
 سؤال اهلوية املتأخر: مجال الدين األفغاين .. سّني أم شيعي؟

 زايد بن عبدهللا الدريس

 //03/12/08 -     احلياة

 

سؤال تشخيصي تصادمي ومتأخر، هذا الذي ميكن أن يُقذف يف بركة األسئلة الراكدة ليعكر صفوها أسوة 
 بعكارة حبر األسئلة املتالطمة حوهلا.

ون من الطرفني، بصرامة وجزم: أبن األفغاين مل يكن سنياً وال شيعياً، ألنه ببساطة سؤال سيجيب عنه االقصائي
 علماين ماسوين غنوصي!

لكن أليس من العجب أن مل يبحث متعصبو السنة عن اجلذور الشيعية جلمال الدين األفغاين ليحطموا أسطورة 
فسهم عناء البحث عن هتم أخرى عائمة.. قد القائد اإلصالحي يف الذهنية السنية من العامل العريب، ويكفوا أن

 تثبت وال تثبت.
واألعجب أن مل يشهر متعصبو الشيعة مثالب البيئة السنية اليت ترعرعت فيها منهجية التفكري عند األفغاين، 

 حىت خيففوا من االندفاع الشيعي الراهن إلثبات شيعيته.
ة، كلي منها يديعي أن مجال الدين األفغاين مناوشات جتري اآلن بني معاهد ومؤسسات شيعية وأخرى سني

 إن كان الرجل شيعياً أو سنياً.  ينتمي ملذهبه. لكن القارئ واملطيلع على فكر وسرية األفغاين ال ميكنه احلكم
 كيف أمكن لذاك الرجل أن يهرب من صنارة التصنيف؟

*  * 
مدينة كابل، وأتقن يف بداية تعليمه اللغتني ألسرة أفغانية عريقة ونشأ يف  1838ولد مجال الدين األفغاين عام 

العربية والفارسية، ودرس القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية. مث يف اهلند درس العلوم العصرية. مث يف االستانة بدأ 
يشهر مبادئه اإلصالحية. ويف مصر أعلن صراحة عن ضرورة السعي إىل توحيد العامل اإلسالمي وحترير املسلمني 

ة الفكر االستعماري. مث بدأ تضييق اإلنكليز يشتد عليه فعاد إىل اهلند، ومنها غادر إىل لندن مث انتقل من هيمن
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، لكن بعد سنوات «العروة الوثقى»إىل ابريس، وهناك تضامن مع الشيخ حممد عبده فأصدرا يف املهجر جريدة 
واحتفى به اإليرانيون، لكن ما انفك  من احلرية يف ابريس جاءته دعوة شاه إيران آنذاك للقدوم إىل طهران،

يدعو إىل أفكاره اإلصالحية الوحدوية التحررية يف آن، مما جعله شخصاً غري مرغوب فيه. فغادر طهران إىل 
موسكو مث بطرسربغ. ومن طهران مرة أخرى إىل البصرة ومنها إىل لندن مث إىل االستانة يف ضيافة السلطان 

 عن عمر يناهز ستني عاماً. 1897يها يف عام عبداحلميد الثاين، حىت تويف ف
بقدرة خارقة على التكيف مع احمليط االجتماعي والسياسي الذي حيل فيه، ومتثيل ذلك يف »وقد متيز األفغاين 

تغيريه ألقابه، فهو األفغاين واحلسيّن والكابلي واالسطنبويل واألسد أابدي. ومل يقتصر التكيف على ألقابه، بل  
ن العمائم السود والبيض واخلضر اآلخر يتبدل حسب الظروف وتقاليد اجملتمع الذي حيل فيه فمكان زييه هو 

)علي الوردي: مالمح اجتماعية من اتريخ العراق «. إىل طربوش أزهري أو تركي وعقال وكوفية حجازية
 احلديث(.

كان »لكن ملاذا عجز الباحثون أن يتفقوا على رأي واحد يف تشييع األفغاين من عدمه؟ ألن السيد مجال الدين 
مشاربه ويتعامل مع املسلمني بشىت مذاهبهم الفقهية ومدارسهم العقائدية،  ينفتح على الفكر اإلسالمي بكل

ساعياً إىل الوحدة اإلسالمية انبذاً لعناصر الفرقة والتعصب، مما أاتح له آفاقاً للتحرك ابجتاه مشروعه النهضوي 
«. لسنة والشيعةيف خمتلف الساحات اإلسالمية... ويف سبيل حتقيق هذا اهلدف كان يعمل على التقريب بني ا

 )املصدر السابق(.
وكان يقول إن إاثرة قضية اخلالفة بعد وفاة النيب )صلى هللا عليه وسلم( أمر يضر املسلمني يف الوقت احلاضر 

وال ينفعهم. ويتساءل يف ذلك قائاًل: لو أن أهل السنة وافقوا الشيعة اآلن على أحقية علي ابخلالفة فهل 
؟ ولو أن الشيعة وافقوا أهل السنة على أحقية أيب بكر فهل ينتفع أهل السنة؟ مث يستفيد الشيعة من ذلك شيئاً 

 )املصدر السابق(.«. أما آن للمسلمني أن ينتبهوا من هذه الغفلة، ومن هذا املوت قبل املوت؟»يهتف: 
*  * 

 مرة أخرى: هل كان مجال الدين األفغاين سنياً أم شيعياً؟
الصحيحة على هذا السؤال، ألن األفغاين كان رجالً إصالحياً، والذي يدعو يصعب اجلزم حىت اآلن ابإلجابة 

  الناس إىل اإلصالح ال ينبغي أن جيعل نفسه عرضة للتصنيف، ألن التصنيف والتجزئة مها عدوا اإلصالح.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مقالة اليوم ليست عن مجال الدين األفغاين، بل عن الصراع على اهلوية.. ال صراع اهلوية!
وهي على االنسان مثل «! الغليان»الشعوب وتصعيدها يؤدي هبم إىل « جتمد»ة ابلكلية يؤدي إىل هتميش اهلوي

امللصق على حقيبة السفر، فمن دونه قد تضيع احلقيبة، لكن اخلوف من ضياعها ال يربر وضع ملصق أكرب 
 من احلقيبة ذاهتا أو أمثن من حمتوايت احلقيبة نفسها!

عوملياً يضع يف البند األول من برانجمه اإلصالحي نبذ التجزئة واستنبات الوحدة. كما األفغاين كان رجالً عاملياً 
أن الزمن يف منتصف القرن التاسع عشر مل يكن زمن االلتواء على النفس وتصنيفها وتشطريها، بل كان زمن 

 ألنه مستعمر.املواجهة بني الشعوب املسلمة ضد املستعمر. ولذا مل يكن عداؤه ضد الغرب ألنه غرب، بل 
 وحنن اآلن يف زمن تكالبت فيه تطاحنات الفئتني: هذه اليت بال هوية وتلك اليت ليس لديها سوى اهلوية.

 وبعد هل ستبقى مشروعية للسؤال املنبعث اآلن: إن كان مجال الدين األفغاين سنياً أم شيعياً؟
ة حامسة عن هذا السؤال. لكن يف تصنيف الناس، عن الوصول إىل إجاب  سيعجز الباحثون، املتخصصون

 املفضلة!« هوايتهم»حلسن احلظ أن هؤالء املتخصصني لن يتعبوا أو ميليوا، ألهنم ببساطة يزاولون 

 * كاتب سعودي
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