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 ملخص البحث
فغاين الذي ولد ونشأ    إدأدى عربياً ىو السيد مجال الدين األ البحث رجلً يتناول ىذا 

ديث كانت لو العديد من األفكار واآلراء االصلدية اليت دعا إليها  ؛القرى األفغانية )أسد أباد(
 ادلسلمٌن واليت من أعلها اجلامعة اإلسلمية وقد قسم ىذا البحث إىل ثلثة زلاور ىي:

م( :>;4 –ه 4646 –م ;6;4 –ه 4587ال الأدين األفغأاين )مجأ احملور األول:
 وحتدثنا من خللو من مولده ونش تو ومن دياتو وأىم الردلت واألعمال اليت وقفت   طريقها.

اجلامعأة اإلسألمية وتناولنأا مأن خللأو بدايأة كهأور فكأرة اجلامعأة اإلسألمية  احملور الثااين:
 وتبىن السلطان عبداحلميد ذلا ومدى النجاح الذي حتقق والصعوبات اليت وقفت   طريقها.

أفكأأار مجأال الأأدين األفغأأاين وتطرقنأا فيأأو إىل دور مجأأال الأدين وموقفأأو مأأن  احملاور الثالااث:
مث أىأأم الأأدعوات الأأيت نأأادي  أأا  ؛ر جريأأدة العأأروة الأأوثقف واذلأأد  منهأأااجلامعأأة اإلسأألمية وصأأدو 

 الشيخ   اجلانبٌن الديين والسياسي.

 ىم النتائج اليت توصلنا ذلا من خلل ىذا البحث.أأما اخلامتة فتناولت 
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Abstract 
 

This research deals with an Arab thinker denominated jamaladdin 

Al – Afghani, who was born in one in one of Afghani villages (Asadabad). 

He adopted several reformatory ideas and opinions which muslims called 

for, the most important of which was the notion of the Islamic league. 

Chapter (1): Jamaladdin Al – Afghani (1254 Pl – 1838 / 1313 Pl – 1897) 

This chapter tackles his birth, grow – up, life and the most 

significant trips and business he carried out. 

Chapter (2): The Islamic League: 

This chapter tackles the emergence of the notion of the Islamic 

League, its adoption by Sultan Abdul Hamid, Success realized and 

difficulties encountered it. 

Chapter (3): Ideas of Jamaladdin Al – Afghani: 

This chapter deals with the role played by Jamaladdin Al – 

Afghani, his attitude towards the Islamic league, issuance of Al – Orwa Al 

– Wothga Newspaper and its objective in addition to the most important 

calls made by the Sheikh in both religious and political aspects. 

The conclusion enumerates the most significant findings reached 

through this research. 

 

 ادلقدمة
بسأأأم ل الأأأرحن الأأأرديم والصأأألة والسأأألم علأأأف أنيأأأر  األنبيأأأاء وادلرسأأألٌن وسأأأيد اخللأأأق 

 أمجعٌن زلمد بن عبدل وعلف آلو وصحبو أمجعٌن

تناول من خلل ىذا البحث رجًل عربيًّا من أىايل احلرمٌن، دنطي اللون، شلتلئ اجلسم، ن
توقأد الأذكاء، فًأًل علأف أنأو منأارة قأوي البنيأة، صألإل اإلرادة، قأوي الش،صأية، عحلأيم احلجأة، م

احلريأأة   كأأا مكأأان دأأا بأأو، ورسأأواًل مأأن رسأأا الفكأأر ا أأدد الالأأائر، وقنصأأًل عنيأأداً ال يلأأٌن وال 
يهاب ادلوت، وخطيباً مصقعاً مل يقم   الشرق خلل عهده من ىو أخطإل منأو، أال ىأو السأيد 

ديأث كانأت لأو  ؛غانيأة )أسأعد أبأاد(مجال الدين األفغأاين، الأذي ولأد ونشأ    إدأدى القأرى األف
راء اإلصأأأألدية الأأأأيت دعأأأأا إليهأأأأا ادلسأأأألمٌن، والأأأأيت مأأأأن أعلهأأأأا )اجلامعأأأأة العديأأأأد مأأأأن األفكأأأأار واآل
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اإلسأألمية( الأأيت رأى مأأن خلذلأأا إمكانيأأة توديأأد ادلسأألمٌن حتأأت رايأأة وادأأدة، وب مكأأا م القًأأاء 
لبغأأي ، زلأأاواًل مأأن خأألل ىأأذه علأأف االسأأتبداد الأأذي انتشأأر بأأٌن العأأرب عأأن طريأأق االسأأتعمار ا

الفكأأرة توحأأيط اخلطأأر ا أأدق  أأم وحأأرورة القًأأاء عليأأو إال أنأأو يسأأعف إىل طمأأ  اذلويأأة العربيأأة 
 والقًاء علف الدين اإلسلمي واللغة العربية.

وترجأ  أعليأأة ىأأذا ادلوحأأوع دلأا ؽلاللأأو مأأن أعليأأة   التأاريخ العأأر    القأأرن العشأأرين وخاصأأة 
ة الأأأيت يسأأأعف االسأأأتعمار إىل طمسأأأها ولكونأأأو ؽلالأأأا مردلأأأة مهمأأأة اسأأأتطاعت مأأأن الناديأأأة الفكريأأأ

النهأأوض بأأالفكر العأأر  وتوعيتأأو عأأن طريأأق األفكأأار النأأًنة الأأيت كهأأرت لأأدى العديأأد مأأن ادلفكأأرين 
 العرب القوميٌن والدينيٌن و  مقدمتهم مجال الدين األفغاين صادإل فكرة اجلامعة اإلسلمية.

 )اإلنيكالية( فهي:واذلد  من ىذه الدراسة 
أيأأن ولأأد مجأأال الأأدين األفغأأاين  وكيأأيف عأأاش دياتأأو   ىأأذه الفأأ ة  وكيأأيف جأأاءت فكأأرة 
اجلامعأأة اإلسأأألمية وىأأأدفها  ومأأأا ىأأأو موقأأأيف السأأألطان العالمأأأاين عبداحلميأأأد منهأأأا  وأيأأأن نشأأأ ت 
جريأأدة العأأروة الأأوثقف  وىأأا دققأأت أىأأدافها  ومأأا ىأأي الصأأعاب الأأيت واجهتهأأا  ومأأا ىأأي أىأأم 

ب الأأيت أدت إىل صلأأاح ىأأذه الفكأأرة   البدايأأة  ومأأا ىأأي العقبأأات الأأيت وقفأأت   طريقهأأا  األسأأبا
وما ىو موقيف مجأال الأدين مأن اجلامعأة ودوره فيهأا  ومأا ىأي أىأم الأدعوات اإلصألدية )الدينيأة 

 السياسية( اليت تنادي  ا. –
يعتمأأد علأأف  اعتمأأدت   كتابأأة هالأأي ىأأذا علأأف ادلأأنهج التأأارؼلي السأأردي التحليلأأي الأأذي

 سرد األدداث التارؼلية وحتليلها من أجا الوصول إىل نتائج ىذه األدداث.
 خامتة. –ثلثة زلاور  –متهيد  –ىذا وقد قسمت هالي ىذا إىل مقدمة 

ادلقدمة تناولت من خلذلا الشروط العلمية اليت غلإل أن تدرس من خلذلا وىي: "نبذة 
 خطة البحث". –ادلنهج ادلتب   –ختيار أعلية ادلوحوع أسباب اال –عن ادلوحوع 

 أما ا اور فتناولت من خلذلا اآليت:
م( :>;4ه / 4646م / ;6;4ه 4587ا أأأأأأأأور األول: مجأأأأأأأأال الأأأأأأأأدين األفغأأأأأأأأاين )

 وسنتناول من خللو مولده ونش تو، مث تناولت دياتو وأىم الردلت واألعمال اليت قام  ا.
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تحدث من خللو بداية كهور فكرة اجلامعة اإلسألمية ا ور الالاين: اجلامعة اإلسلمية سن
تبأأين السأألطان عبداحلميأأد ذلأأا، ومأأدى النجأأاح الأأذي حتقأأق والصأأعوبات الأأيت وقفأأت   طريأأق  –

 اجلامعة اإلسلمية.
ا أأور الالالأأث: أفكأأار مجأأال الأأدين األفغأأاين سأأنتناول مأأن خلذلأأا دور مجأأال الأأدين وموقفأأو 

جريدة العروة الوثقف واذلأد  منهأا، مث أىأم الأدعوات الأيت نأادى صدور  –من اجلامعة اإلسلمية 
  ا الشيخ   اجلانبٌن الديين والسياسي.

أمأأأا عأأأن الصأأأعوبات الأأأيت واجهتأأأين   ىأأأذا البحأأأث تتمالأأأا   قلأأأة ادلصأأأادر وادلراجأأأ  الأأأيت 
 ص ادلولد تتناول اجلامعة اإلسلمية واإلصلدات اليت تنادي  ا مجال الدين األفغاين، أما فيما ؼل

 والنش ة فهناك اختل    بع  ادلناطق اليت زارىا كذلك حتليا بع  الكتاب ذلا بطرق سلتلفة.
 احملور األول

 م(:>;4ه / 4646 -م ;6;4ه /  4587مجال الدين األفغاين )
 -أواًل: ادلولد والنشأة:

م   إدأأدى القأأرى األفغانيأأة وىأأي ;6;4ه / 4587ولأأد مجأأال الأأدين األفغأأاين   عأأام         
كليوم ، وتطب  أىا ىذه القرية كغًنىا مأن   582قرية )أسد أباد( واليت تبعد عن )كابا( هوايل 

القرى األفغانية بطاب  البيئة اجلبلية الوعرة، فهناك صعوبة احلياة ، فل يصا اإلنسان إىل نييء إال 
عأأد مشأأقة حتتأأاج إىل صأأأل، وعأأاش النأأاس   ىأأأذه القأأرى علأأف األنفأأأة والعأأ ة، رؤوسأأهم مرفوعأأأة ب

م  ص 9;>4)الااايبري   وقلأأأو م صأأألبة ال ل ىأأأا الريأأأاح العاصأأأفة، وأفكأأأارىم صأأأافية كالسأأأماء. 
4:8) 

ومنذ أن وصا اإلسلم إىل ىذه ادلناطق كان ذلا قب  دائم من نور القرآن ونأور السأنة ا مديأة 
ا أىلهأأأا الرسأأالة   إؽلأأأان عميأأق وكأأأان فأأيهم أعأأألم مأأن علمأأأاء، ومأأنهم )مجأأأال الأأدين األفغأأأاين(، وحأأ

الأأأذي عانيأأأت أسأأأرتو   قريأأأة )أسأأأد آبأأأاد( وىأأأي أسأأأرة نيأأأريفة النسأأأإل عاليأأأة القأأأدر مرفوعأأأة الكرامأأأة، 
 (.455م  ص ::>4)عري   وبلغت عشًنتو ادلن لة العليا   قلوب األفغانيٌن حلرمة نسبها. 

مجال الدين األفغاين تعليمأو دأٌن بلأن سأن اخلامسأة مأن عمأره   مدرسأة زلليأة بقريتأو بدأ 
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وبقأأف  أأا إىل أن بلأأن العانيأأرة، مث انتقأأا إىل كأأابول، واسأأتكما   مدارسأأها تلقأأي مبأأادئ العلأأوم 
العربية والتاريخ وعلوم الشريعة، وانتهف مأن تعلأم ىأذه العلأوم وىأو الالامنأة عشأر مأن عمأره مث تعلأم 

 (55م  ص 85>4)قلعجي  ات العربية واألفغانية والفارسية وال كية. اللغ
ن ذلأأم تعتأأ  بأأو، وىأأشالء األنيأأرا  احلقيقيأأو وقأأد نشأأ  األفغأأاين مأأن عشأأًنة كبأأًنة ذلأأا سأألطان 

مأأًناث مأأن العلأأم أيًأأاً، فهأأم يسأأعون دائمأأاً إىل العلأأم سأأعياً داليالأأاً ويأأرون   اسأأتكمال الشأأر  
فأأأي ىأأأذا اجلأأأو الأأأذي ػلأأأيا بأأأو الشأأأر  ولأأأد السأأأيد مجأأأال الأأأدين عنأأأدىم معرفأأأة القأأأرآن والسأأأنة، ف

األفغأاين وترعأرع، ومل تصأأا اىتماماتأو إىل تسأأجيا ىأذه ادلردلأة مأأن دياتأو، فهأأو ال يهأتم بكشأأيف 
بيتو الذي نش  فيو ألنو ال قيمة لفراش ولد عليو، أو طعام قأدم لأو، بأا القيمأة كلهأا   أنأو دفيأد 

 (>4م  ص 7:>4)كمال   .--رسول ل احلسٌن بن علي وجدتو فاطمة بنت 
وىكذا تكونت البأذور األوىل لش،صأية مجأال الأدين داخأا ىأذه البيئأة األفغانيأة ادلسألمة، 
فنش  طفًل من أبناء عشًنة ذات سلطان وذات نير ، وفتط عينيو منذ والدتو علف رجال أنيداء 

)قلعجاااي  ادلصااادر . --نيأأأرفاء ذلأأأم سأأألطان علأأأف عامأأأة النأأأاس هكأأأم انتسأأأا م إىل الرسأأأول
 (56السابق  ص 

  طفولتأأأو  --ولقأأأد دفأأأا مجأأأال الأأأدين القأأأرآن ودفأأأا كالأأأًناً مأأأن أداديأأأث الرسأأأول 
)كمااال  كأأابول(.   –العلأأوم العربيأأة علأأف يأأد رلموعأأة مأأن الشأأيوخ   كأأا   مأأن )أسأأد آبأأاد  يوتلقأأ

 (>4ادلصدر السابق  ص 
 -ثانياً: حياتو:

بأأأًناً مأأأن العلأأأم   سأأأنوات صأأأباه، فامتأأأاز بالأأأذكاء اسأأأتطاع مجأأأال الأأأدين أن يتلقأأأف قأأأدراً ك
النادر، وبٌن اخلامسة والالامنة عشر من عمره استطاع حتصأيا قأدر كبأًن مأن العلأوم وعأرض لأو أن 
سأأافر إىل بأألد اذلنأأد وىأأي أول ردلأأة لأأو ؼلأأرج فيهأأا مأأن بأألده، وأقأأام خأألل ىأأذه الردلأأة   اذلنأأد 

لأأف العديأأد مأأن العلأأوم الرياحأأية األوروبيأأة احلديالأأة، دأأوايل عامأأاً ونصأأيف العأأام اطلأأ  مأأن خلذلأأا ع
 (58)ادلصدر نفسو  ص وكان ذلذه الردلة األثر الكبًن   أفكاره. 



                                          مجال الدين األفغاين وفكرة تأسيس اجلامعة اإلسالمية         العاشر   العدد-جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

;; 

 

ونيأهد خلذلأا االسأأتعمار علأف دقيقأأة وادراك كيأيف يسأأتعبد مليأٌن البشأأر   نيأبو القأأارة 
كأأأرة اقامأأأة اجلامعأأأة اذلنديأأأة اسأأأتعباداً مل يأأأر لأأأو ماليأأأا دأأأا   زمأأأن الرومأأأان وبالتأأأايل توصأأأا إىل ف

 (578م  ص 5;>4)فخري   االسلمية.
وبعد خروجو من اذلند سافر إىل العديأد مأن األقطأار احلجازيأة ألداء فريًأة احلأج وطالأت 
مدة سفره إليها ضلو سنة وىو يتنقا من بلد إىل آخر دأا وصأا إىل مكأة ادلكرمأة وكأان ذلأك   

عيشأة الفقأراء منأذ البدايأة علأف طريقأة م وقأد عأاش األفغأاين ادلتصأو  89;4 –ه 45:6سأنة 
أعلم أىا الطرق الصوفية الأذين يتفأانون   ذات اإلذليأة وينطلقأون يأًن ىيأابٌن إىل أيأة بقعأة مأن 

 (:7م  ص 99>4)أبورية  بقاع األرض. 
وعنأأأد وصأأأولو إىل مكأأأة رأى نيأأأعوب اإلسأأألم   بيأأأت ل احلأأأرام، دأأأول الكعبأأأة وطأأأا  

انأأت ردلتأأو مأأن اذلنأأد إىل احلجأأاز ردلأأة مباركأأة زادتأأو إؽلانأأاً فأأوق فك ؛دوذلأأا مأأ  ألأأو  ادلسأألمٌن
إؽلانأأو، ومأألت قلبأأو وعقلأأو بأأروح اإلسأألم، كمأأا اسأأتطاع مأأن خأألل ىأأذه الردلأأة أن يطلأأ  علأأف 
بع  احلقائق اليت زادت مأن معلوماتأو الأيت كأان ػلملهأا ا اىأا، كمأا زادت مأن كرىأو للسأتعمار 

عاد إىل بلده ملئ العقا باحلكمة، مفعم القلإل باإلؽلان، قوي  البغي ، وبعد انتهاء ىذه الردلة
اجلسد للنًال، فدخا   سلك رجأال احلكومأة، فأرأى خألل ىأذه الفأ ة مأا يعانيأو الشأعإل مأن 
االسأأأتبداد مأأأن قبأأأا احلكأأأام، ودأأأدوث العديأأأأد مأأأن الفأأأغ، فدفعأأأو ىأأأذا إىل مغأأأادرة أفغانسأأأأتان، 

بأأبلد إيأأران دأأا ال يلتقأأي فيهأأا "زلمأأد أعحلأأم".  فسأأت ذن للحأأج فأأ ذن لأأو علأأف نيأأرط أن ال ؽلأأر
 (455)عري   ادلرجع السابق  ص 

ه وعنأد وصأولو إىل الت،أوم اذلنديأة 8;45ردا السيد مجال الأدين عأن طريأق اذلنأد سأنة 
تلقتو دكومة اذلند هفاوة وإجلل إال أ ا مل تسمط لو بطول اإلقامة   بلدىا ومل ت ذن للعلمأاء 

عٌن من رجاذلا، فلم يقم  ا أكالر من نيهر، فردا بعد ذلك م  ادلراكإل اذلندية  مقابلتو إال علف
إىل السوي ، فجاء إىل مصر وأقام  ا ضلو أربعٌن يوماً تردد فيها علف اجلام  األزىر وخالطو كالًن 
مأأن طلبأأة العلأأم السأأوريٌن ومأأالوا إليأأو وسأأ لوه أن يشأأرح ذلأأم كتأأاب اإلكهأأار، بعأأد ذلأأك حتأأول عأأن 

 (582)عري   ادلرجع السابق  ص جا بالسفر إىل األستانة. ع مو وع
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ويذكر بع  ادلشرخٌن وعلف رأسهم الشيخ "زلمد عبأده" أن الفأ ة الأيت ردأا فيهأا الشأيخ 
مجال الدين مأن مصأر إىل األسأتانة ىأي فأ ة "السألطان عبأدالع ي  خأان"، وبعأد أيأام مأن وصأولو، 

 ل منو من لة الكرامة، فعلف ذكره بٌن عامة الناس مبا أمكنو ملقاة الصدر األعحلم "يايل بانيا" ون
فيهم األمراء والوزراء وتناقلوا الالناء علف علمو ودينو وأدبو، وبعد ستة أنيأهر عأٌن عًأواً   رللأ  
ادلعار  واق ح   ا ل  اق ادات لتعميم ادلعار  شلا آثار دفيحلة نييخ اإلسلم "دسأن فهمأي 

أن ه، طلإل مدير دار الفنون "حتسأٌن أفنأدي" منأو :;45عام أفندي" عليو، و  نيهر رمًان 
يلقأأأي خطأأأاب للحأأأث علأأأف الصأأأناعات، فاعتأأأذر مجأأأال الأأأدين بسأأأبإل حأأأعفو   اللغأأأة ال كيأأأة، وبعأأأد 
اإلحلأأأاح عليأأأو ف نشأأأ  خطابأأأاً طأأأويلً كتبأأأو قبأأأا إلقائأأأو وعرحأأأو علأأأف وزيأأأر ادلعأأأار ، ومأأأدير األمأأأن العأأأام 

إلقأاء ىأذا اخلطأاب، سأارع النأاس إىل دار الفنأون كمأا دًأر  فاستحسنو كا منهم، وعند تعيأٌن موعأد
معحلم الوزراء وأعيان أىأا العلأم والصأحفيٌن، كمأا دًأر نيأيخ اإلسألم الأذي أخأذ يبحأث عأن نقطأة 
ػلارب  ا السأيد مجأال الأدين األفغأاين،   أعقأاب ىأذه ا احأرة أنيأاع نيأيخ اإلسألم أن الشأيخ زعأم 

بأأٌن الطأأرفٌن بأأدأت تتحأأدث عنهأأا الصأأحيف مالأأا "األسأأتانة" ونشأأرت أن النبأأوة صأأناعة، شلأأا أثأأار فتنأأة 
م  ص >:>4)أما،  مقاالت عن ادلوحأوع بعًأها يشيأد مجأال الأدين وبعًأها يشيأد نيأيخ اإلسألم. 

:8) 
وأنيار عليو بعأ  أصأدقائو التأ ام السأكون، ونصأحوه باإليًأاء عأن طلأإل زلاكمأة نيأيخ 
اإلسلم، ولقد كانت قوة مجال الدين من الأدواف  الأيت جلبأت إليأو ادلتاعأإل عنأد أعدائأو ومنكأري 
فًلو، ومل تسأتط  دولأة اخللفأة اإلسألمية أن حتكأم   موحأوع االلأام بأا ااأذت ىأذه الوسأيلة 

دتو عن األستانة فا و إىل مصر بناء علف مشورة بع  مريديو، فانفتط أمام الشرق احلكومية وأبع
باب احلكمة، وأراد ل لرسالتو الذيوع واالنتشار   القاىرة، وك نو بذرة طيبة مل  د أرحاً للتفتط 

 (494م  ص ;;>4)البشري وآخرون  وتنمو فيها أطيإل من األرض العربية. 
م، ويقأأول بعأأ  مشرخيأأو 4:;4مأأارس  56 –ه ;;45سأأنة وصأأا األفغأأاين إىل مصأأر 

مل تكن لو ع ؽلة   اإلقامة   مصر بأا كأان ينأوي الرديأا إىل مكأة ادلكرمأة ولكنأو بقأف   مصأر 
بعأد أن ارتأاح فيهأا، ووجأد فيهأا ادلركأ  الأأذي مأن ادلمكأن أن يرعأف أفكأاره، فأالتقف   القأاىرة مأأ  
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ا، فكأان ذلأذا الرجأا ريبأة   اإلصألح علأف طريقتأو، رئي  الوزراء "رياض بانيا"   عهد إمساعيأ
فأأ لغف الًأأرب بالسأأياط ورفأأ  ىأأذا الحللأأم عأأن كاىأأا الشأأعإل، وكأأان "ريأأاض بانيأأا" تعأأر  علأأف 
األفغاين قبا رليئو إىل مصر   األستانة وأعجإل بو، وااذ السيد بيتاً لو   خان اخلليلي بالقرب 

أصأأبط منتأأدى العلمأأاء واألدبأأاء وزلأأا ردأأال  مأأن دأأارة اليهأأود، وكأأان عبأأارة عأأن بيأأت متواحأأ ،
 (9:)أم،  ادلرجع السابق  ص للطلبة. 

كأأان مأأن عأأادة الشأأيخ قًأأاء  أأاره   داره دأأا إذا جأأن الليأأا خأأرج إىل قهأأوة البوسأأطة 
مبيأأدان العتبأأة اخلًأأراء علأأف مقربأأة مأأن دديقأأة األزبكيأأة، وكأأان رللسأأو   ذلأأك ادلقهأأف علأأف ىيئأأة 

والشاعر والطبيإل وادلشرخ ادلهندس ويًنىم من صفوة ادلالقفٌن   مصر. نصيف دائرة تًم اللغوي 
 (58)قلعجي  ادلصدر السابق  ص 

وكأأان ىأأشالء يلقأأون عليأأو أدق ادلسأأائا فيحأأا عقأأدىا ورموزىأأا بلسأأان عأأر  مبأأٌن، فكأأان 
يأأأدىل السأأأأامعٌن، ويحلأأأا   ادلقهأأأأف إىل منتصأأأأيف الليأأأا بعأأأأدىا يعأأأود إىل داره، ويقأأأأول "أديأأأأإل 

صأأارت للفغأأاين دلقأأة تأأدري    من لأأو ػلًأأرىا كالأأًن مأأن الطلبأأة وادلدرسأأٌن وبعأأ   اسأأحق" إنأأو
 (>7  ;7)أبوريو  ادلصدر السابق  ص الوجهاء. 

وشلأأا تقأأدم يتًأأط أن األفغأأاين دأأدد يرحأأو   احليأأاة ووىأأإل نفسأأو للوصأأول إليأأو وىأأو إ أأاض 
وحتديأد مركأ  احلأاكم وا كأوم  الدول اإلسلمية مأن حأعفها وتبصأرة نيأعو ا هقوقهأا ورفأ  نأًن األجنأي

فيها، فكان نيأعلة ذكأاء وقأوة ىائلأة متحركأة زلركأة دائأم التفكأًن، ودائأم القأول مل يفهأم ومأن ال يفهأم، 
 (.;:)أم،  ادلرجع السابق  ص دائم النقد، دافعاً للحركة والالورة   ادلطالبة باحلقوق. 

 -سأعد زيلأول –ٌن "زلمد عبده ومن أىم تلميذ األفغاين ومريديو الذين ذكرىم أحد أم
أديأإل اسأحق"  –إبأراىيم ادلأويلحي  -زلمود سأامي البأارودي –إبراىيم اذللباوي  -إبراىيم اللقاين

ويًنىم، كما تعاىد معو العديد من األمراء علف انقاذ البلد من ادلحلأامل، فكأان األفغأاين أول مأن 
ة   مجيأ  احلقأوق مأن ديأث ادلراتأإل طالإل احلكومة مبساواة الًباط ادلصريٌن بالًباط الشراكس

وال قيأأة والعمأأا واالختصأأاص وكأأان بيأأنهم تفأأاوت كبأأًن شلأأا كأأان سأأبباً مأأن أسأأباب الالأأورة العرابيأأة. 
 (58)قلعجي  ادلصدر السابق  ص 
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وخلل إقامة السيد مجأال الأدين   مصأر صأار لأو أصأداء وأوليأاء مأن أصأحاب ادلناصأإل 
أدد زعماء الالورة العرابية، شلا يروى عنو أيًاً أنأو بعأد ذيأوع  العالية مالا "زلمود سامي البارودي"

اصأأحوا  –نيأهرتو أخأأذ يقأرب منأأو عامأأة النأاس ويقأأول ذلأم أثنأأاء دديالأأو معهأم "ىبأأوا مأن يفلأأتكم 
أو  –عيشأأوا كبأأاقي األمأأم أدأأراراً سأأعداء  -انفًأأوا عأأنكم يبأأار الغبأأاوة واخلمأول –مأن سأأكرتكم 

األفغأأاين خأألل إقامتأأو   مصأأر التأأدخا الليطأأاين الأأذي موتأأوا نيأأهداء" ديأأث نيأأهد مجأأال الأأدين 
 (48)مظهر  د.ت  ص وصا إىل دد كبًن   عصر "إمساعيا". 

وشلأأا تقأأدم يتًأأط أن مجأأال الأأدين األفغأأاين قأأد حتأأرك   البيئأأة العربيأأة اإلسأألمية   مصأأر 
عأأأن  دركأأة اسأأتهدفت التغيأأًن والأأي ص الشأأعإل مأأن الحللأأم، ودأأاول أن يكأأون ثأأورة دينيأأة تأأنف 

 –ه 9>45اإلسأألم الغبأأار الأأذي حلأأق بأأو   عهأأد الت،لأأيف، ويأأادر مجأأال الأأدين مصأأر   عأأام 
م وذىإل إىل اذلند، وأقام   مقاطعة "ديدر آباد الركن" وىنأاك كتأإل رسأالتو الشأهًنة   ;:;4

)قلعجاااي  الأأأرد علأأأف الأأأدىريٌن وىأأأم أصأأأحاب ا أأأاه فكأأأري ال يعتقأأأد بوجأأأود ديأأأاة بعأأأد ادلأأأوت. 
 (59ق  ص ادلصدر الساب

وعندما قامت الالأورة العرابيأة   مصأر وىأي الأيت ظلاىأا مجأال الأدين ب فكأاره دعتأو احلكومأة 
اذلندية اإلصللي ية مأن ديأدر آبأاد وأل متأو باإلقامأة   "كلكتأا" وأقامأت عليأو الرقابأة، دأا انقًأف 

الأأأذىاب إىل  أمأأر الالأأأورة العرابيأأة وادتلأأأت بريطانيأأا مصأأأر فأأ بيط لأأأو الأأذىاب إىل أي بلأأأد، فاختأأار
أوروبا، وكانت أول مدينة وصا إليها ىي لندن مث يادرىأا إىل بأاري ، بعأد أن قاسأف خألل فأ ة 

كأأأرو  صأأعبة، فلأأم تكأأأن لأأو دريأأة احلركأأأة أو التحأأدث مأأأ   5;;4 – ;:;4إقامتأأو   اذلنأأد 
ن الناس، وعند وصولو إىل باري  اليت أقام  ا ثلث سنوات حلقو تلميأذه الشأيخ زلمأد عبأده وكأا

منفيًّا إىل بًنوت بعد سقوط الالورة العرابية وأصدرا معاً جريدة العروة الوثقف اليت صأدر منهأا نانيأة 
 (:5)ادلصدر نفسو  ص عشر عدداً. 

وأثنأأأاء إقامتأأأو   بأأأاري  نشأأأر مقأأأاالت   جرائأأأدىا تبحأأأث   سياسأأأة روسأأأيا واصللأأأ ا والدولأأأة 
العالمانيأأأة ومصأأأر، وترمجأأأت كالأأأًناً منهأأأا، وجأأأرت لأأأو أهأأأاث فلسأأأفية مأأأ  الفيلسأأأو  الفرنسأأأي الشأأأهًن 

مأا "رينان"   العلم واإلسلم ف ثبت ذلذا الفيلسو  أن اإلسلم دين ينصر العلم وؽلقأت اجلمأود، ال ك



                                          مجال الدين األفغاين وفكرة تأسيس اجلامعة اإلسالمية         العاشر   العدد-جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

<5 

 

يفهمو كالًن من علماء أوروبا، ونيهد ىأذا الفيلسأو  للفغأاين بسأعة العلأم وقأوة احلجأة، وذىأإل مجأال 
)الااايبري   م ومل تطأأأا إقامتأأأو  أأأا وكأأأان معأأأو تلميأأأذه "زلمأأأد عبأأأده". 8;;4الأأأدين إىل لنأأأدن   عأأأام 
 (4:8ادلرجع السابق  ص 

ت الشأرق والغأرب سافر األفغاين بعد ذلك إىل موسأكو ليتحأدث مأ  القيصأر عأن سياسأا
ويستشًنه حد اإلصللي ، واستقبا فيها باحلفاوة وال داب، وطال بقاؤه   روسيا ضلو أرب  سنوات 
يبث فيها أراءه الالورية، وكان القيصر يصغي إليأو ويعحلأم قولأو إىل أن سأ لو مأرة عأن سأبإل خلفأو 

لطأو باإلسأراع إىل م  نياه فارس ف جابو، فغًإل القيصر من ىأذا الأرد، فأ وع  إىل أكأل رجأال ب
إخراجو من روسيا، وخلل إقامتو   روسيا استطاع إقناع القيصر هسن معاملأة ادلسألمٌن واإلذن 
ذلأأم بطبأأأ  ادلصأأأحيف الشأأأرييف، وبعأأأ  الكتأأأإل الدينيأأة فأأأ ذن بأأأذلك، وطبأأأ  القأأأرآن ألول مأأأرة   

فتلقأاه  م>;;4روسيا بسبإل طلإل مجأال الأدين األفغأاين وبعأد إخراجأو ذىأإل إىل إيأران   عأام 
النأأاس باعتبأأأاره زعأأيمهم ادلعأأأل عأأأن أمأأانيهم وادلفصأأأط عأأن آمأأأاذلم   حتسأأأٌن دأأال الأأأبلد السأأأيئة 
وافييف آالمها ولكن نياه إيران او  من األفغاين وما يسببو من مشأاكا، وأدأ  مجأال الأدين 

 (54باخلطر وقرر مغادرة طهران. )كمال، ادلصدر السابق، ص 
العأراق ومل يقأم فيهأا إال نيأهوراً، مث سأافر إىل لنأدن وأنشأ   أا  ا و من إيأران إىل البصأرة  

جريأأدة مساىأأا "حأأياء اخلأأافقٌن" خصصأأها للطعأأن   الشأأاه وكأأا احلكأأام الأأذين ال ػلملأأون أمأأاين 
نيعو م، وكان يكالر من ال دد علف ا افا السياسية ؼلطإل فيها وػل  علأف خلأ  الشأاة، وكأا 

و السألطان عبداحلميأد عأن طريأق سأفًنه   لنأدن رسأتم بانيأا،   لندن نانية أنيهر دأا بعأث إليأ
يستدعيو إليو، فاستجاب لطلبو بشرط السماح لو بالعودة إىل أوروبا ما نياء ووصا األسأتانة   

م. )ف،أأأري، ادلصأأأدر السأأأابق، ص :>;4م وكأأأا  أأأا إىل أن مأأأات مسأأأموماً عأأأام 5>;4عأأأام 
585) 
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 احملور الثاين
 اجلامعة اإلسالمية 

 -فكرة اجلامعة اإلسالمية: أواًل:
نتيجة ل دي األوحاع، وفساد األمور   الدولة العالمانية خلل الف ة األخأًنة مأن دكمهأا شلأا 
أدى إىل طم  الدول الغربية  ا، وقد حعيف مركأ  اخللفأة نتيجأة حأعيف سألطٌن آل عالمأان   تلأك 

قرونأاً طويلأة بفًأا السألطة الروديأة،    وجوه الطأامعٌن تالف ة شلا ىدد الوددة اإلسلمية اليت صمد
 (659م  ص ::>4)احملامي  وادلكانة الرفيعة اليت كانت حتتلها   قلوب ادلسلمٌن. 

ومأأأأن جهأأأأة أخأأأأرى، فقأأأأد وقعأأأأت أدأأأأداث داميأأأأة   العأأأأامل اإلسأأأألمي جعلأأأأت ادلسأأأألمٌن 
بعأأد سأأيطرة  يتطلعأأون ضلأأو الدولأأة العالمانيأأة لقيأأادلم وحأأايتهم، ففأأي اذلنأأد كأأان ادلسأألمون مشأأتتٌن

م فاسأأتنجد ;9;4بريطانيأأا علأأف الأأبلد، و  وسأأا آسأأيا، يأأ ا الأأروس طشأأقند ومسرقنأأد   عأأام 
خانأأات الأأ ك بالدولأأة العالمانيأأة حأأد زلأأاوالت روسأأيا السأأيطرة علأأف بلدىأأم. )عمأأر، د.ت، ص 

727) 

م وادتلأت بريطانيأا مصأر، وأعلنأت أدلانيأا 4;;4كما بسطت فرنسا حايتها علف تون  عأام 
م وانتشأأرت أخبأأار احأأطهاد ادلسأألمٌن الودشأأي   البلقأأان، 4>;4ايتهأأا علأأف دار السأألم   عأأام ح

ووجهأأأأت االلامأأأأات إىل رجأأأأال اإلصأأأألح، بأأأأ  م أعللأأأأوا نيأأأأ ن علمأأأأاء الأأأأدين وتغاحأأأأوا عأأأأن التقاليأأأأد 
ين اإلسلمية، وكهرت لدى ادلسلمٌن قناعة ب ن الأدول األوروبيأة ىأي سأبإل االرتباكأات ادلاليأة الأيت تعأا

منها الدولة العالمانية، باإلحافة إىل إسأرافهم   إسأاءة اسأت،دام االمتيأازات األجنبيأة، فاسأتيقا بأذلك 
الشعور اإلسلمي  اه ىذا ادلوقيف ادلتدىور إلغلاد نأوع مأن الرابطأة بأٌن أجأ اء العأامل اإلسألمي بأدعوة 

االسأأتعمار األورو  وبأأرزت مأأن  ادلسأألمٌن إىل التعأأاون فيمأأا بيأأنهم إلصأألح أدأأواذلم، والتكتأأا دلواجهأأة
 (556م  ص ;;>4.)حليم  خلل ىذه األدداث ثلث ا اىات فكرية لغرض اإلصلح

نأأادى اال أأاه األول باإلصأأألح علأأف أسأأأاس اقتبأأاس الأأنحلم واألسأأأاليإل الغربيأأة   احلكأأأم 
 الدولأأة واإلدارة والالقافأأة واالجتمأأاع دون قيأأد أو نيأأرط، وكأأان مأأن أنيأأهر ادلنأأادين  أأذا اال أأاه  
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م". 8;;4 –م 55;4م"، ومأأأأأأددت بانيأأأأأأا ">9;4 –م 48;4 –العالمانيأأأأأأة "فأأأأأأشاد بانيأأأأأأا 
 (728)عمر، ادلرج  السابق، ص 

واال اه الالاين نادى بالعودة إىل اجلذور اإلسلمية، وتطبيق ادلبأادئ  واألفكأار اإلسألمية،  
م(، دعأأا إىل تطبيأأق أسأأاليإل ونحلأأم احليأأاة >>;4 –م 72;4وبأأرز   ىأأذا ا أأال نأأامق كمأأال )

الغربيأأة   الدولأأة العالمانيأأة بعأأد تكييفهأأا لتتمانيأأف مأأ  التقاليأأد اإلسأألمية، وكأأا سللصأأاً للمبأأادئ 
واألفكأأأار اإلسأأألمية داعيأأأاً إىل أن تسأأأتمر الدولأأأة   متسأأأكها بقوانينهأأأا ومعتقأأأدالا الأأأيت تشأأأكا 

 (7;44م  ص 6;>4)الشناوي  أساس دًارلا. 
كما دعا إىل احتاد العالمانيٌن واتفاق ادلسلمٌن، ودعم دركة اجلامعة اإلسألمية، باعتبارىأا 
وسأأيلة ىامأأة حلأأا مشأأكلت الدولأأة العالمانيأأة وادلسأألمٌن كافأأة، وانتهأأف إىل قيأأام ودأأدة إسأألمية 

 (9>7م، ص 8>>4حتت قيادة الدولة العالمانية. )طقوس، 
 أاه دعأت إىل اإلصألح الشأاما ألوحأاع كما برزت ني،صية أخرى معاصأرة   ىأذا اال

ادلسأألمٌن دينيًّأأا واجتماعيأأأاً وسياسأأياً نانيأأأراً أراءه   كافأأة العأأأامل اإلسأألمي وىأأأذه الش،صأأية ىأأأي 
"، ويعتأأأل زعأأأيم ىأأأذه الفكأأأرة وداعيهأأأا األول وكانأأأت :>;4 – >6;4"مجأأأال الأأأدين األفغأأأاين 

 دعوتو تقوم علف أساسٌن علا:
 ذوا ب سباب ادلدينة احلديالة.إصلح أدوال ادلسلمٌن لي خ .4

 العما علف حترير الشرق من سيطرة الغرب، والسمو بشعوبو إىل مستوى األمم احلرة. .5

واستمر يدعوا إىل احتاد ادلسلمٌن ومج  كلمتهم وعليهم أن يكتشفوا أسأباب تقأدم الغأرب 
مأن خطأر  وتفوقو، واألخذ  ذه األسأباب دأا يتمكنأوا مأن الأدفاع عأن أنفسأهم، ووقايأة بلدىأم

االسأأأتعمار، وىأأأذا ال يتأأأ تف إال بأأأالنهوض بالشأأأعوب اإلسأأألمية، وتكأأأوين ودأأأدة نيأأأرقية إسأأألمية 
عامأأة تكفأأا دريأأة ادلسأألمٌن واسأأتقلذلم، خاصأأة وأن الدولأأة العالمانيأأة مل يعأأد   مقأأدرلا حايأأة 

 (2>ص  )أم،  ادلرجع السابق واليتها اإلسلمية من أطماع الدول األوروبية ادلتطلعة إليها. 
أما اال اه الالالث فكان ا اىاً توفيقيًّا نادى أصحابو بفكرة التأدرج   األخأذ عأن الغأرب 
  رلال اإلدارة والسياسة والالقافة والفكر، وقد أكد أصحاب ىذا اال اه أن االقتباس من الغرب 
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تمأ  اإلسألمي من نحلم دؽلقراطية أو   رلال درية األفراد واجلماعات لي  يريبأاً عأن مفأاىيم ا 
وال عأأأأن ثقافتأأأأو، وكأأأأان مأأأأن بأأأأٌن الأأأأداعٌن إىل ىأأأأذا اال أأأأاه الفكأأأأري ادلفكأأأأر العالمأأأأاين حأأأأيا بانيأأأأا 

 (558)حليم  ادلرجع السابق  ص ". 2;;4 – 58;4"
 ثانياً: السلطان عبداحلميد وتبنيو حلركة اجلامعة اإلسالمية:

عندما اعتلف السلطان عبداحلميد الالاين عرش السألطنة العالمانيأة كأان العأامل العأر  يشأهد 
قيأأأأام فكأأأأرتٌن كانتأأأأا ردة فعأأأأا حأأأأد االسأأأأتعمار، وازديأأأأاد السأأأأيطرة األجنبيأأأأة وعلأأأأا "فكأأأأرة اجلامعأأأأة 
اإلسأأألمية"و"فكرة القوميأأأة العربيأأأة والودأأأدة العربيأأأة" الأأأيت انتشأأأرت   العأأأامل العأأأر  خاصأأأة بأأأٌن 

ارى بألد الشأام،   دأأٌن كأان العأامل اإلسأألمي قأد أحأحف ىأأدفاً للطمأاع االسأتعمارية، شلأأا نصأ
دذا ب عمأاء ادلسألمٌن إىل التفكأًن   أدأوال ادلسألمٌن والبحأث عأن سأبإل تأ خرىم، فاىتأدوا إىل 
حأأرورة الأأدعوة إىل اإلصأألح، ومجأأ  كلمأأة ادلسأألمٌن   مجيأأ  أضلأأاء العأأامل اإلسأألمي، للوقأأو    

 (;65)احملامي  ادلصدر السابق  ص ال ديف االستعماري. وجو 
بذلك نش ت فكرة اجلامعة اإلسلمية وىي تقوم علف دعوة ادلسلمٌن إىل االحتاد والتعاون 
فيما بينهم إلصألح أدأواذلم، والتكتأا دلواجهأة موجأة االسأتعمار األورو ، أدت ىأذه األمأور إىل 

العالمانيأأة،   عهأأد السأألطان عبداحلميأأد الالأأاين، الأأذي  تأأردي األوحأأاع الداخليأأة واخلارجيأأة للدولأأة
وجأأد   ىأأذه الفكأأرة عأألج دلأأا تعانيأأو سأألطنتو مأأن أمأأراض، فت عمهأأا؛ ألن فيهأأا حايأأة للدولأأة مأأن 
األخطأأار الأأأيت كانأأت حتأأأيا  أأأا، كمأأا أدرك حأأأرورة العمأأا علأأأف توديأأأد القأأوى اإلسأأألمية  ا أأأة 

لأا، ورأى أن احلأروب الصأليبية حأد الدولأة العالمانيأة دائمأة الدول األوروبية الطامعأة باخللفأة وثروا
ومسأأأتمرة، وال بأأأد مأأأن العمأأأا مأأأن خأأألل اإلسأأألم علأأأف توديأأأد العناصأأأر اإلسأأألمية ادلتعأأأددة   

 (;5)قلعجي  ادلصدر السابق  ص الدولة   جبهة واددة. 
مأأأن وذىأأأإل إىل أبعأأأد مأأأن ذلأأأك عنأأأدما رأى أن ىأأأذه الودأأأدة الداخليأأأة ال تكفأأأي وال بأأأد 

 (;56م  ص 2>>4)عبدالرحيم  امتداد ت ثًن الوددة اإلسلمية إىل كا مسلمي العامل. 
لذلك تبىن السلطان ىذه احلركة، وأخذ علف عاتقو تنفيذىا، بعد أن ىيأ  ذلأا األذىأان كأا 
من "نامق كمال"   البيئة العالمانية، ومجال األفغاين   البيئة اإلسلمية والعربية، ووجد فيها خًن 
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 عٌن لو لتنفيذ سياستو الداخلية واخلارجية.م
ففي الداخا كأان تنفيأذ مبأادئ دركأة اجلامعأة اإلسألمية يعأين االلتأ ام هأدود الشأريعة اإلسألمية، 

 (78م  ص 6>>4)مانرتان  وىي البديا للحلول الدستورية واإلصلدية ادلطرودة. 
كانأأت   آل عالمأأان بغأأ  و  اخلأأارج كأأان يعأأين التفأأا  ادلسأألمٌن دأأول اخللفأأة، الأأيت  

النحلأأأر عأأأن أجناسأأأهم وقوميأأأالم، باعتبارىأأأا قأأأوة رابطأأأة بأأأٌن الدولأأأة العالمانيأأأة والعأأأامل اإلسأأألمي، 
ودامية اإلسلم وادلسلمٌن، حد مطام  الدول األوروبية ال ادفة عليهم، وتوطيد الصألة بأٌن مركأ  

 (;>7)طقوس  ادلرجع السابق  ص  اخللفة وسائر الواليات.
ق السأألطان عبداحلميأأد الالأأاين أمالأأو   انقأأاذ الدولأأة بتبنيأأو حلركأأة اجلامعأأة اإلسأألمية إذاً علأأ

وإعأأادة إديائهأأا، بعأأد أن اقتطعأأت معحلأأم أج ائهأأا البلقانيأأة   أوروبأأا وزع عتهأأا احلأأرب مأأ  روسأأيا 
وىأأددلا أطمأأاع اصللأأأ ا وفرنسأأا، وذلأأك بًأأأم الأأرأي العأأام اإلسأأألمي إىل جانبهأأا   ىأأذا الوقأأأت 

إل الأذي متأر بأو الدولأة العالمانيأة، واسأتطاع بواسأطتها أن ػلأتفا بأوالء العناصأر يأًن ال كيأة العصأي
داخا دولتو وأن يكسإل إىل جانبو مجيأ  ادلسألمٌن خأارج دأدودىا، وكأان   ادتًأانو ذلأا أقأرب 
 إىل األخذ بآراء األفغاين من أراء نامق كمال الذي اعتمد   حتقيق دعوتو علف الوسائا الالقافية،

 (9;44)الشناوي  ادلصدر السابق  ص أكالر من اعتماده علف الوسائا السياسية. 
ولكأأي يسأأأتطي  حتقيأأأق ىأأأذه الأأأدعوة اىأأأتم مأأأن جهأأة با افحلأأأة علأأأف مأأأا تبقأأأف للدولأأأة مأأأن 
األقأأاليم العربيأأة، بعأأد حأأياع تأأون  ومصأأر ألنأأو لأأو سأألخ قطأأر آخأأر عأأر  عنهأأا فسيشأأكا حأأربة 

ومأأن جهأأة أخأأرى قأأرب إليأأو عأأدداً مأأن الش،صأأيات اإلسأألمية نيأأديدة حلركأأة اجلامعأأة اإلسأألمية، 
والعربيأأأة لتدعمأأأو   مسأأأًنتو   ىأأأذا اال أأأاه، ولي خأأأذ بآرائهأأأا ليسأأأتفيد منهأأأا   ادلسأأأتقبا لتقويأأأة 

م خبصأوص تنحلأيم :;;4نفوذه، وامتن  السلطان عن التوقي  علأف االتفاقيأة الأيت أعأدت   عأام 
 دخال تعديلٌن عليها علا:درية ادلرور   قناة السوي  وطالإل ب 

وح  استالناء ؼلول احلكومة العالمانية احلق   عدم االلتأ ام بأالقيود العسأكرية اخلاصأة بتأ مٌن  .4
دريأأة ادللدأأة   القنأأاة، وذلأأك عنأأدما يكأأون األمأأر متعلقأأاً بأأاإلجراءات الأأيت تأأرى احلكومأأة 

 شرقي للبحر األحر.العالمانية أنو من الًروري اااذىا حلماية شلتلكالا علف السادا ال
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أن تكأأأون جلنأأأأة القناصأأأا ادلكلفأأأأة مبراقبأأأأة تنفيأأأذ االتفاقيأأأأة برئاسأأأأة منأأأدوب عالمأأأأاين ووافقأأأأت  .5
احلكومتان الليطانية والفرنسية علف طلإل السلطان األول، بينما رأت وح  دا وسا فيما 

 (9;44)ادلصدر نفسو  ص يتعلق بالتعديا الالاين. 

راد الدولأأة العالمانيأة مبركأأ  شلتأأاز   االتفاقيأأة كدولأأة صأأادبة ودقأق السأألطان مأأن وراء ذلأأك انفأأ    
السيادة علف مصر، وباعتبار السلطان خليفة ادلسلمٌن يت عم دركة اجلامعة اإلسلمية، كما أدرك 
أعلية العنصر العر  ودوره الالقا  واحلًاري، والأديين، وأن ىأد  االسأتعمار حتقيأق فجأوة تأشدي 

العالمانية، فغمر زعمأاءىم باذلأدايا واألومسأة وقلأدىم ادلناصأإل الرفيعأة،  إىل سلخ العرب عن الدولة
فغٌن بعًهم   وكائيف الدولة والقصأر كمأا اختأار طلبأة مأن اجلماعأات العربيأة، وكأون منهأا فرقأة 
عسكرية أدخلها   درسو اخلاص، وخص ص لذلك أموااًل وفًنة إلصألح ادلسأاجد، وىأي ادلكأان 

كمأا اىأتم ب نشأاء مكتبأات عامأة   أمهأات ادلأدن العربيأة كأان أنيأهرىا   الرئيسي لعبادة ادلسألمٌن،
 (;55)حليم  ادلصدر السابق  ص ادلكتبة العالمانية   ادلدينة ادلنورة. 

كما زاد   توثيق صلتو بالعرب ب ن صاىرىم، ف وج أمًنتأٌن مأن أسأرتو إىل نيأابٌن عأربيٌن 
  الدين التونسي".صاحل بك خًن –علا "عبدا يد بن الشرييف علي ديدر 

كمأأأأأا قأأأأأام السأأأأألطان بأأأأأدعوة ال عمأأأأأاء وادلفكأأأأأرين ادلسأأأأألمٌن مأأأأأن يأأأأأًن العأأأأأرب للسأأأأأتعانة  أأأأأم 
واالستفادة من أفكارىم   رلال دعم دركة اجلامعة اإلسلمية، دا يحلهر للعامل اإلسألمي أنأو يرعأف 

 (679. )احملامي  ادلصدر السابق  ص العلم والعلماء ادلسلمٌن
وجو دعوة إىل الشيخ "مجال الأدين األفغأاين" ل يأارة اسأتانبول واإلقامأة  م5>;4ففي عام 

  ا حيفاً عليو، وكان يهد  من وراء ذلك إىل عاملن:

م مأأن قبأأا األفغأأاين 7;;4صأأدور جريأأدة العأأروة الأأوثقف باللغأأة العربيأأة   بأأاري    عأأام  .4
اإلسلمي، وقأد أدت دوراً والشيخ زلمد عبده وىي تدعو إىل قيام روابا بٌن أقطار العامل 

رئيسيًّا   بلورة ا توى العقأدي لفكأرة اجلامعأة اإلسألمية، وقأد أوحأحنا دور ىأذه اجلريأدة 
   ا ور األول من ىذا البحث.
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وصأأأا إىل السأأألطان مأأأن أن األفغأأأاين اتصأأأا   بأأأاري  بأأأبع  أعًأأأاء مجعيأأأة تركيأأأا الفتأأأاة  .5
ًي   دركتهم، خشية منو ب ن ينحلم ف عجإل بلنامج اجلمعية، ونيج  أعًاءىا علف ادل

 (:7. )مانرتان  ادلرجع السابق  ص األفغاين إىل ىذه اجلمعية

لأأ   األفغأأاين دعأأوة السأألطان بعأأد تأأردد، وقأأد عأأ م علأأف تنسأأيق أىدافأأو مأأ  دركأأة اجلامعأأة 
اإلسأألمية الأأيت كأأان ينأأادي  أأا ويًأأ  مشأأروعاتو اإلصأألدية   خدمأأة الدولأأة العالمانيأأة وقأأد بأأرز 

فغأأاين ىأأذا التحأأول   سياسأأتو دأأذر السأألطان وأعأأداده العأأدة اللزمأأة إلبطأأال مكائأأد أوروبأأا، األ
لقأأي األفغأأأاين أثنأأاء إقامتأأأو   العاصأأمة كأأأا رعايأأة وتكأأأرًن ودلأأا اجتمأأأ  بأأو السأأألطان، أعجأأإل بأأأو 
وطلأأإل منأأو التوقأأيف عأأن مهامجأأة "ناصأأر الأأدين" نيأأاه فأأارس والتشأأهًن بأأو، وكأأان ىأأذا األخأأًن قأأد 

)عبادالرمحن  ادلرجاع لأبلد قبأا عأام خشأية مأن مشأروعو اإلصألدي لأبع  القأوانٌن. طرده من ا
 (572السابق  ص 

م استغا خصوم األفغاين ىذه الفرصة والموه ب نو ىأو 9>;4وبعد ايتيال الشاه   عام 
الذي درض علف قتلأو، باإلحأافة إىل أن أراء األفغأاين التحرريأة مل تلأق  اوبأاً مأن قبأا السألطان، 

مأأأأر الأأأأذي أدى إىل تشأأأأديد الرقابأأأأة عليأأأأو، فغأأأأادر اسأأأأتانبول إىل لنأأأأدن، مل يسأأأأتط  السأأأألطان األ
)الشااناوي  عبداحلميأد أن يسأتفيد مأن مواىأإل األفغأاين بشأكا يأدعم دركأة اجلامعأة اإلسألمية. 

 (:;44ادلصدر السابق  ص 
مية دأا يلتأيف كمأا جلأ  السألطان عبداحلميأد لأدعم احلركأة، انأو ا أو إىل إديأاء اخللفأة اإلسأل

ادلسلمون   مجي  أضلأاء العأامل دولأو، واكتسأاب الطاعأة والأوالء لعرنيأو باسأتمالة ادلليأٌن مأن ادلسألمٌن 
يًن األتراك داخا دولتو باإلحافة إىل االدأ ام واذليبأة أمأام رعايأاه وأمأام ادلسألمٌن خأارج دأدود دولتأو، 

ليفأأة باالسأأم إىل خليفأأة بالفعأأا ويت،أأذ مأأن مأأن رعايأأا الأأدول األوروبيأأة وأراد مأأن ذلأأك تغأأًن مركأأ ه ك،
مرك  اخللفة قوة يصا  ا إىل أىدافو السياسية، ودرص علف أن يقرن امسو باأللقاب الدينيأة الأيت يقأرن 
 أأأا اسأأأم اخلليفأأأأة مالأأأا "خأأأأادم احلأأأرمٌن الشأأأريفٌن"،  أأأأد  اسأأأتمالة الشأأأأعوب اإلسأأألمية   سلتلأأأأيف 

اعتبارىأأأأا دولأأأأة اخللفأأأأة شلأأأا يأأأأشدي إىل دعأأأأم مركأأأأ  الدولأأأأة األقطأأأار لللتفأأأأا  دأأأأول الدولأأأأة العالمانيأأأة ب
 (825)البشري  ادلرجع السابق  ص العالمانية  اه الدول األوروبية. 
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دا يكون قدوة للمسلمٌن أحفف السلطان علف دياتو اخلاصة محلاىر ال ىأد والتقشأيف، 
معهأداً لتأدريإل الأوعا واىتم مبمارسة الشعائر الدينية علنيأة، وأدأاط نفسأو بعلمأاء الأدين ف نشأ  

الأأديين، بواسأأطة الأأذين ينتشأأرون   سلتلأأيف األقطأأار اإلسأألمية ليبالأأوا األخبأأار احلسأأنة عأأن اخلليفأأة 
 (825)طقوس  ادلرجع السابق  ص ساعٌن إىل توثيق الروابا بٌن الدولة وخليفة ادلسلمٌن. 

وأصأأدر السأألطان ا أألت، وسأأاعد الصأأحيف لتقأأوم بأأدورىا   احلقأأا اإلعلمأأي وتوجيأأو 
الناس ضلو سياسأتو اإلسألمية، واىأتم ب قامأة االدتفأاالت اخلاصأة باألعيأاد وادلناسأبات اإلسألمية 
وأدخا اللغة العربية علف برامج الدروس   ادلعاىد ونيج  است،دامها، وأبدى ريبتو   مساوالا 

 (459)عري   ادلرجع السابق  ص ال كية كلغة رمسية.  باللغة
ونتيجأأة ذلأأذه اإلجأأراءات بأأدأ السأألطان يسأأتعيد دقأأو ك،ليفأأة   تعيأأٌن ادلأأوكفٌن الأأدينيٌن 
ومأأن أىأأم األعمأأال الأأيت قأأام  أأا السأألطان مأأن أجأأا دعأأم دركأأة اجلامعأأة اإلسأألمية إنشأأاؤه خأأا 

 مطلأأ  القأأرن العشأأرين، ىادفأأاً منأأو خدمأأأة سأأكة دديأأد احلجأأاز مأأن دمشأأق إىل ادلدينأأة ادلنأأأورة  
احلجاج وإغلاد وسيلة سفر عصرية يتوفر فيها األمن والرادة والسرعة وقد قدم ىذا اخلا خدمات 

 (:45)ادلرجع نفسو  ص  جليلة إىل العامل   العديد من النوادي.
 سلتلأأيف فمأأن الناديأأة الدينيأأة آثأأار ىأأذا ادلشأأروع احلمأأاس الأأديين فأأربا أواصأأر ادلسأألمٌن  

البقاع باخلليفة، ورأى فيو ادلسلمٌن تطويراً لوسائا النقا إىل أماكن احلج، فكأان لأو أثأر   تالبيأت 
 (825. )طقوس  ادلرجع السابق  ص مكانة اخللفة

ومأأن الناديأأة االقتصأأادية، انفتحأأت ادلراكأأ  وادلأأدن احلجازيأأة الأأيت ؽلأأر  أأا اخلأأا علأأف بأألد 
صأبط وسأيلة اتصأال مهمأة بأٌن نيأبو اجل يأرة العربيأة وسأوادا بألد الشام واألناحول وأسأتانبول، ف 

الشأأأام، كمأأأا اسأأأتعملو السأأأكان   نقأأأا زلاصأأأيلهم ال راعيأأأة إىل ادلأأأدن الكأأألى، وكهأأأرت القأأأرى 
وأمأأأاكن االسأأأتقرار علأأأف طأأأول اخلأأأا، واستصأأألحت األراحأأأي، ومأأأارس النأأأاس بعأأأ  النشأأأاطات 

 (576)عبدالرمحن  ادلرجع السابق  ص طق. ال راعية، كما زاد من عدد السكان   ىذه ادلنا
ومأن الناديأأة السياسأأية، بأأدت الدولأة العالمانيأأة، دولأأة عصأأرية متطأورة متأأد اخلطأأوط احلديديأأة   
قلأأإل الصأأحارى إلنشأأاء ادلواصأألت السأأريعة بعأأد أن كأأان يرميهأأا خصأأومها بأأاجلمود والت،لأأيف، ومأأن 
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بنقأأا الصأأحيف وادلطبوعأأات إىل أقأأاليم نيأأبو  الناديأأة الفكريأأة، سأأاعد اخلأأا علأأف سأأرعة انتشأأار األخبأأار
 اجل يرة العربية األمر الذي أدى إىل تبادل األراء بٌن أقاليم العامل اإلسلمي   آسيا.

ومأأأن الناديأأأة العسأأأكرية، فقأأأد ربأأأا خأأأا السأأأكة الرئيسأأأي واخلطأأأوط ادلتفرعأأأة عنأأأو بأأألد الشأأأام 
يًأاً، وسأها   تع يأ  القأوات العالمانيأة بعًها بأبع  باإلحأافة إىل ربطهأا بسأائر منأاطق نيأبو اجل يأرة أ

ادلرابطأأة   فلسأأطٌن واحلجأأاز والأأيمن وانتقاذلأأا، بعأأد أن كانأأت تنقأأا بواسأأطة البحأأر عأأل قنأأاة السأأوي ، 
 (69:)بك  ادلصدر السابق  ص وكهرت أعلية ادلشروع   احلرب العادلية األوىل. 

 دعأأأم دركأأأة اجلامعأأأة كمأأأا اسأأأتهد  السأأألطان مأأأن وراء إنشأأأاء ىأأأذا اخلأأأا، باإلحأأأافة إىل
 اإلسلمية إىل حتقيق أىدا  أخرى ىي:

ربا أج اء الدولة ادلتباعدة شلا يساعد علف صلاح فكرة الدولة العالمانيأة واجلامعأة اإلسألمية  .4
 والسيطرة الكاملة علف الواليات اليت تتطلإل تقوية قبًة الدولة عليها.

لقأأوانٌن العسأأكرية الأأيت تأأن ص علأأف إلأأ ام تلأأك الواليأأات علأأف االنأأدماج بالدولأأة واخلًأأوع ل .5
 وجوب االني اك   الدفاع عن اخللفة بتقدًن ادلال والرجال.

تسهيا مهمة الدفاع عن الدولة   أية وجهة من اجلهات اليت تتعرض للعدوان، ألن اخلأا  .6
يسأأأأها نقأأأأا القأأأأوات واإلمأأأأدادات إىل األطأأأأرا  الأأأأيت ؽلأأأأر  أأأأا، باإلحأأأأافة إىل أن صأأأأعوبة 

)البشارى  ادلرجاع عامًل أحعيف خًوع ىذه الواليأات العربيأة للدولأة. ادلواصلت كانت 
 (;49السابق  ص 

 ثالثاً: مدى جناح حركة اجلامعة اإلسالمية
لقيأأأأت دركأأأأة اجلامعأأأأة اإلسأأأألمية   عهأأأأد السأأأألطان عبداحلميأأأأد الالأأأأاين صأأأأدى بعيأأأأداً   

 العادلٌن اإلسلمي والعر  والدليا علف ىذا النجاح اآليت:

الأأأأأدول األوروبيأأأأأة الكأأأأألى علأأأأأف االسأأأأأتعمار   الشأأأأأرق، ودأأأأأدوث سلسأأأأألة مأأأأأن تنأأأأأاف   .4
 االعتداءات علف الشعوب اإلسلمية والعربية.

م علأف 5;;4 -د يران – 56اع اض الدول األوروبية   مشمتر استانبول الذي عقد    .5
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إرسأأال قأأأوات عالمانيأأأة إىل بعأأأ  الأأدول العربيأأأة لتهدئأأأة احلالأأأة فيهأأا، خشأأأية ازديأأأاد النفأأأوذ 
اإلسأألمي   لأأال إفريقيأأا ودعأأم دركأأة اجلامعأأة اإلسأألمية، شلأأا يأأشدي إىل إحأأعا  مركأأ  

 (4662)الشناوي  ادلصدر السابق  ص ىذه الدول فيها. 

ت الشعور ن عبداحلميد، وأيقحلم دلوقيف السلطانيكلت دركة اجلامعة اإلسلمية عاما دع .6
اإلسأألمي، ودالأأت ادلسأألمٌن علأأف الوقأأو  صأأيف وادأأد إلقامأأة جامعأأة إسأألمية تودأأدىم 
دلواجهأأة العأأأدوان الغأأأر ، شلأأأا سأأأاعد السأأألطان علأأأف لديأأأد ىأأأذه الأأأدول األوروبيأأأة مسأأأتغلًّ 
دركأأأأأأة اجلامعأأأأأأة اإلسأأأأأألمية   ىأأأأأأذا، واسأأأأأأتطاع االنتصأأأأأأار علأأأأأأف بعأأأأأأ  منهأأأأأأا، ف قيمأأأأأأت 

ت   العأامل اإلسألمي ابتهاجأاً، فعمأت الشأعوب اإلسألمية الالقأة للأت،ل ص مأأن االدتفأاال
السيطرة األوروبية و سدت بانتفاحات واحرابات وكتابات   الصحيف   سلتلأيف أرجأاء 

 (488)أنطونيس  ادلرجع السابق  ص العامل اإلسلمي. 

دة احلصأأول علأف مركأأ  مسأاندة أدلانيأأا حلركأة اجلامعأأة العربيأة، وىأأدفت مأن وراء ىأأذه ادلسأاع .7
متميأ  لأدى الدولأة العالمانيأة  أد  ال دأيف ضلأو الشأرق، كمأا اع فأت بالسألطان العالمأاين 
خليفأأة للعأأامل اإلسأألمي، وقأأد ردأأإل السأألطان عبداحلميأأد  أأذا االعأأ ا  ألنأأو صأأدر مأأن 
دولة ذلا وز ا   أوروبا، وتباىف بو من أجا استغللو   الدعوة لنفسو، و  ترسأيخ دركأة 

 (459اجلامعة اإلسلمية. )عريي، ادلرج  السابق، ص 

توقأأأأأيف ال دأأأأأيف االسأأأأأتعماري األورو  العسأأأأأكري علأأأأأف الواليأأأأأات العربيأأأأأة التابعأأأأأة للدولأأأأأة  .8
م ودأأأا  ايأأأة دكأأأم السأأألطان 5;;4العالمانيأأأة بعأأأد االدأأأتلل الليطأأأاين دلصأأأر   عأأأام 
 (4665عبداحلميد الالاين. )الشناوي، ادلصدر السابق، ص 

دم وسائا النقا علف انتشار الصأحافة   الأبلد اإلسألمية، وعلأف انتشأار دركأة ساعد تق .9
اجلامعأأة اإلسأألمية، وأصأأبط العأأامل اإلسأألمي أكالأأر اتصأأااًل بعًأأو بأأبع . )عأأريي، ادلرجأأ  

 (459السابق، ص 
 :رابعاً: أىم العقبات اليت واجهت اجلامعة اإلسالمية

بأأأات أعاقأأأت حتقيأأأق الودأأأدة اإلسأأألمية لقأأأد صأأأادفت دركأأأة اجلامعأأأة اإلسأأألمية عأأأدة عق
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 وؽلكن إمجاذلا   النقاط التالية:

كأأأان العأأأامل اإلسأأألمي ؽلأأأر   دالأأأة تفسأأأخ والأأأيف وجهالأأأة، فكأأأان مأأأن الصأأأعوبة توديأأأد  .4
 صفوفو واجتماع قادتو دلواجهة ادلشامرات االستعمارية.

بيأت، ومل يكأن علف الريم من تطور وسائا اإلعلم ف  ا مل تصا إىل كا منطقأة ومدينأة و  .5
مبقدرة الوعاظ وادلرنيدين الذين يرسلهم السلطان إىل أرجاء العامل اإلسألمي أن يصألوا إىل 

 مجي  ىذه التجمعات الشعبية اإلسلمية ادلنتشرة   آسيا وأفريقيا.

كانت قبًة الدول االستعمارية األوروبية علف األقاليم اإلسلمية اخلاحأعة ذلأا قويأة هيأث  .6
 ركات سياسية مناىًة ذلا.مل تكن تسمط ه

كهور العديد من الدعوات الرافًة حلركة اجلامعة اإلسلمية كفكرة دينية، خاصة   العامل  .7
العأأأر  وتركيأأأا نفسأأأها، وأوروبأأأا أيًأأأاً، فتنأأأادوا إىل دركأأأة القوميأأأة العربيأأأة كبأأأديا عأأأن دركأأأة 

 (844اجلامعة اإلسلمية. )طقوس، ادلرج  السابق، ص 

رت دركأة القوميأة العربيأة الأيت حأا لواءىأا العأرب ادلسأيحيون بعأد أن ففي بألد الشأام كهأ
أبأدوا خشأيتهم أن تتهأدد األخطأار كيأا م، أمأا   تركيأا فقأد قامأت احلركأة الطورانيأة الأيت تعصأأإل 
ذلا رجال االحتاد وال قي، وااذوىا دعامأة   دعأم سياسأتهم بعأد أن انتهأف إلأيهم دكأم الدولأة، 

الأدول األوروبيأة الأيت حتكأم رعايأا ادلسألمٌن، موقأيف معأارض، لكأي حتأافا  أما   أوروبأا ف خأذت
علف األوحاع القائمة   البقاع الأيت حتتلهأا أو لأيمن عليهأا، فعملأت علأف تشأويو ىأذه احلركأة   
أذىأأان ادلسأألمٌن وأثأأارت سلأأاوفهم مأأن أىأأدا  السأألطان عبداحلميأأد واأأوفهم مأأن أن يتعرحأأوا إىل 

 (577)عبدالرمحن  ادلرجع السابق  ص  لحللم.دكم استبدادي يتسم با

 احملور الثالث

 موقف مجال الدين األفغاين من اجلامعة اإلسالمية ودوره فيها
( وولأأأد   "سأأأعد آبأأأاد" وىأأأي  :>;4 – ;6;4كهأأر مجأأأال الأأأدين األفغأأأاين   الفأأأ ة )

كما أوححنا   ا ور األول من ىذا البحث أدد مناطق كابول عاصمة أفغانسأتان تعلأم تعليمأاً 
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  –الفرنسأأية  –ال كيأأة  –اذلنديأأة  –الفارسأأية  –العربيأأة  –رفيأأ  ادلسأأتوى، تعلأأم اللغأأات األفغانيأأة 
حأيات، نيأهدت أفغانسأتان صأراع بريطأاين كما درس علوم الدين وادلنطق والفلسفة والتاريخ والريا

روسي من أجأا مأد النفأوذ علأف ادلنطقأة، فشأهد بأذلك العديأد مأن التيأارات السياسأية الدوليأة   
 –فأارس  –مصأر  –احلجأاز  –ا اه اإلسلم، قام ب يارة العديد من ادلنأاطق والأدول وىأي "اذلنأد 

)البشارى  وآخارون  ادلرجاع بأاري .  اسأتانبول( مث سأافر إىل لنأدن وأقأام   –روسأيا  –العراق 
 (>49السابق  ص 

ومأأن خأألل ىأأذه األسأأفار صأأقا نفسأأو عأأن طريأأق الدراسأأة والتجأأارة والسأأفر دأأا أصأأبط 
فيلسوفاً وزعيماً دينيًّا، ومصلحاً اجتماعيًّا، وسياسيًّا مرموقاً، وصحفيًّا قديراً، وأطلأق عليأو "دكأيم 

قيفي وانتقا إىل ا الٌن الأديين واالجتمأاعي، وانتهأف بأو الشرق"، بدأ نشاطو   ا ال العلمي التال
األمأر مبش أراً وداعيأاً إىل قيأأام ودأدة بأٌن أجأأ اء العأامل اإلسألمي تلتأ م مببأأادئ الشأريعة، وتعيأد رلأأد 
اإلسلم، وتقيف   وجو االستعمار األورو  علف البلد اإلسلمية، وعرفت الوددة باسم "دركأة 

 (4:85ليبري   ادلرجع السابق  ص )ااجلامعة اإلسلمية". 
م والأأيت >:;4ومأأن خأألل إقامتأأو   مصأأر والأأيت امتأأدت أكالأأر مأأن نأأاين سأأنوات دأأا 

دفلت بنشاط علمي مكاليف لا النوادي الدينية، ديث لا ىأذا النشأاط نيأقٌن، الشأق األول 
متالأا   دراسأأة علميأأة منحلمأأة انًأأم إليهأأا العديأأد مأأن ادلالقفأأٌن ألقأأف مأأن خلذلأأا دروسأأاً   ادلنطأأق 

و، أمأأأا الشأأأق الالأأأاين متالأأأا   لقأأأاءات فكريأأأة ألتقأأأف فيهأأأا زواره   بيتأأأو مأأأ  والفلسأأأفة وأصأأأول الفقأأأ
ادلالقفٌن وعامة الناس وكانت ىذه اللقاءات أنيبو مبدرسة يًن نحلامية، وآثر ىذه اللقاءات الفكرية 
نقا نشاطو إىل ا ال السياسي، وساعده علف ذلك األدداث اليت كانت متر  ا مصأر   أواخأر 

انيأأأا"، فكأأأو ن بأأأذلك رلموعأأأة مأأأن ادلالقفأأأٌن والشأأأباب ونيأأأجعهم علأأأف الكتابأأأة دكأأأم "إمساعيأأأا ب
وأودأأف إلأأيهم باألفكأأار الأأيت يكتبأأون فيهأأا، فحلهأأرت بأأذلك العديأأد مأأن اجلرائأأد مالأأا "مصأأر" كمأأا 
أنشأأ  "أديأأإل اسأأحق" صأأحيفة "التجأأارة" باإلسأأكندرية، بأأذلك كهأأرت روح ادلعارحأأة واليقحلأأة   

 (455ع السابق  ص )عري   ادلرجرلل  نيورى النواب. 
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ودعا األفغاين إىل إصلح أوحاع ادلسلمٌن دينيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، وكانت ىذه الدعوة 
نياملة وكان ماللو األعلف دأال ادلسألمٌن   عهأد اخللفأاء الرانيأدين مأن ديأث التمسأك ب ىأدا  

م الشأأأريعة، الأأأدين والصأأأفات اخللقيأأأة والنحلأأأام السياسأأأي "دكومأأأة إسأأألمية" وادأأأدة تلتأأأ م ب دكأأأا
ونتيجأأة للمصأأاعإل الأأيت كأأان يراىأأا، اكتفأأف بالأأدعوة إىل قيأأام روابأأا زلكمأأة بينهأأا، ت خأأذ نيأأكا 
دليف إسلمي بٌن الدول اإلسلمية فكانأت دعوتأو تسأتهد  العأامل اإلسألمي كلأو، واسأتهد  
الي ص ادلسلمٌن شلا كانوا يعانوه من مجود فكري واليف دًاري، للرف  من مستواىم عأن طريأق 

شأا التعلأيم نشأراً واسأعاً، وتطبيأق الأدين اإلسألمي وادلنأاداة هريأة الفكأر وقيأام دكأم الشأوى   ن
وجود دستور ػلدد سلطات احلاكم من أجا احلد مأن سأيطرة الغأرب السياسأية واالقتصأادية علأف 
الشعوب اإلسلمية، وأن تت،ذ الأدول اإلسألمية   كأا خليفأة وادأد كمأا كأان األمأر   العصأر 

 (845)طقوس  ادلرجع السابق  ص ي اإلسلمي. الذى
فكانت وددة ادلسلمٌن ىي السبيا إىل حتقيق فكرة اجلامعة اإلسلمية أل أا كفيلأة بوقأيف 
ادلسلمٌن صفوفاً م اصة أمام ال ديف األورو  االستعماري، الذي كان يشتد حغطو وخطره علف 

يأأأة الفكأأأر ونحلأأأام الشأأأورى، والتصأأأدي أرجأأأاء العأأأامل اإلسأأألمي، فالأأأدين والتجمأأأ  اإلسأأألمي ودر 
ألخطأأأأار ال دأأأأيف االسأأأأتعماري، ومأأأأن ادلقومأأأأات األساسأأأأية الأأأأيت ترتكأأأأ  عليهأأأأا دعأأأأوة األفغأأأأاين. 

 (8>44)الشناوي، ادلصدر السابق، ص 
كانأأت فكأأرة اجلامعأأة اإلسأألمية الأأيت دعأأا إليهأأا مجأأال الأأدين األفغأأاين تقأأوم علأأف دعأأامتٌن 

 أساسيتٌن:
احلأج إىل ادلسأجد احلأأرام   مكأة ادلكرمأة ديأأث الكعبأة الشأريفة وسأأائر البقأاع اإلسألمية ادلقدسأأة  أواًل:

  احلجاز، واحلج فًًل عن أنو ركن مأن أركأان اإلسألم، فهأو تربيأة دينيأة تشصأا العقيأدة الدينيأة 
   نفوس ادلسلمٌن.

انأت آن ذلأك   آل عالمأان، وكأان اخللفة وحرورة التمسك  أا كنحلأام ديأين ونحلأام سياسأي، وك ثانياً:
االلتفا  دول اخللفة ىو ادلحلهر العملي للوددة اليت تقوم عليها دعوة األفغاين، وقد ى ت ىذه 
الأأأأأدعوة العأأأأأامل اإلسأأأأألمي   الربأأأأأ  األخأأأأأًن مأأأأأن القأأأأأرن التاسأأأأأ  عشأأأأأر ومطلأأأأأ  القأأأأأرن العشأأأأأرين. 
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 (629ه  ص 4685)ستودارد  
ت   وقأت مناسأإل إذ كأان عأدد مأن أقأاليم العأامل وشلا تقدم يتًأط أن دعأوة األفغأاين جأاء

اإلسأألمي   ىأأذه الفأأأ ة ؽلأأوج هركأأات بعأأأت وإديأأاء دينيأأأة كأأرد فعأأا للنشأأأاط االسأأتعماري الأأأذي 
مارسأأأتو الأأأدول األوروبيأأأة علأأأف عأأأدد مأأأن األقأأأاليم اإلسأأألمية، وذلأأأك ب دخأأأال العديأأأد مأأأن أسأأأاليإل 

مبأأادئ الشأأريعة اإلسأألمية، واسأأتطاعت  أأذه  احلًأأارة األوروبيأأة ادلسأأيحية والأأيت كانأأت تتعأأارض مأأ 
األسأأاليإل إدخأأال الكالأأًن مأأن ادلسأألمٌن   سأأياقها، فكأأان مأأن أىأأم أىأأدا  تلأأك احلركأأات الدينيأأة 
اإلسألمية مقاومأة التيأارات األوروبيأأة، والبعأد عأن كأأا مأا ىأو أورو  مسأأيحي والأي ص اإلسألم مأأن 

 (4:8م  ص 2>>4)العدوى  الشوائإل اليت علقت بو. 
مأأن بأأٌن تلأأك احلركأأات الأأيت كهأأرت   العأأامل اإلسأألمي احلركأأة السأألفية   نيأأبو اجل يأأرة و 

العربيأأة والسنوسأأية   لأأال أفريقيأأا، وادلهديأأة   السأأودان، وإذا كانأأت بعأأ  احلركأأات الدينيأأة قأأد 
ي داربأأأت النفأأأوذ العالمأأأاين، إال أ أأأا كانأأأت ذلأأأا آثارىأأأا البعيأأأدة   احليأأأاة الدينيأأأة بالعأأأامل اإلسأأألم

بشأأكا عأأام والعأأامل العأأر  بشأأكا خأأاص، وكانأأت لأأال أفريقيأأا بيئأأة صأأاحلة لحلهأأور العديأأد مأأن 
العيساوية  –ادلولوية  –الشاذلية  –الرفاعية  –الطرق الصوفية والطوائيف اإلسلمية مالا "القادرية 

السنوسأأأية" وكانأأأت لأأأبع  ىأأأذه احلركأأأات بأأأرامج سياسأأأية اسأأأتهدفت  –الرحانيأأأة  –التيجانيأأأة  –
 (98)قلعجي  ادلصدر السابق  ص ريبة   الت،ل ص من النفوذ األورو  ادلسيحي. ال

وقد كهرت دركة اجلامعة اإلسلمية   ذلت الوقت الذي كهرت فيأو دركأة اجلامعأة الصأقلبية 
، ودركأأة اجلامعأأة احلرمانيأأة   أوروبأأا، ولكأأن دركأأة اجلامعأأة اإلسأألمية كانأأت تتميأأ  عأأن احلأأركتٌن بأأ ن 

جهة ذلا مل تكن فكرة جبمي  العناصأر اإلسألمية الأيت تنتمأي إىل جأن  وادأد، أو تأتكلم لغأة الفكرة ادلو 
وادأأدة خاصأأة  أأا، كمأأا أ أأا مل تكأأن تسأأتهد  حتقيأأق التفأأوق السياسأأي أو بسأأا السأأيطرة اإلسأألمية 
ق علف نيا أرجاء األرض، با كان ىدفها الي ص العامل اإلسألمي بعامأة، وأقأاليم لأال أفريقيأا والشأر 

)العاااادوي  ادلرجااااع األدىن واألوسأأأأا خباصأأأأة مأأأأن السأأأأيطرة األوروبيأأأأة ادلاليأأأأة والسياسأأأأية والعسأأأأكرية. 
 (4:8السابق  ص 
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 :ثانياً: إصدار جريدة العروة الوثقى
م تدعوا إىل قيام اجلامعة اإلسلمية 7;;4صدرت ىذه اجلريدة العربية   باري    سنة 

ففأأي أثنأأاء إقامأأة مجأأال الأأدين األفغأأاين   العاصأأمة الفرنسأأية عقأأإل مسأأاح احلكومأأة الليطانيأأة لأأو 
   مبغادرة اذلند بعد إمخأاد الالأورة العرابيأة   مصأر، ف سأتدعي إليأو الشأيخ زلمأد عبأده وكأان منفيًّأا

بأًنوت، وىنأاك أصأدرا جريأأدة "العأروة الأوثقف" بتمويأأا مأايل مأن مجعيأة إسأألمية سأرية حتمأا اسأأم 
"العأأأأروة الأأأأوثقف"، كانأأأأت قأأأأد ت لفأأأأت لأأأأدعوة األمأأأأة اإلسأأأألمية إىل االحتأأأأاد والتًأأأأامن ومقاومأأأأة 
ا، االستعمار األورو  وتعرييف ادلسلمٌن باألخطار ا دقة  م وإرنيادىم إىل وسائا التغلأإل عليهأ

وكانت تًم رلموعة من أقطاب العامل اإلسلمي   اذلند ومصر والشام ولال أفريقيأا، وكأان ذلأا 
فروع   سلتليف أرجاء البلد اإلسلمية، وكان كا فرع غلتم  للمذكرة و   اية كا اجتماع يتلع 

كانأت ترسأا األعًاء بقدر من ادلال   صندوق صغًن لإلنفاق منو علف اجلريدة والقائمٌن  ا، و 
)العاااروة الاااوثقى  د.ت  ص جأأأ ء مأأأن أعأأأدادىا با أأأان ليتأأأداوذلا األمأأأًن واحلقأأأًن، والغأأأين والفقأأأًن

زلمأأد  –وتأأوزع العمأأا   ىأأذه اجلريأأدة علأأف ثلثأأة أنيأأ،اص ىأأم "مجأأال الأأدين األفغأأاين (  >9
 (4:9)العدوي  ادلرجع السابق  ص مًنزا زلمد باقر".  –عبده 

ين، والالأأاين التحريأأر والصأأياية، والالالأأث التعريأأإل، وقأأد صأأدر فكأأان لأألول األفكأأار وادلعأأا
م. )كمأأال، 7;;4 –مأأارس  – 46ه ادلوافأأق 4624 –مجأأاد األوىل  8العأأدد األول منهأأا   
 (58ادلصدر السابق، ص 

 برنامج اجلريدة
  العأأأأدد األول خلصأأأأت اجلريأأأأدة حتأأأأت عنأأأأوان: "اجلريأأأأدة ومنهجهأأأأا" أسأأأألو ا   معاجلأأأأة قًأأأأايا 

 مة اإلسلمية فيما يلي:نيعوب األ
بيأان الواجبأات علأف الشأرقيٌن والأيت كأان التفأريا فيهأا موجبأاً للسأقوط والًأعيف وتوحأيط الطأرق  .4

اليت غلإل سلكها لتدارك ما فات واالد اس من ما ىو آت وبيان أصول األسباب الأيت أفسأدت 
 داذلم، وعمت عليهم طريقهم، وإزادة الغطاء عن األوىام اليت دلت  م.

 إنيراب النفوس عقيدة األما   النجاح وإزالة ما دا  ا من الي س. .5
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دعأأولم إىل التمسأأك باألصأأول الأأيت كأأان عليهأأا آبأأاؤىم وأسأألفهم، وىأأي مأأا متسأأكت بأأو الأأدول  .6
 األجنبية ع ي ة اجلانإل.

الأأدفاع عمأأا يرمأأي بأأو الشأأرقيون عمومأأاً، وادلسأألمٌن خصوصأأاً مأأن الأأتهم وإبطأأال زعأأم الأأ اعمٌن أن  .7
 ادلسلمٌن ال يتقدمون   ادلدنية ما داموا متمسكٌن ب مور دينهم.

 إخبار الشرقيٌن مبا يهمهم من دوادث السياسية العامة واخلاصة. .8

تقويأأة الصأألت بأأٌن األمأأم اإلسأألمية، ومتكأأٌن األلفأأة بأأٌن أفرادىأأا وتأأ مٌن ادلنأأاف  ادلشأأ كة بينهأأا،  .9
)قلعجاااي   يأأأيف واإلجحأأأا  هقأأأوق الشأأأرقيٌن.ومناصأأأرة السياسأأأة اخلارجيأأأة الأأأيت ال متيأأأا إىل احل

 (96ادلصدر السابق  ص 

 –و  حوء اللامج تناولت اجلريدة   مقااللا نيا ادلوحوعات مالا "اجلامعأة اإلسألمية 
ادلسأأأ لة ادلصأأأرية والسأأأودانية ... إت"، وطالبأأأت بتحريأأأر مصأأأر والسأأأودان مأأأن  –الرابطأأأة الشأأأرقية 

لمسأأ لة اذلنديأأة" وعاجلأأت ىأأذه ادلوحأأوعات هماسأأة بالغأأة، االدأأتلل الليطأأاين، كمأأا تعرحأأت "ل
زلاولأأة حتريأأك الشأأعوب وإثأأارة سلاوفهأأا مأأن االدأأتلل األجنأأي، وسأأاىم األفغأأاين بشأأكا كبأأًن   

ال جنسأأأية  –ىأأأذه اجلريأأأدة وكتأأأإل فيهأأأا العديأأأد مأأأن العبأأأارات منهأأأا "ينأأأاء اإلسأأألم عأأأن القوميأأأة 
لء أمجعون أن ادلسلمٌن ال يعرفون ذلم جنسية إال   علمنا وعلم العق –للمسلمٌن إال   دينهم 

 (::4)العدوي  ادلرجع السابق  ص دينهم واعتقادىم". 
ذاع نيأ ن ىأأذه اجلريأأدة   العأأامل اإلسأألمي ولقيأأت إقبأأاالً نيأأديداً   سلتلأأيف األقطأأار وإىل جانأأإل      

ة رسأأألً مت،فأأأٌن مأأأ ودين اجلريأأأدة اسأأأت،دم األفغأأأاين وسأأأيلة أخأأأرى، فكأأأان يوفأأأد إىل األقطأأأار ادل،تلفأأأ
وأرسأأأا  وآخأأأر إىل احلجأأأاز،بالتعأأأاليم الأأأيت ال يسأأأتطي  نشأأأرىا   اجلريأأأدة، فبعأأأث برسأأأول إىل موسأأأكو، 

 (457)عري   ادلرجع السابق  ص . الشيخ "زلمد عبده" وىو زلكوم عليو بالنفي إىل مصر وتون 
عأأدد"  ;4ومل يأأتط ذلأأذه اجلريأأدة أن تعأأيل أكالأأر مأأن سأأبعة أنيأأهر، فلأأم يصأأدر منهأأا إال "

م، 7;;4أكتأأأأأأوبر  :ه ادلوافأأأأأأق 4624ذي احلجأأأأأأة  59وكأأأأأأان آخأأأأأأر عأأأأأأدد صأأأأأأدر منهأأأأأأا   
واسأأأتطاعت منأأأذ نشأأأ لا أن حتأأأدث دويًّأأأا بعيأأأد الصأأأدى، وكانأأأت كأأأا مقالأأأة منهأأأا درسأأأاً يبسأأأا 

قأأة  أأم، وتفًأط الدسأأائ  وادلأأشامرات الأأيت تأأدبر   اخلفأأاء للشأرقيٌن دقأأوقهم، وتعأأدد ادلحلأأامل ا ي
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للقًأأاء علأأف روح التحأأرر فأأيهم، وتنأأدد هيأأاة الأأذل واخلمأأول واجلشأأ  الأأيت ػلياىأأا الكالأأًن مأأنهم، 
وتأأأدعوىم إىل االحتأأأاد والتًأأأامن وتناسأأأي كأأأا اخأأأتل  أو حأأأغينة فيمأأأا بيأأأنهم لصأأأد ادلسأأأتعمرين 

 (845. )طقوس  ادلرجع السابق  ص عنهم
اولت األوساط االستعمارية الرجعيأة   العأامل أن حتأول دون نشأر ىأذه اجلريأدة بأا داولأت ود

األوسأأأاط اإلصللي يأأأة االسأأأتعمارية منعهأأأا عأأأن الصأأأدور منأأأذ البأأأدء   إنشأأأائها وعنأأأدما مل تسأأأتط  ذلأأأك 
 منعأأأأت دخوذلأأأأا إىل الأأأأبلد اذلنديأأأأة وادلصأأأأرية، وأل مأأأأت الدولأأأأة العالمانيأأأأة بأأأأاحلجر عليهأأأأا، وأوعأأأأ ت إىل

إىل  8احلكومأأة ادلصأأرية بفأأرض يرامأأة علأأف كأأا مأأن ػلأأوز ىأأذه اجلريأأدة وكانأأت الغرامأأة تأأ اوح مأأا بأأٌن "
جنيهأأاً"، ولكأأن ىأأذه التأأدابًن التعسأأفية مل تعجأأ  األدأأرار وأويل العأأ م عأأن نقأأا اجلريأأدة مأأن بأأاري   52

لقراءلأأأا ويناقشأأأون مأأأا إىل كأأأا بقعأأأة تقأأأرأ العربيأأأة فيهأأأا، فكأأأان ادلفكأأأرون الشأأأرقيون يتبادلو أأأا وغلتمعأأأون 
تنشأره مأن روائأأ  احلكأم، مث ينشأرون بأأدورىم مأا تلقأوه مأأن تعاليمهأا وأىأدافها، فاسأأتطاعت خألل فأأ ة 

 (4:5)البشري  ادلرجع السابق  ص  بسيطة من إدداث تغًن فكري كبًن   الوطن العر .
زلاربأأأة ومأأأن خأأألل ىأأأذه اجلريأأأدة يتًأأأط لنأأأا مأأأا بذلأأأو "مجأأأال الأأأدين األفغأأأاين"   سأأأبيا 

االستعمار وذلك مبعرفتو ألساليبو ومحلادلو ومطامعو مجيعاً، واستطاع إثارة الشعور الديين   زلاربة 
ادلستعمرين وعدم انتباىو إىل قوة الشعور القومي، ولقد أراد أن غلعا من الدين وازعاً وطنيًّا، ومن 

مٌن وتصأأأحيحها، ومأأأن مث النًأأأال الأأأوطين واجبأأأاً دينيًّأأأا، ف خأأأذ يعمأأأا علأأأف  ديأأأد عقائأأأد ادلسأأأل
سلاطبأأة الشأأعور الأأديين   ادلسأألمٌن لأأيحملهم علأأف مقاومأأة االسأأتعمار، وقأأد تركأأت آراؤه وأفكأأاره 
بصأأمالا القويأأة   نفأأوس الطبقأأة ادلسأأتنًنة   الأأبلد الشأأرقية وبصأأرلم بسأأوء أوحأأاع أوطأأا م مأأ  

 ، فكانأت أول نيأرارة   االدتلل األورو ، وحأرورة تكأتلهم لوقأيف ال دأيف االسأتعماري األورو 
 (629)ستودارد  ادلصدر السابق  ص  الشرق إلذلاب الشعور بالكراىية للحكم األجني.

 ثالثاً: دعوة مجال الدين األفغاين إىل اإلصالح والتجديد
كان مجال الدين األفغأاين ينأادي بادلسأاواة بأٌن البشأر والعمأا خلأًن النأوع اإلنسأاين، وكأان 

يأأة، ويأأرى أن األديأأان الاللثأأة علأأف متأأام االتفأأاق   ادلبأأدأ والغايأأة، ويتمأأىن لأأو ػلأأارب التفرقأأة الدين
يتحد أىلها ماللما احتأدت ىأي   جوىرىأا وىأدفها، في،طأو البشأر  أذا االحتأاد خطأوة كبأًنة ضلأو 
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السأألم وقأأد انتهأأف إىل االعتقأأاد بأأ ن الأأدين قسأأمان، قسأأم عبأأادات وقسأأم معأأاملت، فالعبأأادات 
ربو مبع ل عن كا أدد فأل يعأارض يأًنه  أا وال يأًنه يعارحأو. )كمأال، ادلصأدر يشديها اإلنسان ل

 (58السابق، ص 
ول رب العأأادلٌن وىأأو الأأذي خلقكأأم مأأن نفأأ  وادأأدة، وأمأأا ادلعأأاملت فهأأي نيأأرع بأأٌن 
العموم، ؼلأ  أبنأاء الطوائأيف كلهأا علأف العمأا خلأًن وطأنهم متكأاتفٌن متعأاونٌن، وقأد أخأذ ػللأم 

الاللثأأة، ووحأأ  لنحلريتأأو ىأأذه خططأأاً، ودعأأا إليهأأا أبنأأاء األديأأان والفأأرق ادل،تلفأأة.  بتوديأأد األديأأان
 (5:)قلعجي  ادلصدر السابق  ص 

كمأأا ذىأأإل السأأيد مجأأال الأأدين األفغأأاين إىل أكالأأر مأأن ذلأأك فأأدعا إىل التوفيأأق بأأٌن الأأدين 
احلقأأائق  والعلأأم، بأأا يأأرى ىأأذا األمأأر حأأرورة ال بأأد منهأأا، فيقأأول "إن الأأدين ال يصأأط أن ؼلأأاليف

 (:62)ستودارد  ادلصدر السابق  ص  العلمية ف ن كان كاىره ادل،الفة وجإل ت ويلو".
كمأأا أوحأأط إىل ت ويأأا الأأدين أو تفسأأًنه مبأأا يطأأابق حأأرورات العصأأر احلاحأأر وروح ادلدنيأأة 
احلديالة فهو إظلا يدعو إىل االجتهاد البصًن، وينفر من التقليد األعمف لكا مأا جأاء بأو األقأدمون 

التمسأأك احلأأر  بكأأا مأأا قالأأو ادلفسأأرون، فمأأن كأأان عادلأأاً باللسأأان العأأر ، وعأأامًل يأأًن رلنأأون أو 
وعارفأأاً بسأأًنة السأأليف، ومأأا كأأان مأأن طأأرق اإلمجأأاع، ومأأا كأأان مأأن األدكأأام مطبقأأاً علأأف الأأن ص 
مبانيرة، أو علف وجو القياس، وصحيط احلديث، جاز لأو النحلأر   أدكأام القأرآن وىكأذا كانأت 

نية دعوة إىل التجديد واالجتهاد وتطهًن الدين مأن الشأوائإل والبأدع والتفاسأًن، وجعلأو دعوتو الدي
قانونأأأاً متطأأأوراً يسأأأاير احليأأأاة ادلتطأأأورة، ويأأأودي كمأأأا ىأأأو   دقيقتأأأو بالسأأأعي والتقأأأدًن واإلبأأأداع. 

 (5:)قلعجي  ادلصدر السابق  ص 
تن لأأأأوثر مشسأأأأ  كمأأأأا طالأأأأإل بًأأأأرورة القيأأأأام هركأأأأة  ديديأأأأة   الأأأأدين أنيأأأأبو هركأأأأة مأأأأار 

اللوتستنتية   أوروبا، تعين باستئصال ما رسخ   عقول  العوام وبع  اخلواص شلأن مأنهم بعأ  
العقائد الدينية والنصوص الشرعية علف يًن وجهها احلقيقي، مالا حلهم نصوص القًاء والقأدر 

اً علأف علف معىن يوجإل عليهم أن ال يتحركوا إىل طلإل رلد أو ال ص من ذل فكان بأذلك ملحأ
أن ػلرر ادلسألمٌن مأن رثاثأة تقاليأد ويالاثأة أخألق ال متأت بصألة إىل عقأا أو يقأٌن، فكأان يأدعوا 
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ادلسأأألمٌن بأأأذلك إىل النحلأأأر   دأأأاذلم، لتحقيأأأق  ًأأأأة دينيأأأة  ديديأأأة تلئأأأم مقتًأأأيات العصأأأأر 
ا وأن احلديث، وتبٌن ذلم أن اإلسلم إذا فهأم علأف وجهأو الصأحيط، يسأتطي  أن ينمأو ظلأوًّا طبيعيًّأ

يتقأأأأأدم تقأأأأأأدماً غلمأأأأأأ  بأأأأأأٌن ادلصأأأأأأاحل ادلتجأأأأأأددة للحيأأأأأاة العمليأأأأأأة وبأأأأأأٌن ادلطالأأأأأأإل العاليأأأأأأة للأأأأأأنف  
 (42.)ادلصدر السابق  ص اإلنسانية

ىذا فيما ؼلأ ص دعأوة األفغأاين الدينيأة أمأا دعوتأو السياسأية فقأد تركأ ت   أمأرين رئيسأيٌن 
نتيجأأة دلأأا  –مأأن االسأأتعمار األجنأأي وعلأأا "حتريأأر الأأبلد الشأأرقية مأأن احلكأأم االسأأتبدادي وانقاذىأأا 

رآه من ت خر واضلطاط بعد زيارتو للشرق والغرب والتقدم والرقي والقوة   اجلانإل اآلخأر"، وعلأا 
سأأبإل ىأأذا التفأأاوت الكبأأًن   أخأأذ الغأأربيٌن ب سأأباب العلأأم وادلدنيأأة ومتسأأكهم ب ىأأدا  احلريأأة، 

مراء الحلادلٌن، وتعرحأوا لعأدوان ادلسأتعمرين بينما خً  الشرقيون للحكم ادلطلق فعانوا استبداد األ
 (59)كمال  ادلصدر السابق  ص  لتفشي اجلها واجلمود واالستكانة فيهم.

ومأأن مث ا أأو علأأو إىل ا أأاض البلأأدان الشأأرقية مجلأأة وفأأرادى، وكأأان أسأأاس ىأأذا النهأأوض   رأيأأو 
حترر ىذه البلدان من احلكم االستبدادي، وحتررىا من دكم االسأتعمار، مث تًأافرىا بنأوع مأن االحتأاد 

هأأا   الوصأأول يقأأوي التناصأأر بينهأأا ويكفأأا ذلأأا السأألمة وادلنعأأة، وكانأأت الدعامأأة األوىل الأأيت يعتمأأد علي
بالشأأأرقيٌن إىل ىأأأذه الغايأأأة ىأأأي العلأأأم، كمأأأا  أأأاىم عأأأن التفأأأاخر ب رلأأأاد ومفأأأاخر دفنأأأت   أجأأأداث 
األجأأأأداد، ولينحلأأأأروا إىل داحأأأأرىم فيتأأأأدبروا نيأأأأ نو ويعأأأأاجلوا نقصأأأأو، ويسأأأأتفيدوا مأأأأن عأأأألىم إلصأأأألح 

)قلعجاااي   احلاحأأأر، وبنأأأاء مأأأا يطمحأأأون إليأأأو مأأأن مسأأأتقبا يًأأأمن ذلأأأم العأأأ ة والكرامأأأة وصأأأفو احليأأأاة.
 (45ادلصدر السابق  ص 

ىكذا كان السيد مجال الدين األفغاين   النصأيف الالأاين مأن القأرن التاسأ  عشأر، مشأعًل 
مأأأن مشأأأاعا احلريأأأة وادلعرفأأأة ينأأأًن أينمأأأا دأأأا، مهيبأأأاً باجلأأأاىلٌن إىل العلأأأم وبأأأادلتفرقٌن إىل االحتأأأاد، 

بيا دريتهم واسأتقلل أوطأا م قأائًل وداثاً ادلتقاعسٌن علف السعي وادلت،اذلٌن علف اجلهاد   س
أن احلريأأأة واالسأأأتقلل ال يوىبأأأان مأأأن كأأأامل وال ؽلنحأأأان مأأأن مسأأأتعمر بأأأا يشخأأأذان بنًأأأال وقأأأوة 

 .(44:5)البشري  ادلرجع السابق  ص واقتدار. 
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 اخلامتة
 من خلل ىذا البحث ادلتواح  ؽلكن اخلروج بالنقاط التالية:

العربيأأة إقبأأال العلمأأاء وادلفكأأرين العأأرب علأأف تأأدبر الأأ اث نيأأهد القأأرن العشأأرون   الربأأوع  .4
العقلي والفلسفي القدًن وإديائأو وتدارسأو، بعأد انقطأاع صألتهم بأذلك الأ اث طأوال قأرون 

 عدة.

القأأأأرى األفغانيأأأأة  ىم،   أدأأأأد;6;4 –ه 4587ولأأأأد مجأأأأال الأأأأدين األفغأأأأاين   عأأأأام  .5
شلأا أدى ذلأك إىل تأ ثره مبأا الدأا كمأا أنأو تأر   ؛وعاش دياتأو متأنقًل مأن مكأان إىل آخأر

األمأأر الأأذي جعأأا منأأو ينطلأأق مأأن مقدمأأة كأألى ىأأي صأألدية اإلسأألم    ؛تربيأأة إسأألمية
جأأأأوىره والأأأأأوىن واالضلطأأأأأاط الأأأأأذي ينعأأأأأف علأأأأأف الشأأأأأعوب اإلسأأأأألمية إال نتيجأأأأأة تقأأأأأاع  

 ادلسلمٌن أنفسهم ودسائ  األجانإل ومكائدىم.

جاءت نتيجة ل دي وفساد أدأوال الدولأة العالمانيأة الأيت تبنأت  إن فكرة اجلامعة اإلسلمية .6
الفكأأرة عأأن طريأأق السأألطان عبداحلميأأد واسأأتطاعت ىأأذه الفكأأرة أن حتقأأق صلادأأات نتيجأأة 

شلأا تعانيأو الدولأة العالمانيأة مأن انقسأامات، إال أ أا واجهأت  اً ألن السلطان رأى فيها سلرج
المانيأأأة نفسأأأها شلأأأا نيأأأكا عقبأأأة   طريأأأق عأأأدة صأأأعوبات مأأأن الأأأدول األوروبيأأأة والدولأأأة الع

 صلادها.

نتيجأة للأأردلت الأأيت قأأام  أا مجأأال الأأدين األفغأأاين اسأأتطاع صأقا نفسأأو وذلأأك عأأن طريأأق  .7
الدراسأأة والتجأأارة والسأأفر دأأا أصأأبط فيلسأأوفاً ال معأأاً اسأأتطاع أن غلمأأ  مأأن دولأأو العديأأد 

لوحأأ    الشأأرق وقأأدم مأأن ادلشيأأدين، كمأأا أوحأأط العديأأد مأأن النقأأاط الأأيت أدت إىل تأأردي ا
كان ذلأا دورىأا الكبأًن   الت منهأا ا أال الأديين والسياسأي؛دعوات إصلدية   عدة رلأا

 تاريخ الفكر العر  والنهوض بو واستكما طريقو عدد من تلميذه مالا زلمد عبده.
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 قائمة ادلصادر وادلراجع
نشأأأأورات مكتبأأأأة ، م4إبأأأأراىيم أحأأأأد العأأأأدوي، الشأأأأرق اإلسأأأألمي   العصأأأأر احلأأأأديث، ط .4

 م.2>>4الشباب، القاىرة، 

، منشأورات مكتبأة األصللأو ادلصأرية، 4أحد أمٌن، زعماء اإلصألح   العصأر احلأديث، ط .5
 م.>:>4القاىرة، 

، منشأأأأورات مشسسأأأأة الكتأأأأاب 4إبأأأأراىيم بأأأأك دلأأأأيم، تأأأأاريخ الدولأأأأة العالمانيأأأأة العليأأأأا، ط .6
 م.;;>4الالقافية، بًنوت، 

، منشأأأأورات دار الكتأأأأاب العأأأأر ، بأأأأًنوت، 4ر ، طإمساعيأأأأا محلهأأأأر، تأأأأاريخ الفكأأأأر العأأأأ .7
 )د.ت(.

مجأأأأأال الأأأأأدين األفغأأأأأاين النأأأأأافخ   نأأأأأار الالأأأأأورة واحلًأأأأأارة  -مجأأأأأال كمأأأأأال، نوابأأأأأن العأأأأأرب  .8
 م.7:>4، منشورات دار العودة، بًنوت، 4ط -اإلسلمية

، منشأورات دار الفكأر 4روبًن مأان ان، تأاريخ الدولأة العالمانيأة، ترمجأة: بشأًن السأباعي، ط .9
 م.6>>4للنشر والتوزي ، القاىرة، 

، منشأأورات جامعأأة اخللأأيج العأأر ، 4طأأارق البشأأرى، وآخأأرون، مجأأال الأأدين األفغأأاين، ط .:
 م.;;>4

، منشأأورات دار 8عبأأدالرديم عبأأدالرحن عبأأدالرديم، تأأاريخ العأأرب احلأأديث وادلعاصأأر، ط .;
 م.2>>4الكتاب العر ، القاىرة، 

، منشأأورات 4مانيأأة دولأأة إسأألمية مفأأ ى عليهأأا، طعبأأدالع ي  زلمأأد الشأأناوي، الدولأأة العال .>
 م.6;>4جامعة القاىرة، القاىرة، 

، منشأأأأأأورات دار 4م(، ط55>4 – 4849عمأأأأأأر عبأأأأأأدالع ي ، تأأأأأأاريخ ادلشأأأأأأرق العأأأأأأر  ) .42
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