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 الحجة الكالمية في

 مناظرة الأفغاني للفل�سفة

الإ�ست�سراقية والدهرية

أ/ سامي سنويس ¿

مقدمة

بالقوة يف  العرب من وجودهم  الذي أخرج  �ومن دون ريٍب هو  إن اإلسالم 
داخل  وجوًدا  وجوَدْين،  للعرب  إّن   ، أدقَّ وبمعنًى  بالفعل،  خارجها  نحو  جزيرهتم 
انتشار الدعوة وإبالغ  العاملية، ثم وبعد  جزيرهتم، وهو وجوٌد ضيٌق مل يصل بعُد إىل 
واألكثر  الثاين  الوجود  هو  وهذا  اجلزيرة،  هذه  خارج  وجوٌد  للعرب  أصبح  الدين، 
عاملية، لكن هل دام هذا الوجود؟ ال شكَّ أنه ضمر، ومل ينعدم متاما، مخد ومل ينطفئ 

هنائيًّا.

مرَة  نؤكد  العرب يف جزيرهتم وخارجها،  لوجود  واالتساع  الضيق  وبعد  هنا، 
عىل  عمل  الذي  اإلسالم،  دين  هو  العاملية  وهذه  االنبثاق  هذا  ساند  الذي  أن  أخرى 
الشعرية، نحو منطق احلجة، وال حيدث ذلك  العريب من روحه  إخراج عقل اإلنسان 
ٍن،  الداعي لإلسالم، مدى نوايا غريه من تديُّ طبًعا إال باحلوار وبه فقط يعرف املسلم 
ويتعرف عىل رصيده الفكري بمختلف تشظياته، وهاهنا نمت عقلية اإلنسان العريب 
أمازيَغ  و  فرٍس وهنوٍد وروٍم  العجمية من  األجناس  العقليات من  باقي  مع  بتامزجها 



242

يس
نو

س
ي 

ام
س

 / 
ين

غا
ألف

ة ا
ظر

منا
 في

مية
ال

لك
ة ا

ج
حل

ا

اإلحكام  من  يملك  ملا  الدين  عىل  للتعرف  السبق  فضل  إّذاك  للعريب  فكان  وغريهم، 
للغته، لغة القرآن من جهة إرادة اهلل تعاىل بإنزاله يف بالد العرب التي حرمها يف ما بعد 
مكة واملدينة �. إن هذا الفضل واإلمامية جعلت املكانة يف إعادة النهضة وتفعيل الفكر 
العريب منوًطا بالعرب أكثر من غريهم، وهذا بعد ُمسلَّمة مخوده وضموره، بعد تقهقر 
وروح  للاميض،  الرشعي  االبن  هو  احلارض  أن  اإليامن  بعد  لكن  اإلسالمية،  احلضارة 

التجديد هي الباعثة للتطور واإلحياء هلذا املايض.))(

هبذا اإلجياز ملكانة العرب يف بعث اإلسالم كحضارة، أقول كحضارة يتبني لنا 
من  احلضارة  هذه  إلحياء  التأسيس  إعادة  يف  والقدرة  احلكمة  هلم  أن  املنطقي  من  أنه 
النهضة  مرحلة  سميناها  التي  األوىل،  العاملية  يف  مشهودًة  كانت  األوىل  البعثة  جديٍد، 
والتي  الثانية،  العاملية  مرحلة  وسميناها  الثانية  والبعثة  بالنجاح،  ُكّللت  التي  األوىل 
ويصبح  األوىل،  كاملرحلة  متاما  متواصلًة،  إخراجها  نحو  وحوهلا  فيها  اجلهود  تزال  ال 
للعرب كلمٌة وسيادٌة باسم اإلسالم كنرصٍة هلل عز وجل للذي استنرصه، فهل يا ترى 
ونحن سنتكلم عن فكر النهضة احلديثة وأهم جتلياته، مل يبلغ نرص هؤالء هلل تعاىل حتى 
الفرتة وعقلية  بشأن اإلسالم يف هذه  احلديث  آخر ونحن سنبسط  بمعنى  ينرصهم؟، 
احلضارة  عز  وبعث  إحياء  إلعادة  االجتهاد  تفعيل  حماولة  تم  كيف  وبه،  معه  التعامل 
نقد  يف  املتجلية  اإلسالمية  الفلسفة  عن  الكالم  بغرض  دمنا  ما  ونحن  اإلسالمية؟ 
كان  فنقول:كيف  الكالمية،  الفلسفة  عىل  السؤال  طرح  اعتدنا  االسترشاقية،  احلكمة 
أعيد جتليتها وتفعيلها؟  ثم كيف  احلديثة؟  العربية  العصور  الكالمية يف  الفلسفة  واقع 
وبالتحديد، كيف أسس مجال الدين األفغاين للتجديد وإعادة بعث املناظرة الكالمية يف 
الرد عىل دعاوى املسترشقني والدهريني؟ ومِلَ اختار طريقة املناظرة يف حماولٍة منه لطرق 

سؤال النهضة والتنظري هلا من جديد؟

))(  صالح زكي أمحد: أعالم النهضة العربية اإلسالمية يف العرص احلديث، مركز احلضارة العربية، 
ط)، القاهرة، )00)، ص 7.
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جمال¿الدين¿الأفغاين¿وتفعيل¿املناظرة¿الكالمية:

وباسمه  اإلسالمية،  احلضارة  من  األوىل  املرحلة  يف  العزة  كانت  الدين  باسم 
التي راودت عقول فالسفة  الثانية منها، هذه هي احلكمة  ال ريب ستكون يف املرحلة 
املرشق اإلسالمي األقىص مطلع العصور احلديثة، بدايًة من جمهودات األفغاين وتالمذته 
حممد عبده ووحيد الدين خان وشبيل النعامين وحممد إقبال وغريهم، فاألفغاين كان ينبذ 
التقليد ويدعو إىل التجديد ويقول أّن أوائل األمة اإلسالمية رجاٌل ونحن كذلك رجاٌل، 
وأن باب االجتهاد ُفتح هلم ومل ُيغلق معهم، بل إّن باب اإلبداع قدٌر حمتوٌم عىل األمة 
اإلسالمية كلام اتسع وجودها، وبالتايل يبقى االنشغال بإحياء احلضارة الشغل العقيل 
لكل مسلم مهام كان مستواه، وعليه فالنهضة حسبه نضاٌل دائٌم يف سبيل إحداثه ووضعه 
يف املامرسة والتفعيل والتطبيق))(، وهبذا فقط سيكون لألمة دفٌع جديٌد وإصالٌح ينبئ 

بالتقدم ونبذ القهر والعبودية.

اأ¿-¿منهج¿الأفغاين¿ف¿الفل�سفة¿الكالمية:

أقسم مجال الدين األفغاين بعظمة داء األمة اإلسالمية فقال«: وأيم اهلل إنه ليشٌء 
عسرٌي يعيى يف عالجه النطايس وحيري فيه احلكيم اخلبري))(«، وأورد كثريا من احللول التي 
الالزمة،  الوسائل  املقصودة، اخلالية من  أقرانه يف زمانه، وانتقد غايتها  كان يسعى هبا 
فهيهات أن تلبي اجلرائد الغرض، أو الصحف أو املؤمترات، وال الدعوات وال التغني 

بالشعارات، هذا كله ال جيدي وال ينفع لعالج الداء العضال.

إن املنهج الذي سعى به مجال الدين األفغاين إلرساء فلسفٍة كالميٍة إسالميٍة 
السائدة،  اخلطابات  تارًة  ينتقد  فهو  تقدم،  كام  الغزايل  بمنهج  شبيًها  كان  جديدٍة، 

ط)،  ال��رشوق،  دار  اإلس��الم،  وفيلسوف  ال��رشق  موقظ  األفغاين  الدين  مجال  ع��امرة:  حممد    )((
القاهرة، 988)، ص00).

))(  مجال الدين األفغاين: العروة الوثقى، إعداد وتق�: هادي خرسوشاهي، مكتبة الرشوق الدولية، 
ط)، القاهرة، )00)، ص09).
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ويمقت صورة التقليد فيها، ويضطلع لتبيان القراءة اجلديدة للمقاصد الرشعية تارًة 
أخرى، ويف بداية هذا املرشوع اشتغل عىل هنج املقارنة بني حال األمة اإلسالمية يف 
بني  التخلف  ويالت  يف  تتخبط  وهي  احلديثة  ومرحلتها  السابقة،  الذهبية  مرحلتها 
األمة  وتقدم  وركوٍد  ختلٍف  من  حاهلا  يقارن  كام  املحتلة،  الغربية  العظمى  القوى 
عز  إىل  العودة  يف  هل  هلا؟  معنى  ال  مقارباٍت  وضع  حسبه  سيتم  فكيف  النرصانية، 
نحو  والتوجه  باالجتاه  أو  آن��ذاك،  للعامل  وسياستها  تقدمها  يف  اإلسالمية  الدولة 
وينعت  القارئة،  لألفهام  الكاتبة  األقالم  وحي  من  التقدم  فرص  واقتناص  اآلخر 
احلداثيني  نحو  والتوجه  لألموات،  تقليد  الرتاث  إىل  العودة  إذ  بالتقليد،  كله  هذا 
بأهيام  و  باالتباع  أحق  الفريقني  فأي  عقيدهتم،  يف  املوتى  ألحيائهم  تقليٌد  الغربيني 
يناط االتكال؟ أم أن احلل األمثل يبقى يف االعتامد عىل فعالية الذات؟ وها هنا يرى 
األفغاين أن عالج األمة الناجع إنام يف رجوعها إىل قواعد دينها التي ال تبىل بمرور 
بمواعظه  العامة  وإرشاد  بدايته  يف  كان  ما  عىل  بأحكامه  واألخذ  عليها،  القرون 
وبيع  الكلمة  ومجع  الغرية  نريان  وإيقاد  األخالق  وهتذيب  القلوب  بتطهري  الوافية، 
الدين  بالعودة إىل  النهضوية  األرواح لرشف األمة))( وهبذا يمنهج األفغاين فلسفته 
وإعادة النظر يف أصوله وفتح باب االجتهاد من جديٍد والكف عن التقليد والتباكي 
لشؤوهنم  أقاموا  فإذا  ذلك،  من  للمسلمني  مناص  وال  اإلسالمية،  العزة  زمن  عىل 
أعينهم،  احلقة نصب  دينهم  أصول  وجعلوا  نجاحهم  أقدامهم عىل طريق  ووضعوا 

اإلنساين))(«. الكامل  منتهى  يبلغوا بسريهم  أن  بعد  يعجزهم  فال 

بل  األم��ة،  يف  العقيم  واجل��دال  اخل��الف  لتأسيس  هنا  املنهج  ليس  ولكن 
ترٍف  جمرد  كونه  يف  مربٍر  من  وليس  مقصوًدا،  يكون  أن  لإلصالح  ينبغي  بالعكس، 
يف  يقول  األفغاين  كون  ولألسف،  حدث  الذي  ذاته  األمر  هو  ذلك  ورغم   ، فكريٍّ

))(  املصدر نفسه: ص 4)).
))(  مجال الدين األفغاين: العروة الوثقى، مصدر سابق، ص4))
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استحكم  ولذا   )..( عرِسٌ  باحلق  واحلكم  صعٌب،  احلقائق  »كشف  مقاالته:  إحدى 
آراَء  فيه  وترى  إال  موضوٍع  من  فام  واحلكامء،  العلامء  بني  الّلجاج  وأزمن  احلجاج، 
واملحسوسات،  الوجدانيات  يف  حتى  متضاربًة،  وحجًجا  متخالفًة،  وأقواالً  متباينًة 

البينات))(«. مقام  املساقبات  وقامت  بالسفسطة،  الفلسفة  فالتبست 

كالميًّا  منهًجا  له  يبني  جعله  األفغاين،  قرحية  به  اتسمت  الذي  النقد  هذا  إن 
فقط  ال  واإلق��ن��اع،  احلجة  وق��وة  والتجديد  الطرح،  يف  بالرصامة  امتاز  ا،  خاصًّ
التفكري  يف  التجديد  مسألة  أضحت  وهبذا  كذلك،  النرصاين  للغرب  بل  للمسلمني، 
الدين،  إىل  بالعودة  انتهج  كيف  رأينا  وقد  كلها،  األفغاين  فلسفة  يف  مركزيًة  الديني 
إحياء  بإعادة  بل  بالكاد،  صالحيته  فقد  إذ   ، تراثيٍّ منطٍق  من  حاله  هو  كام  ال  لكن 
للنهضة  البعثي  املعنى  من  واخلالية  البالية  اخلطابات  كل  وترك  إحياؤه،  ينبغي  ما 
سبب  وبحث  السائدة،  الكتابات  كل  يف  النظر  نعيد  أن  جيب  فقط  هبذا  والتطور، 

احلضارية. ومقاصدها  ملراميها  بلوغها  عدم 

إنتاج  يف  املناظرة  مركزية  يف  الكالم  بسط  من  تالًيا  بد  ال  التقعيد،  هذا  وبعد 
أبرز وأنجح طريقٍة كان يتخذها املسلمون األوائل يف نقل  إياها  األفغاين، واعتباره 
أكانت  سواًء  قضاياهم  وحتليل  بالنقاش،  إغناؤها  ثمة  ومن  لآلخر،  انشغاالهتم 
وإقناع  مقاصدهم،  نيل  إىل  األمة  يف  األوائل  توّصل  وباملناظرة  معاديًة،  أم  َمعاشيًة 
البالغة  احلجة  وجهة  من  العقدي  نفوذهم  لبسط  وتالًيا  مقاالهتم،  وإفحام  اخلصوم 

الغراء. العقيم واهليمنة  قبيل اجلدل  والدامغة، ال من 

ب¿-¿فل�سفة¿املناظرة¿عند¿جمال¿الدين¿الأفغاين:

املناظرة هي املباحثة واملباراة يف النظر، واستحضار كّل ما ببصرية املرء، كام 
هي إقبال كّل واحٍد عىل اآلخر باملحاّجة، وهي املفاوضة عىل سبيل اجلدل احلادث 

للكتب  الريس  رياض  شلش،  عيل  وتق:  تح  املجهولة،  األعامل  سلسلة  األفغاين:  الدين  مجال    )((
والنرش، لندن، 987)، ص9)).
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التعريف  هذا  إن  للصواب))(،  إظهاًرا  الشيئني  بني  النسبة  يف  املتخاصمني  بني 
وضبط  مصطلحاته  عىل  الواقفني  أو  الكالم،  علامء  لدى  املناظرة  ملنطق  والتحديد 
أو  اثنني  متخاصمنْي  وجود  عىل  تتأسس  الصناعة  هذه  أن  نتبني  جيعلنا  مراميها، 
والتجادل  بحثه  املراد  املوضوع  بحسب  وهذا  والتناظر،  املباراة  وجه  عىل  أكثر، 
الطرفني،  بني  احلقيقة  إصابة  يف  القصد  فيها  يتوفر  أن  جيب  املناظرة  إن  ثم  حوله، 
السالف  التعريف  يف  نجد  وبالتايل  والسفسطة،  املراء  من  رضبا  ستصبح  وإال 
لنرصة  إليها  املتخاصمني  كال  ترضع  عىل  والدالة  »املحاجة«  كلمة  إىل  اإلشارة 
العامة  آداهبا  حواريًة،  ممارسًة  املناظرة  كون  إىل  التوصل  يمكن  وعليه  أقاويله، 
بل  الرد،  ملجرد  عليها  الرد  ليس  ثم  ردها،  عىل  واالنتظار  وترتيبها  اآلراء  سامع 
كذلك،  آداهبا  أن  كام  االقتناع،  التزام  وإال  لإلفحام  الالئقة  احلجة  عن  البحث 
هذا  اإلفحام،  فعل  عىل  شهوٌد  هناك  ليكون  املأل  أمام  تكون  جتلياهتا  معظم  أن 
ملجرد  ال  احلق  إصابة  يبتغي  باملناظرة  املتقيد  أن  األهم  وهي  العلمية  آداهبا  ومن 
هذا،  مثل  الرتاثي  الكالم  علم  يف  حدث  ما  وكثرًيا  أخرى،  ضد  لفرقٍة  االنتصار 
معها  انتصارًا  املعتزلة  مع  دخول  أو  األشاعرة  لتأسيس  املعتزلة  عن  خروٍج  من 

الدامغة. املنطقية  وحججها  البليغة،  لعقالنيتها 

وهبذا فاملناظرة أو املنهج املناظري))( هي اللون العقالين الذي ميز العقالنية 
اإلسالمية الرتاثية، ونحن اآلن ارتأيناها يف تقديرنا نقطة البدء يف الفلسفة الكالمية 
من  أخرجوها  الذين  األوائل  من  يعد  لكونه  األفغاين،  الدين  مجال  اجتهادات  مع 
احلضارة  تقهقر  بعد  )الرتاثية(  الكالسيكية  اإلسالمية  العقالنية  يف  بالقوة  وجودها 
اإلسالمية نحو وجودها بالفعل يف الفكر النهضوي احلديث، وبالتايل كان األفغاين 

البحوث  جممع  رفاعة،  إبراهيم  واستدراكات:  زيادات  ج)،  الكالمية،  املصطلحات  معجم    )((
اإلسالمية، ط)، 436) ه�، ص6)3.

بريوت،  العريب،ط)،  الثقايف  املركز  الكالم،  علم  وجتديد  احلوار  أصول  يف  الرمحن:  عبد  طه    )((
000)،ص68.
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وبحقٍّ من املناظرين ومن املفّعلني ملنطق املناظرة، وأّي منطٍق إليقاظ اهلمم والعقول 
فّعلها.؟ فكيف  غفلتها،  من 

عندما قال أرنست رينان، أردت أن أبحث معكم حل واحدٍة من أكثر األفكار 
غموًضا من تلك التي يقع املرء فيها يف هذا السياق، أريد احلديث عن املحتوى امللتبس يف 
الكلامت اآلتية: العلم العريب، الفلسفة العربية، الفن العريب، العلم اإلسالمي، احلضارة 
اإلسالمية))(.وهاهنا يميض أرنست رينان يف نسف إمكانية قيام مثل هذه الكلامت قياًما 
هلم،  حضارة  ال  وبالتايل  الفلسفة  أو  العرب،  عند  للعلم  وجوٌد  ثمة  ليس  أي  واقعيًّا، 
فلدى املسلم اعتقاٌد )ديٌن( جيعله يسلم بأن اهلل يمنح ملن يشاء العلم أو السلطان، أو 
غريمها من األمور الدنيوية، وهذا من القدر املحتوم. ومن ثمة فاإلنسان املسلم والعريب 
بالتحديد، ينظر إىل املعارف والعلوم نظرًة احتقاريًة، ولكل ما يشكل العقل األورويب، 
ويف ذلك استثناٌء للفرس ألهنم شيعٌة أكثر مما هم مسلمون، وقد عرفوا أن يستخدموا 

عبقريتهم يف ولوج العامل العريب واإلسالمي))(.

ا، وحتى هذا الدين  إًذا يبني رينان أن العرب ومن ختلفهم فهموا اإلسالم فهاًم بدويًّ
مل يتسنَّ له نقلهم من خيمهم إىل حصوٍن منيعٍة، فهم من البساطة إىل حد التخلف الذي 
ما فتئوا خيرجون منه. إن عقلية العرب عقليٌة متخلفٌة، ال أساس هلا من العلم واملدنية، 
وعليه ال وجود حلضارٍة تقّوم وجودهم وفوق هذا هم من جنس سام، واجلنس السامي 
غري قابل للتحرض يف أصله، وإنام األجناس القابلة للتحرض هي األجناس اآلرية، وهلذا 
أمثال  إال من عظامء  العظيمة  الكتابات  تلك  وما  آريون،  أيضا  فهم  الفرس،  يستثِن  مل 
نقول  أن  بالعربية، والصواب  ُكتبت  يونانيٌة  فلسفٌة  إال  رينان  يقول  الفارايب وابن سينا 
إذ   ،)..( اليونان  من  احلقيقة  يف  جاء  قد  هذا  كل  يف  اخلصب  العنرص  ألن   ، يوناينٌّ أنه 

))(  اإلسالم والعلم: مناظرة رينان واألفغاين، تر: جمدي عبد احلافظ، املجلس األعىل للثقافة، ط)، 
القاهرة، 005)، ص 34.

))(  مناظرة رينان واألفغاين، مصدر سابق، ص 35.
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كانت اليونان هي املنبع الوحيد للعلم والفكر املستقيم، من هنا تفوق سوريا وبغداد عىل 
الغرب الالتيني جاء نتيجة ملا كنا نلمسه لدهيام فحسب من اغرتاٍب شديٍد من الرتاث 

اليوناين))(.

يتضح جيًدا أن رينان ظل حريصا عىل متييز اجلنس السامي، الذي منه العرب، 
سوريا  بتقدم  هاهنا  وحيتج  والفرس،  والساسان  اليونان  منه  الذي  اآلري  اجلنس  عن 
وبغداد يف حضارة املسلمني يف كون ذلك ملجرد احتكاك العرب باليونان ونقل معارفهم 
إىل اللسان العريب، وما احتكاك األوربيني يف عرص النهضة األوربية، إال ملجرد استعادة 
تلك الروح الفلسفية والعلمية اليونانية منهم، فالروح السامية متتاز بالوحدة والبساطة، 
أما الروح اآلرية، فإهنا متتاز بالكثرة والتعقيد، والساميون يعتنقون التوحيد املطلق الذي 
يتامشى مع فطرهتم الساذجة، وقد أثر هذا عىل نظمهم السياسية واالجتامعية والدينية))(

وما حدث من تطوٍر حلضارة اآلريني كان بسبب توافق مزاجهم للتحرض، وما 
تطور العرب يف احلقبة الوسيطة فقد كان نتيجة حماكاهتم لعبقرية اآلريني فقط ال أكثر، 
أما موقف اإلسالم من العلم فهو يرى أنه ضد العلم ويعترب البحث يف الطبيعة منافسة 
هلل تعاىل وأن كل ما فوق طبيعي هو أساس كل ديٍن، وعندما عالج اإلسالم العلم كأنه 
لٍة، اعترب رينان  عدو له، ولسوء حظه نجح اإلسالم عندما قتل العلم)3(، ويف كلمٍة شامَّ
اإلنسان العريب بعيًدا عن التحرض والتطور كام اعترب دين اإلسالم موافًقا هلذه العقلية 
السامية، ألنه بقتله العلم منع هذه الفئة عرب تارخيها من ولوج التقدم كام تقدمت نظريهتا 

من يوناٍن وفرٍس وغريها.

وبعد سامع األفغاين ألقاويل رينان، بدأ بنسف وإبطال مزاعمه ودعاواه، آخذا 
يف  اإلنسانية  احرتام  عن  بعيدة  الشخصية  هذه  معتربا  االعتبار،  يف  الكريمة  باآليات 

))(  املصدر نفسه: ص ص 39 40.
))(  حممد عيل أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي يف اإلسالم، دار املعرفة اجلامعية، ط)، اإلسكندرية، 

)99)، ص.
)3(  مناظرة رينان واألفغاين: املصدر نفسه، ص 47.
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عطائها، وغري مقدرٍة ملا تنتحله من أدياٍن، وما أثار رينان من تعارض بني العلم واإلسالم 
ُينبئ بشخصه الذي حييا بسوء األدب وقلته وحسبه من ذلك امتعاض )انتقاد( الكثري 
من األمة الفرنساوية له وملقاله، وحسبوه خروجًا عن النصفة، ومروقًا عن حميط العدل 
وسكان  عموما،  املسلمني  من  عليهم  رعايته  جيب  من  حقوق  عىل  وتعديًا  احلكم،  يف 

اجلزائر خصوصا))(.

إن هذا التمهيد بنّي ابتداًء نية األفغاين يف إفحام أقاويل رينان البعيدة يف جمملها 
عن مرتبة اليقني والربهان، وبدأ يف رده بأسلوٍب أخالقيٍّ كنحو قوله:«سيدي، قرأت 
يف جريدتكم الغراء.. والتي ألقاها فيلسوف عرصنا الكبري والشهري السيد رينان))(«، 
يف  حاالًّ  كان  إن  باجلميل،  االعرتاف  املسلمني  املناظرة  علامء  شيم  من  فإن  وللتذكري 
طرف  من  السيئة  املعاملة  حالة  يف  حتى  واملتأدب،  اجلميل  اخلطاب  وكذلك  املَحاور، 
قاله  ملا  رينان  األفغاين ضد  والشتم من طرف  السب  ننتظر  كنا  مبدئيًّا  اخلصم، ونحن 
واألديب  الفني  بلوهنا  حضارٍة  ككل  العربية  األمة  واصفا  واملسلمني،  اإلسالم  بشأن 
والفكري)3(، لكنه رد بأخالٍق عاليٍة وروٍح علميٍة واسعٍة عىل ترصفات رينان املسيئة، 
هلذا نجده استخدم ألفاظا مرنة ولينًة وأخالقيًة، كالسيد، والفيلسوف، والشهري، وهذا 
هو منطق الفلسفة الكالمية يف تراثنا اإلسالمي، وها قد مارسها األفغاين بنفس املعيار 

والسلوك.

وإذا مضينا إىل فحوى مقالة األفغاين نجده اعرتف مرًة أخرى بمجهودات رينان 
فيقول:« إين أجد يف مقالته مالحظاٍت رائعًة، وملحات جديدًة وسحًرا يعز عن الوصف، 
قد  كان  فلو  املقال األصيل،  مع  تطابقها  مقدار  أدري  ترمجٍة ال  أملك سوى  أين ال  بيد 
بأفكار  أفضَل  بشكٍل  أمسك  أن  بوسعي  لكان  الفرنيس  نصه  يف  املقال  قراءة  يل  أتيح 

))(  مناظرة رينان واألفغاين: مرجع سابق، ص )5.
))(  املصدر نفسه: ص )5.

القاهرة،  ط)،  الكتب،  دار  مطبعة  أدهم،  عيل  تر:  الفلسفية،  رينان  حماورات  رينان:  أرنست    )3(
998)، ص9.
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الفيلسوف الكبري، فليتقبل مني حتيًة متواضعًة هي بمثابة تعبرٍي عن االحرتام والواجب 
له واإلعجاب الصادق به))(«، والقارئ هلذا النص ال يتوانى حلظًة يف اعتبار األفغاين قد 
أدخل ما مل ينل قسطًا كبريًا يف الكالم الرتاثي، إذ بعيدا عن األفغاين ورده عىل رينان، 
هذا،  نصه  واآلداب طغت عىل  االحرتام  باألخالِق، وكلامُت  أوال  نجده طّعم كالمه 
السيام وهو حيّيي رينان بقوله: »فليتقبل مني حتيًة متواضعًة«، وهي كلمٌة كافيٌة العتباره 
شخصيًة متأدبًة بآداب احلوار وأخالق املناظرة، وهذا ما كان عزيزًا يف املامرسة الكالمية 
الرتاثية، وهنا ال نبالغ إن قلنا أن األفغاين أدخل القيمة األخالقية يف الفلسفة الكالمية.

املتكلمني األوائل،  إن مسألة األخالق يف املامرسة الكالمية مل تكن شائعة عند 
وهذا بسبب احلرص الشديد عىل االنتصار عىل اخلصم وامليل ناحية فرقٍة ضد أخرى، 
بل ويكون االنتصار أعظم ملا يكون اإلفحام أشد والتبكيت أدوم، وها نحن نرى يف 
نرى من اختالٍف، فهي  ما  املعتصم  العبايس  اخلليفة  مناظرة أمحد بن حنبل يف حرضة 
ممارسٌة يغلب عليها الرصاع واالحتدام الكالمي والضغينة الباطنية، وقد بدأ أمحد بن 

حنبل بقوله:

إن يل سبقًا يف هذه الدعوة فليسعني ما وسع أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم والتابعني من السكوت والرىض من مجيعهم بأن القرآن كالم اهلل.

فرد عليه اخلليفة بتفعيل مناظرة )أبو دؤاد( ما عندك فيام قال؟

مجيعا  الناس  كان  حيث  وسعهم  ما  يسعه  لعمري  كان  دؤاد:  بن  أمحد  له  فقال 
يف  ينادون  وغوغاءه  عامته  مجع  قد  مذهٍب  رأس  وهو  فأما  األمر،  هذا  عن  ساكتني 
الطرقات ليس يشٌء من اهلل بمخلوٍق والقرآن من اهلل، فيموهون عىل العامة واجلّهال 
حتى كأّنا قلنا: القرآن بعٌض من اهلل وقد تعلق النصارى بمثل ما تعلق به هذا، فقالوا 
ألقاها إىل مريم«)النساء)7)(، ويواصل  تعاىل: »وكلمته  قال  عيسى غرُي خملوٍق ألنه 

))(  املصدر نفسه: ص 54.
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املعتزيل كالمه حتى قوله: واهلل خالُق كلِّ يشٍء، فالقرآن يشٌء أم غرُي يشٍء؟))(، إىل أن 
تنتهي املناظرة باحتجاج أمحد بن حنبل ضد أمحد بن دؤاد بحديث قيس بن أيب حازم 

اٌل عىل عقبيه))(. وهو أعرايبٌّ َبوَّ

إن هذا النمط الرصاعي ظل سائدًا يف املامرسة الكالمية الكالسيكية، والبني يف 
املناظرة التي تبنى عىل املهاد اخلاليف، ومتوخاها إظهار الصواب)3(، وهو ما جعل علم 
العلامء،  من  اخلاصة  علم  ويسمونه  بل  ممارسته،  للعامة  يتسنى  وال  عليائه،  يف  الكالم 
املناظرة  فإن  جدله،  يف  احلق  إصابة  يتوخى  وزمانه،  مكانه  كان  أنى  املسلم  أن  وطاملا 
أسلوٌب فعاٌل يف كشف ستار احلق وجتليته بعد قرع احلجة باحلجة، وابتغاء إصابة اليقني 

. الثابت، ال االنتصار للفرقة الغالبة بالكالم الذي هو جمرد كالم سفسطائيٍّ ُمغالِطيٍّ

بينها  املناظرة، ومن  يتمسك بكل قواعد  بأن  ملَزٌم  واملسلم يف حماّجته خصوَمه 
أدب البحث والتامس الوضوح يف البيان، مع التزام واّتباع احلق وتبنّي وجهة النظر التي 
يفرضها الدليل القاطع)4(، والدليل القاطع وحده الذي يقصم دابر الكالم السفسطائي 
الذي يروج للمراء واجلدل العقيم، وملا كان هذا سمة الكالم الرتاثي، فقد وصل إىل 

درجاٍت عليا جعل التاريخ حيفظه لنا.

لكن، ونحن ها هنا بصدد عرض آراء األفغاين يف الرد عىل أرنست رينان سنجد 
الطريقة ختتلف رغم اهلدف املنشود، واملقصود من هذا أن هدف األفغاين هو تبيان احلق 
من الباطل، واالنتصار للدين احلق وكشف األغاليط املعلقة به، والتصورات اخلاطئة 
حول عقائده ورشائعه، لكن هذا املنهج الكالمي وجدناه مع رينان أخذ شكاًل آخر متامًا 

))(  الرشيف املرتىض: طبقات املعتزلة، تح: سوسنة ديعثلد قلزر، بريوت، )96)، ص 3)).
))(  املصدر نفسه: ص 4)).

)3(  عبد اللطيف عادل: بالغة اإلقناع يف املناظرة، منشورات ضفاف، ط)، بريوت، 3)0)، ص 
.(30

)4(  عبد املجيد تركي: مناظرات يف أصول الرشيعة اإلسالمية بني ابن حزم والباجي، تح وتر:عبد 
الصبور شاهني، دار الغرب اإلسالمي، ط)،بريوت، 986)، ص )3.
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وأمهه عىل اإلطالق، البساطة يف اللغة والصبغة األخالقية يف املناظرة. وهذا ما كان شبه 
مغيٍب يف املناظرة الرتاثية.

ج¿-¿ردود¿الأفغاين¿على¿دعاوى¿رينان:

التاريخ »أنه  العريب، عرب  بنّي األفغاين يف رده عىل دعوى ال ميتافيزيقية اجلنس 
هنا  األفغاين  إن  املحض))(«.  بالعقل  االنقياد  عىل  بقادرٍة  منشئها  يف  أمٌة  هناك  ليس 
يدحض فكرة عدم انقياد األمم غري العربية بالدين، والتأثر باجلوهر امليتافيزيقي، لكن 
ذلك إنام هو واضٌح جليًّا يف واقع الشعوب التي مرت باملراحل الرببرية واهلمجية، ثم 
شيئًا فشيئًا اعتنقت نوعًا من املدنية وكان السبب يف تلك النقلة هو األديان، ونحن نعلم 
أن األديان الساموية الثالثة قد نقلت الشعوب من حالتها الرببرية الوثنية اجلد متخلفة 
إىل احلالة اإليامنية اإلنسانية األكثر تقدما وحترضا، وكل تواطٍؤ وخذالٍن يكون منشؤه 
أنه هبذا  ننكر  أننا ال نستطيع أن  االنحراف عن تلك األديان، هلذا يقول األفغاين:«إال 
التعليم الديني سواًء كان إسالمّيا أو مسيحّيا أو وثنّيا خرجت األمم من حالة الرببرية 

واجتهت نحو احلضارة املتقدمة))(«.

ثم يميض لوصف رسعة اجلنس العريب يف احتواء العلوم اإلغريقية والفارسية يف 
مدٍة وجيزٍة، وبذلك بسط هيمنته من شبه اجلزيرة العربية وحتى جبال اهلياماليا، وقمة 
العلوم اهلامدة فطوروها وأعطوها وهجًا مل يكن هلا قط)..(،  الربانس، وأحيوا  جبال 
أليس هذا مؤرشًا ودلياًل عىل حبهم الطبيعي للعلوم)3(. وهبذا فقد بنّي األفغاين هتافت 
دعاوى رينان بخصوص ميل العقل العريب عن اخلوض والبحث يف العلوم، وبساطة 
أهنم يف وقت  إال  تقليدهم حسبه  من  أكثر  التسليمية، وال  اإليامنية  ذهنيتهم وطبيعتها 

حضارهتم قلدوا علوم غريهم فقط كاليونان يف فلسفتهم، واهلنود والفرس وغريهم.

))(  مناظرة رينان واألفغاين: مصدر سابق، ص55.
))(  املصدر نفسه، ص 56.

)3(  مناظرة رينان واألفغاين: مصدر سابق: ص 58.
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ويف معرٍض آخر، يوضح لرينان أن العرب استقبلوا الفيلسوف أرسطو بحرارٍة 
الذي أصبح  أرسطو،  األوروبيون  استقبل  متامًا كام  اليونانية،  التفكري يف جنسيته  دون 
عربيًّا، إال أهنم مل يفكروا فيه باملرة عندما كان إغريقيا، وجارًا هلم، أليس هنا برهاٌن آخٌر 
ليس أقل بداهًة من التفوق العقيل للعرب وارتباطهم الطبيعي بالفلسفة))(. والكل يعلم 
العرب، وبذلك تم تطويرها بحوزهتم، والرشوح  اليونانية نالت إعجاب  الفلسفة  أن 
الواردة عن أيب نرص الفارايب وابن سينا يف املرشق عىل أرسطو شاهدة عىل هذا القول، 
وال أعظم يف املغرب اإلسالمي بل ويف العامل كله من رشوح أيب الوليد ابن رشد إلنتاج 
أرسطو، وبفلسفته حول أرسطو أنريت أوروبا باسم الرشدية الالتينية، وكذا السيناوية 

الالتينية.

أكثر  أعراقها  بتعدد  اإلسالمية  العربية  الشعوب  أضحت  التوضيح  وهب��ذا 
املعرفة، ألن اجلرب عندهم  للفلسفة والعلم، وأظهرها للحرية يف طلب  األجناس حبًّا 
تأييده  أبان  ما  قاهرٍة والقرآن كثريًا  القرسي ملشيئة قوة  انتفاء احلرية واالنقياد  دل عىل 
رينان  دعوى  إّذاك  تشفع  ومل  ملقاليدها،  الدين  رئاسة  حالة  يف  واألمة  العلم))(،  حلرية 
له يف قوله بتعارض العقل الديني مع العقل العلمي والفلسفي، ثم كيف حفظت هذه 
املكتبة الفلسفية والغربية برمتها خالل العصور الوسطى؟ أين رضب عىل اجلنس غري 
العريب بالسبات الفكري حتى أن فيهم من عاد به الوضع إىل حساب اإلله الواحد ثالثة 
وحساب الثالثة واحدًا يف اآلن نفسه، ومنطق أرسطو بني ظهرانيهم، ال يرىض باجلمع 

بني النقيضني.

الفّعال  الدور  يعيد  رينان  أن  إال  الدعوى،  هذه  يف  املعامل  واضح  التهافت  إن 
للجنس اإلغريقي فقد قال السيد رينان أن فالسفة القرون األوىل للعقيدة اإلسالمية 
وحتى رجال الدولة من املشاهري يف هذا العرص كانوا يف أغلبهم من حران واألندلس 

))(  املصدر نفسه: ص 58.
))(  منذر معاليقي: معامل الفكر العريب يف عرص النهضة العربية، دار اقرأ، بريوت، ص00).
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ومن فارس))( وهذه املناطق انترش فيها اجلنس غري العريب بالطبيعة. لكن هذا مل يمنع 

وأن  سيام  ال  وانتشارها  اللغة  وتبادل  وثقافتهم  هبم  واحتكاكهم  إليهم  العرب  دخول 

الدين اإلسالمي يف القرآن منزل باللسان العريب.

ثم يرد األفغاين عىل كون احلرانيني عرًبا وأن العرب ملا فتحوا إسبانيا وأصبحت 

تدعى األندلس، مل يفقدوا عربيتهم وجنسيتهم، وهبذا كانت اللغة العربية ومن قرون 

باجة وابن رشد وابن طفيل،  ابن  أما بخصوص  عديدة وقبل اإلسالم لغة احلرانيني، 

فال يمكننا نفي العربية عنهم بنفس القدر الذي كان للكندي كفيلسوٍف عريبٍّ ولد يف 

ابن رشد وسائر  فإن  بلغاهتا))(،  تتميز  البرشية  األجناس  اعتربنا  وإذا  العربية،  اجلزيرة 

بالعربية، بل حتى  اليونانية  الفلسفة  فالسفة األندلس أكرب العرب ألهنم أعظم رشاح 

أهنم فقهوا حتى اللغة العربية.

ومع ذلك يتساءل األفغاين ويرى أنه سؤاٌل وارٌد ومسموٌح، كيف أن احلضارة 

العربية بعد أن ألقت وهجًا حّيًا كهذا عىل العامل، انطفأت فجأًة؟ وكيف أن هذه الشعلة 

الظلامت  هذه  يف  قابعًا  دائام  العريب  العامل  يبقى  ومِلَ  احلني؟  ذلك  منذ  إضاءهتا  ُيَعْد  مل 

التعامل معه، واجلمود قد  الفكر وكيفية  احلالكة؟)3( إن هذه اإلشكالية هي إشكالية 

العاقل  احتاد  وعدم  املاهية  أصالة  قبيل  من  مسائل  عىل  سنًة  ثامنامئة  الفلسفة  أصاب 

واملعقول وروحانية جوهر النفس)4(، وغريها، ولعل سيطرة اإلسالم يف وقٍت معنٍي 

عىل احلوارض اإلنسانية كان بفعل القوة والتسامح والفهم السليم والدعوة بالتي هي 

إن  الفكرية،  وحريتها  والفلسفة  وتطويره،  العلم  من  متامًا  يمنع  مل  هذا  لكن  أحسن، 

الذي هدم هذا الرصح هو كام حكى السيوطي أن اخلليفة اهلادي قد أباد مخسة آالف 

))(  مناظرة رينان واألفغاين: املصدر نفسه، ص 59.
))(  مناظرة رينان واألفغاين: املرجع نفسه: ص 59.

)3(  املصدر نفسه: ص )6.
)4(  حممد رضا حكيمي: االجتهاد التحقيقي، دار اهلادي، ط)، بريوت، 000)، ص 30.
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من الفالسفة ليصل إىل هدم مبدأ العلوم يف البلدان اإلسالمية))(

للمناظرة  األفغاين  تفعيل  كيفية  تبيني  حاولنا   – اإلمكان  بقدر  نكون  وهبذا 
الكالمية القريبة مع نظريه أرنست رينان، وهذا كان طريقا الشتغاله عىل املناظرة البعيدة 

يف رده عىل الدهريني.

د¿-¿تفعيل¿املناظرة¿البعيدة¿ف¿ر�سالة«الرد¿على¿الدهريني«:

الدهرية هي اعتقاٌد دينيٌّ يزعم بأن العامل مل يزل موجوًدا هكذا مع اهلل تعاىل وهو 
بذلك قديٌم ال حمَدٌث له، ثم أنه ال يزول وال يؤول إىل الفناء، وما املوت إال سنٌة طبيعيٌة، 
أما فرقة الدهرية فهي من يؤمن أنصارها هبذه العقائد، أي أن العامل ليس له خالٌِق أصاًل 

وما اإلنسان إال موجوٌد بالصدفة مع باقي عنارص الطبيعة الكونية الكلية.

فقد  الدهريني،  الرد عىل  كتابه  الفرقة يف  األفغاين هلذه  الدين  لقد تصدى مجال 
عني بتهفيت مزاعم فرقة النيرشية املنترشة باهلند آنذاك، »والنيرش اسم للطبيعة، وطريقة 
امليالد،  قبل  والثالث  الرابع  القرن  يف  اليونان  ببالد  ظهرت  أصلها،  يف  دهريٌة  النيرش 
ومقصد أرباب هذه الطريقة حمو األديان ووضع أساس اإلباحة أو االشرتاك يف األموال 

واألبضاع بني الناس عامًة))(«.

والبرشية  وفالحها  وصالحها  األم��م  ق��وام  هو  الدين  أن  األفغاين  يرى  إًذا 
طمس  حتاول  اإلسالمية  اهلندية  البالد  يف  بانتشارها  والنيرشية  وفالحها،  وصالحها 
النور واحلق وعليه ارتأى األفغاين رشح مفهومها وكشف املراد منها ورفع الستار عن 
حال النيرشيني من بداية أمرهم، ومنتهًجا يقول ذكرها يف التاريخ وآخذًا من الربهان 
من  أمة  يف  رأهيا  يفش  مل  مظاهرها  اختالف  عىل  الطائفة  هذه  أن  يثبت  بدليٍل  العقيل 

))(  مناظرة رينان واألفغاين: املصدر نفسه: ص )6.
مرص،  املوسوعات،  مطبعة  ط3،  عبده،  حممد  تر:  الدهريني،  عىل  الرد  األفغاين:  الدين  مجال    )((

0)3)ه�، ص 4.
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بأن  املناظرة  األمم إال كان سبًبا يف اضمحالهلا))(. هاهنا يظهر أن األفغاين حرّض جو 
هذا  ويف  للحق،  واالنتصار  والرد  للدفاع  أساسًا  الدين  ووضع  اخلصوم،  مزاعم  ذكر 
تطور  يف  الدين  دور  نفي  حول  رينان،  أرنست  وبني  بينه  سيقع  ما  لتأكيد  صارٌخ  بياٌن 
اإلنسانية وحترضها، وسنرى أنه يف هذه الرسالة بالذات يضع بذرة الدهرية التي بدأت 
يف العصور ما قبل امليالدية، وهي املرحلة التي وضعها رينان بداية املدنية األوروبية، مع 
عظامئها األوائل وهم اإلغريق، يقول:« أثبت ثقات املؤرخني أن حكامء اليونان انقسموا 
يف القرن الرابع والثالث قبل امليالد قبل املسيح إىل فئتني، ذهبت إحدامها إىل وجود ذاٍت 
جمردٍة عن املادة واملدة خمالفٍة للمحسوسات يف لوازمها منزهٍة عن لواحق اجلسامنية)..( 

واشتهرت هذه الطائفة باملتأهلني، ومنهم فيثاغورث وسقراط وأفالطون وأرسطو«))(

ومعروٌف عىل هؤالء الفالسفة الذين ذكرهم األفغاين بأهنم أكرب فالسفة اليونان 
عىل اإلطالق، بحيث بنى فيثاغورث فلسفته عىل اعتقاد أن الكون يرجع يف أول أمره 
إىل العدد، وكل األعداد تنبثق عن العدد واحد، وبالتايل أصل الكون واحٌد، أما سقراط 
فقد انتقد فرقة السوفسطائية يف التشويش عىل طرق احلق واستخالص املفاهيم املجردة، 
بنامذجها  األشياء  كل  أسس  فقد  أفالطون  تلميذه  أما  متعدًدا،  وليس  واحٌد  واحلق 
احلقيقية يف عامل املثل الذي أعاله اخلري املطلق، يف حني أرسطو بدوره تساءل عن رس 
احلركة يف كل املوجودات، فتوصل إىل افتقارها إىل غايٍة أسمى منها وهي حمركها األول 
نفسه، وطاملا أنه غاية املوجودات كلها فهو ثابٌت ال يتحرك. وكل هذه الفلسفات اإلهلية 
بدًءا بفيثاغورث حتى أرسطو تتفق يف أصلها مع جوهر الدين اإلسالمي لكن ختتلف 

معه يف طريقة االصطالح والتربير.

املجردة  األصول  نفت  املادية ألهنا  أو  بالطبيعية  اشتهرت  فقد  الثانية،  الفئة  أما 
لألشياء وأصبغتها الطبيعة املكانية والزمانية فقط، ال أكثر من ذلك، والطبيعة بالفرنسية 

))(  املصدر نفسه: ص 5 6.
))(  املصدر نفسه: ص 6.
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تسمى  أضحت  التي  النيرشية))(  جاءت  ومنها  نيترش،  وباالنجليزية  ناتور  معناها 
بالدهرية الستواء املعنى بني املصطلحني عند األفغاين، واملعروف أن الفلسفة اليونانية 
وبعد ذكر فلسفة كبار املتأهلني، تم إرساء فلسفٍة دهريٍة عندهم وأضحت تسمى واقعيًة 

دهريًة تنفي وجود الصانع وتؤسس ملنطق للصدفة.

إن ما هيمنا هاهنا بخصوص فلسفة األفغاين الكالمية، هو بيان كيفية إنتاج وبعث 
منطق املناظرة كمظهٍر أصيٍل يف علم الكالم املضمر عقب تقهقر احلضارة اإلسالمية، 
هلذا سنأخذ بعض النصوص من كتابه هذا، لالستشهاد مرًة أخرى عىل دعوته املكنونة 
الدهريني  الكتاب وغريهم من  بالتي هي أحسن ألهل  إلحياء روح احلوار واملجادلة 

املاديني.

كافًة  األن��واع  جراثيم  أن  إىل  ذاهٌب  الدهريني(  )من  »ومنهم  األفغاين:  يقول 
هبذا  القائلني  ورأس   ،)..( احلقيقة  يف  متساويٌة  اجلوهر  يف  متامثلٌة  احليوانية  خصوًصا 
زعم  »وعىل  بقوله:  يرد   ،»)(( قرًدا  كان  اإلنسان  أن  بيان  يف  كتاًبا  ألف  وقد  »داروين« 
ينقلب  وأن  الدهور  وكر  القرون  بمرور  فيال  الربغوث  يصري  أن  يمكن  هذا  داروين 
القديم، يف اعتامد مقاالت  الفيل برغوثا كذلك«)3(، وهذه طريقٌة مثىل يف علم الكالم 
اعتمد  األفغاين  وجدنا  وهنا  إلبطاهلا،  االضطالع  تالًيا  ثم  جدليٍة  كدعاَوى  اخلصوم 
والتطورية  الدورية  وصريورهتا  للكائنات  الذايت  التوالد  يف  داروين  مسلمة  إيراد  عىل 
بأن أعطى  الزعم  السعي إلبطال هذا  من ذاهتا دونام تدخٍل إهليٍّ غيبيٍّ يف ختليقها، ثم 
مثاال بالربهان اخللفي فقال أن هذا املنطق يطور الربغوث فيال، ويقزم الفيل برغوثا، 
، حيكمه قانون االنتخاب الطبيعي الذي يقيض  طاملا أن االعتقاد هو جمرد توالٍد ُصديفٍّ
بأن مجيع األنواع احلية كانت مرتبطًة مع األنواع األبوية اخلاصة بكل طبقٍة )..(، وقد 

))(  مجال الدين األفغاين: الرد عىل الدهريني، مصدر سابق،ص 6.
))(  املصدر نفسه:ص 9.

)3(  املصدر نفسه: ص0).
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كانت بدورها مرتبطًة مع أشكاٍل حيٍة أكثَر ِقدمًا، وهكذا استمر احلال يف التقهقر )..(، 
وهبذا الشكل فان العدد اخلاص باحللقات املتوسطة االنتقالية املوجودة بني األنواع احلية  

ق))(«. والبائدة، من املحتم أهنا كانت هائلًة بشكٍل ال ُيصدَّ

ال  منطوقه  علمية  مع  داروين،  أن  لنا  يتبني  النص  هذا  يف  االعرتاف  وهبذا 
ها  لتوُّ تنتخب  أهنا  ويعتقد  وتطورها،  األن��واع  تشكل  يف  الغيبية  احلكمة  يستبعد 
وتتطور وتندثر لتوها وبذاهتا كذلك. هذا وأشار األفغاين إىل املفكرين الفرنسيني ك: 
يقول:  فلسفته،  به واحلرص عىل  العدل واملناداة  فولتري، وروسو، يف زعمهم حلامية 
 )naturalisme(الناتورليسم عظام  من  بىل  ما  وأحييا  الكلبي  أبيقور  قرب  »فنبشا 
يف  وقع  ما  وربام  خرافيٌة«،))(  جعلياٌت  اإلهليَة  اآلداَب  أّن  وزعام  )الدهريني(، 
جعل  السائد،  النرصاين  الدين  بسبب  عقيلٍّ  ختلٍف  من  أوروبا  يف  الوسيط  العرص 
، وجعله  هذين املفكرين يصنعان هذا املوقف من الدين، ومن كل ما هو ميتافيزيقيٌّ
أّي  ويرفضان  احلياة  اإلنسان(  من  )أنسنة  يؤنسنان  هبام  كأين  و  ا،  وأسطوريًّ خرافيًّا 

لو كان مقدًسا. فيها حتى  تدّخٍل غيبيٍّ 

إن هذه الفلسفة التي بثها فولتري وروسو جعلت األمة الفرنساوية ترضم نارها 
يف األمة اإلسالمية، ففرقت و أفسدت أخالق الكثري من أبنائها فاختلفت فيها املشارب 
و تباينت املذاهب)3(، وهبذا فاإلمرباطورية الفرنسية عاثت يف األرض فسادًا بعد الذي 

حدث من تدمري يف شعوب العامل اإلسالمي.

و باجلملة فقد خلص األفغاين يف رده عىل كل الدهريني بثالث نقاٍط ختص سعادة 
الركن  أن  وهي  له،  دور  ال  ماديٍّ  جرٍم  كمجرد  ال  الوجود،  يف  غائيٍّ  ككائٍن  اإلنسان 
الذي ُبني عليه الدين اإلسالمي هو صقل العقول بصقال التوحيد، وتطهريها من لوث 

))(  داروين: أصل األنواع، تر: جمدي حممود املليحي، تق: يمري حنا صادق، املجلس األعىل للثقافة، 
ط)، القاهرة، 004)، ص496.

))(  مجال الدين األفغاين: الرد عىل الدهريني، مصدر سابق، ص44.
)3(  املصدر نفسه:ص 45.
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األوهام فمن أهم أصوله االعتقاد بأن اهلل تعاىل متفرٌد بترصيف األكوان متوحٌد يف خلق 
الفواعل واألفعال))(.

األمور  لبلوغ  الفضائل  الرشف يف جماالت  نحو وجود  السابق  الثاين  األمر  أما 
ورشائف املراتب، فالناس إنام يتفاضلون بالعقل والفضيلة، وقد ال نجد من األديان ما 
جيمع هذه القاعدة،))( أما دين اإلسالم فهو ديٌن أفضُل من كل األديان و نبي اإلسالم 
أفضل من كل األنبياء، وِقْس عىل ذلك كامالت ورشائف وفضائل هذا الدين، ومنطق 
حكمته يف الرد عىل الدهريني، فاألفغاين يرى أن دين اإلسالم هو دين الفطرة السليمة 

البعيدة عن املادية الدهرية، ويف اآلن نفسه هو دين الفضائل السامية.

إذًا، فبعد التوحيد املصقول يف العقول، واإليامن بالتسابق نحو أعىل املراتب يف 
تكون  أن  وهو  الدين،  وقوة  التدين  وقوة  لكامل  كمقياٍس  الثالث  األمر  يأيت  الفضائل 
عقائُد األمة وهي أول رقم ينقش يف ألواح نفوسها، مبنيًة عىل الرباهني القويمة واألدلة 
الصحيحة، وأن تتحامى عقوهلم مطالعة الظنون يف عقائدها وترتفع عن االكتفاء بتقليد 
اآلباء، وهذا الدين يطالب املتدينني أن يأخذوا بالربهان يف أصول دينهم، وكلام خاطب 
العقل وكلام حاكم حاكم إىل العقل )..(، وقلام يوجد من األديان ما يساويه أو يقاربه يف 

هذه املزية وأظن غري املسلمني يعرتفون هلذا الدين هبذه املزية اخلاصة اجلليلة.)3(

ا يف هذه املسلمة يف علم الكالم الرتاثي، كيف دحضت أدلة  واألمر واضٌح جدًّ
الساموية  أو  الساموية  غري  األديان  لسائر  املنتحلني  باقي  أدلة  املسلمني  الكالم  علامء 
حجٍج  عىل  تعتمد  عقليٌة  وهي  قاطعٍة  بأدلٍة  اإلسالم  دين  شفع  آخَر  وبمعنًى  املحرفة، 
ظاهرة البيان، قابلة إلبطال مزاعم اآلخرين من دعاوى باطلة وهلذا أقام األفغاين حجة 
األديان،  باقي  عىل  يسمَو  أن  معتنقوه  أراد  ديٍن  أليٍّ  رضوريٍّ  كأمر  والربهان  العقل 

))(  املصدر نفسه: ص)6.
))(  املصدر نفسه: ص 63.

)3(  مجال الدين األفغاين: الرد عىل الدهريني: مصدر سابق،ص66.



260

يس
نو

س
ي 

ام
س

 / 
ين

غا
ألف

ة ا
ظر

منا
 في

مية
ال

لك
ة ا

ج
حل

ا

وليس غري اإلسالم من يعلو بحججه القاطعة وأنوار بداهته الساطعة.

وبعد إيضاح الرضوريات الثالث السالفة، يضيف األفغاين أمرًا رابعًا وهو أن 
يكون يف كل أمٍة طائفٌة خيتص عملها بتعليم سائر األمة))(، فالتعلُّم وسيلٌة غرضه التنوير 
كمتكلٍم  تساءل  ثم  الصواب،  وجوانب  اخلطأ،  هبفوات  وتذكريهم  املؤمنني،  لعقول 
عىل  املسلمني  بال  فام  بينت  ما  عىل  اإلسالمية  الديانة  كانت  إن  قائٌل:  قال  أصيٍل«فإن 
ما نرى من احلال السيئة والشأن املحزن، فجوابه، أن املسلمني كانوا كام كانوا وبلغوا 
بدينهم ما بلغوا والعامل يشهد بفضلهم وأكتفي اآلن من القول هبذا النص الرشيف:قال 

وا ما بأنفسهم«)الرعد))())(. تعاىل �«إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى ُيغريِّ

وحقٌّ قوُله ألّن معادلة احلضارة حسب نص اآلية تقوم عىل تغيري ما باألنفس 
لدعاوى  املدحضة  الرسالة  هذه  يف  كالمه  األفغاين  وختم  احلضاري،  للتغيري  كرشٍط 
كشف  يف  أمجلت  ما  به  ينتهي  الرسالة،  هذه  يف  أردت  ما  آخر  وهذا  بقوله«  الدهريني 
النظام  لقيام  ولزومها  األدي��ان  منفعة  عىل  األدلة  وتوضيح  النيرشيني،)..(،  سوآت 
البرشي خصوًصا دين اإلسالم)3(«، وباإلسالم فقط تدحض املقاالت الفاسدة املبنى 
عىل  »الرد  كتابيه  بعد  األفغاين  يكون  وهبذا  هذه،  اجلدد  الدهريني  كمقاالت  واملعنى 
الكالمية اجلديدة كمامرسٍة أصيلٍة  الفلسفة  لباب  فاحًتا  الدهريني«،  رينان« و«الرد عىل 
يف اخلطاب الديني الرتاثي، وليس ذلك عنده جمرد تكراٍر، بل لقد أدخل األفغاين هذه 
املرة يف منطق املناظرة األخالقية، املبنية عىل أصول الكالم الرتاثي من عقيدة التوحيد، 

وأصوٍل للفلسفة من البحث يف الرباهني القاطعة، والنقد البناء وحرية التفكري.

خامتة:

وعىل هذا األساس يمكننا استخالص نقاٍط مهمٍة يف مرشوع الفلسفة الكالمية 

))(  املصدر نفسه: ص68.
))(  املصدر نفسه: ص 69.

)3(  مجال الدين األفغاين: مصدر سابق: ص69.



261

هــ
 14

40
ين / 

الثا
ى 

مجاد
رش / 

ع ع
ساب

د ال
عد

ال

املعارصة وذلك انطالقًا من بوادرها األوىل مع األفغاين ونجملها يف ما ييل:

أسايسٍّ وأصيٍل يف صناعة  الكالمية كمظهٍر  املناظرة  فعل  األفغاين  الدين  مجال 
الكالم اإلسالمي، وهذا أنموذٌج مبارٌش للنبوغ يف هذا العلم، إذ األقدر عىل املناظرة هو 

ذاته الصانع للحوار واملحاّجة، وال يكون ذلك إال للضليع يف فن املنطق))(.

أثار األفغاين مسائَل مهمًة، وهي جديدٌة باملقارنة مع مسائل الكالم القديم، منها 
اإلنسان  وعالقة  الدهرية،  أو  املادية،  الفلسفة  من  العلم  وجتريد  بالعلم،  الدين  عالقة 
قبل،  لكنها مطروقٌة من  الدين والعلم معا، ومسائل أخرى  إىل  بالعلم ومدى حاجته 

كالرتكيز عىل وحدة األمة يف متسكها بعقيدة التوحيد.

البحث يف املسائل الفرعية للدين، مثل إثارة املسائل العملية حلياة اإلنسان املسلم 
يكون  وهبذا  هبم،  احتكاكه  ووجوب  تعامله،  وكيفية  احلضارات  باقي  مع  عالقته  يف 
العرص  يف  الكالمية  الفلسفة  اجتهادات  عليها  أطلقنا  هلذا  الكالم،  دائرة  من  وسع  قد 

اإلسالمي احلديث.

وال  الرتاثية،  باللغة  مقارنًة  وبسيطًة  سهلًة  أضحت  فقد  اللغة  بخصوص  أما 
احلجج  إيراد  أن  ثم  البعيد،  احلوار  أو  بالتناص  حتدث  قد  بل  املبارش،  احلوار  تعتمد 
الفائدة  ألن  والعوام،  اخلواص  لفهم  األمثلة  ورضب  الوضوح  فيه  يعتمد  والرباهني 
به  ا وفتح  إرشاديًّ بأكملها، فكان مرشوعه إصالحيًّا  األمة  إرشاد  األفغاين هي  حسب 
باب الفلسفة الكالمية بام تنطوي عليه من مقاالٍت ومقوالٍت كالتدين والنقد والتفكري 

احلر والتوحيد، والدين اإلسالمي الداحض بحجته حلجج كل األديان.

))(  الشنقيطي حممد األمني: آداب البحث واملناظرة، تح: ُسعود بن عبد العزيز العريفي، دار علم 
الفوائد للنرش والتوزيع، جدة، ص 4.
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