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مقدمة

أن دون (۱۸۹۷–۱۹۹۷م) األفغاني» الدين «جمال ل األوىل املئوية الذكرى تمرَّ أن أشأ لم
الرتاث مرشوع خطاب يف السائدة اإلنشائية من معاناتي من بالرغم حمايس بُكتَيب أُحييَها
الثورة، إىل العقيدة من يف الربهاني القول عىل املحافظة يستطع لم والذي والتجديد

اإلسالمي.1 يفمرصواليسار والثورة الدين يف له خطابية منابر وجود من وبالرغم
األخرية الصياغة وترك العمر، من تخصيصجزء العام النفع من أنه رأيت ذلك، ومع
اآلن حتى يصدر ولم ١٩٨٤م، أكتوبر منذ فيه بدأُت الذي اإلبداع إىل النقل من من
بني الثقايف واالستقطاب الوطن تفكُّك عرص يف الثقافية بالحياة جديد من الشتغايل نظًرا
األفغاني الدين لجمال األوىل املئوية الذكرى إلحياء العلماني،2 والخطاب السلفي الخطاب
اإلصالح حركة كبت أن بعد املرصية املدرسة ومؤسس الحديثة اإلصالحية الحركة رائد

والتحرر الدين (٢) الوطنية، والثقافة الدين (١) أجزاء: ثمانية (١٩٥٢–١٩٨٨) مرص يف والثورة الدين 1
(٦) املعارصة، اإلسالمية الحركات (٥) القومية، والتنمية الدين (٤) الوطني، والنضال الدين (٣) الثقايف،
(مدبويل، الوطنية والوحدة اإلسالمي اليسار (٨) الديني، الفكر يف واليسار اليمني (٧) اإلسالمية، األصولية
العربي املركز الجديدة، الوثقى العروة أو اإلسالمية النهضة يف كتابات اإلسالمي، اليسار ١٩٨٩؛ القاهرة

.(١٩٨٠ القاهرة والنرش، للبحث
يل: صدر األثناء هذه يف 2

۱۹۹۰م، البيضاء، الدار توبقال، دار الجابري، عابد محمد الصديق مع واملغرب املرشق حوار (١)
١٩٩١م. مدبويل

١٩٩١م. القاهرة الفنية، الدار االستغراب، علم يف مقدمة (٢)
والثورة «الرتاث والثاني والتنمية»، واأليديولوجية «الدين األول (جزءان) الحديث العرص يف اإلسالم (٣)

(باإلنجليزية). ١٩٩٥م القاهرة املرصية، األنجلو والثقافة»،



األفغاني الدين جمال

محمد ومن العرابية، الثورة فشل بسبب عبده محمد إىل األفغاني من جيل، وراء جيًال
رشيد ومن الخالفة، وإلغاء ١٩٢٣م يف الكمالية الثورة نجاح بسبب رضا رشید إىل عبده
وتحول ١٩٥٤م، يف والثورة اإلخوان بني والصدام ١٩٤٩م يف واغتياله البنا حسن إىل رضا
والسالم والرأسمالية اإلسالم ومعركة اإلسالم يف االجتماعية العدالة من قطب سيد
اإلسالمية الحركات إىل اإلصالحية الحركة وانتهاء الطريق، يف معالم إىل واإلسالم العاملي
وضعف الرحمن، عبد وعمر فرج السالم عبد محمد وكتابات الجهاد جماعة مثل املعارصة
اإلخوان حركة يف ليربايل جناح أو مستقل تيار تكوين عىل قدرته وعدم املستنري اإلسالم

واختالف.3 تنوع من بينها ما وعىل املتميزة األقالم بعض وجود من بالرغم املسلمني
كتاباتي حساب عىل تضخمت أن بعد الشعبية بالكتابات عهدي آخر هذا يكون وقد
أن عىل العربي، والعالم مرص ظروف الظروف، تساعد أن وأرجو أزمعت. وقد العلمية.
الثالث. بجبهاته والتجديد الرتاث مرشوع أجزاء باقي إلتمام عمٍر من بقَي ما أخصص
معهم. التعامل ويرس النارشين لتعدِد ختام خريَ والنرش للطباعة قباء دار تكون أن وأرجو

حنفي حسن
۱۹۹۷م نوفمرب نرص، مدينة

املعارص»، العربي «الفكر والثاني والعرص»، والحداثة «الرتاث األول (جزءان)، والوطن الفكر هموم (٤)
١٩٩٨م. القاهرة للطباعة، قباء دار

١٩٩٨م. القاهرة للطباعة، قباء دار القاهرة، األجيال، حوار (٥)
األستاذ البرشي، طارق املستشار عمارة، محمد د. هللا، خلف أحمد محمد د. املجد، أبو كمال د. مثل 3

داخل وغريهم التأسيس) (تحت الوسط لحزب املؤسسة واملجموعة العوا، سليم محمد د. هویدي، فهمي
«املسلم مجموعة خاصة واألردن، وسوريا والعراق العربية الجزيرة وشبه ولبنان تونس يف مرصوخارجها

تونس. يف التقدميني اإلسالميني جماعة ،١٥ / ٢١ ومجموعة املعارص»
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األول الفصل

واملنهج املوضوع

األفغاني داللة (1)

مسطور هو كما اإلسالمية النهضة وباعث اإلصالحية، الحركة رائد هو األفغاني الدين جمال
من الثاني النصف يف الحديث اإلصالحي املرشوع صاغ َمن أول وهو كابول، يف شاهده عىل
تعاليمه وبفضل الداخل. يف والقهر الخارج يف االستعمار مواجهة يف اإلسالم املايض، القرن
عابدين قرص ساحة يف توفيق الخديوي أمام عرابي بلسان وعربَت العرابية الثورُة اندلَعت
مرص شعار رافع وهو اليوم. بعد نُوَرث وهللاال عقاًرا، يخلقنا ولم أحراًرا إنهللاخلقنا
محمد تلميذُه برنامَجه كتَب والذي املرصي الوطني للحزب الروحي األَب فكان للمرصيني،
القاعدة، الدولة مرص، وبؤرتها العرصالحديث يف الوحدة مفاهيم صاغ َمن أول وهو عبده.
العربي. املغرب وحدة وغربها، مرص النيل. وادي وحدة والسودان، مرص وجنوبها، مرص
وشبه مرص وحدة ورشقها، مرص والشام. مرص وسوريا، مرص وحدة وشمالها، مرص
الجامعة يف الرشقي وجناحها مرص العربية. الوحدة ومحيطها، مرص العربية، الجزيرة
وملا الشاملة. اإلسالمية الوحدة يف الرشيف األزهر ومنارة اإلسالم كعبة مرص الرشقية.
اإلصالحية، الحركة وأعاَدت جديد، من حيويته لإلسالم الحالية اإلسالمية الصحوة أعاَدت
قبل وأفغانستان لبنان وجنوب فلسطني يف اإلسالمية املقاومة يف فعاليتَها الثوري، اإلسالم
البوسنة ومقاومة أهلية حرب إىل السوفيتي االحتالل ضد األفغانية املقاومة تتحول أن
أن بعد به لحاًقا األوىل، املئوية ذكراه يف األفغاني داللة ظهَرت الرصبي العدوان والهرسك
طرف عىل اإلصالحيِّني من السادس الجيل وأصبح املقدمات، مع تتناقض النتائج كانت
يف اهتمام موضوَع يَُعد لم ألنه النسيان؛ يطويه كان أن وبعد األوائل، الرواد جيل نقيضمن
السلطة عىل رصاًعا والعلمانيِّني، السلفيِّني بني السيايسالحايل الخطاب يف عرصاالستقطاب



األفغاني الدين جمال

تَُهَم يتبادالن متخاصمني، متقاتلني فريقني إىل األمة انقسَمت حتى للفكر تأصيًال وليس
يوم. وراء يوًما الحصار ويُحكم األبواب، عىل يحارصمن والعدو والتخوين، التكفري

العالم لتحرير ثورية إسالمية حركة س أسَّ أن فبعد اإلصالح؛ كبوة تبدأ األفغاني من
والقهر الخارج يف االستعمار مواجهة يف اإلسالم وواضح، بسيط بشعار وتوحيده اإلسالمي
واملفكرين واألدباء الجيش وضباط الدين رجال بعض عند تعاليُمه وانتَرشت الداخل يف
واملساواة والدستور بالحرية مرصللمطالبة يف العرابية الثورة اندلَعت الشام من املهاجرين
متخفيًا الثورة، خطيب النديم. هللا عبد عند روحها واستمرَّت واألجانب. الوطنيِّني بني

السنني.1 عرشات
املحيط يف رسنديب إىل ورفاقه عرابي ونُفَي مرص، واحتُلَّت العرابية الثورة فشَلت وملا
العرابيِّني.2 وفتنة عرابي هوجة يف اشرتاكه عىل ونَِدم عبده، محمد تلميذُه ارتدَّ الهندي
للورد صديًقا كان فقد مكرًما. معزًزا اإلسالمية املقاصد جمعية يف أستاذًا بريوت إىل ونُفَي
التغري إىل السياسية الثورة ومن الرتبية، إىل السياسة من التحوَل عبده محمد وآثر كرومر.
واملحاكم العربية اللغة إصالح من ابتداء الطويل النَفس إىل القصري النَفس ومن االجتماعي،
ذلك ومع إصالحية. نقدية مقاالت إىل للقوانني ثبت من املرصية بالوقائع والتحول الرشعية
املرصية املرأة تحرُّر حركُة وبدأت زغلول، سعد مثل تالميذه، بفضل ١٩١٩م ثورة قامت
بفضل الجديد والنقد الرازق، عبد عيل بفضل السياسية الليربالية وبداية أمني، قاسم بفضل

الرازق. عبد مصطفى بفضل الفلسفي الرتاث إىل والعودة حسني طه
الجامعة عىل الطورانية القومية وانتَرصت تركيا، يف الكمالية الثورة قامت وملا
حدث الخالفة عىل الفتاة وتركيا اإلصالحيِّني، حزب عىل ي والرتقِّ االتحاد وحزب اإلسالمية،
يف الرتكية التجربة تكرار من خوًفا عبده محمد تلميذ رضا رشيد عند سلفي فعيل ردُّ
الرتكية، العلمانية ضد العظمى الخالفة أو اإلمامة عن فدافع اإلسالمي، العالم أرجاء باقي
شبهات ضد اإلسالم وحاجج الغربية، العلمية العقالنية ضد املحمدي الوحي عن ودافع
إىل األفغاني عند املجاهدة السلفية من ثانية مرة اإلصالحية الحركة فارتدَّت النصارى.

ص١٧٧–١٩٠. ١٩٨٧م، القاهرة مرص، األنجلو فلسفية»، «دراسات يف اإلصالح كبوة دراستنا: انظر 1
بسوء أهلها إقناع يف جهده فبذل العرابية، الثورة من كان ما كان «ثم عبده: محمد عن األفغاني يقول 2
جزءان ١٨٨٤م، أكتوبر ١٨٨٤م–١٩ مارس ۱۳ باريس الوثقى، (العروة بقتله» كثريًا وا همُّ حتى عاقبتها

ك). ص ١٩٨٤ القاهرة والنرش، للبحث العربي املركز واحد، مجلد يف
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واملنهج املوضوع

إىل بدوره ردَّه الذي تيمية ابن إىل ردَّه الذي الوهاب عبد بن محمد عند املحافظة السلفية
الدستور ومن السعودية، مرصإىل من القاعدة الدولة وتحوَّلت النص. باسم حنبل بن أحمد

واألرسة. القبيلة إىل والربملان
األول، الرائد تعاليم إىل العودة العلوم دار يف رضا رشيد تلميذ البنا حسن أراد وملا
األيديولوجية بتحقيق يقوم ثوري إسالمي حزب لتأسيس حلمه وتحقيق املجاهد، اإلسالم
جنود وأمام القناة ضفاف وعىل اإلسماعيلية املسلمنييف أسساإلخوان الثورية اإلسالمية
أكربَ الوفد بعد الجماعة وأصبحت الكبري، التل يف وقيادتها الرشقية، يف اإلنجليزي االحتالل
حسن اغتيل وملا بسنتني. وبعدها املرصية الثورة قبل األربعينيات يف سيايسشعبي تنظيم
والضباط اإلخوان قيادة بني الصدام وبعد الرسي، التنظيم تكوين وبداية ١٩٤٩م يف البنا
وتعذيبهم األرض تحت اإلخوان ونزول قياداتهم بعض واستشهاد ١٩٥٤م يف األحرار
من والثأر املجتمع من االنتقام يودُّ غاضب. رافٌض منهم جديد جيٌل نشأ السجون يف
السجن يف قطب سيد تحوَّل أن بعد خاصة واملاركسية والقومية الليربالية العلمانية النظم
والرأسمالية اإلسالم ومعركة اإلسالم يف االجتماعية العدالة من التعذيب أهوال وتحت
إیمان إىل مه ويقسِّ املجتمع ر يكفِّ الذي الطريق يف معالم إىل واإلسالم العاملي والسالم
تحت البرش حاكمية ضد هللا حاكمية إىل ويدعو وطاغوت. إيمان وجاهلية، إسالم وكفر،
اآلخر. عىل أحدهما بقضاء إال االثنني بني عالقة وال متناقضان. وكأنهما املودودي تأثري
إالهللا. إله ال شعار تحت فرید قرآني جیٌل إال والطاغوت والجاهلية الكفر عىل يقيض وال
تمارس الحالية. اإلسالمية الجماعات جيل لتكوِّن ثالثة مرة اإلصالحية الحركة فارتدَّت
أو املساومة يقبل ال املطلق فالحق عليها. الخارجني حتى ر وتكفِّ السالح، وتحمل العنف،

الحوار.3
حرب أثناء أفغانستان يف املعارصة اإلسالمية للحركة الفعالية تعود األفغاني وإىل
يظن منها كلٌّ الِفَرق، بني أهلية حرب إىل تتحول أن قبل السوفيتي الغزو ضد االستقالل
سنوات ثالث مدى عىل املسلمني عجز من بالرغم والهرسك البوسنة ويف الناجية، الفرقة أنه
وفلسطني لبنان ويف املسلمني، حساب عىل الرصاع إلنهاء العالم يف األوحد القطب وانتظار

سيد الشهيد اإلمام و«أثر املعارصة»، الدينية الجماعات عىل املودودي األعىل أبي «أثر دراستنا انظر 3
املعارصة»، اإلسالمية الحركات ،«٥ «ج مرص، يف والثورة «الدين يف املعارصة» الدينية الحركات عىل قطب

ص١٦٧–٣٠٠. ص۱۲۳–١٦٦، ۱۹۸٩م، القاهرة مدبويل،

13



األفغاني الدين جمال

والنظم الفكر حرية إىل ودعوته وليرباليته األفغاني استنارة دون اإلرسائييل االحتالل ضد
ثورة منذ القرن، وأوائل املايض القرن ليربالية بني املسافة بعدت فقد والدستور. الربملانية
منذ األخرية العربية الثورات قَضت أن بعد الجيل هذا وبني ۱۹۱۹م، ثورة حتى ١٨٨٢م
التي الوراثية امللكية النظم عن وغابَت العربية، الليربالية النظم عىل الخمسينيات أوائل
مجالس يف الديمقراطية أشكال من وبالرغم العربي، الثوري املد انحسار بعد ترسَخت

األقطار. بعض يف الحزبية والتعددية والربملان واألمة والشعب الشورى
عىل الوطني العمل من واستبعادها اإلسالمية الحركة اضطهاد طول أن ويبدو
بالرفض، والرفض باإلقصاء، اإلقصاء تقابل مناهضة حركة إىل حولها قرن نصف مدى
العدو بني تفرق ال بالسالح. والسالح بالعنف، العنف وتواجه باالستبعاد، واالستبعاد
بني تفرق وال والعسكرية. امللكية الداخيل، العدو وبني والصهيونية، االستعمار الخارجي،
االجتماعي التحرر ومرحلة االستعمار، ضد الوطني التحرر مرحلة التاريخيتنَي، املرحلتنَي
عىل الداخل ضد للنضال األولوية البعض يعطي بل الدول. استقالل وبعد التخلف ضد
من فلسطني تحرير عىل الطاغوت من العربية األنظمة ولتحرير الخارج ضد النضال
حني يف ِبأَنُْفِسِهْم﴾، َما ُوا يَُغريِّ َحتَّى ِبَقْوٍم َما ُ يَُغريِّ َال هللاَ ﴿إِنَّ إذ االستيطاني. االستعمار
اءُ ﴿أَِشدَّ الداخل، ضد النضال عىل الخارج ضد للنضال األولوية أعطى أيًضا القرآن أن
هو األصغر والجهاد النفس، جهاد هو األكرب الجهاد وجاعلني بَيْنَُهْم﴾، ُرَحَماءُ اِر اْلُكفَّ َعَىل
األحاديث تأويل سوء من األوائل اإلخوان تحذير من بالرغم الخارجي العدو ضد الجهاد

والصهيونية.4 االستعمار ضد الجهاد عىل لخطورتها صحتها من التيقن وعدم
العربي الفكر يف سائَدين خطابنَي بني االستقطاب عرص يف األفغاني داللة وتظهر
العلماني والخطاب يقول، يعرفماذا وال يعرفكيفيقول الذي السلفي الخطاب املعارص،
الذي الثالث الخطاَب األفغاني يقدِّم إذ يقول. كيف يعرف وال يقول ماذا يعرف الذي
إعادَة اإلسالمي اليسار حاول الذي الخطاب وهو يقول. ماذا ويعرف يقول كيف يعرف
أهلية حرب إىل ل تحوَّ االستقطاب وأن أما االستقطاب. بداية يف الثمانينيات أوائل يف صياغته
والشباب، والشيوخ والنساء األطفال من األبرياء دماء باآلالف، الدماء وإراقة الجزائر يف
والخليج يفمرصواليمن القالقل ويُثري رافاه، الجيشوحزب بني بالنزاع تركيا يهدِّد وأصبح

القاهرة اإلعتصام، دار الجهاد، دار هللا، سبيل يف الجهاد املودودي: األعىل أبو قطب، سيد البنا، حسن 4

.١٩٧٧
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الثالث الخطاب داللة أصبحت وتونسفقد واملغرب والعراق سوريا يف الكبت ولدرجة وليبيا
الداخل يف للغاية ًة ملحَّ السيايس، اإلسالم أو الثوري اإلسالم أو الوطني اإلسالم األفغاني، عند

آٍت. قرن إىل مىض قرن من التحول عرص ويف والخارج،
نضالنا جذور قطع أجل من جيلنا يف األفغاني صورة لتشويه محاوالت وظهَرت
والثورة السلفي اإلسالم بني لالستقطاب إبقاءً الثوري اإلسالم عىل والقضاء الوطني
مثاًال وحده الباحث يبقى وحتى بالثانية، واإلعجاب األول من والفتور الغربية، العلمانية
الوطني اإلسالمي وليس العلماني بمضمونه للمرصيني مرص شعار ورافًعا للوطنية
محطَّ أصبحت التي إيران يف اإلسالمية الثورة ملخاطر ودرءًا القبطي بمضمونه وربما
متخلًفا؛ إال يكون ال واإلسالمي غريبًا إال يكون ال فالثائر اإلسالمية. العربية للشعوب جذب
الرشقية للجامعة ودعوته لالستعمار واملعاداة الوطنية حتى األفغاني يف سيِّئ يشء فكل
ديني، واملبحوث علماني والباحث إسالمي، واملبحوث قبطي فالباحث الغرب؛ مواجهة يف

رشقي.5 واملبحوث غربي والباحث
األفغاني صورة وكأن الربيطانية، املخابرات أرشيف من الصورة هذه استمدَّت وقد
املعادية االسترشاق كتب ويف وتالميذه، األفغاني كتابات يف منها األعداء ملفات يف أصدُق
األفغاني؛ من نقٍد موضَع كانت التي وِقيَِمه الغرب عن دفاًعا املعارصة اإلسالمية للحركة
ذريعة إليجاد لتشويههم الوطنيِّني عن العامة املباحث تقارير مثل املخابرات فتقارير
وقد إباحي.6 والليربايل شيوعي، واالشرتاكي إرهابي، فالوطني وتعذيبهم. عليهم للقبض

األفغاني: عن قيل

وآرائه. ورسالته حياته يف حاسم عنرص الجنسية وكأن أفغانيٍّا ولیس إيراني (١)
ردَّ الذي وهو األقوام. بني توحيد وكعامل الجماعة بني كرابط الجنسية حارب الذي وهو
املايض، القرن يف راَجت التي العنرصية ونظريته والعرق الثقافة بني الربط يف رينان عىل
عىل فالرتكيز الرشقية. السامية العقلية انحطاط مقابل يف الغربية اآلرية العقلية ق تفوُّ
الوطنية الدولة ومن املبحوث، عىل الباحث ومن املايض، عىل الحارض من إسقاط الجنسية
عن عرقي بيولوجي حديث إىل الجنس عن الحديث ويتحول الخالفة. عرص عىل املعارصة
فضَل ال وجعَلت الشعوب، بني ساَوت ثقافة يف الدم وفصيلة البرشة ولون الوجه مالمح

الصالح. والعمل بالتقوى إال عجمي عىل لعربي

أسبوعيٍّا. حلقات عرش عىل ٢٦ / ٤ / ٨٣ من ابتداء التضامن مجلة الغامض، اإليراني عوض: لويس 5
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املسلمني. من األغلبية قلوب إىل للوصول السنة أهل من أنه ادعى شيعي، طائفي (٢)
الدِّعاء األمة من املسلمون أخرجهما معارصتني شيعتنَي فرقتنَي من بهائي بابي إنه بل
واألفغاني والشيعة. السنة بني املوروث التقليدي للنزاع استثماًرا النبوة، هللا وبهاء الباب

التاريخي. الخالف هذا وتجاوز األمة وحدة إىل يدعو نفسه
يف السياسية واالنقالبات املؤامرات من عديد يف شارك انقالبي، إرهابي (٣)
إسماعيل الخديوي اغتيال دبر أخيه. ضد أًخا بل فريق، ضد فريًقا مؤيًدا أفغانستان،
األنظمة من الثوريني كلِّ عىل عادة يُلقى الذي االتهام وهو النيل. قرص كوبري عىل
االحتالل ضد املرشوعة الفلسطينية املقاومة اتهام مثل االحتالل نظم أو التسلطية الرجعية
يفحني يساندها. َمن تجد ال محارصة جماعية أو فردية أفعال اإلرهاب باإلرهاب. الصهيوني
تعاليمه. بفضل اإلسالمي العالم يف الثورات من كثري اندالع بدليل شعبية حركات الثورة أن
بفضل الحديثة االنقالبات قامت وقد السودان. يف املهدية والثورة مرص، يف العرابية الثورة
يف حدث وكما والستينيات الخمسينيات يف مجتمعاتها بتثوير النامية البالد يف الجيوش
والسافاك. الشاه إرهاب ضد إيران يف اإلسالمية الثورة نجَحت كما األخرية. العربية الثورات
والدستور الحزبية والتعددية الربملانية النظم عن املدافعني كبار من فاألفغاني ذلك ومع
ال اإلصالحية الحركة يف للتحديث نمًطا الغربية الليربالية أصبحت حتى املقيدة وامللكيات
عند العلمانية أو التونيس الدين وخري الطهطاوي عند السياسية الليربالية وبني بينها فرق
إخوانية تيارات ظهَرت وقد محمود. نجيب موىسوزكي وسالمة أنطون وفرح شميل شبيل
التأسيس) (تحت الوسط وحزب والكويت واليمن األردن يف الليربايل النموذج هذا إىل تعود

مرص. يف

مثل: وذلك 6

(بالفرنسية) األفغاني الدين جمال بالسيد تتصل منشورة غري وثائق مهدوي: أصغر إفشار، إيراج (أ)
١٩٦٣م. طهران

منشورة، غري دكتوراه (رسالة مرص يف األفغاني الدين جمال السيد تراث زاده: قدس ألربت (ب)
١٩٦٤م). إنديانا جامعة

١٩٦٩م). باريس (بالفرنسية، باألفغاني ب امللقَّ أبادي األسد الدين جمال باكرمان: هوما (ج)
١٩٦٦م. لندن عبده، ومحمد األفغاني کدوري: إیيل (د)

۱۹۷۲م. کالیفورنیا األفغاني، الدين جمال السيد کیدي: نیکي (ه)
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واملنهج املوضوع

باملستبد قال ولو حتى استبداد إىل استبداد من ينتقل نازي، تسلطي استبدادي (٤)
العادل املستبد أن والحقيقة ا. مستبدٍّ يكون ال والعادل عادًال يكون ال فاملستبد العادل.
يف وبسمارك اليابان وبنهضة عيل بمحمد وإعجابه عرصه يف النهضة تجربة عن تعبري
اإلمام، يف والعدل القوة صفتَي باجتماع قديم رشعي حكم عىل ذلك يف ويعتمد أملانيا.
البالد، عن للدفاع رضوريٌّ القويَّ الحاكَم ألن التعارض؛ حالة يف الثانية عىل األوىل وأولوية

الظلم. ومقاومة العدل مراعاة رضورة عىل ينبَهه أن العالم ويستطيع
عزل عىل يتآمر معه. ويخطط إستانبول يف رياض مع يتفق ومناور، متآمر (٥)
الخالفة، ومع تركيا ضد محاور، ضد محاور يُقيم حلمي. عباس وتفضيل إسماعيل،
الخالفة، عن دفاًعا الوثقى» «العروة أنشأ القرشية. الخالفة ومع العثمانية الخالفة وضد
من آخر باحث ادعى كما الغاية. لهذه السلطان له أرسلها التي التأسيس رسالة واختفت
النقاب لكشَفت ظهَرت لو تولستوي. إىل عبده محمد من خطرية رسالة اختفاء امللة نفس

املستور. وبان
سيايس. مذهب إىل ينتمي وال وبطن، ظهٌر وله حال، عىل يثبت ال متلون، انتهازي (٦)
املفكر. صفة منها أكثر السيايس صفة وهي فيه. يثقوا أن بعد والئه يف الحكام كل يشكُّ
بل العمل أجل من النظر عن تنازل أو السياسة أجل من بالفكر ى ضحَّ أنه ذلك يعني ال
األفغاني ويعرتف املسلمني. لوحدة تحقيًقا والِفَرق املذاهب تجميع عىل القدرة عن يكشف
الفاريس: بالنثر نفسه عن يقول إذ الناس؛ ذهن يف صورته عن ويكشف بذلك نفسه
رافيض، أني يحسبون والسنة مجويس، أني يظنون رويسواملسلمون أني يعتقدون اإلنجليز
أني يعتقدون األربعة الرفاق أصحاب وبعض عيل)، (أعداء نصيبي أني يخالون والشيعة
واألتقياء مادي أني يظنون باهلل واملؤمنون بابي، أني يتوهمون األئمة أتباع وبعض ابي، وهَّ
أني يظنون واملؤمنون جهوًال، يعدونني والعلماء التقوى، من مجرد خاطئ أني يتصورون
من منبوذ املسجد، من منفي ذويه. من يعدني املسلم وال إليه يدعوني الكافر ال كافر.
متفلسف ، حرٌّ مفكِّر اإليمان، قويُّ دینيٌّ عالٌم أخرى: صورة له الوقت نفس ويف املعبد.
ِفَرق بني ويجمع الشمل، يلمَّ أن يحاول النوع هذا من مفكر كلِّ صورِة نفُس وهي ملحد.
سلفيٌّ الشيوعيني وعند ، متخفٍّ شیوعيٌّ السلفيِّني عند فهو الوطني. الخطاب د ويوحِّ األمة،

. شيوعيٌّ إخوانيٌّ الدولة وعند ، متخفٍّ
عىل قيلت التي التهمة نفس وهي القيرص. لحساب يعمل سوفييتي، عمیل (٧)
عرص يف الثالث العالم يف الوطنيِّني الزعماء كلِّ وعىل بل االستقطاب، عرص يف النارص عبد
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الرشق توحيد أراد الذي هو واألفغاني ألملانيا، عميل إنه لينني عىل وقيلت بل الوطني. التحرر
استأنفها وقد الرشقية. الجامعة مع اإلسالمية الوحدة لديه وتتداخل الغرب. مواجهة يف
أنا إبراهيم حافظ منذ مرصبالرشق لربط ملهٍم أكربَ وكانت وهويشمنه. جالييف السلطان
الرشق، كوكب حتى الرشق مرآة مثل املرصية والصحافة الرشق مفرق يف العالء تاج

امللك. عبد وأنور نیدهام، عند الرشق وريح
دام ما زعمائها، من وكان املاسونية، املحافل من عديد إىل انضم یهودي، ماسوني (٨)
الذي العام نفس يف تُويف أنه من بالرغم صهيوني ويهودي مثلها. العالم عىل السيطرة يريد
أنه مع صنوع يعقوب صديق هرتزل. بزعامة بازل يف األول الصهيوني املؤتمر فيه عقد
ولويس النقاش، وسليم الضموري، سليم مثل املهاجرين الشام لنصارى أيًضا صديق
نرصاني، بأنه يُتهم ولم قلبه، إىل تالميذه أقرب إسحاق وأديب شميل، وشبيل صابونجي
عىل وينبِّه املبحوث، عىل وإسقاطها الباحث من بغيضة طائفية عن االتهام هذا ويكشف
إىل يسعى مفكر ولدى القومية عىل تقوم ال ثقافة يف مرصيته من إقالًال للشوام صداقته

والشام. مرص بني بداية األمة وحدة
أحالمه. يحقق متطلع سيايس جمهورية، رئيس يكون أن يريد شخيص، طموح (٩)
به استقر حتى نظام كل من مطارًدا كان الذي وهو السودان. عىل رفضتتويجه الذي وهو
لصالحه يعمل بأنه وطني زعيم كل يتهم ما وعادة الوثقى. ينرشالعروة باريس يف املقام
يف ديجول فعل كما األوطان وبني بينهم للتوحيد الزعماء بعض يدفع مما للوطن وليس

فرنسا. أنا الشهرية عبارته
نظريٍّا سياسيٍّا فكًرا يرتك لم خطابي، حمايس القطري. الواقع يَِع لم مثايل (١٠)
زال ما عرصاألفغاني كان فقد املايض؛ للحارضيف قراءة الصورة هذه أن والحقيقة منظًما.
دفاع فكان الخالفة. مركز ضعف بعد االنفصال األقطار محاوالت من بالرغم عرصالخالفة
تفتيتها. بعد عليها للقضاء د يتوحَّ الذي االستعمار من لها حماية األمة وحدة عن األفغاني
زال ما املعارص العربي والخطاب والفرنيس. والرويس اإلنكليزي االستعمار بني فرق فال
النضال أجل من النخبة اختارته جماهريي خطاب ألنه التنظري؛ من املستوى هذا عىل
مع وقطَعت التعليم من شأًْوا بلَغت مستقرة مجتمعات يف نظريٍّا خطابًا وليس الوطني
والثورة األمريكية والثورة الفرنسية، الثورة يف الخطاب نوع نفس وهو املايض. تراثها

النوع. يف وليس الدرجة يف اختالف مع الروسية
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الوطني النضال جذور عىل قضاء الحقيقة يف هو األفغاني لصورة املتعمد التشويه هذا
حكم وهو وكرامته. الوطن وحدة عىل حرًصا بها التمسك إىل الحاجة فيه تشتد وقت يف
لالستعمار عدائه مثل واحدة حسنة له يرتك لم العلمية. غري دوافعه له عليه مسبق
والئها ملعرفة القلوب عىل يشقُّ الثورية. للقوى وتوحيده للمسلمني وتثويره ولالستبداد
املرحلة من حياته، مسرية عىل القومي التصور يسقط أيًضا. الباحث عىل ينطبق قد ما وهو
وانتزاعها لهزِّها املراحل أكرب هي واألخرية املرصية، املرحلة إىل الرتكية املرحلة إىل األفغانية
عىل القضاء أجل من رحالته إىل واملفكر تاريخ. إىل الفكر يحول الوطني.7 الشعور من
فكره ويقيم رحالة. وانطباعات الظروف، وليَد دام ما التأثري عىل وقدرته الفكر استقالل
الدهرية إن بل الشخص. ضد الحجة طريق عن الفكر رفض الشخيصلسهولة سلوكه من
القديم الرشق تراث من غنوصية مجرَد أصبحت اإلنجليز عميل خان بأحمد ارتبَطت التي
ثم األمم نهوض التاريخ، يف فلسفته من السخرية وتتم . سيايسٌّ مغًزى لها يكون أن دون
تراث من أنها مع والصناعة النبوة عن محارضته ومن جديد، من نهوضها ثم سقوطها
اتهموا الذين الخصوم موقف إىل وينضم سينا. وابن الفارابي خاصة القدماء الفالسفة
وعامة، خاصة إىل الناس وقسمته بالصناعة، وتشبيهها النبوة وإلنكاره باإللحاد األفغاني
يف إال والعلمانية التقدمية یرى ال علماني، تقدمي والباحث والفيلسوف. النبي بني وتقريبه

القديم. الفلسفي الرتاث يف جذورهما دون الغربي الرتاث

والشخصية السرية (2)

ميالده، تاريخ فيها يذكر كبرية. داللة ذات الذاتية لسريته فقرات ثالث يف األفغاني كتابة
يهم الذي إنما التاريخ. يهمُّ وال قرن. نصف أو عرص نصف وعاش كبري. نفع ذي غري وهو
وليس أفغاني بأنه يعرتف ثَم ومن األفغان، بالده مغادرة إىل اضطر عرصها. يف الشخصية
إىل ثم مرص إىل الهند وترك البرش. يف البيولوجية الساللة أهمية عدم من بالرغم إيرانيٍّا
طلب يف رياضة والسجن خاطرات. مجرد للناس، مفيدة غري الرحالت هذه وكل اآلستانة،
إىل وصوله وعدم لخموله نفسه عن راٍض غريُ وهو شهادة. والقتل سياحة، والنفي الحق،
األوىل بمهمته يَُقم لم ثَم ومن والنفي. السجن مرتبة إىل فقط وصل بل الشهداء، مرتبة

أخرى. حلقات خمس وحدها املرصية واملرحلة حلقات، خمس والرتكية األفغانية املرحلتان تستغرق 7
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وللرشقيني عامة اإلنساني للنوع جليًال عمًال يرتك لم أنه مع به املناط الجليل وبالعمل
التهور.8 إىل االعتدال من الخروج حد إىل اقتحمه إال خاصة

املايض القرن يف يكن ولم القرن هذا ابن قومي، تصور فذلك رأسه مسقط إذن يهمُّ ال
بالقرب ُولد ولكنه وإيران. أفغانستان بني قومية حدود هناك تكن لم اإلسالمي. العالم يف
باريس. يف ثم مرصوتركيا ويف وإيران الهند يف أقام األفغان. بالد رأسه ومسقط كابل، من
معه يحمل الغرب، مقابل يف رشقي هو متصل. والفكر واحدة، والشخصية املقام د تعدَّ

الرشق. هموم

ش��رق9 ال��ه��م ف��ي ك��ل��ن��ا ول��ك��ن داًرا م��خ��ت��ل��ف��ون ون��ح��ن ن��ع��م��ت

االعتماد ودون بنفسه اختربه مما حياته عن قصرية مقدمة املخزومي محمد كتب وقد
كما ومالمحه. فكره بني وشخصيته، حياته بني فرق ال آخرين، من كتابتُه سبق ما عىل
أن مع الذاتية سريته كتابة يف رغبته محبِّيه، من وكان الهالل، صاحب زيدان جرجي أبدى
ونُرش األفغاني، وفاة بعد إليه املخزومي أرسلها لذلك صاحبها؛ وفاة بعد كتابتها العادة
«العيان قال: الدين جمال إىل الرغبة هذه املخزومي أبدى وملا «الهالل». يف منها جزء
يف تائه مترشد أي رسي»، «رسي، عنه، اآلخرون قاله ما يكفي ترجمان». إىل يحتاج ال

عليه. الحميد عبد السلطان إقبال بعد اده وحسَّ خصومه لدى صورته وهي األرض.
كان ذلك ومع الدين. بحكمة التمسك شديَد باأللوهية، مؤمنًا العقيدة، صحيَح كان
املألوف عىل والخروج الغرابة لدرجة مجتهًدا املذهب، يف التقليد ومن التعصب من نفوًرا
أو ارتجله خطابًا يذكر النسيان. بطيء الحفظ، رسيع الذاكرة، قويَّ كان التفسري. يف
لربهانه ويرضخ إليه مخاطبَه يجذب الحجة قويَّ كان سنني. منذ ألَّفه كتابًا أو أماله مقاًال

بالدي ترك إىل واضطررُت عرص. نصف من أكثر وعمرُت ١٢٥٤ه، سنة ُولدت أني يذكر ملن نفع وأي 8

عن االبتعاد عىل وأُجربت الهند، مبارحة عىل وأُكرهُت واألعراض. األهواء بها تتالعب مضطربة األفغان
ال خاطرات األحوال هذه كل األرض. عواصم أكثر ومن اآلستانة ومن منها نُفيت قل شئت إن أو مرص
دار عمارة، محمد د. إعداد الكاملة، األعمال األفغاني الدين (جمال للقوم. فائدة أدنى فيها وليس ني، ترسُّ
األفغاني، الدين جمال خاطرات وأيًضا، ص٥٣٣–٥٣٨؛ ،١٩٦٨ القاهرة، والنرش، للطباعة العربي الكتاب

ص١٦–١٨). ،۱۹۸۰ بیروت، الحقيقة، دار باشا، املخزومي محمد جمعها
ص٦. خاطرات 9
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أخرى مقدمات عنها تتولَّد التي املقدمات يف الخاص أسلوبه له ساطًعا. يكن لم ولو
دون منها التخلص أو عليه الحجة إبطال يف الخاص ألسلوبه جدًال إقناعه يتعذر بالطبع.
حادُّ وهو حجج من أغفل ما عىل ويدلُّه يفحَمه، أن بعد الحقَّ خصَمه يُعطي مكابرة.

الصعاب. له ويُذلِّل العظائم عىل خاطبه َمن يحمل املزاج، يف حدة من يخلو ال الذهن
ويتكلم الناس. يحجم حيث يقدم جريء. شجاع الهمة، كبري النفس، عظيم وهو
ويف محبوبًا. منه أكثر ُمهابًا كان الذهنية. بمبادآته رسيع رهبة، أو رغبة يسكتون حني
لم التجرب. لحد والعظماء امللوك عىل متكربًا منه، أقل من مع متواضًعا كان الوقت نفس
فكره يمدح أو سماحتكم أو دولتكم بألقاب يخاطبه بمن ا مستخفٍّ بنفسه، مغرتٍّا يكن
القلب طمأنينة إىل الوصول الصفات بهذه غرضه كان املوت. واحتقار وخطابته وحكمته
ممالكه؛ وملة الرشق يف الغالب العنرص ألنهم املسلمني يذكر يكتمه. ولم الحق قال بأنه
نفس ويف وتقريبهم. وتنبيههم الرشقيني إيقاظ أراد اإلسالمية. األمة عىل يدل لفظ فالرشق
الحرية عىل تقوم التي العمومية الحقوق يف جميًعا بينهم يساوي البرش، لخري محبٌّ الوقت

العاقلة.10
ابن أستاذه سیرة الجوزجاني كتب كما عبده محمد تلميذُه سريتَه كتب َمن وأفضل
سعد قرية يف ُولد سياسية. ألسباب جزءًا وكتم اآلخر، البعض ونَيس بعضها، كتب سينا.
رأى ملَّا والُده به واعتنى الثامنة. سنِّ يف تعلَّم كابول. إىل أبيه مع وانتقل ١٨٣٩م، عام أباد
والتفسري والرشيعة والتاريخ العربية علوم يف برع العقل. وذكاء والعزيمة الفطرة قوة فيه
مثل العقلية العلوم بعض يف برع كما والتصوف. والكالم الفقه وأصول والفقه والحديث
والفلك، والجرب والهندسة الحساب مثل الرياضية والعلوم واالقتصاد، والسياسة املنطق

الحكمتنَي. بني فجمع والترشيح. والطب
أنه طفولته باآلستانة حياته سنوات آخر يف رافقه الذي باشا املخزومي محمد ويربز
بن الحسني إىل وترتقي املحدث، الرتمذي إليها ينتسب أفغانية أرسة من صفر السيد ابُن
لألرسة وكانت الرشيف. لنسِبه احرتاُمه له علم بيت يف كابول، أعمال من كنر يف نشأ عيل.
والد نقل الذي خان محمد دوست اإلمارة سلبها ثم األفغانية. األرايض بعض عىل السيادة

كابول. إىل أعمامه وبعَض الدين جمال

ص١٥–١٨. السابق املصدر 10
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إىل سافر ثم عرشة. الثامنة يف وهو املشايخ تعليَم وأكمل التقليدية، بالطرق تعلَّم
الستكمال الحديث، وأحيانًا التقليدي اإلسالمي التعليم موطَن كانت فقد عام؛ ملدة الهند
عادات عىل فتعرَّف الحج. فريضة ألداء الحجاز إىل ومنها الحديثة. الرياضية الدروس
محمد دوست حكومة يف موظًفا كابول إىل عاد ثم آخر. عام ملدة الشعوب وأخالق األمم
واشرتك عمه، وابُن صهُره شاه أحمد يحكمها كان التي هراة لفتح األفغاني رافقه خان.
خان. عيل شري عهده ويلُّ إمارتَها وتقلَّد املدينة وفتحت األمري تويف أن إىل الحصار يف
وانترص آية. ومحمد أسلم ومحمد أعظم محمد إخوته عىل بالقبض وزيُره عليه وأشار
توىلَّ ثم منافسيه. عىل وغلب األمري أمر عظم حتى سويٍّا وفرَّا أعظم. ملحمد األفغاني
استبداد دون له ومستشاًرا األول الوزير وجعله األفغاني عظَّم الذي أعظم محمد بعده
ترك هزيمته. إىل أدى مما األحداث أبنائه إىل األمر فأوسد عليه. صدره أوغر حتى بالرأي
الحكومة استقبَلته وهناك الهند. طريق عن للحجج الحجازية األرايض إىل األفغاني بعدها
وأخرَجته اإلنجليزية الحكومة به ضاَقت الهند يف نشاطه وبعد حارٍّا، استقباًال اإلنجليزية
بريطانيا، آذان لطنَّ ذبابًا كانوا لو بأنهم الهنود إىل الشهري نداءَه ه وجَّ خروجه وقبل منها
الغزنوي السلطان يجئ ولم بريطانيا. جزيرة وأغرقوا البحر لخاضوا سلحفاة كانوا ولو

السالح.11 شاهًرا فاتًحا بل الدمع يذرف باكيًا الهند
وخالطه األزهر. الجامع عىل فيها تردَّد يوًما أربعني بها مرصوأقام إىل الهند من نُفي
منه لهم فقرأ األظهار، رشح قراءة منه وطلبوا إليه، ومالوا السوريِّني العلم طلبة من كثريٌ
إنارة يف األثر أبلغ له كان ولكن مرص، يف قصريًا مرة أول مقامه كان بيته. يف بعًضا
عنه يبحث كان ما وهو عرصيٍّا، رشًحا القدماء رشح عىل والجرأة الجديد بالعلم األزهريني

املرصية. الجامعة يف إال يجده ولم بعد فيما حسني طه
بزيِّه األتراك عليه وأقبل باشا، عايل األعظم بالصدر والتقى اآلستانة، إىل سافر ثم
اإلسالم شيخ حفيظَة أثار مما املعارف بمجلس عضًوا ُعنيِّ أشهر ستة وبعد األفغاني.
دار مديُر إليه طلب بأن عليه فتآمر رزَقه، تمسُّ كانت التي األفغاني آلراء الوقت ذلك يف
املعارف وزير عىل وعرَضه الخطاب فكتب الصناعات. عىل للحثِّ خطابًا يُلقَي أن الفنون
الخطاب قام وقد فاستحسنوه. املعارف مجلس أعضاء بعض وعىل الضابطة مشري وعىل

ص٢٤. خاطرات 11
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للتدبري، مركز املخ هو فامللك البدن؛ يف بعضو صناعة وكل حي، ببدن املعيشة تشبيه عىل
جسم يتألف النحو هذا وعىل الرِّجالن، واملالحة الكبد، والزراعة العضد، والحدادة واإلدارة
جسم ال كان وملا سينا. وابن الفارابي من املوروث القديم التشبيه وهو اإلنسانية السعادة
األوىل للبرش. كسب والثانية إلهية، هبة األوىل الحكمة. أو النبوة هي الروح فإن روح بال
االتباع واجبة األوىل والصواب. الخطأ يعرتيها والثانية صادقة األوىل ظن، والثانية يقني

اإللهي. للرشع مخالفتها عدم برشط واألفضل األوىل جهة من مندوبة والثانية
يف املزايدين كعادة صنعة النبوة يعترب بأنه األفغاني واتهم اإلسالم، شيخ غضب
توجيهاِته وأعطى الصناعة. عن خطاب معرض يف النبوة ذكر وأنه عرص، كل يف الدين
السياسة، ورجال الدين رجال أيدي يف الجاهز اإلعالمي الجهاز هذا املساجد، خطباء إىل
بالرضورة. الدين من علم ما وإنكار بالكفر واتهامه بمقاضاته واملطالبة األفغاني بنقد
األعظم الصدر وخِيشَ ضده. وفريق معه فريق فريقني، الناس وانقسم الفتنة، ووقَعت
وأنه الجمود، أهل عن له معتذًرا النفوس، َ تهدأ كي اآلستانة بمغادرة األفغاني وطالب
والسياسية الدينية السلطتنَي يناهض األفغاني ومثل اإلسالم. شيَخ يجعَله أن بودِّه كان

. والعلنيَّ الخفيَّ تعاونَهما ويفضح
الَقی حتى فيها سياحة ٢٢ / ٣ / ١٨٨٧م يف مرص إىل اآلستانة األفغاني غادر ثم
الكالم كتَب عليهم وقرأ العلم. طلبُة حوله والتفَت إليه. فمال اإلصالح رجل باشا ریاض
يوم األزهر ويف بيته يف الفقه أصول مع والفلك والعقلية الطبيعية النظرية والحكمة
عن والدفاع األوهام عىل للقضاء محاوالته يف واستمر مرص، يف أفكاره فذاَعت الجمعة.
الحاقدون عليه وحقد الحساد، فحسده حلقاته. واتسَعت به، وتأثروا تالميذه نبغ العقول.
بفتاوى املتأخرون حرََّمها التي الفلسفة بقراءة واتهموه عرص. كل يف الحال هو كما

قصد. عن املتعلمني أنصاف طريق عن عنه ينقلون ما وشوَّهوا الصالح. ابن
األفغاني كان وملَّا عليه. القلوَب وجمع األفغاني وأيَّده مرص حكَم توفيق توىلَّ تم
شئونها يف األجانب ِل تدخُّ تزايَد ورأى مرص أحوال يف نظر فقد السياسة، إىل بفطرته مياًال
أم العقول بتنوير أو الصالح الحاكم بتأييد األحوال تتغري كيف يفكر فبدأ يوم. بعد يوًما

منها. موجود هو ما وتنشيط اإلصالحية الجمعيات إنشاء عىل بالعمل
أن دون رؤسائها من وأصبح االسكتلندي، املحفل املاسونية، الجمعية إىل فانضم
وأنه بالسياسة، لها دخل ال إنها قال َمن عىل ا ردٍّ انتقدها، عايشها أن وبعد ذلك. يُخفَي
والخوف الخمول فيها ينتقد التي بآرائه املحفل وضاق الحكومة. بطش من عليها يخىش
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حركة إىل الغربية املاسونية لتحويل الفرنيس للرشق تابًعا وطنيٍّا محفًال وأنشأ والجبن.
تالميذه من املرصيني واملصلحني املفكرين من بارز عدٌد املحفل إىل وانضم مرصية. وطنية
إلنصاف الجهادية ناظر إلنذار شعبة ُشَعب. إىل مه وقسَّ والوجهاء. العلماء من ومريديه
الخاصة القوانني به تسمح مما أكثر السودان يف يعملون الذين الوطنيني املرصيني الضباط
للضابط مدة أقىص تكون بأن وطالب واملتمرصين. والرشاكسة املرصيني بني بالتناوب
دون سنوات أربع مكوثه من بدًال رشكيس ضابط باملرصي يستبدل بعدها سنتني املرصي
أخرى وشعبة وزير، من شفاعة أو أمري من له سنَد ال آخر مرصي استبدال أو استبدال
واملصالح النظارات لباقي وغريها لألشغال، ورابعة للمالية وثالثة الحقانية، ناظر إلنذار
غري مع الرواتب يف واملساواة املرصيني املوظفني مع العدل وإقامة الحق إلحقاق األمريية

قيام. خريَ بواجباتها َعب الشُّ وقامت املرصيني.
لها األفغاني تحويل من وجزع باملاسونية. ذلك قبل يبايل ال وكان األمر. توفيق بلغ
أنه وأخربه الخديوي استدعاه ثم له. األفغاني زيارة يف فرتدَّد مرصية. وطنية حركة إىل
الثورية األفغاني أفكار ترضُّ قد ذلك ومع مرص. تقدَُّم ويبغي املرصيني لكل الخري يحب
الحكام وصايا فرض يف العادة هي كما فهمها عن قاًرصا زال ما ألنه املرصي؛ الشعب
وطالبَه والعلماء، العقالء بينهم من وأن مرص شعب عن األفغاني دافع الشعوب. عىل
له وأضمر بكالمه الخديوي يرَض ولم للعرش. أثبُت فهذا البالد. حكم يف األمة باشرتاك
وحثِّ الخامل واستنفاِر الجاهل لتعليِم املاسوني املحفل يف ُخُطبَه األفغاني واستأنف الرش.
طراز إسحاق، أديب مقدمتهم يف وكان املهضومة. الشعب حقوق عن الدفاع عىل املستمعني
النرصاني، وهو قلبه إىل التالميذ أقرب األفغاني، يسميه كان كما األدب وزهرة العرب

املسلم. وهو ملثبط. إنك وهللا فيه صارًخا عبده محمد بتالبيب يُمسك وكان
تُماطلها منها. حذَرها الحكومة وأخذَت الظهور، يف مرص يف الوطنية الحركة وبدأت
وطلب الهدوء. عىل حافظ ما إذا نيابي بمجلس بالوعد الشعب إىل وتتقرَّب وتُجاملها
الثورة بداية تلك وكانت النيابي.12 للمجلس خطة وضَع الدين جمال من األحرار املرصيون
وليست وطنية حركة وإىل صوفية، وليست سياسية حركة إىل املاسونية تحويل العرابية،
ر ومثوِّ األمة فقيه إىل والنخبة والقادة والوزراء األمراء مصلح من األفغاني ل وتحوَّ غريبة.
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فُرتجَمت بريطانيا. لسياسة نقُده وذاع املرصيِّني، الوطنيِّني بني أفكاُره انترشت الشعب.
وملا جالدستون. فيه شارك واسًعا جدًال وأثاَرت إنجلرتا، جرائد يف ونَُرشت اإلنجليزية إىل
الخديوي وأخاف الحفل، يف أعيُنِه طريق عن إنجلرتا قنصل ل تدخَّ املحفل خطورة اشتدَّت
يف وقابله الهند. إىل وترحيله ١٨٧٩م عام مرص من بإخراجه أمًرا فأصدر خطورته، من
إىل أنتم قائًال فرفض املال، بعَض عليه وعرضوا إيران، وقنصل تالميذه بعُض السويس
كتب وفيها أباد. بحيدر وأقام ذهب. حيثما فريسة يعدم ال والليث أحوج، املال هذا
كلكتا يف والبقاء مغادرتها عدم عىل الهند حكومُة وأجربَته الدهريِّني. عىل الرد يف رسالته
ثم لندن يف أيام ملدة أوروبا، إىل باملغادرة له سمحت بعدها العرابية. الثورة انتهاء حتى

عبده. محمد به ولحق سنوات، ثالث بها وأقام باريس. يف بعدها
يُنشئَ أن وكلَّفته الوثقى. العروة جمعية الفضالء، من مرصجمعية يف تألََّفت وكانت
بتحريرها، عبده محمد فكلف الخالفة. لواء تحت اإلسالمية الوحدة إىل تدعو جريدًة
الرقابة تحت وُوضَعت الهند. يف ُصودَرت تتوقف، أن قبل عدًدا عرش ثمانية منها ونرش
الجريدة دخول بمنع النظَّار مجلس من قراٌر وصدر األرمني. نوبار من بأمر مرص يف
خمسة إىل جنيهات خمسة من منها نسخة لديه توجد َمن كلُّ ويُغرَّم املرصية. األرايض
كانوا سواء الحكم هذا إصدار من والخديوي مرص نظار األفغاني ويربئ جنيًها، وعرشين
الرشقيِّني، وجميع املرصيني عن تدافع ألنها رشقيِّني؛ أو مرصيِّني مسلمني، غري أو مسلمني
مهمُة كانت الخارج. قبل الداخل من البيت وترتيب بينهم، التنازع نبِْذ إىل وتدعوهم
املشتبَه تستدعي الهند يف اإلنجليزية الرشطة وكانت بريطانيا. سياسة مناهضَة الجريدة
وأخرب الردَّ يشأ لم فإن فيه. حديث يف أو الجهاد آية يف وتمتحنه الجريدة بقراءة فيه
إىل مؤبًدا نفيًا نُفَي أثبتها فإذا رأيه. لتحديد أيام أربعة أمهل معتزيل درويش صويف أنه

بالعلماء. امتألت حتى إندومان جزيرة
ثورة قمِع بحجِة مرص يف اإلنجليز ل تدخُّ وزاد السودان، يف املهدي ثورُة اندلَعت ثم
يف الكتابة يف واستمر غوردون. مصري سوء من جالدستون األفغاني فحذَّر السودان.
وترششل سالزبوري استدعياه حتى دسائسها. كاشًفا بريطانيا فحذر السودان موضوع
ومرص اإلسالم نحو إنجلرتا سياسة َ خطأ لهما فأوضح املهدي. يف رأيه عن لسؤاله لندن إىل
وتحقيق املهدي ثورة الستئصال السودان عىل سلطانًا تتويَجه عليه واقرتحوا والرشق.
يف بلفور فعل كما يستحق ال ملن تملك ال ما تعطي بريطانيا ألن فرفض بريطانيا. أهداف
وصاحب لها، متمٌم والسودان للمرصيني فمرص فلسطني؛ دولة بإنشاء وايزمان إىل وعده
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ثم األحرار. األيرلنديون به فأعجب أيرلندا. إصالح بربيطانيا واألوىل الخليفة. فيها الحق
أكثر باريس يف وأقام الوثقى. العروة مصادرة يف بريطانيا واستمرت فرنسا. إىل عاد
الخالفة ودولة وإنجلرتا روسيا سياسات عن مقاالت عدة املجلة يف نرش سنوات. ثالث من
القرآن وحقيقة واإلسالم العلم يف رينان الفرنيس الفيلسوف مع حواًرا وأجرى مرص. يف
اإلسالم يف آرائه من كثري عن ورجع الحجة. وقوة العلم بصحة رينان له وشهد واملعجزات.
الدين. رجال جمود إىل وتأخرهم املسلمني تخلَُّف وأرجع والعمران، والحضارة والقرآن

أصفهان يف والتقى باريس فغادر طهران. إىل الفرس شاه الدين نارص استدعاه ثم
خاص مستشار لقب مع الحربية بنظارة له وَعِهد طهران، إىل وقدَّمه عظَّمه الذي باألمري
خاف ثم الترسع. وعدم بالتدرج الشاه ونصحه قديم، كلِّ تغيريَ األفغاني حاول للشاه.
إىل السفر يف الدين جمال فاستأذنه له. فتنكَّر سلطانه. عىل وخَيش شعبيته من الشاه
األمري عهد يف أوًال وزيًرا كان أنه من عنه عرفوه ملا والتقدير االحرتام هناك ونال روسيا.
والروسية العلية والدولة والفرس األفغان سياسة عن مقاالت ونرشه خان، أعظم محمد
اختالفه سبب عن القيرص سأله وملا الرشق. يف اإلنجليز سياسة من ونفوره واإلنجليزية
من بإخراجه وأمر إيران شاه روسيا قيرص فأيَّد الشورية. الحكومة وأجابه الشاه مع
مكان أيِّ يف وتقدير إجالل كلِّ مع العواصم من وغريها لندن أوروبا، يف فجال روسيا.
ل تدخُّ دون الطغيان حكم عىل لالنقالب إيران ألحرار ومؤيًدا الشاه، استبداَد ناقًدا به، حلَّ
يف بالشاه فالتقى ١٨٨٩م، عام باريس معرض يف األفغاني وجود تصادف ثم اإلنجليز.
فسنَّ الدولة. لتنظيم معه فرجع طهران. إىل العودة منه وطلب الشاه، له واعتذر ميونخ،
وخَيش جديد، من عليه الشاه صدر أوغر ثم شورية. ملكية الحكومة به تكون قانونًا لها
وملا العلماء. وتابعه طهران، من بالقرب قرية إىل األفغاني فذهب سلطانه، تقلُّص من
يف ثورة فقامت مريض، وهو البرصة إىل الرشطة وأخرَجته الشاه عليه قبض أمُره عظم
الدين.13 لجمال ثأًرا بطعنه فارس أهل من رجٌل قتله ثم الشاه. أخمدها مريديه من إيران
وبعد اآلستانة. لزيارة الحميد عبد السلطان من دعوًة ى تلقَّ لندن إىل غادر أن وبعد
جبٌة إال عليه وليس ۱۸۹۲م، عام آخر إليها وذهب الدعوَة الدين جمال َقِبل شديد إلحاح
السلطان استبداد نقد يف واستمر مكان. إىل مكان من نفيه لكثرة رأسه يف وكتٌُب واحدة،

ص٤٥–٥٠. خاطرات 13
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عليه. الحملة لوقف الدين جمال لدى التدخَل الحميد عبد السلطان رجا الذي الدين نارص
يلعب السلطان بأن عليه ردَّ السلطان حرضة يف بالسبحة يلعب أنه املنافقني أحد عاتبه وملا
الدسائس. من بالرغم الحميد عبد السلطان فعظمه أحد. اعرتاض دون املاليني بمقدرات
فطلب يفعل. ولم السلطان وعد باآلستانة املرصيني أحد راتِب زيادَة الدين جمال طلب وملا
عليه ودخل له. السلطان استقدام العادة جَرت وقد السلطان بمقابلة اإلذَن الدين جمال
ق وحقَّ السلطان، فاستعجب له. البيعة خْلَع وطلب بشوًشا، والسلطان عبوًسا الدين جمال
كانت وملا فرفض. ودنانري كيًسا خروجه عند الحاجب وناوله الدين. لجمال واعتذر وعَده،
واستمرت املعوزين. واألدب الفضل وأهل العلم طالب عىل فوزَّعها تُردُّ ال السلطان هبة
جمال فطالب والحساد. األمراء دسائس من بالرغم والسلطان الدين جمال بني العالقة
ه جدَّ وتذكَّر الدين، جمال السلطان فعظَّم الدساسني. الخونة من الحاشية بتخليص الدين
ولكن كلِّه. البالِط يف الفساُد اآلن عمَّ وقد اإلنكشارية. يف الفساد كان أن وقَت محمود
اآلن حلَّ وال إلصالحها، املشيخة قبول عدم عن اعتذر الذي الدين جمال عىل تقع املسئولية
الدولة. إلصالح الفرصة وتُعطيه السلطان عن يشغلها أوروبا يف عظيم أمٍر بحدوِث إال
مكث وقد والتعليم. واإلرشاد الوعظ مجرُد العالم وظيفة ألن الدين؛ جمال اعتذر وقد
جراحات ثالث له وأُجريَت األسفل. فكِّه يف برسطان أُصيَب حتى ويحذِّر يعلِّم أعوام أربعة

٩ / ٣ / ١٨٩٧م.14 يف فتويف تنجح. لم
وممارسة، فكٍر وعمل، نظٍر رجَل األفغاني من تجعل التي رحالته إىل وباإلضافة
التي العلم من ومنزلته وأخالقه، ومناقبُه ومقاصده، وآماله ومذهبه، صفاتُه أيًضا هناك

شخصیته.15 معالَم تحدِّد
واسُع الجبهة، عريض الرأس، عظيُم اللون، قمحيُّ ، عربيٌّ أنه ومالمحه صفاته فمن
الشعر، مسرتسل النظرة، جليل الصدر، رحُب الوجنة، ضخم األحداق، عظيُم العينني،

يتكلم. أن قبل حتى اذة األخَّ املالمح بهذه يراه َمن كلُّ إليه ينجذب
عىل حريص التصوف، إىل ميل مع العقيدة سنيُّ مقلد، غیُر املذهب حنفيُّ وهو
باألمم تلحَق كي ضعفها من اإلسالم دولة إنهاُض ومقاصُده آمالُه الدين. حميُّ الفرائض،
سياسة ومناهضة مجَده، يستعيَد كي الرشق وتوحيد األوهام، من العقول وحل الراقية،
احتفاؤه مناقبه ومن والكسل. الخمول عن بعيًدا الناس يف الحياة وبث الرشق، يف بريطانيا

ص٥٤–٥٨. السابق املصدر 14
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وال الفصحى، إال يتكلم ال والكبري. الصغري وزيارة والوداع، لالستقبال ونهوضه بزائريه،
أن دون يخطب للناس. فكَره يوصَل كي مقصَده يوضح العامي. مع إال بالعامية يتحدث
أو منصب أو ولد أو زوج يف له مطالَب ال الدنيا، يف زاهد كتوم رزيٌن وهو كثريًا. يمزَح

ثابتة. وظيفة يتقلد ولم يتزوج لم لذلك جاه.
الجانب. ة رقَّ النفس، عفة الحجة، صدُق الضمري، حرية القلب، سالمُة أخالقه ومن
مباالة دون وحده هللا عىل يعتمد غضب. إىل انقلب أحٌد كرامتَه مسَّ فإذا حليم. وديع وهو
عليه. يستغلظ َمن عىل صعٌب له، يلني َمن مع سهٌل األمانة، عظيُم وهو آخر. شخص أليِّ
قليُل وهو مقاصده. إىل للوصول والعجلة الترسع بعض مع العلوم من عظيم قدٌر لديه
صغائرها. عن ويُعرض األمور، بعظائم مشغوٌل بزخرفها، يغرتُّ ال الدنيا، عىل الحرص
الرشيف بنسِبه فخوٌر التهور، لدرجة املزاج حادُّ املوت، يهاب ال شجاٌع الجأش، ثابُت وهو
حدِّ إىل بخيٌل اإلرساف، حدِّ إىل كريٌم فهو التناقض. بعُض أخالقه يف يكون قد ع. ترفُّ دون
املوجود التناقض وهو جهور. كتوٌم التجرب، لدرجة متكرب الذل، لدرجة متواضع التقتري،

عظيم.16 كل شخصية يف

اآلتي: النحو عىل األفغاني لرحالت خريطة وضع يمكن 15
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حلِّ عىل قادٌر املعاني، دقيق املعارف، غزيُر اللهو، أو اللغو من خاٍل فإنه علمه أما
يشء، كل يف متخصٌص وهو الكل. يف للجزء إدخاًال ليوضحها، شاملة بنظرة املعضالت
عليه. انترص إال أحًدا خاصم ما الجدال. شديُد الحجة، قويُّ الخيال، خصُب األفق، واسع
والنقلية العقلية العلوم يف االطالع واسع وهو الذاكرة، حيُّ البصرية، نافذُ الذهن، قويُّ وهو
يعرف عرصهم. وظروِف املسلمني بأحواِل عليٌم اإلسالمي، والتمدُّن القديمة والفلسفية
مع أشهر ثالثة يف تعلَّمها التي والفرنسية والرتكية والعربية والفارسية األفغانية اللغات

والروسية. اإلنجليزية باللغتني إملام
كلَّ بأن قلبه يف هي مما أكثر لسانه يف حكمتَه بأنَّ منتقديه عىل األفغاني ردَّ وقد
سلفية. تقليدية حجة وهي معانيه. تدبُّر الحكمة طالب وعىل القرآن، ودواؤه مريٌض مسلم
وأهل الهمم وساقطو القلب مرىض يرفضها فكيف قلبه. من حكمتُه حكيًما، محمد وكان
اليوم املسلمون فهل الجمعة. يوم الخطيب يفعل كما اتهامية خطابية حجة وهي الذل؟
خطابية حجة وهي الصحابة؟ اقتدى كما به مقتدون أو الرسول به جاء بما عاملون
بئس الوعاظ. يفعل كما الصالح بالسلف واالهتداء بالرسول االقتداء عىل تقوم أخرى
القول إىل فريجع نزعه من خوًفا ذله إدراك من يخىش السلف، السلف ونعم نحن الخلف

السفيه.17 والرأي البارد
ورضر. خطٌر فيه كان ولو حتى بالرأي يجهر بذهنه، يُرسع جهوريٍّا، كان لذلك
اإلقناع لدرجة السفسطة أنواع فعرف الكالم. علماء أكرب من كان والحجاج. الجدل يُحسن
عىل والجبان العظائم عىل الخامل وحمل مخاطبه يف وتأثريه واإليجاب السلب حالتَي يف
ألخالق االختبار وسعُة الذكاء، د وتوقُّ الخاطر ورسعُة حكمتُه ذلك عىل وساعده الجسارة.
والرتك العرب بأخالق وإحاطته الخطابة ملكة عىل وحصوله األمم، مخالطة وكثرة البرش،
للمدح الجدلية الصور ويستعمل الذم. يف يسرتسل وال املدح يف يُغايل واألوروبيِّني. والفرس

والكلب. الهر مثل والذم
بصفاء يتميز واحد شخص أنه مع األذهان يف صوره وتباُعد أمره يف الناس اختلف
عالم يظهر حتى األيام بالناس تمرُّ قد بأنه إسحاق أديب وصفه املخرب. وذكاء الجوهر
الدين، جمال ذلك مثال عرص. كل يف الطبيعة أرساَر يكشف أو الناس حاجات عن يعربِّ

ص٥٩–٦٧. السابق املصدر 16
ص٥٣٥-٥٣٦. الكاملة األعمال ص٦٣-٦٤، ،٩٥–١٠٠ ص٧٥-٧٦، السابق املصدر 17
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األماكن يف يجلس بمريديه، باٍق ولكنه رسالة، إال يؤلف لم سقراط. مثل سياسيٍّا فيلسوًفا،
الحيض وفقهاء السلطان فقهاءُ حسَده درسحتى وحلقات علم مراكز إىل ويحولها العامة

والنفاس.

األعمال قراءة (3)

التي األعمال هي الرسائل واملقاالت. والخاطرات، الرسائل، بني األفغاني أعمال تتنوع
الدهريِّني عىل الرد هي شهرية واحدة رسالة إال يكتب لم وهو بنفسه. األفغاني كتبها
العربية إىل عبده محمد ترجمها ثم بالفارسية كتبها الثانية. للمرة بالهند مقامه أثناء
إىل بلد من الته وتنقُّ األفغاني حياة كانت وصديقه. األفغاني تابع تراب، أبي بمساعدة
أشبَه يجعله الشفاهي طبعه أن كما املنظمة. والكتابة باالستقرار له تسمح ال آخر
وأربعون واحد وعمُره ١٨٨٠م عام كتبها سقراط. املسيح، بوذا، وأنبيائه، الرشق بحكماء
فساد والكفر املدنية، أساس الدين أن وإثبات الدهريِّني مذهب إبطال منها والغاية عاًما.

العمران.18
جمعها التي املتناثرة أقواله ملجموعة األفغاني له فضَّ الذي االسم هو والخاطرات
فهي له. مالزم وهو ۱۸۹۷–۱۸۹۲ بني اآلستانة يف األخرية األربع سنواته يف منه املخزومي
يف األفغاني الدين جمال سماها قد املخزومي كان مخزوم. بني شيخ إىل ٌه موجَّ حديٌث
وفضل املضمون، تطابق ال ألنها التسمية هذه رفض األفغاني ولكن السلطاني. البالط
لفٌظ وهو أمني، ألحمد وفيضالخاطر خاطراتبسكال، يف الحال هو كما خاطرات لفظ
والهوامع اللوامع السوانح، النفس، هواجس ويعني شهرة. األكثر خواطر لفظ من أفضل
الذهنية التصورات عن بعيًدا القلب به ينشغل وما النفس عىل يطرأ ما الصوفية، بتعبري
لديهم ليس الذين األجوف اللسان دعاة يهمُّ ال امليت. التاريخ عن وبعيًدا الفلسفية الكالمية
وأمثال مخترصة، جمل أدبي، نوع الكلم، جوامع من وهي القلوب. شغاف تمسُّ جملٌة
بها ويَُرضب وتُدوَّن تُحفظ فاتك.19 بن املبرش فيه ألَّف القدماء. عند معروف حكيمة،

ص٥٣٨. الكاملة األعمال ص٤٠٤، ص٧، خاطرات 18

القاهرة، املرصية، النهضة بدوي، الرحمن عبد تحقيق الكلم، ومحاسن الحكم جوامع فاتك: بن املبرش 19
١٩٥٨م.
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صاحبه يحمي األدبي النوع هذا اختيار يف السبب وكان العامية. واألمثال كالِحَكم املثل
األبرياء. عىل واالفرتاء الجواسيس وكثرة املراقبة شدة من ويحميه السالطني، اضطهاد من
اآلثار من له يكن ولم اآلستانة إىل إنجلرتا من استقدم األفغانيَّ أن نِرشه وسبُب
الحكام ومناهضة القهر صنوف لكل باملقاومة النشغاله نظًرا املطبوعة غري أو املطبوعة
املخزومي، فالزَمه والعدل. الحرية عن دفاًعا الرشق نهضة سبيل يف جورهم ل وتحمُّ
اكتب يريد ا عمَّ بالسؤال له وسمح أخريًا. األفغاني عليها ووافق التدوين. يف رغبتَه وأبَدى
وجواسيس الطاغية ومخاطر النرش خطر من التحذير مع تراه ما واحفظ تسمع ما
هالك سبُب ومكان زمان كلِّ يف فهم للحقائق. وقلبهم الجمود أهل وعناد الحميد عبد
عىل قادٌر التاريخي فالبحث باحثني؛ ناقدين آخرين أناس من الحقُّ يظهر حتى الناس

الحقيقة. إجالء
الدستور صدور بعد نُرشه يمكن كان قرن. ثلث من يقرب ما النرش يف الكتاب ر تأخَّ
أيًضا ينطبق الرشق يف األحزاب حال ولكن والهند مرص يف العلماء طلب عىل بناء العثماني
١٩١٢م، عام للنرش أخرى مرة الطلب تكرَّر ثم اإلهمال. أي ي، والرتقِّ االتحاد جمعية عىل
أو األشخاص يهاجم ال األفغاني أن مع االتحاديون ر وتنمَّ السيايس، الجو انقلب ولكن
األوروبية الحرب اندلَعت وملا األوضاع. ينقد بل الحكم نظم قلب إىل يدعو أو املؤسسات

النرش.20 تأجيل فتم دويالت إىل تركيا الحلفاء قطَّع األوىل
هي العروبة أن إال اللغة بقواعد االلتزام يف ومرونته األفغاني أعجمية من وبالرغم
يعيبها وما أعجمي.21 من لغتكم خذوا الفريوزآبادي قال لقد حتى الِعرق وليست اللسان
يف الحال هو كما أسئلة عىل وأجوبة مرتبة، غري متفرقة موضوعاٌت بطبيعتها أنها فقط
باقي عن لها املستقل التبويب صعوبُة تربز وهنا والجواب. السؤال أحكام يف القديم الفقه
الدهريني. عىل الرد يف رسالته يف حتى أو الوثقى العروة يف مقاالته يف األفغاني موضوعات
مضامينها دراسة ويمكن القديمة، الرشق آداب إطار يف األدبية أشكالها دراسة يمكن
وضوح عىل كتأكيد موضوعاتها داخل ترتيبها وإعادة والسياسية واالجتماعية األخالقية

التعبري. وبالغة الفكر
الحال هو كما عبده محمد وصياغة األفغاني روح تمثِّل أنها الوثقى العروة وصعوبة
روح األناجيل، يف الحال هو وكما أفالطون، وصياغة سقراط روح أفالطون، محاورات يف

ص١٤. الخاطرات 20
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فالروح األفغاني. إىل نسبتها عىل العادة جرت ذلك ومع األناجيل. كتاب وصياغات املسيح
املعاني بني الوثيقة الصلة من بالرغم وعبارات، ألفاظ مجرُد والصياغة الفكر، إىل أقرب
١٦ / ١٠ / ١٩٨٤م حتى ١٣ / ٣ / ١٩٨٤ من ابتداء عدًدا عرش ثمانية منها صدر واأللفاظ.
أصدرها عامني. من يقرب بما العرابية الثورة بعد واحد عام من أشهر سبعة مدى عىل
تحت الوحدة إىل املسلمني تدعو جريدة إلنشاء الوثقى العروة جمعية من تكليف عىل بناء

الخالفة. لواء
مثل األدبي والفن السيايس والتحليل والخرب املقال بني متعددة، األدبية أنواعها
النظري العرض بني يرتاوح الذي املقال وأهمها إلخ. … والغريبة واألسطورة األعجوبة
اإلنشائية والخطبة عبده، محمد إىل أحيانًا يُعزى الذي اإلصالحي الفكري املقال وهو
والسودان مرص يف إنجلرتا ضد الثورة عىل للحثِّ الجمهور إىل مبارشة هة املوجَّ الحماسية
نبوي بحديث أو األغلب وهو بمفردها، قرآنية بآية املقال يبدأ ما وغالبًا واألفغان. والهند
يف عنوان مع أو األغلب، وهو للمقال، عنوان دون القرآنية باآلية يبدأ وأحيانًا األقل.22 وهو

ص٥٣٨. الكاملة، األعمال 21
مثل: قرآنية، آيات عناوينها إىل تضاف مقاالت أوًال: 22

إِالَّ َربِِّه َرْحَمِة ِمْن يَْقنَُط ﴿َوَمْن اْلَكاِفُروَن﴾، اْلَقْوُم إِالَّ ِهللا َرْوِح ِمْن يَيْئَُس َال ﴿إِنَُّه املجد: وطلب األمل –
ص٢٩–٣٩. ج١، العروة، ص٣٨٩–٣٩٤، األعمال الُّوَن﴾ الضَّ

ص٣٠٢. أَْولِيَاءَ﴾األعمال، ُدونِِه ِمْن تَتَِّبُعوا َوَال َربُِّكْم ِمْن إَِليُْكْم أُنِْزَل َما ﴿اتَِّبُعوا التعصب –
َشِهيٌد﴾ َوُهَو ْمَع السَّ أَْلَقى أَْو َقْلٌب َلُه َكاَن ِلَمْن َلِذْكَرى ذَِلَك ِيف ﴿إِنَّ وأهلها واإلسالم النرصانية –

ص٨٦. ج١، العروة، ص٢٨٢، األعمال،
ِمنُْه تَِفرُّوَن الَِّذي اْلَمْوَت إِنَّ ﴿ُقْل ُمَشيََّدٍة﴾، بُُروٍج ِيف ُكنْتُْم َوَلْو اْلَمْوُت يُْدِرُكُكُم تَُكونُوا ﴿أَيْنََما الجبن –

.٢١٦–٢٢٠ ص٢، ج٢ العروة، ص٣٧١، األعمال، ُمَالِقيُكْم﴾ َفِإنَُّه
ص٣٤١، األعمال ِريُحُكْم﴾ َوتَذَْهَب َفتَْفَشلُوا تَنَاَزُعوا َوَال َوَرُسوَلُه هللاَ ﴿َوأَِطيُعوا اإلسالمية الوحدة –

ص٢٢٣–٢٥١. ج١، العروة،
مثل: فقط، قرآنية آيات عناوينها مقاالت ثانيًا:

ص٢–١٠٩. ج٢، العروة، أَِليٍم﴾ ِبَعذَاٍب َكَفُروا الَِّذيَن ِ َوبَرشِّ ِهللا ُمْعِجِزي َغرْيُ أَنَُّكْم َفاْعَلُموا تََولَّيْتُْم ﴿إِْن –
ص٢–١١٠. ج٢ العروة، يَْظِلُموَن﴾ أَنُْفَسُهْم َكانُوا َوَلِكْن هللاُ َظَلَمُهُم ﴿َوَما –

َفَليَْعَلَمنَّ َقبِْلِهْم ِمْن الَِّذيَن َّا َفتَن َوَلَقْد * يُْفتَنُوَن َال َوُهْم آَمنَّا يَُقولُوا أَْن يُْرتَُكوا أَْن النَّاُس أََحِسَب * ﴿الم –
ص١٤. ج٢، العروة، اْلَكاِذِبنَي﴾، َوَليَْعَلَمنَّ َصَدُقوا الَِّذيَن هللاُ
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فإنه التفسري؛ يف األفغاني منهج عىل يدل وهذا األقل، وهو واحد، لفظ مجرد يف أو عبارة،
الفردية التجربة إىل باللجوء ويفرسها األقل، وهو الحديث، أو األغلب، وهو باآلية، يبدأ
الواقع، هي اآلية وكأن تاريخي أو اجتماعي أو نفيس قانون إىل ويحولها الجماعية أو
اللغة قواعد طريق عن النص من اآلية معنى يستنبط ال التاريخ. قانون هو الرشع وحكم
الخارجي العالم يف ليجد والحوادث التجارب يستقرئ بل املفرسون يفعل كما العربية
للوحي. تصديق خري فالواقع املعروف؛ التجريبي املنهج يف الحال هو كما لآلية تصديًقا
أسفل من املعاني صعود أي التذيل، وليس التأويل منهَج األفغاني يتبع القدماء وبتعبري

ج٢، العروة، اْلَواِرثِنَي﴾ َونَْجَعَلُهُم ًة أَِئمَّ َونَْجَعَلُهْم اْألَْرِض ِيف اْستُْضِعُفوا الَِّذيَن َعَىل نَُمنَّ أَْن ﴿َونُِريُد –
ص٢–١٦٨.

العروة، َعِظيٌم﴾ َعذَاٌب َلُهْم َوأُوَلِئَك اْلبَيِّنَاُت َجاءَُهُم َما بَْعِد ِمْن َواْختََلُفوا تََفرَُّقوا َكالَِّذيَن تَُكونُوا ﴿َوَال –
ص٢–١٧٢. ج٢،

ص٢–١٤. ج٢، العروة، اْألَبَْصاِر﴾ ِألُوِيل َلِعْربًَة ذَِلَك ِيف ﴿إِنَّ –
َعَىل أَنَْعَمَها ِنْعَمًة ًا ُمَغريِّ يَُك َلْم هللاَ ِبأَنَّ ﴿ذَِلَك ِبأَنُْفِسِهْم﴾، َما ُوا يَُغريِّ َحتَّى ِبَقْوٍم َما ُ يَُغريِّ َال هللاَ ﴿إِنَّ –

ص٢–١٨٨. ج٢، العروة، ِبأَنُْفِسِهْم﴾ َما ُوا يَُغريِّ َحتَّى َقْوٍم
اْألَبَْصاُر تَْعَمى َال َفِإنََّها ِبَها يَْسَمُعوَن آذَاٌن أَْو ِبَها يَْعِقلُوَن ُقلُوٌب َلُهْم َفتَُكوَن اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا ﴿أََفَلْم –

ص١٦٠–١٦٧. ج٢، العروة، ُدوِر﴾ الصُّ ِيف الَِّتي اْلُقلُوُب تَْعَمى َوَلِكْن
مثل: وآية، وعبارة عنوان بني تجمع مقاالت ثالثًا

َال ُدونُِكْم ِمْن ِبَطانًَة تَتَِّخذُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا يكونوا» أن يجب «كيف امللك وبطانة الدولة رجال
اْآليَاِت َلُكُم بَيَّنَّا َقْد أَْكَربُ ُصُدوُرُهْم تُْخِفي َوَما أَْفَواِهِهْم ِمْن اْلبَْغَضاءُ بََدِت َقْد َعِنتُّْم َما وا َودُّ َخبَاًال يَأْلُونَُكْم

ص٤٠–٤٦. ج٢، العروة، ص٣٩٧، األعمال، تَْعِقلُوَن﴾ ُكنْتُْم إِْن
مثل: والحديث، العنوان بني تجمع مقاالت رابًعا:

ج٢، العروة، ص٣٥٣، األعمال، بعًضا بعُضه يشدُّ كالبنيان للمؤمن املؤمن والسيادة الوحدة –
ص٦–١٤.

مثل: رشط، أو دعاء وعبارة العنوان بني تجمع مقاالت خامًسا:
ونشقى نضلَّ كيَال هي كما الحقائق نرى حتى األوهام ستار بصائرنا اكشفعن اللهم الدهر –

ص٣٦٥. األعمال،
ص٣١٦، األعمال كلمتهم، جمع خريًا بقوم هللا أراد إذا األفغان مع االتحاد إىل الفرس دعوة –

ص١٢٤. ج٢، العروة،
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اختيار تم وقد الصوفية، عند الحال هو كما أسفل إىل أعىل من نزولها وليس أعىل إىل
يف صدقه من التحقق يمكن ا عامٍّ تاريخيٍّا قانونًا تصوغ التي هي ألنها بعناية؛ اآليات
ثورة، إىل عبارة ومن واقع، إىل كالم ومن رؤية، إىل قراءة من القرآن يتحول وهنا الواقع.

تاريخ. إىل وحي ومن
اآلتي: النحو عىل وأهدافها الوثقى العروة منهَج األفغاني ل فصَّ وقد

للسقوط موجبًا فيها التفريُط كان التي الواجبات وبيان الرشقيني، خدمة (١)
إىل موجهة فهي آٍت. هو مما واالحرتاس فات، ما لتدارك الطرق وتوضيح والضعف،
والخالفة الرشقية، الجامعة من جزء واملسلمون الرشق، ريح من جزءٌ واإلسالم الرشق،

الرشق. شعوب جامعة من جزء
والتِّيه والتشابه الحرية وبواعث التفريط إىل أدَّت التي والعلل األسباب يف البحث (٢)

التاريخ. وفلسفة االجتماعية العلوم إىل الوثقى العروة اتجهت لذلك والضالل.
الذين املنعمني عقول من الوساوس ونزع املرتفني، أوهام عن الغطاء كشف (٣)
لروح درءًا الهمم، فتور إىل أدى مما فات قد التدارك زمان أن وظنوا الشفاء، من يئسوا

األمل. لروح وبثٍّا اليأس
وهو الكوارث. لدفع بالقوة للتمسك الرشقيِّني األسالف أصول ببعض ك التمسُّ (٤)
دفاًعا الغربيِّني، تقليد إىل وليس األسالف إىل الرشقيون يلجأ األوروبيُّون. به يتمسك ما

الثقايف. واالغرتاب التغريب ضد األصالة عن
والروابط العالقات عىل للمحافظة السبيل هو واملكتسبة الذاتية القوى يف التكافؤ (٥)
ثم البرش، بني الفطرية واملساواة للجميع، احرتاًما الضعيَف القويُّ ابتلع وإال السياسية

وكْسبها. منها كلٍّ لتجارِب طبًقا الشعوب بني الخربات وتبادل التعارف
باملدنية اللحاق عىل قادرين غري وأنهم والرشقيِّني املسلمني تخلُّف تهمة درء (٦)
القديم بني واملعارصة، األصالة بني الجمع وإمكانية اآلباء بأصول متمسكني داموا ما

االجتهاد. من املستفاد الدرس وهو والجديد،
عامة، املشرتكة املنافع عن والدفاع أفرادها، بني واأللفة األمم بني الصالت تقوية (٧)
وهي للرشيعة، الكلية واملقاصد البرشي الجنس لوحدة تأكيًدا خاصة الرشقيني وحقوق

الوحي. مقاصد
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نموذج فهي والفقري، الغني والحقري، األمري يتداوَلها كي مجانًا إرسالها (٨)
واملصائب بالرزايا ب التكسُّ أو اإلثارة صحافَة وليست الوطنية بالقضايا امللتزمة للصحافة

والفضائح.23

اإلخباري، والوصف السيايس والتحليل الفكري املقال بني الوثقى العروة وتجمع
بني والحزب، األيديولوجية بني والواقع، الفكر بني تجمع سياسية فكرية مجلة فهي
السياسيِّني أقوال وعىل والفرنسية، اإلنجليزية الجرائد أخبار عىل وتعلق والعمل. النظر
أخبار وتعطي وغريهم. وبيكونسفيلد وجالدستون وجراهام غوردون مثل وترصيحاتهم،
ناحية من دجمة وعثمان أحمد ومحمد ناحية، من اإلنجليز بني الدائرة واملعارك الحرب
حدود عىل الوهابي هللا عبد لألمري اإلنجليز قتال مثل التاريخ ذكريات وتستدعي أخرى.
والتعليقات واألخبار والتحليالت أقل، املقاالت الصني. عىل فرنسا حمالت ومثل الهند،
عن عامة وللرشقيني خاصة للمسلمني مفيدًة معلوماٍت تعطي كما أكثر. السياسية
غوردون أباح فقد النفوس؛ من ورهبتهم هيبتُهم تضيع حتى واإلنجليز والغرب االستعمار
حقوق عن دافَعت طاملا التي الغربية الحضارة من اآلتي وهو السودان يف الرقيق بيَع
لدى التدخَل املريغني من وطلبت السودان، إدارة مرصمن بريطانيا استبعدت كما اإلنسان.
واستنفار إنجلرتا، عىل الدينية الحرب وإعالن اإلنجليز، ضد جهاِده لوقِف دجمة عثمان
إنجلرتا. تتبعها التي والنفاق واملخادعة التلوي سياسة وكشف ضدها، وروسيا أوروبا
جنراٌل املرصي الجيَش وتقلَّد اإلسالمية، الدول شئون يف األجانب َل تدخُّ املجلة وتنقد
تبديِد عىل املجلة تساعد كما العثمانية. والدولة مرص شئون يف بريطانيا وتدخل أجنبي،
املهدي يؤيد هللا أن السذَّج اعتقاد ورفض مقاومتها، عن والعجز الربيطانية القوة وْهِم
عىل التعليق إىل املجلة دفع مما وراسلوها باملجلة القرَّاء ارتبط وقد املسومني. باملالئكة

املرصية. البالد دخول من فمنعت بها. الناس ارتباط وازدياد الرسائل

«العروة الوريقات هذه «يف اآلتية: بالفقرة األهداف هذه األفغاني ويُجمل ص٥٣٣-٥٣٤، األعمال، 23
رضوا الشقاق. وذلك الغفلة تلك يف داموا ما وأهله الرشق عىل تصدق وقضايا تشهد أمثلة الوثقى»
تتغري وال واحدة. الظلم وأعمال املظلومون ويتغري النتيجة. يف ال الشكل يف يتغري فالظلم والذل. بالخوف
واحد األمم وتخليص األوطان، سبيل يف الناهضون املجاهدون والصادقون الكلمة، وإجماع األمة بقوة إال
ِلُسنَِّة تَِجَد َوَلْن َقبُْل ِمْن َخَلْوا الَِّذيَن ِيف ِهللا ﴿ُسنََّة األسماء، اختالف من بالرغم واحد الساقطون والخونة

تَبِْديًال﴾.» ِهللا
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الرومانسية عرص ويف بالقوة األملانية والوحدة بسمارك عرص يف األفغاني عاش لقد
الرومانيس بالخطاب اإلسالمية الوحدة إىل بالدعوة املجلة عىل ذلك فانعكس األوروبية.
ثالثة ومرة النظري، بالتأمل أخرى وأحيانًا املبارشة، بالخطابة وأحيانًا الناس، لحشد
عرصها عن تعربِّ فجاءت اإلسالمية. الدولة انهيار ألسباب الطبيعي االجتماعي بالتحليل
وفتور تقليده أو الغرب من والرهبة الجديد واالستعمار بالتجزئة مطحون عرص وكلِّ

والخمول.24 الوهم إىل وركونهم الناس
وإعادة القراءة منهج عىل األوىل املئوية ذكراه يف األفغاني عن الدراسة هذه وتعتمد
وروح لألفغاني تمثًُّال القرن، هذا ظروف إىل املايض القرِن ظروف من ونقله النص إنتاج
من غريهم أم الدهريني عليه، يردُّ مذهب فأي عام مائة بعد اآلن بُعث األفغاني أن فلو عمله؛
تجول أن يمكن خاطرات وأي الدهريني؟ عن دفاًعا الدهرينيأم عىل الرد يكتب الفرق؟
العالم، عىل السيطرة يف بريطانيا مكاَن أمريكا أخذَت وقد نفسه، يف تعتمل أو ذهنه يف
تَُعد ولم وأمريكا، إرسائيل مع بالتحالُف وسوريا العراق شمال تهدِّد تركيا وأصبَحت
والحكومة الكمالية الثورة يمثِّل زال ما الذي الجيِش بني الشقاق ويهدِّدها الخالفة دولُة
إرسائيل عن وماذا اإلسالمية؟ تركيا وريُث املعقول اإلسالمي التيار رفاه، حزب تمثِّل التي
عن وماذا وتفكُِّكهم؟ العرب عجِز أمام القدس بتهويد وتقوم فلسطني، عىل استوَلت التي
تفتيت مخاطِر عن وماذا بالدهم؟ يف أحراًرا يعودوا لم فالعرب وليبيا؛ العراق حصار
ثورة تمثِّل كانت أن بعد وإرسائيل الغرب بتدعيم جريانها من وحدتها وتهديد السودان
األفغاني مرشوع انتهى وهل النيل؟ وادي وحدة مرص مع وتكوِّن اإلنجليز، ضد املهدي
الداخل؟ يف والقهر الخارج يف االستعمار مواجهة يف اإلسالم املايض: القرن صاغه الذي
ألفغانستان، وقبلها للشيشان والسوفيتي والهرسك، للبوسنة الرصبي الغزِو عن وماذا
والدول الداخل، يف القهر نُُظم انتهت وهل باكستان؟ وتقسيم كشمري، واحتاللها والهند
وكالهما قريش، أو الجيش من إما ملكية، أو عسكرية بنظم إما محكومة نموذًجا العربية
تقليُد انتهى وهل واختيار؟ وبيعة عقد اإلمامة أن عىل يقومان إسالميَّني نظاَمني ليسا
أنها أم مباالتها وال وعجزها الجماهري سلبية انتهت وهل املسلمني؟ علماء جهل أو الغرب

األضواء رسقَة السادات أراد أن بعد ١٩٨٠م يف الوثقى للعروة استئناًفا اإلسالمي اليسار ظهَرت 24

بعنوان العربية الجامعة من أعداد عدة فأصدر الراشدين، الخلفاء خامس أنه ومدَّعيًا باإلسالم ًحا تمسُّ
الجديدة. الوثقى العروة

36



واملنهج املوضوع

املنهج يقوم لذلك جديدة؟ وثقى عروة وإىل جديد، من يُبعث أفغاني إىل حاجة يف زالت ما
مستويات: عدة عىل الكتاب هذا يف املتبع

عنها والتعبري رشحها طريق عن هي كما األفغاني لنصوص والتحليل العرض (١)
تأويل أو اجتهاد دون العليا الدراسات وطالب العلم يف املبتدئون يفعل كما موضوعيٍّا

الجامعية. الكتب يسود الذي الحاصل وتحصيل اململ التكرار حدِّ إىل الوصول دون
ويف التاريخي، إطارها ويف ذاتها، حدِّ يف املعروضة لآلراء والحوار املناقشة (٢)
وإنتاجها كتابتها إلعادة استعداًدا وتحريكها وتفتيحها تعميقها أجل من عرصها مستوى
الطالب يفعله ما وهو الزمان. من قرن بعد حدثَت جديدة أخرى ظروف يف وصياغتها
وتمرينًا له إعداًدا والحوار املناقشة إىل يتجرأ بل والتحليل بالعرض يكتفي ال الذي املجتهد
وليس العلم من جزء فهو يضيفها. أخرى علمية مادة إىل العلمية املادة يتجاوز كي

واحد. آٍن يف وموضوع ذات عنه، خارًجا
أصبح الباحث وكأن الحالية، الظروف عىل بناء األفغاني نصوص كتابة إعادة (٣)
إىل العلم فيتحول عام، مائة بعد جديد من بُعث قد نفسه األفغاني وكأن جديًدا، أفغانيٍّا
متفرًجا ولیس حركته من جزءًا الباحث ويكون التاريخ، يف األول القصد ويستمر عمل،

املاضية. لحظاته إحدى يف له مصوًرا عليه،

ثالث: مراحل عىل الثالثة الخطوة وتتم

ووصف تفسريه أجل من التاريخي إطاره يف األوىل صياغته يف النص وضع (أ)
معرفة أجل من املؤلف عاشها التي التاريخية والظروف فيها، نشأ التي األوىل التجارب
يف تكرارها أو األوىل الصياغة سياق إهدار يف الخطأ ويكون األول. النص إنتاج كيفية

والصواب. بالخطأ عليها والحكم مختلف آخر سياق
االتفاق مدى وبيان املتغرية الظروف عىل بناء ثانية صياغة النصيف كتابة إعادة (ب)
النص. كتابة وإعادة واالختالف الصياغة واستمرار االتفاق األوىل، التجارب مع واالختالف
صياغة توجد فال جديد. من النص إنتاج إعادة إىل التأويل فعل يتجاوز هنا القراءة فعل
واحد مؤلٌف للنص يوجد وال الواقع. تحريك وهو النص من الهدف عىل قىض وإال ثابتة
يفهم األول املؤلف أول. قارئ هو واملؤلف مشارك، مؤلف الثاني فالقارئ مؤلفني؛ عدة بل
الواقع من الكتابة يُعيد ثم الواقع إىل النص من يفهم الثاني والقارئ النص إىل الواقع من

النص. إىل
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ظروفه عن يعرب ما بقدر إال األوىل صياغته يف النص يف وصواب خطأ يوجد ال (ج)
وسياقه لغته عن بعيدة خارجه، مرجعية توجد ال األول. مؤلفه وبواعث األوىل التاريخية
األول النص نشأة تغري بقدر إال الثانية الصياغة يف وصواب خطأ يوجد وال وبواعثه.
تحدِّد التي وأهدافه ومقاصده بواعثه عىل اإلبقاء مع مغايرة ظروف يف إنتاجه إعادة ثم
الصياغات وربما للقارئ الثاني والنص للمؤلف األول النص بني الثابت حركته. مسار
فردية وبواعث وغايات مقاصد باعتباره النص النص، روح هو آخرين لقراء املستقبلية
وشعب. لحضارة التاريخي الوعي ن تكوِّ طويلة خربات وتراكم تاريخية وحركة وجماعية

إنما الثالث، املنهج خطوات يف أو الثالثة التحليل مستويات الحالتني، كلتا يف واملنهج
فالنصصياغة والجماعية. الفردية الشعورية الخربات تحليل وهو واحد منهج عىل يعتمد
الثانية الصياغة يف شعورية تجربة أيًضا وهو األوىل. صياغته يف شعورية لتجربة لغوية
وسلبية والتغريب والتخلف والتجزئة والقهر االستعمار يتغري، لم التاريخي الواقع كان إذا
هي إنتاجه إعادة ويف األوىل النص يف الشعورية للتجربة املستمرة الوحدة هذه الجماهري.
كانت التجربة. وحدة يف مصدره إىل باللجوء للنص املوضوعي للفهم الضمانات إحدى
عىل لقدرتها إلهي إلهام أو سماوي وحي كأنها الناس قلوب عىل تنزل الوثقى العروة
الناس قلوب عىل تنزل زالت ما والخاطرات للناس.25 وإيصاله وكشفه الواقع عن التعبري
يتعلق فيما تتغري لم واحدة املعاشة التجربة ألن عليها؛ قرن انقضاء من بالرغم طازجة
السلطان أمريكا، ثم إنجلرتا مصدرهما، عن النظر برصف والقهر االستعمار بتجارب
القدماء األصوليون سماه ما وهذا وقريش، الجيش الحالية، العربية األنظمة ثم الحميد عبد

الحكم. وعموم السبب خصوَص
الهجوم سياق عاشيف ألنه الدفاع؛ طابُع األفغاني فكر عىل يغلب كان الحال وبطبيعة
الرازق. عبد مصطفى عليه ردَّ كما رينان عىل فردَّ واالسترشاق. التبشري من اإلسالم عىل
عبده محمد ردَّ املعارص، اإلسالمي الفكر عىل الغالَب هو الدفاعي الطابع هذا زال وما
الشعوب تجارب من غريها عىل وتعميمه الغربية للتجربة وترويجه أنطون فرح عىل
رضا ورشيد هانوتو، عىل الرد ويف واملدنية، العلم بني والنرصانية اإلسالم يف وثقافاتها
ا ردٍّ مؤمن؟ أنا ملاذا يف وجدي فريد محمد وعند اإلسالم، وحجج النصارى شبهات يف

أ. ص الوثقى العروة 25
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خالد عىل ا ردٍّ نعلم هنا من يف الغزايل محمد وعند ملحد؟، أنا ملاذا أدهم إسماعيل عىل
نجيب زكي عيل ردٍّا الغرب من ظالم يف أيًضا الغزايل ومحمد نبدأ هنا من يف خالد محمد
ثروات مستمرٍّا، زال ما اإلسالم عىل الهجوم أن وطاملا الغرب. من رشوق يف محمود
اإلسالم ومن أحيانًا التقليدي اإلسالم من أيًضا عنه الدفاع فإن وتاريًخا، وهوية وفكًرا
العقل ويبدأ والسجال، الجدل حدُة تخفَّ حتى أيًضا مستمرٍّا يظل أخرى أحيانًا املستنري
يف ولكن العرص مع كالميٍّا جدليٍّا فكًرا املعارص اإلسالمي الفكر زال ما والربهان. بالتحليل
الجدل وإىل الفلسفة. إىل منه الكالم علم إىل أقرب النهاية يف ولكنه مغاير، تاريخي سياق
الداعني امللحدين ضد اإليمان عن دفاًعا ُكتب الدهريني عىل الرد إن بل الربهان. إىل منه
بتأييد الضالني وإرغام الطبيعيِّني مذاهب نقُض غايتُه اإليمان.26 عقود وحلِّ األديان لنبِذ
عن الجديل الدفاع وليس خالصة برهانية العلم مقاييس أن والحقيقة املؤمنني. عقائد
معه. يختلف أو العلم مع يتفق حتى عدة نواٍح عىل اإليمان تأويل يمكن اإليمان. مسلَّمات
هو بل ثباتًا يدعى ال والعلم املتغري، هو واإليمان الثابَت هو العلم يكون الحالة هذه ويف
بتغريُّ متغري كليهما أن والحقيقة التغري. وينكر ثباتًا يدعى واإليمان عرص، كل يف متغري
الدعوة األفغاني فكر عىل تغلب كما عرص. كل لتصورات طبًقا وللدين للعلم البرش فهِم
خري السلف وأن أولها، به صلح ما إالَّ األمة هذه يُصلح ال إذ املايض؛ إىل الرجوع السلفية،
وأن الرسول، قرن القرون خري وأن الشهوات، واتبعوا الصلوات أضاعوا الذي الخلف من
يف ترتدَّد زالت ما التي الدعوة وهي عضود. مْلك إىل بعدها تتحول سنة ثالثون الخالفة
يف ثابتًا نموذًجا للتاريخ وكأن املايض يف القدوة أو النموذج تجعل والتي السلفي الخطاب
اإلصالحية الحركات من كثري يف املوجودة الرومانسية الدعوة وهي مساره. لحظات إحدى
املستقبل، إىل الدعوة عكس عىل وذلك وشاتوبريان. والمنيه، لوثر، مارتن مثل مكان كل يف
وهي هبوط. يف وليست صعود يف التاريخ حركة وأن ماضيًا، وليس قادم الكمال وأن
من األخري الجزء يف ربما عبده ومحمد العلم مستقبل يف رينان عنها عرب التي الروح
وأن قبل، من العالُم مثَلها يشهد لم برسعة التاريخ يف اإلسالم تقدُّم عن التوحيد رسالة
تضع للتاريخ جديدة فلسفة إنشاء محاوالت كل يف الحال هو وكما الوقوع ممكن الوحي
بدأها محاوالت خلدون، ابن فعل كما االنهيار أسباب بوصف تكتفي وال النهضة رشوط

األثري. األفغاني تلميذ إسحاق أديب

ص١٢٨. الكاملة، األعمال الدهريِّني. عىل الرد 26
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مع بالتناوب املعارص اإلسالمي الفكر عىل يسيطر زال فما الخطابي القول أما
إىل الخطابة تحويل الصعب ومن ندر. فيما إال الربهاني القول كثريًا ويقلُّ الجديل، القول
جزءٌ واملستمع العلماء، وليس الجماهري منها فاملقصود أفكار. إىل والحماسة تصورات،
جزء االجتماعية والحركة رسول. إىل مرسل من رسالة فالخطاب الخطاب. مكونات من
لذلك النظرية. الحقائق مجرد وليس ومقاصد بواعث باعتباره أيًضا الخطاب مكونات من

جمًعا.27 أو مفرًدا املخاطب وضمائر النداء أسلوب كثريًا األفغاني يستعمل
باملوضوع، أسوة الدراسة هذه يف أحيانًا االنفعايل والقول الخطابي األسلوب يظهر قد
عزل أو التاريخ حركة إيقاف العلم باسم املطلوب فليس والقصد. الهم يف ومشاركة
النهاية يف خطاب وهو سلطان. وخطابة مقصوًدا ادعاءً كان وإال الجماهري عن الخطاب
بأنه ويعرتف رشيف. عمل الفكر، منرب األفغاني عند فالصحافة الصحافة. منربه كان

باريس.28 يف جريدة له صحفي،
الرتاث من املوقف وارد: الثالث الجبهات عىل األفغاني أعمال تقسيم أن من وبالرغم
القضاء تفسري إعادة مثل اإليجاب إىل السلب من والتحول بنائه، إعادة ورضورة القديم
مذهب املادية، أي الدهرية مثل منه السلبي خاصة الغربي الرتاث من واملوقف والقدر،
والنهيلست السوسياليست معهم األفغاني ويضع وبشنر، وسبنرس دارون الطبائعيني،
من واملوقف والجنس، والتعصب والتآمر واالستعمار، الغرب، واتجاهات وروسو، فولتري
أن إال والالمباالة، للغرب والتقليد والفقر والتفكك والقهر االستعمار لألمة، املبارش الواقع
يعادل ما وهو الدهريِّني عىل الرد يف النظري فكره نفسه، األفغاني ملادة كانت األولوية
يف ورأيه العدل، يعادل ما وهو حرية أنه عىل والقدر للقضاء تفسريه وإعادة التوحيد،
األخالق يف تتجىلَّ كما الفضيلة ثم والنقل، العقل يعادل ما وهو بالعمل وصلته العلم
جبهة يف متكلًما األفغاني يبدو وهنا والعمل. اإليمان يعادل ما وهو واالجتماعية الفردية
ما وهو الرشقية واملسألة والغرب، والرشق واآلخر، األنا بني التقابل يأتي ثم القديم، الرتاث
تخلُّف وأسباب اإلسالمية، والوحدة واملرصيون، مرص يأتي، ثم اآلخر. من املوقف يعادل

التاريخ. حركة يف واملساهمة الواقع، من املوقف يعادل ما وهو املسلمني،

ص٥٣٥-٥٣٦. األعمال، أسفاه»، وا قوم، «يا مثل 27

ص٣٢٧. األعمال، فيها»، أكتب جريدة باريس يف يل وكان صحفي، وأنا رشيف، عمل «الصحافة 28
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ناقصة ثانوية دراسة أو الدقة تنقصه تحليل أو هناك أو هنا ناقًصا نصٌّ يكون قد
ذكراه يف الزمان من قرن بعد األفغاني إنتاج إعادة هو األهم ولكن هناك. من أو هنا من

األوىل.29 املئوية

الهيئة يف األوىل، عمارة، محمد د. بهما قام التي األفغاني ألعمال السابقتني الطبعتني إىل باإلضافة 29

صدرت ۱۹۷۹م. بريوت، والنرش، للدراسات العربية املؤسسة يف والثانية ١٩٦٨م، عام للكتاب، العامة
بالفرنسية مقاالته بعض وتتضمن عليها. نطلع لم بالفرنسية شلش عيل بها قام باريس يف ثالثة طبعة
جديدة علمية طبعة إىل حاجة يف األفغاني أعمال زالت وما السابقتني، الطبعتني يف قبل من تجمع لم التي

قبل. من ُطبع ما طبع إعادة عىل فقط تقوم ال وموثقة نقدية
أهمها: فعديدة، الثانوية الدراسات أما

(د.ت). القاهرة املرصية، األنجلو وفلسفته، حياته األفغاني، الدين جمال قاسم: محمود (١)
القاهرة العربي، الكاتب دار الرشق، نهضة باعث األفغاني، الدين جمال الرافعي: الرحمن عبد (٢)

١٩٦١م.
١٩٥٨م. القاهرة والنرش، للتوزيع نصار مؤسسة األفغاني، الدين جمال رية: أبو محمود (٣)

١٩٤٨م. القاهرة املرصية، النهضة اإلصالح»، «زعماء أمني، أحمد (٤)
اإلسكندرية. الجامعية املعرفة دار اإلسالمي، املجتمع وقضايا األفغاني الدين جمال املرعشيل: هاني (٥)
حسني، النعيم عبد محمد د. ترجمة باألفغاني، املعروف أبادي األسد الدين جمال خان: هللا لطف (٦)

۱۹۷۳م. بريوت اللبناني، الكتاب دار
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الثاني الفصل

الدهريني) عىل (الرد النظري الفكر
(التوحيد)

النظري النقد (1)

«نيترش» لفظ معنى عن الهند يف القراء أحد من سؤال عىل إجابة الدهريني عىل الرد
املذهب عن سؤاًال وليس محيل موضوع حول محيل فالسؤال الهندية. األقطار يف السائد
حقيقة عن الجوانب، ومتعدد ومركب طويل والسؤال الغربي. Naturalism الطبيعي
عماد املذهب يكون أن يمكن وهل الطبائعيني، وعن الهند يف شاع كما الطبيعي املذهب
املذهب هذا عالقة وما يعارضها؟ أو الدين أصول مقاصد ينايف وهل قصده؟ وما املدنية؟
اآلن؟ دعاته هم وَمن قديًما؟ املذهب صورة كانت وماذا املدنية؟ عالم يف الدين بمطلق

کله؟1 ذلك من الغاية وما ينترشون؟ وملاذا
وهو بهادور، خان أحمد اإلنجليز شجع الهند يف االستعمار استقر ملا أنه والحقيقة
اإلنجليز. بمذهب والتدين املسلمني، دين لخلع صنيعتهم من الهند، يف تعظيمي لقٌب
اإلنجليز. إلرضاء مبدلني وال محرفني ليسا واإلنجيل التوراة أن فيه يثبت كتابًا فألَّف
األنبياء وجميع حكيم. إله دون العمياء للطبيعة إال وجود فال الدهري. باملذهب قال ثم
املسلمني ودفع الجهاد، من وبالتايل الرشع من التخلص يمكن ثم ومن طبيعيِّني كانوا
لنرش املحمديني مدرسة عليكرة، مدرسة له اإلنجليز وبنى الدنيا. والحياة الشهوات إىل
مولوي ابنه بتعيني اإلنجليز كافأه وقد الطبيعي. باملذهب إال تتقدم لم فأوروبا الدعوة.

ص١٢٩. األعمال، الدهريني، عىل الرد 1
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مرص. يف شرباخيت عىل حجمها يزيد ال الهند قرى من قرية مجلس يف عضًوا محمود
يهدف الزمان، آخر دجال وهو الحكومة. وظائف يف بتعيينهم اتبعوه من كلَّ ووعدوا
واستمر الهند. يف اإلنجليزية الحكومة جيش هم فالدهریون الهند. يف اإلسالم محو إىل
كان الذي نورثربوك للورد صديًقا وكان املسلمني، تضليل يف خان هللا سميع األول تلميذه

العثمانية.2 الدولة من املرصيني تنفري عىل يعمل
الحال هو كما أبواب أو فصول إىل ينقسم ال والفارسية. بالهندية الكتاب كتب وقد
تشمل للكتاب. وخاتمة مرتبة أو مرقمة غري مطالب عدة إىل بل الحديث، التأليف يف
خطورته يف مطلبًا عرش أربعة ثم األصغر الجزء وهو وِفَرقه، للمذهب تاريخيٍّا عرًضا
مع يتفق ما وهو األول الجزء أضعاف أربعة األكرب، الجزء وهو عليه، والرد األديان عىل

الكتاب.3 عنوان

ص١٤٠-١٤١. ص٢، الوثقى، العروة 2
صفحة. والثاني٤٠ صفحة ١٢ األول الجزء 3
اآلتي: النحو عىل عرش األربعة واملطالب

ص١٤٠-١٤١. ومقاصدهم، املاديني مظاهر مطلب (١)
ص١٤١–١٤٤. والخصال، العقائد يف الدين أفاد ما مطلب (٢)

ص١٤٥–١٤٨. الثالث، الخصال يف مطلب (٣)
ص١٤٩–١٥١. النيترشيني، غاية تفصيل يف مطلب (٤)

ص١٥١-١٥٢. غاياتهم، طلب يف النيترشيني مسالك يف مطلب (٥)
ص١٥٢-١٥٣. خالطهم، إذا بها فاصل يأخذ ال من بعقول حتى النيترشيني مذاهب مطلبيفرضر (٦)
ص١٥٣–١٥٧. والرشف، العزة بعد يم للضَّ ورضعت للذل خضعت التي األمم بيان يف مطلب (٧)

ص١٥٧–١٦٣. اإلسالمية، األمة يف مطلب (٨)
(االشرتاكيون)، (الكومنيست)، (العدميون)، (النهيلست) (االجتماعيون)، السوسيالست يف مطلب (٩)

ص١٦٣–١٦٥.
ص١٦٥. الرشقيِّني، دهريي يف مطلب (١٠)

ص١٦٦. العدل، حدود النفس إلزام بها يمكن التي األمور يف مطلب (١١)
ص١٦٧–١٧٣. األلوهية، إنكار مضار يف مطلب (١٢)

ص١٧٣. األديان، أعظم اإلسالمي الدين أن يف مطلب (١٣)
ص١٧٣–١٧٩. األمم، سعادة بها تتم التي األمور يف مطلب (١٤)

ص٤٠٧–٤١٠. الخاطرات، يف ملوضوعاتها ملخص وهناك
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رأي يف يهدف امليالد، قبل والثالث الرابع القرننَي يف اليونان يف ظهر مذهب وهو
الناس. بني واألبضاع األموال يف واالشرتاك اإلباحة أسس ووْضع األديان محو إىل األفغاني
املدنية، وفسَدت واملجتمع، الطبيعة عىل قىض إنه أي األمم، وانهاَرت األخالق ففسدت
والتمدن. االجتماعي النظام أساس هو والدين اإلنسانية، االجتماعية الهيئة ونقَضت
أن التعريف هذا من فواضح ديني.4 أساس عىل تنظيم أي وضد الدين ضد فاملذهب
العرض يتجاوز ال املوضوعي. العرض النقد يتجاوز بل النقد يشمل املوضوعي العرض
عىل يقوم كله والنقد العرض. النقد يبتلع ذلك بعد ثم وزمانًا مكانًا التاريخية نشأته
يمحو فاملذهب املجتمع. أساس الدين ألن عليه؛ وقضائه الدين عىل خطورته أساس
الشعبي النقد وهو التاريخ. يف انهياره سبَب ويكون املجتمع عىل يقيض وبالتايل الدين
اجتماعي تنظيم وكلَّ املادة يف تفكري كلَّ تعترب التي املحافظة الدينية الصحف يف الرائج
سائًدا زال ما وهو الطبيعي للمذهب الدين رجال نقد وإلحاًدا، مادية الرشاكة عىل يقوم
واستدالالته وحججه ونتائجه مقدماته يف املذهب داخل من العلماء نقد وليس اآلن، حتى

وبراهينه.5
تيار األول تياران: ُوجد امليالد قبل والثالث الرابع القرنني يف اليونان تاريخ ومنذ
صفاتها، يف للمحسوسات مخالفة والزمان، املادة عن مجردة ذات وجود يُثبت إلهي
وجودها والرتكيب، التأليف عن منزهة واحدة وأعراضه، الجسم صفات عن منزهة
هذا أنصار ويعرف الكائنات. لكل واملبدع األول املصدر وهي وجودها. وذاتها ذاتها
وأرسطو، وأفالطون وسقراط فيثاغورس مثل هلل، الخاضعني أي املتألهني، باسم التيار
ُسمَي لذلك وراءها. يشء يوجد وال بالحس، املدركة املادة إال يثبت ال طبيعي والثاني
طبيعة، املادة .Marérialisme باملادية نفسه واملذهب املاديني، باسم املذهب هذا أنصار
الطبيعي. املذهب أيًضا ويسمى طبيعتها. إىل خواصها اختالف يرجع مادة. والطبيعة
كرب. عىل األجنبية اللغات تعلَّم كشيخ Naturalisme ناتورالیزم ويسميه األفغاني ويعربه
أيًضا وعرف «ناتور». وباألملانية «نيترش» وباإلنجليزية «ناتري» بالفرنسية أيًضا يذكرها

ص١٢٩. األعمال، عىل الرد 4
،(٤) أبيقور ،(٥) ديموقريطس إال الطبيعي املذهب أعالم من األفغاني يذكر ال املضمون لتحليل طبًقا 5

فارس. من (١) مزدك املحدثني، من ،(٢) روسو ،(٣) فولتري ،(٤) دارون اليونان، من
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أصحاب مثل بالطبائع يقولون الذين الطبائعيني واألصح الطبيعيني باسم العرب عند
األرشس.6 بن وهشام عباد، بن ومعمر والجاحظ والنظَّام املعتزلة من الطبائع

يف شيوعه من بالرغم دقيق غريُ للمذاهب الثنائي التصنيف هذا أن والحقيقة
ليسوا فاملتألهون العامة. لتثقيف الشائعة الشعبية الفلسفية والثقافة الثانوية الكتب
بني والعمل، اإليمان بني ضمنًا يفرق ال األفغاني ألن هلل؛ املثبتون بل هلل الخاضعني هم
أفالطون وضع أن كما له. مطيًعا بالرضورة يكون هللا وجود يُثبت فَمن والسلوك. الفكر
صحيح طبيعي. وأرسطو إلهي أفالطون دقيق. غري اإللهي املذهب نفس يف مًعا وأرسطو
األول الكمال. نحو تتجه التي بالطبيعة يقول الثاني ولكن املجرد باملثال يقول األول أن
الذي باملحرك يقول والثاني قديمة، أوىل مادة من ربما بالصنعة بل بالخلق يقول ال
وأفالطون وسقراط فيثاغورس أن كما بالعشق. العالم نحو هللا ويحركه يتحرك، ال
الرياضية املعاني كانت سواء املادة، عن املستقل املعنى إثبات االتجاه، نفس يف يسريون

أفالطون. مثل الفلسفية أو سقراط مثل األخالقية أو فيثاغورس مثل
والحيوان الكواكب العالم، تكوين يف ِفَرق خمس إىل الطبيعي املذهب أنصار وينقسم

اآلتي: النحو عىل والذبات

بال والرتجيح واالتفاق، الصدفة طريق عن والسفيل العلوي العامَلني تكوين (١)
ديموقريطس. الفرقة لهذه ممثل وأهم العقل. بداهة يناقض األفغاني رأي يف وهو مرجح،
األجسام تظهر حركاتها ومن بالطبع، متحركة صلبة صغرية أجزاء من مكوٌن فالعاَلم
يستوفيَه كي العرض عىل يصرب ال األفغاني أن وواضح املطلق. العماء بقضاء وهيئاتها
قواعد به ويعني العقل، لبداهة مناقًضا ويعتربه العرض أول يف بالنقد يُرسع بل معه
ماركس فيه كتب الذي املذهب وهو الطبيعي. العقل مع متفق أنه آخر يرى فقد اإليمان.
العماية. العماء األفغاني ويسمي األوىل. املادية مؤسس إياه معتربًا للدكتوراه رسالته
بمصطلحات اآلخر قراءة عن تكشف إسالمية ألفاظ وهي القضاء، الحتمية يسمي كما
عن التعبري الحضاري، االلتقاء يف واملعنى اللفظ جدل الكاذب، التشكل لقواعد طبًقا األنا

األنا.7 بلفظ اآلخر مضمون عن التعبري أو اآلخر بلفظ األنا مضمون

ص١٣١-١٣٢. األعمال، الرد، 6
القاهرة، والنرش، للبحث العربي املركز والتجديد»، «الرتاث يف الكاذب التشكل لظاهرة تحليلنا انظر 7
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بداية ال تزال، وال األزل منذ حقيقتها عىل األرضية والكرة السماوية األجرام (٢)
والكائن الشجرة، يف والثمرة البذرة، يف الشجرة السابق، يف مكنون الِحق يشء وكل لها.
وهي املتناهية. املقادير يف توجد الالمتناهية فاملقادير نهاية. ال ما إىل الخلية يف الحي
وهو الطبائع. أصحاب من وأقرانه النظام بها قال التي الشهرية والطفرة الكمون نظرية
إىل فاملضغة العلقة من األم رحم يف الجنني تطور وصف يف القرآن مع يتناقض ال رأي

ينقده. وال عليه يعلق ال واألفغاني لحم. إىل عظام
بالشخص. قديمة وهيئاتها العلوية واألجرام بالنوع، قديمان والحيوان النبات (٣)
وينقد الالحق. فيه يتكون سابق قالب محدثة. بل قديمة األوىل الجراثيم من يشء وال
ناقص وأن الخلقة، ناقص عن ينتج قد الخلقة كامل بأن الثالثة الفرقة هذه األفغاني
فاألجرام والحدوث. القدم بني وسط رأي وهو الخلقة، كامل عن ينتج قد الخلقة
وهو محدثة. األوىل الجراثيم ولكن بالنوع قديم والحيوان بالشخص قديمة السماوية
غري الكامل من والناقص الناقص من الكامل خروج األفغاني، وحجة فهمه. يصعب ما

الثالثة. الفرقة هذه نقد يف حاسمة
أطوار، عىل تقلَّبَت والنبات الحيوان فأنواع بالبيان. اإليهام مع التطور إثبات (٤)
أحد أبيقور رأُي وهو اآلن. هيئاتها إىل وصلت حتى الزمان مرِّ عىل أدوار عىل َلت وتبدَّ
كثيف، شعر ذي الخنزير مثل أطواره بعض يف اإلنسان كان فقد الكلبي؛ ديوجينس أتباع
عىل برهان يوجد وال اآلن. عليها هو التي الحسنى صورته إىل وصل حتى تطور ثم
وصف يف الرباهني عرشات يعطون التطور نظرية أصحاب أن مع األفغاني رأي يف ذلك
املفقودة؛ الحلقات بعض هناك كانت ولو حتى اتصالها لبيان الحية الكائنات تطور
يوضح وال واالستقصاء. البحث بمزيد اكتشافها عىل قادٌر األحياء وتطور الطبيعي فالعلم

الثالثة. الفرقة من فرٌع أنها أم مستقلة الفرقة هذه كانت إذا األفغاني
علم الجيولوجيا، علُم بنيَّ أن بعد املتأخرين املاديِّني عند بالحدوث القول (٥)
األول موضوعني: يف الرأي هذا أنصار اختلف ثم األنواع، ِقَدم بطالَن األرض، طبقات
نتيجَة جاء الجراثيم تكوين أن يرى فالبعض والحيوانية؛ النباتية الجراثيم تكوين
أن يرى اآلخر والبعض التطور. بنهاية التكوين هذا انتهى ثم األرض التهاب تناقِص
الحرارة. تشتدُّ حيث االستواء خط يف خاصة اآلن حتى متصًال زال ما الجراثيم تكوين
النباتية الجراثيم هذه حياة سبِب بياِن عن لعجزهما الفريقني رأَي األفغاني وينقد
التئامها، يوجب الجراثيم، بسائط يف فاعل الحياة أن تبنيَّ ما بعد خاصة والحيوانية
بالتغذية، حيٍّا األجزاء من الحي غري تجعل التي هي الغاذية القوة وأن تكوينها، وتحفظ
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ظنَّ وقد االنحالل، إىل فصارت وتجاذبُها البسائط تماسُك َضُعف الحياة ضعفت فإذا
ال ما وهو الشمس، عن انفصالها عند األرض مع كانت الجراثيم هذه أن ثالث فريٌق
هذه احرتاق إىل يؤدي مما الشمس من ملتهبًا جزءًا كانت األرض بأن القول مع يتفق

النار.8 يف وِصَورها الجراثيم

لكل أن يرى فالبعض الكمال؛ إىل النقص من التحول هو الخالف موضوع والثاني
وتجذب الحيوية، األطوار يف تناسبها حركة إىل تميل طبيعة جرثومة ولكل جرثومة، نوع
وينقد نوعه. بلباس تملؤه ثم بالتغذية، لها جزءًا ليصري الحية غري األجزاء من يالئمها ما
الحيوان، ونطفة اإلنسان نطفة بني فرق ال أنه وإثباته الكيمياء بعلم الرأَي هذا األفغاني
طبائع يف التخالف تفسري عن بالعجز وبالتايل البسيطة، العنارص يف النطفة وبتماثل
الحيوانية خاصة األنواع جراثيم أن يرى اآلخر والبعض عنارصها. تماثل مع الجراثيم
انفصال وال جوهريٌّ تخالٌف األنواع بني وليس الحقيقة، يف متساوية الجواهر، يف متماثلة
الزمان بمقتىض أخرى نوعية صورة إىل نوعية صورة من االنتقال يجوز وبالتايل ذاتي،
هذا دارون ويمثِّل الخارجي. القرس سلطان وقضاء والرضورة الحاجة وحكم واملكان
للصورة والتهذيب التنقيح له عرض ثم قرد اإلنسان فأصل األنواع. أصل يف الرأَي
يسميها درجة إىل ارتقى حتى الخارجية العوامل وبتأثري األزمان توايل عىل بالتدريج
حتى العليا القردة من نوع وهو صويف، قرآني لفظ وهو ثان، أو ران أو برزخ األفغاني
ويسخر القوقازي، اإلنسان إىل ثم الزنوج، وسائر البمبم األول، اإلنسان صورة إىل وصل
الدهور بمرور فيًال الربغوث يكون أن يمكن النظرية لهذه طبًقا بأنه ذلك من األفغاني
خطابية؛ حجة وهي ورجوع. ارتقاء ونكوص، تقدٌم فالتطور برغوثًا. الفيل ينقلب وأن
يف األشجار اختالف سبب عن دارون األفغاني يسأل كما لقانون. يخضع التطور ألن
أشكال اختالف وسبب واحدة، طينة ويف واحد بماء تُرَوى واحد، وزمان واحدة بقعة
وهي الحيوانات أشكال واختالف واحدة، ومياه واحد وطعام واحدة بحرية يف األسماك
الجوارح استكمالها يف الجراثيم لهذه الفاعلة العلة عن ويسأل واحدة. منطقة يف تعيش
وظيفة منها لكلٍّ واإلبداع، الحكمة مقتىض عىل ووضعها والباطنة، الظاهرة واألعضاء
قاصدة؟ مريدة واعية إرادة دون العمياء الرضورة إىل ذلك إرجاع يمكن كيف محددة.

ص١٢٣–١٣٤. األعمال، الرد، 8
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جهل مجرَد التطور نظريَة يجعل التساؤالت هذه عىل الرد عن العجز أن األفغاني ويرى
وحرية، عماية مجرُد هي التي والقرد اإلنسان بني الواهية املشابهة مثل وخرافة ووهم
العلل تشخيص طريق عن الدين إىل العلم من يتحول الذي هو األفغاني أن والحقيقة
هو كما مريدة قادرة عاملة مشخصة إرادة إىل ثابتة قوانني من وتحويلها الطبيعية
اختالف تفسريَ دارون يحاول كما هللا. وجود عىل األدلة يف التقليدي الكالم علم يف الحال
مستعمًال العربية البالد يف الخيل من شعًرا أغزر ألنها الروسية؛ والبالد سيربيا يف الخيل
يف الخيل وحاجة الجغرافية البيئة هو األفغاني رأي يف ذلك يف والسبب التطور. نظرية
أو األمطار لكثرة وقلته النبات لكثرة السبب نفس وهو يُدفئها. شعر إىل الباردة البالد
الحرارة. لدرجات طبًقا الحارة البالد يف والنحافة الباردة البالد يف السمنة وكذلك ندرتها،
قرون عدة كلب ذَنَب يقطع َمن بأن الهاوية التطور نظرية ساخًرا األفغاني ينقد كما
يف حاجة للذَّنَب تَُعد لم وألنه الوراثيَة، الصفاِت تكتسب أن بعد أذناب بال الكالب تتولد
والعرب العربانيني عند السنني آالف منذ موجود الختان أن مع عنه فاستغنت الطبيعة
الكالم، علم يف التقليدي الحجاج أسلوَب األفغاني ويستعمل مختنًا.9 إنسان يُولد ولم
للنقد األفغاني يتعرض وال قال. … قيل فإن بطريقة سلًفا عليه ويردُّ املعرتض ويتخيل
اإلنسان تجعل التي العنرصية وهي البرشية األجناس عىل التطور نظرية لنتائج الرئييس

والحيوان. اإلنسان بني وسًطا الزنجي وتجعل الزنجي، من رقيٍّا أكثر األبيض
عىل التطور بنظرية تقول التي للِفَرق والتعريفات التقسيمات كثرة إىل وباإلضافة
من واملتأخرين املتقدمني رأي بني يفرِّق األفغاني فإن القديمة الكالمية الِفَرق طريقة
من املادة خلوِّ الستحالِة نظًرا املتقدمني رأَي املتأخرون رفض إذ التطور؛ نظرية أنصار
والسفيل العلوي للكون وجعلوا البديعة. والهيئات املتقن النظام هذا لتفسري الشعور
أو (إنتليجانس)، والعقل (فورس)، والقوة (ماتيري)، املادة أشياء: ثالثة من مركبة علًة
األشكال تتجىل الثالث القوى هذه وباجتماع املعربة. أو الحرة األفغاني برتجمة اإلدراك
الشخيص البقاء إىل يؤدي شعور من يالبسها ملا نظًرا والحيوانية النباتية الحية والهيئات
بالتعامل والنوعية الشخصية الوظائف ألداء واآلالت األعضاء تظهر ثم النوع. وحفظ
يف موجود هو ما أفضل هو هذا أن األفغاني ويرى السنة. وفصول واألمكنة األزمنة مع
إىل وأقرب واملنطق العقل عن أبعد أيًضا وهو والشعور. املادة بني الجمع املادي، املذهب

ص١٣٤–١٣٦. السابق، املصدر 9
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الرأي هذا فإن ديموقريطس رأي عىل ذرات أو أجسام من مكونة املادة كانت فإذا الوهم.
الكوني؛ النظام يف األجسام تركيب علة عىل ينطبق ال والشعور، املادة بني الجمع الجديد،
عن به يتمايز قوة أو شعوٌر جزء لكل يكون أن املادة، شعور الرأي، هذا عن يلزم إذ
فال املتكلمني. قدماء يقول كما بمحلَّني الواحد العرض قيام يمكن ال إذ األجسام؛ سائر
األخرى؟ األجزاء مقاصد عىل جزء كلُّ يطَّلع وكيف أجزاء. أو بجزأين واحد علم يقوم
شيوخ) (مجلس سنات أو شورى مجلس برملان، جماعة، جماعة: وأي يفهمها؟ كيف
تكونها رضورة األجزاء تعلم وكيف اإلبداع؟ غاية عىل املركبة املكونات هذه إلبداع تشاور
بحلمة أنثى، أم ذكًرا ستكون أنها تعلم وكيف اللحوم؟ أو الحبوب يأكل طري هيئة يف
عىل اإلجابة إىل سبيل وال األخرى؟ األجزاء إىل حاجاتها تُدرك وكيف بحلمات؟ أو واحدة
بباقي جزء كلِّ علُم إذن لزم والجهل، والرتدد والحرية العجز بإعالن إال التساؤالت هذه
العالم لقيام نظًرا فيه الخلل يقَع ال حتى الكون لنظام مراعاًة والسفلية العلوية األجزاء
وإذا باملجهر؟ وال يدرك وال متناهية غري أبعاٌد جزء لكل يكون وكيف واحد. ناموس عىل
متناهية غري صورة وهي املادي، العالم ذات يف املعلومة الصورة ارتسام مجرَد العلم كان
العلم من درجة عىل األجزاء كانت وإذا العقل. يناقض ذلك فإن متناهية، األجسام أن مع
والحيوان اإلنسان عجز ملاذا منها؟ للتخلص والعناء باآلالم الكائنات تُصاب فِلَم والقوة
أن إىل ينتهي ولكنه التساؤالت هذه عىل األفغاني يُجيب وال حياتهما؟ عىل الحفاظ عن
مبدآن وهما يشء. أيَّ والشعور، الطبع مبدآه، يفرس وال الحرية. وأمَلته خرافة املذهب هذا
افرتاض العنارص؟ يف ومتماثَلني الخواص يف مختلَفني شيئان يكون كيف إذ متناقضان؛
الخواص. اختالف لتفسري مختلفة تكون أن إال سبيل وال بالغيب، رجٌم إذن األجزاء
بحركات يقومون كالخالبيص، أنصارها األلوهية. إنكار إىل كلها املذاهب هذه وتؤدي
عن بعيدون لهم، إنسانية وال علَم ال فهم له. نظام ال شيئًا ويقدمون الناظرين، إلضحاك
بل عليهم التشنيع املقصود ليس واالعرتاض. اللوم منزلة عن ساقطون الخطاب، مواقع

الواقع.10 وكشف الحق إظهار
قبل وعلماء، وفالسفة شعراء العرب، بها قال جديدة. ليست التطور ونظرية

املعري. قول مثل األوروبيِّني

ص١٣٦–١٣٩. السابق املصدر 10
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ج��م��اد م��ن م��س��ت��ح��دث ح��ي��وان ف��ي��ه ال��ب��ري��ة ح��ارت وال��ذي
الجوهر حيث من األرض سطح عىل جديد يوجد ال وربما بجديد، دارون يأِت لم
وغريها النظرية بإخراج يقوموا وأن السلف بفضل الخلف يعرتف أن املهم واألصول،
بالعقل القدماء إليه وصل ما إليها. الوصول طريق يف الخالف الكتب. بطون من
املحدثون إليه وصل للمعرفة القدماء إليه وصل وما بالتجربة، األوروبيون إليه وصل
يف السمح ألبي رسالته يف برشون بن بكر أبو قاله ما أيًضا وهو واالخرتاع. للكشف
فالنبات اإلنسان. املواليد وأرفع حيوان. إىل ثم نبات إىل الرتاب استحالة الكيمياء، بحث
الحيوان، درجات أرفع واإلنسان النبات، درجات أرفع والحيوان الرتاب، درجات أرفع
وثباته بفضله االعرتاف مع دارون قبل القدماء بذلك قال تنتهي. ال متصلة سلسلة يف
التي الحياة نسمة يف له األفغاني مخالفة من بالرغم الطبيعي، للتاريخ وخدمته وصربه
ألن فيًال الربغوث يصبح أن أو اإلنسان، إىل القرد من االرتقاء سبيل عىل ال هللا أوجدها
واالرتقاء النشوء نسبة يف اإلغراق عدم عىل ينبه األفغاني إن بل الخرطوم. يشبه ما فيه
دارون عند فالتطور تفسريها؛ يف ويختلف الظاهرة رصد يف دارون مع يلتقي ألنه له
وسبنرس دارون بني الخالف نفس وهو الحلقات، منفصل األفغاني وعند الحلقات متصل

أخرى. ناحية من برجسون وبني ناحية من ودوركايم والمارك
القدماء، به قال الذي بالتطور قوله ليس شميل الدكتور عىل األفغاني يعيبه وما
من التكفري أعباء ل وتحمُّ وسبنرس، وهكسيل بشنر مثل دارون أثر عىل سريه ولكن
سخط من خوفه وعدم الفلسفة يف ورسوخه األدبية جرأته من وبالرغم دقيق. علم غري
للغرب، األعمى التقليد يف وقع أنه إال الرشق، حكيم أو الحكيم وتسميته املجموع
تغريبه عليه يعيب األفغاني إن أي الدين، معارضة رغم مذهبه ونرش لدارون وانترص
للقدماء. تقليده أي سلفيته من األفغاني عىل يُعاب قد مما بالرغم للغرب تقليده أي
مجموع أن من فبالرغم دارون. عند مطروًحا زال ما وهو الخلق يُنكر شميل إن بل
إىل وصل نفسه دارون أن إال األحياء يف التدرج عىل بناء الخلق يُنكرون التطوريني
عىل عاشت التي األحياء أرى إني وقال الحياة، نسمة موجد وهي الجوهرية، النقطة
فما الحياة. نسمة فيها الخالق نفخ أولية واحدة صورة من جميعها األرض هذه
وجعلوا ذلك دارون عىل أنكروا املاديني ولكن طبيعي. نحو عىل الحياة ظهور ينبغي
ويختلف الخلق أنكر إذا دارون يوافق وشميل الخلق، إنكار غايتهم ألن ناقًصا؛ مذهبه
واحد. آن يف والخلق بالتطور يقول ويجعله دارون «يؤسلم» فاألفغاني أثبته. إذا معه
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من لآلخر رؤيته وعدم تغريبه وبالتايل لدارون الغريبة قراءته شميل عىل ويعيب
حرص أن إىل التطور لنظرية النقدي العرض هذا من األفغاني وينتهي األنا. منظور
واالنتخاب منه، رضر ال قليلة أنواع يف الطبيعي املذهب يف الحال هو كما الحياة
نسِل لتحسنِي عليه العرب حرص وقد واألزواج. النساء انتخاب يف معروف أمٌر الطبيعي
األنساب عىل حرًصا زوج عن لفرسه يبحث كي البيد يطوف العربي فكان الحيوان.

املختارة.11
عرش التاسع القرن يف الغرب يف الدائر النقاَش الدهريني عىل الرد رسالة تمثل
للتخفيف العام التغريب من كجزء الهند يف لها خان أحمد وترويج دارون نظرية إثر
نفس األفغاني ويردد االستعمار. مواجهة عرص يف والغرب الرشق بني التقابل حدة من
التطور. نظرية ضد الغرب يف خاصة الكاثوليكية الدينية الدوائر َدتها ردَّ التي الحجج
الثقافات مع التعامل يف الجديدة الفلسفة أو الجديد الكالم علم بدايات إحدى تعترب فهي
الوافدة الثقافات مع وفالسفة، متكلمني القدماء، تعامل كما الحديث الغرب من الوافدة
واألفكار الراهنة الثقافية الحالة عن تعرب كما رشًقا. والهند وفارس غربًا اليونان من
الذي الناس أذهان يف لها الشائع والنقد الطبيعي واملذهب واإللحاد املادية عن الشائعة
يعتمد وتأثريها، اإلعالم أجهزة سطوة خالل من املحافظة الدينية الدوائر به تقوم
والعقل. النقل والدراية، الرواية عىل أي العقيل، والدليل التاريخي البحث عىل األفغاني
قابًال يكون قد أنه مع لها رافًضا الصايف العلمي الطبيعي أي الغريزي العقل يجعل
يقوم العلمي والعقل واملعلول. العلة بني االنفصال افرتاض عىل يقوم الديني فالعقل لها؛
البقاء بلفظ يستبدل لذلك املسبق. اختياره عن األفغاني نقد يعرب االتصال. افرتاض عىل
نمط عىل العالم ويتصور البقاء. أجل من وليس الفناء أجل من الرصاع فيقول الفناء.
أن مع شيطانيٍّا نظاًما والرصاع إلهيٍّا نظاًما األلفة ويعترب الرصاع. نمط عىل وليس األلفة
نظام هو الشعبية الثقافة يف ساد الذي ولكن الكريم. القرآن يف إليهما مشاران النظاَمني
لذلك الثورة. وملخاطر االجتماعي التغري لحركات ودرءًا القائم الوضع عن دفاًعا األلفة
للرصاع الشائعة الصورة هي كما عنيًفا دمويٍّا وجعلوه باملاركسية، الرصاع نظام ألصق

املحافظة. الرجعية الدينية الدوائر له تروج الذي الطبقي
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العميل النقد (2)

ينتقل ولكنه التطور، نظرية تهافت مبينًا نظريٍّا نقًدا الدهريِّني بنقد األفغاني يكتفي ال
األمم وحياة األفراد أخالق عىل السيئة وآثارها العملية الناحية من مضارها بيان إىل
فالنقد الرسالة. أرباع ثالثة تمثل التي عرش األربعة املطالب وهي التاريخ. يف ومسارها

ظنٍّا. يكون قد النظري والنقد يقني، العميل النقد النظري. النقد من أهم العميل
الدهريِّني بني أسمائهم اختالف عن النظر برصف الحكماء أنهم املاديون يدِّعي
عن املدافعون أنهم ويدَّعون والعدميِّني. والشيوعيِّني واالشرتاكيِّني والطبيعيِّني واملاديِّني
والواصلون والرموز، الحقائق وكاشفو باألرسار العارفون وأنهم الجور، ورافعو الظلم
محبو وأنهم العقول، تنوير أجل من الخرافات من األذهان واملطهرون األمور، بواطن إىل
لرتويج النبوة مدعو الحقيقة يف وهم للمساكني. الخري وطالب الضعفاء وحماة الفقراء
القلوب يُميتون عليهم. وصاعقة القوم، عىل صدمة هم متنبئون. أنهم أي مذاهبهم،
األمم انهيار سبُب هم النظام. راسخ وزعزعة األرواح، يف السم بنفث ويقومون الحية،

واقتالعها.12 األصول وإفساد العروش، وسقوط
وهي: السابقة ادعاءاتهم بعد الحقيقية النيترشيني غايات األفغاني ويفصل

الثالث: العقائد األخالقي، األفغاني نسق املسدس، البنيان وإنكار األلوهية جحد (١)
الثالث: والخصال للمعاد، الدنيا والحياة األمم، أرشف واألمة املخلوقات، أرشف اإلنسان
الحيوانية. الوحشية حضيض إىل اإلنسانية علياء من والنزول والصدق، واألمانة الحياء
ادعاء مللة يحق وال ومواضعات. باطلة أوهام ألنها كافة؛ األديان بطالن (٢)
قد أمة وخري امللل أرشف إىل الدعوة أن مع الركود إىل يؤدي مما امللل سائر عىل أفضليتها
العمل دون للعقيدة االرتكان إىل أو واألوطان، األديان بني والحروب العنرصية إىل يؤدي
اإلسالمية. األمة أفضلية رشط املنكر عن والنهي باملعروف األمر مثل رشطها وتحقيق بها
بل البهائم، مستوى عىل االرتفاع وعدم الحيوانات سائر مثل اإلنسان اعتبار (٣)
املنكرات واقرتاف بالقبائح اإلتيان إىل ذلك يؤدي وقد منها. أخس هو ما إىل االنخفاض

العدوان. وممارسة
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فتتحرر البهيمية. الشهوة الدنيا الحياة مقصد واعتبار املوت، بعد الحياة إنكار (٤)
والخيانة، والغدر األعراض وهتك والسلب والقتل العدوان وتمارس األخالق، من النفوس
البرشي الكمال كسب عن بالعقل واإلعراض رذيلة، كل يف والوقوع خبيث كل وارتكاب

الطبيعة. وأرسار الحقائق ومعرفة
الطبيعي املذهب ألن نظًرا للغري؛ ما تناول وإباحة واألبضاع األموال يف االشرتاك (٥)
إنسانية اشرتاكية نزعات وجود من بالرغم اإلنسانية والنزعة واالشرتاكية املادية إىل يؤدي

ومثالية. وروحية أخالقية
لقانون وفًقا يعيش كاألنعام اإلنسان فيصبح بالقوة للفوز الحياة صفة إزالة (٦)

والغلبة. القوة إال قانون له يُعرف وال الغاب
الجزاء بيوم اإليمان عىل تقومان صفتان وهما والصدق، األمانة صفتَي إزالة (٧)
األمانة األفغاني الثالوث وهذا الكذب، وراج الخيانة شاعت حتى الحياء مَلَكة وإزالة

التاريخ. وقوانني األخالق قواعد يمثل والحياء والصدق
وارتكاب وكذبًا، وخيانة اغتصابًا ولو املشتهيات وشيوع واالشرتاك، اإلباحة (٨)
الجميع وتساوي األمم، فناء إىل يؤدي مما والخبائث الدنايا وإتيان والرذائل، الرشور
املبادئ ومن األعمال. شاق عن واالبتعاد باألسهل األخذ إىل النفوس فتدفع الحظوظ يف
وعدم الركود إىل املادية تؤدي ثَم ومن االمتياز. يف والرغبة االختصاص حبُّ اإلنسانية

األمور. معايل إىل التحرك
اإلصالح يتخيلون أنصاره، عىل املاليخوليا وسيادة اإلنساني، للنوع العداوة (٩)

البرش.13 بني الشقاق بذور باثون األرض يف مفسدون وهم والنجاح

عىل وفهم التسطيح، بعض الطبيعي املذهب لغايات الوصف هذا من وواضح
وإىل واللجوء املساجد، وخطباء والوعاظ الشعبية والثقافة الشائعة العقائد مستوى
العمل عىل النظر ألثر نظًرا األخالقي والنقد اإلحراجية والحجج الخطابية األساليب
ومرة للمؤلهني الثالث والعقائد الثالث الخصال إثبات مرة العام، األخالقي النقد وتكرار
األفكار وتحويل الثاني، الفريق وعيوب األول الفريق مزايا وبيان الطبائعيِّني، عن نفيهما
عن والدفاع الوضعيِّني، وكل برجسون بل جميس وليم يفعل كما نفسية أمراض إىل

ص١٤٩–١٥١. السابق، املصدر 13
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تكافؤ ضد والربح املنافسة عن والدفاع املساواة، ضد واالختصاص والتمايز الرأسمالية
التقليدي.14 الديني الفكر سمة وهي الفرص،

أهمها: وطرق، مسالك عدَة غاياتهم تحقيق يف النيترشيون ويتبع

والكنية واإلشارة الرمز واستعمال االطمئنان، حالة يف رصاحة باملقاصد الجهر (١)
صوفية. شيعية باطنية فرقة وكأنهم السطوة حالة يف والتدليس والتلويح

بطريقة بعضه، أو كله األفغاني، عند املسدس األخالقي النسق هدم عىل العمل (٢)
األخالق. إبطال املذهب من الغاية وكأن لوازمه إبطال أو مبارشة غري أو مبارشة

أن مع العقائد باقي إلفساد والعقاب الثواب وجحد الصانع، بأفكار االكتفاء (٣)
اإلنسان كمال األمم، أرشف األمة املخلوقات، أرشف اإلنسان األفغاني، عند الثالث العقائد

املعاد. يف متضمنًا كان وإن هللا، وجود إثبات بينها من ليس املعاد نحو
تكراٌر وهو النفوس الستمالة وتزيينهما وتحسينهما واالشرتاك اإلباحة تزيني (٤)
شعبي تصور أنه كما والوسيلة، الغاية بني واضًحا الفرُق يبدو ال بحيث للقصد

الرجعية. التسلطية الحكم ونظم الغربي اإلعالم خالل من لها وتشويه لالشرتاكية
مثل اإلنسانية، الرشائع وتأباها الطباع منها تأنف جاهلية بأعمال القيام (٥)
الرشيفة الدماء وإراقة الربيئة األرواح بآالف والفتك بهم والغدر معارضيهم اغتيال
القوى كلُّ تستغلها بالرضورة، بالطبائعيِّني ترتبط ال أساليب وهي واملكر. بالحيلة
العنف وممارسة اشرتاكية. أو رأسمالية الخصوم من للتخلص التسلطية السياسية
املحرر.15 العنف يولد الذي القاهر العنف املجتمع، بنية يف أسبابها لها اجتماعية ظاهرٌة

لتحقيق النيترشيون يتبعها التي للوسائل السلبي الوصف هذا من وواضح
الغربية اإلعالم أجهزة أثر تحت الشعبية الثقافة يف الشائعة التصورات مقاصدهم
أصحاب أن مع الرجعية. التسلطية للنظم الخاضعة اإلسالمية العربية أو الرأسمالية
وباملثالية. بالدين والخديعة والنفاق الزيف كشف عىل القدرة لديهم أيًضا الطبائع

العربي، الفكر دار املعارص، الغربي الفكر يف ج١ معارصة، قضايا والرأسمالية، الدين دراسات: انظر 14
اليمني ج٧، مرص، يف والثورة الدين يف والرأسمالية الدين وأيًضا: ص٢٧٣–٢٩٤، ١٩٧٧م، القاهرة

ص٤٥–٦٨. ١٩٨٩م، القاهرة مدبويل، الديني، الفكر يف واليسار
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واملساواة والعدالة الحرية سبيل يف ويستشهدون للمبادئ، واإلخالص بالصدق يتسمون
االستعمار ضد الثورية القوى وتوحيد واألممية اإلنسانية بالنزعة وارتبطوا البرش. بني
مواجهة يف التحررية الرشق قوى بوحدة األفغاني له يعمل كان ما أيًضا وهو العاملي،
األمم انهارت كيف ويبنيِّ التاريخ األفغاني يستقرئ وأخريًا، الغربية.16 االستعمار قوى
يشء أيَّ يقدِّم لم الطبيعي املذهب وكأن أمة، وراء أمة الطبيعي، املذهب تبنَّت التي
للطبيعة، الوهمي الخرايف التصور عىل فعل رد يكن لم وكأنه العلم، تقدم مثل إيجابي
بعد يم للضَّ ورضَعت للذل، خضَعت التي األمم بيان يف مطلب عن طويًال فيتحدث

هي: أمم ستَّ ويعدِّد والرشف. العزة

خصوًصا الثالث، العقائد وورثوا العدد، قلييل كانوا (الكريك): اليونانية األمة (١)
من عالية درجة إىل ووصلوا الفرس. مقاومة واستطاعوا والكربياء. األنفة أي الحياء،
يرجحون فكانوا األمانة، بصفة الهند إىل سلطانهم امتدَّ األبطال. ثباَت وثبتوا العلوم،
نبذه الذي اليوناني القائد تيمستوكليس قصة يف الحال هو كما الخيانة عىل املوت
فأبى اليونان، بمحاربة فأمره فارس، ملك أرتكزيس إىل ولجأ ففر وطردوه، الناس
اإلنسان وجعلوا األلوهية، وأنكروا الدهريون، واتبعه أبيقور، ظهر ثم بالسم. وانتحر
أرشف وهو الناقص، وجوده لخدمة ُخلق العظيم الكون أن يظن مغروًرا بنفسه معجبًا
إىل والخرف والجنون الحرُص قاده الكونية. املظاهر لجميع الغائية والعلة املخلوقات
فيها وليس دائمة سعادة فيها العالم، هذا بعد أبدية وحياة نورانيًة عوالَم له أن االعتقاد
وجه يف ووقف العادل، الطبيعة نظام مخالًفا والتكاليف بالسالسل نفَسه فقيد شقاء.
به يفتخر وما الحيوانات. عن يختلف ال وهو الفطرية الحظوظ من نفسه وحرم رغباته
وإنشاء النحل، من والبناء العنكبوت، من فالنسيج للحيوانات. تقليًدا أخذه الصنائع من
هذا كان فإذا البلبل. من واملوسيقى النمل، من األقوات وادخار والصوامع القصور
واالعرتاف والنبات الحيوانات عىل يزيد بأنه واالغرتار متاعبه يزيد فال النقص من حاله
أي ترك وعدم باللذة واألخذ بالبدن والتمتع التكاليف ترك عليه بل أخرى. حياة بوجود
وضعية أمور فهذه الالئق. وغري والالئق والحرام الحالل أوهام إىل ينقاد وال فرصة،
للنفس، ضعًفا واعتربوه الحياء الناس ترك الطبيعة. ابن فاإلنسان جهًال. الناُس بها تقيَّد
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الحياء، ستاَر األبيقوريون هتك املجاهرة، يف خجل أو انفعال دون قبيح كل وارتكاب
تنبح زاجر، أو رادع دون بالكالب وا سمُّ حتى الناس أمواَل واستحلُّوا الوجه، ماءَ وأراقوا
العلم سوُق وكسد البالد، حضيض إىل اليونان سقط أن النتيجة وكانت األسواق. يف
والوقار وقاحة، إىل والحياء خيانة، إىل األمانة وتحوََّلت واللؤم، الذل إىل وانتَهوا والحكمة،
ووقعوا الستة، األركان وتهدََّمت أنانية. إىل الوطن ومحبة جبن، إىل والشجاعة سفل، إىل

أسياًدا.17 كانوا أن بعد عبيًدا الرومان أيدي يف
إىل اليونانية الحضارة انهيار تبعَة األفغاني يحمل اإلنشائي الخطابي العرض بهذا
بل واحد بعامل يتحرك ال والتاريخ الطبيعي. املذهب هو أوحد ومذهب وحيد، عامل
يعرضه ما أن كما واالقتصادية. واالجتماعية والسياسية الثقافية العوامل من بمجموعة
وأن له، لتسخريه الكون خلق املخلوقات، سيد اإلنسان أن مثل ا، رشٍّ كلُّه ليس األفغاني
وأن األرض، عىل مكلف اإلنسان وأن شقاء، دون سعادة كلها املوت بعد حياة هناك
ال وأنه وانفعاالته، رغباته عىل السيطرة عىل قادر اإلنسان وأن عادل، الطبيعة نظام
السيادة مظاهر من وهل الرزق. من والطيبات لعباده أخرج التي هللا زينة تحريم يجوز

ومرص؟ والروم والهند فارس عىل اليونان استيالء
األخالقي، الديني األفغاني نسق فيها، الستة لألصول كانت الفارسية: األمة (٢)
واألمانة الصدق تمثلوا الرشف. من عالية درجة إىل وصلوا حتى طويلة أحقابًا مكانة أعىل
امللك وامتداد الشهنامة. لذلك عرضت وكما كذب دون عندهم ديني تعليم أول فكان
منهم فنزع والظلم. الجور لرفع أتى أنه وادَّعى الدهري، الفيلسوف مزدك ظهر حتى
وأن الباطل، عىل وقائمة الظلم، إىل تؤدي املوضوعة القوانني كلَّ أن وادعى الخصال،
الطبيعة جعلت فقد الحيوانات. عند وموجودة تُنسخ، ال الباقية هي الدهرية الرشيعة
اإلنساُن يحرم فلماذا تخصيص. دون الناس بني مشاًعا والبضاع والرشاب الطعام حقَّ
وهي خاصة امللكية تكون حقٍّ وبأيِّ واألدب؟ الرشيعة باسم الطبيعة أحلَّت ما نفَسه
والذكر للذكر واألنثى األخرى، دون لواحدة وامليل النساء حظر وملاذا الناس؟ بني مشاع
القوانني املحروم. الفقري عىل الرسقة حد وتطبيق وظلم، اغتصاٌب والرشاء البيع لألنثى؟
الغدر فعمَّ التعاليم هذه شاعت يشء. كلَّ تُبيح محررة والطبيعة يشء، كلَّ تمنع جائرة
فقتل البهيمية. الصفات وساَدت والسفالة، الدناءُة وغلبَت الحياء، وانتهى والخيانة،
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حتى بالعقول َعِلَقت التي أفكارهم عىل يقِض لم ولكنه وشيعته. مزدك رشوان أنو
الحركات تفسري املبسط العرض هذا من وواضح الروم.18 مع وانهزموا العرب هاجمهم
املذهب قبل الحياة وأن األخالقي، العامل هو واحد بعامل الفكرية والسياسية االجتماعية
والباطل، الحق بني تطهرية ثنائية يف نار إىل ظهوره بعد وانقلبَت جنًة كانت الطبيعي
الظلم عىل تقوم ثورة أي يُنكر أنه كما والجهل. العلم والخطأ، الصواب والرش، الخري
املذهب يف والخطيئة الدنس قبل األوىل الرباءة عهد يف تَُقم لم التي الثورة تلك والجور،
الرسول. عن حديث الرشيف وترك الضعيف عىل الرسقة حدِّ تطبيِق نقَد أن كما الطبيعي.
البلوى؛ به تعمُّ ملا العامة امللكية إىل أقرب واإلسالم الخاصة امللكية عن الدفاع وملاذا
خلدون؟ ابن فعل كما التجار وأخالق التجارة نقد يف العيب وما والنار! والكأل كاملاء

املفكرين؟ مع التعامل وسيلة القتل وهل
فبسطوا والخصال، العقائد هذه وعلََّمتها الرشيعة، جاءتها اإلسالمية: األمة (٣)
ظهر ثم الجزية. دفع والباقي وقيرص. كرسى والغرب، الرشق يف األمم عىل سلطانهم
يف وانبثُّوا اإللهية، األرسار وخزانة الباطنية اسم تحت بمرص الرابع القرن يف الطبيعيون
الشك إثارة طريق عن املسلمني عىل ودلسوا إيران. يف خاصة اإلسالمي العالم أرجاء كل
وهدايته، بالنجاة ليمنُّوه حريته يف الشاك عىل واإلقبال اإليمان، يضعف حتى القلوب يف
للمحجوبني الظاهر وباطنًا، ظاهًرا لها بأن الرشيعة يف للتشكيك بدعاتهم وخداعه
والشك اإلباحية يف والوقوع املستنريين عن التكاليف إسقاط ثم للمستنريين، والباطن
مجرُد هي والرذائل. والفضائل والخيانة، واألمانة والكذب، والصدق والحرام، الحالل يف
الطبيعي باملذهب واإلقرار األلوهية وأفكار واقعية. حقيقة لها وليس مخيلة ملعاٍن ألفاٍظ
االسم وإثبات معدوم. وال موجوَد ال املخلوقات، عن منزٌَّه فاهلل التنزيه، طريق عن
والجهر أمرهم، يكشفون الذين معارضيهم قتِل إىل باإلضافة سفسطة، املسمى وإنكار
والباطنة. الظاهرة األحكام ورفع التكاليف، وإبطال السلطة، من التمكُّن بعد باآلراء
انحل كماًال. والنقص نقًصا الكمال أصبح بالتأويل. فقاموا بالحق، القائم من فالقيامة
واملنافع والكذب والخوف والخور الجبن وعمَّ األخالق، وفسَدت السعادة، وانتهت اإليمان،
فلم سوريا. عىل الفرنيس االستعمار أتى حتى البهيمية والشهوات والخيانة الشخصية
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أن مع الصليبية، الحروب أثناء عام مائتي حوايل األبرياء، فقتل املقاومة. الناس يستطع
واملغول الترت أوباش قام ثم عقائدهم. تفسَد أن قبل املسلمني من خائفني كانوا اإلفرنج
تعاليم تفيشِّ بسبب ذلك كل املدن. وهدموا املسلمني، بالد واخرتقوا جنكيزخان، مع
السطوة أسباب فكانت القلوب. يف الراسخة اإلسالمية األخالق عىل والقضاء الدهريني
سوريا، من اإلفرنجية األمم وطرَدت اإلسالمية، األخالق عادت ثم البالد. عىل الغربية
بداية ذلك وكان األوىل. مكانتهم إىل العودة دون ولكن جنكيزخان هجمات وصدُّوا
قاتٍل.19 كسمٍّ الدهرية الباطنية اآلراء تفيشِّ منذ أي الصليبية الحروب منذ االنحطاط
أخطاء عليها تُعلَّق التي الوحيدة الشماعة هي الدهرية أن أيًضا العرض هذا من واضح
أنهم مع الدهرية من الباطنية األفغاني ويعترب األمم. انهيار يف األوحد والعامل البرش،
كما اإلرشاقية. الصوفية النزعات إىل وأقرب روح، لديهم فاملادة الروحانيِّني، غالة من
كما تشبيه. أو تجسيم دون لها إثبات أنه مع األلوهية إلنكار طريق التنزيه أن يرى
الهزيمة يقلب سحري مفتاٌح األخالق إىل العودة وكأن التاريخ، لحركة آليٍّا تصوًرا يتبنَّى

عرص. كل يف الكامن الرش الدهرية، فعَلته ما ويصحح نهضة، والسقوَط نًرصا،
كركوك. منطقة العراق، شماَل الرشقية باألمم األفغاني ويعني الرشقية: األمم (٤)
بألوان الظواهَر ولوَّنوا املهذبني. لباس يف وظهروا األلوهية. هناك الدهريون أنكر فقد
ناقصة. كلمات من حفظوا بما واملعرفة العلم حملة وهم لألمة الخري طلَب وادَّعوا املحبة.
تبنيُّ يف واملعرفة العقل يستعملون ورذيلة. غباوة أهل وهم بالهادين أنفسهم بوا ولقَّ
جديًدا األفغاني يعطي وال الدنيا.20 وحبُّ الشهوة تسودهم واالختالس. الغدر وجوه
إىل أقرب هم بالدهرية. وانهاَرت باإليمان الدولة قامت كيف يبنيِّ وال الوصف، هذا يف

املثل. بها يَُرضب جديدة أمة يمثلون وال الوصف بهذا الباطنية الشيعة
جزءًا ليست وكأنها العثمانية األمة من نموذًجا األفغاني ويفرد العثمانية: األمة (٥)
يعدُّون الروس. لصالح العثمانيِّني خيانة سبَب الدهريني ويعترب اإلسالمية. األمة من
تحكم وضعها الطبيعة، ضد واألخالق حيوان، فاإلنسان الجديد. العرص أبناء أنفسهم
فجلبوا واالستقامة، والعفة والصدق واألمانة والحياء الرشف أنكروا الفكر. وتطرف العقل
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التحليل إىل منه املضادة والدعاية النقد، إىل منه الهجاء إىل أقرب وهذا األمة.21 عىل املذلة
الرصني. العلمي

العلم منار فرفع الستة. األصول من األوفر النصيُب له الفرنيس: الشعب (٦)
الظلم، ومغالبة العدل حمايَة يزعمان وروسو فولتري ظهر حتى الرومان بعد والصناعة
نبذوا الذين الدهريِّني وأحيَوا الكلبي، أبيقور قربَ فنبَشا العقول. وهداية األفكار، وإنارة
مخرتعة واألديان خرافية، اآلداب وجعلوا واالشرتاك، اإلباحة وغرسوا ديني، تكليف كلَّ
فولتري، خطَّأَهم األنبياء. عىل والتشنيع األلوهية وإنكار اإلنساني، العقل نقض بسبب
نفوَس األباطيُل دخلت ذلك ومع رسالتهم وعاب أنسابهم، يف وقدح منهم، وسخر
وألَُّهوا الطبيعة، رشيعة إىل وتحولوا املسيحية، فنبذوا عقولهم، من وناَلت الفرنسيني،
وكانت هللا. من وليس آثارها من الطبيعة يف ما وكل الكنيسة. محراب يف النساء جمال
أخالق وأفسَدت األمة أهواء فرََّقت التي الفرنسية الثورة اندالع سبَب الدهريِّني تعاليُم
املنافع عن الجميع وأعرض شهوته، يف فريق كلُّ وانغمس وانقسموا. فاختلفوا الناس.
لم ولكنه املسيحية إعادَة األول نابليون وحاول الخارجية. سيادتهم واختلَّت العامة.
نسفوا الكمون، ومذهب باالشرتاكية قالوا اآلن. إىل مختلفني فظلوا األضاليل، محَو يستطع
مع وروسو فولتري يضع أيًضا هنا األفغاني أن وواضح فرنسا.22 أرض عىل عمران كلَّ
ويرفض التنوير فلسفة يعارض كما .Deism الطبيعي التأليه أنصار من وهما الدهريني
جرأة أقلَّ النظري موقَفه يجعل مما مني املعمَّ املشايخ مع نفسه ويضع الفرنسية، الثورة

الثوري. والعمل التقليدي النظر بني خلًفا ويمثِّل العلمية، مواقفه من ونقًدا

(االجتماعيون)، السوسیالست مطلب لدحض ا خاصٍّ جزءًا األفغاني ويخصص
كأساس املعرب اللفَظ مستعمًال (االشرتاكيون) والكومونيست (العدميون) والنهيلست
وتدَّعي الظاهر تُزيِّن الفرنسية. األمة يف الدهرية من صنوٌف وهم كفرع. املرتجم واللفظ
مخالفة. غاية لها طائفة وكل والفقراء. املساكني بحقوق واملطالبة الضعفاء عن الدفاع
الكل، يف الكل واشرتاك الكل، وإباحة اإلنسانية، االمتيازات رفع يف جميًعا تشرتك ولكنها
الطبيعة من منحة األرض يف املشتهيات الفتن. وإثارة العمران، وتخريب الدماء، وسفك
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عقبتان وامللك الدين اآلخر. دون بها واحٍد اختصاِص دون بها للتمتع فيضها ومن
الدينية السلطتنَي عىل القضاء هو والحل واالشرتاك. اإلباحة أي الطبيعة، ضد عظيمتان
إشارة بالرتبية، والبداية املعارف ستار تحت املدارس وإنشاء األغنياء، قتل والسياسية،
أن وواضح البرشي، املجتمع انقراض إىل تؤدي طوائف النهاية يف وهي روسو. إىل
ويخلط واالجتماعية، االشرتاكية وينقد للدين، الرأسمايل التفسري ضحيَة وقع قد األفغاني
اإلقطاع عىل والقضاء االمتيازات نقد يف العيب يرى والعدمية. الشيوعية وبني بينهما

والسياسية!23 الدينية السلطتنَي ونقد األرايض، ك ومالَّ
ظهر الطبيعة. دعاة من أيًضا وهو ملورمون. خاصة فقرًة األفغاني ويخصص
للمؤمنني واالشرتاك باإلباحة يقول الطبيعة. من ملهٌم أنه وادَّعى وأمريكا. إنجلرتا يف
والنبوة رشكة، فالزواج مؤمنة. كلِّ مع االجتماع إىل مؤمن كلَّ ودعا غريهم. دون بالطبيعة

باسمه.24 الطائفُة ى تسمَّ والتي يوتا، يف أمريكا يف اآلن املنترشة الدعوة وهي اشرتاك.
يف مطلب النقد أساس عن باإلعالن العميل النظري النقَد هذا األفغاني ويُنهي
األخالق إنكار إىل يؤدي مما واملعاد األلوهية تُنكر فالدهرية األلوهية.25 إنكار مضار
الِحيَل وتملََّكت العقول، اختلَّت األمة. أخالُق فسَدت املذهب انترش كلما األمم. فتنهار
حتى الخيانات وارتكاب الشهوات وعبادة الرذائل تعمَّ حتى التلبيس وألوان القلوب من
واالشرتاك، اإلباحة وهو األصيل املقصد البعض أخفى وتُستعبَد. تُستعَمر أو األمة تنقرض
فساد إىل يؤدي ما وهو الفكر حرية شعار تحت املعاد وجحد األلوهية بإنكار واكتفى
والصدق واألمانة الدهري بني الجمع يمكن وال املدنية. أركان وزعزعة االجتماعية الحياة
الديني النقد هذا عن تعربِّ الدین جمال خاطرات من وكثري الرجولة. وكمال الهمة ورشف
وجود يُنكر ناطًقا هللاإنسانًا يذكر ناهق أضعفحيوان يفضل كيفال مثل: للدهرية،
ال يشء كل يف اإلنسان يكفر هواه يعبد اإلنسان فإن األلوهية إنكار تم ما فإذا هللا؟
باملعاد، االعتقاد إىل يؤدي الذي هو باأللوهية واالعتقاد يهواه. يشء كل ويعبد يرضاه
األوىل خرس فقد الفانية هذه إال حياَة ال أن اعتقد َمن األبدية السعادة نَيل وبالتايل
السعادة البرش ضالة أنها من بالرغم الدنيا الحياة هذه يف توجد ال فالسعادة والثانية.
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هذا موجودات من أظنها وال عليها. يدل قلَّما أحد وجدها وإذا البرش. ضالة الدنيا يف
الفاني.26 العالم

األخالقي الديني البديل (3)

البديل فإن السلبيَّ الجانَب يمثِّل وعلميٍّا نظريٍّا الدهرية ونقد الدهريني عىل الردُّ كان إذا
يف أيًضا ٌن متضمَّ وهو األفغاني، يقدِّمه الذي اإليجابي الجانب هو األخالقي الديني
قوام الدين الخالص. طريُق الدين وإثباُت السقوط سبُب الدين إنكاُر السلبي. الجانب
الفساد جرثومة وهي النيترشية مقابل يف ومستقبلها وسعادتها خالصها وبه األمم،
فالدين العباد؛ وهالك البالد خراب وسبب الفظيعة، األمور مصدر أي األداد، وأرومة
الفوز والفساد، الصالح والرش، الخري والباطل، كالحق نقيض طرَيف عىل والنتيرشية
اْلَخرْيُ ُه َمسَّ َوإِذَا َجُزوًعا، ُّ الرشَّ ُه َمسَّ إِذَا جزوع. هلوع جهول ظلوٌم واإلنسان والهالك.
حتى املتوارثة الخصال عىل وتربيته بأصوله يتمسَك كي إلكماله الدين أتاه لذلك َمنُوًعا.
ثباتهم عىل ويحافظوا املدنية البرش ويُقيَم السعادة، إىل وتهتدَي باملعارف، العقوُل تُرشَق

وبقائهم.27
قيام أساس وهي البرش. عقول وأكسبها خصال. وثالث عقائد ثالث الدين أفاد لقد
سعادتها ونَيل ورقيها تقدمها ورشط مدنيتها، وقوام االجتماعية، بنيتها وعماد األمم
جليلة آثار ولها البقاء د يهدِّ عما ويبعدها لألجساد، ومفارقتها الرش عن النفوس إلبعاد
األفراد بني واملساملة النوع وبقاء األمم بني والروابط املدنية ومنافع البرشي املجتمع عىل

هي: الثالث العقائد وهذه األمم. ورقي

الخصال من اإلنسان رفِع أجل من املخلوقات، أرشُف ، أريضٌّ َمَلٌك اإلنساُن (١)
القرآن، مع يتفق ما وهو الغاب. رشيعة وتجاوزه العقيل، العالم إىل وسموِّه البهيمية،
رفَضتها أن بعد األمانة ِله بتحمُّ املخلوقات أعظم األرض، يف هللا خليفة اإلنسان اعتبار يف
كثريًا تبتعد ال العقيدة وهذه منها. وأشفْقَن يحمْلنَها أن وأبنَْيَ والجبال واألرض السموات
تزهو وما التطور، ُسلَّم يف درجة وآخر الكون مركز اإلنسان باعتبارها الدهرية مقصد عن

ص٣٩٠–٣٩٣. خاطرات، 26
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Theocentrismهللا عىل التمركز من والتحول الحديثة عصورها منذ الغربية الحضارة به
عن العاملي اإلعالن صدر فيها والتي Anthropocentrism اإلنسان حول التمركز إىل
والدهرية الدين وضع فلماذا Humanism اإلنسانية النزعة وظهَرت اإلنسان. حقوق
اإلنسان يف واإلنسان هللا بني الصوفية جمع كما يجمعها واإلنسان نقيض طرَيف عىل

الكامل؟
يدفع مما باطل عىل فهو له مخالف وكل األمم، أرشُف تَه أمَّ أن متدين كلِّ یقیُن (٢)
وحروب التعصب إىل يؤدي قد االعتقاد هذا أن األفغاني يغفل وملاذا األمم. بني التنافس إىل
املساواة النموذج، يكون ال وملاذا واملنازعات؟ والحروب والصهيونية والعنرصية األديان،
اْلَخرْيَاِت﴾، َفاْستَِبُقوا ُمَولِّيَها ُهَو ِوْجَهٌة ﴿َولُِكلٍّ الخريات يف بينها والتفضيل األمم بني

ِلتََعاَرُفوا﴾؟ َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا ﴿وَجَعْلنَاُكْم
تدفع وأرحب. أوسع عالم يف املعاد كمال عىل للحصول ممرٌّ الدنيا الحياة (٣)
والرتابط األمم، بني والتقارب العلم، يف واالرتقاء الجهل، عن بعيًدا باملعارف التزود إىل
واالختالس، والرشوة والخداع والِحيَل والنفاق الكذب يف اإلنسان وقع وإالَّ باملحبة بينها
والقيام والجدال الحقوق وهضم واالغتيال والغدر ه َ والرشَّ والحرص الحسِّ عىل واقترص

د.28 الجالَّ بدور
باإلنسان باإليمان تكتفي بل باهلل، اإليمان من الثالث العقائد هذه خلوُّ وواضٌح
الخري لتحقيق وسيلة هي بل ذاتها يف صدٌق لها ليس العقائد وأن واملعاد، والجماعة
إىل الصعود متطهرة، وثنائية إرشاقية روح عن تعرب التاريخ. وتقدم والجماعة للفرد

السقوط. يف أسفل إىل والهبوط الخالص يف أعىل
فاألخالُق الدين، بطابع النفوس وتطبع األمم، تتوارثها ثالث خصاٌل أيًضا وهناك
الخصال، وهذه املثالية. النزعات يف الحال هو كما األخالق عىل يقوم والدين الدين، أساس

هي: الفضائل وتعني

عنه ويلزم والتوبيخ. الالئمَة يجلب ما إتيان من النفس انفعال وهو الحياء. (١)
بني األلفة روابط تتمُّ وبه ي. الرتقِّ من تُحَرم واإلباء الغرية تفقد أمة وكل النفس. رشف
غريُ التعريف هذا أن وواضح البهيمية. والشهوات الفحشاء يف تقع وبدونه األمة. آحاد

ص١٤١–١٤٤. السابق، املصدر 28
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له والتقدم ي، للرتقِّ سببًا ويجعله والغرية. النفس ورشف الحياء بني يساوي مانع، جامع
والجميل. الحسن برؤية يرتبط قد أنه معه والتوبيخ بالالئمة ويربطه عديدة. أسباب

إىل حاجة يف واألمة األعمال. يف واملعاوضات املعامالت أساس وهي األمانة. (٢)
أمناء رجال إىل حاجة يف والحكومة مقيدة. أو مرشوطة ملكية أو جمهورية حكومة
ويعطي أحد. عىل استعالء دون االعتداء ويمنعون الكلمة، يجمعون باألعمال، يقومون
أعطى كما نفسيٍّا أخالقيٍّا معنًى وليس لألمانة سياسيٍّا اقتصاديٍّا معنًى هنا األفغاني
إىل الحكومة وتحتاج حكومة إىل األمانة تحتاج دور. عىل يقوم فَكره أن كما للحياء.

أمانة.
الحواس هي مشاعر، خمسة منح الحاجات كثريُ اإلنساَن ألن نظًرا الصدق. (٣)
بعيًدا، والقريَب قريبًا البعيَد يرى فالكاذب بالصدق. إال تعمل ال كلها فإنها الخمس،
التحقق. مبدأ وأساس الحواس، عمل رشُط إذن الصدق نافًعا. والضار ضارٍّا والنافع
األخالق. عليه وتتأسس الحواس، عمل صدق معريف، بدور األفغاني عند الصدق يقوم

الحياء.29 تعريف يف األخالقي النفيس املقياس نفس وهو

ويكتفي مكتسبة. أو فطرية بدايتها يف الخصال هذه كانت إذا األفغاني يبني وال
عمن توضيح دون الرتبية حيث من مكتسبة فهي األمم. بني متوازنة بأنها بالقول
كل عند هي هل جماعية؟ أو فردية خصال هي هل يبني وال األول؟ اإلنسان اكتسبها
الخصال هذه األفغاني اختار وملاذا فيها؟ فردية فروًقا هناك أن أم والشعوب األفراد
تبدو كما غريها؟ دون اختيارها عىل والنقيل العقيل الدليل وما غريها؟ واستبعد الثالث
ميزتها غريها. مع ومتداخلة بل االجتماعية، الوظائف حيث من بينها فيما متداخلة أحيانًا
واالجتماع النفس علماء يفعل كما تاریخي اجتماعي نفيس تفسري عىل تقوم أحيانًا أنها

والتاريخ.
املتوسطة، الهيئة عىل املحافظة الحكمة وكانت طرَفني، بني وسًطا الفضيلُة كانت وملا
التي الوسائل يف مطلبًا األفغاني ص خصَّ ناقصتنَي خلَّتنَي بني متوسطة هيئات والفضائل
مشتهيات. إىل تُحيل شهوات فطرته يف فرد فكل العدل. حدود النفس تلزم أن يمكن
ذاتًا باعتباره الشعور الظاهريات يف ى يسمَّ ما وهو الثانية، عىل للحصول دافع واألوىل

ص١٤٥–١٤٨. السابق املصدر 29

64



(التوحيد) الدهريني) عىل (الرد النظري الفكر

لذلك. محددة طريقة الطبيعة تحدد ولم .noème موضوًعا باعتباره والشعور ،noèse
وفتنة، هدى باطل، وطريق حق طريق البرشية: عرَفتهما طريقان هناك ذلك ومع
األفغاني لثنائية طبًقا أخرى، ناحية من حقوق واغتصاب دماء وسْفك ناحية من ف تعفُّ
ويكون لألهواء. تخفيًفا عليه النفوس وِقَرص االعتدال حدُّ هي املثىل والطريقة التطهرية.

أربع: بطرق ذلك

د، الجالَّ طريق الدماء، وإسالة والقتال النضال طريق وهو الشخصية. املدافعة (١)
السيد لجدل طبًقا القويُّ وَضُعَف الضعيُف َقِوَي فإذا الضعيف. عىل القوي وغلبة
العنف يدين هنا فاألفغاني اإلنساني. النوع يف الفساد ويستمر الدائرة، تدور والعبد

العامة. واملنفعة الخري لتحقيق القوة واستعمال
ما وهو قومه، عند يُذَمُّ ما إتيان من صاحبَه يمنع طريٌق وهو النفس. رشف (٢)
مرفوضة قوم عند مقبولة واملكر، الحيلة مثل والحرض البدو وعند األقوام بتغريُّ يتغريَّ
أجل من والرشف الرزق، توسيع األخالق فغاية غائية علة كائن لكل كان وملا آخرين. عند
يتعارض فقد املحمدة حبُّ وأما للعدل. ميزانًا النفس رشف جعل يجوز ثَم ومن البقاء.

اختياران. وكالهما النفس. رشف وبني بينه الجمع يمكن وال الشهوات. مع
ولكنها البنيِّ الظلم ورفع الظاهر العدوان عن الكفِّ يف تكمن وقوتُها الحكومة. (٣)
اإلصالح، بِصيَغ ن امللوَّ والفساد املزين والباطل والتمويه والزور االختالس منَْع تستطيع ال
االضطراب منع عن تعجز ولكنها الخارجي باألمن تقوم الحكومة والدسائس. والخفايا
أهواء يف التحكَم تستطيع ال ولكنها املجتمع عىل تسيطر أن الحكومة تستطيع الداخيل.

النفس.
للعاَلِم بأن اإليمان أي واألهواء، للشهوة الجذري الحلُّ هو باأللوهية. االعتقاد (٤)
األخروية. الحياة يف يُجازي والرش، الخري عىل قادًرا والباطن، بالظاهر عاِلًما صانًعا
وجود العقيدتان، هاتان العدوان، من ويمنعها الشهوات عن والنفس االعتقاد هذا ويكبح

الفضائل. لنَيل طريق أفضل باملعاد واإليمان هللا

بناءُ فينهدم واالشرتاك اإلباحة أجل من العقيدتنَي هاتني الطبيعيون ويُبطل
طالُب بأقوالهم ينخدع قد البرشية. األخالق وتفسد املدنية، قواعُد وتنهار اإلنسانية،
ألهم وقد عَلت. مهما الدهريِّني طريقة من أفضل درجتُه، انحطَّت مهما فالدين، التمدُّن.
فالديُن اإلنساني. والنظام الكون نظام عىل حفاًظا الطبيعيِّني من بالتحذير النفوَس هللاُ
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وال اإلنسان.30 سعادة ويحقق منها، النفوس ويخلص الطبيعيِّني، آراءَ يطرُد فطريٌّ
أبشَع يُخفي وستاًرا غطاءً يكون قد أيًضا باأللوهية االعتقاد أن كيف األفغاني يبنيِّ
واالستغالل القهر مظاهر كلِّ ويف األموال توظيف رشكات يف حدث كما االستغالل صوِر
انحطَّ مهما فالدين الطبيعي. املذهب ضد للدين األفغاني ب تعصُّ وواضح الدين. باسم
املذهب من أفضل األصنام وعبادة الجاهلية وكأن عال مهما الطبيعي املذهب من أفضل
هللا، خلق من وهي الفطرة، أخالق هي الطبيعية واألخالق الطبيعي والتأليه الطبيعي.

ِصبَْغة﴾؟ ِهللا ِمَن أَْحَسُن َوَمْن ِهللا ﴿ِصبَْغَة
الدفاعي موقفه عن باإلعالن األخالقي الديني البديل هذا عرض من األفغاني وينتهي
الحكمة، أساس عىل قائم متني دين فهو األديان.31 أعظم اإلسالمي الدين إن مطلب يف
أمور بأربعة إال يتحقق ال وذلك والفضيلة. العلم يف وتدرجهم البرش إسعاد إىل يهدف

هي: األمم سعادة بها تتم

التوحيد. صفاء نتيجة األوهام وصدأ الخرافات كَدِر من العقول صفاء (١)
يف يجتمع وكالهما هللا. وتنزيه العقل بداهة بني والوحي، العقل بني يوحد هنا فاألفغاني

الفطري. النور
الئقًة تكون بحيث الغاية بلوغ إىل وطموحها الرشف، وجهة النفس استقبال (٢)
اإلرساع إىل بالدعوة لذلك الرشف باَب اإلسالُم فتح وقد النبوة. باستثناء اإلنساني بالكمال
قسٍم لكلِّ أقسام. أربعة الناَس براهما ديُن م قسَّ لقد الخري. إىل والتسابق الفضيلة إىل
شعبًا اليهوديُة َلت وفضَّ الدين. انحطاط يف سببًا التقسيم هذا وكان الفطرة. من كمالُه
الِعْرق. وقدر الجنسية امتياز فارتفع الثانية. وتُحقر األول تُكرم الشعوب. باقي عىل
لعامة دنيا وطبقة والكهان لألحبار عليا طبقة اليهودي، للمجتمع الطبقي البناء وظهر
جاء ملا مخالفة ويهوه، الشعب بني والرب، العبد بني واسطة األحبار وكعب املؤمنني.
ضد اإلسالم به جاء ملا موافًقا والربوتستنتي اليهودي الديني اإلصالح فأتى الكتاب. يف

هللا. دون من أربابًا والرهبان األحبار اتخاذ وضد وهللا اإلنسان بني التوسط
واألدلة القويمة الرباهني عىل النفس، يف ينتقش ما أول وهي األمة، عقائد إقامة (٣)
صحة عىل الربهاَن الحديثة العصور يف أوروبا طلبت وقد التقليد. عىل وليس الصحيحة
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وينفرد االجتهاد. عىل وتشجيًعا للتقليد دفًعا وسْلطتهم، الدين رجاَل وعارَضت العقائد،
والربهان. العقل عىل وأصوله عقائده وقيام الربهان، بطلب الديانات باقي عن اإلسالم

بهم املناط العلماء وهم األمة. بتعليم عملُها يختصُّ أمة كل يف طائفة قيام (٤)
تقوم أخرى وطائفة السعادة نَيل أجل من بالعلوم وتحليتها باملعارف، العقول تنویر
﴿َوْلتَُكْن القرآن ألمر طبًقا املنكر عن وتنهى باملعروف تأمر وتثقيفها، النفوس برتبية
نََفَر ﴿َفَلْوَال اْلُمنَْكِر﴾، َعِن َويَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف َويَأُْمُروَن اْلَخرْيِ إىل يَْدُعوَن ٌة أُمَّ ِمنُْكْم
َلَعلَُّهْم إَِليِْهْم َرَجُعوا إِذَا َقْوَمُهْم َولِيُنِْذُروا يِن الدِّ ِيف ُهوا ِليَتََفقَّ َطاِئَفٌة ِمنُْهْم ِفْرَقٍة ُكلِّ ِمْن
بالدين إال تقوم ال الفاضلة املدينة أن لبيان كتاٍب وْضَع ينوي األفغاني وكان يَْحذَُروَن﴾.
ما يغريوا حتى بقوم ما يغريِّ ال هللا فإن اإلسالم غري عىل املسلمون كان وملا اإلسالمي.
الخصوص.32 عىل واإلسالم اإلطالق، عىل البرشي النظام لقيام نافعة فاألديان بأنفسهم.

ره تصوُّ فيما اإلسالم عن مدافًعا الجديد، الكالم علم يس مؤسِّ من األفغاني يبدو هكذا
العالم، وخلق هللا، وجود ومثبتًا الطبيعي، املذهب أو الدهرية وهو عليه خطًرا يمثِّل
الطبيعي فاملذهب الهدف. يُِصب ولم الطريَق أخطأ ولكنه املعاد. وأمور النفس وخلود
الطبيعة، دين أي الفطرة، ديُن اإلسالم الطبيعي. املذهب ضد الدين وال الدين ضدَّ ليس
طبيعة الدين دين. والطبيعة طبيعة، الدين الدين. حقائق نحو تتجه خرية والطبيعة
القرآُن ه يوجِّ لذلك القدماء. بتعبري وتأويل تنزيل بني فرق ال صاعد، دين والطبيعة نازلة،
آٍن يف ونصٌّ طبيعة ظاهرٌة واآلية ظواهرها. يف والتأمل الطبيعة نحو والعقل النفَس
الكالم، علم يف لإللهيات مقدمة الطبيعات النص. من دائم تحرُّر مصدر الطبيعة واحد.
وتحليل الصوفية، عند واحد ليشء واجهتان والحق والخلق الفلسفة، يف الطبيعة بعد وملا
: وبحقٍّ املحدثني عند سؤاٌل برز ثَم ومن الفقه. أصول علم يف واحد الرشع ومقاصد العلل

الطبيعة؟33 إىل عود أم النص إىل عود
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الثالث الفصل

(العدل) والعقل احلرية

والقدر القضاء (1)

إىل عليه عبده محمد وخروج والعدل التوحيد يف أشعريٍّا ظل األفغاني أن من بالرغم
عن الخروَج حاول أنه إال العدل، يف معتزليٍّا التوحيد يف أشعريٍّا فأصبح املنتصف
املمارسات يف األشعري الكسب فيها صبَّ التي والقدر القضاء عقيدة بنقده األشعرية
عىل الخروج برضورة يقول اإلمامة يف خارجيٍّا معتزليٍّا وظل جرب إىل وتحول الشعبية
حتى اإلمام طاعة برضورة يقول مرجئًا أشعريٍّا عبده محمد ظل بينما الظالم، الحاكم

ظامًلا. كان ولو
األعمال صالح وأن البدنية، األعمال يف القلبية العقائد أثر ببيان األفغاني يبدأ
تصبح سيئًا تأويًال الحسنة العقيدة تأويل تم ما فإذا العقيدة. صالح إىل راجٌع وفسادها
عىل البعض يطعن لذلك العقائد. عىل دليل فاألعمال األعمال. وتبطل سيئة عقيدة وكأنها
قد الوهاب عبد بن محمد كان فإذا السذج. بعض أعمال إىل استناًدا والدين العقائد
بإصالح بدأ األفغاني فإن واإلدارة الحكومة بإصالح باشا ومدحت العقيدة، بإصالح بدأ
مدحت كان وإذا بالدين. ذلك وربط ثانيًا، الحكومة إصالح ثم أوًال والنفوس العقول
أن يرى األفغاني فإن الحكومة إصالح طريق عن يأتي الشعب إصالح أن يرى باشا
إذا أنه يرى باشا مدحت كان وإذا الشعب. إصالح طريق عن يأتي الحكومة إصالح
تنبعث النيابية القوة أن يرى األفغاني فإن الدستور والغاية الرعية صلَحت الراعي صلح

األمة.1 نفس من

ص٥٧. ١٩٤٨م، القاهرة املرصية، النهضة الحديث، العرص يف اإلصالح زعماء أمني: أحمد 1



األفغاني الدين جمال

التي والقدر القضاء عقيدة النفوس، عىل األثر أبلُغ لها التي العقائد هذه ومثال
املسلمني ِر تأخُّ سبُب أنها زعموا فقد اإلفرنج؛ من خاصة فهمها وسوء فيها اللغُط كثر
الخيانة سبب بالقدر االعتالل وأن ونفاقهم، وكذبهم وفسادهم وفقرهم وضعفهم
هم يرضُّ ا عمَّ والغفلة واملستقبلة الحارضة باألحوال والجهل والتفرُّق والتباغض والتحاقد
واإلرضار فضيلة يف تنافس دون ونوًما ورشابًا طعاًما الحياة إىل والركون وينفعهم،
وارتكنوا العوارض، قبلوا جزءًا. جزءًا تبتلعهم واألمم بينهم البأس تحول باآلخرين.
العامة. املصالح وإهمال والتنافر، التخاذل إىل ومالوا الواجبات، أداء دون السكون إىل
لألجنبي أحدهما ومواالة زعيَمني، بني الرصاع مثل ويُضيعها األمة، بشوكة يذهب والتنافر
الغرية إلحياء الجمعيات لغياب وسكنوا والتخاذل، والتبذير اإلرساف يف وقعوا أخيه. ضد
فالنظر واألفول. الفناء إىل تؤدي التي والقدر القضاء عقيدة ذلك كلِّ وسبُب النفوس. يف

العمل. أساس
املسلمون وتابعهم الجربية. ومذهب والقدر القضاء بني الخلط يف اإلفرنج أخطأ لقد
وال مقتضياته. من وال بالجرب االعتقاد غريُ والقدر بالقضاء واالعتقاد الخلط. هذا يف
مذهَب يرى خارجيٍّا أو وهابيٍّا إسماعيليٍّا، أو زيديٍّا شيعيٍّا، أو سنيٍّا اآلن، مسلم يوجد
الرابع القرن أواخر يف الجربية مذهُب انقرض نفسه. عن االختيار وسْلب املحض، الجرب
يدافع هنا والعقاب. الثواب مناط الكسب، عقيدُة املسلمني نفوس يف واستقرَّت للجهرة.
والرتويج اإلسالم عىل الطعن ضد حديثًا متكلًما باعتباره والقدر القضاء عن األفغاني
القضاء رسالة خاصة، واملسترشقني عامة الغرب من حوله تلتقي التي الجديدة للشبهات
اإلفرنج.2 من املغفلني لغُط فيها كثر التي للعقيدة الصحيح التفسري تعطي إذن والقدر
يف يقارنه سبٌب حادٍث فلكلِّ القاطع؛ والدليل الفطرة إليه تُرشد والقدر القضاء
حلقٌة اإلنسان وإرادة األوىل. األسباب دون املبارشة األسباب إال يرى ال واإلنسان الزمان.
يعرض بما النفس انفصاُل واإلدراك اإلدراك. آثار من أثر وهي العلل. سلسلة حلقات من
واإلرادة. الفكر عىل سلطة الكون فلظواهر الحاجات. من الفطرة يف بما والشعور للحواس
تابًعا يشء كلَّ وجعل للحكمة، وفًقا يشء كلَّ أبدع الذي الكون مدبر من األسباب وهذه
الدهرية والحوادث الطبيعية الفواعل تأثري إنكار يمكن وال اإلنساني. العالم يف لشبهه

خاطرات، ص١٦٠–١٧٤، الوثقى، العروة ص١٨٢–١٨٨، األعمال، والقدر، القضاء رسالة 2
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التاريخي والتحليل الكونية السنن وصف عىل األفغاني اعتماد وواضح البرش.3 إدراك يف
الكسب وتحول الهجري، الرابع القرن أواخر يف الجربية انقراض مثل العقائد، ملسار
قانون بوضع عادة يبدأ األفغاني أن من وبالرغم الشعبية. العقائد يف جربية إىل األشعري
كثريًا أنه إال والجماعات، األفراد سلوك يف العقائد أثر مثل تحته املوضوُع يندرج عام
أسلوب عىل الداعية أسلوب وتغليب واإلنشاء، الخطابة من نوع يف أيًضا كالعادة يقع ما

الباحث.
الرواية، من أفضل علم والتاريخ القضاء. إثبات يف اإلطالة إىل اإلفرنج بعُض لجأ وقد
يف تغيري من فيها وما الحوادث وطبائع وهبوًطا، صعوًدا األمم ِسرَي عن البحث علم
ملا وحدهم البرش بيِد األمر كان ولو والوجدان. اإلحساس ويف واألفكار، واألخالق العادات
والشعوب، لألمم التاريخية التجارب تحليل إىل األفغاني يلجأ هنا سقوط. أو قياٌم حدث
بالرغم النيص، املنهج أي الرواية علم من أفضل وهو االنهيار. وأسباب النهضة أسباب
وأولياء الرحمن عصبة يا أنتم مثل واإلرشاد، الوعظ خطاب من األسلوب خلوِّ عدِم من

الشفعة.4
عىل تدفع بحيث النفس يف والقدر القضاء آلثار نفسيٍّا تحليًال األفغاني ويعطي
يف يخلق الجرب عن تميَّز ما إذا والقدر فالقضاء الخمول؛ إىل تؤدي مما أكثر الفعل
محدوًدا األجُل كان فإذا املهالك. واقتحام والبسالة والشجاعة واإلقدام القدرَة اإلنسان
َفَزاَدُهْم َفاْخَشْوُهْم َلُكْم َجَمُعوا َقْد النَّاَس إِنَّ النَّاُس َلُهُم َقاَل ﴿الَِّذيَن الخوف يُجدي فال
يَْمَسْسُهْم َلْم َوَفْضٍل ِهللا ِمَن ِبنِْعَمٍة َفانَْقَلبُوا * اْلَوِكيُل َونِْعَم هللاُ َحْسبُنَا َوَقالُوا إِيَمانًا
عىل وقَضوا للفتح، املسلمون اندفع َعِظيٍم﴾. َفْضٍل ذُو َوهللاُ ِهللا ِرْضَواَن َواتَّبَُعوا ُسوءٌ
الجبال وَصِعدوا األرض، روا وعمَّ سنة، ثمانني من أقل يف والروم، الفرس اإلمرباطوريَّتنَي،
وقد وشيوخ، وأطفال نساء بني فرق ال للعىل، أقدامهم وثبتَت والقدر، بالقضاء باالعتقاد
كانوا العظام القائمني كلَّ أن التاريخ ويشهد األجنبي. االستعمار بسبب اليوم استكانوا
وجنكيزخان، األكرب، واإلسكندر (كيخرسو)، الفاريس كورش مثل والقدر بالقضاء يؤمنون
يجد ولم التمدن. عن يعوق الذي وهو الجبن، من النفس يخلص فاالعتقاد ونابليون.
الرشع، مطالب من القضاء إىل والركون التوكل أن عىل به لالستشهاد الغزايل إال األفغاني

ص١٨٣-١٨٤. السابق، املصدر 3
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صدمة بل التخلف سبَب هو التوكل ليس والكسل. البطالة يف وليس والعمل النشاط يف
فالعقائد يموَت لن اإلسالم اإلفرنجية. األمم الغرب ومن التتار الرشق من االستعمار،
والتتار، الصليبية صدمة بعد البالَد العثمانيون فتَح وقد االعتدال. هو املطلوب إنما حية.

والقدر. القضاء بفضل اإلفرنجية البالد لهم ودانَت
مماثل خلٌط حدث والقدر والقضاء الجربية بني اإلفرنج عند الخلُط حدث وكما
أحُدهم فهاجم والجربية. املعتزلة وهم القدرية بني املزيفني املسلمني العلماء بعض عند
زمرة يف وأدخله السنة، أهل عداد من قرأه َمن وأخرج الكشاف، ومؤلََّفه الزمخرشيَّ
أشعري، ألنه خلدون؛ ابُن أدانه لذلك الجربية! عن املدافعني املعتزلة من ألنه امللحدين؛
أن يعلم ال فالشيخ للمسلمني. مضلٌّ الدين من مارق فهو خلدون ابن خالف من وكل
مدرسة كبار من أنه يدعي أنه مع االختيار حرية أي األفعال، خلق هو املعتزلة مذهب
واملعتزلة الجربية ويضع والخالفيات. والنقلية العقلية العلوم كل درس السليمانية،
يقول كما هللا إىل مسندة األفعال كلَّ أن املزيف العالم ويرى واحدة. سلة يف القدرية
ذلك إلثبات انتقاءً النبوية واألحاديث القرآنية اآليات ويذكر املضل! املارق الزمخرشي
املعتزلة عن األفغاني ويدافع الطيبي. البن الكشاف ورشح الرازي الفخر تفسريَ وينقد
مجلس العتزاله عطاء بن واصل ويمدح والقبيح. الحسن ففيها آرائهم. كلَّ ينقد وال ككل
املنزلتني، بني باملنزلة وقوله الكبرية، مرتكب مسألة يف معه وخالفه البرصي الحسن
فينتهي الكسبي. االختياري الجزءَ لنسيانهم الجربية ينقد ثم السنة. وأهل الخوارج بني
ألن الجسماني؛ العالم من أكثر الروحاني العالم عىل املذهب ينطبق وقد املذلة. إىل األمُر
الرجيم» الشيطان من باهلل «أعوذ تفسري وينقد االختيار. وحرية اإلرادة من خاٍل األول
الشيطان، من أقدر فاهلل األزيل. القضاء وسبق كلها باملحدثات هللا معرفة التعوذ بأن
ينال ما وهو الشيطان يعَيص أن فإما تناقض. وهو والحوادث، الكائنات بكل ومحيط
فعندما اإلنسانية. الحرية من ينال مما اإلنسان عىل مسلًَّطا يكون أو اإللهية القدرة من
فائدة ال الشيطان من االستعاذة بأن بالقول املعتزلة قاصًدا الجربية املزيف العالم يتهم
كما املعتزلة. عند اإلنسانية بالحرية القول عن وأبعَد الجربية إىل أقرَب يكون منها
منه. نصٍّ بإيراِد الزمخرشي من بالتحذير اتهامه ضد خلدون ابن عن األفغاني يدافع
عىل معتمًدا الخلق يف الربوبية حال ألنه والقدر؛ القضاء عن الدفاع إىل األفغاني وينتهي
اللوح يف علُمه وسبق الخلق يف هللا به قىض ما هو القضاء بأن خان منال عيل األستاذ
عبده محمد ويكون ومسببًا. حادثًا بالتدريج األرض عىل نزل ما والقدر أزليٍّا، املحفوظ
العدل يف االعتزال إىل وتحوُّله التوحيد يف أشعريٍّا ببقائه أستاذه عىل خطوة تقدَّم قد
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القضاء تأويل بحسن االكتفاء دون االختيار وبحريَّة العقليَّني والقبح بالحسن لقوله
والقدر.5

والتكليف العقل (2)

النقل أساس والعقل األفعال، خلق املعتزلة، عند عقيدتنَي يشمل العدل أصُل كان وإذا
يدخل وال املعتزلة عن العدل أصَل يحاذي األفغاني فإن العقليَّني والقبح الحسن أو
األفغاني. عند الرشع ورود قبل التكليف مناُط فالعقل عبده. محمد فعل كما كلية إليه
األفغاني يبدو وهنا املخلوقات. أرشف ألنه به؛ اإلنسان هللا كرم هللا. خلق ما أعظم وهو
ويعتمد والعقاب. الثواُب بطل الجرب بمعنى والقدر القضاء صحَّ وإذا ا. قحٍّ معتزليٍّا
للحقيقة، استجالء أحسن هي بالتي الجدل اإلسالم إباحة إلثبات خان منال عىل األفغاني
مسئولية ِله لتحمُّ والجماد الحيوان دون وحده اإلنسان تكليف وتم للعقل. استعماًال أي
ال الرتجيح خارج واألفعال والرتك، الفعل بني مرجح اإلنسان فعل حر. باختيار األمانة
كلُّه وهذا األرض. يف هللا خليفة وجعله له األرض يف ما كل تسخري عليها. عقاب وال ثواب
عقل رشعيان، اإلثباتنَي فكال يشء. كل عىل وقدرته املحدثات بكل هللا علم مع يتعارض ال

وقدرته. هللا وعلم وحريته، اإلنسان
عربي: ابن قال كما الكون أرسار ملعرفة العقل فيه وأودع اإلنسان هللا خلق

األك��ب��ر6 ال��ع��ال��م اط��وى وف��ي��ك ص��غ��ي��ر ج��رم أن��ك وت��ح��س��ب

طريق عن عليه غمض ما بعقله ويستجيل الكون. أرسار أكرب من نفسه اإلنسان
ويقلِّد والبحار، الفضاء يف النظر اإلنسان يُقلِّب حقيقة. أصبح خياًال كان فما العلم.
األوهام من العقل ويتحرر والصواريخ، والغواصات الطيارات فتنكشف والحيتان الطيور
(وقد األخرى األجرام أو القمر إىل تُوصله مطية إيجاد بمستحيل وليس يوم. كل
متوجًها واملسئولية للحرية وسنًدا للتكليف مناًطا فقط ليس فالعقل بالفعل). حدث

ص٣٢٩–٣٧٢. خاطرات، 5

هو: األفغاني ذاكرة به تسعف الذي الصحيح والبيت 6

األكرب. العالم انطوى وفيك صغري جرم أنك وتحسب
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نحو متوجًها الطبيعة قوانني واكتشاف العلم إىل الطريق أيًضا ولكنه الفعل، نحو
العالم.7

العقل، يُدركها ثابتة قوانني يف الكون حوادث وانتظام السببية عن األفغاني ويدافع
الطبيعية، الظواهر تفسري ويتم العلم، يتأسس ثَم ومن الكون. يف الصدفة وقوَع ويُنكر
تحت اإلنسان ولجوء األفعى، من الجرذ هروب مثل للقوانني أيًضا األحياء وتخضع
ءٍ َيشْ ُكلِّ ِمْن ﴿َوآتَيْنَاُه القرآن إىل األفغاني ويُحيل الطبيعة. ظواهر من للوقاية الشجرة
كثرية أشياءَ اإلنسان لعلم العمر ِقَرصُ ولوال األسباب. بتسلسل العلم هو فالعلم َسبَبًا﴾.
العلوم كانت لذلك َشيْئًا﴾، ِعْلٍم بَْعَد يَْعَلَم َال ِلَكْي اْلُعُمِر أَْرذَِل إىل ﴿يَُردُّ القرآن يقول كما
كنه يعرف وال جديًدا. شيئًا يوم كل يكتشف الذي الطب علم مثل ناقصًة باستمرار
إن اليوم علماء ويقول الصواني. الحجر شكل يف القدماء عرفه اآلن. حتى الكهرباء
أكثر منذ برشون ابن بكر أبو قاله ما مثل الحرارة، تتولد ومنها الحركة، — املاء األصل
ألن بها؛ العلم واحد فرد عىل يتعذر فإنه ثابتة األشياء حقائق كانت وإذا عام. ألف من

العصور.8 وعرب متعددة جماعات بین تاريخي معريف تراكٌم العلم
عند الحال هو كما العمران وتعني الصناعة تنشأ والعلم والتكليف وبالعقل
كان كما السماوية الحيوانات من وليس األرضية، الحيوانات من فاإلنسان الطهطاوي؛
الحيوان من يتعلم وزارًعا، وصائًدا راعيًا الطبيعة يف نشأ والصني. الفرس حكماء يزعم
الكون، بحقائق جاهًال كان بل الوجود، عرش عىل بعُد تربَّع قد يكن لم والهجوم. الدفاع
فيها زال وما بالعالم تختلط لم التي أفريقيا جنوب يف القبائل حال هذا العالم. من هيابًا
تحقق وقد الترصيف. يف العقل وبقوة والعناء بالكد اإلنسان تحرض ثم الفطرة. سذاجة
فصناعة ضعفه. عن له عوض لتكوين العقلية بقوته اخرتعها التي الصناعة يف ذلك
ومن املخالب. من بدًال واألسلحة الحديد وصناعة الحيوان. مثل جسمه تحمي الحياكة
مثل الطبيعية األفعال تتجاوز قوة الصناعة األولية. وأقسامها الصناعة أهمية أتت هنا
القوة وتستعمل الكون. نظام اكتشاف يتم الصحيح وبالفكر قوة. وتزداد النار، حرق
وقوته. اإلنسان آلة العقل الغري. لخدمة بل الحيوان يفعل كما النفس لخدمة فقط ليس
العقل ينظر والعمل. النظر بني كالصلة والصناعة العقل بني فالصلة الصناعة. وعمله

ص٣٣٦ / ٣٤٣. خاطرات، 7

ص١١-١٢ / ١٩١–١٩٥. خاطرات ص٢٦٢–٢٦٥، األعمال، الكون، وحقائق اإلنسان 8
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يتم ذلك أن ويرى وكماله. حفظه عىل ويعمل اإلنساني، النوع فيدرك العالم كلية يف
حتى منها بعٍض يف التخصص ثم والحياكة والتجارة والحدادة والزراعة باالجتماع
وعىل مجموعها يف التي البدن أعضاء مثل وذلك اإلنساني. التعاون مجموعها من ينشأ
والكمال والكثرة والرضورة للمنفعة طبًقا صنائع إىل وتنقسم البدن. ن تكوَّ ِصها تخصُّ
الثياب، كقص رضورية غري ناقصة كالحدادة، رضورية ناقصة ثمانية: إىل والتمام
سوى غايات ولها والكتاب، الزراعة مثل بالوسط خرية كالحكمة، وحده لإلنسان نافع
صناعة مثل النفع قليلة والتجارة، كالنجارة النفع كثرية إليه، تئُول ولكن اإلنسان نفس
عىل لها املساعد الحيوانية القوى ألفعال املتمم الطب مثل الطبيعة لفعل متممة الصيد،
الثمانية الصناعات هذه وتتفاوت والتلوين. والنقش الصباغة مثل له ومزينة وظائفها،
وغريها الصناعات، أرشف فهي يشء، كل يف تبحث ألنها الحكمة؛ أعالها وحكمة. رشًفا
األفغاني يأخذ هنا الفارابي.9 خاصة القدماء الفالسفة تصور نفس وهو لها. خادم

الطبيعة. يف للحيوان تقليًدا الصناعات نشأة يف أنثروبولوجية نظِر وجهَة
والعلم والتكليف للعقل املناهض التصوف نقد إىل ذلك بعد األفغاني ه يتوجَّ ثم
األعمال، وترك الشيوع، وإباحة امللكية ونفي العمل، عدم أي اإلباحية وينقد والصناعة.
التوكل بدعوى األسباب وترك البطالة ومثلها والُفجر. الفسوق مثل املجتمع أمراض وهي
عن التخيلِّ مع الظواهر عالم عن وانقطاًعا الكون، يف هللا سنن ومعارضة الكاذب
السلبية الِقيَم هذه كل من املجتمع بتطهري إال الصناعة تحقيق إىل سبيل وال التعفف.
الزهد إىل الصوفية يدعو إذ اإلبط؛ شعر من التخلص يتم كما التصوف لها ج يروِّ التي
ونهب والحسد والحقد الكاذبة والرياسة الطمع إىل أقرب وهم العمل، وترك والبطالة
اإلنساني.10 البنيان قوام بالصنعة إال لإلنسان قوام فال اإلباحة. بدعوى الناس أموال
امللكية عن ويدافع اإلباحية، يسميها التي االشرتاكية رافًضا كالعادة األفغاني يبدو وهنا
عن مدافعًة التجاري املجتمع يف املحافظة الرجعية الدينية االتجاهات تفعل كما الخاصة

الدين. باسم الرأسمالية
يف والسياسة العلوم اإلسالم. عىل بغريبنَي ليَسا والعمل النظر أو والفعل والعقل
سورة يف القرآن يف وشورى وحكومة سلطان من السياسة شئون فكل القرآن. صلب

ص٢٥٥–٢٦٠. األعمال، الصناعة، فلسفة 9

ص٢٥٥–٢٦٠. األعمال، الصناعة، فلسفة 10
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والهدهد يجده. فال الهدهد يتفقد امللك والهدهد. سبأ وامللكة سليمان قصة يف النمل،
ومشورة لها، سليمان من رسالة ثم للشمس، يسجدون وقومها ملًكا امرأة باألخبار، يأتيه
املال لعل سليمان إىل هدية وإرسال األعزة، وإذالل والفساد امللوك عىل وحكمها سبأ،
ذلك كل القدس. إىل عرشها نقل ثم بالحرب. إيذانًا سليمان فردَّها له. مطمًعا يكون
إحضار من الرسيع، إىل البطيء من واالنتقال والالسلكي، الطائرة الحديثة، العلوم مثل
مثل طْرُفه إليه يرتدَّ أن قبل أكثر رسعة إىل مكانه من سليمان يقوم أن قبل سبأ
ودوران َدَحاَها﴾، ذَِلَك بَْعَد ﴿َواْألَْرَض األرض كروية إىل القرآن أشار كما املغناطيس.
الشمس عن األرض وانفصال َلَها﴾، ِلُمْستََقرٍّ تَْجِري ْمُس ﴿َوالشَّ محورها حول الشمس
َزْلَزَلَة ﴿إنَّ بالزلزال الشميس النظام باختالل العالم وفناء َفَفتَْقنَاُهَما﴾، َرتًْقا ﴿َكانَتَا
﴿َوتََرى األربعة األرض ومحاور ِزْلَزاَلَها﴾، اْألَْرُض ُزْلِزَلِت ﴿إِذَا َعِظيٌم﴾، ءٌ َيشْ اَعِة السَّ
كرسوم الحصاد وقت العرش وجباية الثروة تجميع االقتصاد علم ومن بَاِرَزة﴾، اْألَْرَض
أن املعارصين رأي أنصار من األفغاني أن وواضح َحَصاِدِه﴾.11 يَْوَم ُه َحقَّ ﴿َوآتُوا
تيار ويف واإليمان العلم برامج يف يحدث كما واإلنسانية. الطبيعية القرآن، يف العلوم
فالغرب إيجابًا. أو سلبًا لها طبًقا القرآن تأويل ثم الغربية العلوم أخذ العلوم، أسلمة
العلوم أبدعوا القدماء أن مع الغرب. إلبداع طبًقا النصوص يؤوِّلون واملسلمون يُبدع
والعلوم السياسة اكتشاف الطبيعة. نحو ه وتوجُّ للعقل تحرير إىل النصُّ ل تحوَّ أن بعد
الكسل إىل يؤدي بل وعلم وتكليف عقل من األفغاني إليه يدعو ما يؤيد ال القرآن يف
قبوًال عليها القرآنية اآليات بتسليط االكتفاء ثم الغربية العلوم عن النقل والنقل، والتقليد
يشء، كلُّ به القرآن أن املسلمني يوهم والتجربة. العقل يف للنص وتحكيًما رفًضا، أو
الغربي العلم تغريَّ ما فإذا القرآن. بطابع ختمه بعد نقًال الغرب علوم من فيستفيدون
ويصبح متحول، أنه مع الثابت، هو الغربي العلم فيصبح والختم. والطابع التأويل تغريَّ
الدنيا يف الُحْسنينَي عىل حصلوا بأنهم املسلمني ويوهم الثابت. هو أنه مع متحوًال القرآن
حرم الذي املسلمني وإيمان للمسلمني، هللا سخرهم الذين الغربيني علم الدنيا يف واآلخرة،
العلم لديهم واملسلمون الخارس، فهو اإليمان دون العلم لديه فالغرب الغربيني. منه هللا

وأصول املمالك تدبري من القرآن عليه اشتمل فيما ص٢٦٧–٢٧٠ األعمال، القرآن، يف والعلوم السياسة 11
رجوع ولزوم العلمية الحقائق يخالف أن يصح وال ينبغي ال الدين «إن امللوك ووظائف الشورية الحكومة

ص١١. الخاطرات، التأويل.»
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نفسه الغربي العلم عىل العرب بفضل الغرب اعرتف وقد املبني. الفتح وهو واإليمان،
قبل برشون بن بكر أبو اكتشفها التي والجاذبية السمح أبو وضعه الذي الجرب مثل
املركز، من منعكسة قابضة حاسة قوة بوجود واعرتافه للهجرة، الثالث القرن يف نيوتن
املجريطي تلميذ والرتكيب التحليل اكتشف كما الكيمياء. مركبات تفسري يف األرض،
بتعبري خلدون ابن يذكرها التي السمح أبي إىل رسالته يف ذكر كما الثالث القرن يف
هوفر األملاني املؤرخ ويقول واستحضاره. الفوسفور برشون ابن واكتشف والعقد. الحل
يبنيِّ العرب علماء من لبشري الالتينية إىل مرتجمة رسالة وجد إنه الكيمياء لتاريخ
واكتشف االصطناعي. الجمري الياقوت يه ويسمِّ األدرار، من الفوسفور استحضار فيها
أي حساسة روح ويسميه املغنيسيا، حجر من األوكسجني استحضاَر برشون ابن
جابر واكتشف امللتهبة. األجسام إطفاء مثل وخواصه األيدروجني اكتشف وكذلك غاز.
يف الكربيت حامَض الرازي اكتشف كما الثاني. القرن يف األزوت حامَض حيان بن
كربيت وبتقطري الزاج، روح وسماه الحاوي، يف وذكره استحضاره، وعرف الثالث. القرن
واكتشف الصناعة. يف وأنفعها الحوامض أهم وهو الكربيت حامض إىل يستحيل الحديد
ثمرة الكيمياء فاعترب الثالث، القرن يف األندلس يف الرياسة إليه انتهت الذي املجريطي
أنكر وقد وفضة، ذهب إىل وتحويلها الخسيسة، املعادن وعمل بالصناعة، تتم الحكمة،
برشون ابن رسالة ألن الكيمياء؛ بصحة قوَلهما برشون وابن املجريطي عىل خلدون ابن
عن األوروبيون أخذه جليل علم وهو رصفة. وفنية واضحة أنها مع األلغاز قبيل من
الفلسفي الحجر عىل السمح أبي إىل رسالته يف برشون ابن دل وقد الفوازييه. قبل العرب
ويمكن اليشء. جوهر تغريُّ وهو التقليب والرتكيب التحليل مع وذكر الحكمة. حجر أو
الورقة انقالب من السذَّج عىل تمويه دون البوتاس منها معتدل جسم حدوث بالتفاعل
الحرارة. أو بالشمس وال بالهواء تنشيفه يمكن ال فالصابون التنشيف. ذكر كما ديناًرا.
بغداد ومكتبة الهواء، ضغط أو باالحرتاق التكليس وذكر التطهري. أو التنقية ذكر كما
كانت املباحث من العرب حققه وما العباسيِّني عرص يف ترجم وما والقريوان واألندلس
وجهل القدماء علم بني التقابل األفغاني يضع وهكذا الجليد.12 عرص يف زالت ما وأوروبا

خاطرات والفنون، العلوم من العرب إليه سبق فيما ص۲۱۳-۲۱۲، األعمال، العلمية، العرب أصالة 12
.١٥٦-١٥٧ / ١٥٨–١٦٤

77



األفغاني الدين جمال

إنه بل السحر. أدوات من كأداة استعماله رافًضا الكيمياء بعلم املثل ويرضب املحدثني،
أعجمية. كلمات إلدخالها الكيمياء علم عىل لهجومه خلدون ابن ينقد

أن األوىل نقطتني: يف اإلسالم هاجم الذي رينان عىل شهريًا ردٍّا األفغاني يردُّ لذلك
العربية األمة أن والثانية للعلم. مناهضة خاصة نشأة من لها بما كانت اإلسالمية الديانة
النقطة عىل األفغاني ويردُّ والفلسفة.13 الطبيعة وراء ما لعلوم بطبيعتها صالحة غري
أو العالم يف اإلسالم صورة يف بل نفسه اإلسالم يف ليست العلم مناهضة بأن األوىل
ثم بالقوة، االعتناق هذا كان إذا خاصة اإلسالم اعتنَقت التي الشعوب بعض أخالق يف
زالوا ما الكاثوليكية الكنيسة رؤساء أن مبينًا الهجوم إىل الدفاع من األفغاني يتحول
العرب بأن الثانية النقطة عىل ويردُّ الفلسفة. به ويقصدون والضالل التدليس يحاربون
ويف السياسية. فتوحاتهم رسعتهم تعادل األمة، حالة إىل القبيلة حالة من برسعة خرجوا
وسعوها ثم وبيزنطة. روما آثار وحفظوا والفارسية، اليونانية العلوم عرفوا قرن، خالل
لروما ناقلني وظلوا واألملان. والفرنسيون اإلنجليز يفعله لم ما وهو عليها. وأضافوا
اإلسالمي العالم أخرج وقد واملغرب. املرشق يف وتراثهم العرب عىل اعتماًدا وبيزنطة
أصول من يعتربهم رينان ولكن شعراء. أدباء وعلماء، مفكرين قرون خمسة مدى عىل
فرًسا العلماء كان إذا بأنه األفغاني ويردُّ فارسية. أو أندلسية أو حرانية عربية، غري
لغَة كانت اإلسالم قبل واللغة عربًا. ظلوا إسبانيا فتح بعد والعرب عرب، الحرانيني فإن
يكن ولم غسانيني. عربًا الشام نصارى أكثر وكان الصائبة. من كونهم برغم الحرانيني
فرنسيٍّا. ليس نفسه ونابليون الكندي. من عروبة أقلَّ طفيل وابن رشد وابن باجة ابن
اإلسالم د وحَّ لقد خارجها. من أتَوا إنجلرتا أو أملانيا استوطنوا الذين العلماء من وكثري
دراسة يف الجنسيات تصور وإن اإلسالمية. غري جنسية هناك تَُعد ولم الشعوب، بني
ومن الرشق، عىل الغرب ومن املايض، عىل الحارض من إسقاط هو اإلسالمية األمة تاريخ

اإلسالمية.14 الثقافة عىل الغربية الثقافة

ص۲۰۸–۲۱۰. األعمال، واإلسالم، العروبة عن دفاًعا رينان، عىل الرد 13
األفغاني وأدلة والفنون، العلوم من العرب إليه سبق فيما الحديثة. والفنون العلوم مقدمات إىل اإلشارة 14
الصناعة تلك عمادات يف ورسوخ تحقيق لها ويقتيض الحكمة، ثمرة وأنها بالصناعة، تتم الكيمياء أن عىل
ملؤلفاته املسترشق دايك فان كرنلیوس األفغاني استحسان ص۱۱، خاطرات خلدون، ابن ألدلة وتفنيده
ولم الكنز هو املفتاح أن وتصورنا والرصف النحو ومفتاحها كنوًزا تركوا العرب أن صورته، عىل والثناء

ص۳۹۱. خاطرات، الباب، نفتح
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والعمل العلم (3)

علم يحصل وال العمل. طريق العلم فإن العلم وطريق التكليف مناَط العقُل كان إذا
العقل باألوهام. العقول قيد من أهون األغالل قيد فإن األوهام، من العقول تحرير دون
إال عمله عن يُقعده وال الوهم، إال له معطل وال واإلبداع الصنع عالم فهو مخلوق. أرشف
خاضٌع العالم هذا يف يشء وكلُّ بعيًدا. والقريب موجوًدا املفقود يخيِّل الذي وهو الجبن،
والصناعة، العلم يف غًدا ممكنًا يكون العلم يف اليوم واملستحيل اإلنساني. العقل ملطلق
باألوهام تزول ال والحقائق األوهام. قيود من بإطالقها إال تُجتنى ال العقول ثمرة وإن

الوهم.15 عىل وتقيض تثبت فالحقيقة والعقل. والتحليل العلم بل
ويطبقه الوهم يحلِّل بل والوهم العقل عن املأثورة األقوال بهذه األفغاني يكتفي وال
تحققات له بل اإلدراك يف وخطأ النظر يف خداع مجرَد ليس فالوهم السيايس؛ العمل يف
ضد املسلمني سيساعدون اإلنجليز بأن م التوهُّ مثل النفس، خداع أي التوهم يف عملية
توفيق ملساعدة مرص إىل جاءوا وأنهم فيهم، والربتغاليني الهولنديني املستعمرين أطماع
واإلسباني. الربتغايل االستعمار من لحمايتها الهند إىل وجاءوا عليه، عرابي ثورة ضد
الحقيقة يحجب عليه، هو ما غري عىل الواقع يصور ات، واملرسَّ للمزعجات مرآة الوهم
خوًفا، واألمان بعيًدا، والقريب قويٍّا، الضعيف يجعل اإلرادة. عىل ويتسلط الرؤية، عند
أمة اإلنجليز كان موجوًدا. واملعدوم معدوًما املوجود يتخيل ه. حسِّ عن الواهم يرصفه
مفككة الرشقية األمم كانت وقت يف للفتوحات مستعدة العدد، مستكملة القوة، مجتمعة
انتهز كرامة. أو سحًرا بديع وكل معجزة، غريب كلَّ يعدون الغربيِّني، بأحوال جاهلة
الناس وأوهموا أرجائه، عىل سلطانهم وبسطوا الرشق إىل واندفعوا الفرصة، اإلنجليز
ذلك عىل تنافست ثم أراضيهم. وانتزعوا أموالهم، وسلبوا واملكر، والحيلة باألعاجيب
إنجلرتا أن للغربيني ويمثل أصدقاء، اإلنجليز أن للرشقيني يمثل والوهم األوروبية. الدول

وال واإلبداع، الصنع عالم «فهو مخلوق.» أرشف العقل باألوهام، العقول قيد من أهوُن األغالل «قيد 15

بعيًدا.» والقريب موجوًدا املفقود يخيل الذي وهو الجبن. إال عمله عن يُقعده وال الوهم، إال له معطل
الطب يف اليوم مستحيل فكل اإلنساني؛ املطلق للعقل خاضعة الفاني العالم هذا يف الوجود عنارص «كل
قيود من بإطالقها إال تُجتنَى ال العقول «ثمرة ص٣٢٤، األعمال، ممكنًا.» غًدا يكون سوف والصناعة
ثبتت ما منها «الحقيقة باألوهام.» تزول ال «الحقائق ص٣٩٤. خاطرات ص۲۷۹، األعمال، األوهام.»

ص٣٩٥. خاطرات، األوهام.» عىل وتغلَّبت
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والربتغال وهولندا فرنسا مع وتسابقوا الهند، إىل اإلنجليز ذهب بعيدة. منعزلة دولة
اإلنجليز، إىل فمالوا الهنود، غفلة ذلك عىل وساعدتهم الهند. أرايض عىل االستيالء عىل
وأصبح والربتغال. وهولندا فرنسا الظاملة، الدول من تخليصهم يريدون أنهم وصدقوا
ألف خمسني عىل قوتهم تزيد وال وبورما، الصينية والهند الهند عىل سلطاٌن لإلنجليز
إىل باإلضافة املرات عرشات العدد هذا قدر جمع يمكنها الصغرية املمالك أن مع إنجليزي،
ويف األرايض. عىل اإلنجليز فاستوىل املشاعر عىل الوهم استوىل سالح. من األهايل عند ما
وبعض عنها. سيدافعون أنهم وهِم تحت اإلنجليز دولة يهاب َمن هناك العربية الدول
ينظرون كما اإلنجليز إىل العثمانيون وينظر أيرلندا. مثل اإلنجليز تهاب األوروبية الدول
يجلب إنجلرتا عىل االعتماد أن وظنوا الرضر. تجلب معارضتهم أن ويظنون الروس. إىل
الدولة خليفة أنها الهنود تُوهم وإنجلرتا وعتاًدا. عدًدا أكرب العثمانية والدولة النضج،
الهند. ضاعت ملا والهند اإلنجليز عىل سلطتهم استعملوا العثمانيِّني أن ولو العثمانية.

عثمانية. مسألة وهي املرصية املسألة يف السلطان حقوق عىل إنجلرتا تعدَّت كما
عرابي. إىل يميل وقسم توفيق أنصار من قسم قسمني، عرابي أيام املرصيون وكان
بالرتهيب حرب، مرصبال اإلنجليز فدخل الشك. مع عزيمة وال ارتاب، والثاني فشل، األول
توفيق. يؤيدون اإلنجليز أن وأُوهموا عرابي، عن الناس فتفرق والدسائس. والرتغيب
يوجد ال أنه مع أقدامهم فاستقرت باإلنجليز. الظن وأحسنوا معهم، املرصيون فتساهل
ذهل العزيمة. يكبح الوهم لكن يبغضهم. من هناك بل إليهم. يميل املرصيني من أحٌد
يف واحدة كلمة عىل أنهم ظانِّني البالد من اإلنجليز مكَّنَت التي األسباب عن املرصيون
العساكر أن وهم بالوهم، مرص احتلَّت بمعونتهم. دخلوا اإلنجليز أن مع اإلنجليز مدافعة
أو مرص إىل تُرسل أن تستطيع ال إنجلرتا أن مع فاستسلموا، األهايل، قهر عىل قادرة
عىل والسودانيِّني املرصيِّني مقاومة يستطيعون ال جندي ألف عرشين من أكثر السودان
ولكنها سواكن يف ظهَرت بحرية قوًة لإلنجليز أن صحيح وبحرياتها. مرص سواحل
حجب الوهم لكن األرض. من لهم األهايل مناوأة مع فرسَخني من أكثر العمل عن تعجز
عىل كذلك اإلنجليز، ضعَف وأدركوا أبصارهم، عن الوهم األوروبيون أزال وقد األبصار.

بسيد.16 سيد استبدال وعدم الوهم إزالة الرشقيِّني
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آثاٌر فللوهم بهم. واملكر الرشقيِّني خداع مثل الحقائق يغلب أن الوهم يستطيع ال
عن الواهم يذهل العزيمة. عىل وحكم اإلرادة عىل سلطان له الضعيفة، األمم يف قوية
غري كوٌن الوهم موجوًدا. واملعدوم معدوًما، املوجود يخيل ه، حسِّ عن ويرصفه نفسه
إذا الجهل. ظالم يف وهي النفس يُالبس خبيث روٌح هو مشهود. غري وعالم موجود،

الضاللة.17 إىل فقاد اإلرادات عىل وتسلََّطت األوهام، سادت الحقائق خضعت
كالعادة الجبن عن مقاله ويبدأ ومربِّيه. الوهم أُب فالجبن بالجبن. الوهم ويرتبط
إِنَّ ﴿قْل ُمَشيََّدٍة﴾، بُُروٍج ِيف ُكنْتُْم َوَلْو اْلَمْوُت يُْدِرُكُكُم تَُكونُوا ﴿أَيْنََما قرآنيَّتنَي بآيتنَي
وقطع امللك، دعائم عىل قىض الذي وهو ُمَالِقيُكْم﴾، َفِإنَُّه ِمنُْه تَِفرُّوَن الَِّذي اْلَمْوَت
الذل ل تحمُّ النفوس عىل يسهل الناس. قلوب وأضعف امللوك، عزائم وأوهن األمم، روابط
النفس وتخاذل عار، الجبن الرأس. وطأطأة بالصرب اإلهانة ي وتلقِّ والهوان، والعبودية
أَْرٍض ِبأَيِّ نَْفٌس تَْدِري ﴿َوَما املوت من الخوف إىل يرجع نفيس، مرض املقاومة عن

والنفاق. والكذب األوطان، خيانة إىل يدفع الدهر، ينصبه فخٌّ الجبن تَُموُت﴾.

إي��الُم ب��م��يِّ��ٍت ل��ُج��رٍح م��ا ع��ل��ي��ه ال��ه��واُن يَ��ْس��ُه��ل يَ��ُه��ن َم��ن

وا ُكفُّ َلُهْم ِقيَل الَِّذيَن إىل تََر ﴿أََلْم كتاب أجل فلكل عنه. الناس أبعد واملسلمون
يَْخَشْوَن ِمنُْهْم َفِريٌق إِذَا اْلِقتَاُل َعَليِْهُم ُكِتَب ا َفَلمَّ الزََّكاَة َوآتُوا َالَة الصَّ َوأَِقيُموا أَيِْديَُكْم
أََجٍل إىل ْرتَنَا أَخَّ َلْوَال اْلِقتَاَل َعَليْنَا َكتَبَْت ِلَم َربَّنَا َوَقالُوا َخْشيَة أََشدَّ أَْو ِهللا َكَخْشيَِة النَّاَس
مهمُة املنكر عن والنهي باملعروف واألمر املؤمنني، سمُة الحق سبيل يف اإلقدام َقِريٍب﴾،
إبَّان الحرب بالمِة والتبخرت فتك، بغري السيوف وفرقعة جبن. أو خوف دون العلماء
فلَم تُفقر، ال والشجاعة يُغني، ال الجبن القتال. مواطن يف الجبن عىل األدلة من السلم
الرشقيون أدرك ولو الرشق. اإلنجليز احتل ملا والجبن الوهم لوال الشجاعة؟ دون الجبن
األمة وخرست والحيلة، باملكر اإلنجليز ربح اإلنجليز. ضعف النكشف الطبيعية قوتَهم
للفتوحات، مستعدة العدد مستكملة القوة مجتمعة أمة اإلنجليز كان والوهم. بالجبن
بديع وكلَّ معجزة، غريب كلَّ فأعدوا بالصنائع، الجهل حجب يف مغرقون والرشقيون
إذن األمة عىل الرشق، عىل وسيطروا الفرصَة اإلنجليز انتهز فإذا كرامة. أو سحًرا
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عىل وتحافظ املفقود تسرتدُّ أسوًدا كانت كما تعود وأن والجبن، الوهم من التحرُّر
املوجود.18

الكلمة. وتفرََّقت إال الجهل استحكم فما والعلم. العقل ضد الجهل مثل والوهم
العقالء من امليدان خال وإذا الجهل. غاب العلم وجد وإذا العلم، غياب يف الجهل ووجود
امليت والعالم ميت، الحي والجاهل األحوال. ساءت الجهال ساد وإذا الجهالء. تسابق
أمام العقالء وانهزام بجهله. فقري الجاهل والغني بعلمه، غنيٌّ الفقري والعالم . حيٌّ
فالجاهل العاقل. ويسكت الجاهل ينبح أن األزمنة ورشُّ بهم. الظفر من أوىل الجهالء

صمتًا.19 أكثُر والعالم صوتًا أعىل
ذلك ومع للنتائج، سقم أو للمقدمات تطويل دون الواضح العلم هو والعلم
ما وإذا الناس. أقوال يقول، قال وليس الربهان هو القياس العلم. منهج فالقياس
انحراًفا؛ أو عوًجا أحدهما يف فإن العقل مع النقل أي القيايس مع السماعي تعارض
اعوجاج يجوز ال فإنه السمع انحراف جاز ما فإذا اآلخر. يمنع أن ألحدهما يحقُّ ال إذ
أضاعوا الذين الدين رجال األفغاني ينقد لذلك النقل.20 أساس فالعقل ثَم ومن العقل،

منقوالتهم. م تفهُّ وعدم معقوالتهم سوء بني الدين حقائق
العلم الكراس، يف وليس الراس يف العلم امليت، العلَم وليس الحي العلم هو والعلم
يف الحي فالعلم اللسان. عىل العلم وليس القلب يف العلم املدون، العلَم وليس الشفاهي
انحدر ثم والصدر الرأس يف العلم مقرُّ كان الكتب. خزانات العلوم ومقربة الحي. الصدر
أن «وكما كالخرج. وجبة كالربج عمامة العالم صورة وأصبحت والسطر. الُجبة إىل
األفغاني وينقد بالطيلسان.»21 يكون ال العلم وقار فإن بالتيجان تكون ال امللك عظمة
قد وكان ذلك. عن الرسول نهى وقد . نصٍّ بغري ويحرمون يحللون الذين الدين رجال
ألن اآلستانة جامع بجوار رجل بتالبيب أخذ كالخرج وجبة كالربج بعمامة شيًخا رأى
من وجبَّته الشيخ عمامة أن مع الكفار اإلفرنج صنع من ألنه وكفر؛ حرام القميص لبس
والصعلوك، واألمري والرعية امللك يستوي ال كما والجاهل العالم يستوي وال اإلفرنج. صنع

.١٩٤ / ٣٨٧ / ٢٥٨–٢٦٠ خاطرات ص٣٧١ / ٣٧٤، األعمال، الجبن، 18
ص٣٨٩ / ٣٩٠. خاطرات، ص٢٤٢، األعمال، 19
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عماء من أرضُّ البصرية وعماء داخيل. نور والعلم قلب. أو لسان الرشق يف نفع ملا وإال
أفصح بإشاراته أبكم من وكم املبرصون، ويحسُده حسَده نبغ، أعمى من وكم البرص.

السفيه.22 الفرد عىل رشعيٍّا الحجر يتم ولذلك بكلماته. َعِييٍّ من
ينطق لم إذا الحاجة وصاحب محروم. ه حقِّ عن فالصامت واإلعالن؛ للجهر والعلم
املألوف بمخالفته املرء مجاهرة الهمة كرب عىل دليل أكرب وإن بالخرس. أوىل كان بحاجته
فقلة . مملٍّ تطويٍل أو مخلٍّ اختصاٍر بال الحق عن التعبري ويكون بطالنه. تحقق إذا
الوقت نفس ويف بالغ. اختصار كل يف وليس الكمال. عىل دليًال الغالب يف تكون ال الكالم
ات لنحَّ صناعة أحقر وإن عفًوا. جاء إذا وقعه ويحسن الطبع، منه ينفر للسجع التكلف
الحديث قطع عدم واملتعلمني بالعلماء وأليقها اآلداب أظهر وإن النحاة، ر تقعُّ من أنفع
منسياته.23 من كان ولو إليه يسبَقه أن غري من يرويَه أن يريد، ما يُتم وتركه املتكلم عىل
ورثة «العلماء املشهور للحديث طبًقا النبوة وراثة بل صحيح نسٌب الصحيح والعلم
ويحقق يكتمَل حتى يتواىل والوحي العلمي، الوعَي يُحدَث حتى يرتاكم العلم األنبياء».
الحرية عىل وقدرتها اإلرادة واستغالل الفهم عىل وقدرته العقل استقالل إعالن يف غايته
منهم علم غري عن لدعوة أو لداٍع النرصاء فكثرة علم. إىل تستند دعوة وكل واالختيار.

واستطالة.24 مكانة علم عن لدعوة النرصاء من وقليل ومذلة. ذلة الدعوى بصحة
يف عاقالن وحكيمان محيطهم. يف أكثرية يكونوا أن يصح ال والعقالء والعلماء
حتى العلماء ويقلُّ فيها. حكمة ومدِّعي متعاقل ألف من خريٌ مليون مجموعها أمة
العاملة والنخبة املؤمنة األقلية أنصار من األفغاني يبدو هنا واملدَّعون. املتطفلون يكثر
نصف يساوي الحق فالعالم والحكماء. والعقالء العلماء نخبة املجتمع، قيادة عىل القادرة
واملتطفلني والحكمة العلم مدعي يف الخطورة تكمن ثَم ومن األمة. مجموعة من مليون
والتي والحواريني والصحابة األنبياء تاريخ عن املوروثة النخبوية النظرة وهي عليهما.25
العرص علماء ذلك ومع املعارصة. اإلسالمية الجماعات عىل اآلن حتى مسيطرة زالت ما
والجمهور القيادة بني جديل تفاعل يف األخطار تُربزهم األفكار وقادة العرص، يُظهرهم
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وغاية. قصد لغري يتحرك عضٌو اإلنسان يف ليس إذ بالغاية؛ العلم هو والعلم والعرص.
بالعلة العلم هو العلم بالجهل، عليه يُحكم غايتها يعلم ال اإلنسان يعملها حركة فكل
اإلنساني العلم الطبيعي. العلم يف الحال هو كما بالرضورة الفاعلة بالعلة وليس الغائية
عند الحال هو كما بالحقيقة الفاعلة العلة هي الغائية العلة ومقاصده. بغاياته يتحدد
تتعطش ألنها اإلرضاء؛ كل اإلنسانية يُريض ال جمال من به ما عىل العلم وفشته. إقبال
والعلماء الفالسفة يستطيع ال التي املظلمة اآلفاق يف التحليق وتحب أعىل، مثل إىل

ارتيادها.26
وصاحب والعزة. القوة يَهُب العلم ألن يجتمعان؛ ال نقيضان والذل العلم وصحيح
ثمة كان ملا الحق عىل الخلق يتنازع لم ولو قوة. علمه ألن عًصا؛ إىل يحتاج ال القلم
املوت، خوف باملوت يرضون الخلق وبعض والباطل. الحق بني نضال فالعلم باطل،
الحقيقة يرون الرشقيني بعض ولكن بالذل. فيموتون الذل، خوف الذل لباَس ويلبسون
إليه شكا وقد والعناء. الشقاء والعز العال وطلب هناء، والذل حالوة، والوهم مرارة،
الذل باب يف الدخول ألن الدين؛ جمال فشجعه رواتبه رصِف عدَم األدباء من رجٌل مرًة
إىل فالذهاب املوت. من لخوفه موت ويف الفقر، من لخوفه فقر يف والرشق الذل. يُثمر
والذل الحقوق. السرتداد أدعى الصوت ورفع الهمة ومنطق االستغناء، بمنطق السلطان
فالجبن الزلل. مناطق إىل بها وينحدر العمل، عن بالنفوس يقعد الذي للجبن نتيجة
وتضعف العروش، فتنقلب امللوك. عزائم ويوهن األمم، روابط ويقطع امللك، دعائم يوهن
وتحمل املذلة، احتمال للنفوس ويسهل الخري، أبواب وتُغلق الرصوح، وتسقط القلوب،

لحظة.27 كل وموتًا عاًرا النفس يُلبس العبودية.
ر تبحَّ أنه يظن العلوم أوليات يف واملبتدئ املتواضعني. أول والعلماء تواضع، والعلم
باملال النعمة ومحدث االبتداء. يف زال ما أنه يعتقد املحقق والراسخ وانتهى. فيها
الجهل وقضايا إنسان. كل عىل يُلقيه بالعلم النعمة ومحدث مكان، كل يف يستعرضه
يعلَمه، أن يجب ما يُنيَله أن من أقُرص اإلنسان وعمُر علمه. قضايا من أكثر اإلنسان يف
يرىض ال َمن واملغرور الغرور، بحر يف يغرق القشور عىل فالواقف ولباب. قشور والعلم
بالصالح املجرد االدعاء كثر وطاملا عمًال. أو كان قوًال عنه يصدر ا وعمَّ نفسه عن إال
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العلم. بعَض َعِلم إذا إال بالتواضع اإلنسان نفُس تطيب وال وشمل. الفساد عمَّ واإلصالح

االدعاء. عىل دليٌل التواضع يف واإلفراط ادعاء. أو حقيقًة الجهَل يعني ال فالتواضع
عكس عىل نفس عزة ويعتربه بالغرور واتهامه شميل شبيل صديقه عن األفغاني ويدافع

املنظر.28 أبهَة ويدَّعي النياشني ويضع االحرتام ويطلب العلم قليل السوفسطائي
والنفاق. الحسد مثل العلُم يمحوها التي الرذائل بعِض بياِن يف األفغاني ويسرتسل
ال العلماء بني النزاع ينشأ ما وكثريًا املحسود. فضِل سرتَ الحسود محاولُة األعباءِ فأثقُل
وكأن أصدقاء الغالب يف يكونون ال العرص يف فاألكفاء الحسد. بسبب بل العلم بسبب
واملعوج له. وجود ال َمن وإيجاد ادعاء، والنفاق واحد. دريٍّ لكوكٍب إال تَسُع ال السماء
بالباطل الناس خدع أنه ظنَّ وَمن باالستقامة. املتلبس من رضًرا أقلُّ الناس من الظاهر
الذي كاألعمى فهو تراه. الناس أن يتصور ال املنافق أن والعجيب مخدوع. أوَل يكون

أبصار.29 بدون الناس جميع أن يظن
باملبادرة. العمل يبدأ عديدة. بطرق بالعمل العلم ارتباَط األفغاني يُربز وأخريًا
أقوى من والتوكل النفس عىل واالعتماد العمل. إىل سعى ثم بعجزه اعتقد من فالعاقل
فقط يعني ال والعمل بالطرد. أوىل كان يدخل ولم الباب له ُفتح وَمن الظفر. عوامل
ر تقعُّ من أنفع ات لنحَّ صناعة فأصغر اليدوي. العمَل أيًضا يضمُّ ولكنه النظري الجهَد
إن الحكمة تنفع وال لالدخار. الذهب حمار من أنفُع لالتجار الحطب ال وحمَّ النحاة.
لم إن القول ينفع وال العاملني. أقل ما ولكن كثريون الحكمة فطالب عمل. يشفعها لم
األمري من خريٌ بأفعاله واألمري وأقواله. بأوامره ال بأفعاله قاد َمن فالقائد عمل. يتبعه
أرضها فاألمة ألمل. تحقيق والعمل واحًدا. عمًال امليزان يف يساوي ال قول وألف بأمواله.
واقتحام املكاره عىل النفس وحمل عمل يتبعه أمٌل واالستقالل العمل. وبنيانها األمل
تتذرع لم وإذا باألقوال. يُنال ال واالستقالل تُعطى، وال تؤخذ والحرية واملصاعب. املهالك
هو والعمل األنعام. من أقل بأنها عليها فاحكم الكالم بغري ظاملها من بشكواها األمة
صور يف لإلنسان يتجليان والجحيم فالنعيم مستقبًال. أو حاًرضا النعيم جنة إىل الطريق
فالعمل عناء. بدون الحق يأتي وقلَّما القبيح. من ويتألم منها بالحسن فيتنعم أعمال
النبوة قبل وكان مرسل. نبيٌّ فمحمد العاملني. كبار من األنبياء كان لذلك ومشقة. جهد
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شاركهم بل واألنصار. قريش وأبطال وعيل حمزة بيته، بأسود يقتنع لم صادًقا، أمينًا
كان الباطل. ومقاومة للحق انتصاًرا بالدم وجُهه ب وتخضَّ ثناياه. ت َ وتكرسَّ الحرب، يف
أين املسلمني يف صائًحا قدوة الرسول األفغاني ويتخذ وعمله. بقوله لغريه بنفسه معلًما

الهمة؟30 وتلك اإلقدام هذا من اليوم املسلمون

ص٢٤٨ / ٢٦٥ / ٢٧٠. األعمال ص۳۸۷–٣٨٩ / ٢٤٢ / ٣٩٤، خاطرات، 30
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الرابع الفصل

واالجتامعية الفردية األخالق

الفردية الفضائل (1)

يفضله إنسان يف خري فال واألخالق؛ الفضائل هو الحيوان عىل اإلنسان يميز ما أهم إن
جوهره. عن وتعربِّ اإلنسان عىل تدل التي هي واألخالق أخالقي، حيوان فاإلنسان الحيوان،
عىل وممتنع األسود، فعل اإلنسان عىل وميسور ورذيلته.1 فضيلته اإلنسان عىل يشء فأنَمُّ

فضيلة. كاإلنسان ليس والحيوان قوة، الحيوان مثل واإلنسان اإلنسان، عمل األسود
القدماء، املعتزلة مثل أخالقيٍّا تفسريًا والقبح الحسن مقولتَي األفغاني ويفرس
كالسخاء والتوفيق للتأليف للنفس سجايا فالفضائل والرذائل. الفضائل إىل بهما مشريًا
كالقحة، وتفرِّق؛ تحلِّل لألنفس، تعرض خبيثة كيفيات فهي الرذائل أما والحياء. والعفة
والحسد، والحقد، والجوع، والدناءة، والجبن، والتهور، والطيش، والبله، والسفه، والبذاءة،

والنفاق.2 والكذب، والخيانة، والغدر، والسخرية، واللجاج، والعجب، والكربياء،
املعتزلة، عكس عىل نسبية بالقبح أو بالحسن األحكام يجعل األفغاني أن والغريب
إذا أنه اإلنسان طبائع يف الغرائب فمن والغضب. الرىض يف اإلنسان بحالة مرتبطة
الحسن فيستقبح األمر عكس غضب وإذا الصعب، واستسهل القبيح استحسن رَيض
الهيئة عىل لوقع غضبه ساعة يف رضاه ساعَة اإلنسان مزج فلو السهل. ويستصعب
وملا لإلنسان، الشعورية الحالة يتبع والقبح بالحسن فالحكم بالفضيلة، وفاز املتوسطة
يُصدر اإلنسان فإن الصوفية أحوال يف الحال هو كما متعارضتنَي حالتنَي يف الشعور كان
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ال األخالقي الحكم إن إذ رصفة؛ افرتاضية حالة وهي بينهما، التوسط حالة يف حكًما
األفغاني ويرضب الحسابية. القسمة لهذه طبًقا يصدر وال املتعادلة، الحالة هذه ينتظر
وهما وقًفا، وجًها إنسان ولكلِّ طرَفني، خطٍّ لكلِّ بأن واألحكام الحقائق نسبية عىل املثل
األشخاص عىل الحكُم يختلف لذلك قفاه. والرذيلة وجُهه، الفضيلة والرذيلة. الفضيلة
االقتناع عىل قادًرا اإلنسان يجعل مما القائل، وقصد واملوقف واملكان الزمان باختالف
هو ما عكس عىل — النسبية هذه األفغاني ويؤصل مختلَفني. موقَفني يف وضده باليشء
جيش بعبور إذالله بطريقتنَي: سفيان أبي مع تعامل فقد الرسول. حياة يف — شائع
دجانة أبي تبخُرت عىل وأثنى قريش. سادة من ألنه الفتح؛ بعد وإكرامه أمامه، املسلمني

الفقري.3 لقلب تطييبًا األُُدم نعم باعتباره الَخلِّ عىل أثنى كما للمبارزة، قريش طالبًا
األفراد حياة عىل وآثارها الفردية الفضائل وبعَض الرذائل بعَض األفغاني يعدِّد ثم
فالجبن والذل؛ الجبن منها الدهريني. عىل الرد يف منها البعض تكرَّر وربما والجماعات.
إىل الجبان امللك يحتاج إذ امللوك؛ عيوب أقبُح والجبن تُفقر. ال والشجاعة يُغني ال
ثَم ومن الشجاعة، الرعية من وجوَده الجبان امللك يستمد وبالتايل الشجاع، الصعلوك
دواعي ومن الفضائل. من والشجاعة الرذائل من الجبن نقيَضني، والشجاعة الجبن يكون
ليحيا، الناس موَت يطلب َمن الناس وأصغر النفس. عزة مع والسؤدد املسكنة، الذل
ولو الفرد حياة أنانية، فالحقارة الناس. من واحد ولو ليحيَا يستميت َمن وأعظمهم
ع؛ الرتفُّ من أيُرس ل والتسفُّ املجموع. ليحيَا الفرد موت غريية، والشهادة اآلخرون، مات
الفضيلة موقع علم من الهمة وساقط للنفس. وضبط ومعاناة جهد إىل يحتاج الرتفع ألن
وخبث فيهما. لغريه مقلًدا تابًعا يكون أن ينتظر بل إليها يبادر ولم الدعوة وصدق
الرذائل ومن وخداُعه. ختلُه وَكثُر ملمُسه َالَن نفُسه خبثَت ومن الرذائل، من النفس
بثروته. إرسافه من أرضُّ بصحته اإلنسان فإرساف الصحة. استعمال سوء يف اإلرساف
نعمة الناس أكثر عند هي ما واألمراض األدواء ومن تُعوَّض. ال والصحة تُعوَّض، فالثروة
وتربية به التمتع صعوبة مع املال جمع النفسية األمراض ومثال العافية. نعمَة تفوق
النية فساَد ألن األمراض؛ دواء من أفتُك الغرض ووباءُ األبَوين. عىل استطالتهم ثم األوالد

الجسد.4 فساد من أخطُر
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ع والرتفُّ والجبن، الشجاعة مثل الرذائل؛ عكس وهي الفضائل بعَض األفغانيُّ ويَعدُّ
الهمة. سقوط مقابل يف املجد وطلب واألمل والطمع، والقناعة والذل، والرفعة ل، والتسفُّ
اإلنسان يحاسب لو الغري. أمر قبل بها النفس وأمر أوًال، النفس بمحاسبة الفضائل وتبدأ
كيف نفسه إصالح عن عجز ومن الكمال. من وقرب خطؤه لقلَّ غريه يحاسب كما نفسه
بالرب الناس أمر وعدم النفس، عىل القياس العدل مواد وأقرب لغريه؟ مصلًحا يكون
بالنفس فالبداية غريه؛ من استحسن ما مثال نفسه يف مثل من والعاقل النفس. ونسيان
هو املحمدة حبَّ ألن نظًرا البرش؛ يف طبيعي يشء بالنفس والبداية بالغري. البداية قبل
واالستبصار للعظة والقراءة، للنظر مفتوح كتاٌب اإلنساني العالم األخالق. لحسن الدافع
أطوار يف وتبدلها وانهيارها الشعوب نهضة يالحظ ما فأول اإللهي؛ القدر خطَّه ما لكل
والسبب وعربة. عظة يراها َمن ومنهم دالالت، بال أحداثًا يراها َمن الناس فمن مختلفة.
وجوه من الذكر وحسن ة، الحقَّ املحمدة حبُّ وهو ميًال اإلنسان يف أودع قد هللا أن ذلك يف
ومن نفساني. ومقوٌم روحي غذاء املحمدة والرياء. والغش الزور طريق عن ليس الحق،
الناس بني كثر لذلك يشء. كل يف مرسٌف فاإلنسان اإلرساف. وعدم ط التوسُّ الفضائل
املتوسطة. الهيئة عىل املحافظة الحكمة مجال أعظم ومن املعتدلون. وقلَّ املفرطون
للعفة حدٍّ وضُع الصعب ومن ناقصتنَي. خلَّتنَي بني متوسطة هيئات شك بال والفضائل
كيف دينار ألف أخذ عن عفَّ إذا مثًال املاديات يف فالعفيف وانتهاء. بدايًة وحرصها
وَمن كيًفا. كاختالفها ا كمٍّ تختلف فالفضيلة عليه؟ عرض إذا املليون عن موقُفه يكون
تكون وربما الشعوب. ثروات من املاليني يرسق َمن يرتك محفظة رسقة يف اليد يقطع
رافقت صفة أول فإن ذلك ومع معروف. حدٌّ لها ليس ولكن السعادة أسباب أحد القناعة
ممكن وحدها الهناء وفيها والقناعة . حدٌّ له وليس العناء وفيه الطمع هو األول اإلنسان

أحد.5 بها يعمل ال ولكن للمفقود املتشوق وترك باملوجود االكتفاء وهو
هو كما هللا أفعال من وهو اإليمان، مثل الدينية القيم مع األخالقية القيم وتتداخل
وجعلهم املسلمني نفوس يف اإليمان ضعَف األفغانيُّ ينقد ذلك ومع األشاعرة. عند الحال
ومن وإباحيِّني، ابيني وهَّ وشيعيِّني، سنيِّني الليل، يف منقلبني النهار، يف مسلمني مذبذبني،

حكمة كم ص٢١٨ / ٢٢١ / ٥٣٩ / ٢٤٢، األعمال ص١٨٧ / ٣٨٨-٣٨٩ / ٣٩٢ / ٣٩٦  / ٣٩٧، خاطرات، 4

ص٦٤–٦٨. ص٢، العروة، الحقة، املحمدة حب يف هلل
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األخالقية، الفضائل باقي مثل فضيلتان وهما والثبات. الصرب األخالقية الدينية القيم
لو حتى الجنيد مثل والصوفية زهري، مثل الشعراء أثبتهما والشجاعة. والكرم الصدق
ثم األخرى، الرِّجل ثم األخرى، اليد ثم السارق يد وقطع الرسقة مثل الرذائل عىل كان
﴿إِنَّا والفطرة بالطبيعة ك التمسُّ يعني الثبات الرسقة، عىل ثبت السارق ألن الصلب؛
َعَىل ذَِلَك إِنَّ يُِعيُدُه ثُمَّ اْلَخْلَق هللاُ يُبِْدئُ َكيَْف يََرْوا ﴿أََوَلْم َالِزٍب﴾، ِطنٍي ِمْن َخَلْقنَاُهْم
الخري، عىل فقط والثبات الصرب فضيلة يجعل ال األفغانيَّ أن والعجيب يَِسريٌ﴾. ِهللا
قائُده يتحىلَّ جيش يُهَزم فال الجبن، مواجهة يف النرص أجل من الجهاد يف الثبات مثل
يف فضيلة الصرب إن بل الرش. عىل أيًضا ولكن الجنود قبل املوت واقتحام والثبات بالصرب
األخالقية الدينية الفضائل ومن بالثمر. يعجل ال الشجر من فالقوي النبات. يف الطبيعة،
ليست وربما عليها. يدل قلما أحٌد وجدها وإذا البرش. ضالة الدنيا يف فالسعادة السعادة.
وكأنها الفرد بها يستأثر قصوى غايًة األفغانيُّ يراها الفاني. العالم هذا موجودات من

الصوفية.6 يفعل كما العالم هذا خارج ويعتربها الغري. عىل تعميُمها يجوز ال أنانية
وال القصور تشييَد ليس والرشف الرشف. مثل أخالقية جديد من الفضائل تعود ثم
وعزة األنفة وحقيقة له. وكرامة للشخص بهاء محمودة، حقيقة بل الثياب من الفاخر
ويبدأ العال. إىل اإلنسان يدفع والعلوم املجد وطلب واألمل الناس. عىل االتكال عدم النفس
ِمْن يَْقنَُط ﴿َوَمْن اْلَكاِفُروَن﴾، اْلَقْوُم إِالَّ ِهللا َرْوِح ِمْن يَيْأَُس َال َُّه ﴿إِن قرآنية بآيات األفغاني
إلثبات وجماعية فردية وتاريخية، نفسية تحليالت إىل ويحولها الُّوَن﴾. الضَّ إِالَّ َربِِّه َرْحَمِة
ومحبة فطري. يشءٌ املجد وطلُب فاألمل واحد؛ يشءٌ اإلنسانية والفطرة اإللهيَّ الوحَي أن
ألجله. املخاطر ويواجه اإللهي باإللهام املجد إىل يسعى واإلنسان اإلنسان. قلب يف الرشف
اْلَعِليِم.﴾ اْلَعِزيِز تَْقِديُر ﴿ذَِلَك السؤدد، من حظَّها ناَلت املجد من مطلبَها ناَلت أمة وكل
طبيعيان الكرامة وحبُّ األمل لألموات. الحياة ويُعيد الهمم، ويبعث الطريق، يُنري األمل
وكأنه الطبيعة من صاعًدا الوحي لبيان األولينَي اآليتنَي ذْكَر األفغانيُّ ويُعيد اإلنسان، يف
إِالَّ اْلَحقِّ بَْعَد ﴿َفَماذَا التاريخ، وروح اإلسالم روح ضدُّ اليأس النزول. أسباَب يبنيِّ
َويُثَبِّْت ُكْم يَنُْرصْ هللاَ وا تَنُْرصُ ﴿إِْن عذر، للعلماء فليس غفلٌة للعامة كانت وإن َالُل﴾. الضَّ
وغريه األخطار يركب الهمة عايل والغرب بالطموح. والنصب بالرضا، فالراحة أَْقَداَمُكْم﴾.

ص١٠٥-١٠٦. ج١، العروة ص١٣٥–١٣٧ / ٣٣٩، ۱۱ خاطرات، 6
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كان وقد الكاذبة واألحالُم الباطلة األوهاُم الرشقيِّني تُقعد فلماذا األحرار، الفرنسيِّني من
حسنة؟7 سنَّة أسالفهم يف لهم

فلذَُّة القوة. واستعمال الظلم ورفع الحق اسرتداد األخرية الفضائل مجموع وتمثل
ساعة الحق ألخِذ جهادها يف ثبتَت وأمٌة والتهيب. الهيبُة تُضارعها ال الحق اسرتداد
ضعيًفا، كان ولو قويٌّ الحق وصاحُب الساعة. قيام إىل الذل يف الحياة من لها خريٌ
الكالم. ذلك يف يكفي وال الظلم. لرفع الحق واسرتداُد قويٍّا.8 كان ولو ضعيف واملبطل
تتذرع لم وإذا والُحسام، املدفع من له أقتل بالكالم الظالم وعود عىل املظلوم واعتماد
حقٌّ والظلم األنعام. من أضلُّ بأنها عليها فاحكم الكالم بغري ظامليها من بشكواها األمُة
يقَع أالَّ املهم عاش. ولو ميٌت والظالم مات، ولو حيٌّ املظلوم يسرتد. لم ولو حتى باٍق
سياحة، له ونفيهم رياضة، للُمصلح الظاملني وسجن الظالم. َرشِك يف للمظلوم املنترص
ما أضعف وإن القوة. تدعمه ال حقٍّ يف خريَ وال املراتب. أسمى وهي شهادة له وَقتْلهم
القوة ا. حقٍّ باطله يجعل لقوي باطل يشء وأقوى له. قوة ال لضعيف حقٌّ العرص هذا يف
القوة الضعف. شبُح إال القوة بربوبية يؤمن وال مربوب. شبٌح والضعف مرهوب، صنٌم
القوة. هو عظيم ناموس إىل الكائنات تخضع إذ البقاء. تنازع أساس هو طبيعي، قانون
طوًعا تأتيها اضطرارية حركة فلكلٍّ واألفالك. والجماد والنبات الحيوان يف آثاُره وظهَرت
لحفظ الجاذبية أيًضا ى وتسمَّ . املضارِّ ودفع املنافع استجالب طريق القوة كرًها. أو
الفرتاس بأعضاء نفسه عن ويدافع الغذاء، ويجذب النبات، يحيَا بالقوة الكون. نظام
يؤدي والضعف والبقاء، الحياة مظهر القوة الحيوان. عالم يف القوة وتظهر الحرشات.
الغري إضعاَف تتطلب للذات القوة املوت. يبدأ وبالضعف املواليد، تظهر بالقوة الفناء. إىل
بالقوة، االستعماُر امتلكها فقد بالقوة. إال ها حقَّ املهضومة األمم تنال ال لذلك وتسخريه؛
إال يكون ال والتحرُّر بالقوة. املغرب اإلسبان وامتلك لضعفها. الهند اإلنجليز استعمر
وقلما اْلُمْؤِمِننَي﴾. نَْرصُ َعَليْنَا ا َحقٍّ ﴿َوَكاَن بالقوة. إال يُسرتدُّ ال بالقوة أُخذ وما بالقوة.
يفرُّ ال َمن الزعيم واملصلح الصدى. إال تُرجع ال الجوفاء والقبة عناء، بدون الحقُّ يأتي
األفغانيَّ أن ويبدو ذهب. أينما فريسًة يعدم ال واألسد اللئام. أذية من يتضعضع وال

ص١٠٥-١٠٦. ج١، العروة، ۱۱ / ص١٣٥–١٣٧ / ٣٣٩، خاطرات، 7
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ألسباب الدهريِّني عىل ردَّ وإن القوة، وإرادة ونيتشه البقاء وتنازع دارون إىل أقرب هنا
بالخلق.9 تتعلق خالصة دينية

الرتبية فلسفة (2)
فلسفة وترتبط االجتماعية. األخالق إىل الفردية األخالق من االنتقال وسيلة هي والرتبيُة
األفغانيُّ يبدو وهنا اإلنسان. إىل الحيوان إىل النبات من وتدرجها الطبيعة بفلسفة الرتبية
أن علم الحية األجسام إىل العقُل ه توجَّ فإذا نقدها. إىل منه التطور نظرية إىل أقرَب
حدوث أجل من اآلخر عىل أحدهما غلبة دون الداخلية عنارصها بتفاعل حياتها قواَم
النبات علوم ووضعت القدماء. عند الحال هو كما بينها التعادل أو املتناسب الوسط
إىل للوصول الجسم منها يرتكب التي البسائط بني التوازن إلعادة لذلك والطب والحيوان
بعضها الحياة علوُم ارتبَطت وقد األنواع. بقاء يف هللا حكمُة تحقق حتى االعتدال حالة
بالتضاد تعمل اإلنسانية والروح الحيوان. وعلم النبات علم معرفة الطبيب ولزم ببعض،
متضادة أخالق وباجتماع اإلنساني. الكمال وروح املعتدل، املزاج هذا خلق أجل من
بني وسٌط والكرم والجبن، التهور بني وسٌط فالشجاعة بينها. بالتعادل األخالق تقوم
لذلك اآلخر. عىل الضدَّين أحد بتغلُّب الفساد ويقع القدماء. قال كما والبخل التبذير
االنحراف ضد النفس فضائل عىل املحافظة الغرض، لهذا والتهذيب الرتبية علوم ُوضعت
منافع الطبيب يعلم وكما األبدان. عالج مقابل يف األرواح وعالج الطب، مثل والتطرف
بأخالق يتصف الطبيب أن وكما ومضارَّها. األخالق منافَع األرواح عالم يعلم األعضاء
يتخذ ال وكما والعمل. الفكر تطابق لرضورة فضالء املربون كذلك والرحمة الشفقة
بتوجيه يقوم املرشد الناصح املربِّي كذلك شخصية أغراض إىل للوصول الطب الطبيب
طب بني التماثل يف القدماء مثل األفغاني يبدو هنا واألقوام. األوطان خدمة نحو األفراد
هذا ويقوم الصفا. وإخوان سينا وابن والفارابي الرازي مثل األرواح وطب األجسام
حركة كل وغاية. قصد لغري يتحرك عضٌو اإلنسان يف فليس الغائية. العلة عىل الطب
فالنظام النظام. أساس هو القصد بالجهل. عليه يحكم غايتها يعلم ال اإلنسان يعملها
يقعد برش من خري والحجر ناقصة، لوجهة يرصفه متفرق عالٍم شمُل به انتظم ما هو

مثله.10 بًرشا ويحتاج علة لغري
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فالعالم للجماعة. فضيلة إىل للفرد فضيلة من والتحول الرتبية طريق هو والعلم
وهو أعزل. بجهله فهو اجتماعيٍّا كان وإن والجاهل ، اجتماعيٌّ بعلمه فهو أعزَل كان إن
األمة وتنهض األحرار. وإسارة األرقاء تحرير زمن الزمان، هذا ويف مرص عىل صادٌق
بذاتها. ذاتها حكِم بأسباِب واألخذ بالعلم وترقيتها كفاءتها بإثبات عليها الوصايا ضد
كانت وإذا االستعمار. أداة القوة أن كما التحرر سالح العلم سهًال. أمًرا ليس وهو
االستعمار ضد تستعمَل ال حتى األسلحة إدخال تحظر مستعمراتها عىل حفاًظا الدول
فحياُة املستعمرات. إىل السالح إدخال من خطًرا أقلَّ ليس ألنه العالم؛ عىل تحجر فإنها
صحيح والعكس عنهم. الحجر وفك فيهم الغرب لحكم وموت الصحيح، بالعلم الرشقيِّني
تفرتُ، ال ة وهمَّ متواصل، بدأٍب االستقالل عىل وحصولهم الرشقيِّني يقظة أجل من أيًضا

11. تَِكلُّ ال وعزيمة
ألنفسهم ترقيتهم خفية بطرق الرشقيِّني الغربيون يمنع إذ الوطني؛ العلم هو والعلم
أخالق تهذيب وسائَل يُسهلون وال مساعيهم، ويُعرقلون بهم، خاصة وطنية بطريقة
الذاتي الحكم إىل ل التوصُّ من يمكنونهم ال وبالتايل بالعكس. يقومون بل مجموعهم
مدارس همة. األسقط من عليهم البالد أهل ببعض واالستعانة واملغالطة املكر بأساليب
مدارس األهلية. باملدارس عنها والتعويض إغالقها يمكن للوطن سموم بها الحكومة
ال وفنون املتعلُِّم، يحتاجها ال نافعة غري علوم من فيها ملا رضٍر من تَْسَلم ال الحكومة
نفوًرا وهاًما، خياليٍّا، كتاب، إىل ينظر ال والعقل، الجسم عليَل التلميذَ ترتك منها فائدة
املدارس من الحكومية املدارس وتخىش يعمل. فيما بليًدا تعلَّم، فيما جامًدا العمل، من
الوصاية. تحت الطلبة يظلَّ حتى األجانب وصاية تحت ألنها الوطن؛ وحب الوطنية
دور فهي والوطن. العلم بني تجمع التي فهي الوطنية األهلية املدارس أما . مرٌّ وكالهما
بالعقل علٍم كلُّ العمل. ملزاولة خارجها أيًضا بل القاعات داخل فقط ليس وعمل، علم
ويربِّي الرفاق، مع والبناء والنجارة بالحدادة الطالب فيعمل باألعضاء. عمٌل يتبعه
جسديٍّا، ينفعه مما والزبد السمن ويستخلص الجبن، ويصنع األبقار، يحلب الحيوان،

ص۳۸۹-۳۸۸. خاطرات، ص٢۷۲–٢٧٦، األعمال، الرتبية، فلسفة 10

الرشق عىل وسيقع وقع ما لرفع الوصول كيفية يف رأيه ص۲۷۸–۲۸۰ األعمال، والتعليم، الرتبية يف 11

خاطرات، املطلب، وعورة وبيان والتدبري الحكمة من األمر من ذلك يلزم ما وخطورة الحجر من وأهله
ص۱۳۲-۱۳۱.
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َكلٌّ وكسل، وعجرفة غطرسة رجل ال وعمل، علٍم رجُل هو التخرُّج. بعد ماديٍّا ويُفيده
بالدروس والكهول الرجال من التعلم سنُّ فاتَه وَمن أحد. بهم ينتفع ال ُكثَّر أهله، عىل
أبناء باختالط وكذلك الدور، بنفس تقوم أن العامة واملحارضات الوطنية للنوادي يمكن
أي والتحذير والتذكري الحسن واملثال بالخطب بالوطن النهوض طرق ومعرفة الطوائف
عن بمعزل للرب العبادات ومعامالت، عبادات والدين العام. الوطني الثقايف بالنشاط
ومسلمني نصارى مولِّيها، هو وجهة لكلٍّ غريُه، يعارضه وال غريَه يعارض ال الناس،
والتعاون الوطن، يف املساواة للعموم، فهي املعامالت أما واحدة. نفس من ويهود،
واإلخالص للوطن الوالء مع إخوانًا ج والتخرُّ سويٍّا املدرسة يف والعمل فيه، والتفاضل
الجسد كأعضاء الوطن جسم يف هم الصبا. عهد نسيان أو الوطن لرباط حلٍّ دون له
املشهور. الحديث يف الحال هو كما األعضاء سائُر له تداَعى عضو اشتكى إذا الواحد
أن وواضح واحدة. ومقاصد واحدة، ولغة واحد، ووطن واحدة، وأرض واحدة، سماء
عرصه. يف ازدهَرت قد تكن لم التي الصناعة وليس الزراعة هو للعمل األفغاني تصور
إىل األهيل التعليم ل تحوُّ إىل الوطني األهيل التعليم عن الدفاع من تغريَّ قد الزمن أن كما
املرأة تربية برضورة التنويه من األفغاني ينىس وال الخصخصة. عرص يف أجنبي خاصٍّ
الصحة للكمال، رضيًعا الطفل تتعهد فاألمم والصبيان؛ األطفال تربية حسن أجل من
إبعاًدا الفطري للنور املجال وإفساح العلوم، يف التدرُّج مع الوطن حبَّ وتُرضعه والعقل،

عليه.12 وتمرينه إليه العلم وتحبيب الكذب عن له
فإذا الرجل. حياة رشيكة فاملرأة املرأة؛ ملوضوع خاصة عنايًة األفغاني ويعطي
ملحض اتخذت ما وإذا الحياة. وطابت الرشكة نعَمت حياة رشيكة لفضلها املرأة اتخذت
املنزلة؟ هذه ترتك فكيف األم، صنع من الرجل، عون املرأة للممات. رشًكا كانت الشهوات
األفغاني عاش ذلك ومع كرة. املرأة إىل فحاجتُه مرة للرجل الكون حاجة كانت وإذا
خلف بالذي ظهري وأثقلت قال: املال وقلَة العيال كثرَة أحٌد له اشتكى وكلما أعزب.

العالء: أبي بقول ومستشهًدا ظهري
أح��د ع��ل��ى ج��ن��ي��ُت وم��ا ع��ل��يَّ أب��ي ج��ن��اه ه��ذا

بنفسها نفسها تحكم صالحة أمة تكونه من ن وتتكوَّ املستقبل، رجَل سيكون الذي الطفل تربية كيفية 12

ص۱۱. خاطرات، العرب، حجر من وتخلص
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قادرة والطبيعة عنه، يعجز ما وهو العدل يتطلب الزواج ألن األفغاني؛ يتزوج لم
أما السلطان. تجاه بواجباته األفغاني يقوم بدونه. عاش شيئًا تَرك وَمن التكيُّف. عىل
لألفغاني فاألفضل ذلك عىل السلطان أرصَّ وإذا أكفاؤها، فلها الحسناء بالجارية الزواج
املفكرين بعض عىل يقال كما املرأة عدو وكأنه التناسل، أعضاء ويقطع خصيٍّا يكون أن
ينسب ال َمن منهم وندر النساء، بغري الهناء يعرف َمن الرجال من قلَّ وقد املعارصين.
بالء وجودهم األوالد: يف يقال ما فيهن يقال أن الصواب إىل واألقرب إليهن. شقاءَه

13 بالء! وبالهم
املرأة بني املساواة موضوع هو األفغاني إليه يتطرَّق الذي الرئييس واملوضوع
السفور. بموضوع بداية اإلسالَم، واملتفرنجون املسترشقون فيه هاجم طاملا الذي والرجل
وخصومه، أنصاُره له والحجاب للفجور. مطيًة يتخذ لم إذا السفور من مانَع فال
املعقول السفور أما والفجور. والتربج الخالعة شناعة تظهر فجأة رفع إذا ستاٌر وهو
يف تدريجيٍّا السياسة، يف ثوريٍّا انقالبيٍّا األفغاني يبدو وهنا عليه. غبار فال التدريجي
املرأة مساواة مثل املطروقة للمعاني رصيح تحديد من بد ال لذلك االجتماعي. التغري
هتك إىل يتحول ال حتى ذلك من املرجوة والغاية املرأة حقوق ورفعه والحجاب بالرجل

العرض. هتك مثل األفغاني عند وهو الحجاب
واملتفرنجني. الرشق يف الناشئة بعض من الغرب تقليد من ناتٌج كلُّه واملوضوع
الفطرية فاملواهب مستحيل. وهو التكوين يف بالرجل املرأة بمساواة يطالبون الذين فهم
ذلك؟ املرأة تستطيع فهل مختلفة. ِنَسب عىل املكتسبة والعلوم لالكتساب. فيها مجاَل ال
البداوة أخالق ومدح للغربيات املقلدات للرشقيات نقده يف باملتنبي األفغاني ويستشهد

الحضارة. أخالق ونقد

م��ج��ل��وب غ��ي��ر ح��س��ن ال��ب��داوة وف��ي ب��ت��ط��ري��ة م��ج��ل��وب ال��ح��ض��ارة ح��س��ن
ال��ح��واج��ي��ب ص��ب��غ وال ال��ك��الم م��ض��غ ب��ه��ا ع��رف��ن م��ا ف��الة ظ��ب��اء أف��دي
ال��ع��راق��ي��ب ث��ق��ي��الت أوراك��ه��ن م��ائ��ل��ة ال��ح��م��ام م��ن ب��رزن وال

إحدى من يزوَجه أن الحميد عبد السلطان تكليف يف خاطراتص٣٩ ص٣٥٠-٥٣١، ص٢٦٥، األعمال، 13
واملتفرنجني املسترشقني وضجة بالرجل املرأة ومساواة الزوجية الحكمة يف وكالمه ورفضه قرصه جواري

ص۱۰ / ۱۱۲–۱۲۱. خاطرات، املهضومة، املرأة حقوق إعادة يف
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املجتمع يقوم إذ الطبيعة؛ ضد الرجل مع املرأة بني املساواة أن إىل األفغاني وينتهي
وهذا الترشيح. لعلم طبًقا الخاص تكوينه منهما ولكلٍّ والرجل املرأة دعامتنَي: عىل
يف للعمل الرجل الخالقني. أحسن هللا فتبارك الصنع، أحكَمت التي الطبيعة حكمة من
املرأة شأن يف حطة أو الرجل شأن من رفعًة ليس وهذا الداخل. يف للعمل واملرأة الخارج
باألقاويل. مساواتها نحاول فعبثًا بالتكوين واملرأة الرجل بني الطبيعة تساِو لم وإذا
بضعفها. املرأة وقوة الغرباء. رجاُل عنه تعجز النساء به وتقوم تختص واحد وعمل
باملطالبة كبرية سفسطة به إذن املوضوع بقوته. الرجُل يبلغه ال ما بضعفها املرأة وتبلغ
التطور نظريَة األفغاني ويستعمل الطبيعية. الفروق من بالرغم بالرجل املرأة بمساواة
واحد مستوى يف كانَا والرجل املرأة أن مبينًا الدهريِّني» عىل «الرد يف قبُل من نقدها التي
الخارج يف بعمله العصور عرب تدريجيٍّا أتَته وقوته املرأة. الرجل سبق ثم التطور من
تاريخ التاريخ، املساواة دعاة ويذكر والحرب. األرض يف وعمله الحيوانات ومصارعته
يكن لم الولد وأن املرأة، شيوع عَرص ويستلهمون الرومان، أيام بالرجل املرأة مساواة
يخلق والتطور اليوم. ذاك إىل الدعوة يمكن وال ه. أمِّ إىل يُنَسب كان بل أباه يعرف
الحجري العرص من اإلنسان انتقل واجتماًعا. وأخالًقا صناعًة واألصح واألنفع األنسب
شيوُع ولَّد وقد الوراء. إىل يرجع أن للتاريخ يمكن وال ملنفعته، الحديدي العرص إىل
املساواة إىل الدعوة أمراض. من يسببه وما والسفاح الزنا األزواج طهارة وعدم النساء
أو رجًال واحد، جنٌس الكون يف يصبَح كي واملرأة الرجل وثنائية الوجود حكمة ضد
الرجل. صناعة واجباتها وأهم البيت. يف املرأة واجب الرجال. مربية األم وتغيب امرأة،
ضعفها، يف املرأة قوة للمرأة. مهمة أسمى وهي للمجتمع، الرجل تُهيِّئ التي هي املرأة
غايُة والطبيعة، الفطرة عىل خروج واملساواة املرأة. أمام وضعفه قوته يف الرجل وفضل
الرجل دعامتنَي: االجتماعية للهيئة أن األفغاني يعترب ذلك ومع األنواع. بقاءُ التطور
عن مسئوًال الرجل ويجعل َفت. وتوقَّ جمَدت واملرأة وارتقى، ر تطوَّ الرجل ولكن واملرأة،
أنهما مع أخرى، مرة الجسماني ضعفها وباسم مرة، الدين باسم مواهبها يقتل ذلك،
خروًجا األفغاني به يعرتف الذي الوحيد االستثناء التكوين. يف متساوينَي كانَا البداية يف
تنبَّأ وقد النساء. به تتشبَّه فخًرا ذلك يعترب وال الجمل. وركوبها عائشة هو القاعدة عىل
مستحسن فهو الجيش لخدمة الحروب ساحات إىل النساء ذهاب أما وأدانه. الرسول به
مسلم كل عىل فرٌض فالجهاد وأطفال. ووالدة والد أو قعيد زوٌج هناك يكن لم إن
لم فإذا جهاد. الوالدين فخدمة الوالدين؛ موافقة واشرتط املعيل، منه واستثنى ومسلمة.

حسنة. الجيش يف خدمتُها كانت أقارب أو ابن أو زوج مانع، للجهاد يكن
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ال��ذي��وِل14 ج��رُّ ال��غ��ان��ي��اِت وع��ل��ى ع��ل��ي��ن��ا وال��ق��ت��اُل ال��ق��ت��ُل ُك��ِت��ب

بيت يف النساء عيش استحالة يرى ولكنه الزوجات، د تعدُّ إىل األفغاني يُشري وال
يعجز الدنيا يف قضاء أعدل وأن الحياة. ص ينغِّ البيت نساء نزاع يف الفصل ألن واحد؛
الحماة لعالقة يتعرض كما يشء. أو واحد رجل عىل النساء من متخاصمتنَي إرضاء عن
ترى زوجته فإن النعيم ولدها زواج وراء من وتتصور تسعى األم كانت فإذا بكنتها.
يُساكن ال َمن اآلباء أعقَل فإن اآلباء. مع األوالد سكن بعدم ويويص الجحيم. يف نفسها
يف يُشابهها ما لها آراءٌ كلُّها وهذه التجاور. عن بالتزاور ويستعيض الزواج، بعد أوالَده

فشته.15 خاصة الغربيِّني عن املايض القرن
فالشباب والقضاة. الشباب مثل االجتماعية الرتبية قضايا لبعض األفغاني ويتعرَّض
الشباب يجعل أن للثائر الطبيعي ومن عليه، املرور من للعقالء غنى ال جنون من جٌرس
القضاة. إنصاف رضورة عىل األفغاني ويركز الشباب. روُح فالثورة الثوار. مقدمة يف
القايض إنصاف ألن رعاة؛ الذئاب تجعل أن بها فأحرى القضاة الحكومة تُنصف لم فإذا
ونظًرا املظلوم؟ يتألم ال فكيف يتظلم القايض كان وإذا املتقايض. إنصاف قبل واجٌب

النار.16 يف وقاضينَي الجنة يف قاضيًا أن األفغاني يرى العادل القايض ألهمية

االجتماعية الفضائل (3)

تظهر الذات. وإنكار الغريية إىل الذات وحب األنانية بتجاوز االجتماعية الفضائل وتبدأ
النفس عن والرضا الغري، ونقص وكمالها النفس اعتقاد ظهر ما إذا الذات وحب األنانية
الغري. يف والرش الذات يف الخري دام ما التناسب ويختلُّ االعتدال، فيضيع الغري. واحتقار
والرعية، امللوك وحال واحدة، مدينة يف املواطنني وحال باألبناء اآلباء عالقة يف ذلك ويظهر
يف وقعوا أيًضا والعقالء الحكماء إن بل باطل. عىل واآلخر حق، عىل أنه يدَّعي طرٍف كلُّ
وعادة النظر. ميزان فاختل خطأ. عىل واآلخرون صواب عىل أنه حكيم كلُّ وظنَّ ذلك،

ص۱۰۸-۱۰۷. ص۳۹۰-۳۸۹، خاطرات، ص٥٢٤–٥۳۱، األعمال، املجتمع، يف املرأة مركز 14

سيناء املرأة، كتاب هاجر، فشته، عند املرأة تصور للرجل: املرأة دراستنا: انظر ،٣٨٥–٣٩٦ خاطرات 15

ص٥٩–٧١. ١٩٩٤م، القاهرة للنرش،
ص٣٢٦٥ / ٥٢٩. األعمال ،٣٩٣-۳۹۲ خاطرات 16
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متكربًا رحيم، أنه ظانٍّا قاسيًا الخصال، وأشنع األخالق أرذل من للذات املحبُّ يكون ما
وهو الذات، حبِّ داءُ هو هذا اآلخرين. عيوَب ويكربِّ عيوبَه ر يصغِّ متواضع، أنه واهًما،
اإلنسان ينظر أن هو الخالص وطريق الحقائق. استطالع من تمنعه العقل عىل غشاوٌة
مرآة يف قبيح ذاته، مرآة يف جميل فاإلنسان ذاته. مرآة يف وليس غريه مرآة يف نفسه إىل
واإلصالح األعمال. الذات إنكار عىل الدالئل وأعظم الذات. إنكاُر إذن األخالق خريُ غريه،
اإلنسان لغريه؟ مصلًحا يكون كيف نفسه إصالح عن عجز وَمن الغري. قبل بالنفس يبدأ

جنسه.17 من غريه حقَّ وعَرف نفسه، وقَر َمن
االجتماع، يف فالهيئات الغريية. إىل األنانية تجاوز بعد االجتماعية الفضائل تبدأ ثم
التشاكل مراعاة عىل يقوم أفراد من خليط هي إنما حكومية غري أو كانت حكومية
بالضغط ولكن املشاكل. أعقد من التشاكل وعدم الخليط. فسد وإال فيها والتجانس
االجتماعية الهيئة تكوَّنَت ما وإذا الهمة. تلد فاألزمة املبعثرة. األجزاء تلتحم والتضييق
السليم، يعدي فاألجرب أفرادها؛ بني االجتماعي الرتابط أي االجتماعية العدوى َرست

املستقيم.18 يعدي واملرتكب
الحياة قوة وهي األعمال، يف العدل ومجموعها االجتماعية. الوحدة مناُط الفضائل
اجتماعية فضائل وهي حيوية. عضوية وسطية فضائل فهي عضو، كل يف املستكملة
مجتمعة. متحدة تكون ألنها وتنهض؛ تقوى الفضائل تسودها التي فاألمة وسياسية.
قيود بني الفكر وانطالق والرتوي العقل فضائل وتتمثَّل بدوره، فيها فرد كلُّ يقوم
والحلم والصرب الهمة وِعَظم والتواضع والوقار والدماثة والقناعة والسخاء والعفة األوهام
الحقد من الصدر وسالمة واألمانة والوفاء والصدق والسماحة والنجدة واإليثار والشجاعة
بها أمٌة تحلَّت فإذا والشفقة. العدالة وحب والحمية، واملروءة والرفق، والعفو والحسد،
إىل الفضائل هذه َت تغريَّ فإذا األخالق. مكارم ألتمم بُعثت إنما النبي: قال لذلك غلبَت.
ُمْصِلُحوَن﴾. َوأَْهلَُها ِبُظْلٍم اْلُقَرٰى ِليُْهِلَك َربَُّك َكاَن ﴿َوَما األمة هلَكت رذائل من نقائضها
البأس وتجعل األمة، عىل تقيض والشقاق والخالف والبغضاء، العداوة تُورث فالرذائل
هذه َشِديٌد﴾. أَِليٌم أَْخذَُه إِنَّ َظاِلَمٌة َوِهَي اْلُقَرٰى أََخذَ إِذَا َربَِّك أَْخذُ ﴿َوَكٰذَِلَك شديًدا بينها

ص۳۹۰-۳۸۹. خاطرات، ص٤٠٢–٤٠٧، األعمال، األنا، 17
.٢٤٨ / ٣٩٦ / ٢٩٤ خاطرات ،٤٩٩٢ األعمال، 18
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بطائفة األوروبيِّني عند املعروفني الهند يف الدهريومنك طائفة يف ظهَرت وقد الخراب. علل
فالفضائل َقبِْلُكم﴾. ِمن الَِّذيَن َعاِقبَُة َكاَن َكيَْف َفانُظُروا اْألَْرِض ِيف ِسريُوا ﴿ُقْل باريا
قوانني أيًضا هي بل سياسية، أو اقتصادية أو اجتماعية أو فردية فقط ليست والرذائل
َال هللاََّ ﴿إِنَّ منها التغريُ يبدأ بيدها. أمة كلِّ فحياُة وسقوطها. الشعوب لنهضة للتاريخ،
ِصيبٍَة مُّ ن مِّ أََصابَُكم ﴿َوَما النفس من والرشُّ ِبأَنُْفِسِهْم﴾. َما ْ ُوا يَُغريِّ َحتَّى ِبَقْوٍم َما ُ يَُغريِّ
َويَأُْمُروَن اْلَخرْيِ إىل يَْدُعوَن ٌة أُمَّ نُكْم مِّ ﴿َوْلتَُكن العلماء مهمة وتلك أَيِْديُكْم﴾. َكَسبَْت َفِبَما
نُْهْم مِّ ِفْرَقٍة ُكلِّ ِمن نََفَر ﴿َفَلْوَال اْلُمْفِلُحوَن﴾، ُهُم َوأُوٰلَِئَك اْلُمنَكِر َعِن َويَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف
هللا ووعُد يَْحذَُروَن﴾. َلَعلَُّهْم إَِليِْهْم َرَجُعوا إِذَا َقْوَمُهْم َولِيُنِذُروا يِن الدِّ ِيف ُهوا لِّيَتََفقَّ َطاِئَفٌة
عن تُغني قرآنية بآية األفغاني يبدأ لم وإن اْلُمْؤِمِننَي﴾. نَْرصُ َعَليْنَا ا َحقٍّ ﴿َوَكاَن حقٌّ
هذا تجليات ببيان يبدأ ثم والتجربة. بالعقل القانون هذا يضع فإنه التاريخ قانون
املمكن بتعريف يبدأ األنا عن مقاله ففي والتاريخ. واملجتمعات األفراد يف العام القانون
مثل التحقيق ممكنة السعادة أن وهو املوضوع، إثبات إىل تنتهي مقدمات وضع مع
املحافظة عىل الدولية العالقات تقوم كما والتناسب االعتدال عىل تقوم التي للبدن الصحة

بينها.19 املتبادلة الحقوق عىل
عىل تقوم مادية غربية اشرتاكية نوعان وهي االشرتاكية. هي اجتماعية فضيلة وأهم
تؤدي الغرب يف االشرتاكية واإلخاء. املحبة عىل تقوم روحية إسالمية واشرتاكية الرصاع،
وعوامل الحكام جور من االنتقام حاجة عىل تقوم ألنها النفع؛ إىل تؤدي مثلما الرضر إىل
فكلُّ والرتف. البذخ حياة عىل فعٍل وكردِّ األموال، رءوس أصحاب من العمال يف الحسد
الرشكة الرشق. إىل تنتقل الغرب يف فوىض إىل األمُر وينتهي تفريط. إىل يؤدي إفراط

بعَضهم.20 اصطادوا غريَهم الرشكاء يصَطد لم إذا رشك.
مقتضيات من وهي الخلفاء، بها َعِمل اإلسالم. من نابعة فإنها اإلسالم اشرتاكية أما
السنوات يف الطائي حاتم بها اشتهر الغرب. من وافدًة وليست محلية أنها أي البداوة،
وفرسه بسيفه الطلحات طلحة وتربَّع الجياع. وأطفالها امرأة إلطعام فرَسه ذبح املجدبة.
حتى استعمالها حسن مع ولكن األفراد مع الثروة تظل فارس. ألَف ز وجهَّ ورمحه
عىل عدواَن وال الفقري، عىل استطالة ال أثرة، وال أنانية ال مقبوًال، أمًرا االشرتاكيُة تُصبح
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وقد العاملني. رب هلل والحمد هللا أمام الجميع مساواة القرآن، عىل قائمة وهي الغني.
أَنََّما َواْعَلُموا ﴿ الثروة يف الجميع حقَّ مؤكًدا القوة وأرباب والغزاة القادة القرآن خاطب
ِبيِل السَّ َوابِْن َواْلَمَساِكنِي َواْليَتَاَمى اْلُقْربَى َولِِذي َولِلرَُّسوِل ُخُمَسُه هلِلِ َفأَنَّ ءٍ َيشْ ِمْن َغِنْمتُْم
ُكلِّ َعَىل َوهللاُ اْلَجْمَعاِن اْلتََقى يَْوَم اْلُفْرَقاِن يَْوَم َعبِْدنَا َعَىل أَنَْزْلنَا َوَما ِباهللِ آَمنْتُْم ُكنْتُْم إِْن
نصيٌب لهم السبيل وابن واملساكني واليتامى القربى وذو والرسول فاهلل َقِديٌر﴾. ءٍ َيشْ
املهاجرين بني اإلخاءَ الرسوُل وعقد والفضة. الذهب اكتناَز القرآن نقد كما املال. من
باإلضافة اإلسالم أركان من والزكاة الوسط. األمور وخري األموال. يف وأرشكهم واألنصار،
الَِّذي يَُقوُم َكَما إِالَّ يَُقوُموَن َال الرِّبَا يَأُْكلُوَن ﴿الَِّذيَن الربا وحرم والصدقات. الغنائم إىل
َوَحرََّم اْلبَيَْع هللاُ َوأََحلَّ الرِّبَا ِمثُْل اْلبَيُْع ََّما إِن َقالُوا َُّهْم ِبأَن ذَِلَك اْلَمسِّ ِمَن يَْطاُن الشَّ يَتََخبَُّطُه
َفأُوَلِئَك َعاَد َوَمْن ِهللا إىل َوأَْمُرُه َسَلَف َما َفَلُه َفانْتََهى َربِِّه ِمْن َموِْعَظٌة َجاءَُه َفَمْن الرِّبَا
ُكلَّ يُِحبُّ َال َوهللاُ َدَقاِت الصَّ َويُْرِبي الرِّبَا هللاُ يَْمَحُق * َخاِلُدون ِفيَها ُهْم النَّاِر أَْصَحاُب
َلَعلَُّكْم هللاَ َواتَُّقوا ُمَضاَعَفة أَْضَعاًفا الرِّبَا تَأُْكلُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا وأيًضا أَِثيٍم﴾. اٍر َكفَّ
تُْخُفوَها َوإِْن ِهَي ا َفِنِعمَّ َدَقاِت الصَّ تُبُْدوا ﴿إِْن الصدقات عىل اإلسالم وحثَّ تُْفِلُحوَن﴾.
﴿إِنََّما َخِبريٌ﴾، تَْعَملُوَن ِبَما َوهللاُ َسيِّئَاِتُكْم ِمْن َعنُْكْم ُر َويَُكفِّ َلُكْم َخرْيٌ َفُهَو اْلُفَقَراءَ َوتُْؤتُوَها
َواْلَغاِرِمنَي الرَِّقاِب َوِيف ُقلُوبُُهْم َواْلُمَؤلََّفِة َعَليَْها َواْلَعاِمِلنَي َواْلَمَساِكنِي ِلْلُفَقَراءِ َدَقاُت الصَّ
يِّئَاِت﴾. السَّ يُذِْهبَْن اْلَحَسنَاِت ﴿إِنَّ وأيًضا ِهللا﴾ ِمَن َفِريَضة ِبيِل السَّ َوابِْن ِهللا َسِبيِل َوِيف

زهري. قال كما الحسد يجلب الثروات يف والتفاوت

ويُ��ذَم��ِم ع��ن��ه يُ��س��ت��غ��َن ق��وِم��ه ع��ل��ى ب��ف��ض��ِل��ه وي��ب��خ��ل ف��ض��ٍل ذا ي��ُك وَم��ن

البداوة يف أيًضا يؤصلها فإنه اإلسالم يف لالشرتاكية األفغاني تأصيل إىل وباإلضافة
الرسوُل فجالس اإلسالم جاء ثم االنتقام. أو الحسد عىل تقوم ال التي الطبيعية واملساواة
سنة عىل بكر أبو وسار البدوية. للطبيعة طبًقا العامة الحياة يف وشاركهم الفقراءَ
أثره عىل عمر وسار الفقراء. عيشة يعيش كان ولكنه غنيٍّا تاجًرا كان أنه مع الرسول
الشام، يف معاوية عماله، سريَ وراقب الثروات. وازدياد الفتوحات اتساع من بالرغم
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تصور أن واضح األكارسة.21 سرية من وحذرهم العراق. يف وغريه مرص، يف وعمرو
الصدقات، إعطاء عىل تقوم تطوعية أخالقية وأنها فقهية، دينية أنها لالشرتاكية األفغاني
واملشاركة الفطرة حياة عىل تقوم محلية بدوية وأنها والحقد، العنف تنبذ سلمية وأنها
هل السؤال: ويظل البدائية». «املسيحية يف کاوتسكي فعل كما األولية املجتمعات يف
يمكن وهل متكاملة؟ اقتصادية أيديولوجية تأسيس العامة األخالقية املبادئ من يمكن

فعلية؟ ممارسة إىل تتحول أن العامة املبادئ هذه من
الجالسني أحد سؤال عىل جوابًا التساؤالت هذه بعض عىل نفسه األفغاني ويجيب
فإنها اليوم نرصاؤها قلَّ وإن االشرتاكية بأن لالشرتاكية اإلسالم مشايخ تكفري عن
التفاضل وأن إخوة، بأنهم البرش ويشعر الصحيح العلم يعمُّ عندما العالَم ستسود
األمر يحتاج وإنما العسكر. أو املايل أو السيايس بالسلطان وليس للمجموع باألنفع
وأنتم يدعى، الصالة بيت بيتي املسيح قال كما بالحق والجهر والبسالة الشجاعة إىل

للصوص. مغارة جعلتموه
العاص بن عمرو واليَه الخطاب بن عمر وخاطب األحوال. وتبدلت األمر، تغريَّ ثم
باقي يموت بينما األمراء حياَة يحيَا وأنه ولقومه، له مرص يُقطعه لم بأنه مرص عىل
الشام يف معاوية وهدَّد العراء. يف وغريه والدور القصور يبني وقحًطا، جوًعا املسلمني
وأعطى األموال. يف الناس بمشاركة وطالبَه األكارسة، وتعاظم هرقل غطرسة من وحذَّره
تململ دون مثلهم وسكن ورشب وأكل املسلمني، باقي مثل فلبس والقدوة، النموذَج عمَر
الهاشميون ر تذمَّ بعده، من األمويون ثم عثمان خالفُة جاءت وملا أحد. من ر تذمُّ أو
الروحية الحياة َت تغريَّ فقد والفاروق. الصديق أبناء مقدمتهم ويف والقرشيون خاصة
يف وأرشاف، أمراء طبقة، فوق طبقة الثروة، وأرباب القربي ذوي عثمان وقرب األمة، يف
معاوية وخاطب الغفاري ذر أبو فقام االجتماعية. الطبقات ونشأت وبذخ. وثراء ثروة
الوراء، إىل العودة يستحيل بأنه معاوية ورد الفقراء، إىل األموال برد وأمره الشام يف
الفقراء حسد لتخفيف رضوري والوعظ واجبة، الصدقات إنما والفاروق، الصديق إىل
معاوية له فأرسل الصالح، السلف بسرية مذكًِّرا وعاود النصح، يف ذر أبو استمرَّ لألغنياء.
اسرتدادها معاوية أراد فلما الفقراء. عىل ذر أبو فوزَّعها ورشائه المتحانه ليًال دينار ألَف
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ذر أبي صْدَق معاويُة َعِلم فلما الفقراء. من باسرتدادها أمَره ً خطأ ذر أبي إىل أتَت ألنها
وذكَّره الفقراء، عن دفاعه يف استمر ذر أبا ولكنَّ املدينة. يف عثمان الخليفة إىل أرسله
الفقراء. عىل األغنياء واستعالء العطاء يف الناس بني التمييز واصل إذا الرسول بأحاديث

الربذة. إىل عثمان نفاه آخر قول ويف املدينة فرتك ذر. أبي عىل الهجرة ووجبت
فالفقر الفقراء. عن دفاًعا املساواة مثل االجتماعية القيم عىل يركِّز األفغاني وظل
يأتي البقاء أجل من الرصاع ألن لفقري؛ فضيلة وال الرذيلة. نصري والثراء الفضيلة، عدو
فقُر والفقر النفس، غنَى الغنَى االنحالل، إىل يؤدي الثراء ألن لغني؛ فضيلة وال أوًال.
فاملال ذلك ومع أمره. حقيقة يف مقهور فقري بمظهره محمود غنيٍّ من وكم الروح.

غريه.22 عىل املال من بالقليل يستطيل الحسب ووضع الحياة. عصُب
ولوال الزرع ولوال قيمة. فالزرع والتجارة؛ والصناعة الزراعة قيَم األفغاني ويتناول
والصناع الزراع وموقف قيمة. والصناعة األمراء، تَرف وال األغنياء َرسف كان ما القرع
عن النظر برصف واحدة فضيلة فهي التجارة أما اإلمارة، موقف من أنفع الحضارة من
والتجارة املباع، بقدر ويختلفان باالسم يتساويان الفحم وبائع الدر فبائع فيه. املتاجر
للمجتمع وهللا اإلنسان بني العالقة لرشح القرآن استعملها لذلك وإلهية. إنسانية فضيلة

خلدون.23 ابن يفعل كما التجار أخالق نقد دون التجاري
السياسية: الفضائل إىل واالقتصادية االجتماعية الفضائل من األفغاني ينتقل ثم
األقلية مع والحق فضيلة. فالنخبوية واألمة. والديمقراطية، والعدل، والسلطة، النخبوية،
األكثرية، أَِلَفته ا عمَّ الحق خروُج والدليل أحيانًا، األقل عىل أو دائًما األكثرية مع وليس
تقليد إىل يتحول إذ يُفيد؛ ال أحيانًا املألوف األكثرية واعتناق تغيريه. عىل األقلية وقدرة
عىل أحٌد يتجرَّأ لم املجموع، وقاومها قالئل، بأفراد الحقائُق انترشت وقد برهان. بال
قليل نفٌر معه كان وعيىس فرعون. بألوهية كفر وموىس ديانتُه. وانتَهت جوبرت مقاومة
واملاليني الجموع، وقاومه قليل نفٌر معه آمن ومحمد اليهود. مجموع ضد الحواريِّني من
موافقة جاءت تعاليمهم أن ذلك يف والسبب وباإلسالم. وباملسيحية باليهودية تدين اليوم
لهذه املخالفون اعتنق وقد املألوف. خالفت ولو حتى ذاتها يف حق هي البرشية. لروح
الدعوة وكانت األوائل. للمؤمنني الصمود بفضل ذلك بعد الديانات هذه الثالث الديانات

.٣٨٩ خاطرات، ص۲۲۱، األعمال، 22
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االشرتاكية دعوى كانت وكذلك الدماء. أجلها من وساَلت األقلية، من فرنسا يف للحرية
روُح البرشيَة وتسود الصحيح العلُم فيه يعمُّ يوم العالَم ستسوُد فإنها أنصاُرها قلَّ وإن
املسيح قال كما بالحق والجهر والبسالة الشجاعة إىل األمر يحتاج إنما واملساواة. اإلخاء
وأبَى األصنام، محمد وكرس للصوص. مغارة جعلتموه وأنتم يُدعى، الصالة بيت بيتي
األقلية مرص. من اليهود إخراج عىل فرعون أمام موىس وأرصَّ قريش. من امللك قبول
الكون هذا يف يوجد وال أخرس. شيطان الحق عن والساكت تستجيب. واألكثرية تُعلن،
كمال اإلعالن ا. مرضٍّ عالنيته يف كان ما إال الكتمان يستدعي ما الفعل أو القول من
فليُعلن. أحب َمن أموَرها. أمِتها عن تعتم دولة يف خري وال نقص، والكتمان للبرش،
الكذب وحب به، الجهر الصدق حبُّ للناس. واملعرفة الخري حب أي مطلق، معنى واملحبة
ُعرفت لذلك عليه. التسرت يتمُّ الذي هو فقط والقبيح عنه إعالن الخري وحب كتمانه،
حيث من الحاجة كانت وملا العالنية. يف منه يُستَحى ما الرس يف العمل عدُم بأنها املروءة
جهًرا، أكثرهم حوائج الناس أقل فإن قبيًحا ذل هو حيث من والذل ، ذالٍّ حاجة هي
أالَّ برميله يف وهو ديوجينس مطالب أقىص كانت وقد كتمانًا. أكثرهم حوائج وأكثرهم
والشمس الجميع، ملُك فالطبيعة اإلسكندر. من طلب كما الشمس وبني بينه أحٌد يحوَل

للجميع.24 جهًرا أشعتها عن تُعلن
أي والروحية، الزمنية السلطتنَي بني فيميِّز السلطة، قضيَة األفغاني يتناول ثم
وروحية، زمنية سلطتني عن البرش يستغني ال إذ بينهما؛ يوحد ثم والدينية السياسية
يعمل الخلل أحدهما عىل طرأ وإذا واحد. وأصلهما واحد، وجوهرهما واحدة، غايتهما
الرش لقمع األمة من قوتها تستمد سلطانًا، أو ملًكا الزمنية، السلطة إصالحه. عىل اآلخر
وإقامة األمن، عىل والسهر للجميع، الراحة وتوفري والخاصة، العامة الحقوق وصيانة
إىل تتحول فإنها وفسَدت وعتَت السلطة جهَلت ما فإذا العامة. املنافع ورعاية العدل،
السرتداد الشعب مقاومة لزمت هنا ومن اململكة. قانون امللوك مشيئة وتُصبح تسلُّط،
الروحية والسلطة السائمة. كاألنعام الشعب ظل وإال عليها أكره أن بعد وحريته إرادته
هي والرشطة. السالطني من أقوى أحيانًا قوة وهي معنوي. نفوذ من للدين ما كلَّ تعني
حالة يف منها وتقتص وتُرشدها، تُراقبها الزمنية، للسلطة باملرصاد تقف العادل. القضاء
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الصواب.25 إىل إلرجاعها مقاومتُها ت تمَّ انحرَفت فإذا الدماء. وسفك املحرمات انتهاك
الزمنية السلطة سارت وإذا الزمنية، السلطة حمَدته الرشيفة غايته نحو الدين سار إذا
تنافر فال الروحية. السلطة حمَدتها املطلق العدل تحقيق وهي املقصودة الغاية نحو
عن رادع الدين ومسارها. وقصدها أصلها عن منهما كلٌّ خرَجت إذا إال السلطتنَي بني
كل رقابة الرقابتنَي، بني الفرق هو هذا بالقهر، الجهر يف وازع والسلطان الرس، يف رىض
الخارج. من والسلطان الداخل، من الدين علنًا، والسلطان ا، رسٍّ الدين اآلخر، عىل منهما
بني فرق وال الجماعي. واألمن العامة املصلحة صوُت والسلطان الضمري، صوت الدين
يُعلن أن دون الرش، ورفع املطلق الخري البرشي، املجموع ينفع فيما الثالثة األديان
وتحقيق األمن حماية واحدة، فالوظيفة وسلطة. سلطة بني أيًضا فرق ال أنه األفغاني
فكما والروح. بالجسم وتالزمهما السلطتنَي برضورة املثل يرضب ثم العامة. املصلحة
فالروح الروح. يف القضية ولكن سلطة. بال مجتمع يوجد ال روح، بال جسٌم يوجد ال
من يشاء َمن هللا بها يختص إلهية منحٌة النبوة الحكمة. وإما النبوة إما اإلنسانية
للخطأ، معرَّضة والثانية تُخطئ ال األوىل والفكر. بالنظر برشي اكتساب والثانية العباد،
مخالفة عدم برشط واألفضل األوىل طريق عن أيًضا ملزمة والثانية الطاعة، ملزمة األوىل
القدماء. عند والحكمة النبوة ثنائية نفس وهي اإلنسانية. السعادة جسم هو هذا الرشع.
الدينية السلطتنَي بني يوحدون الذين السلفيِّني بني طريًقا يشقَّ أن هنا األفغاني يحاول
تختلف إنما اآلخر. عىل رقيٌب منهما كلٌّ بينهما. يفرقون الذين والعلمانيني والسياسية،
تفرقة وهي السياسة. يف وخارجية الضمري، وازع من الدين يف داخلية الرقابة، شكل
والنهي باملعروف واألمر الحسبة، طريق عن الخارج من رقيب فالدين دقيقة؛ غري أيًضا
والشورى العدل مبادئ طريق عن الداخل من رقيٌب والسياسة والقضاء، املنكر عن
السلطتني، بني السالم إىل بالرضورة ينتهي ال الثالث الطريق هذا أن كما للملك. كأساَسني
يف الغلبة تكون ومَلن األخرى؟ السلطة نصيحَة السلطتنَي إحدى تُِطع لم إذا العمل فما
يتصور ال األفغاني أن ويبدو الخالف؟ حالة يف بينهما الحكم يكون ومَلن الرصاع؟ حالة
سلطٌة إال توجد فال داخيل. أخالقي وازع مجرد بل الدين رجال سلطة الدينية السلطة
الدين. رؤساء عبادة معناهما ليس واليقني فاإليمان السياسية؛ السلطة هي فعلية واحدة
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وفساد الدولة انهيار عن مسئولني ويعتربهم الدين رجال األفغاني ينقد ما كثريًا لذلك
الدينية السلطة سيطرة من السياسية السلطة تحرير أمكن ما فإذا السياسية. السلطة
تحرير أمكن وكما امللك. وبطانة الدولة رجال من السياسية السلطة تحرير أيًضا يلزم
دسائس من السياسة، رجال من السياسة تحرير يمكن كذلك الدين رجال من الدين
الرشطة أو املستشارين أو الوزراء من الدولة، داخل السيايس القهر وجماعات البالط
يجب كيف مثل عام، تجريبي عقيل قانون بوضع األفغاني ويبدأ األجانب. أو والجيش
تَتَِّخذُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تأويًال القانون لهذا تصديًقا قرآنية وآية تكونوا، أن
َوَما أَْفَواِهِهْم ِمْن اْلبَْغَضاءُ بََدِت َقْد َعِنتُّْم َما وا َودُّ َخبَاًال يَأْلُونَُكْم َال ُدونُِكْم ِمْن ِبَطانَة
القرآنية اآلية يضع وأحيانًا تَْعِقلُوَن﴾. ُكنْتُْم إِْن اْآليَاِت َلُكُم بَيَّنَّا َقْد أَْكَربُ ُصُدوُرُهْم تُْخِفي
البالد بأن واآلية القانون األفغاني يرشح ثم تنزيًال. التاريخي بالقانون يُثني ثم أوًال
إال بذاتها تعمل ال ولكنها واألسلحة. والجيوش والقالع والربوج امللك بحرس تُصان
اململكة، بشئون يقومون والدراية، والحزم التدبري ذوي من والرجال البرش خالل من
ومن األجنبية، املمالك ويراقبون الرشيعة، ويطبقون العدل، ويقيمون األمن، ويوطدون
السديد، الرأي ذوي من للمملكة بطانة عىل يحصل أن للحاكم كيف السؤال: يكون ثَم
امللك عىل والنعرة والحمية والرحمة الشفقة لهم أصفياء، أُباة رحماء، بعقالء له كيف
مرصيٌّ ينتقد فال الدين، أو الجنس برابطة مًعا يرتبطون الفطرة، عىل األمة، من والرعية
يرتبطون ال الذين األجانب أما واحدة؟ بعروبة مًعا النتمائهما مرصيٍّا سوريٌّ أو سوريٍّا
األجر، استيفاء إال يهمهم ال اململكة، يف كاألجراء فهم الدين، أو الجنس الرابطتني بهاتني
للدولة يؤدون األعمال، يف صدقوا إذا هذا قام. أو امللك انهدم إذا ذلك بعد يبالون وال
ألنه يمسها مما يشء ه يمسُّ وال األمة، برشف األجنبي يترشف ال منها. يأخذون ما قدر
خري عىل يحزن ال غريها. ويخدم السوء، أصابها ما إذا منبته إىل يعود عنها. منفصل
الحقد مثل لديهم أخرى دوافع وجود عدم فرض عىل تجنبته، لرش يفرح وال فقدته،
والخيانة. الغش عىل يعتمدون اإلسالمية، املمالك يف األجانب حال هذا والتآمر. والخديعة
يف األجنبي العنرص ودخول تبقى. ال األجنبي عىل تعتمد التي الدولة أن التاريخ ويُثبت
الذين املسلمني أمراء خاصة الرشق أمراء عىل األفغاني ويأسف بخرابها. إيذاٌن الدولة
بآيتنَي مستشهًدا بهم، ويثقون الغرباء ويوالون يحمونهم، األجانب إىل أمورهم سلَّموا
تُِصبُْكْم َوإِْن تَُسْؤُهْم َحَسنٌَة تَْمَسْسُكْم ﴿إِْن يُِحبُّونَُكْم﴾، َوَال تُِحبُّونَُهْم أُوَالءِ أَنْتُْم ﴿َها
عىل أيًضا يقال الدولة عىل يقال وما الكون.26 يف هللا سنة هذه ِبَها﴾ يَْفَرُحوا َسيِّئٌَة
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عوامل ومن للنظام مفسدة الجيش يف املرتزقة أي واملتطوعة، الدخالء قبول فإن الجيش.
االنهزام.27

املجتمع يحفظ الفضائل. وأسمى الصفات أرشف من وهو امللك. أساس والعدل
من والظلم الجور بني وسط وهو العمران. ويتأسس املمالك تقوم وعليه اإلنساني،
التاريخ قانون إىل املرة هذه األفغاني ويلجأ أخرى. ناحية من والتسيُّب والخرق ناحية
والرومان املؤابيِّني دول أن عىل يشهد فالتاريخ استنباًطا. القرآنية اآلية إىل وليس استقراء
بالغنائم إال يأبه ال فاتح األول نوعني: عىل كانوا وُحكَّامهم والتتار واملرصيني واآلشوريني
مثل أثُره ويبقى الحكم فيدوم بالعدل يحكم والثاني ينتهي. إعصار والغزو، والقتل
العاص بن عمرو إىل كتب الذي الفاروق ومثل بالفطرة عادًال كان الذي أنورشوان كرسى
وبغري يهودي من عنوة أخذه أن بعد مسجد حائط بهدم وأمره منا؟ أعدل أَكَرسى
فتاًة أحبَّ أبرويز وهو كرسى أجداد أحد أن حني يف لذاته. العدل حبِّ عىل بناء رضاه
بانقضاء العدل فانقىض للفتاة. حبٍّا بل العدل يف حبٍّا ليس قريتها، عن الظلم فرفع
وصايا عىل وبناء والشيوخ والولدان الرهبان مع الفاتحون املسلمون عدل وقد الغرض.
يف للعدل حبٍّا بل غرور أو غرض بال والعباسيِّني، األمويِّني والخلفاء والفاروق الصديق
وبأس، قوة من لديهم بما الغرور بدافع البالد فتحوا فلقد عثمان آل سالطین أما ذاته.
لألجانب عثمان آل سمح لذلك جوهريٍّا. ال عرضيٍّا العدل كان وعدًال. رحمة اعتقدوه وما
الوطن وصار العباد، عىل واستطالوا البالد يف تحكموا حتى الدولة يف بالتواجد كمرتجمني
يف معروًفا كان كما القنصل أنقذه العثماني اليوناني قتل إذا لألجنبي. ذليًال محكوًما
طينة من أنفَسهم اإلنجليز اعترب اإلنجليزي، االحتالل إبَّان مرص يف املختلطة املحاكم
أو البلجيك مثل األوروبيِّني باقي مع ذلك مثل عىل يجرءون وال اآلدميِّني، طينة غري
بإجراء وحبٍّ علٍم عن الفاتح يأتيه عدٍل بني فرٌق إذن هناك والدانماركيِّني. السويرسيِّني
وأقرب خارجه. من لبواعث العدل وإتيان غرور من يأتيه ما وبني به واألخذ العدل
تتحقق بالعدل لنفسه. اإلنسان يقبله ما للغري وقبول النفس، عىل القياس العدل موارد
األفغاني وكان والخصام. والنفرة األنانية تتحقق وباألثرة والوئام، والوفاق املساواة

ورسالعدل.28 الحق، وعزة بالعدل، يقسم
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العادل. القوي امللوك من الرشق يحتاجه ما فخريُ بالقوة. العدل األفغاني ويقرن
القديم الفقهي املوقف وهو الظالم. القوي يف خريَ ال أنه كما الضعيف العادل يف خريَ وال
ويحتاج كبري، الكبري عيَب ألن امللوك؛ عيوب أقبح والجبن والقوة. العدل بني الجمع يف
تكون ال امللك وعظمة ضعف، والجبن قوة، فالشجاعة الشجاع؛ للصعلوك الجبان امللك
من جبٍّ أضيق يف أحُدهم أُلقَي إذا الرشق أمراء أكثر ولكن والعدل. بالقوة بل بالتيجان
ألنه واألرض، السموات عرضها حسبها مجردة الضخمة ألقابه له وُحفَظت االستعباد
مظهَر والقوة العدل عىل القائم امللك يكون ال ذلك ومع األجنبي. أيدي يف ألعوبة أصبح
كريس عن تصدر ومهابة الصعلوك. فهو جريرة بغري امللوك رهب فمن الناس. من رهبة

االحرتام.29 إىل منها للسخرية أقرب وفضائله عدله عن ال الحاكم
الديمقراطية إىل التسلط من والتحول الديمقراطي. الحكم هو القوي العادل والحكم
للعقل الحكم القرآنية. واآليات التاريخ قوانني بني فرق ال إلهية، وسنة تاريخية سنٌة
األمم وسوق بالسلطة والتفرد املتسلط. الحكم يظهر جهل إىل تحول ما وإذا والعلم.
مصالحها يف تُستشار ال التي واألمة خراب. إىل ويحوله العالَم يُزيل الفرد هوى عىل
ومشيئته قانون، وإرادته واحد، لحاكم خاضعًة تكون إرادتها يف عقد وال حلٌّ لها وليس
العلم بني والشقاء، السعادة بني وتتأرجح للرجال، تثبت وال سريٌ، لها ينضبط ال نظام.
رفيع الرأي، حازَم الحاكُم كان فإن والذل. العز وبني والفقر، الغنى بني والجهل،
الهمة، سافل الطبع، سيِّئَ كان وإن األمة. صلَحت السياسة عدل الطبع، قويم الهمة،
لذلك فرديٍّا. الحكم كان إذا حاكمها بفساد األمة فساد األمة. فسدت النفس، خسيس
العادل، املستبد يف الشهرية نظريته من األفغاني يقرتب هنا الرأي. أهل استشارُة وجبَت
قوم يحكم ال فقد الديمقراطي. بالشكل ى ضحَّ وإن والقوة العدل بني يجمع الذي
عن هنا األفغاني يعرب وقد الحكام. يف طبيعي االستبداد وكأن أهله من قاهر غري من
نظرية عن وربما اليابان يف امليكادو وعرص روسيا وقيرص وبسمارك عيل محمد عرص
والفرعونية الجربوتية من النهاية يف يسخر ولكنه مونتسكيو. عند الرشقي االستبداد
األبقار. بسياسة إال شعبَه يسوق ال الجبار فالفرعون بقروتية؛ بسياسة تُساق التي
تجزئة من فبالرغم الديمقراطية؛ أجل من ورصاعه الغرب بتاريخ األفغاني ويستشهد
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بالفضائل بينهم نسبيٍّا تساَووا الغربيِّني أن إال قومية بميزات عنارصه واستقالل الغرب
بالسلطة التفرد منهم فانتفى عليهم، وما لهم ما والحقوق، بالواجبات العلم وأهمها
طبًقا تدريجيٍّا التاريخ يف املطلق الحكم وسينتهي السلطان، هوى عىل األمة وسوق
من مأمن يف أمة كلُّ وصارت الشورى، تحكمه إذ الغرب. يف حدث كما الفطرة ملقتضيات
الشكل هذا هو تناهضه ما أول فإن أمة يف العلم ساد ومتى املجاورة، الدول تغزَوها أن
ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد ﴿َوَلْن الكون يف هللا سنة هذه منه. التخلص عىل وتعمل الحكم يف الفردي
كما ملناطها تحقيًقا القانون ويكون التاريخ، قانون القرآنية اآلية تصدق هنا تَبِْديًال﴾.
ووظائف الشورية الحكم وأصول املالك تدبري عىل القرآن اشتمل لذلك األصوليون. يقول

الحديثة.30 والفنون العلوم مقدمات إىل واإلشارات امللوك،
رأينا فقد ملك. إىل األمة تحتاج مما أكثر أمة إىل امللك يحتاج النحو هذا وعىل
فسؤدد ذلك ومع شعب. بدون يعيش ملًكا رأينا ما ولكن ملك، بدون يعيش شعبًا
امللوك عن الحقائق تحتجب لذلك وامللك. الشعب االثنان؛ ُوجد طاملا بقادتها معقوٌد األمة
قرصه يف يسكن الذي وليس شعبه بأحوال العالم هو امللك األمة. من ِبهم تحجُّ بقدِر
الزدواجية منًعا واملحكوم الحاكم بني العالقة أساس هي والرصاحة الناس، عن بمعزل
واألمة يرىض. ال وهو املحكوم ويؤيد يفعل، ال ما الحاكم يقول بينهما. والسلوك الخطاب
والشمم بأفرادها. واألمة الحياة. تستحق ال فإنها جهًرا وتعبده ا رسٍّ حاكمها تطعن التي
وما للفرد. والجماعة للجماعة فالفرد العام. النفع يف وطلبه الذاتي النفع عن بالتجرد
وَمن أمته. حياة سبيل يف يموت فإنه الحياة أحبَّ وَمن وأحبَّته. إال أمة حبِّ يف أحد مات
عزيًزا. سيًدا يعيش أن وإما شهيًدا بطًال يموت أن إما الوطن حياة سبيل يف املوت طلب
األمم موازين وخريُ فهم. بغري عقيدَة وال عقيدة، بدون أخالَق وال أخالق، بدون أمَة وال

أخالُقها.31

األعمال، القرآن، يف والعلوم السياسة ص۱۱٠–۱۱۲، ج٢، العروة ص١٥١–١٥٥ / ٣٨٨، خاطرات، 30

ص٢٦٧–۲۷۰.
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الخامس الفصل

واآلخر األنا

والتقليد األصالة (1)

األنا بني الرصاع ثنائيات األفغاني يضع العملية املمارسة إىل النظرية الفلسفة من وانتقاًال
فالتقليد والغرب؛ والرشق والنرصانية، واإلسالم والتقليد، األصالة يف تتجىلَّ التي واآلخر
وصدق الفضيلة علم من الهمة فساقط والعجز. الهمة سقوط إىل يؤدي اتجاهه كان أيٍّا
يرفض والتقليد فيهما. لغريه ومقلًدا تابًعا يكون أن ينتظر بل إليهما، يبادر ولم الدعوة
إن قال ومن واألصوليني. والفالسفة املتكلمني عند العلم مصادر من مصدًرا وليس الدين،
كذاب؛ فهو واملألوف، التقليد ملجرد النافع دون بالضار اليرس، دون بالعرس يأمر الدين
للمعرفة، الصحيح والطريق بالتقليد. عليها يُحصل وال بالربهان إال تؤخذ ال فالحقيقة
بالنسبة خاصة تقليد من بد ال كان ولو بالتقليد. ذاتها للمعرفة أضمُن الربهان، وهو
شفيٌع هنا فالنفع مرضتُه. ثبتَت مألوف تقليد من أوىل منفعته ثبتت نافٌع فتقليٌد للعامة،

والرضر.1 واملنفعة والتقليد، االجتهاد بني قائًما التوازي ويظل االجتهاد. لنقص
الشباب، من غالبًا الغرب تقليد القدماء. وتقليد الغرب تقليد لجهتني، التقليد ويكون
بآدابه والتأدب لغته تعلمه بمجرد الغرب الشباب يقلد الشيوخ. من غالبًا القدماء وتقليد
ومظاهر والرذائل العيوب كل أن ويعتقد ومعناها. وتدرُّجها الغرب لتجربة فهٍم دون
األنا. ه ويُسفِّ اآلخر، يُجلُّ الغرب، تقليد يف فيسري قومه. يف التقدم ومعوقات االنحطاط
أيِّ يف االشرتاك من يأنف تستحق. مما أقل األنا ويعطي يستحق، مما أكثَر اآلخر يُعطي
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األفغاني الدين جمال

قومه، يف يشء كلَّ يعيب اسًما. كان ولو األجنبي عمل يف باالشرتاك ويسارع وطني، عمل
ويساعده قومه، معايب عىل ويُطلعه مقاصده، له ل يسهِّ الغريب. عند يشء كلَّ ويقدِّس
مصلحتَه مؤثًِرا له، الغرب واستعباد للوطن الخيانة حدِّ إىل األمر يَِصل وقد أهله. عىل
الرشقيون ابتُيلَ فقد جهل أو علم عن ذلك تم وسواء الجماعة. مصلحة عىل الخاصة
به، يتعبدون ال دين إىل األمر يَِصل عندما يستيقظوا حتى ازدياد يف واألزمة العلة. بهذه
فرق وال والذل. القهر يف ووقوع الشخصية، الحرية وفقدان مجال، أو مال دون وتجارة
ال حضاري موقٌف التقليد ألن سواء؛ التقليد يف فكالهما ومسيحي. مسلم بني ذلك يف
الوظائف تقلُّد يف املسلم عىل امليزة ببعض املسيحي يشعر وقد طائفة. أو دين من ينبع
وتحدث التنافر، فيقع ويوالونه. األجانب فيقربه األجنبي، باللسان ومعرفته ملسيحيته
وقَعت التي األمة هذه أن والعجيب والهوان. املذلة يف متساويان وكالهما األمة. يف الفرقة
العلم يف يشء كلَّ وأصبحت شيئًا، تكن لم أمة ماضيها. يف مبدعًة كانت الغرب تقليد يف
وتقطََّعت التعاون، وضعف البنيان، َوَهن ثم واألقوام. الشعوب لها ودانَت والعمران،
كما الحارض يف تُبدَع حتى جديدة تربية إىل حاجة يف األمة هذه فإن ثَم ومن األوصال.
بل األجنبية الجرائد طريق عن ال األمم لرتبية قواعَد األفغاني ويضع املايض. يف أبدَعت
املدارس إنشاء طريق عن وليس الوطنية، الحياة لفهم والكتابة القراءة تعلُّم طريق عن
عن بل قوي، سلطان إىل ذلك لحاجة األوروبي النموذج عىل واحدة دفعة العمومية
بالرضورة؛ تدريجيٍّا ذلك يتم وال الوطني. التعليم عىل القادرة األهلية املدارس طريق
ويكفي نبتَت. تربة أي ويف بدأت، كيف وال عنها الغريبة العلوم هذه تعرف ال األمة ألن
وبنظام فيها، نشأَت التي بالبيئة ارتبَطت ألنها واملرصيون؛ العثمانيون فعل كما نقلها
التشدُّق من وبدًال الخارج. من النقل ينجح لم لذلك اإلنساني. االجتماع وسري الطبيعة
والتعبري أوًال املعاني هذه عن البحث يمكن ملعانيها فهٍم دون والوطنية الحرية بألفاظ
وقلب الرشقيني عادات تغيري أيًضا ويمكن الوافدة. أو املوروثة األلفاظ من بعديد عنها
األجنبي مع والتنافس والفرش وامللبس املأكل هيئات وتبديل واملساكن املباني أوضاع
طورها أمة لكل العرص. تحديات مواجهة عىل قدرة أكثر جديدة أصيلة بعادات فيها
من لألفغان حدث كما تقليدها أو أخرى ألمة أمة طور انتحال يمكن وال الحضاري،
بتقليد االستعمار ضد النضال يمكن وال وامتداًدا. لهم أعوانًا فأصبحوا اإلنجليز، تقليد
إحساًسا إما الغالب بتقليد مولٌع املغلوب بأن خلدون ابن مقولة من بالرغم املستعمر

بسالحه.2 ملحاربته أو أمامه بالنقص
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فتقليد األفغاني؛ عند شيوًعا األقل وهو واألسالف للقدماء أيًضا التقليد يكون وقد
أن الطبيعي ومن االجتهاد، برضورة محاربته يمكن الذي القديم تقليد من أخطر الغرب
العلمية اآلثار القدماء، عند املدفونة والعجم العرب آثار القديمة، آثارهم املسلمون يقلِّد
أعجميٍّا، أم كان عربيٍّا فاملسلم، ذلك ومع والعمران. والنهضة الفتوحات آثار والعملية،
وكيف ومستقبله حارضه عن الغفلة أشد يف وهو األسالف، وتراث بماضيه يعجب إنما

يكون. أن يجب

ذا3 أن��ا ه��ا ق��ال َم��ن ال��ف��ت��ى ول��ك��نَّ أب��ي ه��ذا ق��ال َم��ن ال��ف��ت��ى ل��ي��س

يعيب واألحفاد. األجداد بني الرصاع شكَل والتقليد األصالة بني الرصاع ويأخذ
والبسالة واإلقدام والصرب بالثبات والفخر النبي، سنن اتباع عدَم األحفاد عىل األفغاني
التي باألصالة للتمسك ويستنفرهم األجداد. استلهام إىل ويدعوهم هللا، بحبل واالعتصام
الشباب األفغاني يؤيد الوقت نفس ويف األجداد. مرياث يف حقٌّ فلألحفاد األجداد. لها يرمز
بالعمر الغري عىل أفضليتَه الرجُل يعتقد أن الرأِي سفِه فمن الشيوخ. ضد معركتهم يف
غالبًا. األفضلية تُجدي ال األقدمية ولكن تجارب السنون أفادت وربما فقط. واملشيب
علم من أقلَّ تكون قد العمر وتجربة بالعمل. ولكن والزمن بالعمر األفضلية ليست
من وبالرغم الشيوخ، يف إال تكون ال التجارب ولكن األحداث يف يكون قد العلم الشباب.
حياتهم طول يستثقلون ال األبناء من فقليل أبناءَهم ليُحيوا يستميتون اآلباء من كثريًا أن

اآلباء.4 عىل قسوة أكثر واألبناء األبناء، من رحمة أكثر فاآلباء موتهم. ويستعجلون
والتي البدع، من املربَّأة األوىل األصول إىل العودة هو التقليد تجاوز إىل والسبيل
الفضائل. عىل والحث الحياة، لذة عىل الرشف وتفضيل الشمل، ولمِّ االتحاِد إىل تؤدي
طبَّ عرَفت أن بعد املايض يف العلمي ونبوغها العربية األمة تاريخ ذلك عىل والدليل
ودليل وأرسطو. أفالطون وحكمة بطليموس وهيئَة إقليدس وهندسَة وجالينوس بقراط
ط توسُّ دون الغربيِّني بتقليد ارتَقت قد اليابان أن صحيًحا ليس الحديثة. اليابان آخر

ص١٩٠–٢٠١. األعمال، والتقليد، األصالة 2
ص٢٠٤–٢٠٦  /  ٢١٠  /  ٣٨٢. األعمال، واألحفاد، األجداد بني ص٢٨٩–٢٩٢  /  ٣٨٧  /  ٣٩٦ خاطرات، 3

ص۱۳-۱۲. خاطرات، واستهجانًا، استحسانًا الرشقية الناشئة يف قوله 4
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الغرب وقلدوا العلم، وأخذوا األوثان تركوا باألفضل، أخذت الصني مثل فاليابان الدين.
وعاداتهم، أخالقهم مع واملتفقة السليمة املدنية قواعد عىل وأقاموه صحيح، نحو عىل
فرق ال واالرتقاء، بالتدريج أخذوا طباعهم. يوافق وال الغرب يف مألوًفا كان ما ونبذوا
بل وثنيتها عىل حضارتها اليابان تُِقم لم الوطن. حب عىل الرتبية يف وأنثى ذكر بني
تعتمد ومرص الصني مثل رشقية أمة اليابان وآدابها. أخالقها وعىل الحديثة العلوم عىل
الَِّذيَن يَْستَِوي ﴿َهْل اْلَعاِلُموَن﴾، إِالَّ يَْعِقلَُها ﴿َوَما القرآن نص كما والعقل العلم عىل
ومما اللحد. إىل املهد من العلم اطلبوا الحديث أوىص وكما يَْعَلُموَن﴾، َال َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن
الحكومة تقييد إىل «العادل» امليكادو اإلمرباطور ميل العمرانية نهضتها يف اليابان ساعد
النيابي الحكم أشكاَل أرسته لتعليِم أوروبا إىل البعثات فبعث الشورى. وقبوله بالدستور
يف اليابان إمرباطور رغبة شدة من النمسا إمرباطور ب تعجَّ حتى وقواعده الدستوري
عندما بُه تعجُّ وذهب الغرب. يف منه التخلص يريدون وهم النيابي، الدستوري الحكم
وأخريًا والعدل، ورعيته، بالده، أشياء: أربعة عىل حياتَه يُقيم بأنه اليابان إمرباطور أخربه
تعلَّمت الدستوري. النيابي بالحكم إال األربعة املبادئ هذه تتحقق وال لنفسه. احرتامه
وأخذَت الغربيِّني، جوَر َلت فتحمَّ العلم. مع ضعف وال الجهل، مع قوة ال أنه اليابان
جيل ربع وبعد والفنون. العلوم يف باملئات أوروبا إىل البعثات وأرسَلت الصحيح، بالتقليد
وقومية اجتماعية هيئات وأُسَست الوطنية، املدارس وانتَرشت العلم، وعمَّ املحاكم انتظَمت
يُحسنون ال بأنهم الرشقيِّني عن التَُّهم وُرفعت لإلفرنج. تقليد دون صحيحة حديثة
األجانب اإلخصائيِّني من عدًدا أوًال اليابان استعمَلت العدالة. أو الحقوق معرفة أو اإلدارة
رشقية دولة اليابان أصبَحت أن بعد بالدهم من وأخرجوهم عليهم اليابانيون ق تفوَّ ثم
املختلطة واملحاكم األجنبية، االمتيازات الرشقيِّني باقي شقاء مصدر أن مع متفتحة،
خلقه يف وهلل يُحسنون. ما أبناء والناس الوطني. عىل األجنبي تُحابي التي األجنبية
الجمع عيل، محمد بتجربة يقارنها التي اليابان بتجربة األفغاني إعجاب فواضح شئون.5
كما الصني يفصل وال والحرية. العلم بني والحارض، املايض بني واملعارصة، األصالة بني

اليابان. يفصل

خاطرات، الرشقية، اليابان بدولة دليًال املثل ورضبه النافع، التقليد يف أمثلة ص۱۹۸–٢۰۱، األعمال، 5
بدولة املثل ورضبه النافع، التقليد عىل وأمثلته واستهجانًا استحسانًا الرشقية الناشئة يف قوله ص۱۳،

ص۲۹۹–٣١٥. خاطرات، السقوط، من للنهوض الوسائل أنجح وذكره الرشقية، اليابان
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عن والبعد واحد، آٍن يف واملعارصة باألصالة التمسك طريُق األفغاني عند واالجتهاد
باب يُغَلق ولم مفتوح. االجتهاد فباب التقليد. ضدُّ االجتهاد واملحدثني. القدماء تقليد
إن بل االجتهاد. باب يسدُّ قول كلَّ األفغاني ويُنكر واقًعا. وال عقًال وال ا نصٍّ ال االجتهاد
يف أكثرهم وما السلف يف املجتهدين أقل فما السلف. عند منه أكثر الخلف عند االجتهاد
يؤدي قد الذي اجتهاده فهذا املسائل. إحدى يف عياض القايض قول ويرفض الخلف.
األزمان. لتبدُّل نظًرا جديد من يجتهد أن بعده يأتي وَمن لغريه ويحقُّ الجمود. إىل
ذلك؟ عىل يدل تاريخي أو عقيل أو نيص دليل وأي مسدود؟ االجتهاد باب يقال فلماذا
ينطبق ما عىل بالقياس واالستنتاج بعده يجتهد أن ألمري ينبغي ال إنه قال إمام وأي
وابن والشافعي ومالك حنيفة أبو عاش ولو الزمان؟ وحاجيات العرصية العلوم عىل
إال هو ما القدماء واجتهاد العرص. لظروف طبًقا القديمة مذاهبهم لجددوا اليوم حنبل
العرب بلغة القرآن نزل لقد يََشاءُ﴾. َمْن يُْؤتِيِه ِهللا ِبيَِد اْلَفْضَل ﴿َوأَنَّ بحر من قطرة
تَْعِقلُوَن﴾، َلَعلَُّكْم َعَرِبيٍّا ُقرْآنًا أَنَْزْلنَاُه َّا ﴿إِن َقْوِمِه﴾، ِبلَِساِن إِالَّ َرُسوٍل ِمْن أَْرَسْلنَا ﴿َوَما
اإلنسان يعمل وأن يفهم أن أجل من وذلك تَْعِقلُوَن﴾، َلَعلَُّكْم َعَرِبيٍّا ُقرْآنًا َجَعْلنَاُه ﴿إِنَّا
عىل يقوم رشعي فكر هو األفغاني وفكر ومقاصده. أحكامه وفهم معانيه لتدبُّر بالعقل
اإلسالم روح عىل اعتماًدا له املبارش والتنظري بالواقع املبارش االلتحام طريق عن االجتهاد
األصل من الحكم تعدية الثابت، اآليل القديم الفقهي القياس وليس الرشيعة ومقاصد
والفرع الرشيعة، مقاصد والعلة الواقع، هو فالنص العلة. يف بينهما لتشابه الفرع إىل
والثورة. النضال هو والحكم وتجزئة، وتخلُّف وتسلُّط وقهر استعمار من املسلمني أحوال
ِمنُْكْم ﴿َوْلتَُكْن القرآن. بنص مذكور واالجتهاد واملعاش. واملنقول املعقول عىل يعتمد
ُكلِّ ِمْن نََفَر ﴿َفَلْوَال اْلُمنَْكِر﴾، َعِن َويَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف َويَأُْمُروَن اْلَخرْيِ إىل يَْدُعوَن ٌة أُمَّ
يَْحذَُروَن﴾. َلَعلَُّهْم إَِليِْهْم َرَجُعوا إِذَا َقْوَمُهْم َولِيُنِْذُروا يِن الدِّ ِيف ُهوا ِليَتََفقَّ َطاِئَفٌة ِمنُْهْم ِفْرَقٍة
بصفات األفغاني يفتخر لذلك واملسلمني. باإلسالم املستعلمني بعض جموُد أرضَّ لقد
العنُي وتعجز كان. مما أبدع اإلمكان يف نعم، األوهام. من الفكر وانطالق والرتوِّي التعقل
عىل كان وإذا والنظارات. باملجاهر وتستعني البعيدة، واألجرام األشباح رؤية عن املجردة
باستمرار هناك الصنعة مستوى عىل فإنه كان مما أبدع اإلمكان يف ليس الخلق مستوى
قد فقط والعظامي عظاًما. يخلفه ملن يكون قد والعصامي كان. مما أبدع اإلمكان يف

للعظام.6 وارثًا يبقى
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والنرصانية اإلسالم (2)

التحرر أو والغرب، الرشق أو والنرصانية، اإلسالم يف واآلخر األنا بني الرصاع ويتجىلَّ
َلِذْكَرى ذَِلَك ِيف ﴿إِنَّ قرآنية بآية األفغاني ويبدأ والنهضة، السقوط أو واالستعمار،
واإلجابة التاريخ، يف النظر أجل من َشِهيٌد﴾ َوُهَو ْمَع السَّ أَْلَقى أَْو َقْلٌب َلُه َكاَن ِلَمْن
بتقريِر ويبدأ غريهم؟ وتقدَّم املسلمون تخلَّف ملاذا تلميذه: أرسالن شكيب سؤال عىل
وهداه العمل، سبَل له ويرسَّ صناعيٍّا، عامًلا اإلنساَن خلق هللا أن ، بديهيٍّ حيسٍّ واقٍع
الحيوان، ويرَعى األرض يَفلح يَديه، صنع من الرزق له وقدَّر واالخرتاع، اإلبداع إىل
لعاش ويجتهد يعمل لم ولو وإبداعه. لفكره تحقيًقا املساكن ويبني املالبس، ويخيط
ويُعلمه يُرشده َمن إىل حاجة يف وعمله فكره يف وهو العون. يستجدي غريه عىل عالًة
الشجاعة متناقضتان: صفتان اإلنسان يف وتتنازع للحياة. مرشٌد فالدين الدين. وهو
والنقص. الكمال والرشه، العفة واللني، القسوة والبخل، الكرم والصرب، الجزع والجبن،
الرذائل. دون الفضائل عىل اإلنسان لتنشئة األوىل طفولته منذ الرتبية إىل احتاج لذلك
اكتشاف وبالتايل اإللهية األرسار نحو يرفعه األول بواعث: ثالثة اإلنسان يف وتبدأ
الحقائق نحو والثالث العلم، اكتشاف وبالتايل الطبيعية الخواص نحو والثاني الدين،
ما كلِّ عىل البواعث هذه إشباع يف ويعتمد اإلنسانية. العلوم اكتشاف وبالتايل اإلنسانية
باالستعدادات له شأن فال البدني التكوين أما واملربون. واألقوام واألمهات اآلباء اختزن
قوة فيها الناس ويختلف بالطبع، موجودة االستعدادات ضعًفا. أو قوة إال الذهنية
فيها يتفوق وقد الالحقني، عىل السابقون فيها يتفوق قد واكتسابًا. فطرة وضعًفا،
بذلك يقيض كما والذهن البدن عىل سلطاٌن للروح ويظل السابقني. عىل الالحقون

العقالء.
املنذرين. املبرشين عن العقول اه تتلقَّ إليه، الداعون هم والبرش إلهي، وضٌع والدين
وهو والتعليم. والدراسة باإلبالغ لهم ومنقوٌل بالوحي هللا هم يخصَّ لم ملن مكتسٌب فهو
من عنه ينتج وما النفوس، به وتصطبغ األذهان، يف ويرسخ بالقلوب، يمتزج ما أول
البدن لتدبري ومرشُدها الروح سلطان فهو وأدوات. وعزائم بدنية، وممارسات عادات

خاطرات، ص۱۷۸، الدهريني، عىل الرد ص٢٤٨ / ٥٣٠، ص۳۲۹-٣٣٠، األعمال، مفتوح، االجتهاد باب 6
.١١ / ١٦٥–١٦٧ / ٣٩١-٣٩٢ / ٣٩٦
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عىل اإلنسان خرج ولو ينقش. ما أول الدين عليه ينقش أبيض لوح مجرُد اإلنسان وكأن
النرصانية َم تقدُّ يجعل األفغاني أن واضح صفات. من فيه تركه عما يخرج لم الدين
وإعادة العالم عىل السيطرة عىل القدرة تاريخي، لقانون راجع هو إنما اإلسالم وتخلَُّف
غلبَة تقتيض العالم يف ورسالته والرش، الخري به اإلنسان وأن الدين. بهدي تصنيعه
عامًلا أو طبيعيٍّا عامًلا أو إلهيٍّا عامًلا يكون إما بواعثه يف اإلنسان وأن الرش. عىل الخري
النصارى ِم وتقدُّ املسلمني تخلُِّف سؤاِل عىل لإلجابة رضورية مقدمة وهي إنسانيٍّا.
وأخذوا القديم الدين تركوا النصارى بأن مالحظاته يطور أن دون للدين ذلك وإرجاع
الشعائري الدين أخذوا املسلمني وأن فتقدموا، والطبيعة واإلنسان والعلم العقل ديَن

فتخلَّفوا.7 الطبيعي اإلنساني العلمي العقالني الدين وتركوا الفقهي العقائدي
امللك وطرح القصاص، ورفع يشء، كل يف وامليارسة املساملة عىل املسيحية وقامت
لقيرص لقيرص ما وترك الدنيا ملوك بطاعة وأوَصت وبهرجها، الدنيا ونَبْذ والسلطة،
الجبل. عىل الوصايا يف الحال هو كما واألهواء واألحقاد التنازع عن واالبتعاد هلل، هلل وما
العمل مستوى عىل أما دين. كل يف صحيحة مبادئ وهي النظر، مستوى عىل هذا
العيش، ورغد واملباهاة، واملفاخرة الدنيا، عىل التقاتل ذلك، بعكس املسيحيون قام فقد
ضد ويستعملونها الحرب، فنون يف يُبدعون األخطار. عىل والتغلُّب املمالك، بني والرصاع
وبدًال وثنيِّني، إىل املسيحيون ل وتحوَّ ضده. إىل املثاُل فانقلب الغري، وضد البعض بعضهم
والشوكة الغلبِة طلِب عىل اإلسالم وقام الغاب. رشيعة طبقوا الجار محبة تطبيق من
أساسه، عىل تقوم ال سلطة كل ونبذ رشيعته، يخالف قانون كلِّ ورفِض والعزة، والفتح
حرَّمت لذلك ُقوٍَّة﴾. ِمْن اْستََطْعتُْم َما َلُهْم وا ﴿َوأَِعدُّ وقوة، وعلم وحرب، قتال أهل فهم
صحيحة مبادئ وهي العسكرية. الفنون يف أي والرماية السباق يف إال املراهنة الرشيعة
مستوى عىل أما اآلخرة، يف والنجاة الدنيا يف لقومه العزة يبغي دين ولكل لإلسالم
الفنون يف األخرى األمُم فاَقتهم أذالء، مستعمرون متخلفون مستضعفون فإنهم العمل
لقد لهم. ورضخوا مخالفيهم، سلطة تحت عاشوا لها. مقلدين وأصبحوا العسكرية

ما وأسباب واملسلمني اإلسالم يف العامة نظريته ص٢٨٢–٢٨٨، األعمال، وأهلهما، واإلسالم النرصانية 7

نهض من عكس عىل الرقيِّ وأسباب النهوض دواعي من الدين يف ما ر توفُّ مع االنحطاط من بهم ألمَّ
خاطرات، بذلك وفلسفته فيهم املنشودة والنهضة العدة أخذ من وفيه عليه. يحمله ما دينه يف وليس

ص٣٢٠–٣٢٨.
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الحصون، وأحكموا مارتني، وبندقية وامليرتاليوز الكروب مدافَع النرصانية أهل اخرتع
فتقدموا، مسلمني إىل النصارى ل تحوَّ املأساة، تكمن وهنا املسلمني. قبل البواخر وأقاموا
دينه، تعاليم به توحي ما عكس عمل فريق كل فتأخروا. نصارى إىل املسلمون ل وتحوَّ

املسلمون. وتخلف النصارى، فتقدم
عقيدتَها ملة كلُّ نبذَت هل الناس؟ قلوب يف الديانتان ترسخ ألم األفغاني: ويتساءل
طغى هل األرواح؟ عىل األبدان طَغت هل الكون؟ سنُن تبدََّلت هل املقدسة؟ وُكتُبَها
اختالف السبب هل النفوس؟ وعَصت الدين عىل الناس انقلب هل العقل؟ عىل الخيال
األقطار اختالف السبب هل واحد؟ أصل إىل وينتسبون متقاربون البرش أن مع األجناس
تاريخية. حجة يعطي ولكن التساؤالت هذه عىل األفغاني يجيب وال البلدان؟ وطبائع
العرب وانترص األبصار. فبهروا اإلسالم األوائل املسلمون تمثَّل فقد شاهد؛ خري فالتاريخ
مثل نارية آالٌت الصليبية الحروب يف للمسلمني وكانت اإلسالم. بفضل والرتك والفرس
باملدافع، الهند يف الوثنيِّني يحارب الغزنوي محمود وكان املسيحيِّني، أفزَعت املدافع
وتقدَّم املسلمون تخلَّف فلماذا شيئًا. عنها النصارى يعرف أن قبل ٤٠٠ه عام فهزمهم
كذلك. دينهم قواعد ضد املسلمون وتخلَّف دينهم، قواعد ضد النصارى تقدَّم غريهم؟
األعماق. يف وبقيَت الرومان، وطبائع عادات عىل أبَقوا أنهم النصارى ِم تقدُّ سبُب كان
خارج واألديرة، الكنائس يف النرصانية بقيَت يشء. يف هم تغريِّ ولم النرصانية وجاءت
وعادوا العقائد، وتزعزَعت النرصانية، فانتهت الصليبية الحروب عوا رشَّ ثم العامة. الحياة
الباطن. يف وماديني الظاهر، يف مسيحيني وأصبحوا عليها، نشئوا التي الوثنية إىل كلهم
يف وأدخلوا الدين، بلباس أقوام ظهر وأصوله لإلسالم األول تمثُِّلهم فبعد املسلمون أما
الزنادقة أدخله ما إىل باإلضافة واالستكانة الجرب عقائد فانتَرشت منه. ليس ما أصوله
وتحول للعزائم. املهبطة األحاديث ووضع والرابع، الثالث القرنني يف والسوفسطائيون
ولم اإلرشاد. يف والتقصري التعليم انحسار بعد خاصة العامة إىل الخاصة من السم
عادوا أو مسلمني، املسلمون أصبح لو ذلك ومع الخاصة. خاصة عند إال الدين يبَق
بني املقارنات هذه التاريخ. يف تخلُّف من بهم لحق وما العوارض لخفت األصول إىل
اآلخر وقراءة اآلخر مرآة يف األنا قراءة املزدوجة، املرآة عىل تقوم والنصارى املسلمني
فعل كما التاريخيَّتنَي التجربتنَي بني واالختالف التشابه أوجه بيان مع األنا مرآة يف
تحويَله االستغراب علم حاول الذي الرحالت أدب وكل اإلبريز تخليص يف الطهطاوي

دقيق.8 علم إىل
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فإن بالعقل الرشيعة ومقاصد اإلسالم مبادئ إىل وصَلت قد أوروبا كانت وإذا
مقارنًة فاإلسالم إليه. الدعوة أحسنت إذا اإلسالم لقبول مستعدين يكونون أوروبا أهل
فال األمريكيون. إليه الناس وأقرب تناولها. وُقْرب العقائد بيُْرس يتسم األخرى بالديانات
نصُف تحققت وقد وأوروبا، اإلسالم بني الحال هو كما عداوة وأمريكا اإلسالم بني يوجد
قوة وأصبح األسود، اإلسالم األمريكيني، األفريقيني بني اإلسالم وانترش األفغاني، نبوءة
وسياسة الفضائل إىل دعوة من يمثله بما والخارج الداخل يف األمريكيني حياة يف مؤثرة
لإلسالم عدوٍّ إىل أمريكا ل تحوُّ وهو اآلخر النصف يتحقق ولم الشعوب. لصالح خارجية
القرآن لفت وقد جديد. عدو عن والبحث السوفيتي االتحاد انهيار بعد خاصة أوروبا مع
يرون ولكنهم والتجربة. العقل بلسانهم، يدعوهم ألنه اإلسالم؛ حسن إىل اإلفرنج نظر
اإلسالم، إىل الدعوة إىل السبيل يكون ثَم ومن اإلسالم. عن فيرتاجعون املسلمني حال سوء
بالرباهني الحقائق إىل الوصول إىل دعى َمن أوُل فالقرآن باإلسالم. والتحقق العميل التغريُّ
القرآن وبفضل معهم. يشء ال الجاهلية يف العرب كان وقد العلل. عن والبحث الفلسفية
ذلك القرآن استطاع وإذا وحضارة. فلسفة وصناعة، علًما األمم وفاقوا العالم، ملكوا
االنرصاف األمة، عىل والتبعة املسلمني يف العيب اليوم. يصنعه أن عىل قادر فهو قديًما
واإلعراب، باأللفاظ املسلمني وانشغال ومضمونه، بمعانيه والعمل اإلسالم بروح األخذ عن
عندما القضية األفغاني تلميذ لخص وكما املحراب. إىل الدخول دون الباب عىل والوقوف

إسالم.9 بال مسلمون وعندنا مسلمني، بال إسالًما رأيت فقال: الغرب، إىل ذهب

والغرب الرشق (3)

بَدت وكما املواجهة مستوى عىل واآلخر األنا ثنائيات مظاهر أحد والغرب الرشق
معاملهما ويحدِّد والغربي للرشقي صورتنَي األفغاني ويرسم الحديث. االستعمار يف
الغربي. استعمار يقبل والرشقي الرشقي، يستعمر الغربيَّ تجعل التي وخصائصهما

للطهطاوي، اإلبريز تخليص يف قراءة واآلخر، األنا جدل دراستنا: أيًضا انظر ص٢٨٤–٢٨٨، األعمال، 8
الدار االستغراب»، علم يف «مقدمة وأيًضا ١٩٩٨م، القاهرة للطباعة، قباء دار ج٢، والوطن، الفكر هموم

١٩٩١م. القاهرة الفنية،
الدين يف األمة» ومصالح التفسري «مناهج دراستنا أيًضا انظر ص٣٢٦-٣٢٧ األعمال واإلسالم، أوروبا 9

ص۷۷–١١٦. ۱۹۸۹م، القاهرة، مدبويل، الديني، الفكر يف واليسار اليمني ج٧ مرص، يف والثورة
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الطمع كثريُ الثبات، عظيُم الذكاء قليُل فاإلنجليزي للغربي. نموذًجا اإلنجليزي ويأخذ
هذه أن وواضح العربي. ذكاء من شائع هو ما عكس عىل متكرب، صبور عنوٌد والجشع،
نموذًجا العربي ويأخذ يونانية. منها أكثر رومانية ذهنية، منها أكثر إرادية الصفات
قنوٌع الثبات، عديُم الذكاء، كثريُ اإلنجليزي عكس عىل الرشقي أو فالعربي للرشقي.
ذهنية، صفات العكس، هي الرشقي صفات أن فواضح متواضع. الصرب قليل جزوع،
أن الطبيعي من فكان طموحه. ونقص وصربه ثباته وعدم وجزعه اإلرادة ضعف وعيبه
يثبت كما عقل. بال إرادة فاالستعمار املتباينة. الصفات بهذه الرشقيَّ الغربيُّ يستعمر
عىل وال الصواب عىل يثبت ال والرشقي بارشه، أو وقاله ع ترسَّ إذا الخطأ عىل اإلنجليزي
حقٍّ كلَّ الرشقي أو العربي ويخرس الثبات، بفضيلة العربي عىل اإلنجليزي فيفوز طلبه.
الغربي لثبات الرشقيَّ الغربيُّ استعمر الصرب. وعدم الثبات وقلة والرتدد ن التلوُّ لرذيلة
يف يعيش واألفغاني وسلبًا، إيجابًا اإلرادة صفات من أيًضا صفة وهي الرشقي وتردُّد
للصرب ذكر من القرآن يف ورد ما أكثر وما أعوام. بثالثة قبله وتُويف نيتشه، عرص
اِبِريَن﴾. الصَّ ِ ﴿َوبَرشِّ َصَربُوا﴾، أَنَُّهْم ﴿َوَلْو َصَربُوا﴾، ﴿َوالَِّذيَن َوَصاِبُروا﴾، ﴿اْصِربُوا
يستهويها والثبات. الصرب إىل تكون ما أحوج عامة واملسلمون خاصة العربية واألمة
ال فاألفغاني الحالتني؛ يف وتخرس الصادق، الوعد عىل تصرب وال به وترىض الكاذب الوعُد
ال داءً الصربُ أصبح بعدما اآلن األمر تغريَّ وربما الدواء. إىل يشري ولكنه الداء يشخص

دواء.
ُمثٍر رجل مثل الغرب أو اإلنجليز مع لقائهم يف عامة والرشقيون خاصة واملرصيون
عىل بالحْجر الرشيعة قَضت لذلك مبذرون. سفهاء ورثٌة وخلفه واألمالك األموال من ترك
وبني يرفع أن يمكن الذي الرشيعة حْجر بني وفرق الغرب. هو الويص وهذا الوارث.
الغرب ويتخذ واستعباد. وتملُّك استعمار إىل فتتحول األبد إىل الباقية الغرب وصاية
أي الفرامني نصوص إنقاذ أو األمري ضد فتنة إخماد أو السلطان حقوق حفظ ذريعة
وامتيازاتهم األجانب حقوق أو األقليات أو املسيحيِّني حقوق حماية أو الدائنني صكوك
حقوَقه الشعب إعطاء أو االستقالل أصول تعليم أو املقهورة الشعوب حرية عن دفاًعا أو
ويصدق ثروته. موارد عىل باإلرشاف الفقري الشعب إغناء أو الذاتي الحكم من تدريجيٍّا

الشاعر. قال كما الدعوى هذه الرشقي
ب��ال��ع��ظ��م ال��ن��ف��س أم��ان��ي ي��ف��وق ب��م��ا وي��ش��ف��ع��ه��ا آالء ي��غ��دق زال م��ا
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خامًال الرشقي يعترب نفسه والغربي الوعود. تحقيَق منتظًرا الغربيَّ الرشقيُّ فيطيع
معتدل، وهواؤه كبرية، ومشاريعه كثرية، ومعادنه خصبة، أراضيه متعصبًا. جاهًال
فالبقاء عليه. لالستيالء خطة ويضع الرشقي، عن هذا بكل بالتمتع أوىل والغربي
بمطالب يجهر أن يمكن وطني كل إقصاء منها: أساليب، عدة لذلك ويستعمل لألصلح.
وشيًعا، طوائف البالد تفريق بالحق، املطالبة عن واألبعد همة، األسقط تقريب وطنية،
طالبًا لألجنبي منهما كلٌّ ويتقارب بينهما، الشقاق يقع حتى األخرى عىل واحدة وإيثار

األخرى.10 الطوائف ضد والتأييد العون
مواطن عىل والوقوف الصحيح، بالعلم النفس برتقية إال االستقالل مطلب يتم وال
القوي، من الضعيف واقتصاص الهدف، تحقيق وكيفية الواجبات، ومعرفة الضعف،
بالجهل الرشق وانحطَّ والعمل، بالعلم الغرب نهض األهواء. وجمع الكلمة، واتفاق
العزة هو والدواء الدواء. طالب قبل معرفتُه يجب الرشق جسم يف دفني الداء والكسل.

الشاعر: قال كما

ال��ب��ن��ود وَخ��ْف��ق ال��َق��ن��ا ط��ْع��ِن ب��ي��ن ك��ري��ٌم وأن��ت ُم��ْت أو ع��زي��ًزا ِع��ش
ال��دم ج��وان��ب��ه ع��ل��ى يُ��راَق ح��ت��ى األذى م��ن ال��رف��ي��ع ال��ش��رف ي��س��ل��م ال

مرٍّا الرشقيون ووجده واالستعالء. العظمة لهم فحقق الغربيون أخذه دواء وهو
الشاعر: قال كما جانبًا فطرحوه

وال��وتَ��د ال��ح��يِّ ع��يْ��ُر ِن األذالَّ إال ب��ه يُ��راد ذلٍّ ع��ل��ى يُ��ق��ي��ُم وال

فإذا الفقراء أفقر حياتهم يف األدباء بينما ميتًا، ويحيَا حيٍّا يموت الرشق يف واألديب
إال عظمائه إىل يلتفت فال األغنياء. أغنى التأبني وحفالت بالرثاء يصريون املوت بعد هم

مماتهم. بعد
لحقيقة جديد وفهم صحيح، وعلم جديد، وجيل جديد، عمل إىل حاجة يف الرشق
املوت وقبول األديان، أهل شتات وجمع الدين، وهو واألرواح األجساد عىل السلطان معنى
يقرع ال جديد جيل لتكوين أهلية جمعياٌت تأسَست وقد الوطن. حياة الحياة، سبيل يف

الحجر يف وفلسفته والعربي اإلنكليزي ووصفه اإلنكليز يف رأيه ص٤٥٣–٤٥٨، األعمال، والرشق، العرب 10
ص١٢٢ / ٣٩٤. خاطرات، الغربيِّني، من الرشق أهل عىل اليوم تطبيقه وشكل السفيه الفرد عىل الرشعي
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وال باملنصب، الوعد يُغريهم وال عزيمته، تَِهن وال إرادتُه، تضعف وال السلطان باَب
الرسول حديَث األفغاني ل ويؤوِّ الوطن. لنجاة املكاره وارتياد مكسب، أو تجارٌة تُلهيهم
سنة وهي الرشقيني، يف يستثريها التي الهمة تلك هي األزمة بأن تنفرجي أزمة اشتدي

الشاعر: قال كما التاريخ تحريك وأداة الخلق يف هللا

ف��ج��ر م��ن ب��د ف��ال ال��دن��ي��ا وأظ��ل��م��ت ي��ن��ج��ل��ي ب��د ال ال��خ��ط��ُب ادل��ه��مَّ وم��ه��م��ا

روح ضد واألندلس والشام العراق يف األقدمني مجَد خلَقت التي هي الهمة هذه
القومي، التعليم بقتل ج والتدرُّ الرشقيِّني لغِة إضعاَف الغرُب حاول لقد والقنوط. اليأس
الرشقي ينفَر حتى األوروبي اإلبداع عن بعجزه وإيهامه القومي، اللسان احتقار وتشجيع
ويمكن الغربيِّني. من املناصب واستجداء األعجمية الرطانة يف ويقع وآدابه لغته من

الوطن. وغايته الوطن، ووسيلته الوطن، بدايته تكون وطني، بتعليم ذلك مواجهُة
والصعلوك، األمري واململوك، املالك خلق طاملا قلٌب وال لساٌن الرشق يف ينفع ال
يف الرشقيون يرى وطاملا املادي، الخلق قبل الصوري العالم يف سواء والجاهل العالم
والعناء، الشقاء والعز العال طلب ويف هناء، الذل ويف حالوة، الوهن ويف مرارة، الحقيقة
يتم ال وطاملا والرعية، الراعي والعبد، السيد سياسية، مشكلة إذن الرشق يف املشكلة
الرشقي االستبداد للعالم، الرأيس التصور واألدنى، األعىل ثنائية الثنائية، هذه عىل القضاء
ويعوج الوهم، ضحيَة الرشقيون ويظل مسدود، طريق إىل الرشق يف إصالح كلُّ ينتهي
مثلما الرشقيني عىل ينطبق ال لذلك استقام. إذا ويستقيم حاكمه، باعوجاج الرشقي
من الحاكم ليس تكونون عليكم يوىلَّ مثلما عليهم ينطبق بل عليكم يوىلَّ تكونون
والثاني والشورى، الديموقراطية طريق األول الحاكم. نوع من املحكوم بل املحكوم، نوع
مولٌع املغلوب أن قبل من خلدون ابن الحظ وكما والقهر.11 والتسلط الدكتاتورية طريق

الغالب. بتقليد
الغرب مطامُع وامتدَّت الرشق. يف الغرب َطِمع والغرب الرشق بني التقابل ولهذا
مثَل مصريُها يكون بأن مهددًة وأهله الرشق ممالُك وأصبَحت الرشق. دول عموم إىل
والرسقات. والتعدِّي املنكرات وارتكاب الفوىض سبب واالحتالل واالحتالل، مرص مصري
ونشطت كلمتَها َدت ووحَّ الرشقية األمم نهَضت إذا إال قريٌب والسقوط منصوبة فالرشاك

.٣٩٦ خاطرات ص٣٥٣ / ١٩٠ / ٢٣٩–٢٤٢، األعمال، 11
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ورش واالستقالل. الحرية ومقومات امللك، أسباب وحفظت العزم، أولو وعمل عقولُها،
الدولة تقسيم وبعد االختالف. عىل واتحادهم االتحاد، عىل اختالفهم الرشقيني أدواء
تطالب مركزي، ال نظام يف الذاتي استقاللُها منها لكلٍّ خديويات، عرش إىل العثمانية
وحتى الغرب مطامع من لها حماية السلطنة عىل باالعتماد اآلن والهند وأفغانستان إيران
بالحجج والرشقيني املسلمني إيقاَظ إذن األفغاني هدُف كان للرشقيني. الرشُق يعوَد
لم ملن واملهانة والذل االستعباد أسباَب لهم ليبنيِّ حكمهم فظائع وإظهار والرباهني
ولكن شْمَله. ويلمَّ سقوَطه ليؤجَل أو االستعمار براثن يف الرشق ممالك من بعُد يسقط
واملسكنات الدين، عن لبعِده االنحدار يف وهو إيقافه يمكن ال كان الرشق ممالك انهيار
مع هنا األفغانيَّ وكأن األحياء، ميت من خريٌ األموات وموت واملوت، املرض عن تُغني ال

والنهضة. السقوط يف التاريخ حتمية

األح��ي��اء م��ي��ت ال��م��ي��ت إن��م��ا ب��م��ي��ت ف��اس��ت��راح م��ات م��ن ل��ي��س

األوربيون ع وسَّ االستعمار، نشأة عىل األخالقي الباعث وهو الطمع، هذا وبسبب
والخديعة. واللني والحكمة بالدهاء أو والغزو والقتال بالحرب ذلك يف وتفنَّنوا ممالكهم،
إىل وحكَّامه مستعمرات، إىل الرشق ممالك وتحويل االستعمار، إىل كالهما أدى وقد
االشتقاق، حسب والتعمري اإلعمار يعني فإنه األضداد من «االستعمار» ولفظ مستعمرين.
الغنية البالد إال تُستعمر وال واالستعباد، واالسرتقاق التخريب يعني الواقع يف ولكنه
أمام الضئيلة املقاومة تنفع وال وخمولهم. أهلها لجهل وتربتها ومعادنها ثرواتها يف
أو مللك تثبيتًا أو ألمري انتصاًرا حربية، بلعبة االستعمار يدخل وقد الحديثة. املعدات
قوية وشعوب دول تسلُّط االستعمار ورقيه، الشعب وحب الصداقة وبدعوى لثورة قمًعا
إىل والتاريخ الشعوب حركة أسباب والعلم فالقوة وجاهلة. ضعيفة وشعوب دول عىل
الحياة، لقانون تخضع والدول ثابت. تاریخي قانون فهو والجهل. الضعف مناطق
من يخىش الضعيُف واملوت. الحياة قوانني وهي واالنهيار، النهضة والسقوط، القيام
فقام األمريكيِّني، اإلنجليز استعمر ويستعبده. الضعيف يستذل والقوي ويرهبه، القويِّ
وقاد الشكوى. إىل اللجوء دون االستعمار من وتحرروا اإلنجليز، ضد بثورة األمريكيون

الشاعر: لقول طبًقا واشنطن جورج استقالَلهم
وال��ل��ع��ب ال��ج��د ب��ي��ن ال��ح��د ح��ده ف��ي ال��ك��ت��ب م��ن أن��ب��اء أص��دق ال��س��ي��ف

121



األفغاني الدين جمال

ورومانيا وبلغاريا األسود والجبل والعرب اليونان العثمانيِّني، والياُت استقلَّت كما
استعمار بني إذن األفغاني يفرق ال واالستقالل. الحرية عن مدافعة صغرية دويالت وهي
حتى املستعَمرين صفَّ ويأخذ أوروبا، رشق لدول األتراك واستعمار ألمريكا إنجلرتا
حضوُر يكن لم املسلمني. من كانوا ولو حتى املستعِمرين ضد النصارى من كانوا ولو
والحرية العدل حضور األوائل، املسلمني الفاتحني حضوَر البلقان دول يف عثمان آل
واالستغالل والقهر الظلم حضور األجنبي، املستعمر حضور كان بل والتعريب واملساواة

والترتيك.12
إنكلرتا سياسة الرتتيب وعدم التكرار من وكثري التفصيل من بمزيد األفغاني ويحلل
وثورة مرص يف عرابي لثورة وقمعها والسودان والهند ملرص واستعمارها الرشق يف
منذ املتعددة الهند ثورات عىل ثم املغول إمرباطورية عىل وقضائها السودان يف املهدي
فهلوع البيت يف ما عىل هلع الثائر الخطيب وهو فنية، بصورة ويبدأ املايض. القرن
الهند يف بريطانيا حال هذا ورائه. من وانفضالجدار املرصاع، فانخلع الباب، إلغالق
إنجلرتا أرادت الجدار. وانهدم الباب فانخلع أمن، باب تريد كانت السويس. وقناة
إنجليزيٍّا. جيًشا املرصي بالجيش وتبدل حمايتها، تحت تدخلها أن مرص احتاللها بعد
روع وتسكني أموالهم بتنظيم املرصيني وإرضاء مستقلة، سلطًة السودان يف وتُقيم
استوَلت حتى فيها حامية قسم لكل وأقامت الهند، يف املمالك قسمت ثم العثمانيِّني.
مرص يف يحدث بما العثماني واالستبشار اإلنجليزي اإلحسان غطاء تحت الهند عىل

والهند.
كطريق مرص يف بالتدخل إنجلرتا وسارَعت السودان. يف املهدية الدعوة ظهَرت ثم
الخوف وبدأ اإلنجليز. من القلوب ونفَرت األحمر. البحر سواحل عىل الدماء وسالت للهند.
الهند. باب العرب فجزيرة اإلسالمي. والرشق الغرب وطرابلس اإلسالمي املغرب يف
وجلب ظلًما، فشتَّتَهم املحاربني كلمة لتفريق السودان إىل باشا جوردون إنجلرتا وأرسَلت
منَْح وأراد الثورة، إلخماد املسلمني بني املسيحية لنرش السويد من بروتستانت قساوسة

مهما دولة ألي االستعمار وأن واملستعمرين، املستعمرات يف رأيه ص٤٤٧–٤٥١، األعمال، االستعمار، 12
خاطرات، ذلك، عىل واألدلة لالسرتداد قابلة عارية أثواٌب إال هي إن فمستعمراتها واقتداًرا، قوة تعاظَمت
عىل وسيقع وقع ما لرفع الوصول كيفية يف ورأيه الرشق، نحو باملطامع ساعون الغربيني أن ص١٢،
ص١١. خاطرات، املطلب، ووعورة والتدبري الحكمة من األمر ذلك يلزم ما وخطر الحجر، من وأهله الرشق
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الجنرال بقيادة إنجليزية قوٌة فذهبَت سعيه. يف أخفق ولكنه كردفان. أمري لقَب املهديِّ
الذين اإلنجليز الضباط من وهس بيكر رشف السرتجاع األحمر البحر سواحل إىل جراهام
ثمانمائة منهم وقتَل السودانيِّني، العراة من آالف ثالثة وغلبوا املهدي. أنصاُر هزمهم
آالف بعرشة املهديُّ فتك وقد وتقاوم. تحارب وظلت القبائل تجبن لم ذلك ومع بدوي
جيش قواد مشاهري تحت وكلُّهم وخمسمائة، بألفني أخرى ومرة مرة، بريطاني جندي
نجَحت أنها إنجلرتا تخيََّلت إليه. املنتسبني بعض انهزام عزمه يف يفتُّ فال إنجلرتا.
وليس الثاني. غليوم أو األول نابليون وكأنها معركة يف انتصارها عىل الدول وهنَّأَتها
واملرصيني العثمانيني بفضل قليًال تهدأ قد ولكنها الثورة يخمد أن غوردون أفكار يف

املهدي. مع املتعاطفني
التفتَت ولكنها واملرصيني. العثمانيني بتأييد الهند باب حفظ إنجلرتا يكفي كان
البناءِ انهيار عن الباب يغِن ولم وباكستان. أفغانستان الشمايل، الهند باب تقوية إىل
تركمان يتبعهم وقد مستقلني. كانوا أن بعد روسيا إىل مرو يف الرتكمان لجأ فقد كلِّه.
إىل الطريق بذلك فيفتح املذهب يف لهم مخالفون وهم فارس، إىل وينضمون رسخس
ضجر يف أفغانية قبائل وهناك الهند. إىل ثم سجستان إىل ثم قاين إىل ثم فراه إىل روسيا
األفغان عىل أخرى قبائل تخرج وقد الرتكمان. عمومتهم أبناء تتبع قد حكومتها من
إىل يتجاوزون وقد اإلنجليز. مع األخرية الحرب يف كانوا وقد السنة، أهل سلطة ضد
يمتد وربما الهند، وتهدد الهند، شمال إىل روسيا سلطان فيمتد لهم، لوعودها روسيا
إىل تقرَّبت أن بعد اإلمارة عىل واختالفها األفغان بقبائل واإليقاع السويس، قناة إىل
آلسيا. تتفرغ حتى أوروبا يف السالم حفظ عىل معهما معاهدة وعقدت والنمسا، أملانيا
يخافون املرصية. املسألة َرشك يف يقعوا وأالَّ القريب الخطر م تفهُّ لإلنجليز يمكن فهل
املرصيني؟ وبعض العثمانيِّني بمعونة إال عليها يقدرون ال وهم َرشِكها، يف ويقعون منها
بإنجلرتا، روسيا ورضب بروسيا، إنجلرتا رضب سياسة يؤسس هنا األفغاني أن فواضح
بروسيا، إنجلرتا تخويف عرصه، يف الكبريتني القوتني بني املصالح تناقض عىل واللعب
بني الباردة الحرب أثناء ذلك بعد اليشء، نفس حدث كما بإنجلرتا روسيا وتخويف
الثالث العالم وقادة الوطني التحرر حركات وقيام املتحدة والواليات السوفيتي االتحاد
االستقالل لصالح املتنازَعني املعسكَرين بني التناقض من باالستفادة النارص عبد خاصة

املتحررة.13 للشعوب الوطني
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بعد، فيما النارص عبد كان كما روسيا مع تعاطًفا أكثَر األفغاني يبدو ذلك ومع
لالستعمار معاديًا النارص عبد كان كما إنجلرتا يف ممثًال الغربي لالستعمار عداوة وأكثر
أهلها بني وتُوقع البالد تفتح فربيطانيا األمريكية. املتحدة الواليات بقيادة الغربي
يف اإلنجليز أهليهما. الستعباد ومرص الهند وتستعمر الرشق، أمور يف ل وتتدخَّ البغضاء،
الخارج. يف الظلم تمارس ولكنها الداخل، يف العدل تعرف األمم أرقى من أمة ذاتهم
إال الوجود يف ليس املوت، البرش من ولغريه اإلنجليزي، وهو الحياة. حقُّ له اإلنسان
عنهم يصدر ال لذلك له. العالم يف غنية بقعة وكل دافعه. الطمع اإلنجليزي، وحق هللا
اإلنجليز الرشقيِّني مطالبُة السفه ومن والخديعة. املكر ووسيلتهم الظلم. إال الخارج يف
إنجلرتا. تقبله لن ما وهو البالد عن التخيلِّ هو العدل معنى ألن اإلنصاف؛ أو بالعدل
بالعدل التشدُّق الخارج، يف والظلم الداخل، يف العدل إلنجلرتا املزدوج املعيار يكشف

اإلنساني. النوع عىل بالوصاية نفسها تخصُّ ثم عام كمبدأٍ
وعدم اإلسالمية األمة ُعرى تفكُّك الغرب، من الرشق استعمار عىل ساعد ومما
ولم ١٨٦٠م، عام الهند ثورة وقعت فقد واإليرانيِّني؛ األفغان مثل األقوام بني االتصال
ال وكذلك إخمادها، من اإلنجليز تمكن أن بعد إال وأفغانستان إيران إىل أخبارها تصل
واملراكيش والجزائري والتونيس واملغربي، فالرتكي املسلمني؛ إخوانهم أخبار الهنود يعرف
أن الهنود ويعلم الهنود، املسلمني من ماليني بها الهند اسمها مقاطعة توجد أنه يعلمون
األمم أحواَل أمة كلُّ تجهل ذلك ومع لفرحها. يفرحون إسالمية، عثمانية دولة األرض عىل
والهند اإلنجليزي. االستعمار تحت وقوعها باستثناء الهند أخبار أحد يدري فال األخرى.
والسالطني. امللوك أنظار ومطمح القدم منذ الفاتحني هدف كانت آسيا، يف غالية درة
الشمال، من الحجاج جيُش فتحها كما الشمال من فاتًحا ودخلها اإلسكندر، إليها زحف
يف الجيش وعطش الغزنوي. محمود السلطان فتَْحها أعاد ثم وكابول. بخارى من
إذا حياة يف خري ال الجيش أمام فأراقها ماء قربَة له السلطان خادم فأعطى الطريق
حتى وساروا الجند، س فتحمَّ العسكر سالمة فيه كان إذا املوت وفضل الجيش. هلك
تيمور فتحها ثم باملدافع ودكُّوها الهند، حصون عىل انقضوا ثم املياه مكان إىل وصلوا

يف رأيه ص٦٨–٧١، العروة، واإلسالم، اإلنجليز ص٤٦٠–٤٦٤، األعمال، الرشق، يف إنجلرتا سياسة 13

ص۱۱. خاطرات، والعربي، اإلنجليزي ووصفه اإلنجليز،
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مرات عدة ذلك بعد الهند وُفتَحت وأموالها. خزائنها من وأخذ اإليراني شاه نادر ثم لنك
عديدة. ومخارس بحروب

استعملوا بل أموال. وال دماء وال مخاطر بال العالم ثلث ملكوا فقد اإلنجليز أما
صادقني خدًما أنفسهم يعرضون األفاعي. جلود ملمس يف أسوًدا والحيلة، الخديعة سالح
الفرمانات، وتنفيذ األمراء، وتثبيت النظام، واستقرار األمن إىل داعني ناصحني، وأناًسا
الرعية، عليه وألبوا عليه، شوشوا حاذق رشقيٌّ ملٌك لهم تصدَّى فإذا السلطان. وتأييد
االتفاق أو عصيانه إىل ودعوا األمراء، من السفهاء عنه، بدًال وأيَّدوا، األحقاد، عليه وأثاروا
من الرشد سنَّ بعُد يبلغ لم صبي أو أحمق ضعيف أمري وتنصيب خلعه، عىل معهم
الراجات، وأقرُّوا األمراء، كلمة وفرَّقوا كتجار، انترشوا بالهند. ذلك فعلوا أقاربه. أو أبنائه
صغرية، ممالك إىل الهند لتقسيم التيمورية الدولة عن واالنفصال باالستقالل وطالبوهم
بالسيف. ومرة بالذهب، مرة عاونوه، املال إىل احتاج ما فإذا بلقب. أمري كلَّ وأغروا
بإحالل وطالبوا واإلضالل، والخيانة والجبن بالضعف واتهموهم عساكرهم، من ونفروهم
الجنود بعض مع إنجليزية وقيادة ونظام وبسالة قوة من عليه هم ملا محلَّهم اإلنجليز
محلية أسماء وأعطوها الحاكم، لحماية إنجليزية فرقًة عاصمة كلِّ عىل ووضعوا الهنود.
الوثنية. للحكومة والكشتية الشيعية، للحكومة والجعفرية السنية، للحكومة العمرية مثل
قليلة. أو كثرية بفوائد وأقرضوهم خزائنهم، اإلنجليز فتح الحكام خزائُن فرغت ما فإذا
الدين وسداد منها لالستفادة أرض بقطعة اإلنجليز طالب السداد عن األمري عجز ما فإذا
عىل والحصون القالع فيها سون ويؤسِّ البقاع، أخصب عىل أيديَهم فيضعون وإرجاعها،
بالحروب الحكام ويُغرون والتبذير، اإلرساف من بمزيد األمراء ويُغرون العواصم. أبواب
من جزء عن املهزوم تنازل مقابل يف الصلح عىل ويجربونهم ملساعدتهم، ويأتون بينهم،
قادوهم الجميع ضعف إذا حتى األمني، والناصح الصادق الخادم وهم للمنترص، أرضه
يقطع أن برشط املالكة العائلة أعضاء أحَد محلَّه وأحلُّوا خلعوه، أو بجنوده السياف إىل

اإلنجليز.14 مخالب يف الكل ويقع امتياًزا، يمنحهم أو أرًضا لهم

السلطان سرية من ويشء ومستقبلها الهند عن حديثه ص٥٠٨–٥٢٩، األعمال، واالستعمار، الهند 14
بعد وحالتها باشا عيل محمد عهد يف مرص حالة بني واملقابلة األقطار، لتلك بفتحه الغزنوي محمود

ص٢٤١–٢٧٢. خاطرات، االحتالل،
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عرص يف أيًضا مرص يف املعروف التفصييل الوصف هذا يف األفغاني ويستمر
توفيق ثم سعيد ووضع وخلعه السويس قناة أسهم رشاء ثم بالديون وتكبيله إسماعيل
فعندما الشمال. يف خاصة الهندية القارة شبه عىل مركًزا مرص، احتالل حتى مكانه
فتدخلوا األفغان. تسلُّط من اإلنجليز خاف والبنجابيِّني األفغانيِّني بني الحرب وقَعت
وأجَىل يليها، وما بيشاور لهم تركوا حتى القول بلني األفغانيِّني وسحروا بينهم. للصلح
بأنفسهم، وافتتحوها بنجاب عىل اإلنجليز زحف سنوات بعرش ذلك وبعد بنجاب. األفغان
أن أيًضا حدث وقد األوان. فوات بعد الحيلَة األفغان وأدرك بيشاور، عىل واستولوا
وجعلوا ابنَه، منه بدًال وأقاموا والحزم، البصرية فيه رأوا أمريًا الهند يف اإلنجليز خلع
ولم عسكره، عىل واستولوا مملكته، وأداروا خزائنه، عىل واستولوا عليه. أوصياء أنفسهم
واملحبة النظام، واستقرار واإلصالح العدالة راية تحت ذلك لهم وتمَّ االسم. إال له يبَق
األلقاب تُلهيهم الرشق وأمراء يجوع. حتى تركوه لندن إىل امللك اشتكى وإذا واإلخالص.
راجا، نائب، مثل: بها، يلتذُّ حقوق أية من مجردًة كانت ولو حتى واأللفاظ واألسماء
ويوزعون السامية. الوظائف كل عىل اإلنجليز يستويل الوقت نفس ويف سلطان. خدیوي،
عىل الذين أوًال الفرس مثل اآلخر، البعض عىل بعضها لتقريب الطوائف عىل بعضهم
يف حظوٌظ للمسلمني فليس املسلمون. وأخريًا الوثنيون ثم املجوس، وهم زرادشت، دين
أولياء أنهم اإلنجليز يدَّعي الوقت نفس ويف والوثني، املجويس يرتكه ما إال الوظائف

الكريم. القرآن يف الجهاد بآيات يؤمنون الذين املسلمني علماء وينفون املسلمني،
اإلنجليز وأهان وتقطيعها. نهبها بعد اإلنجليز بفضل خراب إىل الهند تحوََّلت
مع العالية األماكن يف اإلنجليز وتسلط البرش. من ليسوا ألنهم بالعيصِّ يركلونهم الهنود،
أنهم يعتقدون كانوا أنهم مع الهنود يذلَّ لم إيران من قادًما الهند فتح الذي الرباهما أن
مثل الوثنيِّني وعاملوا الهند، املسلمون وفتح معهم. الهنود وأرشكوا اآللهة، ساللة من
أن مع ب بالتعصُّ املسلمني يتهمون الشقاق، بينهم اإلنجليز أوقع حتى املسلمني معاملة
وظيفة يف هندي يوجد ال اإلنجليز حكومات ويف ووثنيِّني وشيعة سنة املسلمني حكومة يف
يحيط ما عىل ال اإلنجليز نقمة جلبَت الهند ونعمة النقمة. تجلب النعمة ولكن رشيفة،
النقمة أتَت الهند. عىل حفاًظا تأمينه يجب ما خالل من يعتربونه اإلنجليز ألن بالهند؛
املحافظة بحجة قربص عىل العثمانيِّني من إنجلرتا استوَلت فقد ومرص. العثمانيِّني عىل
وقناة مرص الحتالل الحجة نفس كانت وربما املتوسط، رشق يف إنجلرتا ممتلكات عىل
وكلها طارق، وجبل املندب وباب وعدن وسواكن مصوع والسودان الهند باب السويس
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فلم أفغانستان عىل التحايل نفَس اإلنجليز حاول وقد وإيران. وأفغانستان للهند أبواٌب
ولكن التسليح درجات أعىل يف وهم الحتالله جندي ألف ستون قوامه بجيش فأتَت تُفلح
مناطق إىل تقسيمها تم فقد العجم بالد أما الحيلة. إىل اإلنجليز فعاد األفغان، هزمهم
ومالطفة إيران، عىل والقسوة مرة األفغان مالطفة اقتصاديٍّا، وروسيا إنجلرتا بني نفوذ
توحيد الحالتني، كلتا يف كاسٌب والعدو بأخيه، لألخ رضبًا األفغان، عىل للقسوة مرة إيران
شغب إلحداث أو بريطانيا ليُخيَف الهند األفغاني يأِت ولم األصدقاء. وتفريق األعداء،
إنما حكمها. من أمِنها وعدَم ضعَفها يُثبت أعزل عالم من بريطانيا خوف ولكن عليها

االستعمار. مواجهة يف الرشق ويقظة الهنود استنهاُض األفغاني مهمة
مدينة خارج عظيم هيكل أسطورة ويرشح الرمز. أسلوَب األفغاني ويستعمل
املوت. يحب شخص فأتاه موته. سبِب معرفِة دون مات إال أحٌد يأوه لم إصطخر
اختفت ثم الحياة. َسِئم ألنه بها ب فرحَّ به. الفتك تريد مزعجة أصواتًا وسمع
جنازته لتشييع أتَوا الصباح ويف والدنانري. الدراهم وتناثَرت الطلسم، داخل األصوات
حقيقة ال مما بالفزع كان إنما هلك َمن هالك ألن وذلك مستبًرشا. حيٍّا فوجدوه
حال هكذا الفزع. من فيه الداخلون يموت عظيم هيكل بريطانيا فكذلك له.
مجتمعة، قوة الهند إىل اإلنجليز ذهب فقد له. وجود ال شبٍح من يخافون الهنود،
وغلبوا الواسعة، الهند أرايض إىل والربتغاليِّني والهولنديِّني الفرنسيِّني مع وتسابقوا
وهولندا. والربتغال فرنسا الظاملة، األمم من بتخليصهم وأوهموهم الهنود، قلوب طيبَة
من ماليني وثمانية مائتني نحو عىل وبرما الصينية والهند الهند يف اإلنجليز سيطر
صيحتَه األفغاني فيهم ويصيح بالطنني. اآلذان وا ألصمُّ ذبابًا كانوا ولو الرشقيني،
ومن الربيطانيِّني، حاميتكم مع ذبابًا املاليني بمئات تُعدون وأنتم كنتم لو الشهرية
ال بمجموعهم وهم استقاللكم لقتل سالحها فحمَلتهم أبنائكم من استخدَمتهم
طنينُكم لكان ذبابًا قلت كما املاليني مئات أنتم كنتم لو األلوف، عرشات يتجاوزون
ولو وقًرا. ستون غالد املسرت كبريهم آذان يف ويجعل العظمى، بريطانيا آذاَن يصمُّ
سلحفاة منكم كالٍّ فجعل هللا مسخكم وقد الهنود من املاليني مئات أنتم كنتم
إىل وعدتم القعر إىل لجررتموها العظمى بريطانيا بجزيرة وأحطتم البحر وخضتم
الهند إىل أتى الغزنويما والسلطانمحمود للنساء البكاء أن …اعلموا أحراًرا هندكم
االستقالل سبيل يف املوت يستقبلون ال لقوم حياة وال السالح. شاكيًا أتى بل باكيًا

باسٍم.15 بثغٍر
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إىل الهنود من املاليني تحويل بالساتياجراها، ذلك بعد غاندي قه حقَّ ما وهذا
زغلول وسعد غاندي استأنفه ما وهو اإلنجليزي. االستعمار مواجهة يف برشية قوة
للسودان تفتيت من اآلن يحدث كما وليس قبل من واملهدي وعرابي ونهرو النارص وعبد

غربًا. مرص واتجاه مرص، عن وعزله

بفتحه الغزنوي محمود السلطان سرية من ويشء مستقبًال الهند عن له حديث ،٥١٨-٥١٩ األعمال، 15
ص٢٦٦–٢٧١. خاطرات، ومرص، الهند ص١٢ / ٢٥٨-٢٥٩، خاطرات، األقطار، تلك
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السادس الفصل

مرصوالرشق

الرشقية املسألة (1)

إىل الخاص من بدأ أو مرص إىل الرشق من الخاص، إىل العام من األفغاني بدأ سواء
مرص. مركزه والرشق الرشق، بؤرة مرص واحدة، النهاية فإن الرشق إىل مرص من العام،
واملستقبل. والحارض املايض يف الرشقية املسألة يف املوضوع بتأصيل األفغاني ويبدأ
حربًا انترش الرشق. روح من جزءٌ العربي واملغرب ومرص الرشق، يف اإلسالم انترش فقد
ومرص والعراق الشام إىل العربية الجزيرة شبه من انطالًقا عرص، أقرص يف صلًحا أم
اآلداب وانتشار االجتماعي والرتابط املساواة عىل يقوم ديني بدافع وتركيا والهند وفارس
واملساواة والحرية والعدل بالعهد والوفاء الصدق مثل الفاضلة واألخالق العربي واللسان
إىل الرومانية مرص وتحوَّلت العروش. سقَطت لذلك والشجاعة. والكرم امللهوف وإغاثة
اآلداب. وكذلك التعرب وسيلة الفضائل كانت والعراق. سوريا وكذلك عربية، إسالمية
لسانهم بها ويحلون الغري، آداب يقدرون اإلسالم، قبل حتى األوائل، العرب كان فقد
يُماثل كلدة بن الحارث مثل الطبيب الحكيم بينهم من وظهر أنورشوان. كرسى مثل
وحافظت أقوام استعمرت ما وإذا األول. املكان قبيلته يف للشاعر وكان الفرس. حكماء

تحرُِّرها. أسباِب أحَد يكون ذلك فإن لسانها عىل
حتى أوروبا كبد يف األتراك توغل ثقافيٍّا. وليس عسكريٍّا كان فقد الرتكي الفتح أما
ترك كما آثاًرا يرتكوا لم ولكنهم األسود، والجبل والرصب بلغاريا عىل واستولوا فينَّا،

الشاعر: قال وكما واألندلس والعراق والشام مرص يف العرب

اآلث��ار إل��ى ب��ع��دن��ا ف��ان��ظ��روا ع��ل��ي��ن��ا ت��دل آث��ارن��ا ه��ذه



األفغاني الدين جمال

البلقان دول ثارت لذلك يرتِّكوه. أو غريَهم يعرِّبوا لم األتراك ولكن األتراك تعرَّب
األتراك باعرتاف أثًرا يرتك لم والرتكي واللني، والتسامح بالحكمة العرب عرَّب ضدهم.
تتبع لم غزو. مجرد األتراك وفتوحات حضارية العرب فتوحات باشا. ضيا مثل أنفسهم
اإلسالم األتراك أخذ العربي. اللسان قبول وهو سليم، والسلطان الفاتح محمد سنَة األتراك
وللشعوب للناس الحضاري اإلسالَم وراءهم يرتكوا ولم البدوي، العقائدي الشعائري
وانقراض اضمحالل عوامل وكلُّها واإلرساف. والبذخ والرتف السفه يف وانغمسوا املفتوحة.
عىل العرب وفضل مضمون. دون شكًال ولكن كالعرب مسلمون األتراك للعمران. وزوال
عيوُب تظهر حني يف اآلثار يرتكون كالعرب والفرنسيون والعمران. اآلثار ترك األتراك
َما إِالَّ ِلْإلِنَْساِن َليَْس ﴿َوأَْن بآية األفغاني ويستشهد السبعينية. الحروب يف لفرنسا األملان
الشعوب يف العرب أثر لقد النجاح. سبيل وهو اآلثار. ترك بأنه السعي ويفرس َسَعى﴾،
األرض كل يف والحضارة باللغة اإلسالم وانترش والعلم، اللغة لديهم، ما أفضل بإعطائهم
بحريَّة املجموع كيان وحفظ املساواة قيم ونَْرش بالجزية، وليس الدين بآداب القديمة
أخالق ذلك وسبُب واالجتماعية. والفكرية اللسانية التعددية عىل اإلبقاء مع إكراه دون
العربي اللساُن انترش بلسانهم. واإلعجاب الوافدين، أخالَق األمم واستحسان العرب،
فيها ساهم وقد واملواعظ. واألمثال الِحَكم العربية، اآلداب بسبب بل الفتح بسبب ليس
املدن يف الحرض وضيَّقها والقفار الرباري يف البدو عها وسَّ العربية ولكن والحرض. البدو
إىل الطبيعة من لها وانتقال للغة خسارة والحرض البدو من التحول وكان واألمصار.
وروسو. األفغاني بني ذلك يف فرق ال والتقليد، ت التزمُّ إىل واإلبداع الحرية ومن الصنعة،
إليها، والتعليم األسلحة إدخاَل الغرُب حظر أن بعد للرشقيِّني الوطنية الرتبية لزمت لذلك
الرشقيِّني فحياُة له. والعمل الوطن عن وإبعادهم الوصاية تحت إلبقائهم والعلم القوة أي
املسألَة األفغاني يدرس عنهم.1 الحجر وفك فيهم الغرب لحكم موٌت الصحيح بالعلم

ضيا الرتكي والشاعر املؤرخ عىل أشكل ملا تفسري ص۲۲۳–٢٢٥، األعمال، واألتراك، العرب بني 1

وحجج فتوحاتهم يف للعرب ما لهم يكن ولم أوروبا، يف توغلوا أن بعد أثًرا األتراك ترك عدم من باشا
والفاتحني الوفود فضائل تأثري يف قوله ص۲۱۹-٢٢٠، األعمال، والتعرب، العرب وأيًضا الدين جمال
اللسان، آداب فعاليات ص٨٤–۹۰، خاطرات، لسانهم، وانتشار فتوحاتهم يف بالعرب املثل ورضبه
يف ارتآه وما الرشقية املسألة ص٩۳-٩٤ / ٣٩٦. خاطرات اللسان، آداب تأثري ص٢٢٠-٢٢١، األعمال،
واألخذ رسميٍّا لسانًا العربي اللسان باتخاذ سليم والسلطان الفاتح محمد السلطان لفكرة وتبجيله حلِّها
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والرشق مرص

بفلسفة السياسة فلسفة الرتباط نظًرا تاريخ وفيلسوف سياسة كفيلسوف الرشقية
الخالفة بها ويقصد السيايس. النشاط مجال والتاريخ التاريخ، محرك السياسة التاريخ،
مثل والياتها وحال أوروبا ورشق للبلقان فتوحاتها وطريقة وتفككها وضعفها العثمانية
ع يتذرَّ منها. كلٍّ لصالِح الدين واستعمال والرشق، الغرب بني الرصاع وجوهرها مرص.
قادة ر يسخِّ يتحرك. ال خامل صامت دين كل وأهل باإلسالم، والرشق بالنرصانية الغرُب
الدنيا اإلسالم قادة ر ويسخِّ حياتهم، أمور ويحسنون الدنيا، أجل من الدين النرصانية
وسيلة الدين الغرب يف مًعا. والدنيا الدين فخرسوا بأحكامه يعملون وال الدين أجل من
إحياء من التحول الغرب نهضة سبب وسيلة. والدنيا غاية الدين الرشق ويف غاية. والدنيا
الدنيا علوم إحياء من التحول املسلمني تخلُّف وسبب الدنيا، علوم إحياء إىل الدين علوم

الدين.2 علوم إحياء إىل
املسلمني، ضد املسيحيني امللوك حقَد القسطنطينية الفاتح محمد فتُْح ولَّد لقد
وسلب اضمحاللها عىل والعمل العداء العثمانية الدولة وناصبوا لهم، الكيد يف وأخذوا
والتغلُّب الحروب استمرار ألن املسئولية؛ من جزءًا العثمانيون ويتحمل منها. فتوحاتها
العثمانية الدولة أن ولو وحدها. بالقوة وليس والعلم بالقوة إال يكون ال فيها واالنتصار
املادية الفتوحات وزاوجت وعمرانه، وحضارته مدنيته يف وجاَرته الغرب حركاِت راقبَت
بني التباين هذا ظهر وملا رشقية، مسألة هناك كانت ملا اليابان فعلت كما العلمية بالقوة
عىل الجهل حكومة انهزمت وملا الغربيِّني. عند وعلم وقوة العثمانيِّني، عند وجهل قوة
اآلن املسلمون وينهزم القوة. مصدر بالعلم اآلن املسلمني الغرب يهزم العلم. حكومة يد
فقد الرشقية. املسألة سبَب وحده الديُن ليس إذن الضعف. مصدر بالجهل الغربيني أمام
ولم البالد فتحوا بالنرصانية. تمسًكا أشد نصارى أهلُها وبقَي املمالك، عثمان آل فتح

التاريخ شواهد وأن خصوًصا العرب ترتيك مطلب استحالة عىل وبراهينه ص۲۰۹. خاطرات بتعميمه،
وباإلجمال استعجم، عربيٍّا أن يسمع ولم استعربوا األعاجم من كثريًا أن عىل تُربهن إذ القاطعة؛ األدلة من
العثمانية، اململكة العنارصيف حاالت وتناوله املوضوع يف توسع عىل الرشقية املسألة حلِّ يف ارتآه ما نتيجة
إفاضة وفيه التأثري، من لذلك وما وتاريخ ولسان مدنية من لألقوام الثابتة األسس وذكره روجها حيث من
غرور عن ذلك من يأتي ما وبني به واألخذ العدل بإجراء وحب علم من الفاتح يأتيه عدل بني الفرق ذكره

ص۱۲. خاطرات، عرًضا، ذاك إذ العدل وإتيان وعزة
الحديث، العالم يف اإلسالم يف الدنيا؟ علوم إحياء أم الدين علوم إحياء والتنمية، التصوف دراستنا: انظر 2

(باإلنجليزية). ص١٦–٤٣ ،١٩٩٥ القاهرة املرصية، األنجلو والتنمية، واأليديولوجية الدين ج١،
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األوروبيِّني عىل أوًال األتراك انترص وتعاليمه. بآدابه عملوا وال لغته، وال اإلسالم ينرشوا
يفعل كما والعلم القوة بني وجمعوا به. جاهلني أوًال األوروبيون كان وقد العربي، بالعلم
طاملا طاعتهم يف النصارى وظل والعدل. القوة بني السالطني وجمع اآلن. األوروبيون
انعكس ثم املحكوم. يف والجهل والضعف الحكم، يف والعلم القوة بني يجمعون كانوا
نَُداِولَُها اْألَيَّاُم ﴿َوتِْلَك القانون، بنفس حاكم إىل واملحكوم محكوم، إىل الحاكم فتحول األمر
ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد ﴿َوَلْن تَبِْديًال﴾، ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد ﴿َوَلْن ثابت، قانون وهو النَّاِس﴾، بنَْيَ

تَْحِويًال﴾.
واستخلص الصغرى. بآسيا الهجري السابع القرن يف العثمانية الدولة قامت
الغرب. من والروح الرشق، من امللك من السلجوقيِّني بيد ما األول عثمان السلطان
اململكة يف كانت وقد وأوروبا. آسيا التقاء منطقة وهي البلقان، جزيرة شبه عىل وركزوا
ورومانيا والرصب اليونان تركيا غري وفيها وغربية. رشقية إىل قسمتها بعد الرشقية
كانت وقد سياسية. وميول وطوائف وعروق مطامع منها أمة ولكل األسود. والجبل
عىل نطاقها توسيع يف تطمع صغرية دويلة كل تزال. وال والقالقل الفتن مهد البلقان
ساعَدا اللذَين والنمسا كروسيا الكربى؛ الدول من كلية ابتالعها أو جاراتها حساب
حجة مثل والرصبي الساليف العنرص عن الدفاع ذريعة تحت االستقالل عىل البلقان

اإلسالمي. الحكم من وتخليصها النرصانية
أربعة األتراك حكم تحت وبقيَت ١٣٨٢م. عام بلغاريا الثاني مراد السلطان افتتح
قازان من نزحوا والفنلنديِّني، املجريِّني مثل مغولية أصول من أشداء قوم وهم أجيال.
االستقالل عىل تعودت امليالدي. السابع القرن يف البلقان ونزلوا وأوروبا، روسيا يف
ثم الروس. عليها فاستوىل وتخلََّفت تقهقَرت ثم البيزنطيون. َخِشيَها وقد نشأتها. منذ
ثم الرشقية. الرومانية اململكة من جزءًا وصاَرت الروم، فتَحها حتى وضعَفت استقلَّت
وراءهم شيئًا يرتكوا لم العثمانيِّني ولكنَّ العثمانيون. ففتحها ثانية مرة وضعَفت استقلَّت
مع يتطورون ولتاريخهم، ولسانهم ودينهم لجاهاتهم البلقان وتركوا شيئًا، يُبدلوا ولم
وبدأت فنهَضت باإلسالم. وفخر وغطرسة فخفخة يف قاعدون األتراك والحكام الغرب.

العثمانيِّني. تُهدد
قرون أربعة مدة بها األتراك وظل ١٣٨٩م. عام الرصَب الثاني مراد وفتح
الجزئي االستقالل من نوع عىل بعدها حصلوا عاًما عرش أربعة ثورتهم من بالرغم
حتى اليونان العثمانيون أخضع كما بلغاريا. مثل ١٨٧٨م عام ثانيًا النهائي ثم أوًال
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فيها اشرتك سنوات سبع دامت حروب وبعد الغرب، بمنارصة استقلَّت ثم ١٨٢٩م. عام
الجزية لهم وأدَّت رومانيا العثمانيون وأخضع باشا. إبراهيم بقيادة املرصي األسطول
ثارت ثم روسيا. عليها استولت حتى العثماني الحكم تحت وظلت ١٧١٦م، عام حتى
وسكانه األسود الجبل القانوني سليمان السلطان فتح ثم ملكية. وأصبحت ١٨٦٦م، عام
لم العثمانية الدولة أن والخالصة ١٨٦٢م. عام العثمانيِّني عن استقل ثم الصقالبة. من

والرقي.3 التقدم من الشعوب يمنع ا سدٍّ وكانت االستعمار. تُحسن تكن
طرَيف عىل وأخالق، وعادات ولسان، ودين تاريٌخ لها وممالك، أمم البلقان شعوب
يفعل كما ثقافة أو لسانًا أو دينًا العثمانيون يوحدها لم العثمانيِّني. مع نقيض
وتحررت املستعمرين. لغة فكان الدين، دون لتعميمه الرتكي باللسان بدءوا املبرشون.
والشام. مرص يف األوائل املسلمني فتوحات عكس عىل الكون لسنَّة طبًقا البلقان شعوب
حكم تحت البلقان الستمرت اإلسالمي والدين العربي اللسان نرشوا األتراك أن ولو
واألتراك. العرب بني النفور فبدأ العرب، ترتيك بدأ الرتك تعريب من وبدًال العثمانيِّني.
وقد العربي. اللسان بتعميم سليم والسلطان الفاتح السلطان فكرَة العثمانيون يقبل لم
املدينة أن مع لهم، عاصمًة القسطنطينية وجعلوا والبلقان، أوروبا يف العثمانيون توغل
وبغداد دمشق مثل املدينة كانت لالسرتداد. قابلة ألنها للملك عاصمة تكون ال املستعمرة
أمٌر القسطنطينية األتراك فتح وأن األطراف. عىل وليست العربي املحيط وسط عواصم
الرشيد واكتفى والعباسيون األنصاري أيوب وأبو وخالد يزيد فيه فشل أن بعد عظيم
أمريها، األمري فنعم القسطنطينية، لتفتحن بفتحها تنبَّأ الرسول أن مع بالجزية
جعلوها األتراك أن العيب الفاتح. محمد السلطان إىل إشارة الجيش. ذلك الجيش ونعم
وبخارى والهند واألندلس مرص مثل الوالة من عليها لكان قديًما ُفتحت ولو العاصمة.

وفارس.4
والفتن للقالقل نظًرا العثمانية الدولة يف ضعٍف مظهَر إذن البلقان فتُح كان
استقاللُها وكان مضمونًا، البلقان يف البقاء يكن لم لذلك الدماء. لسفك الجيوش وإعداد
ولكن تركيا. مخارس رأى أن بعد األعظم الصدر باشا عايل رأُي وهو للعقالء. معروًفا
تصدق لم وربما األمة. وسط بغداد يف الخالفة جعل برأيه، تأخذ لم العثمانية الدولة

ص٢٢٨–٢٤٣. األعمال، الرشقية، املسألة 3

ص٢٢٨–٢٤٣. األعمال، الرشقية، املسألة 4
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إسالمية نهضًة وتشهد األتراك، يد يف باقيًة زالت ما فالقسطنطينية هنا. األفغاني نبوءة
األندلس. اسرتدَّ كما اسرتدادها عىل الغرب ذلك لشجع إمارة كانت ولو معارصة.

وقد املأمون، أو الرشيد سنة عىل وجروا أهلها، يف وعدلوا األرض، األتراك ر عمَّ لو
يقبلوا ولم العمران، دون الحرب إال يحسنوا لم سلطانًا! وأكثرهم األرض أمم أغنى كانوا
اللسان خال ولو فأغناه، الرتكي اللسان دخل والذي واألدب، الدين لسان العربي، اللسان
التعبري عن ولعجز األرض، لغات أفقر من لكان والفارسية العربية الكلمات من الرتكي
العرب، ترتيك يعقل فكيف وبيان. ونثر شعٌر لألتراك كان وملا البدوية، األمة حاجات عن
خاطب لقد لسانًا؟ املسلمني لغري العربي اللسان وأصبح باالستعراب، العجم تربك وقد
ال وكان اإلصغاء. جيد يكن لم السلطان ولكن األمر يف الحميد عبد السلطان األفغاني
االعرتاف يريد ال وكان صائب. أمٌر سليم يرى كان كما العربي اللسان فضل أن يرى
ضد هنا األفغاني أن وواضح خطأ. كان البلقان جزيزة شبه وفتح أوروبا يف توغلهم بأن
املسلمني جانب من كان ولو حتى والقهر بالقوة الشعوب أرايض واحتالل االستعمار،
احتالًال وليس لها، تحرير ولكنه للشعوب استعماًرا ليس اإلسالمي فالفتح األتراك؛
حني يف فتحوها بل والشام وفارس مرص العرب املسلمون يحتلَّ لم لها. فتًحا بل لألرض

يفتحوها.5 ولم البلقان جزيرة شبَه العثمانيون األتراك احتل
من التصورات وإخراج اإلصالح، وقُت وانقىض األفغاني. رأي يف األمور، ساءت لقد
وأوج قوتها عنفوان يف العثمانية الدولة كانت أن بعد العمل، ميدان إىل النظر ميدان
إمكان يف يَُعد ولم الضعيف. عىل القوي ينترص وحدها. للقوة اآلن األمر أصبح عزتها.
السلطان أو سليم السلطان أو الفاتح السلطان يفعله كان ما الحميد عبد السلطان
االعرتاف بل يكون أن ينبغي ما تحقيق األفغاني، رأي يف اآلن، األمر يَُعد لم سليمان.
تحقيق ليس الفقهاء، وبلغِة املمكن، تحقيق بل الواجب تحقيق وليس كائن، هو بما
املستحيل، طلب ليس سلبًا. العمل بل إيجابًا العمل ليس الرضر، من اإلقالل بل املنفعة
غري يف العثمانية الدولة إبقاء وهو املمكن تحقيق بل أوروبا، يف العثمانية الدولة إبقاء

لسانهم، وانتشار وفتوحاتهم العرب يف املثل ورضبه واملستعمرين والفاتحني الوفود فضائل تأثري يف 5

أوروبا يف توغلوا أن بعد أثًرا األتراك ترك عدم من باشا ضيا الرتكي والشاعر املؤرخ عىل أشكل ما وتفسري
األثر ترك أن واستنتاجه اللسان، آداب وتأثري األسباب، وبيان فتوحاتهم، يف للعرب كان ما لهم يكن ولم
ص٨٤–٩٠. خاطرات الفخر، من يشء فيه وليس للتأثر أدعى حفظه وعدم امللك صون يف التفريط مع
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تدوينها ورفض اإلصالح، عن تصوراته يف الحميد عبد األفغاني حادث وقد أوروبا.
وليس خديويات إىل املمالك تحويل وجوهرها أحد، عليه يطَّلع ال ا رسٍّ األمُر يظلَّ حتى
باشا عيل ومحمد باشا باكري مثل اآلستانة من الوالة إليها يُرسل واليات مجرد إىل
نظام إن الدولة. رجال عىل وتوزيعها اآلستانة، إىل وإرسالها حقٍّ غري من األموال لجمع
للواليات خريٌ فهو الخديويات نظام أما للسلطنة، خري هو بل لها خريًا ليس الواليات
وحفاًظا السلطنة باسم الواليات عىل االستيالء يف اإلنجليز فعل كما السلطنة عىل وحفاظ
عثمانية املرصية العساكر وتكون السلطان، بأمر الوايل يأتمر أن أفضل وأيهما عليها.
طائعة خاضعة رعية املرصي الشعب يكون وأن السلطان، بجيوش باللحاق األوامر ذ تنفِّ
ولكنه السلطان من معينًا الخديوي يكون وأن خديوية، الوالية تُصبح أن أم للسلطان
االستقالل وإعطاء الالمركزية أنصار من األفغاني كان وشعبها؟ الخديوية ملصالح منفذ
استقالل إىل الذاتي االستقالل يتحول أن من يخىش كان السلطان ولكن للواليات. الذاتي
باشا وإبراهيم عيل محمد وكاد الخالفة. وتضيع العثمانية، الدولة تتفتَّت وبالتايل كامل
فقط آسيا يف ومساحتها والية، ثالثني من تتألف العثمانية السلطنة إن بمرص. يستقالَّ أن
مربع. ميل ۱۲۰۰۰۰ مًعا وإيرلندا بريطانيا مساحة أن حني عىل مربع ميل ٦٦١٠٠٠
وسورية وبريوت واملوصل والبرصة بغداد يف خديويات إىل الواليات تتحول أن يمكن
من الخديويات لحماية الدولة أساطيل تعزيز مع والحجاز والجزائر والقدس وحلب
كما الالمركزية الخديويات عن الدفاع عىل املركزية الدولة مهمة تقترص األجنبي. الغزو
الفيدرالية الدول وكل قديًما، السوفيتي واالتحاد األمريكية املتحدة الواليات يف الحال هو
تصبح كما البحر، عىل منفذ منها لكلٍّ واليات، ثالث إىل ذاتها تركيا وتتحول أملانيا. مثل
من أعظم منها واحدة كل ممالك أو خديويات عَرش مجموعها ويكون خديوية، ألبانيا
العثمانية الدولة عن االنفصال من خَرسته بما واللحاق التقدم عن يعوقها وال اليونان.
للعزائم. واملوهنة للهمم القاتلة البريوقراطية املركزية والسلطة التسلطي الحكم شكل إال
ه همُّ الذي البليد الخامل إما رجلني: أحَد إال الوالة من تُرسل ال اليوم العثمانية والدولة
العايل الباب يستأذن يشء، األمر من له ليس ولكن العاقل النشيط الرجل وإما املال، جمُع
يكون وأعوام أشهر بعد إال اإلذن يأتي فال حجران منه سقط بغداد يف جرس ترميم يف
عثمان آل السلطان يفوض أن األفغاني يقرتحه وما كلَّه! الجَرس جرف قد النهر طغيان
أمري كل مع ويكون الخصيان. وتقريبه النسوان، مع قعودهم من بدًال الخديويات إىل
إذن األفغاني همُّ كان عليه. وتكذب تحارصه التي حاشيته غري من وأمني فاضل وزير
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الوقت نفس ويف أجزائها وتوحيد التفكك من وحمايتها العثمانية الدولة عىل الحفاَظ
األفغاني، به ح يرصِّ لم ما وهو بعد، فيما وربما الذاتي، الحكم من قدًرا الواليات إعطاء
الدولة أساطيل وتعزيز بالرضورة، األتراك من وليس البالد أهل من وطنيِّني حكام تعيني
ملكها. اتساع حالة يف دولة ألية الوحيد الحل هو هذا األجنبي. الغزو من الواليات لحماية
الذي الفيدرايل النظام هو حديثًا، اإلنجليز تصور عن يغيب وال قديًما، العباسيون اتبعه

األمة. وحدة من إطار يف القومي الوطني الكيان عىل يحافظ
سمع أن بعد يشء السلطة من له يبَق لم بأنه شعر الحميد عبد السلطان ولكن
لتخت يشء يبَق لم للواليات. الذاتي واالستقالل العثمانية للدولة الفيدرايل التصور هذا
لإلبقاء ربما العروش، وعرش امللوك ملك له يبقى بأنه عليه األفغاني ورد عثمان. آل
عليه الحفاظ أجل من بالالمركزية اقتناًعا وربما عليه القضاء أجل من سلطات بال عليه
أن وظنَّ ألحد. يأمن ال الظن، سيِّئَ الحميد عبد السلطان كان واحد. آٍن يف الدولة وعىل
لوالية ُعنيِّ الذي كمال إسماعيل لحساب يعمل العثمانية الالمركزية عن بتصوره األفغاني
وإصالحها. الوالية لتحسني قرض عقد وحق صالحياته توسيَع وطلب الغرب، طرابلس
إسماعيل لحساب يعمل فإنه العرب ضد إسماعيل لحساب يعمل ال األفغاني كان وإذا
مستعِمًال اآلن، يشء عمل يمكن وال أوانُه، فات قد األمر أن رأى السلطان ولكن الرتكي.

اسكدار. اجتاز الجواد أن الرتكي املثل
السلطان وزن فلو الحميد. عبد السلطان ذلك بعد األفغاني يمدح أن والعجيب
الصعاب، مللكه ذلَّل لقد ودهاء. ذكاء لبزَّهم العرص رجاالت من أربعة مع الحميد عبد
بحججه. الجميع واقتنع الغرب، دول من صديق إىل العدو ل وحوَّ الغرب، دول أمام وصمد
العجز هو عيبه ولكن أزمة. كل من سامًلا ويخرج الغرب، ومطامع السياسة دقائق يعلم
قد السلطان أن مع كبري، الكبري وعيب امللوك، عيوب أكرب من والجبن القرار، اتخاذ عن
أول واإلسالم الدستوري، الحكم ومحاسن الالمركزية عن األفغاني أفكاَر بارتياٍح قبل
وأعد املسلمني. نهضة بها املناط الالمركزية، الدولة إلقامة نواياه وحسنت أقامه، من
ذلك أن وأقنعها العثمانية. املمالك ضد خطري عمل عىل أوروبا تتفق ال حتى يشء كلَّ
يف للتدخل أوروبا أحدثَتها التي الصغرية البلقان لدول فيقظ نفسها. عىل خرابًا سيكون
استطاع ضده البلقان توحيَد أوروبا حاوَلت وكلما مملكته. من أجزاء ولتقطع شئونه
«الطربوش»، العثماني الشعار ولبس البلغار، أمريُ له فخضع جمعوه. ما تفريَق بدهائه
يعترب األسود الجبل أمري وكان الجمعة. صالة حفلة يف وانتظم املشريية، برتبة وافتخر
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إىل أوروبا ذلك فدفع ابنته. تجهيز يف ملساعدته اإلعانة يطلب والده، أمام كاالبن نفسه
الصيادي الهدى أبي مدح األفغاني من واألعجب السلطان، حرب عىل اليونان تحريض
فهو الصيادي) الهدى (أبو الرجل أما ثمن. بأي والخالفة السلطان عن املدافع وهو
ويف لقومه. الخري من استطاع ما واستدرَّ ا رشٍّ درأ وقد السلطان. صحب عربي خري
الطاعنني. طعُن يناَله أن ينبغي ال وشمم وهمم كريم، وخلق هاشمية، هزة الرجل
السلطان إىل انسلوا الذين العرب من غريه مع قياسه من الرجل فضل عىل أدل وال

خدمته.6 ودخلوا

العثمانية مرصوالخالفة (2)

استقالل عن دفاع هو إنما العثمانية الخالفة عن والدفاع الخالفة. بؤرة هي مرص
منزلة جميًعا املسلمني قلوب يف ولها املقدسة. األرايض من فمرص وتقدمها؛ مرص
ومع والقلب. املركز يف مرص الدين. أركان من ركٌن عليها املسلمني وقلق كبرية.
فيه. الوطنية مرص روح وتجلَّت مرص، يف تجىلَّ أنه إال مرصي غري األفغاني أن
حق عن كتبتُه ما أن الحق وعزة قائًال: الوثقى العروة يف ذلك عن األفغاني ويُعلن
األموات عىل تُيلَ لو املصري سوء من به حذرُت وما الهمم من استنهضت مرصوما
ومراءٍ مزعجة أحالًما ألعدائهم وألحدثَت أجداثهم، ولرفرَفتعىل أرواُحهم، لتحرََّكت
عىل براهنيوأدلة وال مرص، ذكُر فيه إال الوثقى العروة من يخلوسطٌر ال كاد مريعة.
السلطنة أجزاء يفكك مستطري رشٍّ من خوف وال مرص، يف ويتمثل إال اإلنكليز ظلم
له يزل ولم كان مرص جرَح ألن وذلك مرص. أمر يف التهاون يف وتراه إال العثمانية
أهل يفوتنَّ وال … اتصاًال وبعروقها نغوًال عموًما والعرب اإلسالمية األمة جسم يف
لم مرصوإن بمنزلة هي رشقية إسالمية مقاطعة وكل مدينة كل بأن العلم الرشق
أو مصغر نموذج هي فمرص للكل.7 منصوٌب ك َ فالرشَّ بعد. االستعمار تحت تسقط
االستقالل. أجل من وتقاوم تناهض والتي االستعمار فيها يطمع التي الدول لكل مكرب

.۱۲۱ خاطرات، ص٢٤٥–٢٤٨ / ٥٣٩، األعمال، الحميد، عبد السلطان 6
ص١٩٥،  ص ٣٦٢، األعمال املسلمني، تخلف أسباب ص٢٤٠-٢٤١، ،٢٣٨ األعمال، الرشقية، املسألة 7

ص۳۰۸. األعمال، التعصب،
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مفتاح ومرص لها. صوٌن مرص وصون العثمانية. املمالك ودرَّة الخالفة مركز مرص
الحملة يف اإلسالمية املقاطعات وكل كله. اإلسالمي العالم بداية وتحررها الرشقية. املسألة
مرص كانت وقد عنه. والذب الوطن نموذج هي فمرص مرص. بمنزلة هي العثمانية
بغداد، يف عباسية إىل قديًما الخالفة انقسمت فقد للخالفة. مركًزا العثمانية الدولة قبل
نهضتَهما العثمانية والدولة مرص وبدأت األندلس. يف وأموية واملغرب، مرص يف وفاطمية
الغربية الدول ونصبَت نشأتها. كيفية معرفة دون الغربية العلوم بنقل مًعا الحديثة

مًعا. بهما لإليقاع الحبائل
عيل محمد وبعد عيل محمد وأثناء عيل محمد قبل ملرص تاريًخا األفغاني ويرصد
واحد. آٍن يف وعظمتها مرص مأساة مبينًا ملرص، اإلنجليز واحتالل عرابي ثورة حتى
معرفة دون (املماليك) األرشاف حكومة من تُعدُّ عيل محمد قبل مرص حكومة كانت
حتى نظامية وحكومة حديثة دولة إىل مرص يحول عيل محمد أتاها ثم حقيقتها. ما
العلوم وبثَّ الحضارَة يحب الفطرة عىل أميٌّ وهو الرشقية. املمالك جميع عىل تقدمت
حتى الرشقية البالد عىل وفاَضت الثورة ينابيع مرص يف رت وتفجَّ العمران. وتأسيس
تعثََّرت ثم العظيمة. األوروبية املمالك مثل وأصبَحت األمُن سادها الغربيِّني. قبلَة صاَرت
وبعد البعيد، تقرب الغبي، وتهور املالك، وفرط العاقل، عثر األيام. وحسَدتها مرص،
حلَّ الفتن. ت وعمَّ الوصال، تقطع الحكومة. دوائر يف الدسائس وانترشت القريب.
الهند. طريق عن الدفاع بحجة إنجلرتا واحتلَّتها األجانب. فيها وطمع بالبالد، القضاء
أوروبا، أنظار محطَّ ماليتُها وأصبَحت والتدمري. والحرق والشنق بالقتل إنجلرتا وقامت
تعويض وتريد اإليراد، ناقصة وأوروبا مرص احتالل تم بالدين الوفاء عدم وبدعوى
حقق الذي وهو الوطني الجيش وألغى إخالئه. ثم احتالله يف السودان يف مخارسها
د وترشَّ الحكومة، من الوطنيِّني آالف وطرد وإبراهيم. عيل محمد أيام االنتصارات أعظم
أُغلَقت األبدان. عىل والكرابيج بالرعية، السجون وُملئَت األهواء، ساَدت والنساء. األطفال
وانتَرشت بالشكوى، األصوات وارتفَعت الفوىض. ت وعمَّ الحكام، وتنازع العمل، أبواب
من بالنَّيل الويل وزاد بيتَه. الفالح وباع الضنك، اشتدَّ الزراعة. وفسَدت األمراض،
ولكن اإلصالح إىل مرص تحتاج الباطلة. والتَُّهم بالشبهات واألخذ الشخصية الحريات
املرصيون. فليحذر عاًما. أربعني عليه واستوَلت اإلصالح، بدعوى البنجاب دخَلت إنجلرتا
األمن. وإعادة الهند طريق عىل واالستيالء العرابية الثورة لقمع مَرص اإلنجليز دخل
باألحرار. السجون امتألَت مرشدين. فأصبحوا الوطنيِّني املوظفني من اآلالف وطردوا
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أراد الشخصية. الحريات وانتُهَكت العمل، ف وتوقَّ الفوىض، شاَعت العمل. أبواُب وأُغلَقت
يف وقوعها من بدًال الهند شمال عىل الرويس الخطر إيقاف إىل بريطانيا توجيَه األفغاني
بمساعدة إال يتم ال وذلك مرص. عىل القضاء تستطيع أنها ظنت أن بعد املرصي ك َ الرشَّ

املرصيني.8 وبعض العثمانيِّني
الفتح ال الغزو آثرت التي العثمانية الدولة يف االستثناء هو عيل محمد عن والحديث
ذلك عيل محمد مرص. يف عيل محمد بفضل وذلك التمدن، ال واالستعمار العلم، ال والقوة
الجبال، تدكُّ همًما جبَِّته تحت طوى فقد وأجيال. أمصار رجال نابغة الكبري، األمي
وبًرصا جواًال، وعقًال فعاًال، دماًغا عمامته وتحت األعمال، هائل عىل به يُقدم وقلبًا
أن وبعد الذكاء، وفرط الذهن حدة من بلغ فقد صائبًا.9 ورأيًا ثاقبًا، وفكًرا نافذًا،
والرياحات الرتع وشقَّ الخريية، القناطر وبنى فيها، اختل ما وعدل مرص، خراج حسن
ثم مرص يف فعل ما فيها يفعل مرص، عن بالبرصة يُعيَضه أن العايل الباب من طلب
ر عمَّ النيل. ودلتا واإلسكندرية ورشيد دمياط القدماء ر عمَّ وكما والبناء، لإلعمار املوصل
عرص يف بغداد من املسافر وكان واملوصل. البرصة القدماء ر عمَّ كما مرص عيل محمد
الخرضة يرى وشماًال وحلب، دمشق إىل يصَل حتى األشجار بني يميش غربًا الرشيد
وكلُّها النيل. ومصب واإلسكندرية ورشيد دمياط حتى وجنوبًا وجيحون، سيحون حتى
والخديعة. املكر أهل ضد الصمود عىل قادرين الوقت نفس يف وكانوا للمسلمني. ملٌك

الخديويات باقي لنهضة نموذًجا مستقلة مرصكخديوية نهضة تكون أن يمكن كان
نهضة أن كما العرش. الواليات ولباقي للعراق لالمركزية كصيغة األفغاني يقرتحها التي
إن بل العراق. والية فتنهض التنافس. عىل الواليات باقي ستبعث مرص مثل والية
الغرب مطامع ضد لكليهما تدعيًما معها واالتحاد السلطنة لتأييد تُرسع إيران والية
لهما حماية السلطنة مع االتحاد إىل الهند ذلك يبعث وقد الرشق. عموم نحو املوجهة
بالخالفة وعالقتها مرص نموذج بفضل للرشقيِّني الرشق ويعود االستعماري، الغزو من
الحميد عبد السلطان ولكن الالمركزية. الدولة يف املستقلة القوية الخديوية العثمانية،
والية؛ ثالثني من بدًال خديويات عرش إىل العثمانية الدولة تقسيم فكرة قبول يف تردَّد

ص٤٦٣. األعمال، الرشق، يف إنجلرتا سياسة ص٢٦٢، خاطرات، ص٤٦٦–٤٧١، األعمال، مرص، 8

ص٢٣٦. األعمال، الرشقية، املسألة 9
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يف يرغب ولم بالقوة. فتًحا بمرص يستقالَّ أن كاَدا إبراهيم وابنه باشا عيل محمد ألن
واقع نفسه، فرض الذي الواقع من ابتداء بالالمركزية األفغاني نصيحة إىل االستماع
اإلسالمي امللك داخل مرص صوِن ففي الحرمني. وباب اإلسالمية، املمالك روح مرص،
الرشقية للمسألة تقع قد بلية لكل وغلٌق اإلسالمية، للممالك صوٌن منها اإلنجليز وطرد
وقت. أقل يف والثراء السعادة باب إىل مرص عيل محمد أوصل مرص، ومحرِّكها وبؤرتها

مرص.10 صنع يف اإلنجليز وبني بينه الشقة أبعد وما
إىل الخليفة فدعاه املرصيني. من وفد مع حلمي عباس الخديوي اآلستانة إىل وقدم
الخالفة دار بزيارة صنًعا أحسن قد الخديوي بأن األفغاني فيهم وخطب يلدز. حدائق
السلطان. فأذن الدين جمال مقابلة الخديوي طلب ثم املسلمني. شتاِت تجمع التي
له، ومحبته الدين بجمال إعجابه عن الخديوي عربَّ املعتادة. نزهته يف األفغاني وقابله
السلطان الجواسيس أبلغت ثم سيايس. موضوع أيِّ إىل يتطرق ولم مرص. لزيارة ودعاه
فعل كما مرص يف عباسية دولة بتأسيس عباس للخديوي د تعهَّ قد الدين جمال أن
وحذر اإلسالمية. الدولة ربوع إىل الطريق مفتاُح ومرص قديًما. العباسيِّني مع الخراساني
نزوَل يمنع الذي العقور بالكلب وشبََّههم الجواسيس خطورة من السلطان األفغاني
هللا عبد اتهم وقد املنزل. لصاحب الضيف صعود أو الضيف الستقبال املنزل صاحب
بريطانيا براثن من مرص تخلََّصت لو إنه دعابًة لقوله الخطة هذه يف باملشاركة النديم
ألصبح إسماعيل وسخاء إبراهيم ومضاء عيل محمد همة له تكون أن لعباس وتسنَّى
مؤمنون يوجد وال اإلسالم. ممالك عىل واليٌة اليوم املؤمنني ألمري ليس ولكن للخالفة. الئًقا
اإلذالل عن بها للدفاع القوة لديه وليس للترصف، للخليفة حرية توجد وال حوله. ملتفون
بعباس اتصاله األفغاني عىل السلطان أخذ ذلك ومع بالدهم. يف املسلمني واستعباد
رأي يف فالخالفة باطل. اتهام وهو إليه. الخالفة نقل أجل من مرص خدیوی حلمي
أعجز لظروفه نظًرا حلمي وعباس ورشوطها، صفاتها لها خلقه، يف هللا كفالة األفغاني،

الخالفة.11 بأعباء القيام يف السلطان من

ص٢٦٦. خاطرات، 10

واهتمام العباسية الدولة مسألة فرية. الجواسيس واختالق حلمي عباس للخديوي الدين جمال مقابلة 11

السلطان السيد مقابلة من جرى وما وأقعد، أقام الذي األمر هذا احتمل وما بذلك الحميد عبد السلطان
وتعريضه العباسية الدولة بحث يف النديم هللا عبد السيد دعابة الشأن، هذا يف الحديث من بينهما دار وما

ص١٢٠-١٢١. خاطرات الحني، ذلك يف اختلقها فيمن
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وادي وحدة شعار وضعوا الذين أوائل من فاألفغاني ملرص؛ متمم جزءٌ والسودان
ضد السودان عن األفغاني ويدافع لها. متمٌم جزءٌ والسودان للمرصيني فمرص النيل؛
املهدي ثورة حدة من يُخففون واملرصيون والعثمانيون مرص. عن يدافع كما اإلنجليز
ويكشف عرابي. لثورة تأييدهم مثل لها مؤيدون معها، متعاطفون ولكنهم للدماء حقنًا
لبيان بالقاهرة دوفرين اللورد كان منذ السودان يف اإلنجليز خداَع تفصيليٍّا األفغاني
حرًصا السودان عن بالتنازل اإلنجليز وتلويح عنها، لحكومته تقرير وكتابة مرص حالة
السودانيِّني لتُوهَم السودان عن بالتخيلِّ جوردون إىل األمر وأصدَرت النفقات. عدم عىل
الواليات عىل ألمرائها االعتبار وردَّ کردفان، عىل أمريًا املهديُّ فعنيَّ االستقالل. بمنَّة
بربر إىل سواكن من حديد سكة وإقامة مرص، مقاومة عن لها تعويًضا عليها لالستيالء
مبارشة البحر طريق عن بالسودان إنجلرتا لربط والحقيقة تظاهًرا، جوردون لتخليص
محمد وزحف السودان، يف لإلنكليز زلزال حدث ذلك ومع بمرص. املرور دون التجارة يف
القيام عىل واملرصيني مرص األفغاني ويحثُّ معه. ومرص والسلطان بجيش، عليه أحمد
بالنقد. البالد بيع ودون اإلنجليز ضد السلطان أمر انتظار دون والوطن الدين بواجب
إىل والدعوة الوطني الخطاب من نموذًجا األفغاني ويعطي للدين. خائن للوطن والخائن
آيتنَي ويستعمل الجبن. ورفض الشجاعة عىل والحث األسالف، قول عىل اعتماًدا الجهاد
الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا يَْرُجوَن﴾، َال َما ِهللا ِمَن َوتَْرُجوَن تَأَْلُموَن َكَما يَأَْلُموَن ﴿َفِإنَُّهْم قرآنيَّتنَي
تَِهنُوا ﴿َوَال ُمِبنٌي﴾، َعُدوٌّ َلُكْم َُّه إِن يَْطاِن الشَّ ُخُطَواِت تَتَِّبُعوا ﴿َوَال ِهللا﴾، أَنَْصاَر ُكونُوا آَمنُوا
السودان؛ عىل تتويجه األفغاني ويرفض ُمْؤِمِننَي﴾. ُكنْتُْم إِْن اْألَْعَلْوَن َوأَنْتُُم تَْحَزنُوا َوَال
السودان اإلنجليز ويخدع يُرزق. حيٌّ السلطان الحق وصاحب يمنح، ال يملك ال ما ألن
مرص يف معدومة وهي الجامعات، يُنشئ اإلصالح يريد الذي ألن مرص؛ يخدعون كما
يف املهدي وثورة وسوريا، مرص الوثقى للعروة الرئييس املوضوع كان وقد والسودان.12
فدية ومرص للسودان اإلنجليز واحتالل املهدي وموت الحركة انتهاء من بالرغم السودان

والثورة. االحتالل بالسودان مرص فارتباط غوردون. ملوت
منذ الشمايل مرص محوُر سوريا فإن الجنوبي مرص محوَر السودان كان وإذا
نفسه؛ يكرِّر والتاريخ الصليبي. الزحف ملواجهة وسوريا مرص ووحدة الدين صالح

األعمال، السودان، ص٤٦٢، الرشق، يف إنكلرتا سياسة ص١٣٢–١٣٨، ج١، العروة، ص٥٠٥، األعمال، 12
ص٣٩٨-٣٩٩. خاطرات، وذكرى، عربة ص٥٠١–٥٠٦، السودان، يف اإلنكليز زلزال ص٤٩٨-٤٩٩،
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الحجاز مفتاح هي مرص الشام. يف والرأس السودان، يف والساقان القلب، هي فمرص
نظًرا مرصيٍّا ينتقد سوريٌّ أو سوريٍّا ينتقد مرصيٌّ يوجد ال لذلك الشامية. األقطار وباب

العروبة.13 الجنس، لرابطة
كان وقد الحديثة. العرب نهضة يف الحال هو كما مرص وبرِّ الشام برِّ بني فرق ال
وكان املسيحيِّني. من النقاش، وسليم إسحاق، أديب الشام، برِّ من األفغاني تالميذ معظم
الغرب حاول وقد املسلم. عبده محمد من أكثر األفغاني عند أثريًا املسيحي إسحاق أديب
ومرص متعصب. اإلسالم أن يدعي وهو املسيحية. قبول عىل مًعا وسوريا مرص إجباَر
إليه يُشري ال األفغاني كان وإن العربي املغرب يف العرب، الغربي محورها بؤرة أيًضا
ولكن مبارشة، مرص بعد ولتونس ١٨٣٠م منذ للجزائر فرنسا استعمار إىل وال كثريًا
يف الرشق، يف محورها أيًضا وملرص لألجنبي. الخضوع من بالطبع العرب نفور عىل ينبِّه
للمسألة وظهري الرشق، وحدة نواة والفرس األفغان فوحدة وأفغانستان. والهند فارس
عدوٌّ فإنجلرتا الهند؛ لحماية ذريعًة كان السويس وقناة مرص احتالل أن كما املرصية.
يوم للطالب عامليٍّا وطنيٍّا عيًدا ١٩٤٦م فرباير ٢٢ أصبح لقد حتى والهند ملرص مشرتك
وريثَا والهند فمرص واحد. آٍن يف والهند مرص يف الطالب مظاهراِت إنجلرتا رضبت أن
بقيادة العرص هذا يف االنحياز عدم حركة يف ذلك بعد اتضح كما ومحرِّكاه الرشق
الغربي وجناحه الشام، يف ورأسه السودان يف ساقاه طائر فمرص ونهرو.14 النارص عبد
والغرب الرشق نهض طاَرت فإذا والهند. فارس يف الرشقي وجناحه العربي املغرب يف
األيام. هذه يحدث كما غربًا متجهًة فتطري الغربي الجناُح يقوى أن من بدًال القلب، مع

مرصللمرصيني (3)

سليم رسالة عنوان إىل ل تحوَّ الذي مرصللمرصيني شعار وضع الذي هو واألفغاني
سيطرة ضد ٌه موجَّ والشعار الدكتوراه، عىل للحصول باريس يف بها تقدَّم التي النقاش
ثورة إىل أدَّت التي األجنبية واالمتيازات اإلنجليزي االحتالل من ابتداء مرص عىل األجانب

ص۳۰۷. التعصب، ص۳۹۸، األعمال، امللك، وبطانة الدولة رجال 13

والهند، مرص يف اإلنجليز أعمال ،٥١٦ األعمال، ص٣١٨، األعمال، األفغان، مع االتحاد إىل الفرس دعوة 14

ص٢٠٧. ج١، العروة، ص٤٣٦–٤٦٤،
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فاشل، األول عرابي. مع والثاني توفيق مع األول قسمني: عرابي أياَم الناس وكان عرابي.
مرص اإلنجليز فدخل الحزم. يغيب الرتدد ومع األمة، تضيع الفشل ومع مرتدد. والثاني
أن ظانني عرابي عن الناس فابتعد والدسائس، والرتهيب بالرتغيب حقيقية، حرب بال
إنجلرتا بحكومة الظن وأحسنوا اإلنجليز مع املرصيون تساهل توفيق. يؤيِّدون اإلنجليز
إليهم، يميل َمن املرصيني من يوجد وال الرشعية. عن دفاًعا جاءت بأنها أوهَمت التي
البالد دخلوا اإلنجليز أن مع منهم النَّيل من اإلنجليز مكَّنت التي األسباب عن وذهلوا
جندي ۲۰۰۰۰ من أكثر حشٌد اإلنجليز طاقة يف ليس أنه املرصيون علم ولو بمعونتهم.
شديد ارتباك يف واإلنجليز البحريات. منطقة ويف الرشقية يف لقاوموهم والسودان ملرص
الدول اختالف بسبب وتورطهم العسكرية القوة يف ضعفهم مع املرصية املسألة يف
اإلنجليز. سيطرة تحت املرصيني وقوع إىل أدَّت التي األسباب هي هذه مقاصدهم. حول
عرابي إىل يميل والثاني الخديوي، وطاعة القديمة الحالة عىل الحفاظ يريد األول القسم
من مرص اإلنجليز فدخل عزيمته. ووهنَت أمره، يف فارتاب األول. القسم يهاب ولكنه
أن املرصيون واقتنع عليه. الثائرين وتأديب الخديوي تأييد بدعوى حرب بال الوهم باب
بمعونة مرص اإلنجليز ودخل غدًرا. اإلنجليز ففاز السلطان، هو الرشعية السيادة صاحب
بأن الوهم يوحي كما الوهم. هو هذا السلطان. من بفرمان الخديوي وتأييد املرصيني
اإلنجليز بني الفرق هو وهذا مقاومة. دون األهايل عىل السيطرة عىل قادرون اإلنجليز
األجنبي بني والبناء، الهدم بني الفرق وهو بمرص، حلَّ فيما الدهر نابغة عيل ومحمد

والتحرر.15 العبودية بني واالستقالل، االستعمار بني والوطني،
أن مع الرشقيِّني إخوانهم من أحٌد يتحرك وال املرصية األرايض يف اإلنجليز وترضب
للضعيف، القوي احتالل تاریخي، قانون االحتالل أن صحيح األذهان، ينبِّه مرص احتالل
أن أيًضا وصحيح وتفكََّكت. ضعَفت كبرية لقوة إنجلرتا احتالل مثل للمفكك واملوحد
من األمم تأنف إذا كذلك، تاريخي قانوٌن االستقالل عن دفاًعا االحتالل من التحرر
أغلب يف فكرية حركٌة نشأت لذلك والعادات. األخالق يف عنها املختلف لألجنبي الخضوع
األفغاني ويرضب الوحدة. إىل والدعوة األجنبي من بالخالص للمطالبة الرشق أقطار

الثورة يف والثورة «الدين دراستنا أيًضا انظر ص٢٦٠، خاطرات، ص٣٦٨-٣٦٩، األعمال، الوهم، 15
ص٢٤٥– ۱۹۷۹م، مدبويل، القاهرة، الوطني، والنضال الدين ج٣، مرص، يف والثورة الدين يف العرابية»

.٣٠٦
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والتي منظِّرها هو أنه من بالرغم «العشواء» يسميها والتي العرابية بالحركة لذلك املثل
ليس العرابية للثورة األفغاني نقد أن يبنيِّ مما مرص، الحتالل ذريعًة اإلنجليز اتخذها
منظَّم، غري أهوج نحٍو عىل تحقيقها ووسائل تنفيذها لطرق بل ومبادئها لتعاليمها
بالسيوف. البنادق أمام السودانيون يقف عندما السودان يف املهدية الثورة تُشبه وهي
أشجاَن مرص أحزاُن حرََّكت لذلك الحرمني. مثل املقدسة األرايض من املسلمني عند ومرص
ولكن الجيوش. عىل االعتماد من أكثر واملكر املداهاة عىل اإلنكليز اعتمد وقد املسلمني.
مرص احتالل جدد فقد ذلك ومع غافلني. الناس زال ما مرص إىل مكة إىل الهند من
والرشعية الخديوي عن الدفاع بدعوى مرة ملرص اإلنجليز كاد الكلمة. د ووحَّ الروابط
وعلماء املساجد وأئمة الدين رجال إلخضاع ومرة ضده، والثائرين عليه الخارجني ضد
بالحيلة األوطان عىل االستيالء الهند، يف إنجلرتا اتبعتها التي الطرق نفس وهي األوقاف.
ويقلبون الوطنيِّني، الحكام يف يشككون العالم، ثلث ملكوا حتى بالسالح وليس والدهاء
عنه. بدًال صغري وإقامة األحمق الضعيف طي أو يخلعوهم حتى للعصيان الرعية عليهم
سلطان. خدیوي، راجا، صاحب، نائب، مثل: ولواحقه، اللقب إال يشء كلَّ يسلبونه وقد
عليها، وبكى عذَّبها الهند. حْكَم فقد الذي (كرومر) نورثربوك اللورد حيلة وأشهرهم
واستعمل املرصيني، خدع ثم سلول. ابن هللا عبد املنافقني زعيم مثل باإلصالح ووعدها
وطلب توفيق خلع ثم األوامر. ويلقنه إنجلرتا، حماية تحت مرص إلدخال باشا توفيق
وال مسلم غري وهو اإلنجليز، يُعيِّنه وزيًرا باشا نوبار وجعل صغريًا، ولًدا عباس توليَة
له َمن سبات هو والحال أمري. وتنصيب أمرٍي خْلع الهند، يف اليشء بنفس وقام عربي.
يف مصالحها ضياع إىل فرنسا خاصة أوروبا تنظر فبينما له.16 حقَّ ال َمن وحراك الحق
عثمان آل أصابع بني وإنجلرتا الهنود، قلوب يف مكانة من لها ملا العثمانية والدولة مرص،
بالجالء تَِعد واإلنجليز فقراء. وهم بالشكوى، إال تتقدم وال ساكنًا تحرك ال الناس فإن
وتم مرص، عىل السيادة وأعلنت الزوال. إىل طريقها يف العثمانية الدولة أن يقني عىل وهم

من ص٤٨٣–٤٨٧ األعمال، األذهان، ينبِّه مرص احتالل ص٣٦٠، األعمال، املسلمني، تخلُّف أسباب 16
املرصية الحوادث يف إنكلرتا سري وتتبعه الديني والتعصب الجنيس التعصب يف وبحثه والنوازل املصائب
کید ص۳۷۳–۳۷۹، خاطرات، الحوادث، تلك إزاء والفرنساوية العثمانية الدولة وموقف ١٨٨٤م سنة
ص٤٩٣–٤٩٦، األعمال، مرص، يف الربيطاني املعتمد ص١٧٥–١٧٧ / ٢٠٨، ج٢، العروة، ملرص، اإلنجليز

ص٤٨٩–٤٩١. األعمال له، حق ال َمن وحراك الحق له َمن سبات
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وسكن بذلك، إلنجلرتا العثمانيون سمح وقد جوردون. لرأس فداءً السودان عىل االستيالء
وأيَّدوا الناس، ثار سيادتَها إنجلرتا بسَطت فلما بالجالء، إنجلرتا لوعود انتظاًرا الناس

مرص. يف العرابية والثورة السودان يف املهدية الثورة
تكون ال كذلك اإلنجليز من والتحرر باالستقالل إال للمرصيني مرص تكون ال وكما
الخامُل املرصي الشعب ففي االستبداد. من والتحرُّر النيابي بالحكم إال للمرصيني مرص
الشعب ينظر الشعب إىل األمري ينظر وكما والعالم، العاقل أيًضا هناك ولكن والجاهل،
األمة نواب وانتخاب الشورى، طريق عن البالد حكم يف األمة إرشاك هي النصيحة إليه.
األمة نفس من النيابية القوة وتتكون للسلطان. وأدوم للعرش أثبت فهذا القوانني. لسنِّ
لم امللوك أن التاريخ ويُثبت منها. حماية أو لها تابعة األمة تكون أجنبية قوة من وليس
أن يستطيع ال امللك ولكن ملك بدون تعيش أن األمة وتستطيع الشعوب، إرادة رغم يثبتوا
األوروبية. النيابية للمجالس مشابًها املرصي النيابي املجلس ويكون أمة، بدون يعيش
واليمني للمعارضة الشمال اليمني، وحزب الشمال حزب حزبان، األحزاب من فيه ما أقل
النائب ليس لها. مؤيدة أو للحكومة مناهضة واحدة بقوة يعيش ال واملجلس للحكومة.
الحكام، مناهضة عىل يقوى ال الذي الجبان الفالح، دماء يمتصُّ الذي الوجيه هذا هو
الخري يف القوي الرجل ذلك بل الظالم، الحاكم تجاه الحجة يملك ال الذي الضعيف
املزور النيابي املجلس األفغاني ويرفض الحساب، ومناقشة الوطن عن والدفاع والحكمة
بأن روسيا قيرص إىل بنداء ويتوجه إرادته. للحاكم ويربِّر األمة إرادة يزيف الذي واملعني
الفرص. به ترتبص له أعداءً تكون أن من خريًا للعرش أصدقاء الرعية من املاليني تكون
وأن الدستوري، بالحكم والعرش التاج عظمة بأن الدين نارص إیران شاه إىل يتوجه كما

والوزراء.17 األمراء من لألمة أنفع والصانع والعامل الفالح
األحزاب تتألف إذ الوقت؛ نفس يف وداء دواء الرشق يف السياسية األحزاب ولكن
عدِم بسبِب أعداء والكل ينتهون ثم أصدقاء، والكل وتبدأ واالستقالل، الحرية لطلب
املدني؛ واملجتمع الدولة بني العرص بلغة أو السياسية وأحزابها األمة بني القوى تكافؤ
األمة لتحرير برنامًجا يُعلنون قالئل، وبأفراد ضعيفة بعنارص السيايس الحزب يقوم إذ
الغريب، ويستحسنها الكلمة. وتجتمع حولها، القلوب فتتألف واالستعباد، االستعمار من

الحكم صورة وبيان واملرصيني، مرص يف رأيه ص٤٧٣–٤٧٥ / ٢٩٦، األعمال، النيابي، والحكم مرص 17

ص٧٧–٨٠. خاطرات، عموًما، والرشق خصوًصا مرص فيه تحكم أن يجب الذي النيابي
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وتطيعه، فتؤازره والعاجل اآلجل يف ووعوده الحزب بربنامج األمة تفرح الدخيل. ويخافها
مصلحة عىل الذات حب وتفضيل واألنانية، األثرة األحزاب رؤساء يف تظهر ذلك بعد ثم
ذلك يعني ال تعاديه. أو الحزب وترتك منه، النفوس وتنكمش عنه الناس فتنزوي األمة.
حاجة يف االستعباد يف وقع أن بعد الرشق فإن اإلطالق، عىل األحزاب من فائدة ال أنه
أفراٌد الغرب يف ظهر كما أفراٌد الرشق يف يظهر حتى بذلك يقوم والحزب يقظة، إىل
الذل، عىل والقضاء الشتات، لجمع الحزب ينشأ حينئٍذ األوطان. سبيل يف يستشهدون
أن فواضح املظلوم، ونرصة البالد عزة عىل يعمل واالتحاد، والتعاون اإلخاء نعمة وبيان
الوثقى، العروة بتأسيس به يحلم األفغاني كان ما وهو ثورية، تربوية الحزب مهمة
وطن. يف استقراره لعدم نظًرا ينُج لم ولكنه الخاليا، تقوم وحولها للحزب، الرسية النواة
ما وهو املسلمني، اإلخوان جماعة تأسيس يف وينجح بعده البنا حسن حاوله ما وهو

ثورية.18 نظرية دون ولكن اإلسالمية الجماعات أيًضا فيه نجَحت
الحزبي والتعدد النيابي الحكم أهمية عىل األفغاني تأكيد من وبالرغم ذلك، ومع
مرص عرفت فقد للرشق، أمثل كنظام العادل املستبد يف نظريتَه أيًضا صاغ أنه إال
يف فاملرصيون ويوسف. موىس لها وانترص النيل. وادي ضفاف عىل الفرعوني النظام
وتوجيهها األهواء وتوحيد بالكلمة بل بالقهر يتم ال وذلك وقوة، وحكمة عزم إىل حاجة
قوة بال والعدل استبداد، املطلقة القوة العادل. القوي الرجل مهمة وتلك الغاية، نحو
إال مرص تحكم ال العادل. املستبد يستطيعه ما وهو قصدية قوة إىل العدل يحتاج تراٍخ.
فالحرية واالستقالل؛ الحرية عن دفاًعا الصحيح والدستور الحكم يف واشرتاكهم بأهلها
الشكل يسلم وال بالكفاح. يؤخذان إنما املستبد. يعطيه ال واالستقالل امللك، يهبها ال
وهي األمة. لها تخضع عادلة قوٌة إال الرشَق يحكم ال لذلك قوي. رجل من الدستوري
أما الغريب. البعيد من أوىل القريب الصالح األمري ألن وطنية؛ قوة وهي مصالحه. تحقق

ألهله.19 وال اليوم للرشق يصلح فال الجمهوري الحكم

«الرتاث يف ذلك عىل تركيزنا أيًضا انظر ص٧٢–٧٤، خاطرات، الرشق، يف السياسية األحزاب يف رأيه 18

ص٣٧–٥١. ۱۹۸۰م، القاهرة والنرش، للبحث العربي املركز القديم، الرتاث موقفنا والتجديد»،
عنه املعروف عموًما والرشق خصوًصا مرص فيه تحكم أن الحكم وصورة واملرصيني مرص يف رأيه 19

وخري واالستبداد؟ العدل يجتمع كيف إذ األضداد؛ قبيل من وهو عادل»، مستبد إىل الرشق «يحتاج قوله
مرصواملرصيون ص۷۸، خاطرات، الظالم، القوي أو العادل الضعيف وليس والعدل القوة الحاكم صفات

ص٤٧٧–٤٧٩. األعمال، والرشق،
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الراسخ، العلم من طوًدا عبده، محمد فيها لهم ترك األفغاني، إىل البالد أحب ومرص
وقعود. جمود يف املرصيون زال ما ذلك ومع الهمم. وعلو والشمم الحكمة من وعرمرًما
زغلول؟ سعد مثل تالميذ وله مهمته تحقيَق الشيخ يستطع لم كيف األفغاني ويتساءل
الحرمني؟ وتصون الهرمني تحمي لإلنجليز، تقف حق عصبة اليوم منهم تتألف لم كيف
أيًضا ولكن العرابية الثورة يف البداية يف فقط ليس تالميذه يف االستمرار األفغاني يريد
الحزب يف األفغاني تراُث واستمر زغلول. سعد قادها التي ١٩١٩م ثورة يف باستمرارها
األفغاني كان األفغاني. أفكار عن ًا معربِّ عبده محمد برنامَجه كتب الذي املرصي الوطني
كثريَ النديم هللا عبد كان الصديق. النديم هللا وعبد الصديق، الشيخ عبده محمد يسمي
عبده محمد الشيخ ذهب عبده. محمد منه غار حتى الدين جمال عىل أيامه آخر يف الرتدد
املرصيني حق عن دفاًعا الدفاع وزير هرتكتون اللورد فناقش املسئولني. ملناقشة لندن إىل
وأن األجنبي، من تنفر التي البرشية الطبيعة يف مغروٌز األوطان حبَّ ألن االستقالل؛ يف
األمم خصائص من ذلك أن اللورد رأى أن بعد عبده محمد منذ تعلَّم شعب مرص
إما فاملرصيون السائمة. الحيوانات مثل مثلها املستعمرة الشعوب وأن املهذبة، املتعلمة
عرف لقد كالحيوانات. يكونوا أو الدين أو الوطن رشف عن دفاًعا االستقالل يختاروا إن
يف كاألفغاني نفسه النديم كان وقد الرساء. يف والنديم الرضاء يف عبده محمد األفغاني

الدم.20 بإهدار عليه والحكم والسجن النفي
بالده. خدم الغيور. الوطني ونعم الوطنية، رمز باشا رياض األفغاني اعترب كما
االستقامة، عىل حرًصا وأشد أمري، أقوم الفكر. ثاقب الرأي، صائب كالهرمني، مواقُفه
ويصبح اإلنجليزية بالجنسية يتجنس َمن نقد األمور. بعواقب البالد أهل وأبرص
ترك فإما مفهوم. غري برتكتورا فلفظ الحماية؛ يرفض جعله الوطني موقُفه كاألجنبي،
لذلك رياض. مثل وطنيته يف ورشيف االثنني. بني وسط وال احتاللها وإما البالد إنجلرتا
زمن يعيش إنه األفغاني فيها قال والتي اسمه، عىل املرصية الرياض مجلة تأسست
بأمواِله ويطالب وباريس لندن إىل األفغاني ويغادر األحرار. وإسارة األرقاء تحرير
َل التدخُّ فكري هللا عبد من ويطلب الهند. يف له وقع ما ويبنيِّ باشا، رياض من وكتُِبه
مسلًما. وال عربيٍّا وال مرصيٍّا ليس الخيانة. رمز العكس فعىل باشا نوبار أما لصالحه.

اإلنكليز، رجال هؤالء ص١٢٨-٢٢٩. الخاطرات، يف املخزومي ورثاه ١٩٢٧م، يف زغلول سعد تويف 20

ص١١٧–٢١٣. ج۲، العروة، أفكارهم، وهذه
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ورشيف ورياض الزبري مثل مرص من الوطنيِّني بإبعاد طالب بخس. بثمن مَرص باع
وطنية جريدة عطل األزهر. بإغالق وطالب الوثقى، العروة منع أيًضا وربما رشيف وكل
رئيس منصَب وتبوَّأ مرص. نكاية عىل عمل السجون. يف بأصحابها وزجَّ شهًرا كاألهرام
الرابح، فهو األثمان بأبخس مرص باع فلو صلة. أيُّ املرصيني وبني بينه وليس النظار
من أشنع هو ما مرص يف الدخالء ومن جنًسا. أو صلة أو دينًا أو ملًة ببيعه يخرس وال
نوبار مواجهُة وجبت لذلك األسماء. يف إال يتبدلون ال والخونة لالستعباد. وآلة نوبار
بإصالحات ى يسمَّ ما وتطبيق ملرص الكيد يف اإلنجليز أوليائه ومساعي مساعيه وإحباط
إىل رسالة ففي باشا. عثمان الضابط نوبار ومثل رياض. عارضها التي دوفرين للورد
ا، رضٍّ أراد وال ا رشٍّ للمرصيني وال للخديوي يُضمر لم أنه األفغاني ح يرصِّ فكري هللا عبد
أعدائه، من وإغراء اللقاني إبراهيم عىل منه ضغينًة نهشه باشا عثمان الضابط ولكن
رياض مثل املرصيني الوطنيِّني صفِّ يف يقف األفغاني كان باشا. الحليم عبد أحزاب
تحقيًقا والرشاكسة األرمن من وغريهم وعثمان نوبار مثل املتغربني األجانب ضد ورشيف

مرصللمرصيني.21 لشعاره

العروة، ص۲۷۸، األعمال، والتعليم، الرتبية يف ص٣٦٥–۳۷۱ / ٢٢٧–٢٣١، خاطرات، باشا، رياض 21

هللا عبد إىل الدين جمال من رسالة ص٥٣٨-٥٣٩، األعمال، الخيانة، رمز نوبار ص١٤٢–١٤٧، ص۲،
ص٤٨١. األعمال، فکري،

148



السابع الفصل

التاريخ يف األمة

األمة وحدة (1)
فإن األفغاني عند السياسية الفلسفة جوانب أحد عن تعربان والرشق مرص كانت إذا
التاريخ. دراما إىل السياسة فلسفة تحويل التاريخ، يف فلسفته عن تعرب التاريخ يف األمة
وليس األخوة بعصبة الجنس، ال الدين برابطة بينها فيما ترتبط واحدة، واألمة
االجتماعي الرتابط بمعنى خلدون ابن عند العصبية األفغاني ويستعيد العرق. بعصبة
لهم واملقلدون باإلسالم اإلفرنجي لصقها تهمة والتعصب الدينية، األخوة إىل باإلضافة
التعصب عىل بالقضاء مطالبني Fanatisme بالتعصب رشيعته عىل يحافظ َمن كلِّ واتهام
أساس املعنى بهذا والعصبة والقوم. العصبة إىل نسبًة العصبية من والتعصب الديني.
األجنبي من يحميه األفراد، بني يربط كيل روح الكلمة، واتحاد الشعوب بني الرتابط
عن بعضهم وغفل فشلوا العصبية ضعَفت إذا خلقه. يف هللا سنة وهي الرءوس، ويرفع
اعتداله والتفريط. االعتدال حدُّ له والتعصب األجانب. فيدخل األوارص وتقطعت بعض
أو حقٍّ عن النفس عن الدفاع والنقص ترابط، وحدة الكمال نقص. وتفريطه كمال،
التعصب عصبية. إىل دعا َمن منَّا ليس حديث يف الرشع لسان عىل املمقوت وهو باطل
هو النوع. بني والرتابط واحد منبت يف واالجتماع والنسب الجنس عىل نعرة اإليجابي
والِعرق عون األصل واملغربي. والهندي والفاريس والعربي بالرتكي املرصي يربط الذي
ملحض املرشق بالد نحو اندفاعه إىل الغرب قاد الذي هو املرذول والتعصب جساس.1
وكما الصليبية الحروب يف الحال هو كما الدين إىل الدعوة أو للفتح ال واإلبادة الفتك

القدس. يف اليهود املسيحيني وحرق األندلس من املسلمني طرد يف اإلسبان فعل

ص٣٥٤–٣٦٥ / ۳۸۹. خاطرات، ص٣٠٢–٣١٠، األعمال، التعصب 1



األفغاني الدين جمال

الدينية األخوة رابطة فإن عرقي ب تعصُّ إىل تتحول قد العصبية رابطة كانت وإذا
الديني والتعصب الجنيس التعصب بني فرَق وال ديني. ب تعصُّ إىل أيًضا تتحول قد
الدين من تكون قد والعصبية األول. من أظهر الثاني كان وإن ذميم كليهما أن يف
اإلنسان، بها يفتخر آثاٌر عنهما وصدَرت البرش، كلِّ عند رابطتان وهما النسب. أو
َربُِّكْم ِمْن إَِليُْكْم أُنِْزَل َما ﴿اتَِّبُعوا الدين برابطة القرآن ويأمر املجد. إىل األقوام وأوصَال
أول الدين التعصب. ورابطة الدين رابطة بني وللتمييز أَْولِيَاءَ﴾، ُدونِِه ِمْن تَتَِّبُعوا َوَال
للدين والدعوة والفتح الكريمة باألخالق والتحيلِّ والعلوم املعارف الكتساب ومرشد معلم
إن الرسول وحديث اإلسالم تعاليم عىل بناء األوىل الفتوحات عرص يف الحال كان كما
َقوَّاِمنَي ُكونُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا وآية علينا. ما وعليه لنا ما فله ريضبذمتنا من
من رؤساء وصل وقد َواْألَْقَرِبنَي﴾. اْلَواِلَديِْن أَِو أَنُْفِسُكْم َعَىل َوَلْو هلِلِ ُشَهَداءَ ِباْلِقْسِط
والروم. الغرب يبلغه لم ما اإلسالمية الدولة يف عالية مناصب إىل األخرى األديان
الناس يطالبون كانوا الذين والرومان اليونان خالف عىل عادل نحٍو عىل وساروا
األوروبية البالد ويف وسوريا مرص يف فعلوا كما الغزاة بدين واالقتناع دينهم عن بالتخيلِّ

نفسها.
تعصب، الدين رابطَة بأن لهم أوحى املسلمني عىل السيطرَة الغرُب أراد وملا
اإلنجليز فعل وكما الدين عن األمة إبعاد وحاول وجنسيٍّا. دينيٍّا املتعصب وهو
مدرسة وأنشئوا دينهم. عن املسلمني إخراج يف الدهريني عىل واعتمادهم الهند يف
اإلنجليز فيتسلط العقائد تضعف حتى الغرض هذا لتحقيق وجريدة عليكره يف
للنَّيل األوروبيِّني أسلوب كان العيش. برذائل وذمته بلقمة ملته يبيع َمن تعس
واملدنية بالعلم املدعني مع بالتعاون واملرصية العثمانية البالد إليقاع الرشقيِّني من
معتدل ٍب تعصُّ بني فرق ال واملدنية، العلم ضد واعتباره الديني التعصب ذم الحديثة
وهو جالدستون، مثل بالحرية يتشدقون تعصبًا، أشدُّ والغربيون مرذول. ب وتعصُّ
والعربي الرتكي بني الروابط أحكم بل بًا تعصُّ الدينية الرابطة ليست الراهب. بطرس
الديانات أرباب من الوطنية املنافع أساُس وهي واملغربي. واملرصي والهندي والفاريس
حقوق وانتهاك للعدوان وسيلًة الدين عصبُة ليست للجميع. واحدة فاملصلحة املختلفة.
وال املسلمني. بني األخوة أوارص وتقوية النفس عن للدفاع وسيلة هي بل اآلخرين
األمم بني التنافس أجل من أيًضا الخارج يف هي بل الداخل يف العصبُة تكفي
اإلنسانية والكماالت الخلقية والفضائل الناقصة العلوم واكتساب والسلطان القوة يف
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أخيه بيد منكم كلٍّ وأخذ شملكم، واجتماع كلمتكم لتوحيد سبيًال عصبيتكم اجعلوا
َعَىل تََعاَونُوا َوَال َوالتَّْقَوى اْلِربِّ َعَىل ﴿َوتََعاَونُوا الكمال. ذروة النقصإىل هوَّة من لريفَعه

َواْلُعْدَواِن﴾. اْإلِثِْم
وانحطاطها؛ األمم لقيام عام قانون إىل الدين وعصبة الجنس رابطَة األفغاني ويحول
يجمع الذي والدين اآلخرين، وملغالبة لالتحاد الجنس بقوتنَي: إال الدول تتكون ال إذ
وسقوط العرب قيام التاريخ، من نماذَج األفغانيَّ ويعطي الوجهة. د ويوحِّ الكلمَة
اإلسالم وجاء القبائل. بني والتوحيد العروبة بقوة التاريخ يف العرب بدأ العثمانيِّني.
لهم ودانَت فاتحني. األرض يف املسلمون فانترش الدين، عصبَة الجنس وحدة إىل فضمَّ
واستمر عاًما، ثمانني من أقل يف رشًقا خراسان إىل غربًا إسبانيا من واألكارسة القيارصة
ثم والرشيد. املأمون عرص يف الذروة إىل ووصل والعباسيني، األمويني عند كذلك األمر
جمع بها، والعمل الدين حكمة التقدم، أسباب إلهمال بل العدد لقلة ليس التقهقر، حدث
وهن الدين. بحقيقة العلم عن وبعدوا الخلفاء، يف الجهل فشا الكلمة. وتوحيد األهواء
﴿َوَما يشء، يبَق فلم الجنس عصبة فقدوا ثم والقبائل. الجنس عصبة إال تبَق ولم امللك
بداية يف الغريب يدخل لم الجنس لوحدة نظًرا يَْظِلُموَن﴾. أَنُْفَسُهْم َكانُوا َوَلِكْن َظَلْمنَاُهْم
كثرية. ذلك عىل واألمثلة الدولة. عىل واستوىل فقوَي، الغريب دخل نهايتها ويف الدولة،
األوروبيِّني عكس االنهيار، لحظة يف الغريَب استعملوا للعثمانيِّني. تكرَّر للعرب حدث وما
الخارجية مستشار العثمانية الدولة يف مرصي، أو هندي مستشار لديهم يوجد ال الذين
كريت جزيرة وحاكم الرومي. باشا موزوروس إنجلرتا لدى وسفريها األرمني باشا أرتني
ولكلٍّ وأوخانس. وأعزب وقسطاكي ببورغاكي الدولة مناصب وشغلت باشا. قسطاکي
ألممهم الرجال هؤالء والءُ فكان منهم. التخلص وتريد العثمانيون، يحكمها أمة منهم
برابطة االرتباط وهي قديًما الشعوبية يصف األفغاني أن واضح العثمانية. للدولة وليس
وتعيني أوًال، العربي الحكم يف االنحالل عنارص كأحد الدين برابطة وليس الجنس
الدولة انهيار أسباب كأحد الدين وال الجنس بوحدة باألمة يرتبطون ال الذي األجانب
وال جنس ال الثانية الحالة ويف جنس بال دين القديم، التاريخ يف حديثًا، العثمانية
املدنية الدولة وظائف كلِّ يف املسلمني غري توظيَف تُبيح اإلسالمية الرشيعة أن مع دين،
واالعتماد أممهم عىل االنفتاح هذا العثمانيِّني سمات من كان وقد التنفيذ. وزارة حتى
وليس ألقوامهم ووالئهم االستقاللية ونزعاتهم األمم يف كانت القضية إنما خربائهم. عىل
باسم الغريب توظيف تم الدولة عزة يف أنه قانونًا األفغاني ويضع العثمانية.2 للدولة
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وحدة الرشيعة يف أنه مع الجنس. وحدة باسم استبعاده تم ضعفها ويف الدين وحدة
بينها ساوى عدة أقوام من مكونة اإلسالمية فاألمة الجنس؛ وحدة لتجاوز كافية الدين
كلٍّ يف األفراد تفرتق وال الخري، نحو وتتسابق تتنافس وتركها املبدأ حيث من اإلسالم
الحركة يف الحال هو كما مثال إىل التاريخ تحويل من نوع وهو الصالح، بالعمل إال منها

املعارصة. السلفية
ليس ولكنه له، ب وتعصُّ للجنس نعرة توجد والشعوب األفراد أحوال وباستقراء
عليها يحصل منافع له فاإلنسان عوارضها، من بل البرشية الطبيعة يف الثوابت من
وتوزَّعوا وأجناًسا. أقواًما كوَّنوا حتى بالنسب الناس يحتمي العدوان حالة ويف بالرتبية.
النوع هذا إىل أدَّت التي الرضورة زالت فلو والرتكماني. والرويس واإلنجليزي الهندي إىل
من بدًال الكبري العيل هللا أمام الناُس وتساوى الجنس. عصبيُة الختَفت العصبية من
ولجئوا قوتهم وقت يف الجنسيات عن املسلمون أعرض لذلك القاهر؛ للحاكم خضوعهم
وكما األجناس روابُط فيها تذوب رابطة أقوى اإلسالمي الدين ضعفهم. وقت يف إليها
وليس عصبية، عىل قاتل َمن منَّا وليس عصبية، إىل دعا َمن منَّا ليس الرسول قال
حكَمت وقد أَتَْقاُكْم﴾. ِهللا ِعنَْد أَْكَرَمُكْم ﴿إنَّ القرآن ذكر وكما عصبية. ماتعىل َمن منَّا
وعجمي عربيٍّ بني فرق ال بالرشع، يلتزمون داموا ما بينهم فرق ال عدة أجناٌس املسلمني
وحدة انهيار عىل غريهم دون املسلمون يتأسف لذلك وأفغاني. وهندي وتركي وحبيش
وليست مكتسبة الجنس عصبية أن يرى األفغاني أن فواضح الجنس. عصبية إىل األمة

للعدوان.3 وليس للعدوان درءًا واحد قوم بین التجمع سببُها البرش. يف طبيعية
َجِميًعا ِهللا ِبَحبِْل ﴿َواْعتَِصُموا الدينية، األخوة عىل تقوم فإنها اإلسالمية الوحدة أما
وتطالب األمة. وحدة عىل وينعكس وإيمانهم، دينهم يف املسلمني قوة تََفرَُّقوا﴾. َوَال
اإلسالمية األخوة الجماعة. حياة يف التوحيد، العقيدة، وتظهر واالرتباط، بالوحدة الرشيعة
البنية. قويُّ عظيم جسٌم وامللة للعدوان. وليست للدين ونٌرص هللا يف أخوة وقرابة، نسٌب

ومحاكمته اإلسالمية الدولة يف مختًرصا رأيه ص٣١٢–٣١٤ األعمال، الدين، وعصبة الجنس عصبة 2

خاطرات، واالنحطاط، التقهقر من واألتباع األشياع يف نراه ما وأسباب والصواب، الخطأ من أتوه ملا
ص۲۳۷–٢٤۰.

خاطرات، الديني، والتعصب الجنيس التعصب ص٣٤٨–٣٥١، األعمال، اإلسالمية، والديانة الجنسية 3
ص١١٣–١٢١. ج١، العروة، ص۳۸۲–٣٨٦،
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دويالت إىل الخالفة انقسام إىل أدَّى مما الروابط وضعف االنحالل مثل بأمراض يُصاب
سواء حدٍّ عىل والرشق الغرب من الخارج، يف اإلسالمي العالم عىل والغارة الداخل، يف
والنهضة طارئة. والتجزئة األساس هي الوحدة اْلُمْؤِمِننَي﴾. تَنَْفُع الذِّْكَرى َفِإنَّ ﴿َوذَكِّْر
القاعدة هي والفضائل وقتي. والتشاؤم الدائم هو والتفاؤل طارئ. والسقوط األصل هي
والهزيمة الثابت هو والنرص عريض. والجهل الجوهري هو والعلم استثناء، والرذائل

متغرية.
لخصها التي العربة ويتخذ الكون، سنن ويقرأ التاريخ، حوادَث األفغاني ويستقرئ
ِريُحُكْم﴾ َوتَذَْهَب َفتَْفَشلُوا تَنَاَزُعوا َوَال َوَرُسوَلُه هللاَ ﴿َوأَِطيُعوا مثل اآليات، محكم يف القرآن
سبُب والتفكُّك النهضة سبُب الوحدة للتاريخ. كقانون اإلسالمية الوحدة عىل للتأكيد
ومن رشًقا، الصني إىل غربًا األقىص املغرب من املاضية األمة وحدة ويتذكر السقوط.
الرازي الرشق، حكماء وظهور وعمران، وثروات أراٍض جنوبًا، رسنديب إىل شماًال قازان
يف وتفوقوا رشد. وابن طفيل وابن ماجه ابن الغرب وحكماء سينا، وابن والفارابي
الرشق يف امللوك كلِّ من رهبة موضَع العبايس الخليفة وكان والرشعية. العقلية العلوم
السلجوقي، وملكشاه الغزنوي، محمود مثل املسلمني حكام باقي كان وكذلك والغرب.
القانوني. وسليمان سليم، والسلطان الفاتح، ومحمد «تيمورلنك» األيوبي، الدين وصالح
املوروثة الدياَر تحمي الهندي، واملحيط األبيض البحر يف املسلمني أساطيل كانت
الكمال عىل ويحثُّ األوهام، ويطرد الصحيحة، العقائد يعطي والقرآن اآلباء. عن
األمة وحدة بفضل ذلك تم وقد األرض. ووراثة واالستقالل الوعد ويتحقق اإلنساني.
والهندي الرتكي بني والتواصل األخوة ورابطة الدين بأصول بالتمسك واالفتخار واإلخاء،

والحجازي. واألفغاني
املنافع يف رت وتأخَّ األجنبية القوى واستعمَرتها األمة، وتفكََّكت البنيان، انهار ثم
ساد األعداء. عليهم فتسلَّط األمراء تفرَّق دينهم. يف إال للمسلمني جنسية فال والصنائع؛
التيمورية السلطة وانتَهت األندلس، فضاع األجنبي ووالوا اإلمارة، بمظاهر واكتفوا الهوى،
عقائَدهم املسلمون اتبع ولو الكلمة. وحدُة وضاَعت الدنيا، عىل الحرص وظهر الهند، يف
وتنبيه األذهان إثارة األول ثالثًا: طرًقا األفغاني ويقرتح الكلمة. َدت لتوحَّ العلماء ورعاية
الكلمة، وتوحيد بذلك القيام عىل اآلراء اتفاق والثاني الدفاع، به يكون ما ملعرفة الغافلني
الروس د توحَّ وقد األقطار. لبناء اإلخوة بني القلبي االرتباط والثالث الجماعي، القرار أي
ولكنَّ العسكري، الفن يف ارتَقت حتى الثالث الطرق بهذه أوروبا عن متأخرين وكانوا
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املواسم يف واملظاهر األلقاب عىل يحرصون الدنيا، إىل وركنوا تقاعسوا، املرتفني األمراء
مسميات ال بأسماء الرسمية األوراق عىل والتوقيعات التحيات كردِّ واالنحناءات واألعياد،
بالوحدة إال واالنهيار التفكك هذا من للخروج سبيَل فال الصدور. عىل والنياشني لها،
توحيدهم بل واحد، شخص يف األمراء توحيُد الصعب من إِْخَوٌة﴾. اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن
والضعف اليأس لتجاوز العمل بل الحزن يكفي ال الدين. ووجهة القرآن سلطان تحت
َهاَدِة َوالشَّ اْلَغيِْب َعاِلِم إىل َوَسُرتَدُّوَن َواْلُمْؤِمنُوَن َوَرُسولُُه َعَمَلُكْم هللاُ َفَسرَيَى اْعَملُوا ﴿َوُقِل
اقعدوا لهم وقيل فثبَّطهم انبعاثَهم هللاُ كرَه ن عمَّ واالبتعاد تَْعَملُوَن﴾، ُكنْتُْم ِبَما َفيُنَبِّئُُكْم
َفُهْم ُقلُوِبِهْم َعَىل هللاُ َوَطبََع اْلَخَواِلِف َمَع يَُكونُوا ِبأَْن ﴿َرُضوا الذين من أو القاعدين، مع
تَْعَملُوَن﴾. ا َعمَّ ِبَغاِفٍل هللاُ ﴿َوَما آخر بوحٍي يُنَسخ ولم يموت ال حيٌّ القرآن يَْعَلُموَن﴾. َال

الرشيف.4 العمل هذا يف الطوىل اليُد العاملني وللعلماء
مع الفرس د فتوحَّ رقدتها، من فهبَّت الرشقية املمالك يف الحياة دبَّت وبالفعل،
االتفاق ذلك ونرش اإلسالمي الدين واحدة، ورابطة واحد، أصل عىل باالتفاق األفغان
ي يضحِّ ال والجزء الفرقة. إىل يدعو املذهب يف بينهم اختالف وال الهند. يف إخوانهم عىل
السياسية الوحدة أساس إذن الدينية الوحدة األصل، عىل يقيض ال والفرع بالكل،
لخالفهم الهند بالد عىل اإلنجليز استيالء تم وقد والطامعني. العادين ملقاومة والحضارية
الفرس بني الوحدة هذه إىل ببرصه شاخص بنجاب، يف الهند، يف مسلم وكل األفغان، مع
األفغان، إمارة مع الشاه سلطنة واتفاق العدوان. لدرء وسيلة أفضل فاالتحاد واألفغان.
العظمى الخالفة وسطها ويف الرشق. بالد االتحاد نواة الرشق، يف جديدة إسالمية قوة

أوروبا. فتخشاه األوىل، اإلسالم وسرية األمة عز الستعادة
الرشقيِّني دواء رشُّ مثل: املأثورة؛ بأقواله الدينية الوحدة أهمية عن األفغاني ويعرب
التشاكل عدم يتفقوا، أالَّ عىل اتفقوا فقد االختالف. عىل واتحاُدهم االتحاد، عىل اختالُفهم
عمٌل يتمُّ ال التشابه، بعني وليس االختالف بعني العالم إدراك أي املشاكل، أعقد من
الرتابط هو الضبط وهذا املبعثرة، األجزاء تلتحم والتضييق بالضبط مفقود، والتآلف
االتحاد، عىل واختالفهم آرائهم، وتشتُّت أهليه، انقسام داؤه الرشق، الرشق، الديني.
تفرََّقت لقد االتفاق. عىل واختالفهم االتفاق، عدم عىل اتفاقهم االختالف، عىل واتحادهم

ص٢٠٤–٢٠٦. األعمال، واألحفاد، األجداد بني ص٣٤١–٣٤٦، األعمال، اإلسالمية، الوحدة 4
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بالتعصب الرشقيِّني الغرِب اتهاُم كان وقد خصوًصا، واملسلمني عموًما، الرشقيني كلمُة
الحرية.5 باسم عليهم املسيحية وفرض وابتالعهم تفكيكهم أجل من

لوحدة دعوته مثل آسيا، يف األفغان مع الفرس التحاد دعوتَه األفغاني ويفصل
قاعدة — دولة والثانية اإلسالمي املرشق لوحدة نواة األوىل أفريقيا، يف النيل وادي
اإلسالمية الوحدة نواة فإن وأفريقيا آسيا بني مرص كانت وملا اإلسالمي. املغرب لوحدة
خريًا بقوم هللا أراد إذا بحديث ودعوته األفغاني ويصدر مرص. هي واملغرب املرشق يف
ونقلها واعتدالها ألوطانها الفارسية الجرائد بخدمة رسوره عن والتعبري كلمتهم. جمع
أجل من للعقول وإنارًة للمسلمني، تنبيًها الفارسية إىل الوثقى العروة أبواب بعَض
إبداع عن تعربِّ الغرب يف الفرنسية كاللغة الرشق يف الفارسية واللغة الفائدة. تعميم
امللية الرابطة وإحياء اإلسالمية الوحدة إىل بالدعوة يتعلق فيما خاصة السليمة القرائح
وشعبتان واحدة لشجرة فرعان وهما واألفغانيِّني. اإليرانيِّني بني خاصة املسلمني بني
اإليرانيِّني. من املبادرة تكون أن الطبيعي ومن القديم. الفاريس األصل هو واحد، ألصل
ماجه، وابن والرتمذي، والنسائي، والنيسابوري، ومسلم، البخاري، فارس: من فالعلماء
والغزايل، املفرس، والرازي الطبيب، والرازي والكليني، والبلخي، والبغوي، داود، وأبو
وكثري والسهروردي، سينا، وابن واإليجي، واألبهري، والطويس، والبيضاوي، واإلسفراييني،
خدم َمن أوَل وكانوا والصوفية. والفالسفة واملتكلمني واملفرسين العلماء من املحدثني من
والجرجاني، والريض، الفاريس، عيل وأبو سيبويه، مثل أصوَله وضبط العربي اللسان
علماء من والهمذاني واألصفهاني، والكسائي، والزمخرشي، والفريوزآبادي، والجوهري،
والشييل، والجغرافيِّني، املؤرخني من والقزويني واإلصطخري، والطربي، والبالغة، القرآن
واملريغناني، واآلمدي، والبزدوي، الصوفية، من عربي ابن أستاذ والهروي، والبسطامي،
الشريازي، والصدر والقطب، الفقهاء، من واألبيوردي والرشيف، والتفتازاني، والرسخيس،
لناله الثريا يف العلم كان لو الرسول: قال لذلك الحكماء. من ومريفندركس ومريباقر،
العالم، يف أبدعوا كما الدينية للوحدة للمبادرة مهيَّئون فالفرس فارس. من رجاٌل
مقاومة عىل معهم والتحالف األفغان مع والوحدة األوىل، اإلسالم فتوة واسرتجاع
الفرس بني الخالف بسبب الهندية املمالك عىل اإلنجليز استيالء تم وقد املعتدين.

ص٣٩٦ / ٣١٨، األعمال، تجارها، وانقسامات األديان وحدة ص٣۹۸ / ٣٩٣، ص٢٦٨–۲۷۱، خاطرات، 5

.٣٩٩ األعمال، األمم، يف هللا سنن
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الذي املنيع السدُّ هو واألفغان الفرس وحدة إليهم. ينظر الهند يف مسلم وكل واألفغان،
عداوة الناس أشد من واألفغان األفغان وأمري األجنبي، الغزو ضد الشمال من الهند يحمي
وكانت لتوحيده، نواة املرشق يف إسالمية قوة لوجدت الشاه مع األمري اتحد فلو لإلنجليز.
وقد ورضورته. وأهميته االتحاد هذا أسس بيان الفرس مهمة املرصية. للمسألة رصيًدا
وأفغانستان إیران فاتحاد بمقاصدها. مشغولة وأوروبا الهند عىل الهجوم الروس بدأ
وعرة، وجبالها روسيا، عن بعيدة الهند وأن خاصة الرويس للغزو الهند ملقاومة تدعيٌم
أن املعقول من وليس وأفغانستان. فارس عرب إال الهند إىل الوصول إىل سبيَل وال
ورابطة الغنيمة. يف ومشاركتهما وأفغانستان إيران طريق عن الهند روسيا تستعمر
املذهبي الخالف وترك والهنود، واألفغان الفرس بني الروابط أقوى اإلسالمي الدين
املسيحي الدين يف األملان اختلف وقد األوطان. عن والدفاع العامة املصالح إىل الفرعي
يف أساٌس الفرعي االختالف لهذا يكن ولم اإلسالم يف األفغان مع اإليرانيون يختلف كما
األوروبية. السياسة يف دوٌر لهم يكن ولم ضعفوا، أن بعد األملان د توحَّ السياسية، الوحدة
وبالتايل الطائفتنَي، لساُن هو الفاريس واللسان العامة. املصالح يف الوطنية الوحدة فراعوا

الدعوة.6 لهذه العمل الفارسية الجرائد مهمة تكون
والثقافة الحضاري التاريخ الرصيد عىل للوحدة الدعوة س يؤسِّ األفغانيَّ أن واضح
الوحدة مثل املعارصة، األوروبية التجارب عىل يعتمد كما اإلسالمية، الشعوب بني املشرتكة

اإلسالمية. الوحدة تدعيم أجل من األملانية
ذلك يكون أن السنة من واألفغان الشيعة من الفرس كوَن األفغاني ويستبعد
وحدة من مانعتنَي والكاثوليكية الربوتستانتية تكن لم كما بينهما الوحدة من مانًعا
بألوهية تقول التي املؤلهة مثل ضلَّت َمن منها وِشيَع أحزاٌب ظهَرت فقد األملاني؛ الشعب
البيت، أهُل فينا يهلك املأثور للقول طريًقا البيت آل محبة يف والغالة لة واملفضِّ عيل،
فقهاء كبار من الصادق، جعفر يقلدون الشيعة من املفضلة غاٍل. ومبغٌض غاٍل، محبٌّ
أوجبَت فروع هي إنما األمة. عىل يخرجون ال ولكنهم عيل، تفضيل يف يغالون البيت، آل
السنة ملوك املمالك، توسيع يف الطامعني امللوك وسفه األمة لجهل فاالقتتال الخصام؛
ليتسنَّى البيت آل شيعة توسیع ضد بأوهام العامة الستهواء الشيعة أمَر وعظَّموا هوَّلُوا
باهلل، ٌد موحِّ والكلُّ والسنة، الشيعة بحجة بعًضا بعُضهم املسلمون فيقتل قتالهم، لهم

ص٣٢٠–٣٢٦. األعمال، األفغان، مع لالتحاد الفرس دعوة 6
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والخروج معاوية، قتال يوم له واالنتصار عيل تفضيل مسألة أما والسنة. بالكتاب مؤمن
منها ينشأ وال اليوم كذلك تَُعد لم فإنها الحق وإلحقاق مفيدة الزمن هذا يف كانت فلو عليه
املفضلة، ووافقوا اليوم، السنة أهُل أجمع لو فهل األمة. وحدة ُعَرى وتفكيك الرضر إال
ولو والشيعة؟ السنة حاَل ذلك ن يحسِّ فهل بكر أبي قبل بالخالفة عيلٍّ بأولوية وأقروا
السنة أهل ينهض فهل بالخالفة وأحقه بكر أبي أولوية عىل السنة أهَل الشيعُة وافَقت
ملجرد السنة أهل قاتلوا إذا الشيعة عن عيلٌّ يرىض ال وهوان؟ مذلة من فيه وقعوا مما
الشيعة وتُقاتل عنه، السنة أهُل تدافع أن بكر أبو يرىض وال بكر، أبي عىل تفضيله
بعضه يشدُّ املرصوص كالبنيان للمسلم املسلم وأن القرآن، روح تخالف التي ألفضليته
الخلفاء أقَرص إن لحلِّها يقال أن لكفى البحث ت استحقَّ لو التفضيل قصة إن بعًضا،
بكر أبو ملات عيلٌّ الخالفَة توىلَّ فلو عمًرا. أطولهم قبل الخالفة توىلَّ عمًرا الراشدين
عىل الواقع األمر حجة هنا األفغاني يقدِّم اإلسالم.7 خدمُة لهم يتيرس ولم وعثمان وعمر
عىل وأوليته الحارض والزمن الرضر، عىل وأولويته املنفعة ومقياس الفكر، رشعية حجة

االنقسام. عىل الوحدة ورضورة املايض،
هناك والغاية. والقصد الهدف يف متفقة واألديان تعدده، من بالرغم واحٌد والدين
واإلنجيل التوراة السماوية: وكتُبُها واإلسالم، النرصانية اليهودية كربى: ديانات ثالث
املستقيم الطريق إىل وتوجيههم الحق، إىل الخلق إرشاد واحد، منها القصد والقرآن،
قصٌد وهو العباد. مصالح وصون خلقه يف هللا مشيئة وبيان واملعامالت، العبادات يف
واحدة، هللا عبادة واحدة. غاية إىل تهدف كلها السماوية والكتب واحدة. ومشيئة واحد،
األفغانيَّ وكأنَّ املوت، بعد البقاء يف ورغبتُه الذاتي وحبُّه اإلنسان أنانيُة واحد، واملعاد
مجموِع نْفَع يخالف ما الثالثة األديان يف يوجد ال اإلنسانية. التجربة يف العقائد س يؤسِّ
األديان املضار. ودفع املنافع، وجلب الرش، ودفع املطلق، للخري يعمل الكل البرش.
اآلخر يُكمل منها وكلٌّ والغاية، املبدأ يف متفقٌة واملحمدية والعيسوية املوسوية الثالثة،
إلكمال نبيٌّ ظهر الكهانة ساَدت أو الطغيان ونشأ العهد َقِدم وإذا املطلق. الخري يف
كمال التحرر، وهو واحد القصد السالم. إىل البرشية طريُق األديان فوحدة الناقص،
وقَعت التاريخ عرب اإلنسانيُة ضعَفت ما فإذا البرشية. اإلرادة واستقالل اإلنساني العقل

ال وأن وشيعي، سني قول من األفغاني نفور ص٣٢٤-٣٢٥، األعمال، شيعة، وال سنة ال واحدة أمة 7
ص١١ / ١٦٨–١٧٠. خاطرات، األمة، وجهل امللوك مطامُع أحدثَتها التي التفرقة لهذه موجَب
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مربِّي فالوحي والغاية؛ بالقصد يذكِّر نبيٌّ يظهر بالطغيان رضيَت أو والجهل الخرافة يف
اإلنسانية.8

بالوحي يجحد واآلخر األنبياء، ويُثبت بالوحي يؤمن األول رجلني: بني فيها والخالف
ويأتي جديد فيه ليس الكون إن يقول والثاني األديان، وحدة يُدرك األول األنبياء. ويُنكر
الوثنيِّني، من والتثليث موىس، قبل املرصيني قدماء عند هللا توحيد فيصوغونه. العلماء
القدماء الحكماء أقوال عىل اعتمدوا ومحمد وعيىس وموىس املسيح. قبل فيثاغورث به قال
النفع بعُض الكتب بهذه كان ولو إلهية. وليست برشية كتب فهي ُكتُِبهم. إىل وها وضمُّ
االختالف وقع ملا حقيقة الدين كان ولو والبغضاء. الشحناء سبَّبَت وقد أعظم. فرضرها
صنع من واالختالف حقيقة، األديان بني االتفاق بأن الجاحد عىل األفغاني ويردُّ فيه.
رجال أنفع وما قليًال. ثمنًا بآياته ويرشون بالدين يتاجرون الذين األديان تلك رؤساء
بعًضا، بعضها يُكمل واحدة، الثالثة األديان فسدوا، إذا أرضهم وما صلحوا إذا الدين
والطائفية الدينية االختالفاُت فظهر متجًرا. أو حانوتًا نفسها اعتربَت طائفة كلَّ أن إال

الشاعر: قال كما واملذهبية

ال��دي��ن ف��ي ال��ح��ان��وَت ل��ك ف��ت��ح��َت وق��د ل��م��ت��ج��ِره ح��ان��وتً��ا ال��م��رءُ ي��ف��ت��ُح ق��د
ال��ش��واه��ي��ن أص��ح��اُب يُ��ف��ل��ح ول��ي��س ب��ه ت��ص��ي��د ش��اه��ي��نً��ا دي��نَ��ك ص��يَّ��رت

والجحود واإللحاد والزندقة بالكفر واتهموه رزقهم، قطع االختالف رجٌل قاوم فإذا
هذا رجال من فرٌد يأتيه عمل ملجرد الدين كرامة مس خطأ فأكربُ الدين. عىل واملروق
متاجر إىل األديان تحوََّلت لقد الدين. رؤساء عبادَة معناهما ليس واليقني واإليمان الدين.
ضدَّ إنجليزية فرقًة صاحب الذي املريغني الشيخ باملناسبة األفغاني وينقد وحوانيت.
نقد مثل وهو بمروقه، العلماء حكم وقد منه. يحذر والرشع السودانية، القبائل ثورة
الدين؛ عدماء وهم الدين باسم املزورة مناصبهم عن يدافعون الذين الدين لرجال الكندي

األوىل. الفلسفة يف باهلل املعتصم إىل رسالته أول يف عاداه الحق جهل َمن ألن
هو بما يكون أن ينبغي ما بالواقع، املثال بمقارنة األديان حول الشبهاُت وتنشأ
املسلمون؟ تقهقر فلماذا الحق، الدين هو اإلسالم كان إذا الهند: نواب أحد سأل فقد كائن.

١٩٧٧م. القاهرة، الجديدة، الثقافة دار البرشي، الجنس تربية للسنح: وترجمتنا دراستنا انظر 8
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وإذا اإلسالم. وليس الظاهر هو الحق الدين بأن جدلية بحجة ذلك عىل األفغاني ويردُّ
والدين الفكر. يف تطعن ال الواقع حجة ألن اإلسالم؛ ينفي ال فهذا ذلك غري املسلمون كان
الحق الدين واإلسالم، والنرصانية اليهودية املتتالية، مراحله وليس الواحد الدين هو الحق
بني األرضية الكرة وضعت إذا خيالية، حجة األفغاني يستعمل كما الخالص. الدين هو
يف اإلنسان عاش وإذا أصغر. واإلنسان صغرية، كانت األجرام ببعض قياسها وتم يَديه
عىل الحجة وتقوم االختالف. نشأ ومَلا األرضية، الكرة حجم يمتلك قد فإنه آخر كوكب
الناس يختلف ذلك ومع فيه، ضئيلة مساحة إال يشغل ال واإلنسان واألرض، الكون عظم
يعيش أن املانع وما واألوسع؟ األرحب الكون يف وعاشوا تكاثروا لو بالهم فما عليها.
دام ما والقرآن واإلنجيل بالتوراة األفغاني ويستشهد وسالم؟9 أمن يف قرية كل أهُل
املتكلمني إىل منه الصفا وإخوان والفالسفة الصوفية موقف إىل أقرب وهو واحًدا. الدين
أسماء ألن خطأ؛ وهو واملحمدية، والعيسوية املوسوية الديانات يسميها أنه إال والفقهاء
واملانوية، والزرادشتية واملسيحية البوذية مثل سيها، مؤسِّ أسماء من تُشتق ال الديانات

نرص. من والنرصاني أسلم، من فاإلسالم جوهرها. من بل
بحديث والسيادة الوحدة عن مقاله األفغاني ويصدِّر السيادة. إىل تؤدي والوحدة
الرضورة إليهما تدفع خطريان أمران فهناك بعًضا. بعُضه كالبنيانيشدُّ للمؤمن املؤمن
أمة فكلُّ توضع. ال وسيادة ع تجمُّ وحدة إىل امليل وهو أخرى، أحيانًا والدين أحيانًا
البدن. يف كالغذاء األمم يف التغلُّب واملوت. والحياة واملرض، كالصحة وتضمحل تنهض
ثم اآلخرين. أمور يف النظر الوحدة، بمنافع فرد كل من إحساًسا وتقارب تواصل والوفاق
يف ركنان والغلب الوفاق األمران، هذان للوحدة. طبيعية كنتيجة السيادة يف الرغبة تنشأ
بعُضه يشدُّ كالبنيان للمؤمن املؤمن الشهريَين للحديثنَي طبًقا رشعيَّان وفرضان الدين
بحبل واالعتصام هللاإخوانًا. عباد وكونوا تحاسدوا، وال تدابروا وال تقاطعوا ال بعًضا،
ِمَن َطاِئَفتَاِن ﴿َوإِْن القرآن نصَّ كما املتخاصَمني بني الصلح وكذلك رضوري، الدين
تَبِْغي الَِّتي َفَقاِتلُوا اْألُْخَرى َعَىل إِْحَداُهَما بََغْت َفِإْن بَيْنَُهَما َفأَْصِلُحوا اْقتَتَلُوا اْلُمْؤِمِننَي
َجاءَُهُم َما بَْعِد ِمْن َواْختََلُفوا تََفرَُّقوا َكالَِّذيَن تَُكونُوا ﴿َوَال ِهللا﴾، أَْمِر إىل تَِفيءَ َحتَّى
لفعلت. الفضول ِحْلف إىل ُدعيت لو الجماعة.» مع هللا «يد الحديث نصَّ وكما اْلبَيِّنَاُت﴾.

والروحية، الزمنية السلطتان ص۲۹۰–٢٩٦، األعمال، تجارها، وانقسامات األديان وحدة 9

ص٣٢٤ / ٣٢٢ / ٢٩٣.
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يف أساس وله وبعده، الوحي قبل قيمها وتمثل معها والتضامن بالجماعة فاإلحساس
القرآن يدعو كما إليه. املظلوم حق ورد حقه، من فضل أخذ عدم مثل البرشية، الطبيعة
َال َوُهْم آَمنَّا يَُقولُوا أَْن يُْرتَُكوا أَْن النَّاُس ﴿أََحِسَب املسلمون افتتن ولكن السيادة بَْسط إىل
﴿إِْن اْلَكاِذِبنَي﴾، َوَليَْعَلَمنَّ َصَدُقوا الَِّذيَن هللاُ َفَليَْعَلَمنَّ َقبِْلِهْم ِمْن الَِّذيَن َّا َفتَن َوَلَقْد يُْفتَنُوَن
طبيعيان السيادة إىل والتطلُّع الوحدة، إىل امليل أَْقَداَمُكْم﴾. َويُثَبِّْت ُكْم يَنُْرصْ هللاَ وا تَنُْرصُ

الحديث.10 وصاغه القرآن، عنه وعربَّ الدين، أكَّده البرش، يف
يعيشون فالبرش التنوع. إىل الوحدة من الواقع، إىل املثال من األفغاني ينتقل ثم
الكرة هذه غري له وليس واحد نوٌع اإلنسان واحدة، إنسانية ويف قوميات ويف أوطان يف
واملكان بالجغرافيا الهوية تتحدد ال ذلك ومع املكان. وحدَة تقتيض النوع فوحدة وطنًا؛
اإلسالمية اإلخوة املشرتكة، والثقافة بالتوحيد والتاريخ، بالفكر بل والدم بالِعرق وال
الواقع هو الواحد والعالم الفكر، هو واإلسالم اللغة، هي العروبة املشرتك، والتاريخ
الصلَة األفغانيُّ ل ويفصِّ واحد، آٍن يف األوطان وتخطِّي األوطان عرص فالعرص الحي،
فكما الفارابي. خاصة القدماء لعادة طبًقا التشبيه عىل معتمًدا واإلنسانية القومية بني
التي والقبائل الشعوب تميََّزت بها خمس حواس فلألقاليم خمس» «حواس لإلنسان أن
طبيعة تستمد األربع والخواص أوطان، إىل املعمورة وتقسم واحدة. نفس من هللا خلقها
يف األول وهو العقائد، أي الدين، األول وهي: فتؤثر، تطرأ والخامسة منها، اإلقليم
العادات أي العوائد، والرابع القيم، أي األخالق الثالث اللغة، أي اللسان، والثاني الرتتيب،
تحصل الخمسة العنارص وبهذه املجموع. يف يؤثر الذي اإلقليم والخامس واألعراف،
ونشأ الطبيعة، ساءَت الغروُر أصابها ما فإذا بينهم. املساواة وتحصل األقوام، ميزات
اإلنسانية توجد كما الخمسة بالعنارص القوميات توجد بالدين. ع بالتذرُّ والقهر الغلب
نسبيٍّا تساَووا القومية بميزاتهم عنارصه واستقالل الغرب تقسيمات من وبالرغم أيًضا.
األمة وسوق بالسلطة التفرُد منهم انتفى وعليهم. لهم بالواجبات العلم وأهمها بالفضيلة
مقتضيات حسب تدريجيٍّا التاريخ يف املطلق الحكم هذا وسينتفي السلطان. هوى عىل
أن من مأمن يف أمة كلُّ وصارت الشورى. تحكمه اليوم، الغرب يف حدث كما الفطرة
الشكل هذا مناهضة به تقوم ما فأول األمة يف العلُم فَشا ما فإذا املجاورة. الدولة تغزَوها

ص٣٥٣–٣٥٧. األعمال، والسيادة، الوحدة 10
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تَبِْديًال﴾.11 ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد ﴿َوَلْن الكون يف هللا سنة هذه منه. تتخلص حتى الحكم من
بالتحرر. الرشق يف ارتبَطت بينما باالستعمار الغرب يف القوميات نشأُة ارتبَطت ذلك ومع
القرن يف طاحنتان عامليتان حربان فيه نشبَت إذ خريًا. كلها الغربية القومية تكن ولم
وإيطاليا وأملانيا فرنسا بني القومية باسم الحروب وقامت األفغاني. وفاة بعد العرشين
البوسنة يف املسلمني مذابح ووقَعت اليهودية. القومية باسم فلسطني واستُعمرت والنمسا،
القبائل بني متبادلة مذابح يف األفارقة من ماليني وذُبح العربية. القومية باسم والهرسك
أخرى وأحيانًا الواقع، يف يصدق ال مثال إىل التاريَخ ل يحوِّ أحيانًا فاألفغاني رواندا. يف

للتاريخ. قانون صيغة يف املثال إلثبات التاريخ حوادث يستقرئ
إىل انضمَّ املاسونية. عىل األفغاني ج عرَّ واإلنسانية والقوميات األوطان عن وبحثًا
ميزاتها مبيِّنًا كلَّها املاسونية غادر ثم الفرنيس املحفل إىل غادره ثم الربيطاني، املحفل
والجور الظلم للقديم، هدٌم أنها بها، األفغاني أغرى ما وهذا املاسونية، تمتاز إذ وعيوبها؛
دكِّ إىل تهدف اإلنسان. نفُع غرُضها واملساواة. واإلخاء الحرية للجديد، وبناءٌ والعتو،
واحتقار والشمم، النفس وعزة العمل، ِة همَّ بلورِة عىل تعمل كما العدل. وتشييد الظلم
الخوارج. من الحكام من وظالم قادر كلِّ واعتبار الظلم، مقاومة سبيل يف الحياة
غاية بها له تخدم لرئيس سلطة إيجاد عىل تعمل أن من وأرفع أرشُف واملاسونية
متجنبًا نزيًها ماسونيٍّا عامًال يكون أن األفغاني أراد معنوية. أو مادية منفعة أو شخصية
وصحُة بأشخاصها، املاسونية عىل يُعاَب ال وحتى الشخصية رشف عىل حرًصا الرذائل
شلٌل. اعرتاه أو العلل يف سقط إذا األَخ تُسعف املاسونية يجتمعان، ال السؤال وذلُّ البدن
املاسونية تربيتهم. وتُحسن فقريًا، مات إذا أبناءَه تربِّي البرشية. يف سواه من عىل وتقدم

إساءة. له اإلحسان يكون وأالَّ إنسانًا، اإلنسان يُصبح أن هي
والخروج فيها األفغاني دخول وبعد العجائب، بلد مرص عرفتها أن وبعد ذلك، ومع
ال كما والزلفى. والنفاق والخوف الجبن مثل عيبها اكتشف ومعايشتها وتجربتها عليها،
عرفت ما لآلن أنني فيؤملني معرشاملاسون نحن أما يقول إذ لها؛ دقيق وصٌف يوجد
أو الذهن يف صورة لها يجعل تعريًفا املاسونية ملطلق وال ماسونيٍّا بصفتي لنفيس
واألنانية األثرة عىل املاسونية تقوم كما العشرية.12 يف ينخرط َمن عىل ينطبق وصًفا

ص٨١–٨٣. خاطرات، ص٤٢٧–٤٢٩، األعمال، والديموقراطية، والقومية اإلنسانية 11
ص٥٢١-٥٢٢. األعمال، املاسونية، 12
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الجماعة تسود كما الجماهري. إىل ه يتوجَّ بل الرياسة يحبُّ ال واألفغاني الرئاسة، وحبِّ
إىل تهدف أنها ويبدو ثابت. مبدأ أو مطلق لحقٍّ مراعاٍة دون البرشية واالنفعاالت األهواء
الستعمار األفغاني معاداة تحت تقع غربية نحلٌة وأنها ووعيده، وتهديده الرشق إخضاع
أحد. مغزاها يفقه لم إذا املهد يف تختنق وقد املهد يف تَزل لم املاسونية للرشق. الغرب
بعقائد تُخلُّ األولني، أساطري من نوع أخ. وقبول أعمال كيس مجرُد اليوم املاسونية
غرب يرضخ، ورشق يأمر غرب ومتبوع، تابع ومرءوس، رئيس إىل وتُقسمهم الناس،
مصالحه عن تعرب ال ألنها الرشق؛ يف املاسونية تعيش لن الجزية. يدفع ورشق املال يجمع

للغرب. الهيمنة مظاهر أحد وهي تحرَُّره، تبغي وال

والتخلف التقدم (2)

عىل تنطبق وسقوطها الشعوب لنهضة العامة القوانني بعض يرصَد أن األفغاني ويحاول
عىل والتخلف التقدم قوانني وهي اإلسالمية، األمة عىل فقط وليس التاريخ عرب األمم جميع
والتخلُّف األصل هو التقدم أن االستثناء، هو والسقوط القاعدة هي النهضة أن أساس
واصًفا أو القوانني هذه الستنباط النبوية واألحاديث القرآنية اآليات مفًرسا الفرع، هو
النظرية الصياغة تنقص ربما التأويل. مع للتنزيل جمًعا لها، مستقرئًا التاريخ حوادث

معلنة. والنية واضح، الهمَّ ولكنَّ
العقيدة وكانت اليقني. يف وثبات اإليمان يف وقوٌة الدين يف شدٌة للمسلمني كانت
العلماء وكان الداَرين. يف السعادة إىل يؤدي اإليمان وكان الرتباطهم. األسباب أوثق من
بالحفاظ مطالبون الرشيعة، تحكمهم واملسلمون للعامة. موجهني للناس، مرشدين
ملا يتأملوا ولم البعض. بعضهم عن املسلمون غفل ثم البلدان. من لديهم ما عىل
وال أفغانستان يف اإلنجليز حركاِت يَرون بلوخستان أهل كان البعض. ببعضهم حلَّ
يف اإلنجليز ويرضب يتكلمون. وال إيران يف اإلنجليز َل تدخُّ يرون واألفغانيون يتحركون.
االنهيار سبُب الدينية الرابطة فتفكُّك املسلمون. ينجد وال وتفتك تقتل املرصية، األرايض

والتحرُّر. النهضة سبُب وقوتُها واالستعمار،
تثبتها. األعمال عىل والعقائد األفكار تبعث إذ أسبابه؛ له بالعقائد املسلمني ك وتمسُّ
الروابط من وهما العقل، من صورٌة القرابة ونسب ولألخوة وعقائده، بفكره واإلنسان
وهجر بينهم، التعارف وانقطع والعمل، الدين إال للمسلمني يبَق لم واآلن اإلنسانية.
العثمانيِّني. عند ملراكش وال مراكش يف للعثمانيِّني سفارة وال بعًضا، بعضهم العلماء
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بداية يف والخالف ب والتشعُّ املذاهب كثَرت واألفغان. العثمانيِّني بني صالٌت توجد وال
واملغرب، مرص يف وفاطمية بغداد، يف عباسية إىل الخالفة وانقسَمت للهجرة. الثالث القرن
وواجب وأحفاده. وتيمورلنك وأوالده خان جنكيز ظهر ثم األندلس. أطراف يف وأموية
عىل ينوع هنا األفغاني أن واضح بينهم.13 والرتابط الدينية الرابطة إحياء اآلن العلماء
التقدم أن كما العمل. دون بالدين والسقوط والعمل، بالدين فالنهضة القانون. نفس
إىل يؤدي للصعود سببًا كان ما ترك هو: القانون ويكون بالتفكك. والتخلُّف بالرتابط

والسقوط. الهبوط
االنهيار. إىل يؤدي والنكوص النهوض، سبيل الجهاد تاريخي. قانوٌن أيًضا والجهاد
أََحِسَب * ﴿ألم مثل القرآنية، اآليات من القانون هذا استنباط عىل هنا األفغاني ويعتمد
َفَليَْعَلَمنَّ َقبِْلِهْم ِمْن الَِّذيَن َّا َفتَن َوَلَقْد * يُْفتَنُوَن َال َوُهْم آَمنَّا يَُقولُوا أَْن يُْرتَُكوا أَْن النَّاُس
للعدو وجهاٌد للنفس. واختبار امتحاٌن الجهاد اْلَكاِذِبنَي﴾. َوَليَْعَلَمنَّ َصَدُقوا الَِّذيَن هللاُ
الطريق والقعود والنكوص، النهوض سبيل الجهاد األرض. إىل املثاقلني الخوالف ضد
يَُجاِهُدوا أَْن اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ يُْؤِمنُوَن الَِّذيَن يَْستَأِْذنَُك ﴿َال أيًضا ويذكر السقوط. إىل
اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ يُْؤِمنُوَن َال الَِّذيَن يَْستَأِْذنَُك إِنََّما ِباْلُمتَِّقنَي َعِليٌم َوهللاُ َوأَنُْفِسِهْم ِبأَْمَواِلِهْم
العمل إىل أي الجهاد، إىل يؤدي باهلل فاإليمان ُدوَن﴾. يََرتَدَّ َريِْبِهْم ِيف َفُهْم ُقلُوبُُهْم َواْرتَابَْت
أمٌة ترثها بل األرض ترث ال فإنها الجهاد عن األمة تخلَّت فإن السابق. القانون مثل
أَِليٍم﴾. ِبَعذَاٍب َكَفُروا الَِّذيَن ِ َوبَرشِّ ِهللا ُمْعِجِزي َغرْيُ أَنَُّكْم َفاْعَلُموا تََولَّيْتُْم ﴿َوإِْن غريُها
ملرض البالد يخون َمن ملعوٌن األوطان. عن الدفاع هو والجهاد البالد، خيانة هو والتويلِّ
دياره، من األجانب يمكِّن من ملعون به. يلتذُّ بحطام ملته أهل يبيع َمن ملعون قلبه. يف
الطريق د ويمهِّ العظيم، ر ويصغِّ الصغري يعظِّم َمن الحنيفية، امللة رشف من محروم
بأمته عاًرا يلحق أن صدره يف يختلج َمن ملعون األغراب. كلمة وإعالء كلمته لخفض
بني د ويوحِّ األمة، إىل السيايس بالخطاب األفغاني يتوجه هنا لذته. من ناقًصا ليتمم

النظرية ص٣٨٩-٢٩٠ / ٢٩٢–٢٩٨. خاطرات، ص٣٥٩–٣٦٣، األعمال، املسلمني، تخلُّف أسباب 13
وأسباب النهوض من الدين يف ما ر توفُّ مع االنحطاط من يهم ألمَّ ما وأسباب واملسلمني، اإلسالم يف العامة
وأسباب العدة أخذ من عليه هم ما عىل يحملهم ما دينهم يف وليس األمم من نهض من عكس عىل الرقي

ص١٣. خاطرات، ذلك، يف وفلسفته فيهم املشهودة النهضة
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ويعيشون الذل، خوف من الذل يف يقضونها الحياة بحبِّ املولعني إن والخيانة. النكوص
من خوًفا لحظة كل يف املوت سكراِت مراراِت ويجرعون العبودية، يف العبودية خوف من
بني فخاُر به ما إىل تدفعهم الوطنية الحمية وال هللا، مرضاة إىل يسوقهم الدين فال املوت.
املوت وإيثار الجهاد، أهمية لبيان املأثورة األقوال بعَض األفغاني ويصوغ اإلنسان.14
يستميت َمن وأعظمهم ليحيا، الناس موَت يطلب َمن الناس وأحقر الذل. حياة عىل الكريم
بطًال يموت أن إما الوطن حياة سبيل يف املوت وطالب الناس. من واحًدا ولو ليحيَا
من لها خريٌ ساعة الحق ألخذ جهادها يف ثبتت وأمة عزيًزا. سيًدا يعيش أن وإما شهيًدا
واألبطال.15 املجاهدين دماءُ االستقالل لرايِة لوٍن وخريُ الساعة. قيام إىل الذل يف الحياة
إىل التخلف من االنتقال وسائل وأحد للنهوض قانوٌن أيًضا الديني واإلصالح
بتأسيس إال والتأخر االنحطاط من التخلص يمكن وال النهضة. إىل السقوط ومن التقدم،
االنبهار إىل يؤدي الذي الغرب تقليد طريق عن وليس الدين قواعد عىل والتمدن النهوض
خمول إىل وإبداع تحرر من اإلسالم فيتحول بسلطانهم. والرضا لهم واالستكانة باألجانب
العوام عقول يف رسخ ما تُقلع دينية حركة ذلك إىل والسبيل األجنبي، لحكم واستئناس
بني الصحيحة القرآن تعاليم ونِرش والرشائع، للعقائد خاطئ فهٍم من الخواص وبعض
تهذيب رضورة تأتى هنا ومن الدارين. يف السعادة إىل تؤدي بحيث ورشحها الجمهور
وانتقاله الغرب، إصالح طريق هذا وكان سهلة. مصنفات ووضع املكتبات، وتنقيح العلوم
خضوَع رأى أن بعد لوثر بها قام التي الدينية الحركة وهي املدنية. إىل الهمجية من
االعوجاج، وقوَّم األخالق، فأصلح والدين، العقل عن خارجة ولتقاليد الدين لرجال أوروبا
عداوة حركُة نشأت ثم والطغيان. االستعباد ضد الطبيعية الحرية إىل ونبَّه العقل، ر وطهَّ
املدنية يف واالرتقاء والغلبة والعزة القوة عىل والكاثوليكية الربوتستانتية بني منافسة ثم
بها. الناُس ينبهر التي الحديثة املدنية تولََّدت املنافسة هذه ومن اآلخر. عىل للتفوق
املدنية. نحو بينهما تحدٍّ ينشأ ولم وشيعة، ُسنَّة كبريتنَي، فرقتنَي املسلمني لدى أن مع
والسنة والتاريخ، والرتاث الدين رجال ألهمية نظًرا كالكاثوليكية أحيانًا الشيعة تبدو
نظًرا كالربوتستانتية الشيعة تبدو وأحيانًا والحرية. والفردية للعقل نظًرا كالربوتستانتية
ذلك ومع خضوع. من فيها ملا نظًرا كالكاثوليكية والسنة واعرتاض، معارضة من فيها ملا

ص۱۷۲. خاطرات، ص١١٠–١٩٠ / ١١٣–١١٧ / ١٤٢–١٤٥، ج٢، العروة، 14
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للمصلح الظاملني وسجن الربوتستانتية. مثل وحركة لوثر، كمارتن نفَسه األفغاني يرى
املراتب.16 أسمى وهي شهادة، له وقتلهم سياحة، له ونفيهم رياضة،

بالكتمان األعمال أحقُّ وحدها وهي األرض. يف اإلنسان اخرتعه ما أقبُح والحروب
عند والعمران التقدم إىل أدى الذي اإلنسان اخرتعه ما أفضل العلم بينما لفظاعتها.
الحروب ويالت كفة ترجح ذلك مقابل يف ولكن واألمريكيِّني. واألملان والفرنسيِّني اإلنجليز
ويتحول وهمجية، ووحشية جهل إىل والرقي واملدنية العلم يتحول عندما العلم عىل
دليل أكربُ الحروب العلم. حقيقة من استفادته لعدم منه أحط بل حيوان إىل اإلنسان
اإلنسان، أخيه أمام اإلنسان يقف كما بعض أمام بعضها الحيوانات تقف فلم ذلك عىل
َقاَل ﴿َوإِذْ بقوله ذلك عىل القرآن نبَّه وقد والدمار. بالقتل البعض بعضها أمام والدول
الدماء يسفك اإلنسان بأن املالئكة فاعرتَضت َخِليَفة﴾. اْألَْرِض ِيف َجاِعٌل إِنِّي ِلْلَمَالِئَكِة َربَُّك
عصيان دون الرسِّ فهَم يريدون واملالئكة َماءَ﴾، الدِّ َويَْسِفُك ِفيَها يُْفِسُد َمْن ِفيَها ﴿أَتَْجَعُل
َغيَْب أَْعَلُم ﴿إِنِّي هللا أخربهم لذلك يُْؤَمُروَن﴾. َما َويَْفَعلُوَن أََمَرُهْم َما هللاَ يَْعُصوَن ﴿َال هللا
اْلَمَالِئَكِة َعَىل َعَرَضُهْم ثُمَّ ُكلََّها اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿وََعلََّم بالعلم آدم وفضل َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ
إِنََّك َعلَّْمتَنَا َما إِالَّ َلنَا ِعْلَم َال ُسبَْحانََك َقالُوا َصاِدِقنَي ُكنْتُْم إِْن َهُؤَالءِ ِبأَْسَماءِ أَنِْبئُونِي َفَقاَل
َلُكْم أَُقْل أََلْم َقاَل ِبأَْسَماِئِهْم أَنْبَأَُهْم ا َفَلمَّ ِبأَْسَماِئِهْم أَنِْبئُْهْم آَدُم يَا َقاَل اْلَحِكيُم اْلَعِليُم أَنَْت
يَْستَِوي ﴿َهْل الصحيح. العلم تعظيُم القرآن يف وجاء َواْألَْرِض﴾، َمَواِت السَّ َغيَْب أَْعَلُم إِنِّي
إىل يؤدي الصحيح العلم اْلَعاِلُموَن﴾. إِالَّ يَْعِقلَُها ﴿َوَما يَْعَلُموَن﴾، َال َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن الَِّذيَن
من بقعة والوطن الوطن باسم مرة والدمار، الحروب إىل وليس والعمران واملدنية السالم
فاألوىل داخلون. جوفها ويف تاركون لها وهم األرض لوسعتهم الناس أنصف ولو األرض.
عن األمة توقف إال الحروب لتوقف يحتاج وال فوقها، اإلنسان أخيه مع اإلنسان يعيش أن
العلم يف االرتقاء الحروب إبطال إىل إذن السبيل والعدل. العقل وتحكيم لها االستجابة
الجنود يقف فهل باستري. إىل فرنسا وعساكر ودارون نيوتن إىل بريطانيا عساكر وتحويل
األفغاني ويبدو والتعمري؟17 للبناء صفوًفا العلماء يقف أم والتدمري للحروب صفوًفا
بني تقابًال يضع كما دهريٍّا. باعتباره له نقده من بالرغم للحرب ناقًدا فولتري مثل هنا

ص٤٠٧. األنا، ص٣٢٧-٣٢٨، األعمال، الديني، اإلصالح 16
لفظاعتها، بالكتمان األعمال أحقُّ وحدها وهي األرض، يف اإلنسان ويعمله عمله ما أقبح من الحروب 17
عوًضا التنازع يف الفناء لفظة باستبداله ومغالطته املدنية من نراه ما الدين جمال إنكار ص٦٧، خاطرات
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يد يف والحروب فالعلم عليه. والدوافع الحروب وسائل أحد العلم أن مع والعلم الحرب
سبيل يف العلم عىل الدعوات كثرت مهما أحد يد يف ليس مجرد علم يوجد وال السياسيني،
أخالقية مثالية نظرة فهذه والسياسة. العلم بني أو وتطبيقاته العلم بني والتمييز السالم،
يفضل فإنه والدمار القتل يف الحروب لفظاعة منه وإدراًكا الحروب. وقوع من تمنع لم
التنازع قانون وألن هلل، صفة البقاء ألن البقاء؛ تنازع عىل الفناء تنازع تعبري استعمال
القاعدة. هو والسالم التاريخ يف استثناء إذن الحرب األضعف. يُفني ولكنه األقوى يُبقي
هو ما عىل العادلة غري والحرب العادلة الحروب بني األفغاني يفرق ذلك ومع
الحرب .Just War اصطالح يف الوسيط العرص منذ والسيايس الديني الفكر يف معروف
األول العدوان. لردع الدفاع حرب هي العادلة والحرب العدوان، حرب هي العادلة غري
الثاني، النوع من والجهاد واستعباًدا. استعماًرا البالد لتوسيع الغربية الحروب مثل
األوضاع لتصحيح اإلسالم جاء لقد للحق. الخلق وإرجاع العدوان لردع العادلة الحرب
وجاءت اليهودية، يف األوضاع لتصحيح املسيحية جاءت كما العربية الجزيرة شبه يف
السابقة للديانات تصديًقا اإلسالم جاء فرعون. سلطة من اليهود النتشال اليهودية
﴿َهْل ا﴾، َرضٍّ َوَال نَْفًعا ِألَنُْفِسِهْم يَْمِلُكوَن َال أَْولِيَاءَ ُدونِِه ِمْن أََفاتََّخذْتُْم ﴿ُقْل البرش لتحرير
َكَخْلِقِه َخَلُقوا َكاءَ ُرشَ هلِلِ َجَعلُوا أَْم َوالنُّوُر الظُّلَُماُت تَْستَِوي َهْل أَْم َواْلبَِصريُ اْألَْعَمى يَْستَِوي
فاحتماالت ثَم ومن اُر﴾. اْلَقهَّ اْلَواِحُد َوُهَو ءٍ َيشْ ُكلِّ َخاِلُق ﴿هللاُ َعَليِْهْم﴾، اْلَخْلُق َفتََشابََه
احتماالت أن حني يف الثالث بالديانات اإلسالم العرتاف نظًرا قليلة األديان بني الحرب
واإلسالم باملسيحية اليهودية اعرتاف لعدم أكرب واملسيحية اليهودية يف األديان حروب
وهما واملسيحية، اليهودية من مرتني، مرفوض فاإلسالم باإلسالم. املسيحية اعرتاف وعدم
«الصهيونية» الغربية اليهودية وتضامن تكاتف أحيانًا ذلك يفرس وقد منه. مقبوالن
فلسطني احتالل حتى الصليبية الحروب منذ اإلسالم ضد العداوة يف الغربية واملسيحية
القرآن ثلث نسخت قد السيف آية كانت وإذا الشيشان. وحرب والهرسك البوسنة ومذابح
كما اضطراًرا يقع قد القتال فإن وحده باهلل واإليمان الناس عن القهر رفع أجل من
وقد لهم. كره وهو الناس عىل وُكتب للقتال، فاضطر الكفار أذى من الرسول القى

هي التي الحروب بمنع يكون إنما له أثر فأعظم العالم إليه وصل إذا الصحيح العلم وأن البقاء، عن
وكيفية اإلسالم دعوة يف وقوله ذلك يف وإفاضته وبراهينه اإلنسان توحش عىل وأسطعها األدلة أكرب من

ص٤٣١–٤٣٥. األعمال، والسالم، الحرب ص١١ / ١٣٨–١٤٤، خاطرات انتشاره،
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من فهو القتال أما النفوس. صون أجل من الجزية أو اإلسالم بني الناس اإلسالم خري
خيَّم لذلك وماديٍّا. معنويٍّا الناس عىل والعدوان والطغيان الرشك من األرض تحرير أجل
الغرب. يدعي كما والسيف بالقهر وليس بمبادئه اإلسالم فتوحات عىل املطلق العدل
عام حتى قريش لطغيان اتقاءً محدودة غزوات إال تَُقم ولم العرب، جزيرة اإلسالم وعم
ألف أربعني وعمر بكر أبي جيوش تتجاوز ولم قتال. بدون اليمني يف وانترش الفتح.
دون الصني حتى وفارس ومرص والعراق وحلب وفلسطني الشام اإلسالم ودخل مقاتل.
تحثُّ التي القرآن يف تُقرأ التي اآليات أما لنرشه. وسيلة الحاالت كل يف الحرب تكون أن
فال اْلَخيِْل﴾. ِربَاِط َوِمْن ُقوٍَّة ِمْن اْستََطْعتُْم َما َلُهْم وا ﴿َوأَِعدُّ مثل للقتال، االستعداد عىل
وكما حاليٍّا النووية األسلحة يف يقال كما والردع التخويف مجرد بل الدماء سفك يعني
إلبطال الحرب أبطال مولتكه قال وكما وََعُدوَُّكْم﴾. ِهللا َعُدوَّ ِبِه ﴿تُْرِهبُوَن القرآن نص
الحقائق املسلمون جهل حتى والصاد للباء التفسريات وكثَرت الجهل، عمَّ ولكن الحرب.
كالربق الحديثة املخرتعات أخذ ودون الشمس حول ودورانها األرض كروية مثل العلمية
يمكن وما حادث هو ما إىل أشار إنما الناس. يكذبَه ال حتى منه الحديدية والسكك
األصل هو ليس العنف إذن األذهان. إىل والتقريب العقول مراعاة مع املستقبل يف حدوثه
التاريخ قوانني دفاًعا. إال التاريخ لتحريك أداًة ليست والحرب التسامح. بل التاريخ يف

والسقوط.18 للنهضة والرذائل، الفضائل هي

التاريخ قوانني (3)

تكشف ومرآة لالعتبار ميدان أنه وكيف للتاريخ فلسفته يف األفغاني فكر ذروة وتبلغ
داخل واحد يشء والواقع فالنص طويل؛ استقراء حصيلة القرآنية اآلية وأن النص، صدَق
اإللهي الوعد معنى هو وهذا صدقها. ومقاييس واالجتماعية الفردية اإلنسانية التجربة
الطبيعة قوانني مثل التاريخ وقوانني الدين. وإظهار املؤمنني ونرص األرض ووراثة
التاريخ يف اإللهية اإلرادة وهي التاريخ محرك هو الروح أي العقل ألن رضورية؛ حتمية
الحيوي، للتصور طبًقا دورات والتاريخ األمم. يف هللا وسنن الكون، سنن وهي ومساره.
اإلصالح بفضل جديد من النهضة ثم والسقوط النهضة بني والحارض، املايض بني
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ميدان وهو والجهاد. والعلم والدين العقل فعالياته، وللتاريخ ووسائله. والتمدن والرقي
والرشق. الغرب وبني والتحرر، االستعمار بني السيايس والرصاع السياسة

السابقة، وخرباتها البرشية تاريخ فيها يقرءون والشعوب، لألفراد مرآة فالتاريخ
مرآة عن له غنًى ال الجمهور أموِر زماَم توىلَّ وَمن والعربات. العظات منه ويستفيدون
أيًضا، التاريخ يفعل هكذا عالته عىل شْخَصه تُريه املرآة أن فكما صحيح. وتاريخ وكتاب
العربة؛ آيات يف ذلك عىل القرآن نبَّه وقد التاريخ. قوانني يف وحياته حياته يف أعماله ينقل
َفِإنََّها ِبَها يَْسَمُعوَن آذَاٌن أَْو ِبَها يَْعِقلُوَن ُقلُوٌب َلُهْم َفتَُكوَن اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا ﴿أََفَلْم مثل
فانُْظُروا اْألَْرِض ِيف ِسريُوا ﴿ُقْل ُدور﴾، الصُّ ِيف الَِّتي اْلُقلُوُب تَْعَمى َوَلِكْن اْألَبَْصاُر تَْعَمى َال
َفِإنَّ ﴿َوذَكِّْر والذكرى والتذكري واالعتبار للعظة فالتاريخ اْلُمَكذِِّبنَي﴾. َعاِقبَُة َكاَن َكيَْف

اْألَبَْصار﴾. ِألُوِيل َلِعْربَة ذَِلَك ِيف ﴿إِنَّ اْلُمْؤِمِننَي﴾، تَنَْفُع الذِّْكَرى
فالقانون قانون. إىل تتحول أن قبل واجتماعية نفسية تجربة هو إذن التاريخ قانون
الوعي خاللها من يتحول التاريخ. عرب واالجتماعية الفردية الخربات تراكم إال هو ما
فمنها متعددة. القانون لهذا الصدق ومقاييس تاريخي. وعي إىل االجتماعي الفردي
بالربهان القرآن طالب لذلك والتدبر. والنظر والتفكري والتأمل والقياس والربهان العقل
الطبيعية. والبداهة والشعور والوجدان الفطري اإلحساس أيًضا ومنها للصدق. كمقياس
الَِّتي ِهللا ﴿ِفْطَرَة والفطرة، ِصبَْغًة﴾، ِهللا ِمَن أَْحَسُن بغة﴿َوَمْن الصِّ القرآن سماه ما وهو
هللا فضل لذلك واملعارف. العلوم واكتساب الرشعي التعليم ومنها َعَليَْها﴾. النَّاَس َفَطَر
يهبه الذي اإللهي اإللهام أخريًا ومنها األنبياء. ورثة العلماء وجعل غريهم، عىل العلماء

األنبياء.19 يقني وهو الرباني الحدس املوضوعي، الداخيل اليقني خاصته، هللا
باعتبارها النبوية واألحاديث القرآنية باآليات األفغاني يستشهد املعنى وبهذا
صورة فالنص البرش. تجارب من طويل رصيد عىل بناءً التاريخ لقوانني إلهية صياغات
يتحقق الوحي التاريخ. حركة تنشأ واملادة الصورة وبتفاعل النص، مادة والواقع للواقع،
استنباًطا التاريخ قوانني معرفة يمكن وبالتايل الوحي. لتحقق ميدان والتاريخ التاريخ، يف
حوادث من استقراء معرفته ويمكن والفطرة. والبداهة العقل عىل واعتماًدا النص من
تصديق الطريقني وتطابق التأويل. والثاني التنزيل، القدماء سماه األول الطريق التاريخ.
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ووراثة التاريخ يف العدل حول واملعقول باملنقول التاريخ قوانني صياغة ويمكن للوحي.
الباطل، عىل الحق وإظهار للمؤمنني، والنرص اإللهي، الوعد وتحقيق للمؤمنني، األرض
مثل وذلك بأنفسهم. ما يغريوا حتى بقوم ما تغيري وعدم للمؤمنني، العزة وتحقيق
اْلَواِرثنَِي﴾. َونَْجَعَلُهُم ًة أَِئمَّ َونَْجَعَلُهْم اْألَْرِض ِيف اْستُْضِعُفوا الَِّذيَن َعَىل نَُمنَّ أَْن ﴿َونُِريُد
يستدل فالعقل التاريخ. حوادث رؤية بعد استنباطه للعقل يمكن تاريخي قانون هذا
عىل يستدل كما روسيا. وكذلك والحيلة بالقوة الهند ممالك عىل اإلنجليز سيطرة عىل
ومقاومة الهند ونضال العرابية، والثورة املهدية، الثورة االستعمار، ضد النضال وحدة
اْلبَيِّنَاُت َجاءَُهُم َما بَْعِد ِمْن َواْختََلُفوا تََفرَُّقوا َكالَِّذيَن تَُكونُوا ﴿َوَال مثل وأيًضا االستعمار
وتستطيع ضعف، التفرق أن عىل يستدل أن العقل ويستطيع َعِظيٌم﴾. َعذَاٌب َلُهْم َوأُوَلِئَك
ومرص والهند والفرس األفغان وحدة لزمت هنا ومن قوة، الوحدة أن تُثبت أن التجربة
فالتغريُّ ِبأَنُْفِسِهْم﴾، َما ُوا يَُغريِّ َحتَّى ِبَقْوٍم َما ُ يَُغريِّ َال هللاَ ﴿إِنَّ وأيًضا وسوريا. والسودان
من وليس الجماعة إىل الفرد من الداخل، إىل الخارج من وليس الخارج إىل الداخل من

للعالم.20 املثالية للنظرة طبًقا الفرد إىل الجماعة
من الشهد يُجتنى ال مثل الرصيح؛ بالعقل التاريخ قانون عىل االستدالل ويمكن
فاإلنسان أبصار. بدون الناس يظن َمن األعمى املقدمات، نوع من فالنتائج الحنظل.
عربة. يتخذ أن أوىل الضار تجربة عىل وكابر ثابر َمن نفسه، بمقياس اآلخرين يقيس
تعرب الصدى. ترجع ال الجوفاء القبة النفع، من العربة من أقوى الرضر من فالعربة
واملداهنة واالزدواجية والنفاق الكذب وبالتايل والخارج الداخل بني التطابق عدم عن

التاريخ. ويف النفس ويف الطبيعة يف القانون، مستويات بني فرق فال والتزلف.
التاريخ. قوانني هي وصفاته وإرادته علمه ولكن مبارشة التاريخ يف يتدخل ال وهللا
للتاريخ. قانون هو بل الحسنى أسمائه من اسًما أو فقط هلل صفة ليس فالعدل
مجرَد ليس فالتاريخ للتاريخ؛ قوانني كلها والعزة والسالم الحكمة صفات وكذلك
بخارى يف تهبط التاريخ. يف والعقل الروح والعقل. الروُح فيه يرسي بل صماء مادة
والرصاعات الدينية واالعتقادات السياسية والرشائع الطبيعية والقوانني الشعوب. وتُحرِّك
واألسماء الصفات التاريخ. قوانني من ذلك كلُّ الضعفاء عىل األقوياء وانتصار السياسية
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يف ى يسمَّ ما وهو نهضته. ومقومات للتاريخ قوانني الفضائل جماع هي التي اإللهية
اإللهية.21 العناية اإللهيات

تَِجَد َوَلْن َقبُْل ِمْن َخَلْوا الَِّذيَن ِيف ِهللا ﴿ُسنََّة الكون يف هللا سنن هي التاريخ قوانني
يتحرك ال البرش. إرادات خالل من بل نفسه من يتحقق ال ولكنه تَبِْديًال﴾. ِهللا ِلُسنَِّة
البرش، إلرادات الذاتي والقانون للتاريخ املوضوعي القانون قانوننَي، بتقابل إال التاريخ
رشطان والذاتية املوضوعية البرش. وفطرة التاريخ رضورة وكثرة. قلة وجماهري، نخبة
كما فريد قرآني جيل مؤمنة، جماعة بفضله، اإلسالمية األمة نشأت فقد التاريخ؛ لحركة
املوضوعي الطبيعي القانون إىل باإلضافة التاريخ فعاليات كانت لذلك قطب. سيد يقول
الوحدة مثل وسياسية أخالقية وفضائل قيم من تتضمنه وما والجهاد والدين العقل

واإلخالص.22 والعلم
املصالح ميدان هي والسياسة تحققاته. وميدان التاريخ أتون السيايس والرصاع
يف البقاء رشط الصالح السيايس فالنظام بالتاريخ. السياسة ارتبطت لذلك املتصارعة.
واالشرتاكي أهله، إىل األمر إسناد عىل يقوم والذي الشوري النظام وهو لألمة. التاريخ
إىل املجتمع يَِصل عندما اجتماعي قانون والثورة األغنياء. بني ُدوَلًة املال يرتك ال الذي
املمكن من يَُعد لم والتي املرصي املجتمع إليها وصل التي الحالة مثل اليأس حالة
استعماره إىل أدَّت كله الرشق أحوال أن كما العرابية. الثورة انفجرت حتى تحملها
بالرشقيني. اإلجحاف ضد والثورة للنهضة الرشق يف التحرر روح ظهور ثم الغرب من
القرآن يؤكده فطري طبیعي قانون للنضال واالستعداد الثورة. يُولد بالظلم فاإلحساس
مخالٌف وإذاللها أخرى عىل أمة سيادة وإن ُقوٍَّة﴾ ِمْن اْستََطْعتُْم َما َلُهْم وا ﴿َوأَِعدُّ ندائه يف
اإلفناء تريد األوىل السيادة طبيعي. أمر والذل التسلط لهذا واملقاومة والعوائد، للطباع
يخلف؛ ال الوحي كان وملا التاريخ. قانون هو اإللهي الوعد البقاء. تريد والثانية واملقاومة،
يشء. كلَّ فقَدت ثم يشء كلَّ وناَلت يشء ال من األمة نشأت رضوري، اإللهي فالقانون
حوايل األطراف مرتامية اإلسالمية واألمة وسقوطها، األمم لنهضة للتاريخ، قانوٌن وهو
وأراٍض ثروات الصني، إىل األطلنطي من نسمة بليون اآلن وهي مليونًا وثمانني مائتني
بالحق. والتمسك بالفضائل األمة وقيامة لها. قوة وال ومجزَّأة ومسلوبة منهوبة ولكنها
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ويسفكون األهل، ويستذلون الديار، األجانب يغتصب عنه. واالبتعاد بالرذائل وانهيارها
أصحاب أمة فهي وهوان. ومذلة وفريٌ عدوٌّ أحد. يتحرك وال اإلخوان، من األبرياء دماء

املنهوب. واملال املسلوب امللك
الحركة املستقبل. ونحو املايض نحو حركته الزمان، هو والتاريخ التاريخ، يف واألمة
تُنشئ املستقبل نحو والحركة األسالف، وتقليد السلفية الحركة تُنشئ املايض نحو
حارضه عن ويغفل بماضيه، يعجب اآلن فاملسلم التجديد. يف والرغبة التقدمية الحركة
ماضيه.23 عىل يعكف مما أكثر وبمستقبله بحارضه يهتمُّ الغربي أن حني يف ومستقبله،
من خريٌ السلف خطبة أن ويجد الخطبة، يف والخلف السلف بني األفغاني ويقارن
من بالرغم األمم يف هللا سنن عن مقاله ففي السلفي. املوقف يُقوي مما الخلف خطبة
واإليجاز والخطاب البالغة حسن يف املضمون أن إال التاريخ بقوانني يُوحي العنوان أن
بني العقد عن ساعدة بني سقيفة يف بكر أبي خطبة مثل الراشدين، للخلفاء البيان يف
والقتل التدمري تحريم عن الجيوش أمري زيد بن ألسامة وموعظته واملحكوم، الحاكم
موىس ألبي الخطاب بن عمر ووصية الحرب، يف والشيوخ واألطفال والنساء للزرع
والنظائر باألشباه األشباه القياس، عىل االعتماد ورضورة القضاء كيفية يف األشعري
لعتبة ووصيته العراق، إىل وهب بن مالك بن سعد الجيوش أمري إىل ووصيته بالنظائر،
خلق عن العاص بن لعمرو وقوله لعزله، ثم شعبة بن وللمغرية البرصة إىل مروان بن
جامع وخطبة القدماء خطبة والحارض، املايض بني األفغاني ويقارن أحراًرا. الناس
وكاشفة للفكر عنوانًا اللغة كانت وملا مضمون.24 ودون قواعد دون مكتوبة البرصة
الجديد الخطاب وبنية الدال املركز القديم الخطاب لبنية األفغاني اختيار فإن ملضمونه
وكيفية األقوام. ونهضة اللسان أدبيات عىل داللته له يشء إىل يُحيل ال الذي املسهب
قد الكالم وقلة عنه. الخروج أو بالواقع االلتزام ومدى الفكر كيفية عن تكشف الكالم
قد الكالم يف والرتكيز الفعل. عن العجز تعني قد الكالم وكثرة الفعل. نحو التوجَه تَْعني

ومستقبله، حارضه عن الغفلة أشد يف وهو بماضيه يُعجب إنما واألعجمي العربي سواء املسلم أن يف 23

اليقظ الساهر سلفه مثل التقهقر ومستلزمات دواعي من عليه هو ما مع يكون أن يجب أنه وكيف
ص٣٣٢–٣٣٩. األعمال األمم، يف هللا سنن ص۱۲، خاطرات العادل، والحاكم املصلح والصالح

كان ما عكس عىل باألفعال واملماطلة املقال يف التطويل حبِّ إىل العرص هذا يف الرشقيني ميل استغرابه 24
ص٢۷۲–٢٨٤. خاطرات، ذلك، عىل واألمثلة السلف، عليه
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القدماء نهض لذلك واإللهام. والكذب النفاق يعني قد فيه واإلسهاب الفكر، صْدَق يعني
املحدثون. وسقط

املستقبل، نحو املايضوانجذاٍب نحو شدٍّ بني موزًعا فقط ليس األمة حارض كان وإذا
معرفَة األفغاني ويحاول والسقوط. النهضة حركتَي بني ٌع موزَّ أيًضا األمة تاريخ فإن
املسلمون تخلَّف ملاذا الشهري: سؤاله إىل أرسالن شكيب تلميذه حوَّلها التي األسباب
اآلن وهي ترَكته. أن بعد انهاَرت ثم اإلسالم بفضل األمة نهَضت لقد غريُهم؟ وتقدَّم
يف النهضة مراحل: ثالث فهناك اإلصالح. حركة بفضل جديد من النهضة إىل تعود
القرون من بداية اإلصالح ثم الثانية، السبعة القرون يف والسقوط األوىل، السبعة القرون
يُشبه لذلك واملوت. الحياة بني ودورانه للتاريخ الحيوي للتصور طبًقا الثالثة السبعة
والعودة واملرض الصحة حالتَي يف قبل من الصفا وإخوان الفارابي فعل كما بالبدن األمة
بفرتة اللحاق يريد التاريخ يف لألمة ثالثة فرتة يمثِّل فاإلصالح جديد. من الصحة إىل
ويضع اإلنساني. الكمال نحو سعٌي وهو الثانية. سقوطها فرتة وتجاوز األوىل نهضتها
الوحدة أسبابهما: مبينًا اآلتي النحو عىل والسقوط النهضة مرحلتَي بني تقابًال األفغاني
الركون من بدًال الجهاد العاقبة، من الغفلة مقابل يف املستقبل الكلمة، افرتاق مقابل يف
االستعمار من بدًال التحرُّر الدنيا، بنعيم االفتتان من بدًال بالرسالة اإلحساس الراحة، إىل
وسائل: عدة هناك اإلصالح، طريق عن األوىل النهضة إىل ولالنتقال لألجنبي. والخضوع
يصلح فال الدين. أصول إىل والرجوع الجميع، من الكمال نحو والسعي النخبة، إلهام
الحضارة بني والجمع السلفية، الحركة يف الحال هو كما أولها به صلح ما إال األمة هذه
لألجنبي امللك ويكون بالحضارة االكتفاء دون األوىل سريتهم يف املسلمون كان كما وامللك
قاهر سلطان من بد فال ومرص. تركيا تجربتَي يف حادث هو كما البالد ثروات يستنزف
مثل العلمية األدوات إىل باإلضافة هذا بالتدريج. يأخذهم أو الثورة إىل الناس يقود
غريبة، بألفاظ والتشدُّق فهٍم بال للغرب تقليد دون الحديثة واملدارس الوطنية الجرائد
للصعود سببًا كان ما ترك فإن وبالتايل الدينية، األصول ونسيان وطن، بال علم وتقديم
الخطابة تشدُّها األفغاني عند التاريخ ملحمة تنتهي وهكذا والسقوط.25 الهبوط إىل يؤدي
املستقبل. يف اإلصالح نحو أخرى أحيانًا العقل ويرجعها املايض يف السلفية نحو أحيانًا

واألتباع، األشياع يف نراه ما وأسباب والصواب، الخطأ من أتوه ملا ومحاكمته اإلسالمية الدولة يف رأيه 25

ص٥٣٩. األعمال، ص۱۲، خاطرات واالنحطاط، التقهقر من
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اخلامتة
عام مائة بعد األفغاني

أهمها: عام، مائة مرور من بالرغم األفغاني يف باقية أشياء هناك

القديم فالرتاث االجتهاد. إىل والدعوة التقليد ورفض القدماء، نقد عىل الشجاعة (١)
وال منهم نتعلم رجال، ونحن رجال هم ماضية. أجيال إبداع من هو بل مقدًسا ليس
تجاوزه قد اجتهادهم كان إذا فيهم وليس ونُبدع نجدِّد لم إذا فينا والعيب بهم. نقتدي
تعدية القديم، الفقهي القياس يتجاوز طليق حرٌّ بأنه األفغاني إبداُع ويتميز الزمان.
مع التحام إىل ثابت، آيلٍّ نحٍو عىل العلة يف بينهما لتشابٍُه الفرع إىل األصل من الحكم
وهي التاريخ. يف وقوته اإلسالم روح عىل بناء التاريخية ومرحلته قوانينه وإدراك الواقع
تاريخي الكالم علم أن إلثبات عبده ملحمد التوحيد رسالة أول يف بَدت التي الروح
األجيال عيب كان وقد مقدًسا، علًما وليس عرصه يف السياسية للظروف خضع خالص
حسني، طه عند التجديد مدرسة زالت وما العقيدة. وبني بينه خلطت عندما الالحقة
ومحمود زيد، أبو حامد ونرص قطب، وسيد هللا، خلف محمد هللا وخلف الخويل، وأمني

التقليد. باسم التجديد عىل الخناق تضييق من تعاني القمني، وسيد إسماعيل،
يُمَحى بحيث للتاريخ وقوانني واجتماعية فردية تجارب إىل القرآن تحويل (٢)
األنبياء قصص يف يرويها كما البرش تجربة خالصة فالقرآن والواقع؛ الوحي بني الفرق
َما ُوا يَُغريِّ َحتَّى ِبَقْوٍم َما ُ يَُغريِّ َال هللاَ ﴿إِنَّ مثل القوانني، بعض يف يصوغها وكما
فلسفة بلورة يف األفغاني ساهم وبالتايل اْلُمْؤِمِننَي﴾. نَْرصُ َعَليْنَا ا َحقٍّ ﴿َوَكاَن ِبأَنُْفِسِهْم﴾،
يف هللا سنن عىل التعرف وحاول القديم. الفلسفي تراثنا يف ناقصة زالت ما التاريخ يف
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يف القوانني هذه األفغاني جعل وقد دورانها. وتحقيب التاريخ يف اآلية ووضع الكون
ِلْلُموِقِننَي، آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف اآلفاق ويف النفس يف واملوضوع، الذات يف والتاريخ، العقل
أَنَُّه َلُهْم َ يَتَبنَيَّ َحتَّى أَنُْفِسِهْم َوِيف اْآلَفاِق ِيف آيَاِتنَا ﴿َسنُِريِهْم وَن﴾، تُبِْرصُ أََفَال أَنُْفِسُكْم َوِيف
أحوال عن وفكريٍّا أدبيٍّا تعرب بحيث حرٍّا استعماًال اآلياِت األفغاني واستعمل .﴾ اْلَحقُّ
أنها آياته وإعجاز البرش، تجارب خالصة عن يعرب أنه يف الوحي عظمة إن العرص.
وحٌي والواقع يسري، وتاريخ يتحرك، واقع فالوحي التاريخ. لقوانني ثابتة صياغاٌت
لألفغاني أمكن وبالتايل إرادته، والتاريخ هللا علم الوحي إن التاريخ. يف ويرتاكم يتحقق،
اإلرادة عىل العلم وأولوية «الغزايل» العلم عىل اإلرادة أولوية بني القدماء تقابل تجاوز
التقابل تجاوز لألفغاني أمكن كما كائن. هو وما يكون أن ينبغي ما بني رشد»، «ابن
يقول كما األرض ومدينة هللا مدينة بني البرشي، والتاريخ اإللهي التاريخ بني الشائع
اإلنسانية، واإلرادة اإللهية اإلرادة التقاء التاريخ فيه يكون واحد تاريخ إىل أوغسطني

سقوًطا. عنها انحسارها أو نهضًة األرض يف هللا مدنية تحقيق
عىل مساعدتها أجل من والحضارة العلم يف ودورها األمة أصالة عن الدفاع (٣)
اإلحساس عىل يقَيض وحتى القدماء إبداع أسباب عىل التعرف إىل ودعوتها التقليد، نبذ
والناقل املبدع ثنائية عىل والقضاء والكرامة، النفس عزة وتأكيد اآلخرين، تجاه بالدونية
وعينا يف الغرب تحول حتى ننقل ونحن يبدع هو الحديث. بالغرب عالقتنا ميزت التي
والحضارات. الشعوب بني دورات أنها مع أبديٍّا، تلميذًا أنفسنا وجعلنا أبدي معلم إىل
نَُداِولَُها اْألَيَّاُم ﴿َوتِْلَك معلًما، فأصبح تلميذًا الغرب وكان تالميذ، فأصبحنا معلمني كنَّا
أكربُ وهو له. حارض ال له مايض ال وَمن له، مستقبل ال له تاريخ ال وَمن النَّاِس﴾. بنَْيَ
للعلم رواًدا القدماء أصبح الدين فبهذا دينهم. بسبب املسلمني تخلُّف تهمة عىل عميل ردٍّ
العلوم نحو بالعقل التوجه عىل الوحي وقدرة والطبيعة، والعقل الوحي وحدة عىل تأكيًدا

والطبيعية. الرياضية
الداخل، يف والقهر الخارج يف االستعمار األمة، عىل األول الخطر إدراكه (٤)
حتى الغرب، قوى مواجهة يف اإلسالمي العالم قلَب باعتبارها كلِّها الرشق قوى وتجميعه
متعددة بؤر مع واألقاليم األوطان عن دفاًعا بالهيمنة والثورة باالستعمار، التحرُّر يقابل
الشام مع وشماًال والهند، إيران مع ورشًقا السودان، مع جنوبًا مرص، من ابتداءً للوحدة
األفغان. مع الفرس وحدة آسيوية، وحدة من ابتداء أو العربي املغرب مع وغربًا وتركيا،
تظهر أن قبل األوطان عن والدفاع اإلسالم عن الدفاع بني والوطن، اإلسالم بني فرق ال
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والوطنية. القومية بني أو والقومية اإلسالم بني مفتعل تناقض إليقاع بينها القومية
كان وقد رشائع. أو عقائد أو طقوس أو شعائر مجرَد وليس ثورة، العرص يف فاإلسالم
األمر تغيري إىل يهدف اإلسالم والقبلية، الطبقية أوضاعهم عىل ثواًرا القدماء املسلمون
رفض هو االجتماعي. الثبات وليس االجتماعي الحراك من جزء هو تثبيته. وليس الواقع
يف كان وإذا والالمباالة. والتغريب، والتبعية والتجزئة والفقر والقهر االحتالل ألوضاع
باستمرار هناك اإلنساني اإلبداع يف فإنه كان مما أبدع اإلمكان يف ليس الكوني الخلق
الفن يف إبداعية حركة بعد فيما قطب سيد قال كما اإلسالم كان. مما أبدع اإلمكان يف
يضع األفغاني وكأن وغضب. واعرتاض ومقاومة ورفض تغيري بال إبداع وال والحياة.

موجود». إذن فأنا أثور «أنا بل موجود»، إذن فأنا أفكر «أنا ليس جديًدا كوجيتو
موقف وأخذ ملتطلباته، طبًقا القديم الرتاث بناء وإعادة املبارش بالواقع البداية (٥)
األفغاني يكن لم وحركة. ويقظة تنوير إىل حاجة يف والواقع لحاجاته. طبًقا الغرب من
الواقع يقرأ لم النص. إىل الواقع من يبدأ واقعيٍّا كان بل الواقع إىل النص من يبدأ يٍّا، نصِّ
بل الحديث، الغرب من ا نصٍّ أو القدماء من ا نصٍّ كان سواء عينيه فوق مرآة والنص
ليس أصوليٍّا باعتباره األفغاني يبدأ ثَم ومن جديد. نصٍّ إىل وحوَّله مبارشة الواقع رأى
ملصادر القديم التقليدي الرتتيب يف الحال هو كما فالقياس فاإلجماع فالسنة القرآن من
عىل املسلمني يشجع حتى فالقرآن فالسنة فاإلجماع االجتهاد من يبدأ بل األربعة، الرشع
الواقع النزول. أسباب يف معروف هو كما ومصدره النص أساس هو والواقع االجتهاد.
يف معروف هو كما للقدرة طبًقا معه يتغري والرشع يتغري والواقع يجيب. والوحي يسأل
َربَِّك َعذَاَب ﴿إِنَّ الوعيد صدق يصف قرآني لفٌظ النهاية يف والواقع واملنسوخ. الناسخ

الواقعة. يف القيامة يوم أسماء أحد وهو َلَواِقٌع﴾.
واشرتاك النديم، هللا وعبد عرابي أحمد تالميذه، بفضل العرابية الثورة تفجري (٦)
والجمعيات الوطنية املدارس إنشاء إىل والدعوة عنها، ارتداده ثم أوًال فيها عبده محمد
الرسمي والتعليم التغريب تقاوم التي العرص بلغة املدني املجتمع ومؤسسات األهلية
اإلعجاب أو ناحية، من والتلقني التقليد عىل إال يقوم وال والوطن، العلم هموم من الخايل
فالثورة زغلول. سعد تلميذه بفضل ١٩١٩م ثورة تفجرت وقد أخرى. ناحية من بالغرب
واألقباط؛ املسلمون فيها توحد التي الثورة وهي اإلسالمية، الثورة من جزءٌ الوطنية
النخبة وعي بني جمَعت التي الثورة وهي والصالح. الخري عىل يبعث واحد، فالدين
ارتبَطت كما االستقالل. عىل بالحصول انتهت والتي اإلنجليز مواجهة يف الجماهري وحركة
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حسن تالميذ املسلمني اإلخوان من األحرار الضباط بعض طريق عن به ١٩٥٢م ثورة
الوطني امليثاق أشاد وقد األفغاني. تلميذ عبده، محمد تلميذ رضا، رشيد تلميذ البنا،
األفغاني مقدمتهم ويف اإلصالحية الحركة رواد لدى الوطني النضال بجذور ١٩٦٣م يف
لبنان جنوب يف االحتالل ضد املقاومة لواءَ يحمل السيايس اإلسالم زال وما األول. رائدها
والبوسنة والشيشان أفغانستان يف االنتصار واستطاع الداخل. يف القهر وضد وفلسطني،
باإلسالم املتحدة والواليات للغرب كبريًا تحديًا يمثِّل زال وما أفريقيا، وجنوب والهرسك

األسود. األبيضواإلسالم
بالسفوح، االكتفاء وعدم األعايل ونَيل املجد وطلب واألمل الطموح إىل الدعوة (٧)
عىل سيطرت التي والتشاؤم واإلحباط اليأس روح ضد الجبال بقمم إال الرىض وعدم
وحملها والجبال واألرض السموات منها أشفقت التي الرسالة أداء معنى هو وهذا الناس.
أجوف. طبل عمل بال النظر وأن بالنظر، العمل ارتباط عىل األفغاني ركز لذلك اإلنسان.
االستقالل يف التفريط بدأ أن بعد الجيل هذا يف واإلحباط اليأس روح انترشت وقد
املرشوع تقلص أن وبعد والهوية، الوحدة قضايا ويف االجتماعية القضية ويف الوطني
االستعمار مناهضة املنطقة، يف التاريخية الثوابت ت وتغريَّ ُقْطرية، مصالح إىل القومي
إىل الليربالية من مرات، عدة الجيل هذا ُمثُل تغريت لقد معهما. تحالف إىل والصهيونية
حتى القديم البديل يهدم جديد بديل وكلُّ والُقْطرية، الرأسمالية إىل والقومية االشرتاكية
الدين يف الناس فوجد بالقضية. حتى وال بيشء إيماٌن هناك يَُعد ولم كلُّها املثُُل تحطَّمت

َوْجَهُه﴾.1 إِالَّ َهاِلٌك ءٍ َيشْ ﴿ُكلُّ مالذًا
الزائفة السلطة من الدين تخليص أجل من الدين ورجال الدين بني التمييز (٨)
فآفة املؤمنني. رقاب عىل وتتسلط تفسريه، وتحتكر عليه وتسيطر باسمه تتحدث التي
مارتن وبني بينه د يوحِّ واألفغاني الكنيسة. ضد الربوتستانتية ثارت لذلك رجاله. الدين
عن يعرب أن األفغاني استطاع وبالتايل الرشق. لوثر فهو والغاية. والقصد الهدف يف لوثر
التي التاريخ يف اإلسالم تجربة ويربز وهللا، اإلنسان بني املبارشة والعالقة اإلسالم روح
رجال وتسلُّط هللا، دون من أربابًا واتخاذهم والرهبان األحبار تأليه عىل فعل ردَّ كانت
إرادات أو ألهوائهم طبًقا ويحرمون يحللون الناس، رقاب عىل واملعبد الكنيسة يف الدين

١٩٩٨م، القاهرة، قباء، دار ج٢، والوطن، الفكر هموم يف القادمة» األجيال إىل «رسالة انظر 1

ص٥٧٥–٥٦٢.
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لرغبات طبًقا املتناقضة الفتاوى يُصدرون الناس.2 أمام مصداقيتهم ففقدوا الحكام.
صلح ال الثالثة، الالءات مع متفًقا اإلسالم جاء الصهيونية مقاومة أراد ما فإذا الحكام.
اعتماًدا لذلك مؤيدة فتوى خرَجت الصلح الحاكم أراد وإذا مفاوضات. وال اعرتاف وال

َلَها﴾.3 َفاْجنَْح ْلِم ِللسَّ َجنَُحوا ﴿َوإِْن الحديبية صلح عىل

اآلتي: النحو عىل تطوير إىل حاجة يف عام مائة بعد فاألفغاني ذلك، ومع

العميل. للجانب وسنًدا مطابقة أكثَر يصبح حتى فيه النظري الجانب تقوية (١)
خان بأحمد املادية ارتبطت إذ عرصه ظروف يف صحيًحا الدهريني» عىل «الرد كان ربما
عرب كما الطبيعية. العلوم تأسيس بدعوى املذهب هذا ج روَّ والذي باإلنجليز املرتبط
وكان دارون، إليه رمز الذي املذهب ضد املتدينني وثورة عرش التاسع القرن روح عن
نتائجه خطورة وبالتايل الثابتة، والرشائع واملعاد والخلق األلوهية إنكار النقد مقياس
مع العدميِّني الدهريِّني من وروسو فولتري يعترب وال والعدمية. واإلباحية اإللحاد مثل
مونتسكيو ويعترب العقليِّني، كبار من مونتسكيو مع يعتربهما والطهطاوي االشرتاكيِّني.
قاعدة عىل للرشائع فهمه يُقيم وأنه فرنسا، مونتسكيو خلدون وابن العرب، خلدون ابن
الطبائع أصحاب عند حضارة، كل يف موجود الطبيعي واملذهب العقليَّني. والقبح الحسن
والرجعيِّني املثاليِّني عىل الردُّ هو اليوم املسلمون يحتاجه ما ربما القدماء. املعتزلة من
مظاهر وشعائر، عقائد مجرَد اإلسالم جعلوا الذين والسلفيِّني واملحافظني واألصوليِّني
عن دفاًعا هو اليوم نحتاجه ما ربما واملضمون. الجوهر إىل االلتفات دون ورسوم
رياضية علوًما فيُبدع نحوها العقل ويتوجه الطبيعة إىل الناس يلتفت حتى الدهريني
مطابًقا النظري األساس يكون أن يمكن النحو هذا وعىل القدماء. أبدع كما وطبيعية
بإعادة االكتفاء أن كما العلم. يتأسس وعليها القوة تكون فبالطبيعة العميل. للمرشوع
وارتكاب باملخاطر واملجازفة واإلقدام الشجاعة إىل تدفع والقدر القضاء عقيدة تأويل
والتحول اإلرادة، حرية وإثبات األفعال خلق إىل تجاوزها يف يكفي ال واألهوال الصعاب

لف َمن كل ما املنابر، عىل حطوا املزابل من هاتوا مثل بهم، سخرية العامية األمثال امتألت وقد 2

وهللاحرام. إمام وعامل ضاليل يزينها، العمامة
كلب، عليها شخ الحيطة سيدنا للقايضيا قالوا مثل أيًضا، ذلك من العامية األمثال سخَرت وقد 3

يطهرها. املاء أقل قال: وبينك، بينا اليل دي قالوا سبع. وتنبني سبع تنهدم قال:
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اإلنسان أن منها، ثالث عىل العقيدة بناء إعادة محاولة أن كما االعتزال. إىل األشعرية من
تكفي ال ربما آخر عالم إىل ممرٌّ الدنيا وأن األمم، أرشف األمة أن الكون، يف ما أرشف
واألمة والحرية والخبز األرض يف فاعلية إىل تُحيلها وال كلية األلوهية تُسقط ألنها أيًضا؛
قد املنكر عن والنهي باملعروف األمر رشط بال األمم أرشَف األمة اعتبار أن كما والتاريخ.
إىل ويرتكها الغائية اتجاه يحدد فال اآلخرة إىل ممرٍّا الدنيا اعتبار أما العنرصية. يف يوقع
العقائد نسق بناء إعادَة األفغاني يستطع لم الدنيا. يف أهميتها إبراز دون املوت بعد ما
نحو واندفع القديمة، العقائد تصورات عىل أبقى للثورة. نظري كأساس الستعماله كله
اإلسالم تأسيس عن السياسية الخطابة تُغِن ولم العقائد تتغري فلم السياسية. الخطابة

الثوري. للمرشوع نظريٍّا أساًسا تكون أن عىل قادرة ثورية كعقيدة
القصوى. األولوية له الدين أن إال وأهميته العلم عىل األفغاني تأكيد من بالرغم (٢)
والقوة بالعلم تقدَّمت وأوروبا والهالك. االنهيار سبب وتركه والفالح، الصالح سبب فهو
األفغاني، فكر يف تقريبًا يشء كل هو الدين رجاله. إصالح من يأًسا الدين تركت وإن
غاية الدين وكأن للطبيعة، ومنظم للعلوم، ومكتشف للقوانني ومرشع للحياة، مرشد
يبدو بل املجتمع. وكمال الفرد سعادة هي أخرى لغاية وسيلة مجرَد وليس ذاته يف
يَِصل وقد رينان. عىل ردِّه يف العلم حساب عىل الدين شأن من معليًا أحيانًا األفغاني
التواكل مصدُر أنه أساس عىل التصوف نقده من بالرغم التصوف حدِّ إىل الدين فهُم
كل يف موجوٌد التصوف أن ويرى عبده. محمد مثل صوفيٍّا األفغاني بدأ فقد والكسل.
يف موجود واأللفاظ، الصور اختلفت وإن األديان وحدة أساس هو يكون وقد دين،
مذهب التصوف روحيٍّا. تأويًال الناموس املسيح ل أوَّ أن بعد اإلنجيل ويف متخفيًا، التوراة
بسببه اتهم ما وهو الشمس. نوَر كاملرآة يعكس لنفوسهم. ترويًضا والعقالء الحكماء
بالشطحات ى يسمَّ ما وهو املرآة، لشفافية تجلَّت صورٍة انعكاُس أنه مع بالحلول بالقول
والبكري. والسهروردي حشيش وابن والجييل والحالج والجنيد والخوَّاص عربي ابن عند

واحد.4 املعنى ولكن الذاتي أو املوضوعي بالحلول يتعلق فيما تناقض ظاهرها
القانونية النظم وإلقامة واملجتمع الفرد لبناء األخالقي املدخل يكفي ال (٣)
كنظرية األخالقي بالفكر االكتفاء ولكن األساس هي األخالق أن صحيح والسياسية.

من وإنها واحدة، األديان أصول إن قوله عليه أخذ َمن عىل ردُّه ص٢٩٨–٣٠٠، األعمال، التصوف، 4
ص٢٠٥–٢٠٨. خاطرات، صويف، وبحث املتناقضات
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البنية إىل األخالقي الفكر من والتحول تطوير، إىل حاجة يف وسياسية اجتماعية
فضائل: ثالث التاريخ محرك إن يقال أن يكفي ال السياسية. واأليديولوجية االجتماعية
تحريك يف املادية العوامل وأين غريها؟ دون هذه فلماذا واألمانة. والصدق، الحياء،
العوامل. باقي دون فردي أو أخالقي واحد بعامل الظواهر تفسري يمكن وال التاريخ؟
فاملشاكل الرذائل؛ وهي املجتمع مشاكل كلَّ يحلُّ سحريٍّا مفتاًحا الفضائل قائمُة ليست
االستعمار تصور يكفي ال وتباينًا. تداخًال أكثر حلول إىل وتحتاج تعقيًدا أكثر االجتماعية
بالفضيلة، مقاومتها يمكن رذيلة املادية وأن باألخالق، مقاومته يمكن انحالل أنه عىل
فهي وإباحية. واألبضاع األموال يف اشرتاك االشرتاكية وأن حيوانًا، اإلنسان تجعل وأنها
كتحليل تكفي وال املحافظة. الدينية الصحف يف رائجة كانت شعبية شائعة تصورات
كأيديولوجيات السياسية وللمذاهب تاريخية كحركة لالستعمار دقيق وتاريخي علمي

علمية.
عرش التاسع القرن يف موجودًة كانت التي الفكرية التيارات عن األفغاني عربَّ (٤)
تجاوَزه. يستطع ولم ضحيته، فكان واالسترشاق، والداروينية املادية خاصة الغرب يف
العرب عىل يُنكر الذي رينان نموذجه واالسترشاق وانحالل. إلحاٌد والداروينية فاملادية
عرصه، ابُن فاملفكر العنرصية. للنظرية طبًقا العلمية أصالتَهم كلِّهم الساميِّني وعىل
وربما عرصها. بظروف يقيَدها أن دون والتيارات املذاهب عىل األحكام أطلق ولكنه
يميز ما أخصَّ «دارون» والتطور «نيتشه» والقوة «الوضعية» العلم إىل الدعوة كانت
الجو من األفغاني نقل اإلصالح يف التالية األجيال مهمة وتكون عرش. التاسع القرن روَح
من تحوالت، من فيه ما بكل القرن هذا يف الفكري الجو إىل املايض القرن يف الفكري
وإقامة الصهيونية ونشأة الجديد، األمريكي االستعمار إىل القديم الربيطاني االستعمار
آسيا شعوب تضامن وحركة أفريقيا وبزوغ الرشقية، النظم وانهيار فلسطني، يف دولتها

وأفريقيا.
الرشق عىل واملسيطر املهيمن االستعماري الغرب األفغاني نقد من بالرغم (٥)
اإلصالح الثالثة: بتياراته النهضة عرص رواد لدى الحال هو كما لديه الغرب أن إال
شميل، شبيل عند العلمانية والعلمية الطهطاوي، عند والليربالية األفغاني، عند الديني
يقول: حاله لسان وكأن والعمران، الرقيِّ يف والقدوة التقدم ونموذج التحديث نمط هو
من مزيد إىل عام مائة بعد بالغرب االنبهار ذلك أدى وقد الداء، هي كانت بالتي فداوني
والسلفية العلمانية بني الوطني الصف وشقَّ عليه السلفي الفعل ردُّ نشأ حتى التغريب
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يف املتبادلني والتكفري والتخوين تركيا يف الدولة وحدة وتهديد الجزائر يف االقتتال حدِّ إىل
ل يحوِّ أن جديد لجيل يمكن فهل العربية. الجزيرة وشبه وسوريا والعراق وتونس مرص
أن إىل الغرب رفض أو بالغرب االنبهار االنفعالية، املواقف نطاق من الغرب من املوقف
يتعود أن يمكن أال للعلم؟ مصدًرا فقط يكون أن من بدًال للعلم موضوًعا الغرب يصبح
اليونان القدماء درس كما وبنية تكوينًا وتطوًرا، نشأًة الغرب، دراسَة املحدثون العرب
العربي الوعُي يُصبح وأن االسترشاق، مقابل يف االستغراب علَم يؤسسوا وأن والصني،
يمكن أَال املوضوع؟ هم والعرب ذاتًا الغرب يكون أن من بدًال موضوًعا، والغرب ذاتًا،
واالقتصادية السياسية للندية كمقدمة املعرفية الندية موقف من الغرب مع التعامل

والعسكرية؟5
للقول طبًقا السياسية السلطة هي األفغاني عند األثرية التغيري أداة زالت ما (٦)
إىل األفغاني يتوجه لذلك بالقرآن. يزع ال ما بالسلطان يزع هللا إن عثمان عن املأثور
من عمل فقد أفغانستان. ملك إيران، شاه مرص، خديوي الحميد، عبد السلطان الحكام،
خان، الرحمن عبد أفغانستان وأمري البيعة، خلع ثم ومبايعته الحميد عبد السلطان خالل
يعمل كما مرص. خدیوي حلمي وعباس وأفغانستان، إيران بني للتوحيد إيران وشاه
والقوة العلم أهل واألمراء والقواد األزهر من العاملة والصفوة املثقفة النخبة خالل من
يصمُّ الذي الذباب املسلمني عىل وندائه للشعوب وتثويره الجماهري إىل دعوته من بالرغم
كما عدده. وكثرة بثقله الربيطانية الجزيرة يغرق الذي الجراد أو بريطانيا، آذاَن طنينُه
إرشاد الثانية وظيفة وهل الدينية، والسلطة السياسية السلطة ازدواجية قضية يحلَّ لم
أدى مما األخرى، عىل السيطرة يف منهما كلٍّ ورغبة بينهما الصدام ع توقُّ دون األوىل
الحركة تبغي كما بينهما التوحيد دون الحديثة، الغربية العلمانية يف بينهما الفصل إىل
إيجابًا والدستور والشوري للديموقراطية الداعني كبار من أنه صحيح املعارصة. السلفية
التي والثقافية التاريخية الجذور عىل سلبًا القضاء يستطع ولم تعثُّرها. إىل أدى مما

املعارص.6 وجداننا يف والديموقراطية الحرية من تمنع

الجامعية املؤسسة ١٩٩١م. القاهرة، الفنية، الدار االستغراب»، علم يف «مقدمة يف حاولناه ما هذا 5

١٩٩٤م. بريوت للدراسات،
والثورة «الدين يف املعارص»، وجداننا يف والديموقراطية الحرية ألزمة التاريخية «الجذور دراستنا انظر 6

ص٩٩–١١٨. الثقايف، والتحرر الدين ج٢، مرص»، يف
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تحليل من أكثر يكون أن ينبغي ما تقنني األفغاني فكر عىل يغلب زال ما (٧)
العلم بني التمييز الصعب من يجعل مما والواجبات املاينبغيات وأسلوب كائن، هو ما
الفرع بني واملعيار، الوصف بني والواجب، املمكن بني واملثال، الواقع بني واألخالق،
مستقل مثايل نمٌط أنه عىل الوحي يتصور الذي التقليدي الفكر طبيعة وهي واألصل.
يعرب أخالقي خطاب صياغة السهل من فيه. فاعلة حركة وليس والتاريخ الواقع عن
مكوناته ومعرفة املوضوعي الواقع تحليل الصعب ومن وتمنياتهم. الناس أشواق عن
علماء وليس اجتماع علماء املصلحني بني من يكون أن ندر لذلك ومساره. وفعالياته
أجل من تخطيًطا له ويضع االجتماعي، الواقع من يبدأ الذي هو االجتماع فعالم دين.
اليقظة مرحلة يف مفيًدا يكون أن ينبغي ما بمعنى الديني اإلصالح االجتماعي. التغيري
ولكن الثورة مرحلة يف ويجوز االجتماعي. التغري مرحلة يف خطابة مجرد يصبح ولكن
العلم إىل الديني اإلصالح من التحول تتطلب التي الدولة مرحلة إىل يتحول أن عن يعجز
بل يكون أن ينبغي ما فقط يصف وال واقع. بل مثاًال فقط ليس الوحي إن السيايس.

كائن.7 هو ما أيًضا
التشبيهات حرضت كما واألوامر. والنداءات والحماسة الخطابة أسلوب يغلب (٨)
والجسم والدواء والداء واملرض الصحة وتشبيهات والرموز، واألساطري البالغية والصور
بدور يقوم زال ما العربي الوجدان يف فالشعر به. لالستشهاد بالشعر امتأل كما الحي.
يسهل التي املركزة واملواعظ القصرية العبارات غلبت كما واألمثال. والحديث القرآن
والقرآن النص القرآن بني ذلك يف فرق وال الكلم. جوامع من وهي شفاًها، ونقلها حفظها
منوًعا.8 الخريُ ه مسَّ وإذا جزوًعا الرشُّ ه مسَّ إذا هلوًعا، ُخلق جهوًال، ُخلق فاإلنسان الحر.
والهدف الفكري املضمون مع يتفق اإلصالحي الخطاب يف بالغيٌة أساليُب كلُّها وهي
الجديل والقول الخطابي القول من التحول إىل عام مائة بعد األمر يحتاج وربما الشعبي.
اإلصالحي للخطاب اإلحكام من مزيد أجل من رشد ابن بمصطلحات الربهاني القول إىل
والتحديث فاإلصالح اإلنسانية. العلوم يف الحال هو كما علمي خطاب إىل يتحول حتى
فروعه بكافة االجتماع علم يف الرئيسية املوضوعات من اآلن أصبحت االجتماعي والتغري

املعرفة. اجتماع علم الثقافة، اجتماع علم السيايس، االجتماع علم خاصة

الرتاث ج١، والوطن»، الفكر «هموم يف النزول»، «أسباب يف دراسة والواقع» «الوحي دراستنا انظر 7
ص١۷–٥٦. ۱۹۹۸م، القاهرة، قباء، والحداثة، والعرص

ص١٤٠. األعمال، الدهريني، عىل الردُّ 8
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عن اآلن تبحث ولكنها اليقظة. مرحلُة وانتَهت مصالحها، تَِعي اآلن الشعوب إن
السيايس الخطاب من جديدة وألنواع للتفكري، ومناهج العمل، وطرق التحقيق وسائل
وتُعاد أحفاده، يف جديد من يُبعث أن عام مائة بعد األفغاني يستطيع فهل والثقايف.
االستقطاب تجاوز أجل من األوىل حيويتها اإلصالح حركة إىل تعود بحيث صياغته
الدولة وتقوية جديدة، بثقافة الجماهري وحشد والعلماني، السلفي الخطابنَي بني الحايل
الوطني التحرري اإلصالحي املرشوع وإكمال والخارج، الداخل يف لدورها جديدة برؤية
حركة وإقالة كبوته بعد باإلصالح النهوض أجل من القومي التحرري املرشوع مع املتحد
التاريخ؟ حركة داخل جديد من كلِّه الجيِل هذا وإدخال عثرتها، بعد الوطني التحرر
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