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  ليقظة، ووالدة الصحوة اإلسالمّيةمرحلة ا

األّمة اإلسالمّية غارقة يف سبات مميت، واجلهل والتخّلف املطبق يلّفها من شرقها إىل غرهبا، وكانت بالد كانت 
ون، فون يف مقّدرات هذه األّمة كما يشاؤ لغزو املستعمرين وهنب الطامعني وكان األجانب يتصرّ  ااإلسالم معرض  

 لة من الضعف والعجز وفقدان احلول والقّوة سّدتوحّكام املسلمني وعلماؤهم ورجاهلم يف غفلة من ذلك أو يف حا
فجاب  ويّةمجال الدين هنضته التوععليهم سبيل التحّرك والنهوض، هناك كانت األّمة اإلسالمّية حني بدأ السّيد 

بالد اإلسالم شرقها وغرهبا، حيمل الدعوة إىل احلياة واحلركة والنهوض، فبدأت املرحلة األوىل من الصحوة اإلسالمّية 
ال ة واحلياة فيها وكان رائد هذه املرحلة ورجلها األّول السّيد مجباستنهاض األّمة من سباهتا واستثارة عناصر القوّ 

 .ينّ الدين األسد آبادي املعرف باألفغا

 

 الفصل األّول: صورة مجملة عن حياته

 هـ يف أسد آبادي من توابع مهدان وهي مدينة معروفة يف إيران وتويفّ  1254د مجال الدين يف شعبان سنة ولد السيّ 
 .1هـ يف إستانبول 1314يف شّوال سنة 

 قال السّيد األمني العاملي: 

وسبب اشتهاره  –ورّب مشهور ال أصل له  –فمن املشهورات اليت ال أصل هلا  أّما بالنسبة إىل األفغان واشتهاره باألفغاينّ 
بذلك أنّه نسب نفسه إىل األفغان يف مصر وخالها، ال إىل إيران وتعمية لألمر، ولوال ذلك ملا مّسي حبكيم اإلسالم 
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 –الكرامة   إستانبول منزلة وفيلسوف الشرق، وال كانت له هذه الشهرة الواسعة، وال أنزله الصدر األعظم علي باشا يف
ا وصديق ا محيم ا إىل غري ذلكوال متّكن الشيخ حممّ  -إىل أن يقول:  د عبده أن يصاحبه ويأخذ عنه ويّتخذه مرشد 

2. 

 : العرفانعّما كتبه عنه السّيد صاحل الشهرستاين يف جملة  وقال نقال  

هـ وبعدما مكث فيها  1266لده مجال الدين أوائل عام إّن السيد صفدر والد السّيد مجال الدين جاء إىل طهران مع وا
يخ األنصاري شفاعتىن الما يزيد على مخسة أشهر سافر إىل العراق ودخال النجف يف عصر الشيخ مرتضى األنصاري، 

 . 3جبمال الدين، وبقي مجال الدين يف النجف أربع سنوات

 ارد: د، قال لوثورت ستو حاضر العالم اإلسالميّ ويف كتاب 

كان مجال الدين سّيد النابغني احلكماء وأمري اخلطباء البلغاء، وداهية من أعظم الدهاة، دافع احلّجة، قاطع الربهان ثبت 
اجلنان متوّقد العزم شديد املهابة، كأّن يف ناسوته أسرار املغناطيسّية، فلهذا كان املنهاج الذي هنجه عظيم ا، وكانت سريته  

طر ا قطر ا، ق ة يف املسلمني ما قّل أن يبلغ مثله سواه، وكان سائح ا جّواب ا طاف العامل اإلسالميّ كبرية، فبلغ من علّو املنزل
 العامل الع العميق والتبّحر الواسع يف سريوجال غريب أوروبا بلد ا بلد ا فاكتسب من هذه السياحات الكربى ومن االطّ 

اليت  ض كثرية، فأعانه ذلك عون ا كبري ا على القيام جبالئل األعمالواألمم، علم ا راسخ ا واكتنه أسرار ا خفية واستبطن غوام
 .4قام هبا

 د عبده يف مقّدمته اليت كتبها لرسالة السّيد مجال الدين يف الرّد على الدهريّة: وقال الشيخ حممّ 

اهلنديّة  عرض له سفر ا إىل البالد الغاية من دروسه يف الثامنة عشرة من سّنه، ثّ  –د مجال الدين أي السيّ  –واستكمل 
لذي ا فأقام هبا سنة وبضع أشهر ينظر يف بعض العلوم الرياضّية على الطريقة األوروبّية اجلديدة، وأّما مقصده السياسيّ 

 اوجه إليه أفكاره وأخذ على نفسه السعي إليه مّدة حياته وكّل ما أصابه يف سبيله، فهو إهّنا الدولة اإلسالمّية من ضعفه
أنه وللدين احلنيفّي ة فيعود لإلسالم شيّ  تلحق األّمة باألمم العزيزة والدولة بالدول القوّ وتنبيهها للقيام على شؤوهنا حّت 

جمده، ويدخل يف هذا تنكيس دولة بريطانيا يف األقطار الشرقّية وتقليص ظّلها عن رؤوس الطوائف اإلسالمّية، وله يف 
 . 5اعداوة اإلنگليز شؤون يطول بياهن

                                                           

 .207، الصفحة 4مصدر سابق، اجلزء ، أعيان الشيعة2 
 .207فحة صال ،4زء اجل ، مصدر سابق،أعيان الشيعة3 
 ،1زء ، اجل، ترمجة: عجاج نويهضحاضر العالم اإلسالميّ . عن: 209فحة صال ،4زء اجل ، مصدر سابق،أعيان الشيعة 4 
 .135 فحةصال
 املصدر نفسه. 5 



 إىل أن قال: 

ا إاّل   ألزمه، وقد اعفرف له األوروبّيون بذلك بعدما أقّر له الشرقّيون، وباجلملة  خصمه، وال جادله عامل إاّل ما خاصم أحد 
غ ة الذهن وسعة العقل ونفوذ البصرية هو أقصى ما قّدر لغري األنبياء لكنت غري مبالفإيّن لو قلت بأّن ما أتاه اهلل من قوّ 

 .6مييؤتيه من يشاء واهلل ذو فضل عظ ل اهللذلك فض

 كذل هـ فأقام هبا سنة وبضعة أشهر وأتى بعد 1272سنة أي سنة  18وقال أنّه سافر إىل اهلند وعمره 
طر ة سفره إليها حنو سنة وهو ينتقل من بلد إىل بلد ومن قطر إىل قوطالت مدّ  األقطار احلجازيّة ألداء فريضة احلجّ 

هـ فوقف على كثري من عادات األمم اليت مّر هبا يف سياحته واكتنه أخالقهم  1273مة سنة املكرّ ة حّت واىف مكّ 
عن طريق  هـ سافر إىل احلجّ  1285إىل بالده ويف سنة  وأصاب من ذلك فوائد غزيرة ثّ رجع بعد أداء فريضة احلجّ 

ل اإلقامة يف بالدها  أهّنا مل تسم  له بطو جالل إاّل فلّما وصل إىل التخوم اهلنديّة تلّقته حكومة اهلند حبفاوة وإ .اهلند
  على عني من رجاهلا فلم يقم أكثر من شهر ّث سرّيته من سواحل اهلند يفومل تأذن للعلماء يف االجتماع عليه إاّل 
زهر إىل اجلامع األ ترّدد فيها على افجاء إىل مصر وأقام فيها حنو أربعني يوم   ،أحد مراكبها على نفقتها إىل السويس

 ام من وصوله إليها أمكنته مالقاة الصدر األعظم عايل باشا ونزل منهأن يقول وسارع بالسفر إىل األستانة وبعد أيّ 
 منزلة الكرامة وعرف له الصدر فضله وأقبل عليه مبا مل يسبق ملثله.      

اجلالء عن بر الصدارة إليه ّث يشري إىل مؤامرة ُدبّرت ضّده يف األستانة إىل أن يقول: وآل إىل صدور أم
فجاء إىل  ،ومحله بعض من كان معه على التحّول إىل مصر ه.يف حقّ  اففارق األستانة مظلوم   األستانة بضعة أشهر.

واهتدى إليه بعد اإلقامة كثري من طلبة العلم واستوروا زنده  –إىل أن يقول  -هـ  1288م سنة ل حمرّ مصر يف أوّ 
ىل أن توىّل ومل يزل شأنه يف ارتفاع والقلوب عليه يف اجتماع إ –إىل أن يقول  - اض در  فأورى واستفاضوا حبره ففا

 أّن امده إاّل دين ملقاصده الناشرين حملد من املؤيّ خديويّة مصر حضرة خديويها املغفور له توفيق باشا، وكان السيّ 
فأصدر أمره  ،عليه رّي قلب اخلديويّ بعض املفسدين ومنهم مسفر فيفيان قنصل إنگلفرا اجلنرال سعى فيه حّت غ

هـ وأقام حبيدر آباد  1296هو وتابعه أبو تراب ففارق مصر إىل البالد اهلنديّة سنة  بإخراجه من القطر املصريّ 
اد إىل  ني، وملّا كانت الفتنة األخرية مبصر ُدعي من حيدر آبالدكن، وفيها كتب هذه الرسالة يف نفي مذهب الدهريّ 

أُبي  له الذهاب إىل  ثّ  .أمر مصر وفتأت احلرب اإلنگليزيّة انقضى حكومة اهلند باإلقامة فيها حّت كلكتا وألزمته 
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 انتقل منها إىل قالئل ثّ  اام  ل مدينة صعد إليها مدينة لوجنرة أقام هبا أيّ فاختار الذهاب إىل أوروبا، وأوّ  ،آخر أّي بلد  
 باريس وأقام هبا ما يزيد على ثالث سنوات وافيناه يف أثنائها. 

لواء اخلالفة  كانت حتت  ،ة العروة الوثقى أن يُنشئ جريدة تدعو املسلمني إىل الوحدةوملّا كّلفته مجعيّ 
قد أخذت من ، و امثانية عشر عدد  اإلسالمّية أيّدها اهلل سألين أن أقوم على حتريرها، فأجبت، ونشر من اجلريدة 

 ما مل يأخذ قبلها وعظ واعظ، وال تنبيه منّبه، ّث قامت املوانع دون اواملسلمني خصوص   اني عموم  قلوب الشرقيّ 
االستمرار يف إصدارها حيث قفلت أبواب اهلند عنها، واشتّدت احلكومة اإلنگليزيّة يف إعنات من تصل إليهم فيه، 

 1303يف باريس، وأخرى يف الندرة إىل أوائل شهر مجادى األوىل سنة  ايف أوروبا، أشهر   ام  ّث بقي بعد ذلك مقي
 .7ةهـ، وفيه رجع إىل البالد اإليرانيّ 

د مجال الدين فأخذ يبّث الوعي بني الناس، ويبنّي هلم حقيقة ما حّل هبم من مل يهدأ السيّ  ،ويف إيران
ريزا احلّكام وخنوع الشعب وهيمنة اجلهل عليهم وضعف العزمية فيهم. قال املالضعف والذّل والتخّلف نتيجة لفساد 

 مجيع جمالسه وكان يف العرفانة د صاحل الشهرستاين يف جملّ صادق خان الربوجوردي أحد أصحابه حسب نقل السيّ 
وأحاديثه ينتقد السلطان ناصر الدين ووزيره يومئذ  مريزا علي أصغر خان امللّقب أمني السلطان، ويدعو إىل اإلصالح 

د وصف إىل العراق، وق اومقاومة االستبداد وانتهى به األمر إىل أن أخرجه وزير الشاه ناصر الدين من إيران قهر  
 أُخرج هبا إىل العراق يف رسالته املعروفة إىل اإلمام الشريازي يقول فيها: السّيد مجال احلالة اليت 

حفلة ته األوغاد وأنا مريض على برزون مسلسال  يف فصل الشتاء وتراكم الثلوج والرياح الزمهريريّة، وساقتين جثّ محلتين زبانيّ 
إىل  الوايل من قبل والتمس منه أن يبعدينمن الفرسان إىل خانقني، وصحبين مجع من الشرطة إىل بغداد، ولقد كاتب 

اق ببالد حها احلرب وبثثت لك شأنه وشأن األّمة وشرحت لك ما البصرة علم ا منه أنّه ولو تركين إىل نفسي ألتيتك أيّ 
ودعوتك أيّها احلّجة إىل عون الدين ومحلتك على إغاثة املسلمني وكان على يقني أيّن لو اجتمعت  اإلسالم من شّر هذا.

 . 8بك ال ميكنه أن يبقى على دست وزارته املؤسسة على خراب البالد وإهالك العباد

ّث إّن السّيد اّّته من البصرة إىل أوروبا مرّة أخرى واستقّر يف لندن وأصدر فيها جريدة "ضياء اخلافقني" 
انة فتوّجه إليها سنة إىل األستوقد أّدى ذلك إىل أن تضّيق عليه احلكومة اإلنگليزيّة فاستدعاه السلطان عبد احلميد 

هـ وبقي فيها يواصل نشاطه يف سبيل إقامة الدولة الواحدة ووحدة األّمة اإلسالمّية وإيقاظ املسلمني، إىل  1310
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د مجال الدين قا رضا خان الكرماين وكان من تالمذة السيّ آهـ، على يد  1313الدين شاه سنة  أن قتل ناصر
ن كشفت للسلطة د مجال الدين بعد أتسليمها السيّ  ومة اإليرانّية من البالط العثماينّ املقرّبني لديه، فطلبت احلك
إىل أن حتتّل احلكومة  سي جوهارديق مرتضى مدرّ ، وأّدى ذلك حبسب ما يراه احملقّ اإيراني   االعثمانّية حقيقة كونه شيعي  

 إستانبول يدعى "ناصر امللك" فاستطاع وبالتنسيق مع السفارة اإليرانّية يف اإليرانّية لقتله، وبعثت من أجل ذلك رجال  
 ـ.9ه 1314بالسّم سنة  ادّس السّم إىل السّيد مجال الدين، فقتل شهيد  

 

 الفصل الثاني: مشروعه التغييري 

 على أسس ثالثة: أقام السّيد مجال الدين مشىروعه التغيرييّ 

الذي  وتنبيههم على الفساد والتخّلف الفظيع اوعلماء وشعوب   اام  كّ بّث الوعي بني املسلمني ح األول:
د احلالة ودعوهتم إىل اجلّد يف سبيل إصالح ذلك الواقع الفاسد وّتدي والسياسيّ  واالجتماعيّ  حيكم واقعهم الثقايفّ 

 الدينّية يف واقع املسلمني مبا ينسجم مع أهداف الرسالة احملّمديّة ومبادئها وقيمها. 

ثّ أعاد رشيد رضا نشرها  1879فرباير  14كتب السّيد مجال الدين يف مقالة نشرت جبريدة "مصر" يف 
 م:  1900نوفمرب  14، 4يف "املنار" يف عددي 

إّن طول مكث الشرقيني حتت نري استبداد املستبّدين الذين كان اختالف أخوائهم الناشئ عن تضاد طبائعهم، وسوء 
رادع يردعهم ومانع مينعهم، وقوى خارجّية تصادمهم يف سريهم، سبب ا يوجب التطاول على تربيتهم، مع عدم وجود 

رعاياهم وسلب حقوقهم، بل  اقتضت التصرف يف غرائزهم وسجاياهم، والتغري يف فطرهتم اإلنسانّية، حت كادوا أن ال 
ة والقدرة وما انطوت عليه من القوى املقّدسمييزوا بني احلسن والقبي  والضاّر والنافع، وأوشكوا أن ال يعرفوا أنفسهم، 

الكاملة والسلطة املطلقة على عامل الطبيعة والعقل الفّعال الذي ختضع لديه البسائط واملرّكبات، ويطيع أمره النافذ مجيع 
والذهول املستغرق  ماملواليد من احليوان والنبات. وأّن امتداد زمن توّغلهم يف اخلرافات اليت تزيل البصرية وتستوجب احملو التا

بل تستدعي التنّزل إىل املرتبة احليوانّية، ومداومتهم من أحقاد متتالية على معارضة العلوم احلقيقّية اليت تكشف عن حقيقة 
اإلنسان، وتعلمه بواجباته وما يلزمه يف معاشه وتبني له األسباب املوجبة للخلل يف اهليئة االجتماعّية، ومتّكنه من دفعها 
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يف إطفاء نورها مبا ورثوه عن آبائهم من سفه القول، وسخف الرأي واجلدل يف اضمحالل كتبها وضياع آثارها  والسعي
 . 10واستبداهلا مبا أوقعهم يف ظلمات ال يهتدون إىل اخلروج منها أبد ا

 هذا منوذج من كالمه الذي كان يبّث الوعي بني املسلمني وينّبههم إىل واقعهم الفاسد الذي يعيشونه،
 ويدعوهم فيه إىل تغيريه وإصالحه.

إلغاء اهليمنة االستعماريّة على بالد املسلمني، وإحياء روح االستقالل واالعتماد على النفس بني  الثاني:
الشعوب املسلمة، بل والشعوب الشرقّية كّلها، وعالج حالة التبعّية والشعور بالصَّغار الذي كان قد خّيم على 

، وقادة  ومجاهري، ممّا جعلهم يقفون أمام هيمنة األجانب موقف املستسلم الذليل، وأمام اوشعوب   ااملسلمني حّكام  
 ثقافتهم، وأفكارهم، موقف املقّلد التابع من غري دليل.

أبريل  26كتب السّيد مجال الدين يف مقال نشرته جريدة "البصري" اليت كانت تنشر يف باريس يف العدد 
، وإّن يف ارتفاعها واخنفاضها تتناوهبا السعادة والشقاوة، وتعتورها العزة ونزوال   ام: "إّن لألمم صعود   1883سنة 

يست أسباب ول –إىل أن يقول  –واملسكنة، وما يطم  بصرها إىل ذرى اجملد إال وترى نفسها يف حضيض املذّلة 
سّببني عن ومّد سلطتها مهبوط األمم وعروجها، طلوع جنم، وأفول كوكب كما ذهب إليه البعض. وليس جزر قّوهتا 

خنرة، واألسباب  اكثرية شّبت بعدما شابت وبُعثت بعدما ماتت وصارت عظام    ااألسباب الطبيعّية، ألنّنا نرى أمم  
الطبيعّية ال حتيد سننها وال تقف عن سريها، وال تعفريها التبديالت وال يعيدها عن مسالكها اختالف احلركات. ها 

فيما كانت عليه  امك فانظر إليها يظهر لك صدق مقايل، وال تغّض النظر عن إسبانيا متدبـّر  هي األّمة اإليطالّية أما
إّن األّمة  –إىل أن يقول  –فيما آلت إليه، وإّن األمم ما صعدت إال بنفسها، وما هبطت إال من نفسها  امعترب  

علوم والصنائع قر املدقع وقتئذ ، وخلّوها عن الالعربّية يف صدر اإلسالم ما كان عددها يزيد عن املليونني، وأهّنا مع الف
وهي قاصرة عن إدارة نفسها وعاجزة عن  امليون   30قد أرغمت األكاسرة ودمغت القياصرة، واآلن بلغ عددها 

صيانة بالدها. إّن العثمانيني مع قّلة العدد، قد أرعبوا الدول الغربّية وأذّلوا اجلبابرة ... وتراهم من نصف قرن مع 
 –بالدهم وكثرة رجاهلم، يسفرمحون ملوك اإلفرنج وحيتمون هبم، ويزعمون أن ال حياة على البسيطة إال هبم. سعة 

: ال ميكن أن تنال أّمة من األمم سعادة ما إال بالتئام آحادها التئام أعضاء اجلسد بعضها ببعض، -إىل أن يقول 
 حركات أفرادها كأنصاف الدائرة منتهية  إىل نقطة وال حيصل هلا علّو الكلمة وبسطة امللك إال أن تصري مسالك
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عة نفسه وبالذات، وينظر إىل منف سعادة الكل غري خارجة عن حميط اجلنسية وأن يالحظ كّل منها منفعة الكل أوال  
 .11وبالعرض، حت يكون خري الكل كينبوع تتشعب منه جداول خريات اآلحاد" اثاني  

دها يف ظّل وتوحي كامال    ان طريق رجوعها إىل تطبيق اإلسالم تطبيق  إحياء األّمة اإلسالمّية ع الثالث:
 حكومة إسالمّية واحدة.

كتب السيد مجال الدين يف مقالة نشرهتا "العروة الوثقى" حتت عنوان "احنطاط املسلمني وسكوهنم وسبب 
ون هبا من عداهم من على يقينهم يباه اذلك" كتب يقول فيها: "إّن للمسلمني شّدة يف دينهم وقوة يف إمياهنم وثبات  

: ومه هذا نرى أهل هذا الدين يف هذه األيام بعضهم يف غفلة عّما يلّم بالبعض اآلخر وال -إىل أن يقول  –امللل 
يأملون ملا يأمل له البعض، فأهل )بلوجستان( كانوا يرون حركات اإلنگليز يف )أفغانستان( على مواقع انظارهم وال 

، ومل تكن هلم هزّة على إخواهنم، واألفغانيون كانوا يشهدون تدّخل اإلنگليز وال يضجرون وال جييش هلم جأش
متّسك املسلمني بتلك العقائد وإحساسهم بداعية احلق يف نفوسهم مع هذه احلالة اليت  -إىل أن يقول  –يتململون 

كار العقلّية منه: إّن األف خذ جممال  هم عليها ممّا يقضي بالعجب ويدعو إىل احلرية، ويسبق إىل بيان السبب ف
والعقائد الدينّية وسائر املعلومات واملدركات والوجدانيات النفسيىة وإن كانت هي الباعثة على األعمال وعن حكمها 

امللكة تصدر، بتقدير العزيز العليم، لكّن األعمال تثبتها وتقّويها، وتطبعها يف األنفس عليها حت يصري ما يعرّب عنه ب
عني احلكمة إىل أن يقول بعد تدبّر هذه األصول البّينة والنظر فيها ب –اخللق، وتفرّتب عليها آثارها اليت تالئمها و 

يظهر لك السبب يف سكون املسلمني إىل ما هم فيه مع شّدهتم يف دينهم... فإنّه مل يبَق من جامعة بني املسلمني 
علماء : وكان من الواجب على ال-إىل أن يقول  –بعها من األعمال يف األغلب إال العقيدة الدينّية جمّردة عّما يت

حبق الوراثة اليت شرّفوا هبا على لسان الشارع أن ينهضوا إلحياء الرابطة الدينّية ويتداركوا االختالف الذي وقع  اقيام  
هم حت يكون  مدارسيف امللك بتمكني االتفاق الذي يدعو إليه الدين وجيعلوا معاقد هذا االتفاق يف مساجدهم و 

لروح حياة الوحدة، ويصري كّل واحدة منها كحلقة يف سلسلة واحدة إذا اهتّز أحد  اكّل مسجد وكّل مدرسة مهبط  
 .12أطرافها اضطرب هلزّته الطرف اآلخر"

 الفصل الثالث: أهّم إنجازاته
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 إّن إجنازات السّيد مجال الدين كثرية وكبرية وهنا نشري إىل بعض أمّهها: 

بّث الوعي واليقظة بني األّمة اإلسالمّية ونشر الفكر اإلسالمي والنهضوي بني كوادرها ال سّيما  –ألف 
كبرية وأّدت   اعلمائها ورجاهلا السياسيني وال سّيما السياسيني وقد تركت جهود السيد مجال الدين يف هذا اجملال آثار  

ود السيد مجال ة. فمن التغيريات واألحداث اليت تأثّرت جبهإىل كثري من التغيريات االجتماعّية يف البلدان اإلسالميّ 
گليزي وقد ضد االستعمار اإلن اموّحد   االدين، األحداث اليت شهدهتا بالد اهلند واليت وقف فيها املسلمون موقف  

من و استطاع فيها املسلمون حف هويتهم اإلسالمّية واليت انتهت بالتايل إىل تأسيس دولة باكستان اإلسالمّية. 
هـ فإّن الثورة الدستوريّة وإن  1324التغيريات الكربى اليت تأثرت جبهوده وبفكره الثورة الدستوريّة يف إيران سنة 

عن عصر حياة السيد مجال الدين ولكّن املتأّمل يف األحداث اليت سبقت الثورة الدستوريّة ومّهدت هلا  اتأثرت زمني  
د السيد الفكرية والسياسّية اليت انتهت بالثورة الدستوريّة حتركت على ي جيد بوضوح أّن اخليوط األوىل من النهضة

 مجال الدين وهو أول من زرع بذور النهضة التغيرييّة يف إيران يف هنايات عهد القاجار.

فإّن  بفكر السيد االفغاين أو األسد آبادي، اوأّما ساحة مصر والشمال األفريقي، فهي أكثر البلدان تأثر  
عي اإلسالمي يف هذه املنطقة، وما تالها من النشاط اإلسالمي احلركي والفكري، مدينة بكليتها وأسسها حركة الو 

م بعد صراع عنيف مع  1897األوىل هلذا الرجل العظيم، يقول الدكتور حممد البهي: "مات مجال الدين يف سنة 
 التفكري يف اهلل حت انتشر كفاحه واّتاهه يف، ولكن ما أن تويف رمحه ااالستعمار الغريب استمر قرابة ثالثني عام  

مجيع أحناء العامل اإلسالمي، وخباصة يف تلك األحناء اليت تسّلط فيها األجنيب وعبث مبقّدسات املسلمني وبكراماهتم 
 واقتصادياهتم ومواردهم يف الثروة الطبيعّية. 

لماء اجلزائر ويف اجلزائر، يف مجعية ع مات مجال الدين، وظهر أثره يف مصر، حممد عبده ومدرسته السلفّية.
م(. ويف أندونيسيا يف حركة ّتديد "املنار". ويف اهلند،  1940)ملؤسسها املرحوم عبد احلميد بن باديس املتويف سنة 

م(، ويف أزهر اهلند يف  1941مجاعة أهل احلديث، ويف ندوة العلماء )ملؤسسها حمّمد شبل النعماين املتوىف سنة 
 .13م إىل )أكوري( ببيشاور يف الباكستان" 1948العلوم يف )ديوبند( اليت نقلت بعد تقسيم مدرسة دار 

إعداد جيل من العلماء والكوادر احلركيني احلاملني للفكر اإلسالمي النهضوي، والسائرين على  –ب 
اجملاميع  من هذهخطى السيد مجال الدين، يف خمتلف أقطار العامل اإلسالمي، وقد استمّرت مدرسة مجال الدين ض
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من املفكرين ومحلة الوعي اإلسالمي حت ظهرت آثارها يف كثري من بالد اإلسالم سواء على صعيد الفكري أو على 
 الصعيد السياسي.

صري من القادة، خّلفه بعد وفاته على أساس من املعرفة والتب يقول الدكتور البهي: "خلق مجال الدين جيال  
س من فهم صحي  لإلسالم وتعاليمه ويف توجيه العامل اجملّرب. فلم يكن مجال الدين اهلادئ الرزين، أو على أسا

قائد شعب أو شعوب ضّد اعتداء أجنيب قوي منّظم فحسب، بل كان مع ذلك رائد فكرة، ورائد فهم سليم 
ية الشيخ صلإلسالم. ولوال دفع مجال الدين األفغاين وتبصريه العلمي اإلسالمي ملا رأينا من بعده شخصية كشخ

حممد عبده، تتمّيز كل التمّيز عن أقرائنها يومئذ  يف فهم اإلسالم، ويف تقدير قيمه، ويف فهم احلياة وظروفها، وملّا 
وجد هذا النظام اإلسالمي الشامل للحياة اإلسالمّية يف ظل اإلسالم وتعاليمه الذي وضعه تلميذه املخلص حممد 

 . 14عبده"

 ة إلى إنجازات السّيد جمال الدينالفصل الرابع: نظرة تقييميّ 

 نلّخص النظرة التقييمّية إىل إجنازات السّيد مجال الدين ضمن النقاط التالية: 

ريها، يف نشر الوعي بني األمة اإلسالمّية واستنهاض رجاهلا وعلمائها ومفكّ  اكبري    اوفق السّيد توفيق   -1
وخلق تيار الفاعل من الوعي احلركي والفكر النهضوي بني الطبقة املفّكرة واملثقفة يف اجملتمع 

 اإلسالمي يف شّت املناطق وبني خمتلف شعوبه. 
فّية القومّية ة وبُناهتا باقتحام احلواجز الطائلقد متّيز السّيد من بني غريه من قادة الصحوة اإلسالميّ  -2

وتذليل العقبات اليت حتول بني تفاعل أجزاء األّمة وقطاعاهتا بعضها مع بعض، حت استطاع وهو 
 وعلماء كما عمل بني اإليرانيني، وأن يعمل ارجل شيعي إيراين أن يعمل مع السّنة األتراك حّكام  

لمائهم  دة يف شخصيته هي اليت مّكنته من التأثري بني رجال عبني األزهريني وكبار املقدرة الفري
كما عمل بني علماء الشيعة يف العراق وإيران، وهذه األّمة على اختالف طوائفها وقومياهتا من 

 شرق العامل اإلسالمي إىل غربه. 
ن عنه بفيلسوف و بالرغم من املوقع املتمّيز الذي احتّله مجال الدين بني علماء السّنة ممّا جعلهم يعربّ  -3

الشرق واحلكيم األكرب، وما إىل ذلك من العبارات الدالّة على موقعه الفكري والعلمي املتمّيز يف 
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، ومل تنظر إليه ابارز   اوفكري   اعلمي   اأوساط أهل السّنة، مل حيتّل السيد بني أوساط الشيعة، موقع  
إمّنا برزت الفكر والتحقيق العلمي. و  األوساط العلمّية الشيعّية كمفّكر كبري جاء جبديد يف عامل

شخصّية السّيد مجال الدين يف األوساط الشيعّية كشخصية مصلحة ذات أفكار سياسّية جديدة 
تدعو إىل حترير البالد اإلسالمّية ورقّيها، ونبذ الفرقة واخلالف، والوقوف أمام االستعمار الغاشم 

أهل  ذا فالسيد مجال الدين كان يعوزه يف بالدواهليمنة األجنبّية يف صف واحد وبقوة واحدة. وهل
ها، دخل إليها من خارج رجال   –من كّل عبقريّته  -السّنة العمق االجتماعي ألنّه كان بالرغم 

وكان يعوزه يف بالد الشيعة العمق الفكري والدييّن الذي ميّكنه أن حيتل املوقع القيادي الذي يؤّهله 
المي تغيري الشامل لذلك اجملتمع التقليدي، وحتويله إىل جمتمع إسللقيام مبا كان يطم  إليه من ال

 جديد، عامر بالعدالة، نابض باحلياة.
ومن األسباب اليت تركت بعض السلبّيات على نشاط السيد مجال الدين وحتركه النهضوي، تنّقله  -4

مق اجملتمعات اليت عوعدم استقراره يف منطقة معّينة، فلم يتمّكن يف حركته التوعويّة من النفوذ إىل 
 عمل فيها وال استطاع أن ينال بعمله التغيريي شبكة العالقات التحتّية يف بنائها االجتماعي. 

لكّل ما ذكرناه ولغريها من األسباب اليت يطول شرحها ضعفت العالقة بني مجال الدين والعاّمة  -5
ثقله  القة هذا أّدى إىل هزالمن اجلماهري املسلمة يف املناطق اليت كان يفرّدد إليها. وضعف الع

االجتماعي، ومن ّث فقدانه احلماية الكافية والسند الذي يستطيع أن يعتمد عليه يف املشروع 
التغيريي، وكان هذا من أهّم األسباب اليت جرّأت احلّكام واملفسدين عليه يف مجيع املناطق اليت 

يريي اخلطوة األوىل من مشروعه التغ حّل فيها وبدأ فيها نشاطه الفكري والسياسي، فما أن بدأ
على مصاحلهم ومواقعهم فطردوه بكّل سهولة، وعاملوه بكّل  احت أحّس املفسدون منه خطر  

 قسوة وإذالل، وأفشلوا بذلك ما كان يرومه من إشادة الوعي بني الناس ونشر أفكاره ومقاصده. 

 


