا الحقائــق، ومــا وضعــه 
ــا يف  ــلم، ويثبتوهن ــه وس ــى اهلل علي ــرع صل ــب الش ــى صاح ــبوهنا إل ــث ينس ــن األحادي ــل م ــة النق كذب
الكتــب، وفيهــا الســم القاتــل لــروح الغيــرة... وتحقــق أهــل الحــق وقيامهــم ببيــان الصحيــح والباطــل 
مــن كل ذلــك لــم يرفــع تأثيــره عــن العامــة؛ خصوًصــا بعــد حصــول النقــص يف التعليــم، والتقصيــر يف 
إرشــاد الكافــة إلــى أصــول دينهــم الحقــة ومبانيــه الثابتــة التــي دعــا إليهــا النبــي وأصحابــه، فلــم تكــن 

دراســة الديــن علــى طريقهــا القويــم إال منحصــرة يف دوائــر مخصوصــة وبيــن فئــة معينــة«.)1(
وقــد أجــاد الرجــل يف هــذه الســطور القليلــة تلخيــص تطــور الحيــاة اإلســامية يف أبعادهــا 
ــب مــن  ــن تشــويه جان ــا بي ــر مــن األقــام وأصحــاب األفــكار؛ جامًع ــه كثي األساســية بمــا تعجــز عن
المنظومــة اإلســامية يف عقــول العامــة، وبيــن فعــل الحــركات المعاديــة، دون أن ينســى الجهــد 
ــة  ــم يقــدر علــى حماي ــه ل اإلســامي المضــاد الــذي أفلــح يف الحفــاظ علــى صــورة الشــريعة، إال أن

ــه. ــلبي ب ــر الس ــويه والتأث ــذا التش ــة ه ــن غائل ــة م العام

)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 94.
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 عناصر الضعف اإلسالمي:

ويف ســياق فحصــه للحالــة الحضاريــة اإلســامية وتحوالهتــا باعتبارهــا مقدمــة ضروريــة 
يؤســس عليهــا فكــرة التغييــر، رصــد األفغــاين عناصــر الضعــف القائمــة يف حيــاة المســلمين يف العصــر 

الحديــث، وهــي:

- الفرقة:

ال يخطــئ القــارئ لكتابــات األفغــاين ماحظــة كثــرة حديثــه فيهــا عــن الوحــدة والفرقــة، 
ــا - كمــا يصورهــا - هــي فرقــة عامــة؛ علــى مســتوى العلمــاء والحــكام والمجتمعــات  والفرقــة هن
علــى الســواء؛ يقــول يف أحــد الســياقات: »لــم يبــق مــن جامعــة بيــن المســلمين يف األغلــب إال العقيــدة 
الدينيــة مجــردًة عمــا يتبعهــا مــن األعمــال، وانقطــع التعــارف بينهــم، وهجــر بعضهــم بعًضــا هجــًرا 
غيــر جميــل؛ فالعلمــاء – وهــم القائمــون علــى حفــظ العقائــد وهدايــة الناس إليهــا – ال تواصــل بينهم 
وال تراســل؛ فالعالــم الركــي يف غيبــة عــن حــال العالــم الحجــازي، فضــا عمــا يبعــد عنهــم، والعالــم 
الهنــدي يف غفلــة عــن شــئون العالــم األفغــاين، وهكــذا... كمــا كانــت هــذه الجفــوة وذاك الهجــران 
بيــن العلمــاء كانــت كذلــك بيــن الملــوك والســاطين مــن المســلمين؛ أليــس بعجيــب أن ال تكــون 
ســفارة للعثمانييــن يف مراكــش وال لمراكــش عنــد العثمانييــن؟! أليــس بغريــب أن ال تكــون للدولــة 

العثمانيــة صــات صحيحــة مــع األفغانييــن وغيرهــم مــن طوائــف المســلمين يف المشــرق؟!«.)1(

- االستبداد السياسي:

آمــن األفغــاين بــأن طــول االســتبداد السياســي وضغطــه علــى النــاس يف الشــرق – ويف القلــب 
منهــم المســلمون - قــد حــرف طبائعهــم، وأهــال الــراب علــى مواهبهــم؛ يقــول: »إن طــول مكــث 
الشــرقيين تحــت نيــر اســتبداد المســتبدين... اقتضــى التصــرف يف غرائزهــم وســجاياهم والتغيــر يف 
فطرهتــم اإلنســانية، حتــى كادوا أال يميــزوا بيــن الحســن والقبيــح، والضــار والنافــع، وأوشــكوا أن ال 
يعرفــوا أنفســهم ومــا انطــوت عليــه مــن القــوى المقدســة والقــدرة الكاملــة والســلطة المطلقــة علــى 

عالــم الطبيعــة«.)2(

)))   - األفغاين: العروة )/ 7)).
)))   - األفغاين: خاطرات األفغاين آراء وأفكار )اآلثار الكاملة( 6/ 55.
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كمــا ذهــب إلــى أن ســبب التفــرق يف العالــم اإلســامي هــو الحــكام، وذكــر هــذا مــراًرا؛ ومنــه 
قولــه: »إن مــا يعــرض علــى الممالــك اإلســامية مــن االنقســام والتفريــق؛ إنمــا يكــون منشــؤه قصــور 
الوازعيــن )=الحــكام ووالة األمــور(، وحيداهنــم عــن األصــول القويمــة التــي ُبنيــت عليهــا الديانــة 
اإلســامية، وانحرافهــم عــن مناهــج أســافهم األقدميــن؛ فــإن منابــذة األصــول الثابتــة، والنكــوب 

عــن المناهــج المألوفــة أشــد مــا يكــون ضررهمــا بالســلطة العليــا«.)1(
ــم  ــي الحك ــو كرس ــاين خل ــر األفغ ــامية اعت ــاة اإلس ــى الحي ــتبداد عل ــأة االس ــدة وط ــن ش وم
ــرك  ــو ُت ــه، فقــال: »أمــا وعــزة الحــق، وســر العــدل، ل مــن الراعــي الظالــم أقــل شــًرا مــن وجــوده في
ــت  ــم، لتعارف ــن منه ــاء العاملي ــة العلم ــع رعاي ــد، م ــن العقائ ــه م ــم علي ــا ه ــهم بم ــلمون وأنفَس المس
أرواحهــم، وائتلفــت آحادهــم، ولكــن واأســفا! تخللهــم أولئــك المفســدون الذين يرون كل الســعادة 
يف لقــب أميــر أو ملــك، ولــو علــى قريــة ال أمــر لــه فيهــا وال هنــي!«)2(، وشــبه الحكومــة االســتبدادية 

القاســية بقطــاع الطــرق)3(، وغيــر ذلــك ممــا ال مجــال لإلطالــة فيــه هنــا.

- إهمال أوامر الشريعة: 	

وهــو أعــم وجــوه القصــور التــي لمحهــا األفغــاين يف عالــم اإلســام المعاصــر، ومــا ســبق هــو 
ــن  ــيء م ــن ش ــئا إال ع ــون ناش ــلمين »ال يك ــف المس ــرى أن ضع ــه؛ إذ ي ــات عن ــه وتفريع ــل ل تفاصي
ُ َمــا  َ َل ُيَغــّرِ اإلهمــال يف اتبــاع أوامــر الشــرع اإلســامي ونواهيــه؛ بحكــم قــول اهلل تعالــى: ﴿إِنَّ ٱللَّ
نُفِســِهۡمۗ..﴾ وقــد يكــون ذلــك، وربمــا ال ُينَكــر اآلن أن كثيــًرا مــن عامــة 

َ
واْ َمــا بِأ ُ ٰ ُيَغــّرِ بَِقــۡوٍم َحــىَّ

المســلمين، وإن صحــت عقائدهــم مــن حيــث مــا تعلــق بــه االعتقــاد، إال أهنــم ال ينهجــون يف بعــض 
أعمالهــم منهــاج الشــريعة الغــراء، وهــذا ممــا يحــدث ضعًفــا يف قــوة األمــة بقــدر الميــل عــن جــادة 

االعتــدال يف الفضائــل واألعمــال«.)4(
ــه الســيد جمــال الديــن األفغــاين رأيــه يف التغييــر؛  هــذا عــن األســاس النظــري الــذي أقــام علي
مــن جهــة إمكانــه، وأدلــة هــذا اإلمــكان، وأســباب الحالــة التــي يعالجهــا مشــروعه التغييــري، واآلن 

تنــاول الســند القيمــي لفكــرة التغييــر لديــه. 

)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 39.
)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 9)).
)3)  - األعمال الكاملة لألفغاين 6/ 56.

)4)   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 99).
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)3( السند القيمي للتغيري عند األفغاني:

ــاال يف  ــوال وانتق ــا دام تح ــه م ــه؛ إذ إن ــير في ــد يس ــري واح ــاه ج ــي اتج ــر االجتماع ــس للتغيي لي
ــوًرا  ــرة وص ــاالت كثي ــه احتم ــإن ل ــية، ف ــم السياس ــة والنظ ــم االجتماعي ــادات والمفاهي ــة والع الهيئ
متعــددة يمكــن أن يكــون عليهــا، ومــن هنــا كان البــد مــن منظومــة قيميــة تحكم عمليــة التغييــر وتحدد 
وجهتهــا؛ فمثــا حيــن تحولــت أوربــا مــن القــرون الوســطى إلــى العصــر الحديــث - يف واحــدة مــن 
أكــر عمليــات التغيــر االجتماعــي والسياســي يف التاريــخ، حيــث تبدلــت صــورة الحيــاة فيهــا تماًمــا - 
لــم يكــن ذلــك أمــًرا عشــوائًيا، بــل كان محكوًمــا بمنظومــة قيميــة تتمثــل يف االنطــاق والتحــرر مــن 
كل أنــواع الســيطرة والتحكــم، واإليمــان المطلــق بقــدرات اإلنســان، وغيــر ذلــك مــن قيــم الحداثــة.
لــم يكــن الســيد جمــال الديــن األفغــاين بالطبــع بدًعــا من الســاعين إلــى التغييــر يف هــذا الجانب؛ 
ــده؛  ــي عن ــي والسياس ــول االجتماع ــر والتح ــرة التغيي ــت يف فك ــي تحكم ــة الت ــة القيمي ــا المنظوم فم

خاصــة يف زمــن قــد بــرزت فيــه منظومــة قويــة للتمــدن، وهــي المنظومــة األوربيــة؟
ــا  ــال م ــق بانتح ــدن ال يتحق ــى أن التم ــب إل ــا، وذه ــا باًت ــد رفًض ــاين التقلي ــض األفغ ــة رف بداي
ــون  ــا العثماني ــي بناه ــدارس الت ــة الم ــدد تجرب ــذا الص ــر يف ه ــه، وذك ــم في ــرون وتقليده ــه اآلخ أنتج
ــا  ــم م ــوا إليه ــا؛ »ليحمل ــى أورب ــة إل ــا التعليمي ــك بعثاهتم ــي، وكذل ــط الغرب ــى النم ــون عل والمصري
يحتاجــون لــه مــن العلــوم والمعــارف والصنائــع واآلداب، وكل مــا يســمونه تمدًنــا، وهــو يف الحقيقــة 
تمــدن للبــاد التــي نشــأ فيهــا علــى نظــام الطبيعــة وســير االجتمــاع اإلنســاين«)1(، وهــذا يعنــي أن كل 
أمــة تقيــم تمدهنــا علــى منظومتهــا القيميــة الخاصــة هبــا، ومــن هنــا ال يصلــح اســتيراد تجــارب التمــدن 

كمــا هــي، وإنمــا لــكل أمــة أن تؤســس تمدهنــا علــى منظومتهــا القيميــة.
ــطحية  ــت س ــات كان ــدارس والبعث ــة الم ــن تجرب ــت م ــي تحقق ــد الت ــاين أن الفوائ ــرى األفغ وي
ــة  ــدة كلي ــون قاع ــبه أن يك ــا يش ــول فيم ــا، يق ــوم نتائجه ــًدا يف عم ــارة ج ــت ض ــا كان ــكلية، ، وأهن وش
ــأن  ــا التجــارب، ونطقــت مواضــي الحــوادث ب ــة: »علمتن ــد الحضــاري واالســتعارة الثقافي يف التقلي
ــداء  ــرق األع ــَوى لتط ــذ وُك ــا مناف ــون فيه ــا، يكون ــوار غيره ــن أط ــة، المنتحلي ــن كل أم ــن م المقلدي
إليهــا، وتكــون مداركهــم مهابــط الوســاوس ومخــازن الدســائس، بــل يكونــون بمــا ُأفعمــت أفئدهتــم 

)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/  68.
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ــاء أمتهــم«.)1( ــم يكــن علــى مثالهــم شــؤما علــى أبن ــم الذيــن قلدوهــم، واحتقــار مــن ل مــن تعظي
ومــن هنــا اعتــر مــا أصــاب الشــرقيين – ويف القلــب منهــم المســلمون – عنــد لقائهــم بتجربــة 
التمــدن الغربــي هــي صدمــة شــغلتهم بظاهــر الصــورة عــن لبهــا وحقيقتهــا؛ فقــد »انبهــرت عيوهنــم، 
واندهــش لبهــم، ولــم يقفــوا علــى حقيقتهــا وحقيقــة الطــرق التي توِصــل إليهــا... فعمدوا إلــى ظواهر 
التمــدن، فتحلــوا بــه، وأحســنوا التقليــد لــه يف الــزي والمعامــات البســيطة والتكلــم بلغاته والتمســك 
بتقاليــده... وانتهــز ]الغــرب[ هــذه الفرصــة لســلب أموالهــم واســتعبادهم، وتنفيــذ أغراضــه ومآربــه، 
ــى ســلوك  ــوا إل ــم يلتفت ــه، وأهنــم ل مستبشــًرا مســرروًرا بكوهنــم تعلقــوا بظواهــر التمــدن دون بواطن

الطريــق التــي أوصلتــه إلــى الحريــة والتمــدن الحقيقــي«.)2(
ــددة  ــواح متع ــول يف ن ــر وتح ــن تغي ــا م ــامي حديًث ــم اإلس ــه العال ــا آل إلي ــه لم ــإن تقييم ــذا ف ل
كان ســلبًيا، فقــال: »إن مــا نــراه اليــوم مــن حالــة حســنة فينــا هــو عيــن التقهقــر واالنحطــاط..؛ ألننــا 
ــب  ــاب باألجان ــى اإلعج ــه إل ــا بطبيعت ــد يجرن ــو تقلي ــة، وه ــم األوربي ــدون لألم ــذا مقل ــا ه يف تمدنن
واالســتكانة لهــم والرضــى بســلطتهم علينــا، وبذلــك تتحــول صبغــة اإلســام التــي مــن شــأهنا رفــع 
رايــة الســلطة والتغلــب إلــى صبغــة خمــول وضعــة واســتئناس لحكــم األجنبــي« – كمــا يــروي عنــه 

ــذه.)3( بعــض تامي
ــكال  ــن أش ــطحي م ــك بالس ــد والتمس ــن التقلي ــاد م ــف الح ــذا الموق ــى أن ه ــر إل ــت النظ ونلف
التمــدن الغربــي، لــم يمنــع األفغــاين مــن أن يدعــو إلــى االســتفادة مــن اإلنجــاز الحضــاري الغربــي 
ــا علــى الغــرب ينبغــي أن يؤديــه للشــرق الــذي أفــاده الحضــارة  الحديــث، بــل ُيَعــد هــذا يف رأيــه َدينً
والمدنيــة يف عهــد ســابق)4(، كمــا اهتــم بالعلــوم الحديثــة وتأثيرهــا يف التغييــر، حتــى قــال: »لنضــرب 
هنــا مثــا بــاألرض المزروعــة يأتيهــا الشــتاء، فيســر زرعهــا بالثلــج، فُتــرى كالميــت، وإذا أتــى عليهــا 
ــة  ــى معرف ــت إل ــام إذا التف ــك اإلس ــت. فكذل ــا وازين ــت زخرفه ــوج، أخرج ــت الثل ــف وذاب الصي

ــا«.)5( ــا، ومســتقبله مرضًي ــا يف التقــدم، ]و[ كان عزمــه قوًي ــون دارك الدرجــة العلي العلــوم والفن

)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/  70.
)))   - ضياء الخافقين - العدد الثالث )ضمن اآلثار الكاملة( 4/ 55).

)3)   - عبد القادر المغربي: جمال الدين األفغاين ص 98.
)4)   - ضياء الخافقين - العدد األول )ضمن اآلثار الكاملة( 4/ 79.

)5)  - األعمال الكاملة لألفغاين 6/ )5. يف المطبوع »إذا التقت«، وهو خطأ مطبعي. وأما »دارك«، فيعني هبا أدرك، وهي من العجمة الطارئة 
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ومهمــا يكــن، فقــد بــدا مــن رفــض األفغــاين للتقليــد يف مشــروعات التغييــر والتمــدن، أنــه 
ــه  ــه، فإن ــه وترجيحات ــم اختيارات ــا وتحك ــق منه ــي ينطل ــم الت ــه القي ــتعير صاحب ــدن يس ــن بتم ال يؤم
ــان نفســه علــى  ــم البني ــد أن يقي ــره بعــض المظاهــر والشــكليات والوســائل، فاب إن اســتعار مــن غي
أصولــه وأسســه هــو؛ ألهنــا غيــر قابلــة لاســتعارة أصــا، وحتــى العناصــر التــي يســتعيرها البــد أن 

ــور. ــى األم ــو إل ــه ه ــه ونظرت ــع لمقاييس تخض
وال يخفــى بعــد هــذا أن المنظومــة القيميــة التــي يدعــو األفغــاين إلقامــة التغييــر يف العالــم 
ــد  ــتنتاًجا وق ــذا اس ــتنتج ه ــاذا نس ــريعة، ولم ــدًة وش ــه عقي ــام نفس ــل يف اإلس ــا تتمث ــامي عليه اإلس
ــر  ــد اختص ــده ق ــذا نج ــجلوها، ويف ه ــا س ــذه كم ــع تامي ــه م ــه وحوارات ــه يف كتابات ــه بنفس ــرح ب ص
حــل أزمــة الواقــع اإلســامي يف الرجــوع إلــى أســباب النهــوض األول للمســلمين، وهــو »ديــن 
ــة،  ــى المحب ــواع الحكــم، باعــث علــى األلفــة، داع إل ــم األصــول، محكــم القواعــد، شــامل ألن قوي
ــع  ــن مطال ــق م ــراق الح ــول بإش ــور للعق ــائس، من ــن أدران الخس ــوب م ــر للقل ــوس، مطه ــزك للنف م
قضايــاه، كافــل لــكل مــا يحتــاج إليــه اإلنســان مــن مبــاين االجتماعــات البشــرية، وحافــظ وجودهــا، 
ويتــأدى بمعتقديــه إلــى جميــع فــروع المدنيــة. فعاجهــا الناجــع إنمــا يكــون برجوعهــا إلــى قواعــد 
دينهــا، واألخــذ بأحكامــه علــى مــا كان يف بدايتــه، وإرشــاد العامــة بمواعظــه الوافيــة بتطهيــر القلــوب، 

ــة«.)1( ــرف األم ــع األرواح لش ــة، وبي ــع الكلم ــرة، وجم ــران الغي ــاد ني ــاق، وإيق ــب األخ وهتذي
ولمــا ســأله أحــد تاميــذه عــن الطريقــة المائمــة للتمــدن قــال: »البــد مــن حركــة دينيــة.. إننــا 
ــراه ال يتعــدى الحركــة  ــة ن ــة إلــى المدني ــا مــن الهمجي ــة عالــم أورب ــا يف ســبب انقــاب حال ــو تأملن ل
الدينيــة التــي قــام هبــا لوثيــر وتمــت علــى يــده؛ فــإن هــذا الرجــل الكبيــر لمــا رأى شــعوب أوربــا زلــت، 
ــى عقــل أو  ــة إل ــد ال تمــت بصل ــن، ولتقالي ــا خضعــت لرؤســاء الدي وفقــدت شــهامتها مــن طــول م
ــن  ــن.. وم ــاح زائدي ــاد وإلح ــر وعن ــا بص ــم أورب ــا أم ــا إليه ــة، ودع ــة الديني ــك الحرك ــام بتل ــن، ق يقي

المنافســة بيــن الفريقيــن تولــدت المدنيــة الحديثــة التــي نراهــا ونعجــب هبــا«.)2(

على بعض عبارات األفغاين.
)))   - العروة الوثقى )/ )7. يف المطبوع: »بمواعظ الوافية«، وهو خطأ مطبعي.

)))   - المغربي: جمال الدين األفغاين ص 98- 99. ال يخفى أن ماكس فيرب يرد ظهور الرأسمالية تحديًدا إلى مجموعة من القيم الربوتستانتية، 
وله كتاب خاص هبذا الموضوع.
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وحيــن ســأله عبــد القــادر المغربــي – كمــا يحكي يف كتابــه عنه - عــن مقصوده بالحركــة الدينية؛ 
إذ إن هنــاك فرًقــا بيــن مــا صادفــه لوثــر مــن حالــة أوربا مــع المســيحية وما نصادفــه نحــن يف عصرنا من 
حــال المســلمين مــع اإلســام، كمــا أن هنــاك فروًقــا ضخمــة بيــن اإلســام والمســيحية يف األصــول 
والفــروع علــى الســواء، فأجــاب جمــال الديــن قائــا: »إن حركتنــا الدينيــة هــي كنايــة عــن االهتمــام 
ــة والنصــوص  ــد الديني ــا رســخ يف عقــول العــوام ومعظــم الخــواص مــن فهــم بعــض العقائ ــع م بقل
الشــرعية علــى غيــر وجههــا؛ مثــل: حملهــم نصــوص القضــاء والقــدر علــى معنــى يوجــب عليهــم أن 
ال يتحركــوا إلــى طلــب مجــد أو تخلــص مــن ذل، ومثــل فهمهــم لبعــض األحاديــث الشــريفة الدالــة 
علــى فســاد آخــر الزمــان أو قــرب انتهائــه فهًمــا يثبــط هممهــم عــن الســعي وراء اإلصــاح والنجــاح 

يف نظيــر ذلــك ممــا ال عهــد للســلف الصالــح بــه«.)1(
ومــع أهميــة هــذا الفهــم الــذي يقدمــه للتغييــر والتجديــد الــذي يحاولــه، وأنــه إزالــة لمــا علــق 
باإلســام مــن فهــوم غيــر دقيقــة، وبــدع ال أصــل لهــا، والعــودة بــه إلــى أصالتــه األولــى، فــإن األهــم 
لســياقنا هــذا، هــو أن األفغــاين قــد جعــل األســاس القيمــي لمشــروعه التغييــري هــو اإلســام هبــذا 
المفهــوم الــذي قدمــه، والمنهــج الــذي يفهــم بــه نصــوص الشــريعة يقــوم علــى مراعــاة روحــه 
ــي  ــوم الت ــرة العل ــن خ ــتفادة م ــل، واالس ــال العق ــا، وإعم ــزل هب ــي ن ــة الت ــة، واللغ ــده العام ومقاص
أنتجهــا البشــر؛ فقــد كان »ُيعمــل عقلــه يف فهــم تعاليــم اإلســام، مســتقا مجتهــًدا ال متابًعــا مقلــًدا.. 
ــن  ــامية م ــات اإلس ــاح الجماع ــى إص ــرص عل ــة، ويح ــلمين العام ــح المس ــر مصال ــى يف توفي يعن
طريــق التوفيــق بيــن أصــول اإلســام الصحيحــة وبيــن قواعــد علــم االجتمــاع التــي ظهــرت فائدهتــا 

ــات«.)2(  ــوال الجماع ــام أح ــر وانتظ ــاح شــئون البش يف إص

)4( أدوات التغيري االجتماعي والسياسي عند األفغاني:

الواقعيــة التامــة لفكــر األفغــاين ومشــروعه للتغييــر واإلصــاح دفعتــه إلــى التمســك بمجموعــة 
مــن األدوات الفاعلــة التــي توســل هبــا إلــى تحقيــق مشــروعه، ولعــل مــن أهــم هــذه األدوات مــا يلــي:

- التدريس.

)))   - المغربي: جمال الدين األفغاين ص )0).
)))   - المغربي: جمال الدين األفغاين ص 9))- 0)).
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- الخطابة.
- المراسلة الريدية.

- الصحافة.
- تأسيس الجمعيات والمؤسسات أو المشاركة فيها.

وفيما يلي أتناول كل واحدة منها بالبيان:

أ- التدريس:

ليــس لدينــا معلومــات كثيــرة عــن الرحلــة التعليميــة لألفغــاين؛ فقــد درس العلــوم التقليديــة يف 
أفغانســتان وبعــض العلــوم الحديثــة يف الهنــد، دون أن نعــرف المدرســة أو المــكان الــذي درس فيــه، 
والكتــب التــي درســها، والشــيوخ الذيــن درس عليهــم)1(، إال أن الجهــد الخــاص الــذي كان يبذلــه 
جمــال الديــن يف التعلــم كان لــه التأثيــر األكــر يف شــخصيته العلميــة فيمــا يبــدو، حتــى قــال عنــه أديــب 
إســحاق: »ومــن غرائــب فضلــه أنــه كان يتتبــع حركــة المعــارف األوربيــة والمستكشــفات العصريــة، 
ويلــم بمــا وضــع أهــل العلــم ومــا اخرعــوه جديــًدا، حتــى كأنــه قــرأ العلــم يف بعــض مــدارس أوربــا 
ــف،  ــرد موق ــس مج ــها، ولي ــخصية نفس ــام للش ــدأ ع ــو مب ــاح ه ــذا االنفت ــك أن ه ــة«)2(، وال ش العالي

وكمــا ظهــر يف دراســته، فســيصادفنا كذلــك يف تدريســه.
ــنة 1879،  ــا س ــى تركه ــنة 1871، وحت ــر س ــل بمص ــن ح ــر حي ــاين يف األزه ــدّرس األفغ ــم ي ل
ــا بزيارتــه مــن وقــت إلــى آخــر. ويبــدو أنــه خشــي االصطــدام بتقليديــة العلمــاء فيــه، فيصنــع  مكتفًي
ــه،  ــة يف بيت ــة والكوني ــة والشــرعية والعقلي عــداوة ال داعــي لهــا، فــكان يــدرس بعــض العلــوم اللغوي
مركــًزا علــى مــا يفتــح هــذه العقــول وينــور درهبــا للســعي إلــى تغييــر الواقــع المحيــط. وقــد وصــف 
ــح  ــة العقــل، وفت ــس مخاطب ــه: »كان أســلوبه يف التدري ــس بقول ــن أســلوبه يف التدري بعــض المؤرخي
أذهــان تاميــذه ومريديــه إلــى البحــث والتفكيــر، وبــث روح الحكمة والفلســفة يف نفوســهم، وتوجيه 
ــة والسياســية«)3(،  ــة واالجتماعي ــة المقــاالت األدبي ــة وكتاب ــى األدب واإلنشــاء والخطاب أذهاهنــم إل

)))   - سبقت اإلشارة إلى شيخه الهندي منال علي خان.
)))   - رشيد رضا: تاريخ األستاذ اإلمام )/ )4.

 – التأليف والرتجمة والنشر  المصرية، مطبعة لجنة  النهضة  الثانية، مكتبة  الطبعة   ،((6 الرافعي: عصر إسماعيل )/  الرحمن  )3)  - عبد 
القاهرة 368)هـ/ 948)م.
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وفــوق ذلــك فتــح بصيرهتــم علــى واقــع يلتهــب مــن حولهــم، وأهنــم يجــب أن تكــون لهــم يــد فاعلــة 
وإيجابيــة فيــه.

ويؤكــد عمــق شــعور األفغــاين بأهميــة التعليــم أنــه رأى فيــه حــا »للمســألة الشــرقية« برمتهــا، 
وهــي تســمية مشــهورة لمشــكلة الصــراع بيــن الدولــة العثمانيــة وخصومهــا المســتعمرين الزاحفيــن 
عليهــا وعلــى أماكهــا. ولــم يقصــد هــذا التعليــم المقصــور علــى الرجــال، بــل جعــل تعليــم النســاء 
أهــم يف ســياق األزمــة؛ إيماًنــا منــه بــأن التغييــر الــذي يمــس عناصــر الشــخصية وإمكاناهتــا األوليــة – 
ويتحقــق مــن خــال مــا تقــوم بــه المــرأة مــع األجيــال الناشــئة - هــو الــذي يؤســس لتحــول حقيقــي؛ 
ــل  ــى فص ــره إل ــول أم ــه يئ ــك أن ــاء – ال ش ــن النس ــا بي ــم – خصوًص ــر التعلي ــه اهلل: »نش ــول رحم يق
)=حــل( المســألة الشــرقية، وال يحتــاج األمــر فيهــا ]إلــى[ قتــال وال نــزال؛ ألن ســيف التعليــم أمضــى 

مــن ســيف المحاربــات«.)1(
والناظــر إلــى مــا كان يدرســه األفغــاين يف مجالســه، يجــد أنــه اهتــم بكتــب اللغــة وأصــول الفقــه 
ــي  ــة بقــوة؛ أعن ــاك األداة التعبيري ــى امت ــا أن تســاعد عل ــكام والمنطــق والفلســفة)2(، وكلهــا إم وال
ــول،  ــح العق ــى تفتي ــل عل ــا أن تعم ــا، وإم ــة وصناعته ــي المعرف ــية يف تلق ــألة أساس ــي مس ــة، وه اللغ
وتبغيــض التقليــد إليهــا، وفتــح الســبيل أمامهــا لاجتهــاد والنظــر واإلبــداع يف قضايــا االجتمــاع 

ــة. ــة المصري ــة يف البيئ ــة العلــوم مــن الفقــه والتفســير، فقــد كانــت رائجــة معروف والعلــم. وأمــا بقي

ب- اخلطابة: 	

ــر واإلصــاح؛ المهــم عنــده  ــة الوســيلة لــم تكــن تمنــع األفغــاين مــن توظيفهــا يف التغيي تقليدي
ــا مهًمــا مــن جهــده وجهــاده، فمارســها كثيــًرا،  أن تكــون مجديــة ومؤثــرة؛ لــذا تحتــل الخطابــة جانًب
وشــجع تاميــذه عليهــا، حتــى نشــرت إحــدى الصحــف الفرنســية )intransigeant’l( يف التعريــف 
ــح  ــين؛ ليفض ــام الحس ــجد اإلم ــر يف مس ــن الجماهي ــخص م ــة آالف ش ــة يف أربع ــى خطب ــه ألق ــه أن ب

ــة يف مصــر والســودان.)3( السياســات اإلنجليزي

)))  - األعمال الكاملة لألفغاين 6/ )5.
)))   - راجع: مقدمة الشيخ محمد عبده لرتجمة كتابه: الرد على الدهريين ص )) ؟؟؟.

)3)  - األعمال الكاملة  6/ 5).
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ويحكــي عنــه ســليم العنحــوري أنــه قبيــل عــزل الخديــوي إســماعيل مكــث »يف اإلســكندرية 
عــت  بضعــة أيــام خطــب يف أثنائهــا بقاعــة زيزينيــا خطبــة يف النســاء جمعــت ألوًفــا مــن الفرنــكات، فُوزِّ

بإيمــاء منــه علــى الفقــراء«.)1(
وحيــن وقــع الخــاف بينــه وبيــن الشــاه ناصــر الديــن، غــادر إلــى بلــدة شــاه عبــد العظيــم قريًبــا 
ــى  ــتحثهم عل ــم، ويس ــب فيه ــاء، وكان يخط ــاء والوجه ــن العلم ــر م ــم غفي ــه ج ــران، »فتبع ــن طه م
إصــاح حكومتهــم«)2(، وهــو األمــر الــذي أحنــق الشــاه عليــه حتــى نفــاه يف صــورة مهينــة وقاســية.
ويف أثنــاء حملتــه علــى الشــاه يف لنــدن ألقــى – كمــا يحكــي ســفير بريطانيا يف طهران عــام 1892 
يف رســالة منــه إلــى وزيــر خارجيتــه الماركيــز اف ساليســبوري – »محاضــرة تحــت عنــوان »األزمــة 
ــتها  ــا وسياس ــس بريطاني ــم يم ــه؛ إذ ل ــتخدم عقل ــه اس ــيد يف محاضرت ــد أن الس ــران«، بي ــة يف إي الراهن

الخارجيــة بســوء«.)3(
ــي  ــهيرة الت ــة الش ــا الخطب ــل، ومنه ــن التفصي ــيء م ــه بش ــض خطب ــون بع ــا مضم ــظ لن ــد ُحف وق
ألقاهــا يف اآلســتانة، وتصيــد خصومــه منهــا مــا هوجــم ألجلــه بشراســة يف كرســي الخافــة العثمانيــة، 
وقــد اعتمــد يف خطبتــه هــذه – كمــا يــروي مؤرخــوه - علــى »تشــبيه المعيشــة اإلنســانية ببــدن حــي، 
وأن كل صناعــة بمنزلــة عضــو مــن ذلــك البــدن تــؤدي مــن المنفعــة يف المعيشــة مــا يؤديــه العضــو يف 
البــدن، فشــبه الملــك مثــا بالمــخ الــذي هــو مركــز التدبيــر واإلرادة، والحــدادة بالعضــد، والزراعــة 
جليــن. ومضــى يف ســائر الصناعــات واألعضــاء، حتــى أتــى علــى جميعهــا  بالكبــد، والماحــة بالرِّ
ببيــان ضــاف؟ واف. ثــم قــال: هــذا مــا يتألــف منــه جســم الســعادة اإلنســانية، وال حيــاة لجســم إال 
بــروح، وروح هــذا الجســم إمــا النبــوة وإمــا الحكمــة، ولكــن يفــرق بينهمــا بــأن النبــوة منحــة إلهيــة ال 
تنالهــا يــد الكاســب، يختــص اهلل هبــا مــن يشــاء مــن عبــاده، واهلل أعلــم حيــث يجعــل رســاالته. أمــا 
الحكمــة، فممــا ُيكتَســب بالفكــر والنظــر يف المعلومــات، وبــأن النبــي معصــوم مــن الخطــأ، والحكيم 
يجــوز عليــه الخطــأ بــل يقــع فيــه، وأن أحــكام النبــوات آتيــة علــى مــا يف علــم اهلل؛ ال يأتيهــا الباطــل مــن 
بيــن يديهــا وال مــن خلفهــا، فاألخــذ هبــا مــن فــروض اإليمــان، أمــا آراء الحكمــاء، فليــس علــى الذمــم 
فــرض اتباعهــا، إال مــن بــاب مــا هــو األولــى واألفضــل؛ علــى شــريطة أال تخالــف الشــرع اإللهــي«.)4(
– دمشق )30)هـ/  الحفنية  المطبعة  أولى،  التعليقات( ص 83)، طبعة  العنحوري: سحر هاروت )ديوان شعر مع بعض  )))   - سليم 

885)م.
)))   - مقدمة ترجمة كتابه: الرد على الدهريين ص 5).

)3)   - األفغاين: اآلثار الكاملة )ضياء الخافقين( 4/ )5.
)4)   - رشيد رضا: تاريخ األستاذ اإلمام )/ 30- )3.
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وقــد كانــت خطبــه مؤثــرة تســتثير مســتمعيه بعبارات ملتهبــة وصور ناريــة، ومن ذلــك أنه »وقف 
ــب  ــكندرية، وخاط ــرى يف اإلس ــية الك ــة بالمنش ــي المعروف ــد عل ــاحة محم ــنة 1879 يف س ــا س يوًم
الفــاح المصــري علــى مســمع مــن محافــظ المدينــة وقــواد الجيــش والعلمــاء واألعيــان قائــا: أنــت 
أيهــا الفــاح المســكين، تشــق قلــب األرض لتســتنبت منهــا مــا تســد بــه الرمــق، وتقــوم بــأود العيــال؛ 
ــن يأكلــون ثمــرة أتعابــك؟!«)1(، وهــي  فلمــاذا ال تشــق قلــب ظالميــك؟ لمــاذا ال تشــق قلــوب الذي

الخطبــة التــي أخرجــوه مــن مصــر يف عقبهــا.

جـ- املراسالت الربيدية:

وهــذه كانــت وســيلة أخــرى كان لهــا تأثيــر كبيــر يف خدمــة جهــود األفغــاين التغييريــة، فقــد كان 
يراســل الملــوك والعلمــاء الكبــار وذوي النفــوذ مــن النــاس، ســعًيا إلــى كســبهم إلــى جانــب القضايــا 
ــى  ــا لهــم عل ــران والعــراق محرًض ــك مراســلته لعلمــاء الشــيعة يف إي ــي يدعوهــم إليهــا، ومــن ذل الت
الشــاه ناصــر الديــن، حتــى تمكــن »يف فــرة قصيــرة مــن تعكيــر الجــو بيــن بــاط ناصــر الديــن شــاه 
والحــوزات العلميــة يف ســامراء وكربــاء والنجــف األشــرف«)2(، كمــا شــجع بطريــق المراســلة 
ــرزا محمــد حســن الشــيرازي علــى الوقــوف يف وجــه الشــاه وإصــدار  ــي الشــيعي المي ــم الدين الزعي
ــاب يف  ــذا الخط ــن ه ــام 1892 ع ــران ع ــا يف طه ــفير بريطاني ــال س ــد ق ــهيرة، وق ــاك الش ــوى التنب فت
رســالة منــه إلــى وزيــر خارجيتــه الماركيــز اف ساليســبوري: »أغلــب الظــن أن الرقيــة التــي أرســلها 
الحــاج الميــرزا حســن الشــيرازي إلــى الشــاه، والتــي طلــب فيهــا مــن الشــاه إنقــاذ البــاد مــن هيمنــة 
األجانــب، كانــت نتيجــة تحريــض جمــال الذيــن الــذي أثــار يف خطابــه العواطــف الدينيــة للمجتهــد 
المذكــور... وقــد وعــدُت أميــن الســلطان )= أميــن الشــاه( بتقديــم خطــاب جمــال الديــن الموجــه 
للمجتهــد المعــروف إلــى ســعادتكم. إن النــص األصلــي بالعربيــة، وقــد ُترجــم إلــى الفارســية، ثــم 

ــة«.)3( ــى اإلنجليزي إل

)))   - الفيكونت فيليب دي طّرازي: تاريخ الصحافة العربية )/ 95)، المطبعة األدبية – بيروت 3)9)م.
)))   - األفغاين: اآلثار الكاملة )ضياء الخافقين( 4/ 46، إعداد وتقديم: سيد هادي خسروشاهي، الطبعة األولى، مكتبة الشروق الدولية – 

القاهرة 3)4)هـ/ )00)م.
)3)   - األفغاين: اآلثار الكاملة )ضياء الخافقين( 4/ )5.
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وقــد هــزت هــذه الرســائل التــي بعــث هبــا األفغــاين إلــى الشــيرازي ثــم إلــى جماعــة العلمــاء يف 
إيــران عــرش الشــاه ناصــر الديــن الــذي اســتغاث بريطانيــا، وحرضهــا علــى أن تطــرد جمــال الديــن 
ــة  ــز مجل ــق اإلنجلي ــل! فأغل ــه القت ــتحق علي ــا يس ــل م ــن، وفع ــه القواني ــرق يف رأي ــا؛ إذ خ ــن أرضه م
ــب  ــى صاح ــط عل ــاه بالضغ ــد الش ــه ض ــاين مقاالت ــا األفغ ــب فيه ــي كان يكت ــن« الت ــاء الخافقي »ضي

ــى إخراجهــا.)1( ــي تتول المطبعــة الت
ــة التحيــز لصالــح سياســة  ــا حذرهــا فيــه مــن مغب ــا إلــى الملكــة فيكتوري كمــا أنــه وجــه »خطاًب
ناصــر الديــن شــاه االســتبدادية«)2(، فلــم يــرك شــخًصا مؤثــًرا يمكــن أن يراســله يف قضيــة مهمــة إال 

فعــل.
وقــد ترجــم أحــد الباحثيــن أخيــًرا رســالة مهمــة لألفغــاين أرســلها إلــى قيصــر روســيا ألســكندر 
الثالــث ســنة 1891 يحــذره فيهــا مــن سياســات بريطانيــا ونفوذهــا يف إيــران، وهتديــد ذلــك للمصالــح 
ــك  ــوات. وال ش ــس األم ــاج ولي ــون للع ــم القابل ــاء ه ــه: »إن األحي ــا قول ــاء فيه ــا ج ــية، ومم الروس
ــأن  ــا ب ــران، علم ــا يف إي ــا ومصالحه ــتعيد نفوذه ــوف تس ــم، س ــا الدع ــت لن ــيا، إذا ماقدم يف أن روس
نفوذهــا السياســي اآلن، وقدرهتــا علــى حمايــة مصالحهــا يف تلــك البــاد، أصبحــا معدوميــن عملًيــا. 
ــيا،  ــة روس ــة دول ــى عظم ــرام إل ــرون باح ــي ينظ ــوا يف الماض ــن كان ــخاص الذي ــك األش ــى أولئ وحت
ووزن كلمتهــا السياســية يف الشــرق، أصبــح يف مقدورهــم أن يغيــروا أفكارهــم كليــة يف وقــت قريــب. 
ــدان  ــيا يف المي ــا روس ــت هب ــي مني ــراء الت ــة النك ــبب الهزيم ــي، وبس ــفير الروس ــد أن الس ــا نعتق ولكنن
السياســي، يخجــل مــن أن يرفــع لجالتكــم صــورة صادقــة وكاملــة عــن حقيقــة األوضــاع، علــى أننــا 

ال نســتطيع أن نتصــور أن روســيا عاجــزة حًقــا«)3(.

د- الصحافة:

تمتــاز الصحافــة عــن الخطابــة والمراســلة الريديــة باتســاع القاعــدة التــي تخاطبهــا، وقــد 
ــة.  ــل بقيــت منفــردة هبــذا المجــال لعقــود طويل ــة، ب كانــت يف ذاك الوقــت ســيدة الوســائل اإلعامي

)))   - األفغاين: اآلثار الكاملة )ضياء الخافقين( 4/ )5 وما بعدها.
)))   - األفغاين: اآلثار الكاملة )ضياء الخافقين( 4/ 46.

)3)   - مقال: جمال الدين األفغاين يف روسيا )887) – 889)(.. ألول مرة رسالته إلى القيصر الروسي ألكسندر الثالث، مقال للكاتب نوفل 
نيوف يف موقع )األوان( على شبكة اإلنرتنت.
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ــًرا، أوال: بالتشــجيع علــى إنشــاء الصحــف والمســاعدة  ــاء كبي وقــد اعتنــى األفغــاين بالصحافــة اعتن
ــأن  ــا: ب ــا، وثالًث ــة فيه ــى الكتاب ــة إل ــم الموهب ــس فيه ــن يأن ــه مم ــون ب ــن يحيط ــوة م ــا: بدع ــه، وثانًي في

ــكاره. ــا أف ــن خاله ــر م ــا وينش ــا يحرره ــس صحًف ــأن يؤس ــا: ب ــه، ورابًع ــة بنفس ــب يف الصحاف يكت
ومــن ذلــك أنــه ويعقــوب صنــوع ومحمــد عبــده اتفقــوا عــام 1877 علــى إصــدار صحيفــة »أبــو 
نظــارة زرقــاء« الهزليــة »النتقــاد أعمــال الخديــو إســماعيل«)1(، كمــا حصــل ألديــب إســحاق علــى 
امتيــاز إصــدار صحيفــة »مصــر«، »واتخــذ لــه دكاًنــا ببــاب الشــعرية؛ هيــأ لــه فيهــا مــن أدوات الطبــع 
بالحــرف البوالقــي المشــهور مــا قــوي معــه علــى إصــدار تلــك الصحيفــة«)2(، وســاعد ســليم بــك 

ــه »مــرآة الشــرق«)3(، وهكــذا. العنحــوري علــى إصــدار صحيفت
وأمــا تشــجيع مريديــه وطابــه علــى الكتابــة يف الصحــف، فقــد قــال تلميــذه الشــيخ محمــد عبده 
يف ســياق حديثــه عــن آخــر عهــد الخديــوي إســماعيل: »وأخــذ الشــيخ جمــال الديــن يف حمــل مــن 
يحضــر مجلســه مــن أهــل العلــم وأربــاب األقــام علــى التحريــر وإنشــاء الفصــول األدبيــة والعلميــة 
يف مواضيــع مختلفــة؛ ال تخــرج جامعتهــا عــن إصــاح األفــكار وهتذيــب األخــاق، فتســابقت إلــى 
ــن  ــة يظ ــى درج ــد إل ــر يف الجرائ ــة تظه ــة الفكري ــذت الحري ــام، وأخ ــارت األق ــاب، وتب ــك الُكّت ذل
الناظــر فيهــا أنــه يف عالــم خيــال، أو أرض غيــر أرض الخبــال. ومــن يطلــع علــى أعــداد جريــدة مصــر 

وجريــدة التجــارة وجريــدة مــرآة الشــرق واألهــرام وصداهــا، يــرى حقيقيــة مــا ذكرنــا«.)4(
وأمــا الكتابــة يف الصحافــة، فعلــى الرغــم مــن أن األفغــاين مــا كان يميــل كثيــًرا إلــى الكتابــة، فقــد 
وصلنــا مــن مقاالتــه الصحفيــة عــدد ال بــأس بــه، إال أن بعضهــا كان هــو صاحــب فكرتــه وصياغتــه، 
وبعضهــا اآلخــر الفكــرة فكرتــه دون الصياغــة، كمــا ســبق مــن الحديــث عــن مقــاالت »العــروة 
ــه  ــض مقاالت ــر بع ــيه - يف نش ــض دارس ــر بع ــا ذك ــا – كم ــي اتبعه ــها الت ــيرة نفس ــي الس ــى«، وه الوثق

بالفارســية يف صحيفــة اســمها »قانــون«.)5(

)))   - طّرازي: تاريخ الصحافة العربية 3/ 8، طبع سنة 4)9)م.
)))   - العنحوري: سحر هاروت ص 80).
)3)   - العنحوري: سحر هاروت ص 80).

)4)   - رشيد رضا: تاريخ األستاذ اإلمام )/ 38.
)5)   - األفغاين: اآلثار الكاملة )ضياء الخافقين( 4/ 46.
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ــي  ــامي الت ــم اإلس ــاء العال ــوة يف أنح ــرت بق ــد أث ــى« ق ــروة الوثق ــه يف »الع ــت مقاالت وإذا كان
وصلــت إليهــا، حتــى خافــت منهــا بريطانيــا العظمــى، فمنعــت دخولهــا إلــى مســتعمراهتا، فــإن هــذه 
ــد  ــا، فق ــراء عليه ــاع الق ــد اط ــًرا بع ــًرا كبي ــت أث ــي أحدث ــاين الت ــدة لألفغ ــن الوحي ــم تك ــاالت ل المق
نوهــوا مثــا بمقالتيــن لــه ُنشــرتا يف »جريــدة مصــر«؛ »إحداهمــا – كمــا يذكــر ســليم العنحــوري - يف 
الحكومــات الشــرقية وأنواعهــا، والثانيــة ســماها »روح البيــان يف اإلنكليــز واألفغــان«، ترنحــت لهمــا 
أعطــاف أولــى العلــم طرًبــا، ومالــت إليهمــا أعنــاق الحــكام السياســيين عجًبــا، حتــى إن غادســتون 
زعيــم الحريــة يف إنكلــرا أثبــت يف بعــض الصحــف رســالة تشــهد لــه أنــه مــن أعــام الشــرق وأعيــان 

العلمــاء حالــة كــون اإلنكليــز مــن أعدائــه األلــداء«.)1(
ويف زيارتــه لبطرســبورج يف روســيا »تعــرف بأعظــم رجالهــا مــن العلمــاء والسياســيين، ونشــر يف 
جرائدهــا مقــاالت ضافيــة يف سياســة األفغــان والفــرس والدولــة العليــة والروســية واإلنكليزيــة، كان 

لهــا دوي شــديد يف جــو السياســة«.)2(
وأمــا تأســيس الصحــف وإصدارهــا بنفســه، فــإن »العــروة الوثقــى« هــي النمــوذج والمثــال على 
هــذا، وقــد بلغــت مقاالهتــا قمــة التأثيــر يف الحيــاة السياســية يف العالــم اإلســامي، حتــى عجــزت أكــر 
إمراطوريــة يف تلــك المرحلــة الزمنيــة عــن مقاومتهــا، وقــد أجمــع مؤرخــو الصحافــة علــى مكانتهــا 
الخاصــة، إال أن ألــرت حــوراين وصفهــا بأهنــا »لــم تكــن عمــا فكرًيــا دقيًقــا، بــل نشــرة دعائيــة تســاير 
الزمــن، وتســتهدف تقويــة العزائــم«)3(، وأحســب أنــه ليــس حكًمــا دقيًقــا كمــا يمكــن تبينــه مــن مطالعة 

محتــوى المجلة الشــهيرة.

)))   - العنحوري: سحر هاروت ص 80). هكذا قال، ولكن األفغاين نفسه أورد يف ذيل مقالة »البيان« بعد إعادة طبعها أن لويس صابونجي 
محرر جريدة »النحلة« علق عليها وعلى ما احتوته، ومن جملة ما قاله صابونجي: »ترجمها حضرة الفاضل القس جرجس باجر الفقيه 
حرًفا بحرف، وبعدما ُنشرت يف جورنال »فورتنيتلي« )المستقبل(، واطلع رجال اإلنجليز على مضامينها، اضطربوا، وهاجوا، وماجوا، 

وإن ُكتاهبم البد أن يشمروا عن ساعد الجد للرد على ما ُذكر يف تلك المقالة«: البيان يف اإلنجليز واألفغان ص 9).
)))   - مقدمة ترجمة كتابه: الرد على الدهريين ص 4)، وحول تفاصيل رحلته إلى روسيا اقرأ المقال المهم جًدا: جمال الدين األفغاين يف 

روسيا )887) – 889)(، موقع )األوان( على شبكة اإلنرتنت.
)3)   - حوراين: الفكر العربي ص 44).
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ح- تأسيس اجلمعيات واملؤسسات واملشاركة فيها:

يبــدو مــن ســيرة األفغــاين وفكــره إلحاحــه علــى تفعيــل أكــر قــدر ممكــن مــن طاقــة المجتمــع 
يف خدمــة مشــروعه التغييــري اإلصاحــي، وكذلــك االســتفادة مــن الفــرص القائمــة وتوجيههــا يف 
خدمــة مبادئــه وأفــكاره؛ ومــن أجــل ذلــك التحــق ببعــض الكيانــات االجتماعيــة النشــيطة يف عصــره، 
كمــا شــكل بعــض الكيانــات األخــرى ونظمهــا للقيــام بجهــد اجتماعــي وسياســي وفــق برنامــج متفــق 

عليــه.
ــى الجهــد الجماعــي المؤسســي أمــر ضــروري  ــال مــن الجهــد الفــردي الشــخصي إل واالنتق
ــاك مشــروع اجتماعــي  ــه ليــس هن ــه، وال شــك أن ــرة، وال يمكــن أن تنجــح بدون للمشــروعات الكبي
ــة،  ــع والدول ــات المجتم ــف هيئ ــة؛ كضع ــا العام ــاج عيوهب ــة وع ــاظ أم ــى إيق ــعي إل ــن الس ــر م أك

واالســتبداد، واالحتــال.
لــذا »انتظــم يف ســلك الماســونية، وتقــدم فيهــا حتــى صــار مــن الرؤســاء، فأنشــأ محفــا وطنًيــا 
ــن  ــًوا م ــاؤه نح ــار أعض ــاء فص ــاء والوجه ــن العلم ــه م ــه مريدي ــا إلي ــاوي؛ دع ــرق الفرنس ــا للش تابًع
ثاثمائــة عــًدا«)1( ، كمــا كان عضــًوا يف جمعيــة العــروة الوثقــى التــي كلفتــه حيــن ذهــب إلــى باريــس 

بإصــدار مجلــة باســمها، فأصدرهــا وقــام عليهــا خيــر قيــام.
ــاره بعــض دارســي األفغــاين مــن هتــم حــول الرجــل بســبب  ــا أث وال يخفــى يف هــذا الســياق م
ــة  ــن جــدا يف هــذا الســياق؛ األول: هــو أن حقيقي ــن مهمي ــه ضمــن الماســونية، مــع إغفــال أمري عمل
ــذه  ــادر ه ــاين غ ــو: أن األفغ ــاين ه ــر الث ــذ، واألم ــاس حينئ ــت للن ــد تبين ــن ق ــم تك ــات ل ــذه الجمعي ه
ــة واإلنســانية. ــا االجتماعي ــة القضاي ــى خدم ــر جــادة يف العمــل عل ــه أهنــا غي ــن ل ــن تبي ــة حي الجمعي

ومهمــا يكــن، فقــد تبينــت لنــا حتــى اآلن األســس التــي قامت عليهــا فكــرة التغيير عنــد األفغاين، 
والســند القيمــي لهــا، واألدوات التــي وظفهــا إلحــداث التغييــر المنشــود، وبقــي لنــا الحديــث عــن 

مســتويات التغييــر بيــن القاعــدة والقمــة، وهــو مــا نخصــص لــه الحلقــة الثانيــة مــن هــذا المقــال.

)))   - ترجمة الشيخ محمد عبده له يف مقدمة تعريب كتابه: الرد على الدهريين ص )).
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 نظرية التغيري االجتماعي والسياسي عند مجال الدين األفغاني 2/2

ســبق يف الجــزء األول مــن هــذا المقــال الحديــث عــن األســس التــي قامــت عليهــا فكــرة التغييــر 
عنــد األفغــاين، والســند القيمــي لهــا، واألدوات التــي وظفهــا إلحــداث التغييــر المنشــود، ويف هــذه 
ــًرا علــى  ــا؛ ســواء أكان تغيي ــه مًع ــه وتطبيقات ــر يف رأي الحلقــة نقــف بالحديــث علــى مســتويات التغيي

مســتوى القاعــدة أم يف القمــة.

)5( التغيري على مستوى القاعدة عند األفغاني:

الشــائع عــن األفغــاين أنــه كان يؤمــن فقــط بالتغييــر مــن القمــة؛ أي التغييــر السياســي الــذي يبلــغ 
قمــة الســلطة نفســها. وقــد نشــأ هــذا الظــن عــن معاركــه السياســية ذائعــة الصيــت التــي خاضهــا يف 
الصحافــة ويف الواقــع بمصــر وإيــران ودار الخافــة العثمانيــة وبطرســبورج ولنــدن وباريــس، حتــى 
أدت تصرفاتــه إلــى تحــوالت سياســية كبيــرة: يف مصــر بتشــجيعه للحيــاة النيابيــة ووقوفــه وراء توليــة 
الخديــوي توفيــق وخلــع أبيــه إســماعيل)1(، ويف إيــران بقتــل الشــاه ناصــر الديــن نتيجــة للتذمــر الــذي 
صنعتــه تصرفــات األفغــاين وتشــهيراته بــه؛ فهــل كان لتغييــر القاعــدة االجتماعيــة نصيــب يف مشــروعه 

اإلصاحــي أيًضــا؟
ــه  ــن أن تثبت ــا يمك ــة – كم ــة والعملي ــاين الفكري ــود األفغ ــدي يف جه ــر القاع ــة أن التغيي الحقيق
األرقــام واإلحصــاءات - يــكاد يكــون أكثــر مــن مســاعيه للتغييــر الرأســي، لــوال مــا يمتــاز بــه العمــل 
ــا  ــاة؛ فقــد كان الرجــل يؤمــن حًق ــر يف مختلــف مجــاالت الحي ــر الكبي ــارة والتأثي السياســي مــن اإلث
بأهميــة التغييــر السياســي، لكنــه آمــن كذلــك بضــرورة أن يقــوم علــى قاعــدة متينــة مــن التطــور 
االجتماعــي علــى مســتوى العلمــاء والنخبــة المثقفــة والعامــة علــى الســواء)2(، وهــي أمــور ألــح عليها 

كثيــًرا فيمــا تــرك لنــا مــن تــراث ومســيرة حيــاة.
ومثــل األفغــاين يف ذكائــه وألمعيتــه يصعــب أن يتــورط يف مشــروع إصاحــي معلــق يف الهــواء؛ 
ــاك  ــت هن ــة، وإن كان ــدة دون القم ــج أدواء القاع ــور يعال ــروع مبت ــدن، أو مش ــرأس دون الب ــم بال يهت
ــل:  ــب مشــروعه األساســية؛ مث ــة حالــت دون نجــاح بعــض جوان ــه اإلصاحي عوامــل خــارج خطت

)))   - لفهم طبيعة دوره يف هذا الحدث بقلم تلميذه الشيخ محمد عبده انظر: تاريخ األستاذ اإلمام )/ 74- 75.
)))   - انظر: رشيد رضا: تاريخ األستاذ اإلمام )/ ط.
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ــه الفاســدون يف كل  ــي كان يضعهــا يف طريق ــل الت ــه البالغــة)1(، والعراقي ــه الشــخصية، وصراحت حدت
ــه.)2( ــه رحال ــط في ــكان ح م

 صناعة النخبة املصلحة:

ولعــل الســنوات الثمــاين التــي قضاهــا األفغــاين يف مصــر – بمــا فيهــا مــن طــول نســبي وكوهنــا 
أفضــل فــرات نضجــه وقوتــه مــع رعايــة ريــاض باشــا رئيــس الــوزراء المصــري لــه –؛ لعلهــا تقــدم لنــا 
نمــوذج التغييــر عنــد األفغــاين يف أتــم صــوره)3(، ومــا يعنينــا يف هــذا المبحــث هــو عملــه علــى التغييــر 

علــى مســتوى القاعــدة.
ســعى األفغــاين يف مصــر أوال إلــى تشــكيل جســم اجتماعــي أو »نخبــة« – بمصطلحنــا المتأخــر 
- تمتــاز بالوعــي والنشــاط والروحانيــة مًعــا، حيــث كان يفــد إلــى بيتــه عــدد مــن الشــباب والكهــول 
والشــيوخ)4( يــدّرس لهــم بعــض الكتــب القديمــة، ويفتــح عقولهــم علــى العصــر وأحوالــه وأدواتــه 
التــي يمكــن توظيفهــا يف تحقيــق العافيــة االجتماعيــة والحضاريــة لألمــة. ويبــدو أن األحاديــث 
الشــفوية التــي جــرت بينــه وبينهــم، إضافــة إلــى معايشــتهم لــه ســاعات طويلــة لــم تكــن أقــل تأثيــًرا 
فيهــم مــن تدريســه إياهــم؛ فقــد وســعت أفقهــم الفكــري إلــى درجــة كبيــرة، وعمقــت وعيهــم بالواقــع 
ــا  ــه صنعهــم صناعــة، أو أعــاد إنشــاءهم عقلًي ــى أن ــه عل ــوا ينظــرون إلي ــث كان ــخ، بحي ومســار التاري
ونفســًيا، حتــى قــال تلميــذه األكــر الشــيخ محمــد عبــده يف تأبينــه: »والــدي أعطــاين حيــاة يشــاركني 
القادر  إليه« عبد  فيما كان يسعى  بينه وبين نجاحه  التي كانت تحول أحياًنا  )))   - قال عنه بعض تالميذه: »وصراحته يف دعوته هذه هي 
المغربي: جمال الدين األفغاين.. ذكريات وأحاديث ص 0)، الطبعة الثالثة، سلسلة اقرأ )68(، دار المعارف - القاهرة 987)م. وقال: 
المعالي  إلى  لم يكن طموًحا  آخر: »ولو  المزاج« ص 09). وقال  الرئاسة.. متسرًعا حديد  بالسياسة، ويحرص على  إنه كان »يشتغل 
بإفراط وإعجال، وعاجًزا عن كتمان مبدئه وغايته، لرحب به التاريخ، وأفرد له من أسفاره صفحات ترتى« العنحوري: سحر هاروت ص 

84) )يف المطبوع: »أفرز« بدل أفرد، وهو خطأ مطبعي(.
)))   - قال عنه الرافعي المؤرخ: »ملوك الشرق وأمراؤه كانوا إذن حرًبا على جمال الدين، وكانوا من حيث يشعرون أو ال يشعرون عوًنا لدعاة 
االستعمار يف إحباط جهوده ومساعيه، فليس عجيًبا أال يشهد السيد نجاح دعوته يف اإلصالح والحرية. وقد لقي أيًضا خذالًنا من أكثر 
الطبقات، فكأنه كان يرسل دعوته يف صحراء مقفرة ليس فيها سميع وال مجيب« عبد الرحمن الرافعي: جمال الدين األفغاين باعث هنضة 

الشرق 838)- 897) ص 78)- 79)، سلسلة أعالم العرب ))6(، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر – القاهرة )96).
)3)   - روى األستاذ رشيد رضا عن شيخه محمد عبده قوله: »إن السيد لم يعمل عمال حقيقًيا إال يف مصر« تاريخ األستاذ اإلمام )/ 79، وقال 
األمير شكيب أرسالن رحمه اهلل: »اتفق أرباب النظر يف هذا العصر على أن قدوم السيد جمال الدين األفغاين إلى مصر كان مبدأ الحركة 
الفكرية، التي بدأت يف البالد العربية وسائر الشرق األدنى، ولم تزل تنمو إلى اآلن راميًة إلى تحقق الشرق بالمعارف التي ساد هبا الغرب، 

ورفع سيطرة هذا عن ذاك، وإعادة الشرق سيرته األولى من الرقي« حاضر العالم اإلسالمي )/ )9).
)4)   - يف بيان الشيخ محمد عبده للفئات التي كانت تحيط به حينئذ؛ من الطالب والعلماء والموظفين واألعيان، انظر: رشيد رضا: تاريخ 

األستاذ اإلمام )/ 37.
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فيهــا ]أخــواي[ علــي ومحــروس، ]و[الســيد جمــال الديــن أعطاين حياة أشــارك هبــا محمــًدا وإبراهيم 
وموســى وعيســى )ص( واألوليــاء والقديســين«.)1(

ــول  ــن خم ــذه »م ــرج تلمي ــتاذ أخ ــر أن األس ــا، فذك ــر أيًض ــذا التأثي ــن ه ــا ع ــيد رض ــر رش وع
تصوفــه، وخمــود أزهريتــه إلــى مياديــن الجهــاد يف ســبيل التجديــد الدينــي، واإلصــاح االجتماعــي 
المــدين؛ يخــوض غمــرات الثــورات، وتتقاذفــه أمــواج األســفار، وتكافحــه فتــن األمــراء المســتبدين، 

ــم الجامديــن«.)2( ــة حملــة العمائ وجهال
وكأن األفغــاين كان يســعى مــن خــال هــذا الجهــد الخــاص إلــى أن يكــون بيته »ورشــة« تدريب 
وتخريــج للمصلحيــن – إن جــاز التعبيــر – أو علــى األقــل صنــاع الــرأي العــام؛ وذلــك أن كثيــًرا مــن 
النــاس لديهــم االســتعداد للقيــام هبــذه الوظيفــة الحضاريــة الكبيــرة؛ أعنــي اإلصــاح والتغييــر، لكــن 
يحــول دوهنــم ودون ذلــك فقــر البيئــة إلــى األســتاذ الحقيقــي والموّجــه المخلــص الــذي يســتخرج 

المكنــون مــن أعمــاق النفــوس.
وتقــوم رؤيتــه هنــا علــى أنــه البد لألمــة من رواد يــرودون لهــا الطريــق إن أرادت أن تحقــق هدًفا 
مــا، فيقــول: »لــم تنــل أمــة مــن األمــم مزيــة مــن المزايــا المحمــودة عنــد بنــي البشــر؛ ســواء يف العلــوم 
والمعــارف، أو اآلداب والفضائــل، أو القوانيــن والنواميــس العادلــة، أو العســكرية وقــوة الحمايــة، 
حتــى خــرج آحــاد منهــا إلــى مــا تخشــاه النفــوس، وهتابــه القلــوب، وســلكوا تلــك المســالك الوعــرة، 

فبلغــوا بأممهــم أقصــى مــا بلغــت هبــم هممهــم«.)3(

 العلماء:

وأمــا العلمــاء، وهــم جــزء مــن القاعــدة االجتماعيــة غيــر السياســية؛ فقــد أدرك األفغــاين عظيــم 
دورهــم يف الحيــاة االجتماعيــة؛ لــذا ســعى إلــى إخراجهــم مــن قمقــم تقليديتهــم، بحيــث يبثــون روح 
الحيــاة فيمــا يحملــون مــن علــوم وآراء، وقــد كان بعــض هــؤالء مــن جلســائه فعــا، فاشــتغل علــى 
هــذه الرســالة معهــم، لكنــه أضــاف إلــى ذلــك نــدءات عامــة للعلمــاء – كمــا مضــى - حتــى يرابطــوا، 
ويقومــوا بوظيفتهــم الدينيــة واالجتماعيــة الخطيــرة تجــاه الجمــوع التــي تحتــاج إلــى أصواهتــم 

)))   - رشيد رضا: تاريخ األستاذ اإلمام )/ ط.
)))   - محمد رشيد رضا: تاريخ األستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده )/ ط، ؟؟؟.

)3)   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 65- 66.
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الواعيــة المخلصــة؛ فــــ«العامــة لــوال العلمــاء وعظيــم مكانتهــم يف النفــوس – كمــا يقــول - اللتجــأت 
ــد  ــي ق ــرة الت ــة الجائ ــدول الذليل ــا مــن هــذه ال ــه، خاًص ــى الكفــر، واســتظلت بلوائ ــب نفــس إل بطي

عدمــت القــوة، وفقــدت النصفــة«.)1(
وال يغيــب عنــا هنــا مــا حــرض عليــه العلمــاء يف إيــران - خــال خطــاب شــهير لــه إلــى رئيســهم 
الميــرزا محمــد حســن الشــيرازي – مــن الثــورة علــى الشــاه ناصــر الديــن، وقــد أورد صاحــب »تاريخ 
األســتاذ اإلمــام« الخطــاب بطولــه)2(، ويبــدو وثيقــة تاريخيــة مهمــة تعكــس جوانب كثيرة يف شــخصية 
الســيد جمــال الديــن، ويهمنــا منهــا هنــا إدراكــه الجيــد لتأثيــر العلمــاء وخطــورة دورهــم الــذي يصــل 

إلــى حــد القــدرة علــى خلــع الســلطان الجائــر.
وقــال عــن وظيفــة العلمــاء إزاء مــا تعيشــه األمــة، وكأنــه يصــف مهمــة نفســه: »كان مــن 
الواجــب علــى العلمــاء قياًمــا بحــق الوراثــة التــي شــرفوا هبــا علــى لســان الشــارع أن ينهضــوا إلحيــاء 
ــه  ــذي يدعــو إلي ــاق ال ــن االتف ــع يف الملــك بتمكي ــذي وق ــاف ال ــة، ويتداركــوا االخت الرابطــة الديني
ــجد وكل  ــون كل مس ــى يك ــهم، حت ــاجدهم ومدارس ــاق يف مس ــذا االتف ــد ه ــوا معاق ــن، ويجعل الدي
ــع  ــاظ يف جمي ــة والوع ــاء واألئم ــاء والخطب ــط العلم ــدة... ويرتب ــاة الوح ــروح حي ــا ل ــة مهبًط مدرس
أنحــاء األرض بعضهــم ببعــض، ويجعلــون لهــم مراكــز يف أقطــار مختلفــة يرجعــون إليهــا يف شــئون 
وحدهتــم، ويأخــذون بأيــدي العامــة إلــى حيــث يرشــدهم التنزيــل وصحيــح األثــر، ويجمعــون 
أطــراف الوشــائج إلــى معقــد واحــد يكــون مركــزه يف األقطــار المقدســة، وأشــرفها معهــد بيــت اهلل 

الحــرام«.)3(

 املثقفون والعامة:

وفيمــا يتعلــق بأطيــاف المجتمــع ومســتوياته األخــرى، ناحــظ تركيــز األفغــاين يف مصــر علــى 
أدوات الخطــاب واإلعــداد العقلــي للقــراء والمثقفيــن، ممــا يؤكــد أن الجماهيــر كانــت موضوعــة يف 
القلــب مــن خطتــه اإلصاحيــة؛ فقــد اهتــم بــدار المطبوعــات المصريــة »منتقــًدا أعمالهــا، ومرشــًدا 

)))   - ضياء الخافقين - العدد الثاين )ضمن اآلثار الكاملة( 4/ 04).
)))   - رشيد رضا: تاريخ األستاذ اإلمام )/ 56- )6.

)3)   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 9))- 0))، وعن دور العلماء اقرأ أيًضا: )/ 00)، )/ 96).
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عمالهــا؛ يخطــئ لغتهــم الكتابيــة، فيضطرهــم إلــى إصاحهــا«)1(، وأضــاف إلى ذلــك أنه كان ينشــر يف 
هــة لــه، حتــى أزعــج ناظــر )=وزيــر(  الصحافــة وجهــات نظــره يف التعليــم يف مصــر والسياســات الموجِّ
المعــارف يف حينــه، واقــرح األفغــاين علــى ريــاض باشــا رئيــس الــوزراء وقتئــذ إنشــاء مجلــس أعلــى 
للتعليــم يشــارك يف صناعــة السياســة التعليميــة يف مصــر وتســييرها، فأنشــأه، »وكان هــو )األفغــاين( 

ســكرتير ذلــك المجلــس، وصاحــب التأثيــر األكــر فيــه«.)2(
ــه  ــن بتوجي ــال الدي ــيد جم ــم الس ــه، اهت ــط نفس ــذا الوس ــاح يف ه ــة اإلص ــة قضي ــل خدم وألج
ــا  ــجع – كم ــر، فش ــاح والتغيي ــالة اإلص ــث رس ــة يف ب ــاب العام ــذ الخط ــف نواف ــى توظي ــذه إل تامي
ســبق - علــى إنشــاء الصحــف، وكتــب هــو فيهــا، وشــجع تاميــذه كذلــك علــى الخطابــة والكتابــة يف 
الصحافــة، حتــى صــارت لهــم أقــام ذات اعتبــار، وأســاليب لهــا قيمتهــا يف تاريــخ الصحافــة واألدب 

العربــي الحديــث علــى الســواء.
وروى رشــيد رضــا عــن شــيخه محمدعبــده أيًضــا قولــه: »إن الســيد جمــال الديــن كان يلقــي 
الحكمــة لمريدهــا وغيــر مريدهــا«)3(، وهــذا يعنــي أن األفغــاين لــم يكــن يــرى أحــًدا غيــر أهــل لســماع 
الحكمــة، ولعلــه كان يــرى تعريــض كل العقــول التــي تخالطــه للمؤثــر اإليجابــي؛ لعــل مغمــوًرا فيهــا 
ينتفــع بشــيء منهــا. وال غرابــة يف هــذا الســياق أن نعلــم أن خادمــه أبــا تــراب ترجــم رده علــى الدهريــة 
مــن الفارســية إلــى العربيــة، قبــل أن يلبســه محمــد عبــده ثوًبــا مــن قلمــه فصيًحــا، ونقــل أبــو تــراب – 
وهــو الرجــل األمــي - عــن األفغــاين جانًبــا مــن أفــكاره وآرائــه؛ يقــول عنــه ســليم العنحــوري: »صــار 

بمعاشــرته إيــاه ومازمتــه لــه فيلســوًفا صغيــًرا حالــة كونــه أمًيــا كبيــًرا«.)4(
وقــد ســبقت قريًبــا اإلشــارة إلــى تحفيــزه العلمــاء أن يقومــوا بمــا حملهــم الشــرع مــن مســئولية 
تجــاه النــاس، وهــو هبــذا يســتوعب يف عمليــة التغييــر مــن ال يصــل إليهــم بنفســه مــن طبقــات النــاس؛ 
ــول  ــى الوص ــدرة إل ــاس ق ــر الن ــم أكث ــريعة ه ــاء الش ــف، فعلم ــرءون الصح ــم، وال يق ــن ال يلقاه مم
ــى أن  ــراًرا إل ــاء م ــا العلم ــذا دع ــع؛ ل ــات المجتم ــتوعبون كل طبق ــث يس ــؤالء بحي ــى ه ــم إل بخطاهب
يأخــذوا »بأيــدي العامــة إلــى حيــث يرشــدهم التنزيــل وصحيــح األثــر، ويجمعــوا أطــراف الوشــائج 

إلــى معقــد واحــد«)5(؛ أي يرشــدوا العامــة، ويجمعــوا الصفــوف.
)))   - رشيد رضا: تاريخ األستاذ اإلمام )/ ي.
)))   - رشيد رضا: تاريخ األستاذ اإلمام )/ ي.

)3)   - رشيد رضا: تاريخ األستاذ اإلمام )/ 7).
)4)   - العنحوري: سحر هاروت ص 84).

)5)   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 0)).
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وال شــك أن هــذا يصــل بمســتوى التغييــر إلــى أعمــاق اإلنســان، وهنــا تتجــاوز نظريــة األفغــاين 
التغييــر الســطحي إلــى األعمــاق يف بعديهــا المعــريف والخلقــي؛ أي التغييــر يف الفكــر والضميــر 
ــا، وهــو أمــر ألــح عليــه يف عديــد مــن كتاباتــه، ومــن ذلــك قولــه: »قضــت ســنة اهلل يف خلقــه بــأن  مًع
للعقائــد ســلطاًنا علــى األعمــال البدنيــة، فمــا يكــون مــن صــاح أو فســاد فإنمــا مرجعــه فســاد العقيــدة 
ــم  ــرى، ث ــدركات أخ ــد وم ــا عقائ ــكار فيتبعه ــراف األف ــذ بأط ــدة تأخ ــدة واح ــا، ورب عقي وصاحه
تظهــر علــى البــدن بأعمــال تائــم أثرهــا يف النفــس«)1(، وقولــه: »ال أمــة بــدون أخــاق، وال أخــاق 

بغيــر عقيــدة، وال عقيــدة بغيــر فهــم«.)2(

)6( التغيري على مستوى الرأس عند األفغاني:

وهــذا هــو المســتوى الثــاين الــذي رأى األفغــاين أنــه البــد مــن تســليط أدوات التغييــر عليــه، ال 
علــى ســبيل المرحليــة بعــد االنتهــاء مــن المســتوى الســابق، بــل علــى ســبيل التــوازي معــه، بحيــث 

يعمــل التغييــر يف قمــة الهــرم وقاعدتــه، بــل حتــى مســتوياته المتعــددة، يف الوقــت نفســه.
ــه: »صــرف  ــا الحديــث فلســفة األفغــاين السياســية بقول وقــد لخــص بعــض الباحثيــن يف فكرن
حياتــه بكاملهــا يفتــش عــن حاكــم مســلم يمكنــه بواســطته العمــل علــى إحيــاء اإلســام؛ علــى 
ــل للملــك الفيلســوف  ــي كبدي ــي تخيلهــا الفاراب ــن الحاكــم والفيلســوف الت غــرار تلــك الشــراكة بي
المثالــي«)3(، وقــد كان االشــتغال علــى إصــاح الحــكام ومقاومــة االســتبداد فعــًا أحــد محوريــن 
أساســيين عمــل عليهمــا األفغــاين يف نشــاطه السياســي العملــي والنظــري علــى الســواء، واآلخــر هــو 

ــان لــكل منهمــا: مقاومــة االســتعمار، وفيمــا يلــي بي

 أوال: حمور احلكام:

يبــدو مــن ســيرة جمــال الديــن بوضــوح وجــاء أنــه كان يف أصــل منطلقــه يف العمــل السياســي 
مــع الحــكام المســلمين رجــل إصــاح لهــم ال رجــل ثــورة عليهــم، ولــم يكــن يســتهدف الثــورة إال إذا 
تأبــى األمــراء علــى اإلصــاح، وعالنــوا بأفعــال تفســد الحــال العــام، وتضــر بمصالــح األمــة برمتهــا، 

)))   - األفغاين: خاطرات األفغاين آراء وأفكار )اآلثار الكاملة( 6/ )9)- )9).
)))   - األفغاين: خاطرات األفغاين آراء وأفكار )اآلثار الكاملة( 6/ 330.

)3)   - حوراين: الفكر العربي يف عصر النهضة ص 47).
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وتناقــض الديــن بصراحــة. يثبــت ذلــك مقارنتنــا بيــن الوئــام الشــديد الــذي كانــوا يبــدءون بــه ســيرهتم 
معــه، والخصــام أو علــى األقــل االختــاف معــه يف وجهــات نظــره السياســية الــذي كانــوا ينهــون بــه 

هــذه الســيرة.
ــة تدمــر كل  ــورة دموي ــم يكــن يراهــا ث ــورة علــى جــور الســلطان، ل ــرى الث ــن كان ي ــى حي وحت
شــيء، فقــد قــال عــن الشــاه ناصــر الديــن وهــو يحــرض جمــوع العلمــاء عليــه: »لقــد وهــم مــن ظن أن 
خلــع هــذا الحاريــة )=الحيــة الســامة( ال يمكــن إال هبجمــات العســكر وطلقــات المدافــع والقنابــل. 
ليــس األمــر كذلــك... فــإذا أعلنتــم – يــا حملــة القــرآن – حكــم اهلل يف هــذا الغاصــب الجائــر، وأبنتــم 

أمــره تعالــى يف حرمــة إطاعتــه، النفــض النــاس مــن حولــه، فوقــع الخلــع بــا جــدال وال قتــال«.)1(
ــتوى  ــى مس ــي عل ــر السياس ــاح والتغيي ــال اإلص ــاين يف مج ــي لألفغ ــد العمل ــاز الجه ــد امت وق
ــن  ــه وبي ــرة بين ــة مباش ــي يف عاق ــوع؛ أعن ــن أي ن ــطة م ــا واس ــرة وب ــه مباش ــه كان يؤدي ــكام بأن الح
ــد كان أكــر  ــاين رحمــه اهلل نفســه، وق ــد الث ــد الحمي ــى الســلطان العثمــاين عب ــوك، حت األمــراء والمل

ــه. ــامي لوقت ــام اإلس ــية يف الع ــة سياس زعام
ــه كان  ــا أن ــس صحيًح ــك، ولي ــا كذل ــًرا وعملًي ــا ومباش ــياق صريًح ــذا الس ــاين يف ه وكان األفغ
يبــادئ الســاطين بالعــداوة واالســتكبار عليهــم، غيــر أنــه كان ال يهيــن نفســه يف عاقتــه معهــم، وال 
ــاون  ــب يف التع ــن كان يرغ ــال الدي ــل إن جم ــذا قي ــم؛ ل ــلطاهنم وقوهت ــب س ــى جان ــرة إل ــا صغي يراه
ر »لمصالــح عرشــية  مــع الســلطان عبــد الحميــد يف خدمــة الوحــدة اإلســامية، لكــن دون أن ُيســخَّ
صــرف«)2(، ويبــدو أن العاقــة بيــن الرجليــن قــد أســاء إليهــا ســوء تفاهــم عــزز منــه الوشــاة والســعاة 
بالشــر عنــد الســلطان، وكذلــك مقتــُل شــاه إيــران ناصــر الديــن، وكذلــك األفــكار السياســية الجديــدة 

التــي كان يجهــر هبــا األفغــاين، ويمكــن أن يكــون قــد أســيء فهمهــا يف ســياقها حينئــذ.
هــذا عــن الجهــد العملــي يف هــذا الجانــب ممــا يمكــن قــراءة تفاصيــل أكثــر عنــه لــدى مرجمــي حيــاة 
الســيد، وأمــا جهــوده النظريــة فيــه، فقــد تضمنــت وجهــة نظــره يف الحكــم وإدارة الدولــة والنظــام الممكــن 
تســيير العالــم اإلســامي علــى أساســه، فشــخص حالــة عمــوم الحــكام يف العالــم اإلســامي كمــا مضــى، 

وبيــن العناصــر التــي ينبغــي إدخالهــا علــى حالهــم حتــى يصبحــوا قــوى إيجابيــة يف حيــاة األمــة.

)))   - ضياء الخافقين - العدد الثاين )ضمن اآلثار الكاملة( 4/ 06).
)))   - حوراين: الفكر العربي ص 36).



33

وهــذا يؤســس لفكــرة إصــاح هــذه الفئــة الخطيــرة عنــد األفغــاين، ومــن هنــا جــاءت مســاعيه 
العمليــة، كمــا جــاءت أفــكاره النظريــة لتوضــح مــا ينبغــي أن يكــون عليــه حــال الحاكــم والحكومــة، 
ويف هــذا اإلطــار ال يشــرط يف الحاكــم إال أن يحرم الشــريعة قــواًل وفعًا، ويقدر علــى إنفاذ أوامرها، 
وترضــاه األمــة، فيذكــر أن أصــول الديــن اإلســامي جــاءت »وافيــة بوضــع حــدود المعامــات بيــن 
العبــاد، وبيــان الحقــوق كلِّيهــا وجزئيهــا، وتحديــد الســلطة الوازعــة التــي تقــوم بتنفيــذ المشــروعات 
ــي  ــا )يعن ــى زمامه ــض عل ــى ال يقب ــروطها؛ حت ــن ش ــدود وتعيي ــة الح ــن(، وإقام ــرعه الدي ــا ش )أي م
الســلطة( إال ]شــخص هــو[ مــن أشــد النــاس خضوًعــا لهــا، ولــن ينالهــا بوراثــة وال امتيــاز يف جنــس 
أو قبيلــة أو قــوة بدنيــة أو ثــروة ماليــة، وإنمــا ينالهــا بالوقــوف عنــد أحــكام الشــريعة، والقــدرة علــى 

تنفيذهــا، ورضــاء األمــة«.)1(
وذكــر أن العــدل والقــوة همــا المأمــول أن يكــون عليــه الحاكــم يف بادنــا، فـــ«خيــر مــا يحتاجــه 
ــوي  ــر يف الق ــه ال خي ــا أن ــف، كم ــادل الضعي ــر يف الع ــادل، وال خي ــوي الع ــوك: الق ــن المل ــرق م الش

ــم«.)2( الظال
كمــا كان يؤمــن بفكــرة تــداول الســلطة وانتقالها من قبيل إلى آخر، وال يرى بأًســا من االســتفادة 
مــن أشــكال الحكــم المختلفــة، مــا دام الحــكام ســيحافظون علــى أوامــر الشــريعة وأحكامهــا؛ يقــول: 
»إن المســلم يف تبــدل حكوماتــه ال يأنــف وال يســتنكر مــا يعــرض عليــه مــن أشــكالها وانتقالهــا مــن 

قبيــل إلــى قبيــل، مــا دام صاحــب الحكــم حافًظا لشــأن الشــريعة ذاهًبــا مذاهبهــا«.)3(
ــام  ــه إم ــبقه إلي ــر س ــو أم ــد - وه ــة واح ــلمين لخليف ــع المس ــع جمي ــرط أن يخض ــم يش ــل ل ب
الحرميــن الجوينــي حيــن رأى أن تعــدد أصحــاب الســلطة العامــة يف عصــره هــو واقــع يعســر تغييــره 
-، علــى أن يجمعهــم الخضــوع للديــن وأحكامــه، وســعي كل منهــم إلــى دفــع الضــرر عــن اآلخــر؛ 
إذ لــم يــر مانًعــا يف »أن يكــون مالــك األمــر يف الجميــع شــخًصا واحــًدا، فــإن هــذا ربمــا كان عســيًرا، 
ــى  ــن، وكل ذي ملــك عل ــة وحدهتــم الدي ــرآن، وجه ــي أرجــو أن يكــون ســلطان جميعهــم الق ولكن
ملكــه يســعى بجهــده لحفــظ اآلخــر مــا اســتطاع؛ فــإن حياتــه بحياتــه، وبقــاءه ببقائــه، إال أن هــذا بعــد 

كونــه أساًســا لدينهــم تقضــي بــه الحاجــة يف هــذه األوقــات«.)4(

)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 35- 36. يف المطبوع: »وإهنا ينالها«، وهو خطأ مطبعي.
)))   - األفغاين: خاطرات األفغاين آراء وأفكار )اآلثار الكاملة( 6/ )33.

)3)   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 37.
)4)   - األفغاين: العروة الوثقى )/ ))). يف المطبوع: »يعد كونه«، وهو خطأ مطبعي.
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وقــد كان جمــال الديــن األفغــاين يــرى لزامــا علــى الحــكام أن يحلــوا العلمــاء يف المحــل 
المناســب لهــم يف بنيــان الدولــة وخطتهــا االجتماعيــة؛ حتــى يقومــوا بدورهــم االجتماعــي والتثقيفــي 
والربــوي جيــًدا، وأن يســاعدوهم علــى هــذا، تيســيًرا للســبل، ورفًعــا للعقبــات مــن أمامهــم، ومعونــة 
لهــم بإنشــاء دور العلــم ورعايــة الطــاب، ويربــط قــوة األمــة وضعفهــا هبــذا؛ فقــد كتــب مــرة يف مجلــة 
»ضيــاء الخافقيــن« يقــول: »إن ســاطين الهنــد وأمــراء مــا وراء النهــر جــدت يف إذالل العلمــاء، فعــاد 
ــوا بادهــم عــن أطمــاع األجانــب، ومــا  ــال عليهــم؛ ســنة اهلل يف خلقــه. وإن األفغانييــن مــا صان الوب

دفعــوا هجمــات اإلنكليــز مــرة بعــد أخــرى، إال بقــوة العلمــاء، وقــد كانــت يف نصاهبــا«.)1(
ويف تدبيــر أمــور الدولــة ينصــح األفغــاين الحــكام بعــدم االســتعانة باألجانــب )غيــر الموافقيــن 
ال يف جنــس وال ديــن( يف أمــور الدولــة)2(؛ لمــا ينتــج عــن ذلــك مــن إضــرار بمصالــح الدولــة، ويفتــح 
المجــال لتدخــل األجانــب يف شــئوهنا، وهــو مــا عاينــه بنفســه يف أكثــر مــن دولــة إســامية، منهــا مصــر.

 ثانًيا: حمور االستعمار:

ذهــب الدكتــور محمــد عمــارة رحمــه اهلل إلــى أن الــذي ميــز األفغــاين عــن غيــره يف موقفــه مــن 
ــم يكــن  ــه يف الموقــف تجــاه االســتعمار؛ فالرجــل ل ــه، ولكــن »ثوريت ــه ل االســتعمار، ليســت عداوت
إصاحًيــا، وإنمــا كان ثورًيــا بالمعنــى الدقيــق لهــذه الكلمــة يف األدب السياســي الحديــث«)3(، وهبــذا 
يبــدو موقفــه مــن االســتعمار علــى العمــوم مخالًفــا لموقفــه مــن الحــكام المســلمين مخالفــة مبدئيــة؛ 
فقــد كان يســعى إلــى إزالــة االســتعمار تماًمــا، وإلــى إصــاح الحــكام مــا أمكنتــه الوســائل، ومــا كان 

انقابــه علــى بعضهــم إال نتيجــة إيغالهــم يف الفســاد واإلفســاد.
وقد كان األفغاين يف مواجهته لاستعمار يتبع أساليب رئيسة، وهي:
- تنبيه الجماهير إلى خطورة وجود القوى االستعمارية يف بادهم.

ــة  ــر الضخم ــه المخاط ــاد يف وج ــى االتح ــا - إل ــة وحكاًم ــاء وعام ــلمين - علم ــوة المس - دع
ــة. ــات قاضي ــه ضرب ــه لضرب ــاط ضعف ــتغال نق ــتعمار، واس ــا االس ــي يمثله الت

)))   - ضياء الخافقين - العدد الثاين )ضمن اآلثار الكاملة( 4/ 04).
)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ )4- 43.

)3)   - د. محمد عمارة: جمال الدين األفغاين موقظ الشرق وفيلسوف اإلسالم ص 06)، الطبعة الثانية، دار الشروق - القاهرة 408)هـ/ 
988)م.
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ــا يف  ــاف بينه ــن الخ ــتفادة م ــض، واالس ــا ببع ــة بعضه ــوى الدولي ــرب الق ــى ض ــعي إل - الس
ــر. ــدو األخط ــة الع مقاوم

- التشهير باالستعمار وسياساته.
وفيما يلي بيان بكل أسلوب منها على حدة:

- تنبيه اجلماهري إىل خطورة وجود القوى االستعمارية يف بالدهم:

ففــي خطابــه للجماهيــر والشــعوب المتعرضــة لخطــر االســتعمار كان يذكرهــا كثيــًرا بعوامــل 
ــق، وأن  ــن الخل ــع بي ــن التداف ــا بقواني ــة، ويذكره ــة واالجتماعي ــة الثقافي ــرة والعراق ــن الكث ــا م قوهت
وجــود االحتــال ليــس هنايــة وال موًتــا، بــل هــو اختبــار لقــوى األمــة، ومنبــه خطيــر ينبغــي أن يوقظها، 
ــة،  ــوة أجنبي ــا ق ــت عليه ــم صال ــف... ث ــا ضع ــرة إذا عراه ــم الكبي ــول - »أن األم ــا يق ــك – كم وذل
أزعجتهــا ونبهتهــا بعــض التنبيــه، فــإذا توالــت عليهــا وخــزات الحــوادث، وأقلقتهــا آالمهــا، فزعــت 
إلــى اســتبقاء الموجــود ورد المفقــود، ولــم تجــد بــًدا مــن طلــب النجــاة مــن أي ســبيل، وعنــد ذلــك 

تحــس بقوهتــا الحقيقيــة، وهــي مــا تكــون بالتئــام أفرادهــا، والتحــام آحادهــا«.)1(

- دعوة املسلمني إىل االحتاد:

ــه، فلــم يتكلــم  ــا مــن كتابات ــا التــي ألــح عليهــا األفغــاين فيمــا بقــي لن ــر القضاي ولعلهــا مــن أكث
عنهــا مــرة وال عشــر مــرات، بــل أكثــر مــن ذلــك؛ ســواء يف صــورة دعــوة مجــردة للوحــدة، أو تذكيــر 
ــا؛  ــة يف الخلــق عموًم ــان موقعهــا يف الســنن اإللهي ــن األمــم، أو بي ــزان التدافــع بي لهــم بتأثيرهــا يف مي
ــا،  ــا وفنائه ــعوب يف وجوده ــوال الش ــتقرينا أح ــس، واس ــخ كل جن ــا تاري ــا: »إذا تصفحن ــول مث فيق
وجدنــا هــذه ســنة اهلل يف الجمعيــات البشــرية؛ حظهــا مــن الوجــود علــى مقــدار حظهــا مــن الوحــدة، 
ومبلغهــا مــن العظمــة علــى حســب تطاولهــا يف الغلــب«)2(؛ أي امتاكهــا أســباب القــوة. ويذهــب إلى 
أن الوحــدة هــي »علــة صعــود األمــم«، وأن الفرقــة هــي »ســبب النــزول«)3(، ومــن عباراتــه الشــهيرة 
يف ذلــك قولــه: »شــر أدواء الشــرقيين اختافهــم علــى االتحــاد، واتحادهــم علــى االختــاف، فقــد 

اتفقــوا علــى أال يتفقــوا«.)4(

)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/  ).
)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 7. وانظر: )/ 8.

)3)  - األعمال الكاملة لألفغاين 6/ 46).
)4)   - األفغاين: خاطرات األفغاين آراء وأفكار )اآلثار الكاملة( 6/ )33.
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وكثيــًرا مــا يؤكــد األفغــاين علــى المعــاين العامــة للشــريعة، والنواميــس اإللهيــة الكليــة يف 
ــي اســتغرق  ــة الت ــا القليل ــورد عليهــا نًصــا مــن الشــريعة، إال أن مــن القضاي ــدون أن ي المجتمعــات ب
يف االستشــهاد عليهــا مــن الكتــاب والســنة نًصــا ومعنــى: وحــدة األمــة؛ وممــا ســاقه يف الداللــة علــى 
ــه ســبحانه: ﴿َوَل  ــَوةٞ.. ١٠﴾ ]الحجــرات[، وقول ــوَن إِۡخ ــا ٱلُۡمۡؤِمُن َم ــى: ﴿إِنَّ ــول اهلل تعال وجوهبــا ق
.. ١٠٥﴾ ]آل عمــران[، ومــن  قُــواْ َوٱۡخَتلَُفــواْ ِمــۢن َبۡعــِد َمــا َجآَءُهــُم ٱۡلَّيَِنـٰـُتۚ ِيــَن َتَفرَّ تَُكونـُـواْ َكٱلَّ
الســنة النبويــة استشــهد علــى لــزوم الوحــدة بقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: »المؤمــن للمؤمــن 
كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــا«، وقولــه: »ال تقاطعــوا، وال تدابــروا، وال تحاســدوا، وكونــوا عبــاد اهلل 

إخوانــا«)1(، وغيــر ذلــك.
وأضــاف أدلــة أخــرى دقيقــة يؤكــد هبــا أن الوحــدة ركــن مــن أركان الديانــة اإلســامية، ومــن 
ذلــك بيانــه لمنزلــة المصــدر الثالــث للتشــريع، وهــو اإلجمــاع، مــن الشــريعة حيــث قــال عنــه: »بلغــت 
ــى جعــل إجمــاع األمــة واتفاقهــا  ــة، حت ــة الديني ــة االتفــاق يف الشــريعة أســمى درجــة يف الرعاي مكان
علــى أمــر مــن األمــور كاشــًفا عــن حكــم اهلل ومــا يف علمــه، وأوجــب الشــرع األخــذ بــه علــى عمــوم 

المســلمين، وعــد جحــوده مروًقــا مــن الديــن، وانســاًخا عــن اإليمــان«.)2(
ــا يف  ــة أورب ــن بقي ــرة ع ــدو متأخ ــي تب ــيا الت ــة روس ــه بدول ــدة يف زمان ــى الوح ــاال عل ــرب مث وض
الفنــون والصنائــع، وأرضهــا فقيــرة الثــروات؛ »غيــر أن تنبــه أفــكار آحادهــا لمــا بــه يكــون الدفــاع عــن 
أمتهــم، واتفاقهــم يف النهــوض بــه، وارتبــاط قلوهبــم، صيــر لهــا دولــة تميــد لســطوهتا رواســي أوربــا«.)3(

- السعي إىل ضرب القوى الدولية بعضها ببعض:

يمثــل موقــف األفغــاين يف هــذه المســألة »نقطــة ضعــف خطيــرة« لديــه يف رأي الدكتــور عمــارة؛ 
نظــًرا ألنــه كان يســتعين بعــدو علــى عــدو)4(، إال أن وصــف هــذا الموقــف باالضطــراب قــد يكــون 
أولــى؛ وذلــك أن األفغــاين عــاب علــى توفيــق باشــا عاقتــه باألجانــب، فقــال: »لــو كان الخديــوي 

)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 9- 0). حديث »المؤمن للمؤمن كالبنيان...« رواه البخاري، حديث رقم )48، وحديث: »ال تقاطعوا...« 
رواه مسلم، الحديث رقم 563)؟؟؟؟

)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/  0).
)3)   - األفغاين: العروة الوثقى )/  0)).

)4)   - محمد عمارة: جمال الدين األفغاين موقظ الشرق ص 0)).
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أكثــر فطنــة أو أكثــر ثقافــة، لــكان تذكــر مــا يرتــب عــادة علــى األمــراء واألســر المالكــة الذيــن يقبلــون 
المســاعدة والحمايــة مــن إنجلــرا ضــد مواطنيهــم«)1(، وذكــر أهنــا تظــل مســاندة ألهــل الســلطة مــا 

دامــوا يتصرفــون كمــا يحلــو إلنجلــرا.
وكذلــك انتقــد علــى العثمانييــن اتفاقهــم مــع الــروس يف الربــع األول مــن القــرن الثامــن عشــر 
علــى تقاســم إيــران، ورأى أن هــذا عــدم إدراك لخطــورة الــروس الصاعديــن نحــو القــوة علــى الدولــة 
العثمانيــة، كمــا انتقــد علــى اإليرانييــن هتديدهــم لألفغــان بالحــرب حيــن عزمــوا علــى غــزو الهنــد 
ــور عقولهــم، النكشــف لهــم أن  ــذ بن ــون وقتئ ــو اســتنار اإليراني ــال: »ل ــز منهــا، وق وإخــراج اإلنجلي
قــوة اإلنكليــز يف الهنــد إذالل لهــم، وخطــر علــى بادهــم، ولعلمــوا أهنــم واألفغانييــن أغصــان شــجرة 

اإليــران قــد تشــعبوا مــن أصــل واحــد«.)2(
ومــع هــذا النقــد لاســتعانة باألجنبــي، واالتفــاق معــه ضــد طــرف مســلم، فإنــا نجــد األفغــاين 
نفســه قــد وظــف هــذا األســلوب يف بعــض المواقــف؛ فتكلــم مــع المنــدوب الفرنســي لمســاندة خلــع 
ــروس  ــتعانة بال ــاول االس ــه، وح ــدال من ــق ب ــه توفي ــب ابن ــر وتنصي ــى مص ــارة عل ــن اإلم ــماعيل م إس
ضــد اإلنجليــز، كمــا حــرض اإلنجليــز علــى الشــاه حيــن تخاصــم معــه، ومــال حينئــذ إلــى مهادنــة 
اإلنجليــز يف نــوع مــن المــداراة لهــم؛ حتــى يتفــرغ لمــا بــدا لــه أنــه معركتــه األعجــل يف ذاك الظــرف. 
وحيــن أقــام يف فرنســا مصــدًرا »العــروة الوثقــى« مــع تلميــذه محمــد عبــده مــأل مقاالتــه فيهــا تحريًضــا 

للفرنســيين علــى اإلنجليــز، وتخويــف اإلنجليــز مــن منافســيهم مــن الــروس والفرنســيين.
ــن  ــي م ــمح للخال ــة، وس ــزه للدول ــم يج ــا ل ــرد م ــاز للف ــف أج ــذا الموق ــاين يف ه ــل األفغ ولع
المناصــب الكبيــرة بمــا لــم يســمح بمثلــه لغيــره؛ نظــرا للتبعــات التــي تنشــأ عــن التعــاون مــع األجنبــي 
ــه  ــول إن ــا أن نق ــرب، وإن أجزن ــذا مضط ــه يف ه ــة. إال أن موقف ــة واألم ــى الدول ــار عل ــا الض وتأثيره
ضــرب مــن المنــاورة يف بعــض هــذه الحــاالت، فإهنــا ال تصلــح تكييًفــا لــكل حالــة ممــا ســبق؛ خاصــة 

مــا يتعلــق بعــزل إســماعيل. 

)))  - األعمال الكاملة لألفغاين 6/ 68- 69.
)))  - األعمال الكاملة لألفغاين 6/ 70). »اإليران« من العجمة التي تصادفنا أحياًنا يف كالم األفغاين.
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- التشهري باالستعمار وسياساته:

وقــد ركــز يف اســتعمال هــذا األســلوب علــى اإلنجليــز خاصــة، ومــع أنــه كان ينتقــد الفرنســيين 
أحياًنــا، والــروس كذلــك، إال أن اإلنجليــز نالهــم القســط األكــر مــن تشــهيره هبــم وبأســاليبهم 
ــرا  ــون إنجل ــى ك ــذا إل ــه ه ــع موقف ــد يرج ــا، وق ــتان وغيره ــر وأفغانس ــد ومص ــتعمارية يف الهن االس
صاحبــة النصيــب األكــر يف اســتعمار العالــم اإلســامي، وإلــى أهنــا موجــودة يف أخطــر البقــاع 
ــا حيثمــا  ــا فريًق ــق المســلمين واالنفــراد هبــم فريًق اإلســامية، وأهنــا اتبعــت أســاليب ماكــرة يف تفري
حلــت. وال ننســى يف هــذا الســياق أيًضــا العــداوة التــي يحملهــا األفغــان لإلنجليــز الذيــن تدخلــوا يف 
شــئون أفغانســتان الداخليــة، وبثــوا الفتنــة بيــن أمرائهــا، ثــم احتلــوا أفغانســتان، حتــى اجتمــع عليهــم 

الشــعب، وأخرجهــم مــن أرضــه.
والحقيقــة أنــه مــن الصعــب أن يخطــئ القــارئ لكتابــات األفغــاين ماحظــة موقفــه الحــاد مــن 
اإلنجليــز، حتــى قــال محمــد باشــا المخزومــي الــذي ســجل »خاطراتــه«: »يكفــي أن األســتاذ أوقدهــا 
جــذوة علــى اإلنجليــز يف كل مقــال ويف كل مجلــس، وحشــد لهــم يف صــدور وأفئــدة الشــرقيين 
جيــوش الضغينــة والبغضــاء، حتــى كاد األســتاذ أن يحــرم اإلنجليــز مــن كل مزايــا اإلنســانية والعــدل 

والنصفــة، بــل ألصــق فيهــم كل شــنيعة؛ مــن ظلــم وختــل ومكــر«.)1(
وســيأيت قريًبــا الحديــث عــن موقــف اإلنجليــز مــن مقالــه »البيــان يف اإلنجليــز واألفغــان« الــذي 
ــو يف  ــال وه ــذا المق ــب ه ــد كت ــوا«، وق ــوا، وماج ــوا، وهاج ــم »اضطرب ــاص، وأهن ــب خ ــع يف كتّي ُطب
مصــر؛ أي قبــل االحتــال اإلنجليــزي ألرض الكنانــة، ممــا يعنــي أنــه كان يحمــل الضغينــة لإلنجليــز 
منــذ زمــن ســابق، وبالتأكيــد هــذا الزمــن هــو ذكرياتــه المــرة معهــم يف أفغانســتان، ثــم زادت حملتــه 
عليهــم أضعاًفــا كثيــرة عقــب احتالهــم لمصــر، بعــد تســببهم يف خروجــه منهــا، ويظهــر هــذا بوضــوح 

يف مقــاالت العــروة الوثقــى.)2(
علــى أيــة حــال، فقــد اتســعت فكــرة التغييــر عنــد األفغــاين، حتــى شــملت المجتمــع والحكومة، 
ــر السياســي، وأن فكــرة  ــر االجتماعــي هــو الــذي يؤســس ويحقــق االســتقرار للتغيي ورأى أن التغيي

)))   - انظر: األفغاين: خاطرات األفغاين آراء وأفكار )اآلثار الكاملة( 6/ 343.
)))  - انظر أمثلة على هجومه على اإلنجليز وتشهيره هبم: األعمال الكاملة لألفغاين 6/ 67، والعروة الوثقى )/ 68.
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التغييــر لكــي تكــون متكاملــة يجــب أن تســير يف كل نطــاق واتجــاه، بحيــث تشــمل العامــة والخاصــة، 
وتشــمل الممارســات الدينيــة والعمليــة واالقتصاديــة وغيرهــا.

)7( خامتة:

ال يبــدو لــي أن هــذه الصفحــات قــد وفــت هــذا الموضــوع المهــم حقــه، وإن كانــت حاولــت 
أن تكشــف عــن جوانــب منــه تكفــي إليضــاح أسســه ومنطلقاتــه وســنده القيمــي ومســتويات التغييــر 

التــي ســعى األفغــاين إلــى العمــل فيهــا.
ولعل أهم ما يمكن تسجيله من نتائج يف النهاية يتمثل فيما يلي:

ــكان  ــو إم ــاين ه ــي يف رأي األفغ ــي والسياس ــر االجتماع ــة التغيي ــري لعملي ــاس النظ 1- األس
التغييــر االجتماعــي يف النطــاق البشــري علــى العمــوم، واســتناده يف ذلــك علــى معرفــة جيــدة بالحالــة 

اإلســامية وتطوراهتــا التاريخيــة، وهــي الحالــة التــي يســلط مشــروعه التغييــري عليهــا.
2- السند القيمي للتغيير عند األفغاين يتمثل يف اإلسام ومنظومته العقدية والعملية.

التدريــس، والخطابــة،  التغييــر:  توظيفهــا يف  األفغــاين  التــي رأى  التغييــر  أدوات  أهــم   -3
إليهــا. واالنضمــام  والهيئــات  الجماعــات  وتكويــن  والمراســات، 

4- اهتــم األفغــاين بــأن يشــمل التغييــر المجتمــع مــن أعــاه إلــى أدنــاه؛ أي يف نطاقــات النخبــة 
والعامــة والحكومــة.

)8( التغيري على مستوى القاعدة عند األفغاني:

الشــائع عــن األفغــاين أنــه كان يؤمــن فقــط بالتغييــر مــن القمــة؛ أي التغييــر السياســي الــذي يبلــغ 
قمــة الســلطة نفســها. وقــد نشــأ هــذا الظــن عــن معاركــه السياســية ذائعــة الصيــت التــي خاضهــا يف 
الصحافــة ويف الواقــع بمصــر وإيــران ودار الخافــة العثمانيــة وبطرســبورج ولنــدن وباريــس، حتــى 
أدت تصرفاتــه إلــى تحــوالت سياســية كبيــرة: يف مصــر بتشــجيعه للحيــاة النيابيــة ووقوفــه وراء توليــة 
الخديــوي توفيــق وخلــع أبيــه إســماعيل)1(، ويف إيــران بقتــل الشــاه ناصــر الديــن نتيجــة للتذمــر الــذي 
صنعتــه تصرفــات األفغــاين وتشــهيراته بــه؛ فهــل كان لتغييــر القاعــدة االجتماعيــة نصيــب يف مشــروعه 

اإلصاحــي أيًضــا؟

)))   - لفهم طبيعة دوره يف هذا الحدث بقلم تلميذه الشيخ محمد عبده انظر: تاريخ األستاذ اإلمام )/ 74- 75.
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ــه  ــن أن تثبت ــا يمك ــة – كم ــة والعملي ــاين الفكري ــود األفغ ــدي يف جه ــر القاع ــة أن التغيي الحقيق
األرقــام واإلحصــاءات - يــكاد يكــون أكثــر مــن مســاعيه للتغييــر الرأســي، لــوال مــا يمتــاز بــه العمــل 
ــا  ــاة؛ فقــد كان الرجــل يؤمــن حًق ــر يف مختلــف مجــاالت الحي ــر الكبي ــارة والتأثي السياســي مــن اإلث
بأهميــة التغييــر السياســي، لكنــه آمــن كذلــك بضــرورة أن يقــوم علــى قاعــدة متينــة مــن التطــور 
االجتماعــي علــى مســتوى العلمــاء والنخبــة المثقفــة والعامــة علــى الســواء)1(، وهــي أمــور ألــح عليها 

كثيــًرا فيمــا تــرك لنــا مــن تــراث ومســيرة حيــاة.
ومثــل األفغــاين يف ذكائــه وألمعيتــه يصعــب أن يتــورط يف مشــروع إصاحــي معلــق يف الهــواء؛ 
ــاك  ــت هن ــة، وإن كان ــدة دون القم ــج أدواء القاع ــور يعال ــروع مبت ــدن، أو مش ــرأس دون الب ــم بال يهت
ــل:  ــب مشــروعه األساســية؛ مث ــة حالــت دون نجــاح بعــض جوان ــه اإلصاحي عوامــل خــارج خطت
ــه الفاســدون يف كل  ــي كان يضعهــا يف طريق ــل الت ــه البالغــة)2(، والعراقي ــه الشــخصية، وصراحت حدت

مــكان حــط فيــه رحالــه.)3(

 صناعة النخبة املصلحة:
ولعــل الســنوات الثمــاين التــي قضاهــا األفغــاين يف مصــر – بمــا فيهــا مــن طــول نســبي وكوهنــا 
أفضــل فــرات نضجــه وقوتــه مــع رعايــة ريــاض باشــا رئيــس الــوزراء المصــري لــه –؛ لعلهــا تقــدم لنــا 
نمــوذج التغييــر عنــد األفغــاين يف أتــم صــوره)4(، ومــا يعنينــا يف هــذا المبحــث هــو عملــه علــى التغييــر 

علــى مســتوى القاعــدة.

)))   - انظر: رشيد رضا: تاريخ األستاذ اإلمام )/ ط.
القادر  إليه« عبد  فيما كان يسعى  بينه وبين نجاحه  التي كانت تحول أحياًنا  )))   - قال عنه بعض تالميذه: »وصراحته يف دعوته هذه هي 
المغربي: جمال الدين األفغاين.. ذكريات وأحاديث ص 0)، الطبعة الثالثة، سلسلة اقرأ )68(، دار المعارف - القاهرة 987)م. وقال: 
المعالي  إلى  لم يكن طموًحا  آخر: »ولو  المزاج« ص 09). وقال  الرئاسة.. متسرًعا حديد  بالسياسة، ويحرص على  إنه كان »يشتغل 
بإفراط وإعجال، وعاجًزا عن كتمان مبدئه وغايته، لرحب به التاريخ، وأفرد له من أسفاره صفحات ترتى« العنحوري: سحر هاروت ص 

84) )يف المطبوع: »أفرز« بدل أفرد، وهو خطأ مطبعي(.
)3)   - قال عنه الرافعي المؤرخ: »ملوك الشرق وأمراؤه كانوا إذن حرًبا على جمال الدين، وكانوا من حيث يشعرون أو ال يشعرون عوًنا لدعاة 
االستعمار يف إحباط جهوده ومساعيه، فليس عجيًبا أال يشهد السيد نجاح دعوته يف اإلصالح والحرية. وقد لقي أيًضا خذالًنا من أكثر 
الطبقات، فكأنه كان يرسل دعوته يف صحراء مقفرة ليس فيها سميع وال مجيب« عبد الرحمن الرافعي: جمال الدين األفغاين باعث هنضة 

الشرق 838)- 897) ص 78)- 79)، سلسلة أعالم العرب ))6(، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر – القاهرة )96).
)4)   - روى األستاذ رشيد رضا عن شيخه محمد عبده قوله: »إن السيد لم يعمل عمال حقيقًيا إال يف مصر« تاريخ األستاذ اإلمام )/ 79، وقال 
األمير شكيب أرسالن رحمه اهلل: »اتفق أرباب النظر يف هذا العصر على أن قدوم السيد جمال الدين األفغاين إلى مصر كان مبدأ الحركة 
الفكرية، التي بدأت يف البالد العربية وسائر الشرق األدنى، ولم تزل تنمو إلى اآلن راميًة إلى تحقق الشرق بالمعارف التي ساد هبا الغرب، 

ورفع سيطرة هذا عن ذاك، وإعادة الشرق سيرته األولى من الرقي« حاضر العالم اإلسالمي )/ )9).
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ســعى األفغــاين يف مصــر أوال إلــى تشــكيل جســم اجتماعــي أو »نخبــة« – بمصطلحنــا المتأخــر 
- تمتــاز بالوعــي والنشــاط والروحانيــة مًعــا، حيــث كان يفــد إلــى بيتــه عــدد مــن الشــباب والكهــول 
والشــيوخ)1( يــدّرس لهــم بعــض الكتــب القديمــة، ويفتــح عقولهــم علــى العصــر وأحوالــه وأدواتــه 
التــي يمكــن توظيفهــا يف تحقيــق العافيــة االجتماعيــة والحضاريــة لألمــة. ويبــدو أن األحاديــث 
الشــفوية التــي جــرت بينــه وبينهــم، إضافــة إلــى معايشــتهم لــه ســاعات طويلــة لــم تكــن أقــل تأثيــًرا 
فيهــم مــن تدريســه إياهــم؛ فقــد وســعت أفقهــم الفكــري إلــى درجــة كبيــرة، وعمقــت وعيهــم بالواقــع 
ــا  ــه صنعهــم صناعــة، أو أعــاد إنشــاءهم عقلًي ــى أن ــه عل ــوا ينظــرون إلي ــث كان ــخ، بحي ومســار التاري
ونفســًيا، حتــى قــال تلميــذه األكــر الشــيخ محمــد عبــده يف تأبينــه: »والــدي أعطــاين حيــاة يشــاركني 
فيهــا ]أخــواي[ علــي ومحــروس، ]و[الســيد جمــال الديــن أعطاين حياة أشــارك هبــا محمــًدا وإبراهيم 

وموســى وعيســى )ص( واألوليــاء والقديســين«.)2(
ــول  ــن خم ــذه »م ــرج تلمي ــتاذ أخ ــر أن األس ــا، فذك ــر أيًض ــذا التأثي ــن ه ــا ع ــيد رض ــر رش وع
تصوفــه، وخمــود أزهريتــه إلــى مياديــن الجهــاد يف ســبيل التجديــد الدينــي، واإلصــاح االجتماعــي 
المــدين؛ يخــوض غمــرات الثــورات، وتتقاذفــه أمــواج األســفار، وتكافحــه فتــن األمــراء المســتبدين، 

ــم الجامديــن«.)3( ــة حملــة العمائ وجهال
وكأن األفغــاين كان يســعى مــن خــال هــذا الجهــد الخــاص إلــى أن يكــون بيته »ورشــة« تدريب 
وتخريــج للمصلحيــن – إن جــاز التعبيــر – أو علــى األقــل صنــاع الــرأي العــام؛ وذلــك أن كثيــًرا مــن 
النــاس لديهــم االســتعداد للقيــام هبــذه الوظيفــة الحضاريــة الكبيــرة؛ أعنــي اإلصــاح والتغييــر، لكــن 
يحــول دوهنــم ودون ذلــك فقــر البيئــة إلــى األســتاذ الحقيقــي والموّجــه المخلــص الــذي يســتخرج 

المكنــون مــن أعمــاق النفــوس.
وتقــوم رؤيتــه هنــا علــى أنــه البد لألمــة من رواد يــرودون لهــا الطريــق إن أرادت أن تحقــق هدًفا 
مــا، فيقــول: »لــم تنــل أمــة مــن األمــم مزيــة مــن المزايــا المحمــودة عنــد بنــي البشــر؛ ســواء يف العلــوم 
والمعــارف، أو اآلداب والفضائــل، أو القوانيــن والنواميــس العادلــة، أو العســكرية وقــوة الحمايــة، 
)))   - يف بيان الشيخ محمد عبده للفئات التي كانت تحيط به حينئذ؛ من الطالب والعلماء والموظفين واألعيان، انظر: رشيد رضا: تاريخ 

األستاذ اإلمام )/ 37.
)))   - رشيد رضا: تاريخ األستاذ اإلمام )/ ط.

)3)   - محمد رشيد رضا: تاريخ األستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده )/ ط، ؟؟؟.
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حتــى خــرج آحــاد منهــا إلــى مــا تخشــاه النفــوس، وهتابــه القلــوب، وســلكوا تلــك المســالك الوعــرة، 
فبلغــوا بأممهــم أقصــى مــا بلغــت هبــم هممهــم«.)1(

 العلماء:

وأمــا العلمــاء، وهــم جــزء مــن القاعــدة االجتماعيــة غيــر السياســية؛ فقــد أدرك األفغــاين عظيــم 
دورهــم يف الحيــاة االجتماعيــة؛ لــذا ســعى إلــى إخراجهــم مــن قمقــم تقليديتهــم، بحيــث يبثــون روح 
الحيــاة فيمــا يحملــون مــن علــوم وآراء، وقــد كان بعــض هــؤالء مــن جلســائه فعــا، فاشــتغل علــى 
هــذه الرســالة معهــم، لكنــه أضــاف إلــى ذلــك نــدءات عامــة للعلمــاء – كمــا مضــى - حتــى يرابطــوا، 
ويقومــوا بوظيفتهــم الدينيــة واالجتماعيــة الخطيــرة تجــاه الجمــوع التــي تحتــاج إلــى أصواهتــم 
الواعيــة المخلصــة؛ فــــ«العامــة لــوال العلمــاء وعظيــم مكانتهــم يف النفــوس – كمــا يقــول - اللتجــأت 
ــد  ــي ق ــرة الت ــة الجائ ــدول الذليل ــا مــن هــذه ال ــه، خاًص ــى الكفــر، واســتظلت بلوائ ــب نفــس إل بطي

عدمــت القــوة، وفقــدت النصفــة«.)2(
وال يغيــب عنــا هنــا مــا حــرض عليــه العلمــاء يف إيــران - خــال خطــاب شــهير لــه إلــى رئيســهم 
الميــرزا محمــد حســن الشــيرازي – مــن الثــورة علــى الشــاه ناصــر الديــن، وقــد أورد صاحــب »تاريخ 
األســتاذ اإلمــام« الخطــاب بطولــه)3(، ويبــدو وثيقــة تاريخيــة مهمــة تعكــس جوانب كثيرة يف شــخصية 
الســيد جمــال الديــن، ويهمنــا منهــا هنــا إدراكــه الجيــد لتأثيــر العلمــاء وخطــورة دورهــم الــذي يصــل 

إلــى حــد القــدرة علــى خلــع الســلطان الجائــر.
وقــال عــن وظيفــة العلمــاء إزاء مــا تعيشــه األمــة، وكأنــه يصــف مهمــة نفســه: »كان مــن 
الواجــب علــى العلمــاء قياًمــا بحــق الوراثــة التــي شــرفوا هبــا علــى لســان الشــارع أن ينهضــوا إلحيــاء 
ــه  ــذي يدعــو إلي ــاق ال ــن االتف ــع يف الملــك بتمكي ــذي وق ــاف ال ــة، ويتداركــوا االخت الرابطــة الديني
ــجد وكل  ــون كل مس ــى يك ــهم، حت ــاجدهم ومدارس ــاق يف مس ــذا االتف ــد ه ــوا معاق ــن، ويجعل الدي
ــع  ــاظ يف جمي ــة والوع ــاء واألئم ــاء والخطب ــط العلم ــدة... ويرتب ــاة الوح ــروح حي ــا ل ــة مهبًط مدرس
أنحــاء األرض بعضهــم ببعــض، ويجعلــون لهــم مراكــز يف أقطــار مختلفــة يرجعــون إليهــا يف شــئون 

)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 65- 66.
)))   - ضياء الخافقين - العدد الثاين )ضمن اآلثار الكاملة( 4/ 04).

)3)   - رشيد رضا: تاريخ األستاذ اإلمام )/ 56- )6.
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وحدهتــم، ويأخــذون بأيــدي العامــة إلــى حيــث يرشــدهم التنزيــل وصحيــح األثــر، ويجمعــون 
أطــراف الوشــائج إلــى معقــد واحــد يكــون مركــزه يف األقطــار المقدســة، وأشــرفها معهــد بيــت اهلل 

الحــرام«.)1(

 املثقفون والعامة:

وفيمــا يتعلــق بأطيــاف المجتمــع ومســتوياته األخــرى، ناحــظ تركيــز األفغــاين يف مصــر علــى 
أدوات الخطــاب واإلعــداد العقلــي للقــراء والمثقفيــن، ممــا يؤكــد أن الجماهيــر كانــت موضوعــة يف 
القلــب مــن خطتــه اإلصاحيــة؛ فقــد اهتــم بــدار المطبوعــات المصريــة »منتقــًدا أعمالهــا، ومرشــًدا 
عمالهــا؛ يخطــئ لغتهــم الكتابيــة، فيضطرهــم إلــى إصاحهــا«)2(، وأضــاف إلى ذلــك أنه كان ينشــر يف 
هــة لــه، حتــى أزعــج ناظــر )=وزيــر(  الصحافــة وجهــات نظــره يف التعليــم يف مصــر والسياســات الموجِّ
المعــارف يف حينــه، واقــرح األفغــاين علــى ريــاض باشــا رئيــس الــوزراء وقتئــذ إنشــاء مجلــس أعلــى 
للتعليــم يشــارك يف صناعــة السياســة التعليميــة يف مصــر وتســييرها، فأنشــأه، »وكان هــو )األفغــاين( 

ســكرتير ذلــك المجلــس، وصاحــب التأثيــر األكــر فيــه«.)3(
ــه  ــن بتوجي ــال الدي ــيد جم ــم الس ــه، اهت ــط نفس ــذا الوس ــاح يف ه ــة اإلص ــة قضي ــل خدم وألج
ــا  ــجع – كم ــر، فش ــاح والتغيي ــالة اإلص ــث رس ــة يف ب ــاب العام ــذ الخط ــف نواف ــى توظي ــذه إل تامي
ســبق - علــى إنشــاء الصحــف، وكتــب هــو فيهــا، وشــجع تاميــذه كذلــك علــى الخطابــة والكتابــة يف 
الصحافــة، حتــى صــارت لهــم أقــام ذات اعتبــار، وأســاليب لهــا قيمتهــا يف تاريــخ الصحافــة واألدب 

العربــي الحديــث علــى الســواء.
وروى رشــيد رضــا عــن شــيخه محمدعبــده أيًضــا قولــه: »إن الســيد جمــال الديــن كان يلقــي 
الحكمــة لمريدهــا وغيــر مريدهــا«)4(، وهــذا يعنــي أن األفغــاين لــم يكــن يــرى أحــًدا غيــر أهــل لســماع 
الحكمــة، ولعلــه كان يــرى تعريــض كل العقــول التــي تخالطــه للمؤثــر اإليجابــي؛ لعــل مغمــوًرا فيهــا 
ينتفــع بشــيء منهــا. وال غرابــة يف هــذا الســياق أن نعلــم أن خادمــه أبــا تــراب ترجــم رده علــى الدهريــة 

)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 9))- 0))، وعن دور العلماء اقرأ أيًضا: )/ 00)، )/ 96).
)))   - رشيد رضا: تاريخ األستاذ اإلمام )/ ي.
)3)   - رشيد رضا: تاريخ األستاذ اإلمام )/ ي.

)4)   - رشيد رضا: تاريخ األستاذ اإلمام )/ 7).
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مــن الفارســية إلــى العربيــة، قبــل أن يلبســه محمــد عبــده ثوًبــا مــن قلمــه فصيًحــا، ونقــل أبــو تــراب – 
وهــو الرجــل األمــي - عــن األفغــاين جانًبــا مــن أفــكاره وآرائــه؛ يقــول عنــه ســليم العنحــوري: »صــار 

بمعاشــرته إيــاه ومازمتــه لــه فيلســوًفا صغيــًرا حالــة كونــه أمًيــا كبيــًرا«.)1(
وقــد ســبقت قريًبــا اإلشــارة إلــى تحفيــزه العلمــاء أن يقومــوا بمــا حملهــم الشــرع مــن مســئولية 
تجــاه النــاس، وهــو هبــذا يســتوعب يف عمليــة التغييــر مــن ال يصــل إليهــم بنفســه مــن طبقــات النــاس؛ 
ــول  ــى الوص ــدرة إل ــاس ق ــر الن ــم أكث ــريعة ه ــاء الش ــف، فعلم ــرءون الصح ــم، وال يق ــن ال يلقاه مم
ــى أن  ــراًرا إل ــاء م ــا العلم ــذا دع ــع؛ ل ــات المجتم ــتوعبون كل طبق ــث يس ــؤالء بحي ــى ه ــم إل بخطاهب
يأخــذوا »بأيــدي العامــة إلــى حيــث يرشــدهم التنزيــل وصحيــح األثــر، ويجمعــوا أطــراف الوشــائج 

إلــى معقــد واحــد«)2(؛ أي يرشــدوا العامــة، ويجمعــوا الصفــوف.
وال شــك أن هــذا يصــل بمســتوى التغييــر إلــى أعمــاق اإلنســان، وهنــا تتجــاوز نظريــة األفغــاين 
التغييــر الســطحي إلــى األعمــاق يف بعديهــا المعــريف والخلقــي؛ أي التغييــر يف الفكــر والضميــر مًعــا، 
وهــو أمــر ألــح عليــه يف عديــد مــن كتاباتــه، ومــن ذلــك قولــه: »قضــت ســنة اهلل يف خلقــه بــأن للعقائــد 
ســلطاًنا علــى األعمــال البدنيــة، فمــا يكــون مــن صــاح أو فســاد فإنمــا مرجعــه فســاد العقيــدة 
ــم  ــرى، ث ــدركات أخ ــد وم ــا عقائ ــكار فيتبعه ــراف األف ــذ بأط ــدة تأخ ــدة واح ــا، ورب عقي وصاحه
تظهــر علــى البــدن بأعمــال تائــم أثرهــا يف النفــس«)3(، وقولــه: »ال أمــة بــدون أخــاق، وال أخــاق 

بغيــر عقيــدة، وال عقيــدة بغيــر فهــم«.)4(

)9( التغيري على مستوى الرأس عند األفغاني:

وهــذا هــو المســتوى الثــاين الــذي رأى األفغــاين أنــه البــد مــن تســليط أدوات التغييــر عليــه، ال 
علــى ســبيل المرحليــة بعــد االنتهــاء مــن المســتوى الســابق، بــل علــى ســبيل التــوازي معــه، بحيــث 

يعمــل التغييــر يف قمــة الهــرم وقاعدتــه، بــل حتــى مســتوياته المتعــددة، يف الوقــت نفســه.

)))   - العنحوري: سحر هاروت ص 84).
)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 0)).

)3)   - األفغاين: خاطرات األفغاين آراء وأفكار )اآلثار الكاملة( 6/ )9)- )9).
)4)   - األفغاين: خاطرات األفغاين آراء وأفكار )اآلثار الكاملة( 6/ 330.
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ــه: »صــرف  ــا الحديــث فلســفة األفغــاين السياســية بقول وقــد لخــص بعــض الباحثيــن يف فكرن
حياتــه بكاملهــا يفتــش عــن حاكــم مســلم يمكنــه بواســطته العمــل علــى إحيــاء اإلســام؛ علــى 
ــل للملــك الفيلســوف  ــي كبدي ــي تخيلهــا الفاراب ــن الحاكــم والفيلســوف الت غــرار تلــك الشــراكة بي
المثالــي«)1(، وقــد كان االشــتغال علــى إصــاح الحــكام ومقاومــة االســتبداد فعــًا أحــد محوريــن 
أساســيين عمــل عليهمــا األفغــاين يف نشــاطه السياســي العملــي والنظــري علــى الســواء، واآلخــر هــو 

ــان لــكل منهمــا: مقاومــة االســتعمار، وفيمــا يلــي بي

 أوال: حمور احلكام:

يبــدو مــن ســيرة جمــال الديــن بوضــوح وجــاء أنــه كان يف أصــل منطلقــه يف العمــل السياســي 
مــع الحــكام المســلمين رجــل إصــاح لهــم ال رجــل ثــورة عليهــم، ولــم يكــن يســتهدف الثــورة إال إذا 
تأبــى األمــراء علــى اإلصــاح، وعالنــوا بأفعــال تفســد الحــال العــام، وتضــر بمصالــح األمــة برمتهــا، 
وتناقــض الديــن بصراحــة. يثبــت ذلــك مقارنتنــا بيــن الوئــام الشــديد الــذي كانــوا يبــدءون بــه ســيرهتم 
معــه، والخصــام أو علــى األقــل االختــاف معــه يف وجهــات نظــره السياســية الــذي كانــوا ينهــون بــه 

هــذه الســيرة.
ــة تدمــر كل  ــورة دموي ــم يكــن يراهــا ث ــورة علــى جــور الســلطان، ل ــرى الث ــن كان ي ــى حي وحت
شــيء، فقــد قــال عــن الشــاه ناصــر الديــن وهــو يحــرض جمــوع العلمــاء عليــه: »لقــد وهــم مــن ظن أن 
خلــع هــذا الحاريــة )=الحيــة الســامة( ال يمكــن إال هبجمــات العســكر وطلقــات المدافــع والقنابــل. 
ليــس األمــر كذلــك... فــإذا أعلنتــم – يــا حملــة القــرآن – حكــم اهلل يف هــذا الغاصــب الجائــر، وأبنتــم 

أمــره تعالــى يف حرمــة إطاعتــه، النفــض النــاس مــن حولــه، فوقــع الخلــع بــا جــدال وال قتــال«.)2(
ــتوى  ــى مس ــي عل ــر السياس ــاح والتغيي ــال اإلص ــاين يف مج ــي لألفغ ــد العمل ــاز الجه ــد امت وق
ــن  ــه وبي ــرة بين ــة مباش ــي يف عاق ــوع؛ أعن ــن أي ن ــطة م ــا واس ــرة وب ــه مباش ــه كان يؤدي ــكام بأن الح
ــد كان أكــر  ــاين رحمــه اهلل نفســه، وق ــد الث ــد الحمي ــى الســلطان العثمــاين عب ــوك، حت األمــراء والمل

ــه. ــامي لوقت ــام اإلس ــية يف الع ــة سياس زعام

)))   - حوراين: الفكر العربي يف عصر النهضة ص 47).
)))   - ضياء الخافقين - العدد الثاين )ضمن اآلثار الكاملة( 4/ 06).
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ــه كان  ــا أن ــس صحيًح ــك، ولي ــا كذل ــًرا وعملًي ــا ومباش ــياق صريًح ــذا الس ــاين يف ه وكان األفغ
يبــادئ الســاطين بالعــداوة واالســتكبار عليهــم، غيــر أنــه كان ال يهيــن نفســه يف عاقتــه معهــم، وال 
ــاون  ــب يف التع ــن كان يرغ ــال الدي ــل إن جم ــذا قي ــم؛ ل ــلطاهنم وقوهت ــب س ــى جان ــرة إل ــا صغي يراه
ر »لمصالــح عرشــية  مــع الســلطان عبــد الحميــد يف خدمــة الوحــدة اإلســامية، لكــن دون أن ُيســخَّ
صــرف«)1(، ويبــدو أن العاقــة بيــن الرجليــن قــد أســاء إليهــا ســوء تفاهــم عــزز منــه الوشــاة والســعاة 
بالشــر عنــد الســلطان، وكذلــك مقتــُل شــاه إيــران ناصــر الديــن، وكذلــك األفــكار السياســية الجديــدة 

التــي كان يجهــر هبــا األفغــاين، ويمكــن أن يكــون قــد أســيء فهمهــا يف ســياقها حينئــذ.
هــذا عــن الجهــد العملــي يف هــذا الجانــب ممــا يمكــن قــراءة تفاصيــل أكثــر عنــه لــدى مرجمــي حيــاة 
الســيد، وأمــا جهــوده النظريــة فيــه، فقــد تضمنــت وجهــة نظــره يف الحكــم وإدارة الدولــة والنظــام الممكــن 
تســيير العالــم اإلســامي علــى أساســه، فشــخص حالــة عمــوم الحــكام يف العالــم اإلســامي كمــا مضــى، 

وبيــن العناصــر التــي ينبغــي إدخالهــا علــى حالهــم حتــى يصبحــوا قــوى إيجابيــة يف حيــاة األمــة.
وهــذا يؤســس لفكــرة إصــاح هــذه الفئــة الخطيــرة عنــد األفغــاين، ومــن هنــا جــاءت مســاعيه 
العمليــة، كمــا جــاءت أفــكاره النظريــة لتوضــح مــا ينبغــي أن يكــون عليــه حــال الحاكــم والحكومــة، 
ويف هــذا اإلطــار ال يشــرط يف الحاكــم إال أن يحرم الشــريعة قــواًل وفعًا، ويقدر علــى إنفاذ أوامرها، 
وترضــاه األمــة، فيذكــر أن أصــول الديــن اإلســامي جــاءت »وافيــة بوضــع حــدود المعامــات بيــن 
العبــاد، وبيــان الحقــوق كلِّيهــا وجزئيهــا، وتحديــد الســلطة الوازعــة التــي تقــوم بتنفيــذ المشــروعات 
ــي  ــا )يعن ــى زمامه ــض عل ــى ال يقب ــروطها؛ حت ــن ش ــدود وتعيي ــة الح ــن(، وإقام ــرعه الدي ــا ش )أي م
الســلطة( إال ]شــخص هــو[ مــن أشــد النــاس خضوًعــا لهــا، ولــن ينالهــا بوراثــة وال امتيــاز يف جنــس 
أو قبيلــة أو قــوة بدنيــة أو ثــروة ماليــة، وإنمــا ينالهــا بالوقــوف عنــد أحــكام الشــريعة، والقــدرة علــى 

تنفيذهــا، ورضــاء األمــة«.)2(
وذكــر أن العــدل والقــوة همــا المأمــول أن يكــون عليــه الحاكــم يف بادنــا، فـــ«خيــر مــا يحتاجــه 
ــوي  ــر يف الق ــه ال خي ــا أن ــف، كم ــادل الضعي ــر يف الع ــادل، وال خي ــوي الع ــوك: الق ــن المل ــرق م الش

ــم«.)3( الظال

)))   - حوراين: الفكر العربي ص 36).
)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 35- 36. يف المطبوع: »وإهنا ينالها«، وهو خطأ مطبعي.

)3)   - األفغاين: خاطرات األفغاين آراء وأفكار )اآلثار الكاملة( 6/ )33.
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كمــا كان يؤمــن بفكــرة تــداول الســلطة وانتقالها من قبيل إلى آخر، وال يرى بأًســا من االســتفادة 
مــن أشــكال الحكــم المختلفــة، مــا دام الحــكام ســيحافظون علــى أوامــر الشــريعة وأحكامهــا؛ يقــول: 
»إن المســلم يف تبــدل حكوماتــه ال يأنــف وال يســتنكر مــا يعــرض عليــه مــن أشــكالها وانتقالهــا مــن 

قبيــل إلــى قبيــل، مــا دام صاحــب الحكــم حافًظا لشــأن الشــريعة ذاهًبــا مذاهبهــا«.)1(
ــام  ــه إم ــبقه إلي ــر س ــو أم ــد - وه ــة واح ــلمين لخليف ــع المس ــع جمي ــرط أن يخض ــم يش ــل ل ب
الحرميــن الجوينــي حيــن رأى أن تعــدد أصحــاب الســلطة العامــة يف عصــره هــو واقــع يعســر تغييــره 
-، علــى أن يجمعهــم الخضــوع للديــن وأحكامــه، وســعي كل منهــم إلــى دفــع الضــرر عــن اآلخــر؛ 
إذ لــم يــر مانًعــا يف »أن يكــون مالــك األمــر يف الجميــع شــخًصا واحــًدا، فــإن هــذا ربمــا كان عســيًرا، 
ــى  ــن، وكل ذي ملــك عل ــة وحدهتــم الدي ــرآن، وجه ــي أرجــو أن يكــون ســلطان جميعهــم الق ولكن
ملكــه يســعى بجهــده لحفــظ اآلخــر مــا اســتطاع؛ فــإن حياتــه بحياتــه، وبقــاءه ببقائــه، إال أن هــذا بعــد 

كونــه أساًســا لدينهــم تقضــي بــه الحاجــة يف هــذه األوقــات«.)2(
وقــد كان جمــال الديــن األفغــاين يــرى لزامــا علــى الحــكام أن يحلــوا العلمــاء يف المحــل 
المناســب لهــم يف بنيــان الدولــة وخطتهــا االجتماعيــة؛ حتــى يقومــوا بدورهــم االجتماعــي والتثقيفــي 
والربــوي جيــًدا، وأن يســاعدوهم علــى هــذا، تيســيًرا للســبل، ورفًعــا للعقبــات مــن أمامهــم، ومعونــة 
لهــم بإنشــاء دور العلــم ورعايــة الطــاب، ويربــط قــوة األمــة وضعفهــا هبــذا؛ فقــد كتــب مــرة يف مجلــة 
»ضيــاء الخافقيــن« يقــول: »إن ســاطين الهنــد وأمــراء مــا وراء النهــر جــدت يف إذالل العلمــاء، فعــاد 
ــوا بادهــم عــن أطمــاع األجانــب، ومــا  ــال عليهــم؛ ســنة اهلل يف خلقــه. وإن األفغانييــن مــا صان الوب

دفعــوا هجمــات اإلنكليــز مــرة بعــد أخــرى، إال بقــوة العلمــاء، وقــد كانــت يف نصاهبــا«.)3(
ويف تدبيــر أمــور الدولــة ينصــح األفغــاين الحــكام بعــدم االســتعانة باألجانــب )غيــر الموافقيــن 
ال يف جنــس وال ديــن( يف أمــور الدولــة)4(؛ لمــا ينتــج عــن ذلــك مــن إضــرار بمصالــح الدولــة، ويفتــح 
المجــال لتدخــل األجانــب يف شــئوهنا، وهــو مــا عاينــه بنفســه يف أكثــر مــن دولــة إســامية، منهــا مصــر.

)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 37.
)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ ))). يف المطبوع: »يعد كونه«، وهو خطأ مطبعي.

)3)   - ضياء الخافقين - العدد الثاين )ضمن اآلثار الكاملة( 4/ 04).
)4)   - األفغاين: العروة الوثقى )/ )4- 43.
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 ثانًيا: حمور االستعمار:
ذهــب الدكتــور محمــد عمــارة رحمــه اهلل إلــى أن الــذي ميــز األفغــاين عــن غيــره يف موقفــه مــن 
ــم يكــن  ــه يف الموقــف تجــاه االســتعمار؛ فالرجــل ل ــه، ولكــن »ثوريت ــه ل االســتعمار، ليســت عداوت
إصاحًيــا، وإنمــا كان ثورًيــا بالمعنــى الدقيــق لهــذه الكلمــة يف األدب السياســي الحديــث«)1(، وهبــذا 
يبــدو موقفــه مــن االســتعمار علــى العمــوم مخالًفــا لموقفــه مــن الحــكام المســلمين مخالفــة مبدئيــة؛ 
فقــد كان يســعى إلــى إزالــة االســتعمار تماًمــا، وإلــى إصــاح الحــكام مــا أمكنتــه الوســائل، ومــا كان 

انقابــه علــى بعضهــم إال نتيجــة إيغالهــم يف الفســاد واإلفســاد.
وقد كان األفغاين يف مواجهته لاستعمار يتبع أساليب رئيسة، وهي:
- تنبيه الجماهير إلى خطورة وجود القوى االستعمارية يف بادهم.

ــة  ــر الضخم ــه المخاط ــاد يف وج ــى االتح ــا - إل ــة وحكاًم ــاء وعام ــلمين - علم ــوة المس - دع
ــة. ــات قاضي ــه ضرب ــه لضرب ــاط ضعف ــتغال نق ــتعمار، واس ــا االس ــي يمثله الت

ــا يف  ــاف بينه ــن الخ ــتفادة م ــض، واالس ــا ببع ــة بعضه ــوى الدولي ــرب الق ــى ض ــعي إل - الس
ــر. ــدو األخط ــة الع مقاوم

- التشهير باالستعمار وسياساته.
وفيما يلي بيان بكل أسلوب منها على حدة:

- تنبيه اجلماهري إىل خطورة وجود القوى االستعمارية يف بالدهم:

ففــي خطابــه للجماهيــر والشــعوب المتعرضــة لخطــر االســتعمار كان يذكرهــا كثيــًرا بعوامــل 
ــق، وأن  ــن الخل ــع بي ــن التداف ــا بقواني ــة، ويذكره ــة واالجتماعي ــة الثقافي ــرة والعراق ــن الكث ــا م قوهت
وجــود االحتــال ليــس هنايــة وال موًتــا، بــل هــو اختبــار لقــوى األمــة، ومنبــه خطيــر ينبغــي أن يوقظها، 
ــة،  ــوة أجنبي ــا ق ــت عليه ــم صال ــف... ث ــا ضع ــرة إذا عراه ــم الكبي ــول - »أن األم ــا يق ــك – كم وذل
أزعجتهــا ونبهتهــا بعــض التنبيــه، فــإذا توالــت عليهــا وخــزات الحــوادث، وأقلقتهــا آالمهــا، فزعــت 
إلــى اســتبقاء الموجــود ورد المفقــود، ولــم تجــد بــًدا مــن طلــب النجــاة مــن أي ســبيل، وعنــد ذلــك 

تحــس بقوهتــا الحقيقيــة، وهــي مــا تكــون بالتئــام أفرادهــا، والتحــام آحادهــا«.)2(
)))   - د. محمد عمارة: جمال الدين األفغاين موقظ الشرق وفيلسوف اإلسالم ص 06)، الطبعة الثانية، دار الشروق - القاهرة 408)هـ/ 

988)م.
)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/  ).
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- دعوة املسلمني إىل االحتاد:

ــه، فلــم يتكلــم  ــا مــن كتابات ــا التــي ألــح عليهــا األفغــاين فيمــا بقــي لن ــر القضاي ولعلهــا مــن أكث
عنهــا مــرة وال عشــر مــرات، بــل أكثــر مــن ذلــك؛ ســواء يف صــورة دعــوة مجــردة للوحــدة، أو تذكيــر 
ــا؛  ــة يف الخلــق عموًم ــان موقعهــا يف الســنن اإللهي ــن األمــم، أو بي ــزان التدافــع بي لهــم بتأثيرهــا يف مي
ــا،  ــا وفنائه ــعوب يف وجوده ــوال الش ــتقرينا أح ــس، واس ــخ كل جن ــا تاري ــا: »إذا تصفحن ــول مث فيق
وجدنــا هــذه ســنة اهلل يف الجمعيــات البشــرية؛ حظهــا مــن الوجــود علــى مقــدار حظهــا مــن الوحــدة، 
ومبلغهــا مــن العظمــة علــى حســب تطاولهــا يف الغلــب«)1(؛ أي امتاكهــا أســباب القــوة. ويذهــب إلى 
أن الوحــدة هــي »علــة صعــود األمــم«، وأن الفرقــة هــي »ســبب النــزول«)2(، ومــن عباراتــه الشــهيرة 
يف ذلــك قولــه: »شــر أدواء الشــرقيين اختافهــم علــى االتحــاد، واتحادهــم علــى االختــاف، فقــد 

اتفقــوا علــى أال يتفقــوا«.)3(
وكثيــًرا مــا يؤكــد األفغــاين علــى المعــاين العامــة للشــريعة، والنواميــس اإللهيــة الكليــة يف 
ــي اســتغرق  ــة الت ــا القليل ــورد عليهــا نًصــا مــن الشــريعة، إال أن مــن القضاي ــدون أن ي المجتمعــات ب
يف االستشــهاد عليهــا مــن الكتــاب والســنة نًصــا ومعنــى: وحــدة األمــة؛ وممــا ســاقه يف الداللــة علــى 
ــه ســبحانه: ﴿َوَل  ــَوةٞ.. ١٠﴾ ]الحجــرات[، وقول ــوَن إِۡخ ــا ٱلُۡمۡؤِمُن َم ــى: ﴿إِنَّ ــول اهلل تعال وجوهبــا ق
.. ١٠٥﴾ ]آل عمــران[، ومــن  قُــواْ َوٱۡخَتلَُفــواْ ِمــۢن َبۡعــِد َمــا َجآَءُهــُم ٱۡلَّيَِنـٰـُتۚ ِيــَن َتَفرَّ تَُكونـُـواْ َكٱلَّ
الســنة النبويــة استشــهد علــى لــزوم الوحــدة بقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: »المؤمــن للمؤمــن 
كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــا«، وقولــه: »ال تقاطعــوا، وال تدابــروا، وال تحاســدوا، وكونــوا عبــاد اهلل 

إخوانــا«)4(، وغيــر ذلــك.
وأضــاف أدلــة أخــرى دقيقــة يؤكــد هبــا أن الوحــدة ركــن مــن أركان الديانــة اإلســامية، ومــن 
ذلــك بيانــه لمنزلــة المصــدر الثالــث للتشــريع، وهــو اإلجمــاع، مــن الشــريعة حيــث قــال عنــه: »بلغــت 
ــى جعــل إجمــاع األمــة واتفاقهــا  ــة، حت ــة الديني ــة االتفــاق يف الشــريعة أســمى درجــة يف الرعاي مكان

)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 7. وانظر: )/ 8.
)))  - األعمال الكاملة لألفغاين 6/ 46).

)3)   - األفغاين: خاطرات األفغاين آراء وأفكار )اآلثار الكاملة( 6/ )33.
)4)   - األفغاين: العروة الوثقى )/ 9- 0). حديث »المؤمن للمؤمن كالبنيان...« رواه البخاري، حديث رقم )48، وحديث: »ال تقاطعوا...« 

رواه مسلم، الحديث رقم 563)؟؟؟؟
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علــى أمــر مــن األمــور كاشــًفا عــن حكــم اهلل ومــا يف علمــه، وأوجــب الشــرع األخــذ بــه علــى عمــوم 
المســلمين، وعــد جحــوده مروًقــا مــن الديــن، وانســاًخا عــن اإليمــان«.)1(

وضــرب مثــاال علــى الوحــدة يف زمانــه بدولــة روســيا التــي تبــدو متأخــرة عــن بقيــة أوربــا يف الفنــون 
ــه يكــون الدفــاع عــن أمتهــم،  ــه أفــكار آحادهــا لمــا ب ــر أن تنب ــروات؛ »غي ــرة الث ــع، وأرضهــا فقي والصنائ

واتفاقهــم يف النهــوض بــه، وارتبــاط قلوهبــم، صيــر لهــا دولــة تميــد لســطوهتا رواســي أوربــا«.)2(

- السعي إىل ضرب القوى الدولية بعضها ببعض:

يمثــل موقــف األفغــاين يف هــذه المســألة »نقطــة ضعــف خطيــرة« لديــه يف رأي الدكتــور عمــارة؛ 
نظــًرا ألنــه كان يســتعين بعــدو علــى عــدو)3(، إال أن وصــف هــذا الموقــف باالضطــراب قــد يكــون 
أولــى؛ وذلــك أن األفغــاين عــاب علــى توفيــق باشــا عاقتــه باألجانــب، فقــال: »لــو كان الخديــوي 
أكثــر فطنــة أو أكثــر ثقافــة، لــكان تذكــر مــا يرتــب عــادة علــى األمــراء واألســر المالكــة الذيــن يقبلــون 
المســاعدة والحمايــة مــن إنجلــرا ضــد مواطنيهــم«)4(، وذكــر أهنــا تظــل مســاندة ألهــل الســلطة مــا 

دامــوا يتصرفــون كمــا يحلــو إلنجلــرا.
وكذلــك انتقــد علــى العثمانييــن اتفاقهــم مــع الــروس يف الربــع األول مــن القــرن الثامــن عشــر 
علــى تقاســم إيــران، ورأى أن هــذا عــدم إدراك لخطــورة الــروس الصاعديــن نحــو القــوة علــى الدولــة 
العثمانيــة، كمــا انتقــد علــى اإليرانييــن هتديدهــم لألفغــان بالحــرب حيــن عزمــوا علــى غــزو الهنــد 
ــور عقولهــم، النكشــف لهــم أن  ــذ بن ــون وقتئ ــو اســتنار اإليراني ــال: »ل ــز منهــا، وق وإخــراج اإلنجلي
قــوة اإلنكليــز يف الهنــد إذالل لهــم، وخطــر علــى بادهــم، ولعلمــوا أهنــم واألفغانييــن أغصــان شــجرة 

اإليــران قــد تشــعبوا مــن أصــل واحــد«.)5(
ومــع هــذا النقــد لاســتعانة باألجنبــي، واالتفــاق معــه ضــد طــرف مســلم، فإنــا نجــد األفغــاين 
نفســه قــد وظــف هــذا األســلوب يف بعــض المواقــف؛ فتكلــم مــع المنــدوب الفرنســي لمســاندة خلــع 

)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/  0).
)))   - األفغاين: العروة الوثقى )/  0)).

)3)   - محمد عمارة: جمال الدين األفغاين موقظ الشرق ص 0)).
)4)  - األعمال الكاملة لألفغاين 6/ 68- 69.

)5)  - األعمال الكاملة لألفغاين 6/ 70). »اإليران« من العجمة التي تصادفنا أحياًنا يف كالم األفغاين.



51

ــروس  ــتعانة بال ــاول االس ــه، وح ــدال من ــق ب ــه توفي ــب ابن ــر وتنصي ــى مص ــارة عل ــن اإلم ــماعيل م إس
ضــد اإلنجليــز، كمــا حــرض اإلنجليــز علــى الشــاه حيــن تخاصــم معــه، ومــال حينئــذ إلــى مهادنــة 
اإلنجليــز يف نــوع مــن المــداراة لهــم؛ حتــى يتفــرغ لمــا بــدا لــه أنــه معركتــه األعجــل يف ذاك الظــرف. 
وحيــن أقــام يف فرنســا مصــدًرا »العــروة الوثقــى« مــع تلميــذه محمــد عبــده مــأل مقاالتــه فيهــا تحريًضــا 

للفرنســيين علــى اإلنجليــز، وتخويــف اإلنجليــز مــن منافســيهم مــن الــروس والفرنســيين.
ــن  ــي م ــمح للخال ــة، وس ــزه للدول ــم يج ــا ل ــرد م ــاز للف ــف أج ــذا الموق ــاين يف ه ــل األفغ ولع
المناصــب الكبيــرة بمــا لــم يســمح بمثلــه لغيــره؛ نظــرا للتبعــات التــي تنشــأ عــن التعــاون مــع األجنبــي 
ــه  ــول إن ــا أن نق ــرب، وإن أجزن ــذا مضط ــه يف ه ــة. إال أن موقف ــة واألم ــى الدول ــار عل ــا الض وتأثيره
ضــرب مــن المنــاورة يف بعــض هــذه الحــاالت، فإهنــا ال تصلــح تكييًفــا لــكل حالــة ممــا ســبق؛ خاصــة 

مــا يتعلــق بعــزل إســماعيل. 

- التشهري باالستعمار وسياساته:

وقــد ركــز يف اســتعمال هــذا األســلوب علــى اإلنجليــز خاصــة، ومــع أنــه كان ينتقــد الفرنســيين 
أحياًنــا، والــروس كذلــك، إال أن اإلنجليــز نالهــم القســط األكــر مــن تشــهيره هبــم وبأســاليبهم 
ــرا  ــون إنجل ــى ك ــذا إل ــه ه ــع موقف ــد يرج ــا، وق ــتان وغيره ــر وأفغانس ــد ومص ــتعمارية يف الهن االس
صاحبــة النصيــب األكــر يف اســتعمار العالــم اإلســامي، وإلــى أهنــا موجــودة يف أخطــر البقــاع 
ــا حيثمــا  ــا فريًق ــق المســلمين واالنفــراد هبــم فريًق اإلســامية، وأهنــا اتبعــت أســاليب ماكــرة يف تفري
حلــت. وال ننســى يف هــذا الســياق أيًضــا العــداوة التــي يحملهــا األفغــان لإلنجليــز الذيــن تدخلــوا يف 
شــئون أفغانســتان الداخليــة، وبثــوا الفتنــة بيــن أمرائهــا، ثــم احتلــوا أفغانســتان، حتــى اجتمــع عليهــم 

الشــعب، وأخرجهــم مــن أرضــه.
والحقيقــة أنــه مــن الصعــب أن يخطــئ القــارئ لكتابــات األفغــاين ماحظــة موقفــه الحــاد مــن 
اإلنجليــز، حتــى قــال محمــد باشــا المخزومــي الــذي ســجل »خاطراتــه«: »يكفــي أن األســتاذ أوقدهــا 
جــذوة علــى اإلنجليــز يف كل مقــال ويف كل مجلــس، وحشــد لهــم يف صــدور وأفئــدة الشــرقيين 
جيــوش الضغينــة والبغضــاء، حتــى كاد األســتاذ أن يحــرم اإلنجليــز مــن كل مزايــا اإلنســانية والعــدل 

والنصفــة، بــل ألصــق فيهــم كل شــنيعة؛ مــن ظلــم وختــل ومكــر«.)1(
)))   - انظر: األفغاين: خاطرات األفغاين آراء وأفكار )اآلثار الكاملة( 6/ 343.
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وســيأيت قريًبــا الحديــث عــن موقــف اإلنجليــز مــن مقالــه »البيــان يف اإلنجليــز واألفغــان« الــذي 
ــو يف  ــال وه ــذا المق ــب ه ــد كت ــوا«، وق ــوا، وماج ــوا، وهاج ــم »اضطرب ــاص، وأهن ــب خ ــع يف كتّي ُطب
مصــر؛ أي قبــل االحتــال اإلنجليــزي ألرض الكنانــة، ممــا يعنــي أنــه كان يحمــل الضغينــة لإلنجليــز 
منــذ زمــن ســابق، وبالتأكيــد هــذا الزمــن هــو ذكرياتــه المــرة معهــم يف أفغانســتان، ثــم زادت حملتــه 
عليهــم أضعاًفــا كثيــرة عقــب احتالهــم لمصــر، بعــد تســببهم يف خروجــه منهــا، ويظهــر هــذا بوضــوح 

يف مقــاالت العــروة الوثقــى.)1(
علــى أيــة حــال، فقــد اتســعت فكــرة التغييــر عنــد األفغــاين، حتــى شــملت المجتمــع والحكومة، 
ــر السياســي، وأن فكــرة  ــر االجتماعــي هــو الــذي يؤســس ويحقــق االســتقرار للتغيي ورأى أن التغيي
التغييــر لكــي تكــون متكاملــة يجــب أن تســير يف كل نطــاق واتجــاه، بحيــث تشــمل العامــة والخاصــة، 

وتشــمل الممارســات الدينيــة والعمليــة واالقتصاديــة وغيرهــا.

)))  - انظر أمثلة على هجومه على اإلنجليز وتشهيره هبم: األعمال الكاملة لألفغاين 6/ 67، والعروة الوثقى )/ 68.



53

)10( خامتة:

ال يبــدو لــي أن هــذه الصفحــات قــد وفــت هــذا الموضــوع المهــم حقــه، وإن كانــت حاولــت 
أن تكشــف عــن جوانــب منــه تكفــي إليضــاح أسســه ومنطلقاتــه وســنده القيمــي ومســتويات التغييــر 

التــي ســعى األفغــاين إلــى العمــل فيهــا.
ولعل أهم ما يمكن تسجيله من نتائج يف النهاية يتمثل فيما يلي:

ــكان  ــو إم ــاين ه ــي يف رأي األفغ ــي والسياس ــر االجتماع ــة التغيي ــري لعملي ــاس النظ 5- األس
التغييــر االجتماعــي يف النطــاق البشــري علــى العمــوم، واســتناده يف ذلــك علــى معرفــة جيــدة بالحالــة 

اإلســامية وتطوراهتــا التاريخيــة، وهــي الحالــة التــي يســلط مشــروعه التغييــري عليهــا.
6- السند القيمي للتغيير عند األفغاين يتمثل يف اإلسام ومنظومته العقدية والعملية.

التدريــس، والخطابــة،  التغييــر:  توظيفهــا يف  األفغــاين  التــي رأى  التغييــر  أدوات  أهــم   -7
إليهــا. واالنضمــام  والهيئــات  الجماعــات  وتكويــن  والمراســات، 

8- اهتــم األفغــاين بــأن يشــمل التغييــر المجتمــع مــن أعــاه إلــى أدنــاه؛ أي يف نطاقــات النخبــة 
والعامــة والحكومــة.
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