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�لمقدمة

مالحظات �فتتاحية

عندما بدأت العمل في هذا الكتاب، عام 2007، كان قد تم غزو بلدين ذاتْي أغلبية 
مسلمة هما أفغانستان عام 2001، والعراق عام 2003. وكانت أحداث الحاد عشر من 
أيلول/سبتمبر قد استخدمت كمسوغ لشن الحرب على البلدين، وهي األحداث نفسها 
يوضح  مؤخًرا.  اإلسالمية  والمجتمعات  اإلسالم  تمثيل  من  األكبر  الجزء  مثَّلت  التي 
الصور  أن   Filippo Osella)(( أوسيال  وفيليبو   Benjamin Soares سواريز  بنجامين 
النمطية عن اإلسالم والمسلمين كانت وما زالت صامدة. إن صورة »المال المجنون« 
الذي يقوم على بثِّ التطرف في أوساط »الجماهير المسلمة الواسعة الساذجة والطيبة 
التاسع  القرن  في  لالستعمار  المعادية  البريطانية  الكتابات  في  الموجودة  والجاهلة« 
المسلمين  الذين يضللون  الخطيرين  للصوفيين وللوهابيين  المزعومة  عشر، والصورة 
البسطاء في المستعمرات في غرب أفريقيا، والموجودة في الكتابات الفرنسية في القرن 
العشرين، تشكالن الجذور األصلية للوصف الحالي لإلسالم الراديكالي واإلسالموية 
في  األكاديمية.  الدوائر  في  بل  العامة،  الثقافة  وفي  الغربية،  اإلعالم  وسائل  معظم  في 
المخيال  في  أيقونية  مكانة  المحجبة  المسلمة  المرأة  صورة  فيه  تكتسب  الذي  الوقت 

الغربي، كتمثيل لآلخر المقهور والتابع بامتياز.

للطرق   K. Humayun Ansari أنصاري))(  همايون  كتبه  الذي  التقييم  في  ونجد 

 SOARES, Benjamin and OSELLA, Filippo. 2009. «Islam, politics, anthtropology» in  (1(
 Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.(. London: Royal Anthropological
Society, pp. S1-S2.
 ANSARI, K. Humayun. 2011. «The Muslim World in British Historical Imaginations:  (2(
 «Re-thinking Orientalism»?» in British Journal of Middle Eastern Studies, V. 38,
n. 1. Oxfordshire: Routledge, pp. 73-93.
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أواخر  من  الفترة  خالل  »الشرق«  وتحليل  وتصوير  بتصور  المؤرخون  بها  قام  التي 
البريطانية  بالقوة  ارتبطوا  ما  غالًبا  أنهم  الشعرين،  القرن  بداية  حتى  عشر  الثامن  القرن 
حقائق  وهي  اإلسالمية.  الشعوب  على  الغربية  للهيمنة  الموازي  وبالنمو  المتصاعدة 
بدأت في تشكيل الكتابات التاريخية؛ وتمثلت هذه الحقائق في أن اإلسالم يشكل نوًعا 
التوسع  أصبح  لقد  جوهرية.  وقيًما  ثقافّيًا  وجوهًرا  الحضارة،  بمفهوم  ومختلًفا،  متميًزا 
التنوير اإلنساني وجهوده - رؤية مهيمنة يدعمها الشعور  اإلمبريالي - والذي نتج عن 
التبشيري العام المتنامي والذي رأى في اإلمبراطورية البريطانية عناية إلهية، وأنها تساهم 
االستعماري.  للحكم  وتبريًرا  الشرق،  على  بريطانيا  بسمو  القائل  االفتراض  توكيد  في 
بيد أن هذا االتجاه كان متناقًضا مع »الغايات النبيلة« التي رفعها الحكم البريطاني، وهو 
»توسع  كتابه:  في   John Robert Seeley )1895-1834( سيلي  روبرت  جون  دفع  ما 
إنكلترا« الذي نشر للمرة األولى عام 1883، كيف يمكن لبريطانيا أن توفق بين حكمها 
البيض  المستعمرون  بها  يستمتع  التي  الديمقراطية  الهندية مع  االستبدادي لمستعمرتها 
والشعب البريطاني نفسه »كيف ألمة واحدة تمارس شكلين مختلفين بحدة من الحكم 
بال أي ارتباك، كيف لها أن تكون استبدادية في آسيا، وديمقراطية في أستراليا، وكيف 
لها أن تكون أكبر إمبراطورية إسالمية في العالم، وحامية آلالف من المعابد الوثنية؟!. 
أن  لها  وكيف  الروحاني،  والدين  الحر  الفكر  عن  مدافع  أقوى  هي  نفسه،  الوقت  وفي 
في  آسيا،  وسط  في  الروسي  الزحف  مقاومة  على  قادرة  عسكرية  إمبريالية  أكبر  تكون 

الوقت الذي تملئ فيه كوينزأيالند ومانيتوبا بالمستعمرين األحرار؟!«))(. 

لقد توافق أغلبية المستشرقين على افتراض مفاده أن األهم هو أن نجعل من الهنود 
والمسلمين والشرقيين أخياًرا رغًما عنهم. 

در��شة �لإ�شالم

الشرق األوسط  إلى دراسات  إدوارد سعيد  Diacritics، أشار  له مع مجلة  في حوار 
مجموعة  خبرتهم  قوام  اجتماعيون،  خبراء  هم  األوسط  الشرق  خبراء  معظم  »إن  قائاًل: 

 SEELEY, John Robert. 1911. The expansion of England: two courses of lectures. London:  (1(
MacMillan and Co., p. 205.



11

كأسمال  يرتدونها  ذلك،  إلى  وما  واإلسالم،  العربية  المجتمعات  عن  األكليشيهات  من 
بالية خلفها مستشرقو القرن التاسع عشر، ويدور قاموسهم الجديد حول مصطلحات من 
المفاهيم كما لو كانت  التحديث والنخب والتنمية واالستقرار، وهم يلوكون هذه  قبيل: 
العميق  جهلهم  وراءه  يختبئ  دخاًنا  يطلقون  الحقيقة  في  ولكنهم  عالمية.  صالحية  ذات 
بالموضوع الذي يدرسونه، يرى سعيد أن االصطالحات االستشراقية في القرن العشرين 
األراضي  في  أو  لبنان  في  لما يحدث  المرء  يعد  أن  يستطيع  هي مجرد خطاب قدحي ال 
العربية التي تحتلها إسرائيل، وفي الحياة اليومية لشعوب الشرق األوسط))(. بعد عامْين، 
سيطور سعيد هذه األطروحة مع موضوعات أخرى وينشرها في كتابه: »االستشراق«))(.

اإلسالمية«،  الدراسات  أو  األوسط،  الشرق  دراسات  حقل  »حالة  يوضح  لكي 
األوسط  الشرق  دراسات  رابطة  رئيس   Morroe Berger برغر  مورو  من  سيقتبس 
MESA حينذاك، والذي كتب في نشرة الرابطة MESA Bulletin عام 1967 أن الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا هي مناطق لم تكن مراكز ألي إنجاز ثقافي، ولن تكون كذلك 
في المستقبل القريب. وبالتالي ال تشكل دراسة لغات هذه المنطقة اعتراًفا بقيمتها في 
الثقافة الحدية. كما أن المنطقة لم تكن مركز قوة سياسية عظمى، وليس لديها اإلمكانية 
كذلك. وبالنسبة إليه، رأى برغر أن الشرق األوسط، وبدرجة أقل شمال أفريقيا، قد فقد 
قياًسا  والضجيج،  األخبار  عناوين  مستوى  على  حتى  المتحدة،  الواليات  إلى  أهميته 
بأفريقيا، أو أميركا الالتينية أو الشرق األقصى؛ يبدو أن الشرق األوسط، قد فقد عوامل 
جاذبيته للبحث بما ال يقلل من الصالحية والقيمة العلمية لدراسة المنطقة، وبما ال يؤثر 
على عمل الباحثين القائمين عليها. ومع ذلك، فإن هذا يحد لما »يجب أن نكون واعين 

به، ولقدرة الحقل على النمو من حيث عدد الدارسين والمدرسين«))(.

 SAID, Edward W. 2005. Power, Politics and Culture: interviews with Edward W. Said.  (1(
London: Bloomsbury, p. 34.
 SAID, Edward W. 1979. Orientalism. New York: Vintage. Besides being the title of his  (2(
 book, Orientalism was also the generic term that Edward Said employed to describe the
Western view on the Orient (the Middle East and/or Islamic world(, and was also the disci-
 pline by which that region and/or concept was, and is, approached systematically, as a topic
 of learning, discovery, and practice. It should be noticed that his book was published at the
time the Revolution in Iran was taking place.
 BERGER, Morroe. 1967. «Middle Eastern and North African Studies: developments and  (3(
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وشمال  األوسط  الشرق  منطقتا  تكف  لم  األخيرة،  األربعة  العقود  أوضحت  كما 
أفريقيا الحديثتان عن أن تكونا مركز االهتمام ألسباب سياسية واقتصادية واجتماعية. 
كبرى  سياسية  أهمية  على  مضى،  وقت  أي  من  وأكثر  اآلن،  المنطقة  فإن  وبالطبع، 
في  اإليرانية  الثورة  اندالع  فبعد  أيًضا.  ألوروبا  ولكن  المتحدة،  للواليات  فقط  ليس 
الكثيرون  أخذ  العلمنة،  نظرية  النطاق بحدود  الواسع  السبعينيات، واالعتراف  أواخر 
النمطية  الصور  عزز  بما  الحداثة،  مع  والمسلمين  اإلسالم  توافق  عن  التساؤل  في 
االستشراقية القديمة التي وضعت الشرق األوسط أو/والعالم اإلسالمي في إطارها. 
العرب والمسلمون واإلسالم  المختلفة، أصبح  أنواع وسائل اإلعالم  انتشار  وبفضل 
أكثر وأكثر تحت تسليط الضوء، وعرضة للعديد من األسئلة التي أثيرت خاصة تلك 
المتعلقة بالسياسة: من قبيل؛ هل اإلسالم متعارًضا مع التحديث، هل اإلسالم متعارًضا 
وحقوق  التعددية  على  إسالمية  حكومة  وجود  عواقب  هي  ما  الديمقراطية؟))(.  مع 
أو  للقوميات  العابر  اإلسالمي  التهديد  من  يخشى  أن  للغرب  هل  والمرأة؟  األقليات 
أن  بيد  اإلسالم؟))(.  في  والدين  الدولة  بين  العالقة  هي  ما  الحضارات؟  صدام  من 
القرن  وبداية  التاسع عشر  القرن  نهاية  في  ترددت  لقد  بالجديدة،  ليست  األسئلة  هذه 
العشرين أفكاٌر حول اإلسالم والشرق األوسط))(. وفي رد فعل مضاد، حاول آخرون 
الديمقراطية.  مع  ومتوافًقا  »حداثّيًا«  يكون  أن  على  قادر  اإلسالم  أن  على  يبرهنوا  أن 
حول  الثقافي  الحديث  من  الكثير  ثار  أيلول/سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحداث  منذ 
المسلمين وسياساتهم حيثما يوجدون. لذا، فمن غير المدهش أن نشاهد وأن نسمع 

needs» in MESA Bulletin, V. 1, n. 2 (November(. Tucson: Middle East Studies Associa-
tion, p. 16 cited in SAID, 1979: p. 288.

 FULLER, Graham E. 2003. The future of political Islam. New York: Palgrave Macmillan,  (1(
pp. 121-2.

 ESPOSITO, John L. 1997. «Claiming the Center: Political Islam in Transition» in Harvard  (2(
 International Review (Spring(. Cambridge, Massachusetts: Harvard International Relations
 Council; FULLER, Graham E. 2003; LAPIDUS, Ira M. 1975. «The Separation of State and
 Religion in the Development of Early Islamic Society» in International Journal of Middle
East Studies, V. 6, n. 4 (Oct.(. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 363-385.
 For further details see VATIN, Jean-Claude. 1980. «Introduction à «Islam, Religion et  (3(
politique»» in Revue de l»Occident musulman et de la Méditerranée, V. 29, n. 1. Aix-
en-Provence: MMSH-IREMAM, pp. III-XIV.

=



13

العديد من المعلقين وهم يعملون على تقديم جرعات جوهرية عندما يكون الحديث 
عن اإلسالم والمسلمين.

آراء  السواء  على  الغربي  واإلعالم  األكاديمي  الخطاب  فيه  أنتج  الذي  الوقت  في 
تجسيدية عن اإلسالم والمسلمين بغزارة، فإن مثل هذه اآلراء صدرت أيًضا من داخل 
ال  أحادية  وحدة  باعتباره  لدينهم  وتمثيالتهم  المسلمين  تأويالت  عبر  نفسه،  اإلسالم 
للواقع،  أو وصف مبسط  تأمالت  التمثيالت مجرد  متغيرة. ولم تكن هذه  زمنية وغير 
لها  أن  إذ  الخارجي،  العالم  في  بالفعل  الواقعة  والدينية،  االجتماعية  للتفاعالت  أو 
أرضية  على  يقف  ما  كل  إنتاج  نحو  تتجه  المفاهيم،  تشكيل  فبإعادتها  توليدية.  قوة 
إليه في الخطاب نفسه. ومن الضروري االنتباه  المشار  الواقع  صلبة، وبالتالي تكثيف 
وكذلك  عالمية،  أو  دولتية  رسمية  أو  أكاديمية  كانت  سواء  الخطابات  هذه  أصل  إلى 
الخطاب الموجود في بحثنا هذا، ربما تصبح هذه الخطابات سلطوية ومعيارية يمكن 
من خاللها أن تفهم وأن تختبر أو تشرع أو تنازع السياسة في المجتمعات اإلسالمية. 
ويجب علينا أن نتذكر أيًضا أن الخطابات التي تبدو سلطوية والممارسات االنضباطية 
هؤالء  نحذر  أن  يجب  كما  بنتائجها.  التنبؤ  يمكن  بالضرورة  وليس  شمولية،  ليست 

الذين جادلوا بأن الدين هو أساس الهوية اإلسالمية والممارسات السياسية))(. 

من المالحظ أنه كانت هناك فورة في دراسات المنطقة ولغاتها في العقود الماضية. 
على  قاموا  الذين  اإلسالمي  العالم  من  أو  الغرب  من  سواء  الباحثين  عدد  نما  لقد 
محلي،  مخبر  مجرد  المسلم  الباحث  يعد  ولم  كبير.  بشكل  وتدريسه  اإلسالم  دراسة 
من  بأبحاٍث  القيام  على  شيء،  أي  وقبل  أواًل  قادر،  شخص  لكنه  سعيد،  إدوارد  بتعبير 
موقع المراقب بفضل خلفيته وخبرته الشخصية وقدرته على استيعاب اللغة والعادات 
والتاريخ،  واألدب،  اللغويات،  حقول  اآلن  أصبحت  لقد  والثقافية،  العقلية  والطبائع 
الدين  وبالطبع  والجغرافيا،  االجتماع،  وعلم  واألثنربولوجيا،  واالقتصاد،  والسياسة، 

وكذلك المجتمع ودراسات الجندر واإلعالم وغيرها أكثر شيوًعا.

التأكيد على  الرقمي هو استمرار  العالم ما بعد الحداثي  مع ذلك، فمن أهم معالم 
وتساهم  اإلسالمي.  العالم  و/أو  األوسط  الشرق  عليها  ُيصور  التي  النمطية  الصور 

 SOARES and OSELLA, 2009: S2.  (1(
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تنميطية  قوالب  وضع  في  األخرى  اإلعالمية  الوسائل  وكل  والتلفزيون  السينما 
الثقافي من هيمنة الشيطنة األكاديمية والخيالية للشرق  »وكّثفت هذه القولبة والتنميط 

الغامض«))(.

ه عام 1902 ألفريد تايير ماهان  من الشائع اعتبار أن مفهوم »الشرق األوسط« قد صكَّ
)1840-1914( في محاولة لوصف المنطقة الممتدة من البحر المتوسط حتى الهند))(. 
المسلمين.  المفهوم قريًنا بكل ما يصف اإلسالم و/أو  الحين، أصبح هذا  ومنذ ذلك 
»الشرق  مصطلح  استخدام  عند  ولغوي  سياسي  تطور  حدثت  األخيرة  اآلونة  وفي 
أفغانستان، وفي  المغرب حتى  الممتدة من  المنطقة  إلى  يشير  الكبير« والذي  األوسط 
أن »الشرق  يعتبرون  الباحثين  بعض األحيان، حتى جنوب شرق آسيا. وال زال بعض 
يمكن  التي  للحقيقة  ومتماسًكا  واحًدا  موضوًعا  اإلسالمي«  »العالم  أو  األوسط« 
الوقائع  تكون  أن  محاولين  أطرهم،  خالل  من  تحليله  في  ويستمرون  بها،  اإلمساك 
عرضة  بالتأكيد  المعرفة  هذه  »موضوع  فإن  لسعيد،  وطبًقا  معه.  منسجمة  الخارجية 
للفحص؛ إذ أن هذا الموضوع هو »حقيقة« تتطور وتتغير وربما تحول نفسها بالطريقة 
معرفة  إن  مستقرة.  ووجودّيًا  باألساس  أنها  رغم  باستمرار،  الحضارات  بها  تقوم  التي 
الشيء معناها السيطرة عليه، وامتالك سلطة عليه. تعني هذه السلطة لنا )أي: الغرب( 
وهو  نعرفه،  أننا  إذ  اإلسالمي(؛  العالم  و/أو  األوسط  )الشرق  له  استقالل  أي  إنكار 

يوجد، بشكل ما، كما نعرفه«))(.

والخبراء  والباحثين  المفكرين  بعض  يتحدث  أن  للدهشة  المثير  من  ليس  لذا، 
وجهابذة الصحافة وصانعي الرأي عن اإلسالم والعالم اإلسالمي )أي: عما يزيد عن 
حول  المنتشرة  المختلفة  واللغات  المجتمعات  من  عشرات  البشر،  من  ونصف  مليار 
كبرى  تعميمات  حوله  المرء  ينسج  أن  يمكن  بسيًطا  موضوًعا  كان  لو  كما  كله(  العالم 
واإلسالم  والديمقراطية،  اإلسالم  بين  التوافق  عن  معلًقا  العديدة،  بلدانه  تاريخ  عن 

 SAID, 1979: p. 27.  (1(
 MAHAN, Alfred Thayer. 1902. «The Persian Gulf in International Affairs» in National  (2(
 Review (September(, pp. 27-45 cited in HALLIDAY, Fred. 2011. Shocked and Awed: How the
War on Terror and Jihad have changed the English Language. London: I.B. Tauris, p. 268.

 SAID, 1979: p. 32.  (3(
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وحقوق اإلنسان، واإلسالم والتقدم. على الرغم من أن الكثير من الباحثين ذوي العلم 
أماكن  في  يحدث  ما  حول  بآرائهم  لإلدالء  الجماهيري  اإلعالم  في  بازدياد  يظهرون 
فهناك  ذلك  مع  ومصر،  وسوريا  وليبيا  وتونس  وإسرائيل،  وفلسطين  مصر  مثل  عديدة 
التاسع  القرنين  استشراق  إلى  يعود  ما  المناطق،  هذه  حول  البحثي  العمل  من  الكثير 
اإلسالمية  والدراسات  األوسط  الشرق  مثل  مصطلحات  في  خاصة  والعشرين،  عشر 

نفسها.

أوجه  بعض  في  المعاصر  الخبير  في  التفكير  على  اعتدنا  »ألننا  سعيد:  قال  وكما 
فقدنا  لقد  المنطقة«،  »دراسات  في  خبيًرا  كان  لو  كما  الحياة،  أوجه  بعض  أو  الشرق، 
المعرفة  من  عظيم  بقدر  )بالطبع  ا  معمّمً المستشرق  يعتبر  أن  لكيفية  الصحيح  المعنى 
في  مهارات  من  طور  ا  فّذً شخًصا  باعتباره  الثانية،  العالمية  الحرب  حتى  المتخصصة( 
صناعة مقوالت ُخالصية. وأعني بهذه المقوالت الخالصية؛ هو أن المستشرق عندما 
في  الدين  أو  العربية  اللغوية  القواعد  حول  ولنقل  معقدة،  غير  أفكار  لصياغة  يتصدى 
يقوم  وبالتالي  ككل،  الشرق  حول  كلية  مقوالت  صياغة  بصدد  أنه  يعتقد  فإنه  الهند، 
المادة  من  واحد  جزء  عن  منفصلة  دراسة  كل  تصبح  وبالتالي  الشرق.  هذا  بتلخيص 
كل  أن  به  المعتقد  من  وألنه  للمادة.  العميقة  الشرقية  اختزالية  بطريقة  تؤكد  الشرقية 
الشرق قد تم جمعه مًعا بطريقة عضوية عميقة، فمما يضفي الكثير من المعنى التأويلي 
للباحث المستشرق أن يعتبر بوجود دالئل مادية يقوم بالتعامل معها كمرشد على فهم 

هذه األشياء باعتبارها شخصية، وعقل وأخالق وروح شرقية«))(.

ينبغي للعالم االجتماعي كي يتحول إلى خبير في »الدراسات اإلسالمية« أن يدرس 
أو  إليه  للعلم االجتماعي، وأن يعرف اإلسالم كحقيقة. وبالنسبة  »اإلسالم« موضوًعا 
إليها »فال زال هناك أشياء من قبيل المجتمع اإلسالمي والعقل العربي والنفسية الشرقية«. 
حتى هؤالء الذي يتخصصون في دراسة العالم اإلسالمي المعاصر، يستخدمون على 
نحو بال نصوًصا مثل القرآن لفهم كل أوجه المجتمع المصري أو الجزائري المعاصر. 
قدًرا  يمتلك  أن  المستشرقون،  صوره  كما  السابع  قرنه  ونموذج  باإلسالم،  »ويفترض 
من وحدة تتملص من التأثيرات األكثر أهمية، وحداثة للكولونيالية واإلمبريالية وحتى 

 SAID, 1979: p. 255.  (1(
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السياسة العادية))(.يستخدم كتَّاب كثيرون مثل جيل كيبل))(، وماليز روثفين))(، وبرنارد 
التاريخ، واألنثروبولوجيا االجتماعية والعلوم  لويس))(، وآخرون من خالل استخدام 
السياسية واالقتصاد والجغرافيا السياسية باعتبارها خلفيات علمية، مفاهيم استشراقية 

في محاوالتهم لتحليل الواقع طبًقا ألفكارهم المسبقة.

صلبة  بنية  توظيف  وإغواء  خطر  االستشراق  حول  سعيد  مخاوف  أهم  من  كان 
سبيل  على  وغيرهم))(.  أنفسهم  على  السابقين  المستعمرين  قبل  من  الثقافية  للهيمنة 
اإلسالم  عن  المؤدب  الوهاب  عبد  أو  الطيبي))(  وبسام  زكريا))(  فريد  يتحدث  المثال، 
للكنيسة  مماثلة  وسياسية،  دينية  بنيوية  كوحدة  أو  جغرافي  وجود  له  كان  لو  كما 
 «The Malady of Islam» الرومانية الكاثوليكية. بعد أن كتب عبد الوهاب المؤدب
اإلسالموية،  وأخطار  اإلسالم  انحطاط  حول  المتشائمة  الكليشيهات  كل  حلل  حيث 
تونس  األم  بلده  في  وخاصة  العربي  العالم  في  األخيرة  باألحداث  فوجئ  أنه  ويبدو 
وفيه   «Printemps de Tunis: la métamorphose de l'histoire» لكتابة  دفعه  مما 
نظريات  وإفالس  والديمقراطية  والالعنف  العالمية  القيم  عن  متفائلة  بروح  يتحدث 
صدام الحضارات، ونهاية التاريخ والالئكية. غير أن كتبه في الحقيقة ال تساعدنا على 

ية مثل هذه األحداث المركبة))(.  فهم ماهية وكيفية وعلِّ

 SAID, 1979: pp. 301.  (1(
 KEPEL, Gilles. 2000. Jihad: expansion et déclin de l'islamisme. Paris: Gallimard. [Spanish  (2(
translation used La yihad: expansión y declive del islamismo. Barcelona: Círculo de Lector-
es, 2001; English translation, Jihad: the trail of Political Islam. London: I.B. Tauris, 2002].

 RUTHVEN, Malise. 2002. «Radical Islam»s failure» in Prospect 76 (July(, pp. 30-35.  (3(
 LEWIS, Bernard. 2001. What went wrong? Western impact and Middle Eastern response.  (4(
Oxford: Oxford University Press.

 SAID, 1979: p. 25.  (5(
 ZAKARIA, Fareed. 2009. «Learning to live with Radical Islam» in Newsweek, March  (6(
09, pp. 12-19.

 TIBI, Bassam. 1998. The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New  (7(
World Disorder. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
 MEDDEB, Abdelwahab. 2002. La maladie de l'Islam. Paris: Seuil. [Portuguese translation  (8(
 used A doença do Islão. Lisboa: Relógio d»Água, 2005; there is also an English translation,
The malady of Islam. New York: Basic Books, 2003]; and Printemps de Tunis: la metamor-
phose de l»Histoire. Paris: Albin Michel, 2011.
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العام  في  نشرها  تم  مقالة  في   Anshuman A. Mondal)(( موندال  أنشومان  كتب 
2003، قائاًل: »إن التأكيد على الصعوبة التي تلقاها معظم الدول اإلسالمية في التكيف 

التاسع  القرن  إصالحيو  فشل  لقد  نفسه،  اإلسالم  في  يتمثل  السياسية  الليبرالية  مع 
لمرة  ولو  يذكر  لم  موندال  أن  بيد  الغربية«.  والحداثة  إيمانهم  بين  التوفيق  في  عشر 
السكان  بمنع  االستعمارية  القوى  بها  قامت  التي  والوحشية  الكولونيالية  تأثير  واحدة 
الرفض تجاه كل  والليبرالية، وهو سلوك عمق شعور  الديمقراطية  ثمار  األصليين من 
الكثير من الخطابات حول حاجة اإلسالم إلى  أيًضا طرح  ما يأتي من الغرب. لقد تم 
أطروحة  وهي  اإلسالمي))(،  العالم  وخارج  داخل  مناقشته  تمت  أمر  وهو  اإلصالح، 
غياب  حول  االجتماعية  النظريات  وكذلك  عشر،  التاسع  القرن  استشراق  تستعيد 
اإلصالح الديني في اإلسالم والعروة الوثقى بين الدين والسياسة، على نحو يتجاهل 
تقاليد اإلصالح العريقة في اإلسالم، ويتجاهل حقيقة أن العديد من البلدان الغربية قد 

استخدمت الدين لتحقيق أهداف سياسية. 

إنما  التحديث  الغربيون أن فشل اإلسالم في  النقاد  عي  طبًقا لموندال، »غالًبا ما يدَّ
القيود  من  خفف  ما  هو  اإلصالح  إن  ويقال  ديني.  إصالح  بال  أنه  حقيقة  إلى  يرجع 
العقالني  الفرد  وظهور  الرأسمالية  تطوير  إلى  وقاد  القروسطية،  للمسيحية  الفكرية 
كأداة  البروتستانتية  تطور  إلى  أيًضا  نظر  لقد  المجتمع.  في  التأسيسية  القاعدة  باعتباره 
لعلمنة المجتمع األوروبي. ومًعا تبلورت هذه التطورات في شكل مؤسسات سياسية 
نفس  على  سائًرا   ،Timur Kuran كوران  تيمور  ويجادل  وديمقراطية«))(.  دستورية 
المنطق، بأن ما أدى إلى تباطؤ النمو االقتصادي للشرق األوسط لم يكن الكولونيالية 
العاشر  القرن  من  بداية  اإلسالمية  القانونية  المؤسسات  كانت  ما  بقدر  الجغرافيا  أو 
التاسع عشر، بدأ استزراع المؤسسات االقتصادية الحديثة  القرن  فصاعًدا. ومع قدوم 

 MONDAL, Anshuman A. 2003. «Liberal Islam?» in Prospect 82 (January(, pp. 28-33.  (1(
 BEININ, Joel and STORK, Joe (eds.(. 1997. Political Islam: essays from Middle East  (2(
 Report. Berkeley/LosAngeles: University of California Press, pp. 3-4; BENZINE, Rachid.
2004. Les nouveaux penseurs de l'islam. Paris: Albin Michel; MEDDEB, 2002; MOAD-

 DEL, Mansoor and TALATTOF, Kamran (eds.(. 2002. Modernist and fundamentalist
debates in Islam: a reader. New York: Palgrave Macmillan.

 MONDAL, 2003: p.28.  (3(
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في الشرق األوسط ، غير أن اقتصاده لم ينجح. وال يشرح كوران ما الذي حدث بين 
حدث  قد  االستزراع  هذا  أن  حقيقة  يذكر  وال  عشر،  والثامن  عشر  الحادي  القرنين 

الكولونيالية))(.  العنف اإلمبريالي والوحشية  باستخدام 

-Be كيد  وبنجامين   Max Weber )1920-1864( فيبر نظريات ماكس   اتضحت 
التي  الحكومة،  وأنماط  والرأسمالية  البروتستانتية  عن   jamin Kidd )1916-1858(
االستبداد  عن  مونتسكيو  وتنميط  اإلنتاج  أنماط  عن  ماركس  كارل  نظرية  طورت 
التي  ذاتها  الفترة  وهي  العشرين  القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن  نهاية  في  الشرقي، 
والعسكرية  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  الغربية  البالد  بعض  قوة  فيها  تجلت 
العظمى  بريطانيا  مثل  البروتستانتية  البلدان  خاصة  والثقافية،  والعلمية  والمؤسسية 
الوضعية  التي كانت شهدت زخم هيمنة  الثالثة  الجمهورية  في  فرنسا  وأيًضا  وألمانيا، 
وتطبيق الالئكية. من خالل نظرياتهم، حاول فيبر وكيد )والذي كان عنصرّيًا على نحو 
واضح( أن يبررا الوضع الواقع في زمانهم بالرجوع إلى ما اعتقدا أنه حدث مع عملية 
اإلصالح الديني، مستعرضين األوضاع الماضية ومحاولين أيًضا أن يفسروا »تخلف« 

الرومانية.  الكاثوليكية  البلدان 

مسيحية  في  تاريخية  عملية  وهو  الديني،  اإلصالح  يتضمن  لم  األمر،  حقيقة  في 
الحركة  استهدفت  لقد  القروسطية؛  للمسيحية  الفكرية  القيود  تخفيف  الغربية،  أوروبا 
وسياسي  ديني  عنف  عنها  نتج  كما  روما،  في  الكاثوليكية  الكنيسة  مظالم  مع  التعامل 
الثالثين  لحرب  حًدا  وضعت  التي  وستفاليا  معاهدة  مع   ،1648 عام  إال  ينتِه  لم  هائل 
وفي   .1685 نانت  مرسوم  إلغاء  مع  الدينية  العداوات  استمرار  من  الرغم  على  عاًما، 
العديد من البلدان التي شهدت اإلصالح، لم يكن من الوارد أن يكون هناك رعية للتاج 
البلدان  من  العديد  أن  كما   )cujus regio، ejus religio( دينه  على  وليس  لألمير  أو 
والنرويج  والدانمارك  العظمى،  )بريطانيا  مثل  رسمية  أديان  لها  اليوم  البروتستانتية 

وفنلندا والسويد حتى عام 2000(.

فيؤكد  اإلسالم؛  في  والدولة  الدين  بين  فصل  هناك  ليس  السائدة،  للحكمة  طبًقا 

 KURAN, Timur. 2010. The long divergence: how Islamic law held back the Middle  (1(
East. Princeton: Princeton University Press.
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شخصيته  يجعل  ما  هذا  كان  ولقد  البداية«،  منذ  دولة  كان  »اإلسالم  أن  غللنر  إرنست 
معظم  تجزم  العالمية))(.  العلمنة  عملية  في  ودرامّيًا«  واضًحا  »استثناًءا  تمثل  الدينية 
فإن  بالدين،  السياسة  يدمج  اإلسالم  دام  ما  بأنه  اإلسالمية  األصولية  حول  القراءات 
فكرة الدولة تنبع من المنطق الداخلي لإلسالم. وعبر كل االختالفات المعرفية، يصبح 
الدولة  بين  بقية األديان ال يميز  النقيض من  التأكيد على أن اإلسالم على  البديهي  من 
اإلسالمية  الدولة  فكرة  إن   .regnum والمملكة   sacerdotium الكهنوت  أو  والدين، 
تنبع من الطبيعة الالهوتية لإلسالم نفسه. وال زالت هذه الحجة التي يتشاركها عدد من 
وسيد   )1979-1903( المودودي  األعلى  أبي  مثل  الكبار  اإلسالميين  األيديولوجيين 
 Fusion قطب من مصر )1906-1966( وهو ما يطلق عليه عرفان أحمد »إطار الدمج
خاصة  اإلسالم،  حول  الكتابات  معظم  بأخرى  أو  بطريقة  تشكل   ،)((»Framework

»األصولية اإلسالمية«))(. 

 GELLNER, Ernest. 1992. Postmodernism, reason and religion. London: Routledge,  (1(
pp. 5-9.
 AHMAD, Irfan. 2009. «Genealogy of the Islamic State: reflections on Maududi»s  (2(
political thought and Islamism» in Journal of the Royal Anthropological Insti-
tute (N.S.(, pp. S145-S162.
 Examples of this position are BRUCE, Steve. 2000. Fundamentalism. Cambridge: Polity;  (3(
 HUNTINGTON, Samuel. 1996. The clash of civilizations and the remaking of world
 order. New York: Simon & Schuster; ISMAEL, Tareq Y. and ISMAEL, Jacqueline S.
 1985. Government and politics in Islam. London: Pinter Publishers; KRISHNA, Gopal.
 1972. «Piety and Politics in Indian Islam» in Contributions to Indian Sociology, V. 6,
 n. 1 (Jan.(. New Delhi: Sage Publications, pp. 142-171; LAMBTON, Ann K. S. 1988.
 «Introduction» in FERDINAND, Klaus and MOZAFFARI, Mehdi (eds.(. Islam: State
and Society. Oxon: RoutledgeCurzon, pp. 1-10; LAWRENCE, Bruce B. 1995. Defend-
 ers of god: the fundamentalist revolt against the modern age. Columbia: University
of South Carolina Press; LEWIS, Bernard. 1991. The political language of Islam. Chi-
 cago: University of Chicago Press; LEWIS, Bernard. 1996. «A historical view: Islam
 and liberal democracy» in Journal of Democracy, V. 7, n. 2 (Apr.(. Baltimore: The Johns
 Hopkins University Press, pp. 52-63; MADAN, T.N. 2010. Modern myths, locked minds:
secularism and fundamentalism in India. New York: Oxford University Press; VATIKI-
 OTIS, Panayiotis J. 1987. Islam and the state. London and New York: Routledge; VON
 GRUNEBAUM, Gustave E. 1953. Medieval Islam: a study in cultural orientation.
 Chicago: University Press; WATT, William Montgomery. 1988. Islamic fundamentalism
 and modernity. London: Routledge; and WEINER, Myron. 1987. «Political change: Asia,
 Africa and the Middle East» in WEINER, Myron and HUNTINGTON, Samuel (eds.(.
Understanding political development. Boston: Little Brown, pp. 33-64.
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والسياسية،  الدين  بين  يفصل  ال  اإلسالم  كان  إذا  الحال،  هي  هذه  كانت  وإذا 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  الموجودة  الدول  عدد  ثلثْي  أن  حقيقة  نفسر  أن  لنا  فأنَّى 
)المؤتمر اإلسالمي سابًقا( هي دولة تعتبر نفسها دواًل علمانية و/أو تفصل بين الدين 
المسلمين  المفكرين  من  العديد  أن  حقيقة  أن  نفسر  أن  لنا  كيف  أو  والسياسة؟))(. 
نعماني  شبلي  أو   )1895-1844( علي  وشيراغ   )1898-1817( خان  أحمد  سيد  مثل 
أنه  الدين والدولة، كما  بين  بالفعل يفصل  أن اإلسالم  إلى  )1857-1914(، قد ذهبوا 
عقدّيًا ال يتضمن وجود دولة إسالمية، وهو خط فكري عمل المفكر المصري الشيخ 
علي عبد الرزاق )1888-1966( على تفصيله، وقد قدم هذه الحجة في أعقاب إلغاء 

الخالفة عام 1924؟.

المناهج  أن  غير  معادية.  حتى  وربما  تماًما  مختلفة  السابق  اإلطار  استنتاجات  إن 
التي استخدمت للوصول إلى هذه االستنتاجات النسبية هي دينية؛ إذ أنها تتوافق على 
أقوال  على  )المشتملة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  خاصة  الدينية،  النصوص  مركزية 
الفيلولوجي  المنهج  ويقع  معينة.  استنتاجات  إلى  للوصول  وأفعاله(،  محمد  النبي 
هذه  من  المركز  في  النصوص،  هذه  في  األساسية  الكلمات  معاني  بحل  والمعني 
إندونيسيا،   إلى  المغرب  بتطبيقها من  يعتقد  التي  »الشريعة«،  االقترابات. ولعل مفهوم 
 The Islamic اإلسالمي  »القانون  إلى  تترجم  ما  غالًبا  وهي  الكلمات،  هذه  أهم  من 
Law«، غير أنها تعني حرفّيًا في العربية »النهج أو الطريقة« وتستحضر بمعاني مجردة 

مفاهيم العدالة وحكم القانون. 

تعاملت األدبيات المتنامية في العلوم االجتماعية هذه األراضي المتجاورة والممتدة 
مفهوم  وألن  متجانسة.  تحليل  كوحدة  الصين  حتى  أوراسيا  جنوب  عبر  المغرب  من 
المسلمين  وألن  المسلمة،  األغلبية  ذات  البلدان  على  يدل  تعبير  هو  اإلسالمي«  »العالم 
البيئة  للكلشيهات االستشراقية هو  الشرق األوسط، وهو طبًقا  فقط في  متواجدين  ليسوا 
إلى  ليشير  الكبير«  األوسط  »الشرق  وهو  جديد  تعبير  صك  تم  فقد  للمسلمين،  الطبيعية 
المنطقة الممتدة من المغرب إلى أفغانستان، وفي بعض األحيان إلى جنوب شرق آسيا.

 For further details, see the official website of the Organisation, http://www.oic-oci.org/,  (1(
and the legal frameworks of each member state.
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 The Greater Middle الكبير  األوسط  »الشرق  كتاب  نشر  تم   ،2007 العام  في 
East«))(، بهدف تقديم دراسة مقارنة للتاريخ، ولعالقات الدولة والمجتمع واإلسالموية 

تم  التي  المنطقة  في  ذلك  إلى  وما  والصراع،  والطاقة  والحرب  واإلقليمية  والقومية 
وأفغانستان  وباكستان  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  مجموع  باعتبارها  تحديدها 
المفهوم  للتدليل على هذا  وجمهوريات وسط آسيا والقوقاز. وقد سيقت عدة حجج 
إسالمية  إمبراطوريات  ثالث  من  جزًءا  كانت  الكبير  األوسط  الشرق  بلدان  أن  وهي؛ 
نتيجة لضغوط  وقد شهدت  والعثمانيين.  بفارس،  والصفوية  الهند،  مغول  عظيمة هي 
على  والمجتمع  الدولة  عالقات  من  شوه  قد  تسلسلّيًا«  »تصنيًعا  الكولونيالية  الحداثة 
السواء. وقد شكل هذا الجزء من العالم فراًغا للقوى تنافست القوى الكبرى فيما بينها 

لالستيالء على الوقود وموارده األخرى))(.

 An Atlas of Middle األوسط  الشرق  شؤون  أطلس  نشر  تم   ،2010 العام  في 
D«، »دول الشرق األوسط«، هناك قائمة بالدول  ))(Eastern Affairs. وفي القسم »د 

التي تعتبر طبًقا للمؤلفين هي جزء من المنطقة، على الرغم من وجودها على أطراف 
المنطقة القصوى، مثل أفغانستان والمغرب: ولهاتين البلدين لغتان مختلفتان، وتقاليد 
يعتبران  ذلك  مع  مختلفة،  اقتصادية  وأحوال  مختلفة،  سياسة  وتواريخ  مختلفة،  دينية 
بلدان شرق أوسطيْين. تردد هذه األداة المعرفية أفكار استشراق القرن التاسع عشر عن 
الشرق. وجادل غيرترود بل Gertrude Bell بأن هذا يعود إلى نجاح اإلدارة البريطانية 
في مصر وكذلك في الخليج العربي وفي الحدود الشمالية الغربية للهند، والتي جعلت 
من الشرق أرًضا واحدة، وإذا كانت الحملة البريطانية قد حطمت على بوابات كابول، 

فإن »هذا يثير امتعاض السائح اإلنكليزي في شوارع دمشق«))(.

 AMINEH, M. Parvizi (ed.(. 2007. The Greater Middle East in global politics: social science  (1(
perspectives on the changing geography of the world politics. Leiden: Brill.
 For a review on this book see NOURZHANOV, Kirill. 2009. «The Greater Middle East  (2(
 in global politics: social science perspectives on the changing geography of the world
politics» in Central Asian Survey, V. 28, n. 1. Oxfordshire: Taylor and Francis, pp. 79-80.
 ANDERSON, Ewan W. and ANDERSON, Liam D. 2010. An Atlas of Middle Eastern  (3(
Affairs. London/New York: Routledge.
 BELL, Gertrude. 1958. From her personal papers, 1889-1914. London: Ernest Benn, cited  (4(
in SAID, 1979: p. 229.
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كما  وفعلي،  حقيقي  كوجود  الكبير  األوسط  الشرق  مفهوم  معاملة  تتم  إذن، 
كانت  لو  وكما  بعضها،  عن  القاصية  الجغرافيات  بين  سياسية  وحدة  هناك  كانت  لو 
معرفة، ولنقل، التاريخ الطاجيكي يمكنا من فهم األحداث في الجزائر، وكما ولو كان 
األحداث  خالل  مصر.  في  األوضاع  فهم  على  هذا  يساعده  اإليراني  بالتاريخ  خبيًرا 
إذا كانت  التساؤل عما  الشائع  2011، كان من  مبارك في مصر  تنحي  إلى  قادت  التي 
يتساءل  )ولم  الماللي  يحكمها  إيران  مثل  ثيوقراطّيًا  بلًدا  تصبح  أن  تواجه خطر  مصر 
الوحيدة  الهيئة  هم  الماللي  أن  الصحيح  من  وهل  ثيوقراطية،  بالفعل  إيران  هل  أحد 
التي تحكم الدولة وتسيطر على الحكومة( ومن الصعب فهم هذا الخط من اإلدراك؛ 
إذ أن للبلدين لغتان مختلفتان )الفارسية واللهجة المصرية من العربية(، وتقاليد دينية 
مختلفة )حيث مصر سنية، وإيران شيعية(، وتاريخ سياسي مختلف )حيث كانت مصر 
جزًءا من اإلمبراطورية العثمانية، ثم وقعت تحت السيطرة البريطانية، إيران بدرجة أو 
بأخرى مستقلة( وفي النهاية لم يكن للعلماء أي سلطة قوية في إيران على النحو الذي 

يملكه ماللي إيران.

فهم  في  الديني  االقتراب  التساؤل حول صحة  هو  البحث  هذا  أهداف  أحد  إن 
يتم  لم  والدولة  الدين  بين  العالقة  تكوين  إن  اإلسالم.  في  والدين  السياسة  آليات 
استكشافها على نحو كامل في العلوم االجتماعية حتى اليوم، وذلك بسبب حقيقة 
إلى  سيؤدي  الحديثة  األزمنة  في  االقتصاد  أن  إلى  يذهبون  المنظرين  معظم  أن 
خصخصة الدين والعلمنة))(، وبالتالي لن يكون للدين أي تأثير على تكوين الدولة 
أن  الشعبي))(. على  الوالء  قيادة  على نحو ملموس، وعلى األرجح سيتوقف على 
أن  في  وتتمثل  الدين،  بدراسة  المهتمين  السياسة  علماء  بين  شائعة  شكوى  هناك 
ويوضح  السياسة.  علم  قبل  من  واسع  نحو  على  تجاهلها  تم  قد  الدينية  الشؤون 
الموضوعات  حول  السياسية  العلوم  إصدارات  أن   Steven Kettel كتل  ستيفن 

 CASANOVA, José. 1994. Public Religions in the Modern World. Chicago and London:  (1(
The University of Chicago Press, pp. 11–39.
 TURNER, Bryan S. 1988. «Religion and State-Formation: A Commentary on Recent  (2(
 Debates» in Journal of Historical Sociology, V. 1, n. 3 (September(. West Sussex: John
Wiley and Sons, pp. 322–33.
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بالنسبة  مركزية  اعتبارها  يجرى  أخرى  موضوعات  من  بكثير  أقل  هي  الدينية 
من  محدود  عدد  على  تركز  إنما  دينية،  قضايا  تتناول  التي  المقاالت  وتلك  للعلم، 

الموضوعات، وعلى موضوعات فرعية محددة))(. 

در��شة �لإ�شالم �ل�شيا�شي �أو �لإ�شالموية

ما يسمى  إن  القائلة في حاالت عديدة:  النظر  الكتاب حول وجهة  العديد من  عبَّر 
أو األصولية  بالنضالية اإلسالمية  مرتبطة  اإلحيائية اإلسالمية  أو  بالصحوة اإلسالمية، 
وعبر  الديني))(..  بااللتزام  خلطها  يتم  ما  غالًبا  السياسية  الحركات  وإن  اإلسالمية، 
السياسية  األنشطة  من  للعديد  مرجعية  نقطة  اإلسالم  أصبح  الماضية،  القليلة  العقود 
والجداالت والمعارضات. وقد تم تبني مصطلح »اإلسالم السياسي« من قبل العديد 
اإلسالمي  للدين  مسبوق،  غير  يبدو  الذي  االنبثاق،  هذا  لتعريف  وذلك  الباحثين  من 
التقوى  أشكال  عن  الممارسات  هذه  لتفريق  ثم  ومن  للسياسة،  العلماني  المجال  في 
فئة  تحت  الغربية  المدرسة  تصنفها  ما  غالًبا  التي  الشخصية  والطقوس  واالعتقاد 
اإلسالم  يستغلون  المعاصرين  المسلمين  النشطاء  بأن  االعتقاد  أن  ويبدو  »اإلسالم«. 
فعلى  مضموًنا،  أمًرا  األحيان،  بعض  في  األقل  على  السياسية،  أغراضهم  أجل  من 
أنها  يبدو  اإلسالمية  اعتمادهم  أوراق  على  قابليتها  تضع  التي  األحزاب  أن  من  الرغم 
تجسد هذه العالقة األداتية بالدين، تظل المشكلة قائمة؛ إلى أي حد يبقى التمييز بين 

المجاالت السياسية وغير السياسية للحياة االجتماعية قائًما حتى اليوم؟.

الضخمة  والمنشورات  اإللكترونية  المواقع  من  محدود  وغير  هائل  قدر  هناك 
والقضايا  اإلسالميين  واألصوليين  اإلسالمية  األصولية  عن  المشروعات  من  والعديد 
الخالفية والمتنازع عليها، فيما يتعلق بمصطلحي األصولية واألصولي عندما يستخدم 

 KETTEL, Steven. 2012. «Has Political Science ignored Religion?» in PS: Political Science  (1(
and Politics, V. 45, n. 1 (January(. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 93-100.
 ESPOSITO, John L. (ed.(. 1983. Voices of resurgent Islam. New York/Oxford: Oxford  (2(
 University Press, p. 3; NASR, Seyyed Vali Reza. 1994. The Vanguard of the Islamic
 Revolution: The Jama'at Islami of Pakistan. Berkeley and Los Angeles: University of
 California Press, p. 81; VOLL, John Obert. 1994. Islam: continuity and change in
 the modern world. New York: Syracuse University Press (Contemporary Issues in the
Middle East(, pp. 3-5.

المقدمة



اإلصالح اإلسالمي في الهند 24

األصولية  مصطلح  فإن  إسبوزيتو،  جون  إلى  وبالنسبة  »المسلم«.  أو  »اإلسالم«  مع 
فالمصطلح  مضلاًل.  يعتبرونه  كثيرين  أن  غير  الشائع  استخدامه  من  بالرغم  اإلسالمية 
ثم  ومن  أحادّيًا.  تهديًدا  ويتضمن  الغربية،  والقوالب  المسيحية  باالفتراضات  مثقل 
اقترح إسبوزيتو مصطلحات أكثر فائدة مثل اإلحيائية اإلسالمية والحركية اإلسالمية، 
وهي مصطلحات أقل فيما تحمله من تضمينات، ولها جذور في تقاليد حركة اإلصالح 

واالجتماعي«))(. السياسي 

واشتكي مقصود آفتاب من استخدام مصطلحي األصولية واألصوليين في اإلشارة 
التقاليد  في  العميقة  جذورهما  للمصطلحين  ألن  ذلك  واإلسالم،  المسلمين  إلى 
المسيحية الغربية »مصطلح األصولية مستقى من مجموعة من المقاالت المنشورة في 
مجموعة  كتبها   »The Fundamentals »األصول  عنوان  تحت   )1915-1910( الفترة 
المجموعة ذات االثني عشر مجلًدا  الهدف من هذا  البريطانيين. وكان  التبشيريين  من 
حادت  وأيها  الصحيح،  المسيحي  المذهب  على  سائرة  زالت  ال  الكنائس  أي  تحديد 
العالم  في  يبدو  األصولي  مصطلح  فإن  ذلك،  ومع  الكتاب.  نظر  وجهة  من  عنه 
تطبيق  فإن  وثم،  التلفزيونيين.  والمبشرين  الحرفيين«  ل�»اإلنجيليين  مرادًفا  المسيحي 
نفس المصطلح على المسلمين ليس باألمر الصحيح أو بالعادل، وبالتالي على وسائل 
اإلعالم أن تكف عن استخدام هذه الكلمات لوصف أي أو كل المنظمات اإلسالمية 

أو على األقل يجب أن تكون حريصة في استخدامها«))(.

مونتجومري  وليام  علق  وإسبوزيتو،  أفتاب  مالحظات  من  العقد  يقارب  ما  وقبل 
باعتباره  والمسلمين  اإلسالم  وصف  في  المستخدم  »األصولية«  مصطلح  على  وات 
دقة  عدم  من  الرغم  على  ب�»أنه  واعًيا  »وات«  وكان  للمسيحية.  وصحة  مالئمة  أكثر 
أكثر  به في عنوان كتابه كونه  أنه احتفظ  استخدام مصطلح األصولية للمسلمين«، غير 
مناسبة، ومستخدم على نطاق صحفي وشعبي. وقد اعترف »وات« أن المصطلح أصاًل 

 ESPOSITO, John L. 1996. «Islamic Fundamentalism» in Encyclopaedia Britannica.  (1(
Available at http://www.ag-afghanistan.de/funda.htm, last accessed 21/02/2012.
 AFTAB, Macksood. 1995. «What Does Fundamentalism Really Mean?» in The Islamic  (2(
 Herald (April(. Available at http://www.themodernreligion.com/terror/deffundy.html, last
accessed 21/02/2012.
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الذين يعتقدون أن اإلنجيل يجب أن  هو بروتستانتي أنجلو ساكسوني، خاصة لهؤالء 
هو  المصطلح  لهذا  واألقرب  العادل  الفرنسي  والمصطلح  حرفّيًا،  يفسر  وأن  يقبل 
الكاثوليكية  داخل  مشابه  اتجاه  إلى  ولكن  مشابهة،  حالة  إلى  يشير  وهو   integrisme

الرومانية. في اإلسالم، يقبل األصوليون السنة القرآن حرفّيًا، رغم وجود حاالت تعبر 
عن كفاءات، غير أن شيعة إيران الذين يعتبرون بشكل عام أصوليون- وال يشرح وات 

كيف ولماذا- غير ملتزمين بالتفسير الحرفي للقرآن«.

المسلمين  بين  للتفريق  كأساس  للقرآن  الحرفي  التفسير  »وات«  يستخدم  لم 
األصولي  اإلسالم  بين  للتفريق  أو  األصوليين،  غير  من  والمسلمين  األصوليين 
بين  التفريق  قاعدة  هو  لإلنجيل  الحرفي  التفسير  أن  من  الرغم  على  األصولي،  وغير 
األصوليين  المسلمين  وضع  »وات«  وفّضل  األصوليين.  وغير  المسيحيين  األصوليين 
الليبراليين في فئة أخرى. وهاتان  والمحافظين والتقليديين في فئة، ووضع المسلمين 
ترى  والتقليديين  والمحافظين  األصوليين  تضم  التي  األولى  أن  إذ  مختلفتان  الفئتان 
هم  الليبراليين  أن  فيما  وجودها،  على  تحافظ  وأن  للعالم  التقليدية  نظر  وجهة  قبول 

مسلمون يرون أن وجهة النظر التقليدية تحتاج إلى تصحيح في بعض جوانبها))(.

السياسي« و»الحركية اإلسالمية« و»األصولية  ربما تبدو »اإلسالموية« و»اإلسالم 
اإلسالمية« مصطلحات أكثر شعبية ُيحال إليها، بيد أن كلها مصطلحات إشكالية، ليس 
يوجد  ال  حيث  بإيجاز  معقدة  ظاهرة  لتشخيص  الغرب  محاوالت  تمثل  لكونها  فقط 
اتفاق موحد حول مصطلح في اللغة العربية. وبالتالي قرر الكثيرون استخدام مصطلح 

اإلسالموية نظًرا لما يحتويه من أفكار عامة وشيوع استخدامه في النطاق العام))(.

مثلت العالقات بين الدول والمؤسسات، والمجتمعات الدينية بؤرة االهتمام منذ 

 WATT, 1988: p. 2.  (1(
 On the diversity of designations with which those phenomena are called see MITCHELL,  (2(
 Jennifer and HASHMI, Arshi Saleem. 2005. Islamism and Islamist Movements: a resource
 guide. The Middle East Institute/George Camp Keiser Library, Introduction; MOADDEL,
 Mansoor and KARABENICK, Stuart A. 2008. «Religious fundamentalism among young
 Muslims in Egypt and Saudi Arabia» in Social Forces, V. 86, n. 4 (June(. Chapel Hill: The
 University of North Carolina Press, pp. 1-4; and SHEPARD, William E. 1987. «Islam and
 ideology. towards a typology» in International Journal of Middle East Studies, V. 19, n. 3
(August(. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 307-335.

المقدمة



اإلصالح اإلسالمي في الهند 26

قرن وما يزيد في المنطقة التي يطلق عليها الشرق األوسط، والمجتمعات اإلسالمية، 
مع سيادة االعتقاد أن اإلسالم ال يحتوي على مؤسسة كنسية، وأنه يغطي كل المجاالت 
بما في ذلك القانون والدولة، وأن الدولة واألمور الدينية أمر واحد وتمثل الشيء نفسه، 
وأن الدولة والسلطة الدينية متجسدة في الشخص ذاته، وهي نظرة ال تزال شائعة حتى 

في العالم األكاديمي))(.

الدولة  بين  تمييًزا  هناك  فإن  شائع،  هو  لما  خالًفا  أنه،  البيدوس  إم.  إيرا  يقول 
والمؤسسات الدينية في المجتمعات اإلسالمية، وهذا ما تدل عليه البراهين التاريخية 
كان  منها  كل  ولكن  الدينية،  والمؤسسات  الدول  لكل  واحد  نموذج  يوجد  ال  حيث 
يتنافس مع اآلخر. وفي كل نموذج هناك غموض فيما يتعلق بتوزيع السلطة ووظائف 

كل مؤسسة والعالقات فيما بينها))(.

والمتخلفة،  المتقدمة  المعاصرة،  المجتمعات  أركون، »في كل  إلى محمد  بالنسبة 
العلماني  النموذج  بين  المعارضة  وربما  التنافس  هو  تكراًرا  األكثر  الجدال  فإن 
والديني في بناء الحياة السياسية األفضل، وإيجاد الحكومة األكثر إفادة وضماًنا ألمن 

مواطنيها«))(.

وتطورها  أصولها  في  العالم  ديانات  كل  »فإن  إسبوزيتو،  إل.  لجون  وطبًقا 
بين  العالقة  أن  من  الرغم  وعلى  للعيش.  شاملة  طرق  على  تشتمل  كانت  التاريخي 
الدين بالسياسة تتنوع، من حيث وجود أديان تعتبر نفسها طرًقا للحياة بالتأكيد القوي 
على الجماعة إلى جانب الحياة الشخصية... وترجع األفكار الحديثة عن الدين إلى 
عصر ما بعد التنوير في الغرب، وقد تم قبول التعريف المقيِّد للدين من قبل المؤمنين 
وغير المؤمنين في الغرب على حد سواء. وبالتجرد من الحس التاريخي يفهم البعض 
له.  وغربًيا  حديًثا  تفسيًرا  باعتباره  اليوم  ومفهوم  معروف  هو  كما  الدين  مصطلح  أن 
النظرة الدينية األخرى. وقد لحق  «ism» أمام  وبالتالي أخذ الغرب في وضع الحقة 

 ESPOSITO, 1983: pp. 3-5.  (1(
 LAPIDUS, Ira M. 1996. «State and Religion in Islamic Societies» in Past and  (2(
Present, N. 151 (May(. Oxford: Oxford University Press, pp. 3-27, and also FULL-
ER, 2003: pp. 32-33.
 ARKOUN, Mohammed. 2006. Islam: to reform or to subvert? London: Saqi Books, p. 260.  (3(
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تم  ثم  ومن  والمحمدية«  والبوذية  للهندوسية  جديدة  تسميات  واليهودية  المسيحية 
غربية  بمعايير  وذلك  الدينية،  التقاليد  وظائف  بشأن  أحكام  وإصدار  ودراسة  تصنيف 
حديثة، ومعايير علمانية ما بعد التنوير وذلك الفصل بين الكنيسة والدولة« وهى فكرة 

غربية حديثة أيًضا))(. 

في  والسياسة  للدين  المفترضة  المتقاربة  الهوية  فإن  كيدي))(،  نيكدي  إلى  بالنسبة 
اإلسالم هي أسطورة إيمانية أكثر منها حقيقة واقعة طبًقا لمعظم مسار التاريخ اإلسالمي. 
المجاالت  به على نطاق واسع أن اإلسالم والسياسة متداخالن في كل  المعتقد  ومن 
القريبة  العالقات  من  النظرة  هذه  تهمش  األخير،  القرن  في  جزئي  باستثناء  والعصور، 
الحداثي،  قبل  ما  الغرب  في  الشرقية  األرثوذكسية  التقاليد  في  والكنيسة،  الدولة  بين 
وصول  ووقت  وكيفية  واإلسالمية،  المسيحية  األراضي  بين  فروق  وجود  مع  وذلك 
المتوتر  االستشهاد  من  الرغم  على  الفعلية،  الممارسة  وفي  الحداثة.  إلى  منهما  كل 
إال  الغرب.  في  والكنيسة  الدولة  بين  واضحة  عالقة  ووجود  الروماني،  القانون  بدور 
أن هناك العديد من مستويات التشابه بين اإلسالم والمسيحية فيما يتعلق بالعالقة بين 
األولى،  الراشدين  الخلفاء  فترة  فبعد  الحديثة.  قبل  ما  العصور  في  والسياسة  الدين 
من  عدد  هناك  كان  661م،  عام  حتى  632م،  عام  محمد  النبي  وفاة  بين  امتدت  والتي 
الدينية  القواعد  وكسرت  الخلفاء،  تعيين  على  عملت  والتي  السياسية  الخالفية  األسر 
عندما أرادت. وقد ساهمت جماعة العلماء جزئًيا في إنشاء المدارس القانونية، وخلق 
مجال مستقل نسبًيا عن هؤالء الحكام الزمنيين، غير أن هذه القواعد الحاكمة لم يكن 
للعلماء القدرة على إنفاذها على الحكام. وقد نما استقالل العلماء عن السيطرة الدينية 
الكتاب  العديد من  أدى  القوة.  والقبليون  العسكريون  القادة  فيه  الذي حاز  الوقت  في 
النصيحة للحكام على ضرورة تقوية الدين، غير أن هذه النصيحة كانت براغماتية ولم 

 ESPOSITO, John L. 1999. The Islamic threat: myth or reality? New York/Oxford: Oxford  (1(
 University Press, p. 258; see also BURGAT, François. 1996. L»islamisme en face. Paris:
 Éditions La Découverte [edition used Que islamismo aí ao lado? Lisboa: Instituto Piaget
(Crença e Razão nº23(, 1999, pp. 229-230].
 KEDDIE, Nikki R. 1994. «The Revolt of Islam, 1700 to 1993: Comparative Considerations  (2(
 and Relations to Imperialism» in Comparative Studies in Society and History, V. 36, n. 3
(Jul.(. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 463-66.
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الفصل  حول  شبيهة  آراء  وهناك  صالحين))(.  مسلمين  لجعلهم  حقيقية  نصيحة  تكن 
الجوهري بين الدين والسياسة يمكننا إيجادها عند عدد من الكتاب مثل »البيدوس«))( 
لهؤالء،  وبالنسبة  أحمد.  وإيمانويل سيفان))( وعزيز  األيوبي))(  ونزيه  زبيدة))(  وسامي 
العصور  في  حتى  والرد،  لألخذ  قابلة  فكرة  )دولة(  وسياسة  دين  اإلسالم  فكرة  فإن 
الوسطى كانت القضية مطروحة))(، مثل اآلراء المتعارضة البن تيمية )1263-1328م( 
المفكرين  أن  جيب  هاملتون  أوضح  الخمسينيات،  وفي  )1058-1111م(.  والغزالي 
بوجود  واعترفوا  والدين،  الدولة  بين  بالفصل  وعي  على  كانوا  المسلمين  السياسيين 

مجال مستقل للنشاط الديني والتنظيم))(. 

الخطاب  في  وضمنًيا  بوضوح  مضمنة  العلمانية  فإن  أركون،  محمد  إلى  بالنسبة 
واألموية  العباسية  الدولتين  وأن  المدينة،  لمرحلة  التاريخية  الخبرة  وفي  القرآني، 
العسكرية  نشأتها  وفي  واألنثروبولوجي  االجتماعي  أساسها  في  علمانيتين  كانتا 
وتمددها، وممارستها اإلدارية وخطاب شرعيتها األيديولوجي. وقد ساهمت الجهود 
ومصطلحات  دينية  لغة  وراءها  تخفي  أن  في  العلماء  طورها  التي  والالهوتية  الفقهية 
والحكم  السياسة  يسمى  لما  األيديولوجي  العلماني  األساس  أدبية،  وترسانة  تقديسية 
»اإلسالمي«.. وكل هؤالء الباحثين من المسلمين وغير المسلمين الذين يبحثون اليوم 

 See, for an example, AL-MULK, NIZAM. 1978. The Book of Government or Rules for  (1(
Kings. London: Routledge and Kegan Paul.

 LAPIDUS, 1975.  (2(
 ZUBAIDA, Sami. 1989. Islam, the People and the State. London: Routledge; and more  (3(
 recently his Beyond Islam: A New Understanding of the Middle East. London: I.B. Tauris,
2010.

 AYUBI, Nazih N. 1991. Political Islam: Religion and politics in the Arab World. London:  (4(
Routledge.
 SIVAN, Emmanuel. 1985. Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics.  (5(
New Haven: Yale University Press.
 AHMAD, Aziz. 1962. «Trends in the Political Thought of Medieval Muslim India» in  (6(
Studia Islamica, N. 17. Paris: Maisonneuve & Larose, pp. 121-130.

 GIBB, Hamilton. 1955. «Constitutional Organization» in KHADDURI, Majid and  (7(
 LIEBESNY, Herbert J. (eds.(. Law in the Middle East. Origins and development of
 islamic law. Washington, D.C.: Middle East Institute, pp. 3-27. We have used a reprint
 from 2008 by The Lawbook Exchange, Ltd.; see also LAPIDUS, 1975: pp. 363-385;
and NASR, 1994: pp. 15-16.
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قضية أن هناك تشويش في العالقة بين اإلسالم والسياسة، فإن اإلسالم غير معني بهذه 
القضية، قضية العلمانية ألنه - على عكس المسيحية - لم يطور نظاًما دينّيًا إكليركّيًا، 
والسوسيولوجيتين.  التاريخيتين  الحقيقتين  عن  النظر  بغض  الكنيسة  قيادة  تحت 
األسفل  ومن  الدولة(،  قبل  )من  األعلى  من  الروحي  لالستقالل  حظًرا  هذا  يعتبر 
العام  في  بدأت  التي  األخويات(  في  قديسين  إلى  تحولوا  الذين  العاديين  )المؤمنين 
661 واستمرت حتى اليوم، وكانت أغلب النظم السياسية التي نشأت في مرحلة ما بعد 

التحرر من السيطرة الكولونيالية في المجتمعات اإلسالمية كانت علمانية بفعل األمر 
هيراركية«  و»بنى  حكومية،  وإجراءات  تشريعية،  قانونية  لحزم  تبنيها  بمعنى  الواقع، 
االشتراكي  الشرقي  أو  الليبرالي  الغربي  الفكر  نماذج  من  مستمدة  وممارسات  إدارية 

ومؤسساته))(.

ودنيا،  دين  اإلسالم  أن  ترديد  تم  ما  دائًما  قوية،  التقليدية  الرؤية  ظلت  ذلك،  مع 
وتضمن هذا في األيديولوجيا اإلسالمية أن أبعاد السلوك الدينية واالجتماعية متكاملة. 
هذا الترديد الدائم لكون اإلسالم دين ودولة، إنما يعود إلى رد فعل الدوائر اإلسالمية 
المجتمعات  فيه  تعاني  كانت  الذي  الوقت  في  1924م،  عام  الخالفة  إلغاء  قرار  على 
شيخ  نشر   ،1925 العام  وفي  الغربية.  الكولونيالية  تأثير  تحت  التقسيم  من  اإلسالمية 
من جامعة األزهر ويدعى علي عبد الرازق )1888-1966م( كتاًبا جدلّيًا وهو )اإلسالم 
أن اإلسالم  ناقش  وفيه  اإلسالم()))  في  والحكومة  الخالفة  في  الحكم: بحث  وأصول 
مبكرة  إشارات  وجود  من  الرغم  على  دولة.  ال  وديًنا  حكومة،  يكن  ولم  رسالة  كان 
على هذه الفكرة في كتابات السوري عبد الحميد الزهراوي )1855-1916())( غير أن 
لم يكن مسبوًقا، وأثار ردة فعل قوية  الرازق وكتابه  لعبد  الواضح والصادم  األسلوب 

وقد زاد من حدة النقاش حول الموضوع حتى اليوم.

 ARKOUN, 2006: pp. 261-263.  (1(
 AL-RAZIQ, Ali Abd. 1925. Al-Islam Wa Usul Al-Hukm: Bahth Fi-l Khilafa Wa-l  (2(
 Hukuma Fi-l Islam (Islam and the Foundations of Governance: Research on the
Caliphate and Governance in Islam(. [Spanish translation used: El Islam y los funda-
mentos del poder. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2007].
 For further information on al-Zahrawi see MOUBAYED, Sami M. 2006. Steel & silk: men  (3(
and women who shaped Syria, 1900-2000. Seattle: Cune Press, pp. 398-99.
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الذين قد  البنا )1906-1949( والمودودي وسيد قطب  وكان مفكرون مثل حسن 
عاصروا إسقاط الخالفة هم من أعاد تعريف الفكرة القائلة بأن اإلسالم دين ودولة في 
المدينة  في  وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  بناها  التي  الدولة  أن  باعتقاد  وذلك  نفسه،  الوقت 
العالم  في  إنتاجها  إعادة  باإلمكان  الدولة  هذه  وأن  اإلسالمية،  الدولة  وحدها  كانت 

المعاصر))(. 

بوضع  قام  والذي  البارز  المشرع   )1971-1895( السنهوري  أحمد  الرزاق  عبد 
والمبادئ  الشريعة  بين  تجمع  بطريقة  وغيرها  والعراقية  المصرية  المدنية  القوانين 
وفي  الخالفة.  إسقاط  قضية  حول  الجدل  يتجاهل  أن  استطاع  بالكاد  األوروبية، 
مكونة  عامة  جمعية  على  تقوم  جديدة  خالفة  إلى  دعا   )((Le Califat الخالفة  كتابه 
أن  من  الرغم  وعلى  العالم.  في  اإلسالمية  والجماعات  البلدان  كل  من  وفود  من 
محمد  المعاصر  الكاتب  فإن  ثقافّيًا(،  إسالموّيًا  )أو  تقريًبا  علمانّيًا  كان  السنهوري 
العشماوي يؤكد أن السنهوري هو من صك شعار »اإلسالم دين ودولة« في  سعيد 

مقال كتبه عام 1929م))(.

كما يتبين مما سبق، فإن آراء الباحثين حول العالقة بين الدين والسياسة أو الدولة 
في اإلسالم عبر التاريخ وحتى اليوم قد اتسمت بالتنوع الشديد. ومن بين هذا التنوع في 
اآلراء والرؤى، هل سيكون من الممكن أن نعرض إلجابة واحدة حول دور اإلسالم 
التساؤل موضوًعا آخر للبحث الستكشاف  السياسية؟ ومن ثم يصبح هذا  العملية  في 

كيف فكر، ويفكر المفكرون المختلفون في هذا الدور وتحت أي ظروف.

 CAMPANINI, Massimo. 2007. «O pensamento político islâmico medieval» in  (1(
 PEREIRA, Rosalie Helena de Souza (org.(. O islã clássico: itinerários de uma cultura.
 São Paulo: Editora Perspectiva, pp. 261 and 280; CHARFI, Abdelmajid. 2005. Pouvoir
politique et pouvoir religieux dans l'histoire de l'islam. Available at http://nawaat.org/
 portail/2005/02/05/pouvoir-politique-et-pouvoir-religieux-dans-lhistoire-de-lislam/, last
accessed 21/02/2012; ESPOSITO, 1983: pp. 9-10; ZUBAIDA, 1989.
 AL-SANHURI, Abd al-Razzaq Ahmad. 1926. Le Califat, son évolution vers une société  (2(
des nations orientales. Paris: Paul Geuthner.
 For further details see WIELANDT, Rotraud. 2003. «Is the unity of religion and state a  (3(
 sine qua non condition in Islam?» in MUNAVVAROV, Z. I. and SCHNEIDER-DETERS,
 W. (eds.(. Islam and the Secular State. Tashkent: International Fund of Imam al-Bukhari
and Friedrich Ebert Foundation, p. 204, footnote 5.
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الدولة،  في  مختلفون  مفكرون  فكر  كيف  على  التركيز  سيكون  البحث  هذا  في 
ودور اإلسالم ودور الشريعة في تكوين وتنظيم الدولة، خاصة مع تفاعلهم مع مفهوم 
الحداثة  عن  كتعبير  والعشرين،  عشر  التاسع  القرنين  في  تطور  والذي  األمة«  »الدولة 
من  أقل  أو  أكثر  مليون   500-400 حوالي  آسيا  جنوب  مسلمي  عدد  يبلغ  السياسية. 
جنوب  في  مسلمون  وهناك  وبنغالديش،  والهند  باكستان  بين  موزعون  وهم  هذا، 
عام  السباهي  ثورة  أو  الكبرى  الثورة  وبعد  العالم.  في  أخرى  منطقة  أي  من  أكثر  آسيا 
)1857-1858م( وعلى الرغم من أن المنتفضين في أغلبهم كانوا من الهندوس، فإن 
للمحاكمة  تعرض  قد   ،)1862-1775( ظافر  شاه  بهادر  األخير  المغولي  اإلمبراطور 
إستانبول ومكة  تمتد من  البريطانيين واتهم بكونه وراء مؤامرة إسالمية دولية  قبل  من 
الثورة، ونفي اإلمبراطور  الحمراء في دلهي. وقد هزمت  القلعة  وإيران، حتى جدران 

في بورما حيث توفي عام 1862، وأصبحت الهند قانونّيًا تحت الحكم البريطاني))(.

وفي الفترة بين 1857 و1947، شهدت شبه القارة الهندية تحوالت هامة خاصة على 
السياسي  التفوق  أنهت  أنها  السباهي  ثورة  نتائج  أهم  أحد  وكان  السياسي،  المستوى 
الهند منذ  أنشأت دولتها في  المغول والتي  المنطقة، وأنهت حكم ساللة  لإلسالم في 
1526، وأحلت الحكم البريطاني محل الحكم اإلسالمي. ولتقدير أهمية هذا الحدث، 

يجب على المرء أن يأخذ في االعتبار حقيقة أنه حتى في أيامنا هذه، تعقد المقارنات 

 For a detailed account on the origins, causes and consequences of the Revolt see  (1(
 DALRYMPLE, William. 2007. The last mughal: the fall of a dynasty, Delhi, 1857.
London: Bloomsbury.
-For a general overview on the Mughal India see ALAM, Muzaffar and SUBRAHMA  

 YAM, Sanjay (eds.(. 1998. The Mughal state, 1526-1750. Delhi: Oxford University Press;
 ALAM, Muzaffar. 2006. «A Muslim State in a Non-Muslim Context: the Mughal Case»
 in Mirror for the Muslim Prince: Islam and the Theory of Statecraft. Conference at the
Moynihan Institute of Global Affairs. Available at
 http://thecollege.syr.edu/depts/RaySmith/protect/MuzaffarAlam.doc, last accessed 30/01/2009;  
 ERALY, Abraham. 2004. The Mughal throne: the saga of India's great emperors. London:
Phoenix; GASCOIGNE, Bamber. 1998. The Great Moghuls. London: Constable; and RICH-
 ARDS, John F. 1998. The Mughal Empire. Cambridge: Cambridge University Press (The
New Cambridge History of India I-5(.
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في  أفغانستان  شرق  أن  أيًضا  نتذكر  أن  ويجب  المعاصرة))(.  واألحداث  المواقف  مع 
تلك األيام كان جزًءا من إمبراطورية المغول، وقد حددت لجنة بريطانية بقيادة السير 
إدوارد ديوراند عام 1893 من جهة واحدة خط حدود الهند البريطانية مع أفغانستان على 
امتداد ممر خيبر. وقد عرفت هذه المسافة الممتدة عبر ألفين وأربعمائة كيلومتر باسم 
باكستان وأفغانستان.  بين  الحالية  الحدود  الذي يرسم  نفسه  الخط  خط ديوراند، وهو 
على الرغم من أن المناطق المقابلة من النفوذ كانت في هذه األيام حقيقة سياسية، إال 
بين  التقسيم  هذا  فرق  وقد  الحالي.  السياسي  االنفصال  على  أكد  قد  ديوراند  خط  أن 
العديد من قبائل الباشتون وقوض أي إمكانية لوحدة هذه القبائل وتطلعاتها المستقبلية 
في  تحقيقها  باإلمكان  كان  والتي  المستقلة  الباشتون(  )أرض  باشتونستان  تكوين  نحو 
هذا  وضع  نفسه  الوقت  وفي  كوش.  هندو  وجبال  اإلندوس  نهر  بين  الواقعة  المنطقة 
وباكستان،  أفغانستان  بين  المستمرة  الحدودية  النزاعات  بذور  الحدودي  التقسيم 
والتي ثارت منذ نشأة األخيرة نتيجة تكوين أغلبية المسلمين دولة لهم بعيًدا عن هيمنة 

الهندوس على الهند عام 1947م))(.

على الرغم من أن االقتراب السائد في دراسة اإلسالم يتعامل مع شخصيته العربية 
تجمع  أكبر  مثلوا  قد  التقسيم  قبل  ما  هند  في  المسلمين  فإن  محورّيًا،  أمًرا  باعتبارها 
جنوب  لمسلمي  والفكري  السياسي  التأثير  يتعرض  ما  وغالًبا  العالم،  في  للمسلمين 
السياسية والروحية  التطورات  العالم اإلسالمي لإلهمال. وربما كانت  بقية  آسيا على 
لعب  وقد  آسيا.  جنوب  في  ازدهرت  أو  جذورها  لها  اإلسالم  في  حدثت  التي  الهامة 
المسلمون في هذه المنطقة أدواًرا هامة في التاريخ العالمي لإلسالم، بما في ذلك دور 
والتصدي  الكولونيالي،  الحكم  مقاومة  في  ودوره  الكولونيالية،  المرحلة  في  اإلسالم 
وجه  على  باكستان  إنشاء  تم  وقد  الغربي.  الفكر  ومع  معه  والحوار  له.  الفكري 
الخصوص من أجل أن توفر وطًنا لسكان جنوب آسيا من المسلمين، وقد شاهد العالم 

 For an example see MALIK, Salahuddin. 2008. 1857: War of Independence or a Clash  (1(
of Civilizations? British Public Reactions. Oxford: Oxford University Press.
 For further details, see SAIKAL, Amin. 2010. «Afghanistan and Pakistan: The Question  (2(
 of Pashtun Nationalism?» in Journal of Muslim Minority Affairs, V. 30, n. 1. London:
Routledge, pp. 5-17.
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أجمع من مسلمين وغير مسلمين محنها وأزماتها عبر الخمسة والستين عاًما الماضية. 
الهندوسية،  باألغلبية  مضطربة  عالقات  ذات  الهند،  في  أقلية  أكبر  المسلمون  ويشكل 
عن  اإلنكليزية  باللغة  الكبيرة  والكتابات  األبحاث  من  العديد  المنصرم  القرن  وشهد 
اإلسالم في جنوب آسيا، قد صنفها باحثون من المسلمين وغير المسلمين))(. بمناسبة 
حلت  والتي   (1858-1857( عام  الهند  في  الكبرى  للثورة  والخمسين  المائة  الذكرى 
الجديدة،  الحرب  أوجه  حول  المعرفة  من  الكثير  تولدت   ،(2008-2007( العام  في 
العديد  هناك  زال  وال  للصراع))(،  غالًبا  الالذع  التأريخ  على  الرجعية  آثارها  وكذلك 
الحكم  يعيدوا  أن  البريطانيين  على  يجب  كان  أنه  يعتقدون  اليوم  حتى  المسلمين  من 

للمسلمين عند استقالل الهند عام 1947 ))(. 

ويوضح إقبال سنج سيفيا ))(Iqbal Singh Sevea أن الفترة الواقعة بين عام 1857 
دولتين،  إلى  وتقسيمها  الهند  استقالل  إعالن  عام   1947 وعام  السباهي،  ثورة  عام 
كل  عبر  مكثًفا  جدااًل  أثار  ما  وهو  اإلسالمي،  اإلصالحي  الفكر  في  ازدهاًرا  شهدت 
في  الدين  ودور  المرأة،  وضع  مثل؛  المعاصرة  القضايا  حول  نقاشات  وخلق  الهند 
السياسة أو نهاية الخالفة. وفي الفترة نفسها، شهد العالم بمجمله أحداًثا عظيمة، والتي 
الكولونيالي  الهند والعالم اإلسالمي، والذي كان في غالبه تحت الحكم  أثرت على 
مسلمو  شهد  للبحث،  الزمني  النطاق  فيها  يرتكز  التي  الفترة  هذه  وخالل  األوروبي. 
الهند سيطرة البرجوازية على المجال العام كجزء من النخبة التي حاولت أن تستخدم 
الصحافة كطرق إلعالم الرأي العام، ومناقشة أوضاع المسلمين وقيادة اإلصالحات 

واالجتماعية.   الدينية 

 For further details on Islam in South Asia see GABORIEAU, Marc. 2007. Un autre Islam:  (1(
 Inde, Pakistan, Bangladesh. Paris: Albin Michel; MALIK, Jamal. 2008. Islam in South
 Asia: a short history. Leiden: Brill; and TAYLOR, David (ed.(. 2010. Islam in South
Asia. Oxford: Routledge.

 ANDERSON, Clare. 2007. Indian Uprising of 1857-8: Prisons, Prisoners and Rebellion.  (2(
 London: Anthem Press; and PATI, Biswamoy (ed.(. 2007. The 1857 Rebellion. Oxford:
Oxford University Press.

 BAKER, Aryn. 2007. «Beyond faith» in Time, August 13, pp. 22-29.  (3(
 SEVEA, Iqbal Singh. 2006. «Islam, State and Modernity: Muslim Political Discourse  (4(
in Late 19th and Early 20th century India» in IDSS Working Paper Series, n. 115. Sin-
gapore: Institute of Defence and Strategic Studies.
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يرى جون أوبرت فول »أن العالم اإلسالمي واجه تحدًيا كبيًرا خالل القرن التاسع 
في  متزايًدا  دوًرا  تلعب  أصبحت  األوروبية  واالقتصاديات  الدول  أن  في  تمثل  عشر 
تحديد مجريات األمور، سواء على المستوى العالمي أو داخل المجتمعات اإلسالمية 
ذاتها. وبنهاية ذاك القرن، كانت العديد من األراضي اإلسالمية تحت السيطرة األوروبية 
المباشرة، فيما كانت بقية العالم اإلسالمي تحت الهيمنة الغربية )..( في هذه األثناء كان 
التاسع  القرن  في  السائدة  النغمة  أن  التعاونية، غير  ثماره  له  الغربي  التفاعل اإلسالمي 
الهيمنة  ترتيبات  سيادة  إلى  أدى  ما  وهو  الشراكة،  عن  بدياًل  الصراع  نغمة  كانت  عشر 
التقنيات  فكانت  نضالّيًا،  الغالب  في  اإلسالمية  الخبرة  سياق  كان  ثم  ومن  والتبعية. 
واألفكار الغربية ُترى في تنافس مع المثاليات اإلسالمية. ومن وجهة النظر اإلسالمية 
التاسع  القرن  يبلغ  ولم  له،  االستسالم  مظهر  يعطي  الغرب  مع  التكيف  كان  الصلبة، 
المشكلة  من  جزًءا  وكان  إسالمية.  تكيفية  المبذولة  الجهود  أنتجت  حتى  نهايته  عشر 
األفكار  قوة  بأن  والشعور  المتزايدة،  الغربية  القوة  بأن  وعيهم  هو  للمسلمين  بالنسبة 
الخبرة  أن  ذلك  اإلسالمية.  القوة  لمصادر  مختلفة  نوعّيًا  كانت  الحديثة  والمؤسسات 
اهلل يقف إلى جانب هؤالء الذين يتقونه ويعملون  اإلسالمية كانت تقوي االعتقاد بأن 
صالًحا، فكانت القوة المادية الرئيسة التي يقف عليها الغرب تشكل تحدًيا خطيًرا لهذا 
االعتقاد. )..( ومع تنوع الخبرات اإلسالمية في القرن التاسع عشر، هناك العديد من 
االتجاهات التي يمكننا تمييزها؛ فكان هناك اتجاه يمثل استمراًرا لجهود القرن الثامن 
كانت  فيما  المناطق،  من  العديد  في  نشيطة  إسالمية  لحركة  إلهاًما  مثلت  والتي  عشر، 
قوية  بنى دولة  الغربية من أجل خلق  التقنيات  استخدام  استهدفت  هناك جهود أخرى 
وذات فاعلية. غير أن االتجاهين قد حققا نجاًحا محدوًدا في مواجهة السيطرة الغربية 
تعريف  إلعادة  جهود  تولدت  للعيان،  ماثلة  الحقيقة  هذه  أصبحت  وعندما  المتزايدة، 
هذه،  التعريف  إعادة  مع  وبالتوازي  الجديدة،  التحديات  مع  يتناسب  بما  اإلسالم 
مع  أخرى  أحيان  في  تصادمت  أو  األحيان  بعض  في  تواءمت  أخرى  أنشطة  تطورت 
المشاعر اإلسالمية، هذه األنشطة تتضمن اتجاهات علمانية أكثر وضوًحا أو إصالًحا 

جذرّيًا أو قومية«))(.

 VOLL, 1994: pp. 84-85.  (1(
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أن  من  الرغم  »على  إسبوزيتو:  جون  يقول  الفكري،  الخط  نفس  وعلى 
الغرب،  تحدي  على  رًدا  باعتباره  يقدم  ما  غالًبا  الحديث  اإلسالمي  اإلصالح 
ففي حقيقة األمر فإن جذوره هي إسالمية )التقاليد اإلحيائية( وغربية )الرد على 
الكولونيالية الغربية(. واإلسالم يمتلك تقاليد غنية وقوية من التجديد واإلصالح. 
وعبر العصور السابقة، قد شرع األفراد والهيئات في تجديد المجتمع في أوقات 
اإلسالمية  المثالية  بين  الظاهرة  الفجوة  على  كرد  وذلك  واالنحدار،  الضعف 
أو  اإلسالم  إلى  العودة  األحوال  كل  في  يعني  ما  وهو  المسلمين،  حياة  وواقع 
قدم  ما  وهو  األولى،  المسلمين  جماعة  وسيرة  النبي،  سيرة  القرآن،  األصول: 

نموذج اإلصالح اإلسالمي«))(.

أفراد وحركات إصالح وتجديد اإلسالم،  الثامن عشر، حاول  القرن  منذ منتصف 
في سياق البيئة التي تعمل فيها. وخالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كانت هناك 
حركات وأفراد ناشطة عبر العالم اإلسالمي مثل المهدي في السودان، والسنوسي في 
الهند.  في  اهلل  ولي  وشاه  نيجيريا،  في  والفوالني  العربية،  الجزيرة  في  والوهابية  ليبيا، 
التدهور،  مواجهة  أجل  من  وخارجية  داخلية  بعوامل  مدفوعة  الحركات  هذه  وكانت 
التمدد  ولمواجهة  اإلسالمي،  العالم  داخل  في  موجود  الرئيس  سببه  أن  اعتبر  والذي 
القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن  في  ويستعمر  ويهزم  يغزو  كان  الذي  األوروبي، 

العشرين))(. 

وطبًقا لنيكي كيدي، فإن الثورات ذات الطابع الديني أو التي تحمل أيديولوجيا 
دينية كان لها تاريخ طويل عبر العالم اإلسالمي، وشائعة في القرون األولى من 
القرن  منذ  إحيائًيا  طابًعا  لها  أصبح  أن  غير  بعد،  فيما  متكررة  تاريخه، وأصبحت 
الثامن عشر. ويمكن قراءة هذه الثورات من ثالثة أوجه، األول: هو تفاعلها مع 
ما  كونها  ثم  األولى،  يكن قضيتها  لم  هذا  أن  الرغم  بطرق مختلفة، على  الغرب 

 ESPOSITO, 1999: p. 47; VOLL, John Obert. 1983. «Renewal and reform in Islamic  (1(
history: tajdid and islah» in ESPOSITO, John L. (ed.(. 1983. Voices of resurgent Is-
lam. New York/Oxford: Oxford University Press, pp. 32-47.
 ESPOSITO, 1983: p. 14; ESPOSITO, 1999: pp. 47-8; KURZMAN, Charles (ed.(. 2002.  (2(
 Modernist Islam, 1840-1940: a sourcebook. Oxford: Oxford University Press, pp. 3-27;
VOLL, 1994: pp. 29-31.
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اإلحياء  هو  والثالث:  لالستعمار،  مبكرة  مقاومة  باعتبارها  أي:  كولونيالية،  قبل 
اإلسالمي الحديث))(.

)1702-1762م(  الدهلوي  اهلل  ولي  شاه  يد  على  قدًما  اإلصالح  وضع  الهند،  في 
المغول. وقد كانت أعماله ونظرياته على  إمبراطورية  والذي عاش في مرحلة ضعف 
اعتبروا  إسالمية،  وحركات  مفكرين  من  بعده  جاء  من  على  التأثير  من  كبير  جانب 
أنفسهم ورثته الروحيين، على الرغم من أن كثيًرا منهم كانوا مختلفين فيما بينهم وفي 
أحيان كثيرة ذوي مشارب إصالحية مختلفة كلّيًا. وكان مفهومه عن االجتهاد على وجه 
الخصوص على قدر كبير من األهمية، وكان له تأثير عميق على الحركات التي سعت 
إلى إحداث إصالح إسالمي يهدف إلى استعادة العصور الذهبية المثالية، وعصر النبي 
والصحابة. غير أن األفكار والخطابات تنوعت طبًقا لكل مفكر وكل حركة، وهو األمر 
التي  والحركات  اإلسالمية،  الحركات  مختلف  بين  اليوم  حتى  مالحظته  يمكننا  الذي 

تعتبر أن اإلسالم هو مصدر الهوية))(.

أحد المفكرين الذين قدموا أطروحات حول إصالح اإلسالم كان السيد أحمد خان 
 ،1858/1857 أحداث  وبعد  عليكرة.  لحركة  المؤسس  الرمز  وهو  )1817-1898م( 
توصل السيد أحمد خان أن على المسلمين في الهند أن يتواءموا مع البريطانيين، وأن 
يستخدموا التعليم الحديث في تحسين أوضاعهم. وقد كان لهذا الخطاب تأثيره على 
الدولة  بين  يفصل  اإلسالم  أن  فكرة  عن  دافع  الذي  علي«  »شيراغ  بينهم  من  كثيرين 
وعلي  المودودي،  األعلى  أبي  السيد  على  بدوره  أثر  الذي  إقبال  ومحمد  والكنيسة، 
لقيام  وداعًما  للبريطانيين  شرًسا  معادًيا  المودوي  كان  وقد   .)1977-1903( شريعتي 
دولة إسالمية، وقد كان ألعماله األثر الكبير في تشكيل أفكار سيد قطب األيديولوجي 

 It is interesting to note that in Hinduism, in this same period, there were many movements  (1(
 and thinkers who theorised about Hinduism in political terms and tried to conceptualise,
with a modern language, the notion of a Hindu nation, through movements of reform pro-
 posed by figures like Rammohun Roy (1772-1833(, Swami Vivekananda (1863-1902(,
 Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975( and Vinayak Damodar Savarkar (1883-1966(. For
 further details see SEN, Ronojoy. 2008. «Tonos de azafrán: el hinduismo político» in
Vanguardia dossier, n. 27 (Abril-Junio(. Barcelona: La Vanguardia Ediciones, pp. 46-51.

 BURGAT, 1999: pp. 104-110; and ESPOSITO, 1999: pp. 15-17 and 128-129.  (2(
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الماركسية  نقد  في  إقبال  نهج  على  ثار  والذي  شريعتي  علي  أما  المصري.  اإلخواني 
وتقديمه لإلسالم باعتباره الحل األمثل للمشكالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

المعاصرة، فكان له تأثيره الواضح على الثورة اإليرانية 1979/1978 ))(.

در��شة �لدولة في �ل�شياق �لإ�شالمي

العالقة  ماهية  تحديد  فإن  قرشي،  وعمران  هاشمي،  ونادر  األيوبي،  لنزيه  طبًقا 
بين  ومن  اإلجابة.  عن  وعصًيا  مركزّيًا  تساؤاًل  تمثل  والدولة  اإلسالم  بين  الصحيحة 
األسئلة العديدة في هذا الصدد، ما إذا كانت النصوص المقدسة الموحى بها كما هي 
في حالة القرآن هي المصدر الرئيسي والحصري للشرعية أم ال؟، وما إذا كان من حق 
في  صعوًدا  اإلسالمية  الحركة  شهدت  وقد  ال؟.  أم  معيًنا  مذهًبا  تفرض  أن  الحكومة 
الرغم  العربية، وعلى  الدول  الذي تعكسه االنتخابات في  النحو  اآلونة األخيرة، على 
فإنها  األصلي،  بلده  داخل  منها  كل  لظروف  طبًقا  الحركات  هذه  وتنوع  اختالف  من 
ويجب  لها.  حركة  كل  تفسير  تباين  من  رغم  على  الشريعة،  أولوية  على  تشدد  جميًعا 
وضع فكرة »الدولة اإلسالمية« في سياق الفشل الواسع لدولة ما بعد االستعمار ذات 
األغلبية المسلمة، وعلى الرغم من وجود استثناءات ناجحة مثل تركيا وإندونيسيا، فإن 
ودرجات  والسلطوية،  والمحسوبية  الفساد  تفشي  من  تعاني  اإلسالمية  الدول  أغلب 
أكثر  اإلسالمية«  »الدولة  فكرة  تبدو  السياق  هذا  في  السياسي.  القمع  من  مختلفة 
جاذبية. وفي األوقات التي تنبني فيها الهوية السياسية للمسلمين على أساس معارضة 
ورفض للغرب الذي يقوم بدعم الديمقراطية الليبرالية في الوقت الذي يمارس سياسة 
عدوانية تجاه مصالح العالم اإلسالمي، فإن هذا سيولد هوية سياسية إسالمية رجعية، 
وسيستتبع تكوين هذه الهوية دعم الفكرة المجردة للدولة اإلسالمية في مقابل النماذج 

الغربية))(.

 SHARI»ATI, Ali. 1980. Marxism and Other Western Fallacies: An Islamic Critique.  (1(
Berkeley (California(: Mizan Press.

 AYUBI, Nazih N., HASHEMI, Nader, and QURESHI, Emran. 1995. «Islamic State» in  (2(
 ESPOSITO, John (ed.(. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. Vol. 2,
pp. 318-325. Available at the Oxford Islamic Studies Online, http://www.oxfordislamic-
studies.com/article/opr/t236/e0394, last accessed 08/02/2011.
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المصدر  على  للتدليل  الدولة  لمصطلح  هوبز  الستخدام  سكنر  كوينتن  تقييم  في 
مؤشرة  عالمة  كان  االستخدام  هذا  فإن  المدنية،  الحكومة  شؤون  في  للسلطة  األعلى 
مرحلة  وبداية  السياسية،  النظرية  تاريخ  من  مرحلة  نهاية  باعتبارها  إليها  النظر  يمكن 
من  وتحليلها  العامة  السلطة  عن  التعبير  نهاية  عن  أعلن  حيث  المألوفة،  هي  أخرى 
خالل مفاهيم أكثر شخصية وكاريزماتية مؤشرة على رؤية أكثر تبسًطا وتجريًدا للسيادة 
استخدام  في  وتجسدت  مّذاك  سادت  التي  الرؤية  وهي  مشخصنة،  غير  قوة  باعتبارها 

.)(()etat, stato, staat, state( المصطلحات المعبرة عن الدولة مثل

ترى باربرة جودوين))( أن مصطلح الدولة هو مصطلح جديد نسبّيًا في الجداالت 
السياسية، فحتى القرن التاسع عشر، فضل المفكرون السياسيون أن يستخدموا تعبيرات 
على  للتأشير  الحكومة(  السيادة،  ذات  السلطة  السياسي،  المجتمع  )الكومنولث،  مثل 
ما أصبح يعرف حالًيا باسم الدولة. أما مصطلح الدولة/األمة فهو مصطلح ينتمي إلى 
القرن التاسع عشر، وهو يشير إلى المجتمع ككل ومؤسساته السياسية، والموضوع هنا 
الحديثة.  المجتمعات  كل  في  والسلطة  للقوة  األساسي  الموضع  باعتبارها  الدولة  هو 
والدولة تتكون من أفرع تشريعية وتنفيذية وقضائية للحكومة، باإلضافة إلى المؤسسات 
الدولة  بطبيعة  يتعلق  فيما  بديلة  أربع رؤى  إليها سلطتها. وتقدم جودوين  التي تفوض 

وهي متضمنة في أطر أيديولوجية ونظرية مختلفة، ويمكن تلخيصها هنا:

الناس من خالل  بين  اتفاق طوعي  الدولة عن  تنشأ  وفيها  التعاقدية:  الرؤية   - 1
باعتبارهم  الناس  مصالح  ودعم  رعاية  هي  ووظيفتها  االجتماعي،  العقد 
هو  كما  جمعية  ذاًتا  باعتبارهم  أو  لوك،  جون  عند  الحال  هو  كما  أفراًدا، 
الحال عند جان جاك روسو. وعند هوبز، فإن سلطة هذه الدولة أو صاحب 

 For further details on the linguistic evolution of the word state since the 13th century and  (1(
 the historical circumstances out of which the linguistic and conceptual transformations uses
 of status and its vernacular equivalents mutated in such a way as to give their modern range
 of reference, see SKINNER, Quentin. 2002. «From the state of princes to the person of
 the state» in Visions of Politics. Volume 2: Renaissance Virtues. Cambridge: Cambridge
University Press, pp. 368-413.
 GOODWIN, Barbara. 1995. Using political ideas. Chichester: John Wiley & Sons,  (2(
pp. 266-268
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الحال عند  الطبيعية كما هو  بالحقوق  المقيدة  المحدودة وغير  السيادة غير 
الحال عند روسو، ومن  العامة كما هو  اإلرادة  بتحقيق  مقيدة  أنها  أو  لوك، 
فيما  عامة،  استنتاجات  وجود  عدم  إلى  النظرية  هذه  افتراضات  تقودنا  ثم 
يتعلق بطبيعة وقوى الدولة كما هي موجودة في االفتراضات الرئيسية لهذه 
مؤسسات  بين  ملحوظ  تمييز  لوك  نظرية  في  يوجد  ذلك  ومع  النظريات، 
الدولة والمجتمع المدني، بين العام والخاص، ويستتبع هذا تعييًنا للحدود 

بين هذه المجاالت.

الحد  دور  نظرية  من  الرؤية  هذه  وتنبع  وحارًسا:  محكًما  باعتبارها  الدولة   - (
الدولة  تصبح  وفيه  الكالسيكيين،  واالقتصاديين  الليبراليين  لدى  األدنى 
ويركز  مصالحهم.  وراء  األفراد  سعي  يعيق  تدخلها  ألن  األدنى،  حدها  في 
لديها  األفراد  يعتبرون  حيث  الدولة،  حيادية  على  خاص  بوجه  النفعيون 
يجب  ولكن  آخر،  دون  أحد  صف  في  الدولة  تأتي  ال  وبالتالي  متساويين، 
فمبرر  ا،  هاّمً ليس  الدولة  وأصل  الجميع.  مصالح  بين  انسجاًما  تحدث  أن 
وجودها يكمن في أدائها المرضي لدورها كمفاوض، وكمحكم وكمخفض 
حد  على  أفرادها  بكل  تهتم  بأن  ملزمة  والدولة  األدنى.  الحد  حتى  للصراع 
الذي  للدستور  تخضع  أن  يجب  الدولة  أن  النفعية  المدرسة  وتشدد  سواء. 
المفردة،  أجزائها  مجموع  هي  الدولة  فإن  المنظور،  هذا  من  نزاهتها.  يحقق 
وُترى فقط كعنصر واحد، حتى وإن كان هاًما في المجتمع المدني األوسع. 

كولريدج،  مثل  المحافظون  الرومانسيون  تصور  فقد  عضوي:  ككائن  الدولة   - 3
يسمو  متكامل  عضوي  كيان  هي  الدولة  أن  هيجل،  مثل  الوضعية  ومعادو 
أكبر من مجموع أجزائه. وقد كان هيجل حريًصا على  أفراده، وكاًل  عن كل 
النموذج  هذا  وينكر  عليها.  المنبنية  والليبرالية  التعاقدية  بالرؤية  اإلطاحة 
للدولة. وقد  فيقدم أساًسا طبيعًيا  إمكانية وجود مصالح متصارعة،  العضوي 
وصف هيجل الدولة بأنها عقل مجرد ال يعترف بوجود أي أفكار أخرى مطلقة 
العليا  القوة  نظريته  ثم منحت  ذاتها، ومن  مثل األخالق، فهي مطلقة في حد 
للقوى  توازن  يوجد  فال  العضوية،  النظرية  هذه  خالل  ومن  للدولة،  المطلقة 
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لها مصالحها  فالدولة  أفرادها،  أمام  للدولة  واألفراد، وال حيادية  الدولة  بين 
الكلية التي تعلو فوق مصالح أفرادها. ووفًقا لهذا التحليل، فإن الدولة تجسد 

وتمثل المجتمع واألمة كاًل. 

به  ارتبط  ما  أيًضا  الماركسي، وهو  التحليل  عنه  يعبر  ما  وهو  القامعة:  الدولة   - 4
الدولة  اعتبرت  حيث  نفسه  فبالمبدأ  بالتفصيل،  يكن  لم  إن  األناركي  التفكير 

أداة في يد الطبقة الحاكمة، وعارضت الرؤى الثالث السابقة بوضوح.

المجتمعات  وككل  اإلسالمي،  العالم  على  نسبّيًا  حديث  الدولة  مفهوم  ويعتبر 
الرغم  نفسها سياسًيا. وعلى  تنظم  أن  المجتمعات اإلسالمية  فقد كان على  اإلنسانية، 
القليل  ذكرت  فقد  النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن  وهو  لإلسالم  الرئيسي  المصدر  من 
وفاة  بعد  الجماعة اإلسالمية  أول مشكلة واجهتها  فإن  والدولة،  الحكومة  عن شؤون 
قائدها المؤسس النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص )632م( كانت في الحقيقة مشكلة متعلقة بالحكومة 
وكيفية اختيار من يخلف رسول اهلل )خليفة رسول اهلل(. ومن ثم منذ البداية، كان على 
الخالفات  كانت  وقد  الحكومة.  وطبيعة  شكل  يحسنوا  وأن  يبتكروا  أن  المسلمين 
اإلسالم  انقسام  إلى  النهاية  في  أدت  اإلسالمية  الجماعة  وسط  ظهرت  التي  األولى 
إلى شيعة وسنة وخوارج وطوائف أخرى كانت مرتبطة بالسياسة، ولكن التنظير حول 
قد  السياسية  األدبيات اإلسالمية  أن معظم  ويبدو  كثيًرا،  تأخر  المسلمين  السياسة عند 

ظهرت عندما أصبحت الحقائق التي تتناولها شيًئا من الماضي.

الجمعية،  األخالق  دين  هو  اإلسالم  أن  وقرشي))(  وهاشمي  األيوبي  من  كل  يرى 
اإلسالمية  المصادر  تناولت  ما  فنادًرا  المحددة،  السياسية  األمور  من  القليل  ويحتوى 
كان  وإذا  والمنظمات.  الحكومات  وإدارة  الدول،  تكوين  كيفية  عن  الكثير  األصلية 
الحكام المسلمون تاريخًيا كانوا أيًضا أئمة روحيين لمجتمعاتهم، فلم يكن هذا بسبب 
أن اإلسالم يتطلب وجود أئمة ليكونوا قادة سياسيين، ولكن ألن اإلسالم قد انتشر في 
فيها  الدول  ولعبت  المركزي،  التحكم  على  معتمدة  فيها  اإلنتاج  مناطق  كانت  مناطق 

دوًرا هاًما في الحياة االجتماعية واالقتصادية.

 AYUBI, HASHEMI and QURESHI, 1995.  (1(
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كان »احتكار« الدين واحدة من أهم األدوات المعتادة لتأكيد الهيمنة األيديولوجية 
الدولة  وكانت  والفارسية(  والبيزنطية  الرومانية  المثال  سبيل  )على  لإلمبراطوريات 
اإلسالمية التاريخية وريًثا لهذا التقليد. وتعتبر الصحيفة أو دستور المدينة المنورة هي 
وهي  المحمدية،  الفترة  من  إلينا  وصلت  التي  اإلسالمي  السياسي  األدب  قطع  أقدم 
باعتبارهم  المؤمنين  عن  يتحدث  الدستور  وهذا  )622-624م(  الهجرة  لفترة  تنسب 
القبائل  بوجود  اإلقرار  من  الرغم  وعلى  المدينة.  يهود  أيًضا  تضم  وهي  واحدة،  أمة 
واعتبارها مسؤولة عن سلوك أفرادها، فإن األمة ككل عليها أن تعمل جمعًيا من أجل 
إقرار النظام االجتماعي واألمن، ومجابهة االعداء وقت السلم والحرب. وباألخذ في 
المسلمين  كان على  فقد  والسنة،  القرآن  في  السياسية  االشتراطات  االعتبار محدودية 
النظم  هذه  كانت  ثم  ومن  السياسية.  بنظمهم  يتعلق  فيما  يرتجلوا  وأن  يستوردوا  أن 
إلى  تترجم  ما  وغالًبا  والطريقة،  الطريق  حرفًيا  تعني  والتي  الشريعة،  على  مؤسسة 
القانون اإلسالمي Islamic law كما هي موضحة في القرآن والسنة، ثم هناك األعراف 
البيزنطية  خاصة  المسلمون،  فتحها  التي  للبلدان  السياسي  والتراث  التقليدية،  العربية 

والفارسية.

األوائل  األربعة  الخلفاء  فترة  خالل  وضوًحا  أكثر  األول  المصدر  تأثير  وكان 
المعروفين بالراشدين )632-661(، والفترة الثانية خالل حكم األمويين )750-661(، 
)1281-1922م(  العثمانيين  ثم  )749-1258م(  العباسيين  الثالثة خالل حكم  والفترة 
التوسع  مجاالت  ففي  العملي.  بالمعنى  الدول  بناة  من  الحقيقة  في  المسلمون  وكان 
األوروبيين.  المسلمون  فاق  ربما  اإلدارية،  والتقنيات  الحكومات  وتنظيم  العسكري، 
ولكن هذه الدول لم تكن دواًل بالمعنى الحديث، فقد كانت نظًما إمبراطورية تحكمها 
عن  بالطبع  المختلفة  والقروسطية  القديمة  الكالسيكية  للنظم  ومطابقة  أسر،  داخلًيا 
القرنين  بين  أوروبية  ظاهرة  ويمثل  غربّيًا،  مصطلًحا  الدولة  وكون  الحديثة.  الدولة 
ونمو  النهضة  تتضمن  العوامل،  من  العديد  بين  العالقة  في  والعشرين  عشر  السادس 
الفكر  في  المصطلح  هذا  مثل  نجد  أال  الغريب  من  وليس  والفردانية،  الرأسمالية 
السياسي اإلسالمي مادة خصبة  الفكر  الحديثة، ومع ذلك في  العصور  اإلسالمي قبل 
الموضوعات  وهي  والحكومات:  الحكام  عن  وبالطبع  للدولة،  السياسي  الجهاز  عن 
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للمفهوم  أفضل  فهًما  تعطينا  أن  الممكن  فمن  بنائها،  وإعادة  دراستها  ما تمت  إذا  التي 
األقرب إلى الدولة في التفكير اإلسالمي. وإذ كان مفهوم الدولة في التقاليد الغربية ال 
يمكن عزله عن مفاهيم الفردانية والحرية والقانون، فإن المفهوم اإلسالمي عن الجهاز 
العدالة  أو  العدل  أو  األمة  أو  الجماعة  مفاهيم  عن  بمعزل  فهمه  يمكن  ال  السياسي 
التقاليد اإلسالمية مرتبطة أساًسا  والقيادة واإلمامة. وبشكل أساسي، فإن السياسة في 
الحكومة  بمشكلة  السياسة  وتتعلق  الدول،  أنواع  وليس  ومقوماته  الحاكم  بمهارات 
خاصة بسلوك الحاكم، وال تتعلق بالسياسة كواقع اجتماعي، أو بالدولة باعتبارها فئة 

عامة أو تجريًدا قانونّيًا.

عالجتها،  التي  التاريخية  للتطورات  تبًعا  اإلسالمية  السياسية  النظرية  تبلورت  وقد 
كانت  التي  الفترات  في  إال  تتطور  لم  الكبرى  السياسية  المفاهيم  فإن  الحقيقة،  وفي 
فيها المؤسسات السياسية التي كان ينظر لها في حالة انهيار؛ فعلى سبيل المثال، تعود 
نظرية الخالفة إلى الفترة التي شهدت تآكل الخالفة كمؤسسة خالل الدولة العباسية، 
اإلسالمية،  األمة  انقسمت  ثم  ومن  عاصمة،  من  أكثر  في  خليفة  من  أكثر  ظهر  حيث 
والمعتزلة  الصفا  وإخوان  والخوارج  الشيعة  عنها  عبر  التي  المعارضة  ونمت حركات 
وغيرهم ضد الخالفة السنية في بغداد. ولم تكن نظرية الخالفة إال تفنيًدا سنًيا للدعاوى 
وصًفا  فقط  وليس  مثال  بحًثا عن  ومثلت  المتصاعدة،  المعارضة  حركات  رفعتها  التي 
موضوعًيا لما كان يحدث فقط. وفقط من خالل عملية التدوين بدأت نظريات الخالفة 
الفعل  رد  الشيعة، وبطريقة  الميالدي من خالل  التاسع  القرن  منتصف  في  الظهور  في 
ظهرت بين السنة. خاصة بعد أن وضع اإلمام محمد بن إدريس الشافعي أحد مؤسسي 
الشريعة:  مصادر  وأوضح  السني،  للفكر  المنهجية  األصول  السنية  األربعة  المذاهب 

القرآن الكريم، السنة النبوية، اإلجماع، والقياس.

وحتى بداية القرن التاسع عشر، ارتبطت فكرة المسلمين عن السياسة بمصطلحات 
األمة )وهو المصطلح الذي ُيعنى أساًسا بأي جماعة إثنية أو دينية، ولكن في النهاية 
والسلطنة  الخالفة  ومفاهيم  الكونية(  اإلسالمية  الجماعة  إلى  أساًسا  يشير  أصبح 
مفهوم  تطور  قد  يكن  ولم  التوالي(.  تسييًسا على  األكثر  أو  تديًنا  األكثر  حكم  )مثل 
الدولة باعتبارها ذلك الرباط بين الجماعة والحكومة إال الحًقا. وقد ذكر مصطلح 
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القرآن  في   - الغربي  بمفهومها  الدولة  إلى  اليوم لإلشارة  يستخدم  والذي   - الدولة 
ففي  ذلك  ومع  الوسطى،  القرون  في  المسلمون  المفكرون  استخدمه  كما  الكريم، 
المرحلة  وفي  يتغير.  وأن  يتحول  وأن  يتبدل  أن  تعني  الكلمة  فإن  الفعلية،  صيغته 
والتقلبات  المصائر  عن  للتعبير  يستخدم  كان  المصطلح  فإن  تالها  وما  العباسية 
حكم  إلى  تشير  الكلمة  أصبحت  وبالتدريج  دولتهم(،  )دالت  والسقوط  والصعود 

السالالت، وأخيًرا جًدا أصبحت تعني الدولة.  

إقليميٍّ  مفهوٍم  أمام  الطريق  )1801-1873م(  الطهطاوي  رفاعة  المصري  مهد  وقد 
للسياسة بداًل من المفهوم الطائفي النقي، وذلك عندما ركز على فكرة الوطن )األرض 
األم كما في الفرنسية ب�patrie واأللمانية veterland والروسية rodina(. ولم يستطع أن 
ينفصل الطهطاوي كلّيًا عن المفهوم الديني »األمة« كما لم يدُع إلى دولة وطنية علمانية 
كما هو في المفهوم األوروبي. وكان الظهور األول لمصطلح الدولة )Devlet بالتركية( 
بالمعنى الحديث للدولة كمفهوم منفصل عن الساللة والحكومة، كان ذلك بالتركية في 
مذكرة رسمية حوالي عام 1837م. ولم يكن المفكرون المسلمون في عجلة من أمرهم 
لم  األوسط  الشرق  دول  نظام  ألن  وذلك  للدولة؛  الجديد  المفهوم  بتبني  يتعلق  فيما 
يظهر إال بعد الحرب العالمية األولى؛ فقد ظل جمال الدين األفغاني )1839-1897م( 
ومحمد عبده )1849-1905م( يتحدثان بمفاهيم األمة اإلسالمية والعروة الوثقى )وهو 
المسلم  والحاكم  عشر(،  التاسع  القرن  أواخر  في  االثنان  أصدرها  التي  المجلة  اسم 
وحسن تصرفه. وقد أخذ عبد الرحمن الكواكبي خطوة أبعد عندما تحدث عن الرابطة 
اإلسالمية )الجامعة اإلسالمية( باعتبارها رابطة دينية مستخدًما مصطلح األمة باعتباره 
وحدة  عن  تحدث  عندما  الوطن  مفهوم  ذكر  األحيان  بعض  وفي  فقط،  دينًيا  مفهوًما 
المسلمين العرب بالعرب من غير المسلمين. وفرق الكواكبي بين إدارة السياسة وإدارة 
الدين، والسياسة وإدارة الملك. وقال إن االثنين كانا متحدين في عهد الخالفة الراشدة 

)632-661م( وخالفة عمر بن عبد العزيز )717-720م(.

الخالفة  انهيار  فعل على  كردة  الحديثة  في صيغته  اإلسالمية  الدولة  ظهر مصطلح 
1924، وقد بدأ محمد رشيد رضا )1865-1935م( الحركة في  األخيرة في تركيا عام 
هذا االتجاه عندما عارض قرار الحكومة التركية عقب الحرب العالمية األولى بتحويل 

المقدمة



اإلصالح اإلسالمي في الهند 44

واإلمامة  الخالفة  كتابه   ،1923 العام  في  نشر  لقد  روحية،  سلطة  مجرد  إلى  الخالفة 
العظمى، وفيه جادل بأن الخالفة كانت ويجب أن تكون مزيًجا من السلطتين الروحية 
وغير  مسلمين  من  العرب  ستمنح  أنها  ورأى  عاجلة،  عربية  بخالفة  ونادى  والزمنية. 

مسلمين دولة خاصة بهم))(.

لقد اتخذ التطور الفكري لمفهوم »اإلسالم دين ودولة« خطوة أخرى لألمام بعد 
البريطانية،  االستعمارية  بالهيمنة  السياسي  السياق  تميز  لقد  هذا.  من  عقد  حوالي 
وكان أبو األعلى المودودي )1903-1979م( هو أبرز مفكريها. لقد كانت ردة فعل 
أفعال  ضمن  اتجهوا  فقد  صخًبا،  أكثر  العثمانية  الخالفة  سقوط  على  الهند  مسلمي 
أخرى إلى تأسيس حكومة خالفية. ولقد تطورت معظم األفكار السياسية ألبي األعلى 
1937 و1941. ولكن في الوقت الذي رأى فيه كثيرون أن  في الفترة المضطربة بين 
أي:  مسلمة  دولة  ليست  أنها  األعلى  أبو  رأى  للتفاؤل،  مدعاة  باكستان  دولة  نشأة 
تدار  أيديولوجية  دولة  بمعنى  إسالمية  دولة  ليست  ولكنها  الهنود،  للمسلمين  دولة 
بالمؤمنين الصادقين على أساس مبادئ القرآن والسنة. وتبًعا لهذا، كرس المودودي 
غير  حكومة  إلى  ستؤديان  كليهما  أن  رأى  إذ  والديمقراطية؛  القومية  النتقاد  أعماله 
المستوحى  مفهومه  فكانت  واسع،  بشكل  صداها  سيتردد  التي  فكرته  أما  مسلمة. 
هلل وحده، وليست  من فكر الخوارج وهو الحاكمية )أي: السيادة المطلقة الكاملة( 
أيًضا  تأثر  فقد  فكره،  في  العميق  الخوارج  تأثير  جانب   وإلى  للناس.  أو  للقانون 
أيًضا  ولكن  مسلًما،  منه  تجعل  ال  للشهادتين  اإلنسان  قبول  أن  عن  تيمية  ابن  بفكر 
والسياسية  التشريعية  الشؤون  على  اإلسالمي  األخالقي  القانون  إنفاذ  في  مشارًكا 
واالقتصادية للمجتمع. ومن ضمن من سيؤثر عليهم المودودي المصري سيد قطب 
)1906-1966( عضو جماعة اإلخوان المسلمين، والرمز األكثر تأثيًرا في حركات 

اإلسالم السياسي المعاصرة.  

 ،1928 ظهر حسن البنا )1906-1949م(، مؤسس جماعة اإلخوان المسلمين عام 

)1)  لتفاصيل أكثر انظر:
 LEGRAIN, Jean-François. 2006. L'idée de califat universel et de congrès islamique face à la  
 revendication de souveraineté nationale et aux menaces d'écrasement de l'empire ottoman.
À propos du Traité sur le califat de Rachîd Ridâ. Lyon: Maison de l»Orient et la Méditerranée.
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ليصل إلى استنتاجات مماثلة، وإن كانت أقل حدة حول ما وصلت إليه حركة اإلصالح 
البنا في اتجاه السياسة،  انتقل  عقب عقد من بدئها. ومن جانب األخالق واالجتماع، 
يكون  أن  وأنكر  محلية،  قومية  أي  على  تعلو  إسالمية  قومية  عن  الحديث  في  ليبدأ 
من  اإلسالم  قواعد  على  »السياسة  أن  اعترف  لكنه  سياسّيًا،  حزًبا  المسلمون  اإلخوان 
له، كان اإلسالم كل شيء، »اإلسالم عقيدة وعبادة، ووطن  صميم فكرتنا«. وبالنسبة 
وجنسية، ودين ودولة، وروحانية وعمل، ومصحف وسيف«. وهذه المعادلة أصبحت 
أكثر جذرية من خالل القيادي في اإلخوان عبد القادر عودة )ت 1954( فقد رأى أيًضا 
بينهما،  التمييز  يمكن  وال  الحدود  أبعد  إلى  ممتزجان  وهما  ودولة،  ديٌن  اإلسالم  أن 
كان  و»إذا  دولة«  اإلسالم  في  الدين  وأصبح  ديًنا،  اإلسالم  في  الدولة  أصبحت  »لقد 

الدين أول أجزاء اإلسالم، فإن الحكومة ثاني أجزائه«.

الكريم  القرآن  الدولة وطبيعة الحكومة مباشرة من  هل من الممكن استنتاج شكل 
واألحاديث النبوية؟ في الواقع، فإن الدول التي تطلق على نفسها إسالمية أو يفترض 
أهمية.  السياسية  الجوانب  أكثر  في  البعض  بعضها  عن  االختالف  شديدة  هذا،  بها 
عرض  أو  لتلقي  تجنبها  في  أو  الحدود،  لعقوبات  تطبيقها  في  الدول  هذه  تتشابه  فقد 
الفوائد البنكية المحرمة كونها »ربا« ومع ذلك فإنها تختلف تماًما فيما يتعلق باألشكال 
السياسية والترتيبات الدستورية، وال تعترف أي منها باآلخر باعتباره »دولة إسالمية«.

أن تكون أول دولة إسالمية معاصرة، وتعود  السعودية  بالعربية  المفترض  كان من 
كثيرون  ويراه  إسالمي  غير  كثيرون  يعتبره  الملكي  ونظامها  الثالثينيات.  إلى  نشأتها 
الملك«  »جاللة  لقب  أسقط  قد  مؤخًرا  الملك  أن  من  الرغم  على  لإلسالم،  معادًيا 
واستبدل به لقًبا أكثر إسالمية وهو »خادم الحرمين الشريفين«. وتعود جذور المملكة 
التضامن  على  اعتمادها  في  مستمرة  وهي  عشائرية،  وتحالفات  قبلية  غزوات  إلى 
الكريم  القرآن  إذ إن  أنها بال دستور،  القبلي للحفاظ على تماسك نظامها. وهي تعلن 
الرغم من وجود  أحزاب سياسية، على  أو  برلمان  لديها  وليس  األساسي،  قانونها  هو 
مجلس للوزراء وبيروقراطية حديثة المظهر. واجتماعًيا، فإن المملكة محافظة إلى أبعد 
الحدود، على الرغم من أنها فيما يتعلق بالخدمات والتشغيل تقوم بدور دولة الرفاهية. 
وما يمنح المملكة شخصيتها اإلسالمية هو الدور الذي يقوم به العلماء، الذين يتبعون 
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الفتاوى  إصدارهم  خالل  من  نفوًذا  ويمارسون  المحافظة،  الحنبلية  الوهابية  التقاليد 
ويديرون  الشرعية،  المحاكم  على  ويسيطرون  والسياسية،  االجتماعية  القضايا  حول 

الشرطة األخالقية »المطوعون«.

برلمان،  رئيس،  دستور،  لها  اإلسالمية جمهورية  إيران  فإن  هذا،  من  النقيض  على 
)للموالين  منتظمة  انتخابات  جانب  إلى  قضائي  ونظام  وبيروقراطية  للوزراء،  مجلس 
للنظام(. وتدين الدولة المعاصرة في وجودها إلى ثورة شعبية خاضتها طبقات عديدة 
أن  المسيسون  الشيعة  العلماء  من  مجموعة  قاده  الذي  الديني  الجناح  استطاع  وفيها 
من  الخميني  خطاب  وجعل  تعبوّيًا،  دوًرا  اإلسالم  لعب  لقد  العليا))(.  اليد  لهم  تكون 
يبني  السياسية، وأن  الممكن المزج بين المحافظة االجتماعية والشعبوية والراديكالية 
النظام اإلسالمي في  تمثلت مالمح هذا  الثورة.  بعد  ما  إيران  اقتصاًدا دولتّيًا في  نظاًما 
األعلى  والتمثيل  اإلسالمية(،  الجمهورية  )قائد  النظام  رأس  على  مشرع/فقيه  وجود 
الجزء  هم  أيًضا  والعلماء  القضائي.  والنظام  اإلسالمي،  الشورى  مجلس  في  للعلماء 
األكبر في مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء. ويجب أن نذكر الدور الكبير الذي 

يلعبونه من خالل الحرس الثوري، وقوات المتطوعين »الباسييج«.

والسودان هي بلد آخر شهد محاولة تأسيس دولة إسالمية من خالل نظام عسكري، 
ذي  )1969-1985م(  النميري  جعفر  نظام  بدأ  لقد  آخر؛  نظام  محاولته  واستكمل 
تعرض  التي  والسياسية  االقتصادية  األزمات  أن  غير  عروبية،  وقومية  اشتراكية  ميول 
اإلخوان  مجموعة  مع  تحالف  في  وذلك  إسالموية،  توجهات  تبني  إلى  دفعته  لها 
اإلعالن  تم  )1983-1985م(  العام  وفي  الترابي))(.  حسن  بقيادة  السودانية  المسلمين 
متمثلة  نفسه  النميري  جعفر  سلطات  بتوسيع  مصحوًبا  اإلسالمية،  الشريعة  تطبيق  عن 

)1)  لتفاصيل أكثر عن الدور الذي لعبه العلماء في ثورتي 1905 و1979 في إيران، انظر: 
 MOHOMED, Carimo. 2010. «Os «ulama no Irão: o seu papel político nas revoluções de

  1905-06 e 1978-79» in Polímnia: revista do Núcleo de Estudos de Ciência Política e
Relações Internacionais n. 1. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Uni-
versidade Nova de Lisboa, pp. 32-39.

))(   هو عالم قانوني من خريجي السوربون، ومؤسس حركة اإلخوان المسلمين السودانية. عمل الترابي في الثمانينيات 
مدعّيًا عاًما للسودان، وانخرط مباشرة في الحياة السياسية، وسعى لتأسيس الدولة اإلسالمية. ولمزيد من التفاصيل 

عن الطريقة التي رأى بها الترابي الدولة اإلسالمية، انظر:   
AL-TURABI, Hassan. 1983. «The Islamic State» in ESPOSITO, 1983: pp. 241-251.  
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غليظة  وتوقيع عقوبات  المحاكم على عجل،  تشكيل  وتم   .1984 الطوارئ  قانون  في 
على المخالفين شملت بتر األطراف. ومع تصاعد األزمات االقتصادية واالجتماعية، 
وتنامي مقاومة غير المسلمين في الجنوب، مصحوًبا بتعسفات النميري غريبة األطوار، 
أدى هذا إلى انتفاضة شعبية أطاحت به عام 1985. ولكن في هذه األثناء، كانت الحركة 
اإلسالمية قد استطاعت أن تقوي تنظيمها، وأن ترسخ تأثيرها في مؤسسات الدولة بما 
ن هذا الحركة من أن تربح العديد من االنتخابات السياسية  في ذلك الجيش. وقد مكَّ
1989، كان من  والنقابية. وعندما قام الجنرال عمر البشير بتأسيس نظام عسكري عام 

الواضح تأثره بالجبهة اإلسالمية.

من  كان  والت�ي  المسلمين  للهنود  كدولة   (9(( عام  تأسست  والت�ي  باكستان،  أما 
عهد  في  خاصة  إسالمية  دولة  لتأسيس  اتجهت  فقد  علمانّيًا،  بلًدا  تكون  أن  المفترض 
شرعيته  يستمد  أن  العسكري  النظام  حاول  لقد   .)1988-1977( الحق  ضياء  الجنرال 
تم  جنائي  إسالمي  بقانون   1980 عام  العملية  وبدأت  األسلمة.  برنامج  من  السياسية 
قبل  من  قوية  مقاومة  القي  وقد  تنفيذه،  الشرعية  المحاكم  وتتولى  بمرسوم  إصداره 
أحزاب  وجود  بدون  مقيدة  انتخابات  إجراء  وتم  المرأة.  حقوق  وحركات  الشيعة، 
سياسية فاعلة، والبدء في إيجاد نظام بنكي بال فوائد غير أنه واجه صعوبات بالغة. لقد 
تم تشكيل لجان ألسلمة التعليم واالقتصاد، غير أن عملها توقف بمقتل الجنرال ضياء 
الحق نفسه في تحطم طائرة، ومع ذلك استمر برنامج األسلمة صعوًدا وهبوًطا وأدى 

إلى تعزيز الهويات السنية والشيعية اإلقصائية.

يجب أن يكون واضًحا من األمثلة السابقة أنه على الرغم من الدول المسماة باإلسالمية 
يتعلق  )ما  واألخالقية  االجتماعية  بالشؤون  يتعلق  فيما  متماثلة  ممارسات  تتبنى  والتي 
يتعلق  فيما  التماثل  من  قليل  فهناك  ذلك(،  إلى  وما  والخمور،  واللباس  والنوع  باألسرة 

بالخصائص السياسية لهذه الدول، أو حتى في توجهاتها االجتماعية واالقتصادية.

و�لم�شادر �لمنهجية 

تسعى هذه الدراسة والتي تقع في منطقة بين أربعة مجاالت هي: العلوم السياسية 
والتاريخ، الدراسات اإلسالمية، دراسات جنوب آسيا، إلى بحث ما قدمه شيراغ علي 
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ومفاهيمهم  السياسية،  بالنماذج  يتعلق  فيما  المودودي  األعلى  وأبو  إقبال  ومحمد 
أّطر  الذي  وما  التشابه واالختالفات،  فيها، وكذلك عوامل  اإلسالم  الدولة ودور  عن 
العالم  بين  والتفاعل  الغربي،  السياسي  الفكر  تأثير  مثل  محيطة:  عوامل  من  تفكيرهم 

اإلسالمي والغرب، والنفوذ البريطاني في الهند.

المزج  هي  المستخدمة  واالستراتيجية  أولية،  مصادر  هي  الدراسة  هذه  مصادر 
المزج  أفكار محمد أركون))( )1928-2010( وكوينتن سكينر))(، وتحاول  بينها وبين 
»اإلسالم«من  يسمى  لما  المبكرة  الفترة  تناولت  التي  للدراسات  النقدية  النظرة  بين 
كمصدر  الدراسات  هذه  في  المستخدمة  األصلية  للنصوص  المنظم  التفكيك  خالل 
مناقشة  أجل  من  واألولية  الثانوية  المصادر  قراءة  يتم  ولن  المتماسكة،  للمعلومات 
كل  على  يؤكد  الذي  المعرفي  اإلطار  إشكالية  طرح  أجل  من  ولكن  نفسها،  الحقائق 
إسالميون،  مفكرون  وضعها  التي  األفكار  ستكون  االهتمام  مواضع  وأحد  خطاب. 
يشتتنا  قد  هذا  ألن  ذلك  كذلك،  تعتبر  التي  أو  ب�»اإلسالمية«  المعروفة  األفكار  وليس 
ومحاوالتهم  المسلمين  المفكرين  من  العديد  بين  دارت  التي  المناقشات  دراسة  عن 
إلعادة تفسير، ومن ثم إعادة تشكيل اإلسالم. وإذا كانت دراسة الالهوت والنصوص 
على قدر من األهمية، فإن األكثر أهمية هو دراسة اآلليات السياسية والسياق التاريخي 

الذي يبرز فيه الهوت ما، ويحظى بالقبول أو يفقد الصدارة.

ومن منظور محمد أركون، فإن لإلبستيمولوجيا التاريخية historical epistemology لها 
ويفعله  يقوله  وما  اإلسالم،  يعلمه  لما  الخالصة  والروائية  الوصفية  التقديمات  األسبقية على 
هؤالء  يعي  حد  أي  فإلى  تاريخيين.  أو  اجتماعيين  فاعلين  باعتبارهم  المسلمون  وينجزه 
الفاعلون باألبعاد األيديولوجية لخطابهم وأعمالهم التاريخية؟ وأي بنى معرفية يستخدمونها 
الحتميات  أساس  على  تشكيله  إلعادة  أو  الواقعية  حياتهم  على  وتطبيقه  دينهم،  لتأويل 
التاريخية؟ وإلى أي مدى باستطاعتهم أن يطوروا عالقة نقدية بماضيهم ومستقبلهم من أجل 

تقرير مستقبلهم بشكل أفضل، وكيف ستكون مثل هذه العالقة خالقة وفعالة وواقعية. 

 ARKOUN, Mohammed. 2006. Islam: to reform or to subvert? London: Saqi Books,  (1(
pp. 16-17.

 SKINNER, 2002.  (2(
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خالل أواخر السبعينيات، أطلق محمد أركون على اقترابه »اإلسالميات التطبيقية« 
Applied Islamology على خطى المثال الذي بدأه مجموعة من علماء اإلنثربولوجيا 

علماء  ركز  التالية،  العقود  وخالل  التطبيقية.  اإلنثروبولوجيا  ممارسة  بدأوا  الذين 
إلى  األصولية  الحركات  الخصوص،  وجه  وعلى  السياسي،  اإلسالم  على  السياسة 
الطفرة  متجاهلين  الكالسيكية،  اإلسالميات  يهمشوا  أن  فيها  استطاعوا  التي  الدرجة 
اإلسالم  علماء  على  ينطبق  الوضع  هذا  إن  التطبيقية.  اإلسالميات  عنها  تعبر  التي 
لمعظم  والفيلولوجي  التاريخي  التطبيق  في  أعمالهم  حصروا  الذين  الكالسيكيين 
الذين  المحدثين  اإلسالم  علماء  على  ينطبق  وكذلك  التمثيلية.  الكالسيكية  النصوص 
لم يحسنوا اللغات اإلسالمية األساسية )العربية، الفارسية، التركية، األردية( وحصروا 
قصيرة  اقترابات  مستخدمين  والسياسية،  االجتماعية  القضايا  في  البحث  في  أنفسهم 
المدى. تؤكد اإلسالميات التطبيقية على الحاجة إلى اتباع منهج تقدمي-رجعي يمزج 
الخطاب  ألن  وذلك  المدى،  قصير  والمنظور  المدى  طويل  التاريخي  المنظور  بين 
ظهور  فترة  إلى  حتمي  بشكل  تحيل  إسالمية،  سياقات  من  ينبع  المعاصر  اإلسالمي 
القيم  إلحياء  منهاجية  كمرجعية  يستخدم  كي  لحضارته،  الذهبي  والعصر  اإلسالم 

–أي: النماذج األخالقية والقانونية - التي يجب أن تعود مرة أخرى.
ولكنها  الوقت،  عبر  فقط  انتباهنا  تثير  ال  المفاهيم  فإن  سكينر،  كوانتن  يشير  وكما 
الذي  للعالم  المتغيرة  المنظورات  من  سلسلة  من  أكثر  شيء  أي  إعطائنا  عن  عاجزة 
كي  العالم  في  به  نقوم  مما  جزًءا  تشكل  مفاهيمنا  إن  وجودنا.  ونمارس  فيه  نعيش 
تثيره هذه العملية يشكل جوهر الجداالت  نمنحه المعنى. إن التصورات المتغيرة لما 
الحدوث.  دائمة  المفاهيمية  التغيرات  أن  إنكار  من  طائل  ال  وبالتالي  األيديولوجية، 
مراحل  في  المفاهيم  بعض  بها  تهيمن  التي  الكيفية  نفسر  أن  نأمل  البحث،  هذا  في 
تاريخية معينة. فالمفاهيم، وما نعبر عنه من خاللها لها تاريخ، وبالتالي تصعد وتسقط، 
الحياة  في  أعمق  تحوالت  عن  يعبر  بما  األنظار،  عن  تختفي  األحيان  بعض  وفي 

االجتماعية))(. 
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وال يحتل علماء السياسة مواقع حيوية في المؤسسات األكاديمية فقط، فهم أيًضا 
بوسائل  قوية  روابط  لهم  أن  كما  السياسي،  القرار  بصانعي  قوية  عالقات  يمتلكون 
اإلعالم قوية التأثير. وبقدر اهتمام الدراسات اإلسالمية، فإن االنتقال من اإلسالميات 
إلى   - االستشراقيْين  المعرفة  ونظرية  المعرفة  إطار  عليها  يهيمن  التي   - الكالسيكية 
له  السياسة،  لعالم  أيديولوجية  تكون  ما  غالًبا  والتي  الواقعية،  البراجماتية،  الممارسة 
المجال  في  المطبقة  للمعرفة  الفكري  القصور  الواقعي على تحسين  التأثير  القليل من 

اإلسالمي من التأثير في البحث والتدريس. 




