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 مقدمة

 من درس التاريخ إىل إحياء احلاضر
يطــل علينــا العقــد الثالــث مــن القــرن الحــادي والعشــرين الميــالدي، وبالتزامــن مــع ذلــك، تمر 
عشــٌر كاملــة علــى انطالقــة الحــراك الشــعبي األوســع يف المنطقــة العربيــة اإلســالمية منــذ قــرٍن علــى 
األقــل أو مــا ُعــرف بالربيــع العربــي. وقــد ُولدت هــذه الحركــة التحررية الشــعبية الممتــدة والمتجددة 

يف الميــدان، وتفاعلــت مــع غالــب األفــكار والربامــج السياســية واألطــر الثقافيــة الموجــودة مســبقًا.
ــر أخــرى، ومراوحــة بعضهــا بيــن هــذا  ومــع دخــول بعــض الثــورات يف حالــة اســتعصاء، وتعثُّ
وذاك، كان البــد مــن مراجعــة شــاملة للمنظومــات الفكريــة الموجهــة للحركــة المجتمعيــة، وتفكيــك 
مكوناهتــا لجهتيــن: جهــة البحــث عــن العناصــر الدافعــة لالســتقالل الفكــري لتعزيزهــا وترســيخها، 
ــة؛  ــة والسياســية للحضــارة الغالب ــة الفكري ــة التبعي ــة لحال ــة والمثبت وجهــة اكتشــاف العناصــر الجاذب

للوعــي هبــا وتحييدهــا.
مــن هنــا لمعــت فكــرة القيــام بمشــروع بحثــي يعيــد قــراءة وتحليــل أبــرز تجــارب ومشــروعات 
ــن التاســع عشــر والعشــرين؛ فعلــى الرغــم مــن  ــم اإلســالمي يف القرني االســتقالل الفكــري يف العال
أهميــة هــذه التجــارب وخصوصياهتــا، فإننــا لــم ُنِفــد بالشــكل المطلــوب مــن رؤاهــا النظريــة، ولــم 
ــار  ــه االعتب ــرؤى وأوج ــذه ال ــب له ــة تركي ــوم بعملي ــن أن نق ــاًل ع ــة، فض ــها العملي ــن دروس ــرب م نعت

لنبنــي نمــاذج مســتقيمة معرفيــًا وفّعالــة واقعيــًا.   
ــا:  ــباب، منه ــك أس ــل، ولذل ــا ومعط ــب تماًم ــارب غائ ــذه التج ــض ه ــه أن بع ــف ل ــا يؤس ومم
ــرُّ الزمــان عليهــا، وازدحــام األحــداث )العظيمــة( علــى األمــة. وأوضــح  ُبعدهــا الجغــرايف عنــا، وَك
مثــال علــى ذلــك الحركــة بالغــة الخصوصيــة التي َمثَّلتهــا المدرســة الديوبندية يف شــبه القــارة الهندية، 

وهــي فاتحــة سلســلتنا هــذه مــن الدراســات التقييميــة لتجــارب االســتقالل الفكــري الحديثــة.
والمفارقــة التــي ينبغــي لفــت النظــر إليهــا هــي أن هــذه الحركــة الديوبنديــة )شــديدة المحافظــة( 
تبــدو مغمــورة عربيــًا، لكنهــا مشــهورة عالميــًا، ودورهــا وأثرهــا االجتماعــي والسياســي اســتثنائي 

وعالمــي كمــا ســيبدو يف حينــه.
بالطبــع لدينــا تجــارب أخــرى كبيــرة ذات حضــور قــوي يف الوعــي اإلســالمي؛ ألســباب أيًضــا، 
ــذا  ــد أن ه ــا، بي ــا من ــل انبثاقه ــي، ب ــم العرب ــن يف العال ــا نح ــا لن ــل مخالطته ــرايف، ب ــا الجغ ــا: قرهب منه
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ــة  ــا الحركي ــراتيجية وأعماله ــا اإلس ــا ويف رؤاه ــر فيه ــادة النظ ــها وإع ــن درس ــي ع ــور ال يغن الحض
ــوم  ــا الي ــل يف حياتن ــاء وتفعي ــوه مــن إحي ــا يتل ــار(، وم ــى )االعتب ــذي ال يبل ــخ ال ــق درس التاري لتحقي

ــهود(. )الش
ومــن التجــارب التــي ســنتولى تقديــم قــراءات لهــا من الزاويــة المشــار إليهــا: التجربــة اإلحيائية 
ــة  ــا(، والتجرب ــيد رض ــد رش ــده ومحم ــد عب ــاين ومحم ــن األفغ ــال الدي ــا )جم ــة ورموزه اإلصالحي
الحركيــة التــي أسســها )حســن البنــا(، والتجربــة النورســية يف تركيــا )بديــع الزمــان النورســي(، 
ــن ننســى  ــو األعلــى المــودودي وســيد قطــب(، ول ــي صاغهــا )أب ــة الت ــى الحركــة الثوري وصــواًل إل
المشــروعات الفكريــة ذات الطابــع الفــردي لـــ )عبــد الوهــاب المســيري(، و)محمد عمــارة(، ولربما 

نتطــرق لتجــارب ومشــروعات أخــرى.
ــه مــن  ــة، لعل ــى( حــول المــدارس الديوبندي ــل هــذه الدراســة )األول ــل الشــروع يف تفاصي وقب
المناســب التوقــف قليــاًل عنــد مفهــوم االســتقالل وتحســس مالمحــه الرئيســة، وأنواعــه، وفلســفته، 
وأسســه التــي ينهــض عليهــا، ثــم تنزيــل ذلــك كلــه علــى االســتقالل الفكــري للمســلم تحديــًدا. وهــي 

وقفــة عامــة تخــدم قراءاتنــا يف هــذا البحــث والبحــوث التاليــة. 
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-1-

االستقالل الفكري واخلصوصية اإلسالمية
د. نبيل فولي محمد )))

لعــل البحــث عــن )االســتقالل( هو العنــوان األكرب للشــرق الحديث، بمــا فيه العالم اإلســالمي 
ودول الشــرق األقصــى وغيرهمــا؛ ذلــك أن ســيطرة الفكــرة الغربيــة وغــزو الجيــوش األوربيــة للعالــم 

حديثــًا، قــد أنتــج تبعيــة عامــة للغالب، وانتشــاًرا واســًعا لمنتجاتــه الماديــة والمعنوية.
ــواع االســتقالل -كمــا بــدت خــالل أحــداث القرنيــن األخيريــن - هــو:  ــرز أن وال شــك أن أب
االســتقالل السياســي؛ نظــرًا ألنــه ارتبــط باعراضــات واحتجاجــات الشــعوب ومقاومتهــا لالحتالل، 
كمــا ارتبــط بتحريــك الجيــوش، وانتقــال القــوات العســكرية، وإبــرام اتفاقيــات االســتقالل والجــالء، 

ومــا شــابه ذلــك مــن األعمــال الماديــة الظاهــرة والمثيــرة معــًا.
إال أن االســتقالل السياســي لكــي يتحقــق بصــورة غيــر منقوصــة، فإنــه البــدَّ لــه من أنــواع أخرى 
مــن االســتقالل تســبقه أو تصاحبــه أو تتلــوه غيــر بعيــد، ومنهــا: االســتقالل االقتصــادي، واالســتقالل 
القانــوين، واالســتقالل الفكــري. وقــد بــرز يف كل نــوع منهــا فرســان كبــار يف العالــم اإلســالمي 
ــن التونســي ونامــق  ــر الدي الحديــث؛ مثــل: طلعــت حــرب يف مجــال االســتقالل االقتصــادي، وخي
كمــال وعبــد الــرزاق الســنهوري يف القانــوين، ومعظــم مفكــري اإلصــالح والتجديــد المعاصريــن يف 

االســتقالل الفكــري.
وال نريــد أن نعــرض هنــا لــكل هــذه األنواع مــن االســتقالل، وإن كان البد من التنبيــه بداية على 
أهنــا متكاملــة يف مــا بينهــا، حتــى إنــه ال يمكــن أن تتنــازل أمــة عــن واحــد منهــا وتزعــم يف الوقــت نفســه 
أهنــا مســتقلة. والشــاهد التاريخــي يقــول: إن الخطــأ الكبيــر الــذي وقعــت فيــه حــركات االســتقالل يف 
بالدنــا، فعاشــت طــوال ســبعة العقــود األخيــرة تقريًبــا اســتعماًرا مقنًَّعــا؛ هــذا الخطــأ هــو الفصــل بيــن 
االســتقالل السياســي وغيــره مــن أنــواع االســتقالل التــي هــي أشــد تأسيســًا للخــالص مــن التبعيــة، 

إال أهنــا أقــل ضجيجــًا مــن أخيهــا األكــرب!
مهمــا يكــن، فــإن مــا يعنــي هــذه الســطور تحديــًدا هــو بيــان األســس واألصول التــي يقــوم عليها 

االســتقالل الفكــري أليِّ أمــة، مــع التطبيــق علــى العالــم اإلســالمي كما يبــدو يف بعــض نماذجه.
)1( د. نبيل فولي محمد، أستاذ المنطق وعلم الكالم بكلية العلوم اإلسالمية يف جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية بإسطنبول، ورئيس قسم 

العقيدة والفلسفة يف الجامعة اإلسالمية العالمية يف إسالم آباد سابًقا.  
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 البنية املفهومية
)االســتقالل( يف عمومــه يعنــي االنفصــال عــن الغيــر بحيــث يمكــن التصــرف مــن دونــه، ومنــه 
اســتقالل الطفــل عــن والديــه بمــا يمّكنــه مــن القيــام بشــؤونه المباشــرة علــى األقــل بنفســه. ووصــف 
)الفكــري( يتعلــق بالتصــورات النظريــة التــي يؤمــن هبــا اإلنســان، وتمثــل لــه ثوابــت حيــاة ومنطلقــات 

لســلوكه واختياراتــه المعتــادة.
ــا  ــي أنتجتهــا ثقافتن ــة الت ــا الخاص ــاط بتصوراتن ــري( يعنــي االرتب ــب )االســتقالل الفك ومركَّ
واالنعتــاق مــن تصــورات غيرنــا. وينعكــس هــذا االرتبــاط يف برامجنا التعليميــة والربويــة واإلعالمية 
ــر؛  ــورات الغي ــتيراد تص ــدم اس ــذا ع ــن ه ــزم ع ــي. ويل ــلوكنا اليوم ــا وس ــى يف حياتن ــة، وحت والثقافي
األساســية علــى األقــل، وإن كان هــذا ال يمنــع التثاقــف الحــر وتبــادل التأثيــر إلــى الحــد الــذي يقــي 

مــن الوقــوع يف التبعيــة لصاحــب الثقافــة المؤثــرة.

 األسس العامة
يقــوم االســتقالل الفكــري ألي جماعــة إنســانية علــى أســس عامــة واحــدة، أو متشــاهبة علــى 
ــم  ــا، وأه ــير الحًق ــا سأش ــع كم ــًدا يف كل مجتم ــس واح ــة لي ــة الفكري ــض التبعي ــل، وإن كان رف األق

األســس العامــة التــي يقــوم عليهــا االســتقالل الفكــري يتمثــل يف مــا يلــي:
1- سنة )التمايز( اإلهلية

هــذه ســنة اهلل يف خلقــه؛ ألن التشــابه يصيــب بالركــود وفقــدان التفاعــل ومن ثــم الفاعليــة، وكأنَّ 
التنــوع يف الهويــات – وهــو أعمــق صــور االختــالف بيــن البشــر – يمثــل محــكًا واختبــارًا للتفاعــل 
بيــن الجماعــات البشــرية؛ علــى أي أســاس ســيقيمونه؟ ولعــل هــذا مقصــود بإشــارة القــرآن يف قــول 
ْاۚ...﴾ ــن َذَكــر َوُأنَثــٰى َوَجَعلَۡنُٰكــمۡ ُشــُعوبًا َوَقَبآئـِـَل لَِتَعاَرُفــوٓ َهــا ٱلنَّــاُس إِنَّــا َخَلقَۡنُٰكــم مِّ َٓأيُّ اهلل تعالــى: ﴿َيٰ
]الحجــرات: 13[. وهــذا التمايــز يف الهويــات يعنــي أن مــا يجعــل المجتمــع )أ( هــو المجتمــع )أ( 
يختلــف عمــا يجعــل المجتمــع )ب( هــو المجتمــع )ب(، ومــن شــأن ســماح أحدهمــا بغــزو اآلخــر 
لــه فكريــًا، وإســقاط عناصــر الهويــة لصالــح نقائضهــا أو أضدادهــا أو مخالِفاهتــا، مــن شــأنه أن يــؤدي 

إلــى احتــالل التفكيــر الخــاص ثــم انحاللــه.
  2- محاية الرموز والتصورات 

ــت  ــو دخل ــا، ول ــخصيته ومميِّزاهت ــر ش ــة، أو عناص ــه الخاص ــوزه وتصورات ــع رم ــكل مجتم فل
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عليهــا عناصــر غريبــة فقــد تشــوهها، أو تحــل محلهــا بالمــرة، ومــن هنــا تلجــأ الجماعــات اإلنســانية 
ــذا  ــب ه ــن تقري ــا. ويمك ــر فكري ــن اآلخ ــتقالل ع ــا باالس ــا وتصوراهت ــة رموزه ــى حماي ــة إل الواعي
المفهــوم بمقارنــة حــرص اإلنســان علــى اســتقالله الفكــري بســعيه إلــى اســتقالله السياســي؛ إذ مــن 
ــداًل مــن أن  ــه، وب ــه وحقوق ــة أن ُتســتباح أرضــه وثروات ــوش األجنبي ــل بالجي شــأن المجتمــع المحت
توجــه هــذه الثــروات إلــى خدمــة أبنــاء هــذا المجتمــع، إذا هبــا توجــه لفائــدة الغربــاء. وكذلــك يمثــل 
االحتــالل الثقــايف والفكــري اســتباحة للرمــوز والمفاهيــم والمعــاين والتصــورات، وهــو مــا مــن شــأنه 

أن يــؤدي إلــى التالشــي المعنــوي، ويوجــه طاقــات المجتمــع الفكريــة إلــى خدمــة الغربــاء. 
وهــذا األخيــر حاصــٌل مشــاَهد يف كثيــر مــن المجتمعــات اإلســالمية الحاليــة؛ إذ تحــارب 
النخــب المعلمنــة والمغّربــة هويتهــا األصليــة، وتقــوم بوظيفــة الدعايــة للهويــات األجنبيــة، وتدعــو 
ــاع  ــن ضي ــلوك م ــذا الس ــا يف ه ــى م ــة. وال يخف ــذه التبعي ــع ه ــق م ــي« يتف ــلوك »واقع ــاذ س ــى اتخ إل

ــة. ــة ومعنوي ــا مادي ــوق كله للحق

        3- مقاومة اهلزمية واالستالب 

ــه،  ــن نوع ــا يك ــالل مهم ــًا يف االحت ــكلة دائم ــت المش ــف؛ فليس ــال الضع ــون يف ح ــذا يك وه
فاالحتــالل العســكري مثــاًل ال تــكاد تخلــو منــه صفحــات تاريــخ أي دولــة يف العالــم، وكذلــك 
الســيطرة علــى اقتصــاد دولــة مــا وتوجيهــه، بــل المشــكلة تكمــن يف الهزيمــة الداخليــة أو مــا يمكــن 
تســميته بـــ )االســتالب( الــذي يرتــب عليــه أن يــرى الشــعب المحتــل أن الســيطرة عليــه اقتصاديــًا أو 
عســكرًيا أو قانونًيــا هــو أمــر طبيعــي نابــع مــن قــوة الغالــب وضعــف المغلــوب، وأن الحل هــو التنازل 
عــن قانــون المغلــوب لصالــح قانــون الغالــب، واقتصــاده القتصــاده، وحريتــه لســطوة جيوشــه؛ فــإن 

َمــْن بلــغ هــذا المبلــغ؛ أي احتــالل ذاتــه، ال يمكــن أن يبحــث عــن اســتقالل مــن أي نــوع.
ويف كل هــذا نالحــظ أن الــذي مهــد األرض لهــذه الهزيمــة الماحقــة هــو اضمحــالل الــذات، 
واستســالمها لفكــرة الغيــر، والشــعور بــأن منظومتهــا المعنويــة غيــر صالحــة للبقــاء، أو علــى األقــل 

عاجــزة عــن المقاومــة، وهــو ال شــك ســقوٌط نفســي وفكــري قبــل أي شــيء.

4- ال إبداع يف فلك اآلخر

يرتبــط اإلبــداع يف المجــال الحضــاري العــام، أو يف أحــد مجــاالت الحيــاة باالســتقالل الفكري 
بدرجــة أو أخــرى؛ وذلــك أن اإلبــداع داخــل منظومــة أخــرى؛ إن كان يف المجــال التجريبــي والتقنــي 
فهــو خدمــة للغيــر، وإن كان يف المجــال الفنــي أو األدبــي – كَمــْن ينتــج مــن العــرب أدًبــا فرنســيًّا أو 
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أمريكّيــًا تمامــًا؛ لًغــًة وقَِيمــًا – فهــو مجــرد تقمــص لشــخصية مغايــرة، وقــد يحمــل عــداوة مســترة 
ــع باالكتشــافات العلميــة يف هــذه الحالــة صواريــخ ُيضــَرب هبــا  أو صريحــة للثقافــة األصليــة، فُتصنَ
ــع  ــة والمنب ــذات الثقافي ــس الصــور الســلبية عــن ال ــاألدب والفــن والفكــر أدواٌت لتكري الوطــن، وب

االجتماعــي األصلــي للمبــدع.

 التنزيل على احلالة اإلسالمية 
أشــرنا آنًفــا إلــى أن رفــض التبعيــة الفكريــة ليــس واحــًدا يف كل مجتمــع، والتعريــج علــى هــذا 
مفيــد يف بيــان الفــروق بيــن االســتقالل الفكــري للمســلم مقارنــة بغيــره. ولســت هنــا بصــدد إعطــاء 
ــره، فاإلنســان يف كل األحــوال  ــر مــن غي ــة أكث ــة اإلنســانية األصلي المســلم قيمــة خاصــة مــن الناحي
إنســان محفــوظ الحرمــة والكرامــة والقيمــة، ولكــن مــا أريــده هــو تقديــم تفســير ألكــرب ممانعــة يمكــن 
ــع  ــا دف ــالمي، مم ــم اإلس ــرت يف العال ــي ظه ــي الت ــة، وه ــة الفكري ــا للتبعي ــع رفًض ــر يف الواق أن تظه

بالخصــم إلــى أســاليب أخــرى غيــر المواجهــة المباشــرة، أو مــع المواجهــة المباشــرة.
إن التصــورات النظريــة للمســلم قائمــة علــى العقيــدة نفســها، بــل إن العقيــدة هــي بعــض هــذه 
ــكار الخاصــة  ــه ال يكــون مســلًما. ويف األف ــن هبــا المســلم، وإال فإن ــي يجــب أن يوق التصــورات الت
باألمــور محــل الخــالف؛ مثــل طريقــة بنــاء الدولــة، أو شــكل التوجــه االقتصــادي، أو مــا شــابه ذلــك 
مــن الموضوعــات المروكــة الجتهــادات النــاس، فــإن المنطلــق للتفكيــر فيهــا يجــب أن يعتمــد علــى 
الرؤيــة التــي تقدمهــا العقيــدة اإلســالمية، فينطلــق يف بنــاء فكــره االقتصــادي مثــالً مــن اإليمــان بــاهلل 
رازًقــا معبــوًدا، ومــن اإليمــاِن بالمبــادئ االقتصاديــة العامــة التــي أقرهــا اإلســالم: »دع النــاس يــرزق 

اهلل بعضهــم ببعــض«، وحرمــة الربــا والغــش واالحتــكار والتدليــس، ومــا شــابه ذلــك.
وال يتأســس التفكيــر يف أي منظومــة أخــرى علــى أصــول محكمــة هبــذه الصــورة كمــا هــو 
الحــال يف اإلســالم الــذي يبــدو فقــد االســتقالل الفكــري فيــه خطــًرا علــى العقيــدة نفســها؛ خاصــة 
ــا  ــاٍت صنعته ــن إال خراف ــرى الدي ــر، وال ي ــوم اآلخ ــاهلل والي ــن ب ــازي ال يؤم ــر الغ ــون الفك ــن يك حي

ــاء! ــول القدم عق



11

-2-

الديوبندية : النشأة واملؤسسون واالنتشار اجلغرايف
حممد أمحد رضا)1(

قبــل مــا يقــارب قرنيــن مــن االهنيــار الكامــل لســلطة المغــول المســلمين يف شــبه القــارة الهنديــة، 
شــعر بعــض الزعمــاء الدينييــن بالخطــر الشــديد الــذي يحــدق باإلســالم يف بالدهــم، وبــدأوا يفكــرون 
يف طــرق الخــالص، وكان علــى رأس هــؤالء المصلحيــن الداعيــة الكبيــر مجــدد األلــف الثاين الشــيخ 
ــية  ــكالت السياس ــم المش ــب حج ــت المناس ــذي أدرك يف الوق ــرهندي )ت: 1624م( ال ــد الس أحم
ــن  ــور الدي ــن أكــرب)2( ون ــي نشــأت زمــن الملــك جــالل الدي ــة الت ــة واالجتماعي ــة والعلمي واألخالقي
جهانگيــر)3(،  وتزعــم حركــة إلصالحهــا)4(. وتبعــه شــاه ولــي اهلل أحمــد الدهلــوي )ت: 1762م(، 
وهــو مفكــر وزعيــم كبيــر، شــهد بدايــة اهنيــار اإلمرباطوريــة المغوليــة بعينيــه. كان الدهلــوي متوجًهــا 
إلصــالح النظــام السياســي، ويف نفــس الوقــت مــا غــض بصــره عــن االنحطــاط االقتصــادي والفكري 
واألخالقــي واالجتماعــي المحيــط بــه، واختــار يف دفــع نتائــج هــذا االنحطــاط حلــواًل عديــدة؛ منهــا: 
ــث  ــاس، وب ــالح الن ــث إلص ــس الحدي ــية، وتدري ــة الفارس ــى اللغ ــم إل ــرآن الكري ــاين الق ــة مع ترجم
الفكــرة الدينيــة الصحيحــة فيهــم، وكتابــة الرســائل الموجهــة إلــى الملــوك ونــواب الدولــة، ودعــوة 

أحمــد شــاه األبدالــي ملــك أفغانســتان لنصــرة المغــول ضــد البغــاة، وغيرهــا)5(.
ــي اهلل، واصــل الســيد أحمــد الشــهيد )ت:1831م( التحــرك يف االتجــاه نفســه،  بعــد شــاه ول
وهــو أحــد تالميــذ الشــيخ عبــد العزيــز بــن شــاه ولــي اهلل الدهلــوي )ت: 1823م(. لقــد فتــح الرجــل 
عينيــه علــى الربيطانييــن وهــم ينشــبون مخالبهــم يف الهنــد الكبيــر، كمــا رأى بعينيــه الصراعــات اإلثنية 

)1( المحاضر يف الكلية الحكومية، معهد التعليم العالي. بنجاب. باكستان، يعد لرسالة الدكتوراه يف علوم الحديث ، جامعة ابن خلدون، 
اسطنبول-تركيا.

)2(  ولد سنة 1542م وحكم بعد وفاة أبيه وهو يف الثالثة عشرة من عمره، نحو نصف قرن من سنة 1556م إلى وفاته سنة 1605م. وألنه 
تولَّى مبكًرا لم تتح له فرصة التعلم وعلى الرغم من ذلك جمع حوله العلماء يف شتى مجال العلم. وفاز يف ميادين الحرب والسياسة مًعا، 

فأوصل اإلمرباطورية المغولية إلى القمة. كانت له أفكار غريبة وآراء التوافق الشريعة اإلسالمية. 
)3(  ابن جالل الدين األكرب المذكور، ولد سنة 1569م، تولي بعد وفاة أبيه فاستكمل جهوده يف تطوير اإلمرباطورية التي حكمها بين عامي 
1605م و1627م نجح يف السياسة والحكومة وتحقق يف زمنه شيء من العدل. كان محبا للدعة والخمر، فحصل يف زمنه ضعف يف الجو 

الديني.  
)4(  شيخ محمد اكرم۔ »روِد كوثر«)پاكستان۔ الهور، ادارہ ثقافت اسالمية: 2005( 222۔ 

)5(  سيد قاسم محمود۔ »اسالم كی احيائی تحريكیں اور عالِم اسالم« )پاكستان۔ الهور۔ الفيصل: 2012( 69.
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ى الســيد أحمــد  بيــن الهنــود أنفســهم، وكيــف أهنــا تخــدم المســتعمرين دون أن تشــعر. وقــد تصــدَّ
لزعامــة حركــة حــرة بأمــر مــن الشــيخ عبــد العزيــز الدهلــوي، عرفــت الحًقــا بأهنــا أول حركــة شــعبية 
ــد أثرهــا إلــى شــبه القــارة بأكملــه. وضــع الرجــل ُخطــًة شــاملة،  ضــد االحتــالل يف الهنــد. وقــد امت
ــًرا، واستشــهد يف  ــزم أخي ــه ُه ــرة، وانتصــر يف عــدد منهــا، لكن  وحمــل الســالح، وخــاض معــارك كثي

.)1()Balakot( 6 مايو1831 يف باالكوت
ــة،  ــارة الهندي ــبه الق ــه يف ش ــكل أنواع ــتقالل ب ــون لالس ــم المؤسس ــة ه ــان الثالث ــؤالء الفرس ه
والحــركات التــي جــاءت بعدهــم تأثــرت هبــم، بــل انتســبت إليهــم، ومنهــا: الحركــة الديوبنديــة التــي 
ــه مــن الصعــب فهــم  ــذا فإن ــم؛ ل ــر مــن القي ــا لهــم، وتســتقي منهــم الكثي ــا وروحيًّ ــدادًا فكريًّ تعــد امت
جهــود »الديوبنديــة« لالســتقالل الفكــري يف شــبه القــارة بــدون ذكــر أعمــال هــؤالء الزعمــاء الثالثــة 

رحمهــم اهلل.

 النشأة
ــا  ــكل م ــة ب ــارة الهندي ــبه الق ــى ش ــيطًرا عل ــاين كان مس ــتعمار الربيط ــن أن االس ــم م ــى الرغ عل
ــط  ــتهدفين يف خط ــوا مس ــوص كان ــه الخص ــى وج ــلمين عل ــإن المس ــات، ف ــراق وديان ــن أع ــا م فيه
االســتعمار أكثــر مــن غيرهــم؛ ذلــك أهنــم كانــوا أقــوى مكــون اجتماعــي يف الهنــد كلهــا، كمــا كانــوا 
أصحــاب الســلطة والدولــة فيهــا، فمنهــم انتــزع الربيطانيــون األمــر، وقــد بــذل مســلمو الهنــد جهــودا 
عظيمــة يف مقاومــة االســتعمار، فــكان القتــل والصلــب لآلالف منهــم، والحــرق والتدميــر والتخريب 

لمدارســهم وحياهتــم كلهــا.
أمــا غيــر المســلمين، فإهنــم رأوا أن شــيًئا كبيــًرا لــم يتغيــر، فقــد كانــوا تحــت الحكــم اإلســالمي 
ــك  ــا(، لذل ــم عرقًي ــف له ــاين )المخال ــم الربيط ــت الحك ــوم تح ــم الي ــا(، وه ــف لهــم دينيَّ )المخال

ســارعوا إلــى القبــول هبــذا األخيــر، وتعاملــوا معــه.
ت السياســة االســتعمارية مســلمي الهنــد بإلغــاء اللغــة الفارســية مــن التعامــل، وكانــت  اســتفزَّ
اللغــة الرســمية ولغــة األوســاط العلميــة يف الهنــد، واســتبدلوا هبــا اللغــة اإلنجليزيــة، ونظــروا نظــرة 
دونيــة إلــى مــن ال يعــرف اإلنجليزيــة، ووســموه بالجهــل، وإن كان مــن أبنــاء الطبقــة العلميــة العاليــة!
    وكان المســلمون قــد هجــروا اللغــة اإلنجليزيــة – لغــة المســتعمر - وتشــددوا يف هــذا؛ خوفــا 

)1(  سيد قاسم محمود۔ »اسالم كی احيائی تحريكیں اور عالِم اسالم«)ايضًا( 101۔ 
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علــى هويتهــم، ولشــعورهم بــأن نشــر اإلنجليــز للمــدارس التــي تعلــم باللغــة اإلنجليزيــة يف بالدهــم 
إنمــا يســتهدفون بــه المســلمين وثقافتهــم ونفوذهــم قبــل أي شــيء. وقــد ترتــب علــى هــذا أن صــارت 
األفضليــة يف تولــي الوظائــف الحكوميــة والمناصــب اإلداريــة بالهنــد لغيــر المســلمين)1(، كمــا كان 
المســلمون الهنــود أكثــر شــعوب شــبه القــارة قــوة وتماســكا مــن الناحيــة االقتصاديــة، لكــن بســبب 
ــًرا)2(، ورافقــه تراجــع  ــي اتخــذت ضدهــم، تدهــور وضعهــم االقتصــادي تدهــوًرا كبي القــرارات الت

عــام يف شــتى قطاعــات الحيــاة.
     ونتيجــة لهــذه الظــروف التــي تعــرض لهــا المســلمون وتفاعلهــم معهــا، ظهــرت مدرســتان 

فكريتــان:

  • مدرسة منبهرة

رأت أن الحــل الوحيــد للخــالص مــن الضعــف هــو التماهــي مــع الحضــارة والفكــر الغربــي، 
وكان مــن زعمائهــا نــواب عبــد اللطيــف )ت: 1893م(، والســيد أحمــد خــان )ت:1898م(. وقــد 

تمثلــت أهــداف هــؤالء يف ثالثــة أمــور: 
 - تعليم اللغة اإلنجليزية للمسلمين.

 - اقتباس األخالق والقيم الثقافية األوروبية.

  - جعل المسلمين موالين للحكم الربيطاين.
ولتحقيق هذه األهداف بذلوا جهوًدا متنوعة فكًرا وكتابة وعماًل.

  • مدرسة ناقدة

آمنــت بــأن الربيطانييــن لــم يأتــوا إلــى الهنــد للحكــم وهنــب ثــروات النــاس فحســب، بــل لمــا 
هــو أخطــر مــن ذلــك، وهــو تجهيلهــم ونشــر اإللحــاد بينهــم وتشــويه هويتهــم الوطنيــة)3(. 

ــاين  ــف الث ــدد األل ــر مج ــى فك ــتندوا إل ــن اس ــك الذي ــم أولئ ــل ه ــة األوائ ــذه المدرس ورواد ه
ــة  ــو المدرس ــي مؤسس ــم ينتم ــوي، وإليه ــي اهلل الدهل ــاه ول ــيخ ش ــرهندي، والش ــد الس ــيخ أحم الش

الديوبنديــة بدورهــم.

)1(  سيد محبوب رضوی۔ »تاريخ دارالعلوم ديوبند« )پاكستان۔ الهور۔ ادارہ اسالميات: 2005( ج 2۔ ص 302۔ 
)2(  سالمت اهلل۔ »هندوستان مين مسلمانوں كی تعليم« )انديا۔نئی دلی۔مكتبه جامعه:2011( 40۔

)3(  ڈاكر محمود احمد غازی۔ »محاضرات تعليم« )پاكستان۔كراچی۔زوار اكيدمی: 2012( 292۔
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 املؤسسون 
كثيــرون مــن علمــاء مســلمي الهنــد كانــوا حانقيــن علــى االســتعمار وإجراءاتــه يف بالدهــم، كان 
هدفهــم حمايــة المســلمين والمواطنيــن اآلخريــن مــن أبنــاء بالدهــم مــن اآلثــار القبيحــة لالســتعمار، 
ولتحقيــق هــذا الهــدف، انضــم هــؤالء الســادة أواًل إلــى الحــركات المســّلحة ضــد الحكــم الربيطــاين، 
ثــم لمــا ُقضــي علــى هــذه الحــركات، غــادروا ســاحة المعركــة، والتفتــوا إلــى مجــال المعرفــة والفكر، 
فقــد رأوا أن الربيطانييــن ألغــوا المــدارس القديمــة للمســلمين يف دلهــي ولكنــاو وغيرهمــا مــن مــدن 
الهنــد، وشــعروا بالقلــق إزاء هــذا، وأدركــوا عمــق الخطــر، فكيــف يكتســب أحــد المعرفــة الصحيحــة 
بعــد إغــالق هــذه المــدارس؟ ومــن أيــن يولــد العلمــاء إذا لــم تكــن هنــاك مــدارس؟ ومــن ســيقود 

النــاس يف ذلــك الوقــت؟ 
كان مــن الضــروري إنشــاء المــدارس اإلســالمية لمســاعدة مســلمي شــبه القــارة علــى مقاومــة 
الفنــاء الثقــايف، وكانــت المســؤولية الكاملــة عــن حمايــة اإلســالم يف ذلــك الزمــان علــى عاتــق العلماء 

الذيــن شــهد التاريــخ أهنــم لــم يتوانــوا عــن أداء واجبهــم يف الوقــت المناســب قــدر مــا اســتطاعوا. 
هبــذه الرؤيــة تقــدم موالنــا محمــد قاســم النانوتــوي )ت: 1880م( لتأســيس مدرســة صغيــرة يف 
30 مايــو عــام 1866م يف قريــة ديوبنــد يف شــمال الهنــد بمســاعدة عــدد قليــل مــن المؤمنيــن بالفكــرة، 
وعلــى رأســهم الحــاج ســيد محمد عابــد )ت: 1912م(، ووافقهمــا موالنا محمد يعقــوب النانوتوي 
)ت: 1884م( وموالنــا ذو الفقــار علــي )ت 1904م( وموالنــا رفيــع الديــن )ت: 1890م( وموالنــا 

فضــل الرحمــن العثمــاين )ت: 1907م( وموالنــا مهتاب علــي )ت: 1876م(.
بــدأت المدرســة يف أول يــوم بمعلــم واحــد وطالــب واحــد، )كان اســم كل واحــد منهمــا 
ــر،  محمــود()1(، تحــت شــجرة رمــان يف ســاحة »مســجد جتهــه«، ثــم زاد عــدد الطــالب بشــكل كبي

ــة. ــع( القري ــة يف )جام ــرف للمدرس ــن الغ ــدد م ــي ع فُبن
ولمــا ضاقــت الغــرف، ولــم تعــد تكفــي اشــريت قطعــة أرض، وبنيــت عليهــا مدرســة، وأخيــرًا 
ُوضــع حجــر األســاس لمبنــى دائــم لهــا عــام 1876، أي بعــد مــا يقــرب مــن عشــر ســنوات مــن إنشــاء 
المدرســة. َوَضــَع الحجــر األول لهــذا األســاس المحــدث الشــهير موالنــا أحمــد علــي الســهارنبوري 
)ت: 1880م(، وتبعــه موالنــا محمــد قاســم النانوتــوي وموالنــا رشــيد أحمــد الگنگوهــي )ت: 

)1(  الطالب محمود سيصبح يف ما بعد شيخ الهند موالنا محمود حسن وله إسهامات ضخمة يف تاريخ الديوبندية، سنتطرق لها يف النقطة 
األولى من محور تجليات الحركة الديوبندية.  
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1905م(، ثــم موالنــا محمــد مظهــر النانوتــوي )ت: 1885م(، هــؤالء الســادة كانــوا مؤسســي هــذه 
المدرســة التعليميــة الفكريــة يف الوقــت نفســه، وكان لــكل منهــم مكانــة فريــدة يف المعرفــة والتقــوى، 

مــوا خدمــات عظيمــة لمســلمي الهنــد)1(. وقدَّ

 االنتشار اجلغرايف
بمعلــم واحــد وطالــب واحــد بــدأت المدرســة الديوبنديــة، ولــم يكــن أحــد يتخيــل أنــه يف وقــت 
ــن لدرجــة  ــن وعمليي ــر. كان مؤسســو المدرســة مخلصي ــر ستكتســب كل هــذه الشــهرة والتأثي قصي
أهنــم لــم يتكلفــوا حتــى تســمية المدرســة باســم رســمي، ولكــن ســميت علــى ألســنة النــاس بحســب 
ــر  ــد ظه ــد( فق ــوم ديوبن ــم )دار العل ــا اس ــالمية(، أم ــة اإلس ــة العربي ــم )المدرس ــة باس ــمعتها العام س

الحقــًا.
اشــتهرت المدرســة يف مــدة زمنيــة قصيــرة لدرجــة أهنــا بــدأت ُتذكــر ليــس يف األوســاط الدينيــة، 
ــت شــهرهتا  بــل يف الجامعــات الحكوميــة أيضــًا. وقبــل أن يمضــي علــى إنشــائها عشــر ســنوات َعمَّ
ــة  ــة والمعنوي ــة الروحي ــبب المكان ــالمية، وبس ــدول اإلس ــن ال ــر م ــى كثي ــت إل ــا، ووصل ــد كله الهن
ــؤون  ــة وش ــؤوهنم الديني ــا يف ش ــدون عليه ــون ويعتم ــلمون يتجه ــدأ المس ــبتها ب ــي اكتس ــة الت العالي

ــة)2(. ــى السياســة الداخلي ــا، حت ــا األســرة والمعتقــدات جميًع ــة وقضاي حياهتــم اليومي
لــم تعــد هــذه المدرســة مدرســة عاديــة، بل صــارت مركــًزا خاًصــا للتدريــب الفكــري والروحي 
ــه  ــذي وضع ــع ال ــي الواس ــري والعمل ــاق الفك ــق أن النط ــارة. والح ــبه الق ــلمي ش ــي لمس والسياس
مؤسســو المدرســة مــع الحجــر األول كان أكــرب بكثيــر مــن نطــاق أي مدرســة أو مؤسســة تعليميــة. 
لقــد أثبتــت الخدمــات العلميــة والثقافيــة واألنشــطة العمليــة لهــذه المدرســة والعلمــاء التابعيــن 
لهــا يف الماضــي أن أهدافهــا كانــت أعظــم مــن التعليــم والفتــوى وحــل مشــكالت النــاس، إهنــا تســعى 

إلــى بنــاء القيــادات الفكريــة والتعليميــة يف جميــع المجــاالت.
لــم تعتــرب المؤسســة اســتخدام نســبة )الديوبنــدي( علــى أهنــا انتمــاء طائفــي أو وطنــي أو 
ــت إليهــا  ــا. وتجــاوزت هبــذه الرؤيــة أســوارها، فقــد ضمَّ ــا وفكريًّ حزبــي، وجعلــت منهــا انتمــاء تربويًّ
ــي يف أي  ــي أو المجتمع ــم الدين ــل العل ــن أه ــواء م ــه، س ــن ب ــذي تؤم ــر ال ــى الفك ــي إل ــن ينتم كل م

)1(  سيد محبوب رضوی۔ »تاريخ دارالعلوم ديوبند« )پاكستان۔ الهور۔ ادارہ اسالميات: 2005( ج 1، ص 146۔ 183۔ ڈاکٹر رشيد 
احمد جالندھری۔ »دارالعلوم ديوبند« )پاكستان۔ الهور۔ ادارہ ثقافِت اسالمية: 2004( 121۔

)2(  ڈاکٹر رشيد احمد جالندھری۔ »دارالعلوم ديوبند« )پاكستان۔ الهور۔ ادارہ ثقافِت اسالمية: 2004( 146۔
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منطقــة مــن العالــم، وظلــت مرتبطــة بحكمــة اإلمــام شــاه ولــي اهلل الدهلــوي ورؤيــة الشــيخ أحمــد 
ــاة:  ــاالت الحي ــا يف كل مج ــعت قواعده ــا واتس ــل.. وازداد تأثيره ســين األوائ ــرهندي والمؤسِّ الس
الدعــوة والوعــظ والتذكيــر والــكالم والتصــوف والتزكيــة والنقــاش والمناظــرة واإلمامــة والخطابــة 
ــدة  ــة أو البل ــادة المدين ــا ق ــح خريجوه ــة)1(. وأصب ــة والسياس ــب والحكم ــر والط ــة والنش والصحاف
ــن أنشــأوا مــدارس وجامعــات  ــالء واإلداريي ــى إن النب ــه، حت ــوا إلي ــذي وصل ــاق ال ــة أو الزق أو القري
منتظمــة يف أماكنهــم ونســبوها إلــى أمهــم العلميــة. لــم تعــد الديوبنديــة مــع الوقــت هنديــة وباكســتانية 

ــم)2(. ــدون يف كل العال ــاع ومري ــة، لهــا أتب ــل أصبحــت مدرســة عالمي وآســيوية فحســب، ب

 املنطلقات والتقاليد واآلليات

 مصادر الثقافة واملعرفة
ــمًا  ــم اس ــزء منه ــم ج ــون إهن ــة، ويقول ــنة والجماع ــل الس ــم يف أه ــون انتماءه ــدد الديوبندي يح
ورســمًا، صــورًة وحقيقــًة، علمــًا وعمــالً، ذوقــًا ووجدانــًا؛ ولذلــك فــإن القــرآن الكريــم والحديــث 
النبــوي وإجمــاع األمــة والقيــاس هــي المصــادر األســاس لثقافتهــم ومعارفهــم، وال يوســعون 
المجــال لفهــم معــاين القــرآن والحديــث بحســب رأي أحــد، ويــرون أن الفهــم الصحيــح للنصــوص 
الشــرعية ال يتحقــق إال بوســاطة فهــم الســلف مــن الصحابــة رضــي اهلل عنهــم والتابعيــن ومــن بعدهــم 
ــم الظاهــر والباطــن، ويســتفيدون  ــون أهــل العل ــك فإهنــم يحب ــى الرغــم مــن ذل ــواًل وعمــال. وعل ق
مــن فهمهــم لمعــاين القــرآن وفقههــم للحديــث، ولعــل حفيــد مؤســس المدرســة الديوبنديــة المقــرئ 
محمــد طيــب القاســمي )ت:1983م( قــد َعبَّــر عــن ذلــك كلــه بقولــه: »إذا أراد أحــد أن يعــرف 
ــًا، ومــن أهــل الســنة والجماعــة  ــة وذوقهــم الفكــري، فخالصــة ذلــك أهنــم مســلمون دين الديوبندي
فرقــًة، أحنــاف فقهــًا، ماتريديــة - مــع الموافقــة لألشــعرية - كالمــًا، صوفيــة مشــربًا... ديوبنديــون 

نســبة«)3(.
إذن، فبإمكاننا أن نلخص المصادر األساسية لثقافتهم يف سبع نقاط:

)1(  قاری محمد طيب قاسمی۔ »علمائ ديوبندكادينی رخ اورمسلكی مزاج« )پاكستان۔ الهور۔ادارہاسالميات:1988(22۔
)2(   سيد محبوب رضوی۔«تاريخ دارالعلوم ديوبند« )پاكستان۔ الهور۔ ادارہ اسالميات: 2005( ج 2، ص 17-22۔

ڈاكررشيداحمدجالندھری۔ »دارالعلوم ديوبند«)پاكستان۔ الهور۔ادارہثقافِت اسالميه: 2004( 141-163۔  
بروفسر بختيار حسين صديقی۔«مسلمانوں كی تعليمی فكر كا ارتقاء«)پاكستان۔ الهور۔ادارہثقافِت اسالميه:2009( 126-129۔  

)3(  قاری محمد طيب قاسمی۔ »علمائ ديوبندكادينی رخ اورمسلكی مزاج« )پاكستان۔ الهور ۔ادارہاسالميات:1988(104، 193۔
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  • علم الشريعة.
  • اتباع السنة.

  • اتباع الطريقة.
  • التحنف فقهًا.

  • الماتريدية كالمًا.
  • مجانبة كل ما يؤدي إلى الزيغ والضالل.

  • التذوق الفكري بحسب الشيخين محمد قاسم النانوتوي ورشيد أحمد الگنگوهي))).
ــلمة  ــال المس ــه األجي ــارت علي ــي س ــرك الت ــايف المش ــوروث الثق ــل الم ــادر تمث ــذه المص وه
القويــة يف الهنــد علمــًا وعمــالً، وأصــواًل وفروعــًا. وإن أضفنــا لهــا اختيــارات الشــيخين النانوتــوي 
والگنگوهــي؛ أي نظرهتمــا إلــى الواقــع، ومــا اختــاراه مــن حلــول للحفــاظ علــى المســلمين والحيــاة 

اإلســالمية يف الهنــد، فنكــون قــد وصلنــا لتصــور عــام للثقافــة الديوبنديــة. 

 مناهج التعليم
ال يــرى علمــاء ديوبنــد حرجــا يف أن ُيعتــرب منهــج الدراســة يف دار العلــوم وبقيــة مدارســهم 
اســتمرارًا للمنهــج المقــرر يف المــدارس اإلســالمية الهنديــة منــذ القــرن الســابع الهجــري مــع بعــض 
ــاك مــواد  ــر كانــت هن ــة القــرن الحــادي عشـ ــذ القــرن الســابع إلــى هناي اإلضافــات والتغييــرات، فمن
تعليميــة ثابتــة؛ مثــل: التفســير، والحديــث، والفقــه، وأصــول الفقــه، والفرائــض، والمناظــرة، وعلــم 
الــكالم، والتصــوف، والعلــوم العربيــة، واألدب العربــي، والفلســفة، والمنطق، والطب، والحســاب، 

وغيرهــا، بيــد أن الكتــب المقرحــة لهــذه المــواد لــم تكــن واحــدة)2(.
ثــم أدخــل المــال نظــام الديــن الســهالوي اللكنــوي )ت:1748م( يف بدايــة القــرن الثــاين عشــر 
ــة  ــة(. يف الحقيق ــة النظامي ــور )الدراس ــى ظه ــية، أدى إل ــج الدراس ــا للمناه ــا رئيًس ــري إصالًح الهج
لــم تكــن )الدراســة النظاميــة( شــيًئا جديــًدا، بــل كانــت صــورة منســقة لمقــررات مناهــج المــدارس 

)1(   سيد محبوب رضوی۔ »تاريخ دارالعلوم ديوبند« )پاكستان۔ الهور۔ ادارہ اسالميات: 2005( ج 2، ص 429.
والنقاط األولى الست مستنبطة من كالم الشيخين ، أما النقطة السابعة )التذوق الفكري( فالمراد منها التفاعل مع األصول الستة المذكورة   
طيب  محمد  موالنا  للمزيد:  المتقدمين،  من  الرجال  وعمل  النصوص  بين  والجمع  والوسطية  االعتدال  مع  الشيخين  تفاعل  بحسب 

القاسمی«دارالعلوم ديوبند كی جامع و مختصر تاريخ« )انديا،ديوبند،شيخ اليند اكيدمی:2016(144.
)2(  پروفيسر بختيار حسين صديقی۔ »بِرصغيرپاک وهند كيقديم عربی مدارس كانظاِم تعليم«)پاكستان۔الهور۔ادارہثقافِت اسالميه:2009( 

10-35۔
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اإلســالمية الهنديــة منــذ قــرون، ولكــن الشــيخ نظــام الديــن اختــار كتًبــا تمنــح الطالــب القــدرة علــى 
إمعــان النظــر ودقــة الفكــر يف كل علــم بعــد تلقــي الدراســة. إن الطالــب يف هــذا النظــام قــد يــدرس أي 

موضــوع، لكنــه يتمكــن بمطالعتــه المســتمرة مــن التخصــص فيمــا يريــد)1(. 
ويف منتصــف القــرن الثالــث عشــر الهجــري، غــدت ثــالث مــدن هنديــة مراكــز للدراســة 
اإلســالمية، وهــي: دلهــي، ولكنــاؤ، وخيــر ابــاد. وعلــى الرغــم مــن أن  المنطلقــات ووجهــات النظــر 
لمــدارس هــذه المــدن الثــالث كانــت متطابقــة تقريًبــا، فقــد كانــت هنــاك اختالفــات يف التوجهــات، 
فــكان الركيــز يف دلهــي علــى التفســير والحديــث، ويف لكنــاؤ علــى الفقــه واألصــول، ويف خيــر ابــاد 

علــى المنطــق والفلســفة والعلــوم العقليــة)2(.
وحــاول  أهميتهــا،  الثالثــة  المراكــز  هــذه  فقــدت  ديوبنــد،  العلــوم  دار  تأسســت  وعندمــا 
المؤسســون احتــواء ميزاهتــا يف مناهجهــم الدراســية، وإضافــة المزيــد مــن المــواد لجعــل المناهــج 

أكثــر شــمولية وحداثــة ومناســبة الحتياجــات العصـــر. 
ينقسم السلم التعليمي يف هذه المدراس اليوم إلى ثالث مراحل:

  - اإلعدادية )خمس سنوات(
  - النظامية )ثماين سنوات(

  - التكميل والتخصص )سنتان(.
وثمــة معالــم مهمــة يف منهــج الدراســة يف المــدارس الدينيــة يف شــبه القــارة عمومــا؛ خاصــة يف 

المــدارس الديوبنديــة منهــا، ويتمثــل أهــم هــذه المعالــم فيمــا يلــي:

 املطالعة والتحضري
ــه مــن  ــل االســتماع إلي    يف هــذا النظــام التعليمــي يوَصــى الطالــب عــادة بمطالعــة الــدرس قب
ــدرس  ــر ال ــب بتحضي ــف الطال ــد يكلَّ ــض المعاه ــدروس أو يف بع ــض ال ــم يف بع ــى إهن ــم، حت المعل
وإلقــاء مــا فهمــه منــه أمــام األســتاذ والطلبــة اآلخريــن، ثــم يصحــح األســتاذ مــا أخطــأ فيــه الطالــب 
ويضيــف إليــه. لقــد كانــوا يعــدون دخــول الــدرس مــن دون المطالعــة والتحضيــر كدخــول الصــالة 

بــدون الوضــوء!

)1(   پروفيسر بختيار حسين صديقی »بِرصغيرپاک وهند كيقديم عربی مدارس كانظاِم تعليم« )ايضا( 10-35۔
)2(   سيد محبوب رضوی۔ »تاريخ دارالعلوم ديوبند« )پاكستان۔ الهور۔ ادارہ اسالميات: 2005( ج 2،ص 268.
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اإلعادة والتكرار

بعــد تلقــي الــدرس مــن األســتاذ يجــب علــى كل طالــب أن يعيد درســه منفــرًدا أو مــع مجموعة، 
وعــادة مــا يجلــس طالبــان أو أكثــر فيعيــد أحدهــم درســا أمــام اآلخــر، ثــم اآلخــر درًســا آخــر أمــام 
األول، وهكــذا يضبطــون الــدروس. ثــم قبــل أيــام االمتحــان يعيــدون جملــة المقــروءات بالطريقــة 
نفســها اســتعداًدا لالمتحانــات)1(. وعــادة مــا يحفــظ الطالــب كثيــرا مــن الكتــب، وعلــى رأســها 
القــرآن الكريــم  وبعــض كتــب الســنة، ثــم بعــض كتــب اللغــة ودواويــن الشــعر، وبعــض المتــون يف 

علــوم الشــريعة واللغــة.

 نظام االمتحان
كل ســنة مــن ســنوات التعليــم منقســمة إلــى ثالثــة فصــول دراســية، يف هنايــة كل فصــل تتوقــف 
ــرات،  ــالث م ــان ث ــدة االمتح ــنة الواح ــه يف الس ــي أن  يواج ــا يعن ــالب، بم ــن الط ــدروس ويمتح ال
والناجــح هــو الــذي يســتحق الرقــي إلــى الصــف األعلــى، وبالطبــع االمتحانــات تكــون بطريقتيــن: 

ــة)2(. شــفاهية وكتابي

 كتابة البحوث 
ــه  ــرف علي ــه، ويش ــًا يف تخصص ــب بحث ــب أن يكت ــن كل طال ــب م ــص يطل ــة التخص يف مرحل
ــر)3(. ــث صغي ــة بح ــرة بكتاب ــنة األخي ــب يف الس ــف الطال ــدارس يكل ــض الم ــاتذته. ويف بع ــد أس أح

 أساليب التعليم والدعوة 
تقــوم طريقــة التدريــس  يف المــدارس الدينيــة الديوبنديــة علــى أن يطالــع األســتاذ الكتــاب 
المقــرح ومــا يمكــن أن يضيفــه، ثــم يلقــي درســه. يف بعــض األحيــان، وقبــل إلقــاء الــدرس الجديــد، 

يكلــف الطالــب أو الطلبــة بإســماع الــدرس الســابق للتأكــد مــن ضبطهــم واســتيعاهبم لــه)4(.

)1(   موالنا شوكت علی قاسمی. »دارالعلوم ديوبند اور مدارِس اسالمیہ« )ايضا( 119.
)2(   موالنا محمد اللہ قاسمی۔ »دارالعلوم ديوبند كی جامع و مختصر تاريخ« )انڈٰيا، ديوبند، شيخ اليند اكیڈمی:2016(206۔

)3(  پروفيسر بختيار حسين صديقی۔ »۔ »بِرصغيرپاک وهند كيقديم عربی مدارس كانظاِم تعليم«)ايضا( 36-44۔
موالنا شوكت علی قاسمی۔ »دارالعلوم ديوبند اور مدارِس اسالمیہ« )انڈيا۔ ديوبند۔ مركزی دفر رابطہ مدارِس اسالميه عربیہ:2018( 66۔  

)4(   موالنا شوكت علی قاسمی۔ »دارالعلوم ديوبند اور مدارِس اسالمیہ« )ايضا( 97۔
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 إصالح النفس
ــر علــى دراســة  ــد تأكــد أن نشــاطها ال يقتصـ مــن أول يــوم لتأســيس مدرســة دار العلــوم ديوبن
الكتــب والمقــررات العلميــة، فثــمَّ إلــى جانــب ذلــك: التزكيــة والربيــة التي هــي جزء أســاس يف عمل 
ــة أن يكــون األســتاذ  ــي اختــالل النظــام التعليمــي. ومــن مســتلزمات الربي المدرســة، وفقداهنــا يعن
ــاروا االنتســاب إلــى الطريــق الصــويف  ــا إلصــالح نفســه ونفــوس الطــالب؛ ألجــل هــذا اخت متوجًه
الشــائع يف أنحــاء الهنــد المســلمة؛ كالطريقــة الجشــتية والنقشــبندية والقادريــة والســهروردية، فــكل 
أســتاذ يكــون لــه عالقــة بشــيخ صــويف مــن هــذه الطــرق، وبالنظــر إلــى ســيرة األســتاذ يختــار الطالــب 
شــيخًا إلصــالح نفســه. ويف عامــة األحــوال يكــون األســتاذ نفســه مجــازًا، فيتعلــق بــه الطالــب بوصفه 
مريــًدا. لذلــك، نجــد أن الديوبنديــة منــذ تأسيســها كانــت تعتمــد أســاتذة هــم أســاتذة علــم ومشــايخ 

طــرق يف الوقــت نفســه)1(.

 جمالس املواعظ
ــة: عقــد مجالــس الوعــظ والدعــوة  ــق يف المــدارس الديوبندي ــي تطبَّ مــن أســاليب الدعــوة الت
تحــت عناويــن إصالحيــة وتربويــة للطــالب، ويدعــى أســتاذ مــن األســاتذة أو شــيخ مــن الشــيوخ، 
فيعــظ الطــالب. وتســمى هــذه المجالــس »المجالــس اإلصالحيــة«، ثــم إهنــا تجمــع وتنشــر يف 

الدوريــات والمجــالت)2(.  

 مؤسسات التعليم والدعوة

وفقــًا للموقــع الرســمي لــدار العلــوم ديوبنــد، فــإن مجمــوع المــدارس التــي أنشــأها خريجــو 
دار العلــوم ديوبنــد تجــاوز مائتــي ألــف  200,000مدرســة حــول العالــم، بــدءًا مــن الهنــد وباكســتان 
وبنغالديــش والبلــدان المجــاورة يف جنــوب آســيا، ومــرورًا بجنــوب إفريقيــا حيــث الوجــود األكثــف 

واألهــم للديوبندييــن بعــد الجنــوب اآلســيوي، ووصــواًل ألوروبــا )خاصــًة بريطانيــا( وأمريــكا)3(. 

)1(   موالنا محمد اللہ قاسمی۔ »دارالعلوم ديوبند كی جامع و مختصر تاريخ« )ايضا(143-
اسالمیہ  مدارِس  رابطہ  دفر  مركزی  ديوبند۔  )انڈيا۔  اسالمیہ«  مدارِس  اور  ديوبند  »دارالعلوم  قاسمی۔  علی  شوكت  موالنا    )2(

عربیہ:2018( 151.
)3(  الموقع الرسمي للجامعة اإلسالمية دار العلوم ديوبندالهند. 

 Brannon D. Ingram, Revival from below: the Deoband movement and global Islam. (California: 
university of California press: 2018(. 4.

http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1373874152fix4sub1file.htm
http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1373874152fix4sub1file.htm
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ــاٍن  ــد علــى نطــاق واســع وبنفــس االســم يف أحي إذن، فقــد ُاستنســخ نمــوذج دار العلــوم ديوبن
كثيــرة. فعلــى ســبيل المثــال، بــرزت يف باكســتان دار العلــوم )كراتشــي(، جامعــة دار العلــوم الحقانيــة 
)أكــورة ختــك(، ودار العلــوم اإلســالمية )الهــور(. ويف ماليزيــا دار العلــوم كواللمبــور. ويف جنــوب 
إفريقيــا دار العلــوم زكريــا، ويف إنكلــرا دار العلــوم نيوكاســل، ويف أمريــكا دار العلــوم نيويــورك، 

وغيرهــا الكثيــر)1(.
ــة  ــدارس المحلي ــن الم ــبكات م ــى ش ــة عل ــة الديوبندي ــة التعليمي ــوم العملي ــام، تق ــكٍل ع وبش
)المســتقلة عــن تدخــالت الحكومــات( واســعة االنتشــار ومتفاوتــة الحجــم )تــراوح مــن عشــرات 
إلــى آالف المــدارس(. ويف كثيــر مــن األحيــان، تتكــون الشــبكة الواحــدة مــن مئــات المــدارس التــي 
تعمــل بإشــراف مدرســة مركزيــة كبيــرة. وتنضــوي مجمــل المــدارس ضمــن روابــط ومظــالت 
علمائيــة خاصــة بــكل بلــد، ففــي باكســتان علــى ســبيل المثــال، تمثــل وفــاق المــدارس العربيــة المظلة 

ــة بنغالديــش)2(.  ــة، ويف بنغالديــش تجــد وفــاق المــدارس العربي المشــركة للمــدارس الديوبندي
ــة الخاصــة لبعــض  ــة والطــرق الدعوي ــة تجــدر اإلشــارة إليهــا، وهــي الرؤي ــت مســألة هام بقي
خريجــي دار العلــوم ديوبنــد كالشــيخ محمــد إليــاس الكندهلــوي مؤســس جماعــة الدعــوة والتبليــغ، 

وهــي جماعــة كــربى معروفــة انتشــرت يف مختلــف بــالد العالــم)3(.  
 طرق التمويل

مــن المرتكــزات والمبــادئ التأسيســية يف فكــر الديوبنديــة مســألة التمويــل وطرقــه وآلياتــه 
والمــدارس  للدعــوة  الثمانيــة  المبــادئ  قائمــة  وصلــب  رأس  يف  جــدًا  ظاهــر  وهــذا  وفلســفته، 
الديوبنديــة)4(. ومــن ضمنهــا اقتصــار التمويــل علــى المنــح واألعطيــات الشــعبية، ورفــض أي منــح 
حكوميــة، وعــدم االعتمــاد علــى مــورد مالــي ثابــت. وفلســفة هــذه النقطــة األخيــرة عجيبــة؛ إذ يــرى 
المؤســس النانوتــوي أن يف ذلــك تضييعــًا للتــوكل وفقــدًا للربكــة بــدوام ســؤال اهلل واالفتقــار إليــه. 

ــه)5(.  ــر مــدارس شــبه القــارة مــا تــزال تؤمــن هبــذا المبــدأ، وتعمــل ب والعجيــب أنَّ أكث

(1)  Dietrich Reetz. The Deoband universe: what makes a transcultural and transnational educational 
movement of Islam, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Volume 27, 
Number 1, 2007. 154

(2)  Ali Riaz, Faithful education: Madrassas in south Asia. (New Brunswick, new jersey & London: 
Rutgers university press, 2008). 79-80, 117-122, 130-131, 149-150.

)3( موالنا محمد اللہ قاسمی۔ »دارالعلوم ديوبند كی جامع و مختصر تاريخ« )ايضا(323-261.
)4(   سيد محبوب الرضوي الديوبندي، نشأة الجامعة اإلسالمية: دار العلوم / ديوبند )الحلقة 13(، مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار 

العلوم ديوبند، العدد 9- 10، يوليو- سبتمرب 2013م.  
)5(  موالنا شوكت علی قاسمی۔ »دارالعلوم ديوبند اور مدارِس اسالمیہ« )ايضا( 31.

http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1373874152fix4sub1file.htm
http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1373874152fix4sub1file.htm
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-3-

جتليات الديوبندية وخصائصها
كرم فيصل احلفيان)1(

 
كمــا كانــت والدة الحركــة الديوبنديــة ومقارباهتــا فريــدة يف طــول العالــم اإلســالمي وعرضــه، 
فمــن المالحــظ أيضــًا أن نتائجهــا وتجلياهتــا المجتمعيــة كانــت ومــا زالــت اســتثنائية وغيــر مســبوقة 
يف عصــور الحداثــة واالســتعمار ومــا بعدهمــا. التجلــي األكــرب والكّلــي الــذي سنلمســه خــالل 
عــرض التجليــات الجزئيــة يف الصفحــات القادمــة هــو تشــكل هويــة اجتماعيــة جديــدة عريضــة 
وعابــرة للحــدود السياســية والقوميــات العرقيــة، وجامعــة لشــرائح وأحــزاب وحــركات اجتماعيــة 
ذات برامــج عمليــة مختلفــة )علميــة- دعويــة- سياســية- جهاديــة(. هــذه الهويــة الجامعــة مركزهــا 

ــا بعــد االســتعمار ومؤسســاهتا.  ــون المســتقلون عــن دول م ــن الديوبندي علمــاء الدي
وإذا مــا أردنــا الدخــول يف التفاصيــل، فبإمكاننــا تقســيم تجليــات الحركــة الديوبنديــة إلــى 
ــة، ممارســة سياســية،  ــة، دعــوة عالمي ــة ومقاومــة روحي ــة، تربي ــة ديني خمســة أساســية:  هنضــة علمي

حــركات جهاديــة. ويف تضاعيــف هــذه التجليــات ستتكشــف خصائصهــا.

  1- نهضة علمية دينية

علــى الرغــم مــن اعتمادهــا علــى التربعــات الشــعبية العامــة فقــط، وتجنبهــا للتمويــل الرســمي 
الحكومــي منــذ نشــأهتا كمــا ذكرنــا ســابقًا، فــإن المعاهــد والمــدارس العلميــة الديوبندية كــربت حتى 
غــدت المنــارة األبــرز للعلــوم الدينيــة والعربيــة، ليــس يف الهنــد ومــا جاورهــا مــن بلــدان كباكســتان 
وأفغانســتان وبنجالديــش فحســب، ولكــن يف القــارة اآلســيوية بأســرها. قــال العالــم الهنــدي الشــهير 
أبــو الحســن النــدوي: »إن أكــرب معهــد دينــي يف الهنــد يســتحق أن يســمى أزهر الهنــد هو معهــد ديوبند 
ــم  ــع وتتضخ ــزل تتوس ــم ت ــم ل ــام، ث ــرعي االهتم ــرة ال تس ــة صغي ــد مدرس ــذا المعه ــدأ ه ــر، ب الكبي
بفضــل جهــود أســاتذهتا والقائميــن عليهــا وإخالصهــم وزهدهــم يف حطــام الدنيــا، حتــى أصبحــت 

جامعــة دينيــة كبيــرة بــل كــربى المــدارس الدينيــة يف قــارة آســيا«)2(. 

)1( باحث يف الحركات اإلسالمية، ويعد لرسالة الماجستير يف علم االجتماع ، جامعة ابن خلدون ، إسطنبول – تركيا.
)2( أبو الحسن علي الحسن الندوي، المسلمون يف الهند. الطبعة األولى، )دار ابن كثير: دمشق، 1999م(، 129.   
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حقيقــًة، مــن الصعوبــة بمــكان الوصــول إلحصائيــة دقيقــة حــول أعــداد المــدارس الديوبندية يف 
آســيا، بــل يف شــبه القــارة وحدهــا؛ وذلــك  لكثرهتــا، وألن الكثيــر منهــا غيــر مقيــد يف الدوائــر الرســمية 
الحكوميــة. بيــد أنــه ممــا ال شــك فيــه أن أعدادهــا اليــوم بعشــرات األلوف وطالهبــا بالماليين. وتشــير 
بعــض التقاريــر إلــى أنــه مــع هنايــة العــام 2015م، بلــغ عــدد طــالب المــدارس الديوبنديــة يف معاقلهــا 

الرئيســة يف جنــوب آســيا )باكســتان- بنغالديــش- الهنــد( نحــو ســتة مالييــن طالــب!()) 
وقــد وصــف الرئيــس الباكســتاين األســبق الجنــرال برويــز مشــرف المــدارس الدينيــة يف بــالده 
ــى التخــرج مــع كل  ــم مــن بدايتهــا إل ــم«، فســائر مراحــل التعلي ــة يف العال بأهنــا »أكــرب مؤسســة خيري
ــًا، والممــول هــو  ــت تقــدم للطــالب مجان ــب وطعــام وكســوة ومبي مســتلزماهتا وملحقاهتــا مــن كت

الشــعب الــذي يعتــرب نفســه مالــكًا لهــذه المــدارس)2(.  
هــذا فيمــا يخــص كــم المــدارس والطــالب، أمــا مــا يتعلــق بجــودة العلــم الدينــي المقــدم فيهــا، 
فممــا تميــز بــه الديوبنديــون االعتنــاء والجمــع بيــن: أصــول الفقــه وعلــم الــكالم وعلــوم الحديــث 
النبــوي الشــريف. وبخصــوص هــذه األخيــرة تحديــدًا، ننقل هنــا عبــارات العالم المصــري المعروف 
الشــيخ محمــد رشــيد رضــا عقــب زيارتــه لــدار العلــوم ديوبنــد ســنة 1912م حيــث قــال: »لــوال عنايــة 
إخواننــا علمــاء الهنــد بعلــوم الحديــث يف هــذا العصــر لقضــي عليهــا بالــزوال مــن أمصــار الشــرق، 
فقــد ضعفــت يف مصــر والشــام والعــراق والحجــاز منــذ القــرن العاشــر للهجــرة حتــى بلغــت منتهــى 

الضعــف يف أوائــل القــرن الرابــع عشــر«)3(. 
ــة يف القــرن  ــان المقارن ــل أحــد أشــهر علمــاء األدي ــدي ويلفــرد كانتوي ر الَكن ــرَّ ــه، ق ومــن ناحيت
ــد  ــالمي بع ــم اإلس ــم يف العال ــة األه ــة العلمي ــة الديني ــي المؤسس ــد ه ــوم ديوبن ــرين أن دار العل العش

ــر)4(. ــر يف مص األزه
خاصيــة أخــرى فارقــة ومهمــة للغايــة يف المدرســة العلميــة الديوبنديــة، مرتبطــة بلحظــة اإلنشــاء 
األولــى ورؤيــة المؤســس الشــيخ النانوتــوي، هــي أن الهــدف مــن الـــتأسيس لــم يكــن تخريــج الفقهاء 
والمعلميــن فحســب، وإنمــا تكويــن مركــز و«ثكنــة تخــرج المكافحيــن والدعــاة الذين يفتحــون جبهة 

(1)  Victor mallet, Financial times, Madrassas: behind closed doors (Are south Asian madrassas causr-
ing a surge in extremism?, OCT 30 2015. 

)2(  مهيوب خضر، الجزيرة نت، مدارس باكستان الدينية.. ماض زاهر ومستقبل مجهول، 10 يوليو 2007.  
)3(  أبو الحسن علي الحسني الندوي، أضواء على الحركات والدعوات الدينية واإلصالحية ومدارسها الفكرية ومراكزها الربوية يف الهند، 

الطبعة الندوية، )مطبوعات المجمع اإلسالمي العلمي: لكناؤ-الهند: 1995م(. ص25-24.
(4)  Wilfred Cantwell smith, Modern Islam in India, (London: Victor Gollancz, 1946), 295.

https://www.ft.com/content/d807f15a-7db0-11e5-98fb-5a6d4728f74e
https://www.ft.com/content/d807f15a-7db0-11e5-98fb-5a6d4728f74e
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/7/11/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B6-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%B1
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ــن، وانقرضــت  ــز المحتلي ــا لقــي المســلمون الهزيمــة المنكــرة مــن اإلنجلي ــدة للكفــاح بعــد م جدي
دولــة اإلســالم مــن الهنــد«)1(. 

وبالفعــل، فــإن أول طالــب التحــق بالمــدارس الديوبنديــة هــو مــن عــاود الكــّرة وأســس منظمــة 
أســماها )ثمــرات الربيــة(، ثــم هنــَدس وقــاد ثــورًة مســلحًة أخــرى ضــد االحتــالل الربيطــاين، وهــو 

محمــود الحســن الــذي ُعــرف يف مــا بعــد بموالنــا »شــيخ الهنــد محمــود حســن«)2(.  
هــذا الجانــب التأسيســي المهــم يف تاريــخ الديوبنديــة )إضافــًة إلــى اســتقاللها المالــي عــن أي 
حكومــة أو ســلطة( لــه بصمــة ظاهــرة )علــى امتــداد عمــر هــذه الحركــة العلميــة منــذ قــرٍن ونصــف 
تقريبــًا( علــى شــخصية وأداء الكثيــر مــن منتســبيها وخريجيهــا ورموزهــا، ســواًء كانــوا ضمــن 

ــا.  ــنرى الحًق ــا س ــلحة كم ــة مس ــركات مقاوم ــية أو ح ــزاب سياس ــة أو أح ــات علمي جمعي

  2- تربية ومقاومة روحية 

يف الســياق نفســه، وبالتناغــم مــع موقفهــا الرافــض لثقافــة الحداثــة الغربيــة وقيمهــا، فــإن الحركة 
العلميــة الديوبنديــة حرصــت علــى مقاومــة قيــم الماديــة والنفعيــة والفرديــة عــرب الحفــاظ علــى 
المنظومــة الربويــة الروحيــة التقليديــة. ومــن ناحيــٍة أخــرى، أطلقــت دعوهتــا اإلصالحيــة وأعربــت 

عــن رفضهــا لبعــض الممارســات والموروثــات الشــعائرية المنتشــرة يف ذلــك الوقــت.
ــدي،  ــم الديوبن ــوذج التعلي ــية يف نم ــدة أساس ــا قاع ــد يف الدني ــل الزه ــاطة ب ــت البس ــًة، كان بداي
وذلــك لــدى األســاتذة والطــالب علــى حــدٍّ ســواء)3(، فوفقــًا للرؤيــة الديوبنديــة، فــإنَّ فعاليــة العلــم 
ــد؟!  ــس بزاه ــن لي ــويف مم ــد الص ــم الزه ــل تتعل ــل، »ه ــم الناق ــق المعلِّ ــن تطبي ــك ع ــول ال تنف المنق

ــه؟!«)4(.  ــم ال يعيــش وفقــًا ل وهــل تــدرس الحديــث علــى عال
ــت  ــة، اعتن ــم والمعرف ــل العل ــة تحصي ــمولي لعملي ــي الش ــور الراث ــذا التص ــن ه ــًا م وانطالق

الندوة  )دار   ،2 ط  اإلسالمية،  األقطار  يف  الغربية  والفكرة  اإلسالمية  الفكرة  بين  الصراع  الندوي،  الحسني  علي  الحسن  أبو     )1(
للتوزيع:لبنان،1968(، 76-75.

(2)   Silken letters movement, complied by Maulana Muhamed Miyan, (District Saharanpur: shaikul 
al Hind Academy- Dar uloom Deoband: 2012).  3-5.

(3)  Dietrich Reetz. from madrassa to university- the challenges and formats of Islamic education, 
the sage handbook of Islamic studies, edited by Akbar s. Ahmed and Tamara sonn, (London: Sage. 
Publications Ltd: 2010).115.

(4)  Brannon D. Ingram, Revival from below: the Deoband movement and global Islam. (California: 
university of California press: 2018), 21. 
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هتــا عمليــة  الديوبنديــة بالجوانــب األخالقيــة والروحيــة المصاحبــة للتعليــم النظــري المجــرد، وعدَّ
معالجــة مســتمرة للنفــس، الهــدف منهــا التخلــص مــن األخــالق الرذيلــة كحــب الدنيــا والجــاه 

ــة)1(.  ــد والمحب ــوع والزه ــوى والخش ــدة كالتق ــالق الحمي ــاب األخ ــد، واكتس ــاء والحس والري
ــروح اإلســالمية داخــل المــدارس مــن  ــى الشــخصية وُتغــرس األخــالق وال ــت ُتبن هكــذا كان
ــة( الطويلــة والتفاعــل المتواصــل بيــن األســاتذة والطــالب)2(، واشــراكهم  خــالل مفهــوم )الصحب
ــل  ــود سالس ــى وج ــًة إل ــة، إضاف ــث النبوي ــن األحادي ــتمدة م ــة مس ــلوكية معين ــاط س ــة أنم يف ممارس
تصــوف ممتــدة بأســانيدها للنبــي عليــه الصــالة والســالم. ونتيجــة لمــا ســبق نشــأت روابــط روحيــة 

ــة ومــودة مســتمرة بيــن األســاتذة والطــالب)3(.  عميقــة ومتين
ويف المقابــل، أعربــت الديوبنديــة عــن نقدهــا للممارســات المخالفــة للشــريعة والمنتشــرة 
وقتهــا؛ كالحــج إلــى قبــور األوليــاء، واالحتفــال بذكــرى وفاهتــم الســنوية، وســعت إلعــادة توجيــه 
الممارســة الصوفيــة نحــو إصــالح النفــس، وإعــادة مفهــوم تبجيــل األوليــاء بالتمحــور حــول 

فضائلهــم ال كراماهتــم)4(.
3- دعوة عاملية 

 مــن الربيــة الروحيــة ننتقــل إلــى الدعــوة العالميــة، فقــد ال يعــرف كثيــرون طبيعــة العالقــة بيــن 
ــة إســالمية يف العالــم؛ أعنــي جماعــة التبليــغ  ــة وبيــن أكــرب جماعــة دعوي ــة العلمي الحركــة الديوبندي
والدعــوة. والحقيقــة أن العالقــة مثيــرة ومتشــعبة، تكامليــة مــن جهــة، وتخادميــة مــن جهــة أخــرى، 

ومســتقلة مــن جهــة ثالثــة!
ــة عشــرينيات القــرن العشــرين مــن رحــم  ــغ والدعــوة يف هناي ــة، ولــدت جماعــة التبلي يف البداي
الحركــة الديوبنديــة، ومؤســس الجماعــة هــو الشــيخ محمــد إليــاس الكندهلــوي أحــد خريجــي دار 
العلــوم ديوبنــد. وكمــا مــر معنــا مــن قبــل، فــإن قلــب عمــل المعاهــد الديوبنديــة كان التعليــم الدينــي 
وتخريــج العلمــاء والمعلميــن، فمــاذا عــن الجماهيــر المســلمة العريضــة؟ وكيــف الســبيل لدعوهتــم 

لاللتــزام بتعاليــم اإلســالم؟ 

(1)  Ibid, 120.
(2)  Ibid, 147.
(3)  Barbara D. Metcalf. “Traditionalist” Islamic activism: Deoband, Tablighis, and Talibs. (Nether-

lands: Leiden Isim: 2002), 5.
(4)  Brannon D. Ingram, Revival from below: the Deoband movement and global Islam. (California: 

university of California press: 2018(. 2-3.
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مــن هنــا جــاءت فكــرة تأســيس جماعــة تذهــب بالدعــوة لعامــة المســلمين، ويف الوقــت نفســه 
تحفزهــم علــى ممارســة الدعــوة علــى صــورة مجموعــات، وإن كانــت بضاعتهــم يف العلــم الدينــي 
ــة  ــات الفقهي ــكالم يف الخالف ــب ال ــًا، وتتجن ــرد إيماني ــالح الف ــى إص ــز عل ــوة ترك ــذه الدع ــة. ه قليل
والعلميــة، وتتحاشــى السياســة والعمــل المســلح، إال أهنــا بــال شــك تحمــل طابــَع وســمَت المدرســة 

الديوبنديــة، وتحتفــظ بصــالت قويــة بعلمائهــا ومعاهدهــا)1(. 
ــة، وتخوفهــم  ــة الديوبندي ــة وتــردد قــادة الحركــة العلمي وعلــى الرغــم مــن المعارضــة المبدئي
مــن إســناد مهمــة الدعــوة والبــالغ ألفــراد غيــر مؤهليــن علميــًا، فإهنــم يف هنايــة المطــاف، بعــد أخــذ 
ورد ثــم موازنــة األضــرار الناجمــة عــن الدعــوة مــن غيــر المختصيــن، مــع الحاجــة لإلصــالح العــام 
ــدادًا  ــغ امت ــة التبلي وا جماع ــدُّ ــاين، وع ــر الث ــون األم ــاء الديوبندي ــح العلم ــلمة، رّج ــر المس للجماهي

ــاء)2(. ــة( األتقي لفلســفتهم يف اإلصــالح العــام لألفــراد عــرب )صحب
ــادل،  ــة التخــادم المتب ــي تتطــورت لتحمــل صف ــن الت ــن الطرفي ــة بي ــة التكاملي ــربز العالق ــا ت هن
فأحــد أهــم أســباب انتقــال الحركــة الديوبنديــة إلــى العالميــة هــو صعــود جماعــة التبليــغ والدعــوة 
كظاهــرة عالميــة منــذ منتصــف القــرن العشــرين. ومــن أدق التوصيفــات الموضحــة لتفاصيــل أدوار 
الحركــة والجماعــة، هــو مــا توصــل لــه الباحــث المتخصــص يف الدراســات اإلســالمية الربوفيســور 
يف دراســته الميدانيــة الهامــة »النهــوض مــن األســفل،   Brannon Ingram برانــون إنجــرام  
الحركــة الديوبنديــة واإلســالم العالمــي«، يصــف برانــون إنجــرام جماعــة التبليــغ بالمحــرك للوجــود 
الديوبنــدي يف الحيــاة العامــة، يف حيــن تمثــل المعاهــد العلميــة الديوبنديــة الشــاحن لهــذا المحــرك، 

الــذي يعمــل بــدوره بشــكل مســتقل عنهــا)3(. 

  4- ممارسة سياسية 

ــى معاقــل الحركــة الديوبنديــة يف الجنــوب اآلســيوي، وعــرب اســتقراء الخطــوط  بالعــودة إل
العريضــة لــألدوار السياســية المختلفــة للجمعيــات العلمائيــة الديوبنديــة تاريخيــًا وحاليًا، ســنتعرف 
علــى ظاهــرة غائبــة عــن عالمنــا العربــي منــذ قيــام الــدول القوميــة يف حقبــة مــا بعــد االســتعمار، هــذه 

(1)  Barbara D. Metcalf. “Traditionalist” Islamic activism: Deoband, Tablighis, and Talibs. (Nether-
lands: Leiden Isim: 2002). 8-12. 

(2)  Brannon D. Ingram, Revival from below: the Deoband movement and global Islam. (California: 
university of California press: 2018(. 158.

(3)  Ibid, 139. 
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الظاهــرة تجلــت يف صــورة أحــزاب وتكتــالت دينيــة سياســية قادهــا علمــاء ديــن، وقوامهــا طــالب 
العلــم الدينــي. مــا يهمنــا هنــا هــو تســليط الضــوء علــى أهــم تكتليــن لعلمــاء الديوبنــد، وهمــا: جمعيــة 

علمــاء الهنــد، وجمعيــة علمــاء اإلســالم يف باكســتان.
ــة  ــان سياســي باســم »جمعي ــة يف كي ــة الديوبندي ــل األول للحركــة العلمي ــًا، جــاء التمثي تاريخي
ــة  ــة الدول ــب هزيم ــة« عق ــة الخالف ــرف بــــ »حرك ــا ُع ــياق م ــأ يف س ــان نش ــذا الكي ــد«؛ ه ــاء الهن علم
العثمانيــة يف الحــرب العالميــة األولــى، وكان الهــدف منهــا منــع االســتعمار الربيطــاين مــن القضــاء 

ــة)1(.  ــة العثماني ــى الخالف عل
وبعــد ســقوط الخالفــة، انخرطــت الجمعيــة يف النضــال الوطنــي الهنــدي لالســتقالل عــن التاج 
الربيطــاين، وعملــت بشــكل مقــرب مــن حــزب المؤتمــر الوطنــي الهنــدي بقيــادة غانــدي. ومــع ظهور 
توجــه جــدي إلقامــة دولــة مســتقلة للمســلمين علــى جــزٍء مــن الهنــد، مــال غالبيــة علمــاء الهيئــة إلــى 
رفــض التقســيم، يف حيــن انشــق قســم منهــم وأسســوا »جمعيــة علمــاء اإلســالم«، وتحركــوا باتجــاه 
اســتقالل باكســتان. الرافضــون للتقســيم كانــوا يــرون أنــه بعــد االســتقالل عــن بريطانيــا »لــن يحــرم 
المســلمون مــن حقوقهــم المســتحقة«)2( كوهنــم أقليــة قويــة)3(، وســيحتفظون هبويتهــم الثقافيــة 
اإلســالمية بنــاًء علــى وعــود غانــدي يف شــكل الدولــة الهنديــة المســتقلة، إضافــًة إلــى خشــيتهم علــى 

مصيــر األقليــة المســلمة يف مناطــق الهنــدوس إن حــدث االنفصــال)4(. 
ــد  ــتقالل الهن ــد اس ــة بع ــت السياس ــد« اعتزل ــاء الهن ــة علم ــإن »جمعي ــر، ف ــن أم ــن م ــا يك مهم

وانقســامها، وانحصــرت نشــاطاهتا يف الجوانــب الثقافيــة والتعليميــة)5(.
ويف االتجــاه المقابــل للســيناريو الهنــدي، فــإن وضــع الديوبندييــن السياســي يف باكســتان شــهد 
ــة علمــاء اإلســالم« يف  ــرزت »جمعي ــة باكســتان يف عــام 1947م، ب ــذ تأســيس دول ــة؛ فمن ــًة نوعي نقل
ــرة يف الســاحة الباكســتانية. وقــد تنوعــت أدوارهــا بيــن العمــل الربلمــاين  باكســتان قــوًة سياســية كبي
ــدرة  ــد يف الق ــرز تجس ــا األب ــن دوره ــم، ولك ــض األقالي ــذي اإلداري يف بع ــم التنفي ــي، والحك النياب

(1)  Muhammad Rizwan- Manzoor Ahmed- saima gul. Ideology and politics of Jamiat Ulema-i-Islam 
(1947-1973). Global Social Sciences Review (GSSR), Vol. III, No. I (Winter 2018). 46. 

(2)  Ibid, 47.
(3)  Ibid, 45.
(4)  Mian, S.M. Ulmaa- e-hind ka shandaar Mazi (Glorious past of religious scholars of India), vol-

ume iv, (Karachi: Maktaba - e- Rasheedia, 1957). 93-117-136. 
(5)  Ibid, 584.
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ــرارات  ــر يف  الق ــط pressure group ذات تأثي ــة ضغ ــول لجماع ــة والتح ــة االجتماعي ــى التعبئ عل
ــة لمــن يحكــم باكســتان.  ــة والخارجي والسياســات الداخلي

ــع  ــرى لدف ــالمية أخ ــوى إس ــع ق ــررة م ــعة والمتك ــعبية الواس ــالت الش ــنها للحم ــك ش ــن ذل م
الحكومــة ألســلمة الدســتور الباكســتاين، ونجاحهــم الجزئــي يف حــراكات أعــوام 1949م و1951م 
و1972؛ ففــي عــام 1949 نجــح الضغــط يف تثبيــت مبــدأ الســيادة هلل يف الدســتور، وأن الســلطة 
ســتمارس ضمــن حــدوده. ويف عــام 1951 جــرى االتفــاق علــى اثنيــن وعشــرين مبــدًأ ُتَمثِّــل تصــورًا 
للدولــة اإلســالمية، منهــا بنــاء الدولــة علــى أســاس العقيــدة ال العــرق وال االنتمــاء الجغــرايف، وفرض 
قوانيــن الدولــة علــى أســاس القــرآن والســنة. أمــا يف عــام 1972، فقــد أمكــن الوصــول إلــى اتفــاق 
بيــن الســلطة والجمعيــة يتــم بموجبــه تعديــل القوانيــن المطبقــة وقتهــا وفقــًا للشــريعة اإلســالمية)1(. 
ويف الســبعينيات أثنــاء حكــم الجنــرال ضيــاء الحــق الرئيــس الباكســتاين األســبق، ومــع برنامــج 
أســلمة القوانيــن الــذي انطلــق بــه )وذلك قبــل الجهاد األفغــاين والثــورة اإليرانية( يف أربعــة مجاالت: 
ــابقة  ــراءات الس ــم. اإلج ــزكاة( والتعلي ــرض ال ــادي )ف ــاط االقتص ــات، النش ــون العقوب ــاء، قان القض
ــة()2(  ــب الحكومي ــف المناص ــم يف مختل ــتعانة هب ــميًا )باالس ــن رس ــام للديوبنديي ــود الع أدت للصع

وشــعبيًا )مــن خــالل توســع شــبكات المــدارس()3(. 
وبعــد حقبــة ضيــاء الحــق بعشــر ســنوات، وخاصــًة يف فــرة حكــم الجنــرال برويــز مشــرف هنايــة 
التســعينيات، ومــع ســعيه »إلصــالح« المــدارس وفــرض الســيطرة الحكوميــة عليهــا، وتبديــل بعــض 
التشــريعات اإلســالمية المطبقــة يف القانــون الجنائــي )الحــدود(، عــادت وتصاعــدت التوتــرات بيــن 
الســلطة العســكرية واألحــزاب الدينيــة يف باكســتان ويف مقدمتهــا الديوبنديــة التــي تشــبثت باســتقالل 

مؤسســاهتا التعليميــة)4(.
ــقاط أو  ــراك إلس ــادة الح ــو قي ــالم ه ــاء اإلس ــة علم ــي لجمعي ــن األداء السياس ــر م ــب آخ جان

(1)  Ideology and politics of Jamiat Ulema-i-Islam (1947-1973).  Vol. III, No. I. 49-53.
(2)  Ali Riaz, Faithful education: Madrassas in south Asia. (New Brunswick, new jersey, London: 

Rutgers university press, 2008). 109.
(3)  C. Christine Fair, Islam and politics in Pakistan. The Muslim world after 9/11, Rand corporation. 

275.
(4) Ali Riaz, Faithful education: Madrassas in south Asia. (New Brunswick, new jersey, London: 

Rutgers university press, 2008). 204.
 Imtiaz Ali, the father of taliban: an interview with maulana sami- ul haq, spotlight on terror, volume: 

https://jamestown.org/interview/the-father-of-the-taliban-an-interview-with-maulana-sami-ul-haq/
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معارضــة بعــض الحكومــات، ســواء يف مســائل تشــريعية قانونيــة، كمــا هــي حالــة الرئيــس المتنحــي 
أيــوب خــان يف ســتينيات القــرن الماضــي)1(، أو ألســباب التبعيــة السياســية للواليــات المتحــدة 
األمريكيــة يف حروهبــا، كمــا كان الوضــع مــع الجنــرال برويــز مشــرف يف مطلــع األلفيــة الجديــدة)2(، 
أو لتدهــور األحــوال االقتصاديــة والمعيشــية، إضافــًة إلــى هتــم التزويــر ومحابــاة ودعــم الجيــش لــه 
كمــا هــي االهتامــات الموجهــة لعمــران خــان العــب الكريكيــت الشــهير ســابقًا ورئيــس الــوزراء منــذ 

2018م)3(. 
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن تاريــخ »جمعيــة علمــاء اإلســالم« يف باكســتان شــهد عــدة 
انشــقاقات حتــى كان التوحــد، ثــم اســتقر األمــر علــى جماعتيــن مســتقلتين: »جمعية علماء اإلســالم« 
)فــرع فضــل الرحمــن(، وهــي هتتــم أكثــر بالشــؤون الباكســتانية، وتوصــف بالمرونــة واالنفتــاح 
ــالم«  ــاء اإلس ــة علم ــة، و«جمعي ــا الحزبي ــية وتحالفاهت ــا السياس ــة يف مواقفه ــوالت الرباغماتي والتح
)فــرع ســميع الحــق(، وهــي معنيــة ونشــطة أكثــر بالقضيــة األفغانيــة، حتــى إن زعيمهــا ســميع الحــق 
يطلــق عليــه لقــب »أبوطالبــان أفغانســتان«)4( وشــبكته التعليميــة الكبيــرة ويف القلــب منهــا دار العلــوم 
»الحقانيــة« توصــف مــن بعــض الباحثيــن ب »هارفــرد طالبــان«)5( كوهنــا المؤسســة التــي تخــرج منهــا 

قرابــة تســعين بالمئــة مــن قــادة طالبــان أفغانســتان)6(. 
وبغــض النظــر عــن تقييــم أداء الجمعيتيــن وقادهتــا يف الحقــب المختلفــة، ومــا يثــار حــول 
فســاد بعــض القيــادات)7(، أو أدواٍر وظيفيــٍة تصــب يف مصلحــة المؤسســة العســكرية الباكســتانية)8( 

4 issue: 2, the Jamestown foundation. May 23 2007.  
(1)  Ibid, 51.
(2)  maulana fazl, samiul haq under house arrest,  Dawn, 8 October 2001. 

)3(  الجزيرة نت، مباراة »المضرب« و«العمامة« يف باكستان.. خان يف مواجهة فضل الرحمن ، 2 نوفمرب 2019م. 
(4)  Fida Ur Rahman, Democratic transitions in the muslim world, (Malaysia:IAIS intenational insti-

tute of  advanced Islamic studies: 2018). Chapter 11, 212-214.
(5)  Ali Riaz, Faithful education: Madrassas in south Asia. (New Brunswick, new jersey, London: 

Rutgers university press, 2008). 31.
(6)  Sami al-Haq, Afghan Taliban: War of Ideology, Struggle for Peace (Islamabad: Emel Publica-

tions, 2015), xvii.
(7)  Barbara D. Metcalf. “Traditionalist” Islamic activism: Deoband, Tablighis, and Talibs. (Nether-

lands: Leiden Isim: 2002). 13.
(8)  ICG Asia Report N°49,Pakistan: the Mullahs and the military, International crisis group, 20 

march 2003, 16-20.

https://www.dawn.com/news/506/maulana-fazl-samiul-haq-under-house-arrest
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/11/2/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/11/2/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D9%84
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)الحاكــم الفعلــي()1(. إال أن مــا يعنينــا هنــا هــو لفــت النظــر إلــى األدوار السياســية التــي لعبتها )خالل 
مســيرهتا( والتــي يمكــن أن تلعبهــا الشــبكات المدرســية الديوبنديــة المســتقلة فكريًا وماليــًا وهيكليًا 
عــن الدولــة الحديثــة ومؤسســاهتا. هــذه المــدارس شــكلت ومازالــت تشــكل قــوة اجتماعيــة سياســية 
فّعالــة وعصيــة علــى التذويــب الثقــايف أو التفكيــك الهيكلــي رغــم التحديــات الكثيــرة الناعمــة 

والخشــنة داخليــًا وخارجيــًا. 

  5- حركات جهادية

ــان  ــة طالب ــع حرك ــدأ م ــة ب ــة الديوبندي ــادي للمدرس ــل الجه ــاس أن العم ــض الن ــن بع ــد يظ ق
داخــل األراضــي األفغانيــة يف منتصــف تســعينيات القــرن الماضــي نتيجــة للحــرب األهليــة والفوضى 
الداخليــة والفــراغ السياســي، وقــد يعتقــد آخــرون أن البدايــة كانــت يف الثمانينيات يف الجهــاد األفغاين 

ضــد الســوفييت بتشــجيع الســلطات الباكســتانية لــه وخاصــة الرئيــس األســبق ضيــاء الحــق. 
وعلــى الرغــم مــن األهميــة الكبيــرة لمــا ســبق، فــإن األمــر أبعــد وأعمــق مــن ذلــك، ففــي نظــر 
الباحــث أّن فكــر الديوبنديــة المعــادي لقيــم الحداثــة الغربيــة، ونمــط حيــاة المجتمعــات الديوبنديــة 
المتجنبــة لطريقــة الحيــاة العصريــة االســتهالكية، إضافــًة إلــى الــروح التــي قامــت هبــا المعاهــد 
الديوبنديــة والهــدف الــذي أسســت ألجلــه )التأســيس للمواجهــة(؛ هــذه الثالثيــة أبقــت مــا يمكــن 
أن نطلــق عليــه ثقافــة )القابليــة للجهــاد( حّيــة يف الذاكــرة والممارســة الديوبنديــة منــذ التأســيس 
وحتــى اآلن. قــال الشــيخ ســميع الحــق )أبــو طالبــان( وزعيــم جمعيــة علمــاء اإلســالم يف باكســتان: 
ــا للقتــال بجــوار  ــا نرســل مجاهدين »حتــى قبــل أن يكــون للحكومــة الباكســتانية سياســة أفغانيــة، كن
المجاهديــن األفغــان«. ويعــزز هــذا الزعــم اســتمرار المــدارس الديوبنديــة يف الدعــوة للجهــاد 

ــام 2001م)2(.  ــة ع ــتان هناي ــان يف أفغانس ــم طالب ــقوط حك ــد س ــى بع ــا( حت ــتان وبدوهن )بباكس
وبنظــرة ســريعة، فــإن تاريــخ الجهــاد الديوبنــدي يعــود لمشــاركة علمــاء الديوبنديــة يف العمــل 
ــًة  ــرين)3(، إضاف ــرن العش ــة الق ــر وبداي ــع عش ــرن التاس ــة الق ــاين يف هناي ــم الربيط ــد الحك ــلح ض المس
ــاين مــن القــرن العشــرين ضــد  ــد الث ــة الشــهيرة يف العق ــورة أو حركــة الرســائل الحريري ــادة ث ــى قي إل

)1(  إضافة إلى تولي أربعة جنراالت لمنصب رئيس الجمهورية عقب أربعة إنقالبات عسكرية منذ استقالل باكستان 1947م
(2)  ICG Asia Report N°49,Pakistan: the Mullahs and the military, International crisis group, 20 

march 2003, 13. 
(3)  Husain Haqqani, The ideologies of South Asian jihadi groups. Current Trends in Islamist Ideolo-

gy, vol. 1, (Washington DC: Hudson institute: 2005), 21.
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الربيطانييــن أيضــًا)1(، ثــم القتــال يف إقليــم كشــمير ضــد الجيــش الهنــدي يف منتصــف األربعينيــات 
ــة المســلحة المعاصــرة، وأبرزهــا  مــن خــالل قبائــل البشــتون)2(، وصــواًل إلــى الحــركات الديوبندي

ــان يف أفغانســتان. حركــة طالب

 اخلريطة الديوبندية املسلحة
بإمكاننــا أن نقســم الديوبنديــة المســلحة إلــى قســمين رئيســيين: جماعــات باكســتانية، وحركــة 

طالبــان األفغانيــة. 

 اجلماعات الباكستانية

  )أ( مجاعات مناهضة للشيعة )سباه صحابة، لشكر جهنگوي(

نشــأت جماعــة ســباه صحابــة )وتعنــي بالعربيــة جيــش الصحابــة( يف باكســتان يف عــام 1985م 
ردَّ فعــل علــى تمــدد النفــوذ الشــيعي السياســي يف باكســتان يف أعقــاب الثــورة اإليرانيــة ســنة 1979م، 

وهدفــت إلنشــاء دولــة ســنّية خالصــة يف باكســتان.
ــل النشــاط العســكري األساســي للجماعــة يف اســتهداف الوجــود والنفــوذ الشــيعي، وقــد  تمثَّ
شــنت الجماعــة هجمــات كبيــرة وكثيــرة ضدهــم يف العقــود األخيــرة. وُتعــد ســباهي صحابــة علــى 
ــال الطائفــي بجانــب أحــزاب شــيعية أخــرى كحركــة  رأس الجماعــات المتهمــة باالنخــراط يف القت
ســباهي محمــد والحركــة الجعفريــة يف باكســتان وغيرهــا. ويــرى كثيــرون أن إليــران وبعــض األنظمة 
السياســية العربيــة يــًدا يف إذكاء أوار هــذه الحــرب المســتمرة. الجماعــة الثانيــة هــي لشــكر جهنگــوي، 

وقــد خرجــت مــن رحــم ســباهي صحابــة عــام 1994م، وســارت علــى المنهــج نفســه )3(.

  )ب( مجاعات كشمريية: )حركة اجلهاد اإلسالمي- حركة اجملاهدين- جيش حممد(

جهاديــة  كشــميرية  جماعــات  تأسســت  الطائفيــة،  الحــرب  عــن  وبعيــدًا  آخــر،  ســياق  يف 
ديوبنديــة يف العقديــن األخيريــن مــن القــرن العشــرين )حقبــة الجهــاد األفغــاين وتوابعــه(، وتلخصــت 

(1)  Silken letters movement, complied by Maulana Muhamed Miyan, (District Saharanpur: shaikul 
al Hind Academy- Dar uloom Deoband: 2012).  

(2)  ICG Asia Report N°49, International crisis group, 20 march 2003, 13.
(3)  Ali Riaz, Faithful education: Madrassas in south Asia. (New Brunswick, new jersey, London: 

Rutgers university press, 2008). 109-113.
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أجندهتــا السياســية يف أمريــن: تحريــر إقليــم كشــمير وضمــه لباكســتان، ثــم األســلمة الكاملــة للدولــة 
الباكســتانية. وإلــى جانــب قتالهــا يف أفغانســتان، فــإن نشــاط الجماعــات الكشــميرية األساســي 
ــا إلــى تبنــي حركــة  ــد. وتحســن اإلشــارة هن ــة المحتلــة يف كشــمير والهن كان ضــد الســلطات الهندي
المجاهديــن وجيــش محمــد لبعــض أدبيــات »الجهــاد العالمــي«، وقيامهــا بعمليــات عســكرية 
عديــدة مشــاهبة لنهــج القاعــدة )مــن خطــٍف للطائــرات المدنيــة واســتهداف الســياح الغربييــن(، قبــل 

ــي)1(. ــا األصل ــود لربنامجه ــًا، وتع ــك تدريجي ــن ذل ــع ع أن تراج
ومــن جهــٍة ثانيــة، ال يعــرف عــن هــذه الجماعــات مشــاركة يف عمــل مســلح ضــد الحكومــة يف 
باكســتان، ويرجــع بعــض المراقبيــن هــذا إلــى حرصهــا علــى الحفــاظ علــى بنيتهــا التحتيــة الكبيــرة 
ــب  ــكات والمكات ــة والممتل ــز الصحي ــدارس والمراك ــمل الم ــة تش ــذه البني ــتان، ه ــدة يف باكس الممت

والشــبكات التنظيميــة التابعــة لهــا)2(.   

)جـ( مجاعة حتريك طالبان )طالبان باكستان(

وعلــى الطــرف اآلخــر مــن الجماعــات الكشــميرية، تربز تحريــك طالبــان )الجماعــة الديوبندية 
ــد  ــتاين، وق ــش الباكس ــة والجي ــع الحكوم ــكريًا م ــتبكة عس ــات المش ــة الجماع ــدث( يف مقدم األح

أعلنــت عــن وجودهــا يف ديســمرب عــام 2007م نتيجــة تحالــف نحــو 40 فصيــالً قبليــًا. 
 يف بداياهتــا بيــن عامــي 2002 و2004 م كان خطــاب وعمــل الجماعــة يركــز يف المقــام األول 
علــى دعــم الجهــاد ضــد قــوات الناتــو الغازيــة ألفغانســتان؛ إلعــادة حكــم حركــة طالبــان )اإلمــارة 
اإلســالمية يف أفغانســتان(، بيــد أنــه نتيجــة لعوامــل عديــدة يف مقدمتهــا حمــالت الجيــش المســتمرة 
علــى المناطــق القبليــة )ذات الحكــم الــذايت ومعقــل الجماعــة(، تحــول برنامــج تحريــك طالبــان إلــى 
ــذ ذلــك الحيــن تحولــت أولويــات الجماعــة إلــى  الصــدام مــع الســلطة والجيــش الباكســتاين)3(. من
إقامــة دولــة إســالمية يف باكســتان، إضافــًة إلــى االرتبــاط بالجماعــات الجهاديــة العالميــة. وينحصــر 
وجــود الجماعــة يف المناطــق القبليــة بباكســتان، وقــد كان تأسيســها أشــبه بتحالــف ال مركــزي بيــن 

فصائــل محليــة كثيــرة. 
  ومــن الناحيــة الفكريــة، ُتصنــف الجماعــة بأهنــا األكثــر تأثــرًا وقربــًا مــن التنظيمــات الجهاديــة 
(1)  Muhammed Amir Rana, Pakistan- based militant groups & prospects of their re-integration: A 

structural analysis. Mantraya occasional paper, 12 march 2018. 2-3-8-9.
(2)  Ibid, 12.
(3)  Ibid, 3-4-10.

http://mantraya.org/occasional-paper-pakistan-based-militant-groups-prospects-of-their-reintegration-a-structural-analysis/
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العابــرة للحــدود)1(. ومــن الناحيــة العمليــة، وعلــى الصعيــد المحلــي، توصــف بجمعهــا بيــن قتــال 
الســلطة واإلســهام يف الحــرب الطائفيــة)2(، إضافــة إلــى اســتهدافها لألحــزاب والعلمــاء المشــاركين 

بالعمليــة السياســية يف باكســتان)3(. 

 حركة طالبان األفغانية
ــة  ــي حرك ــًا، فه ــًا وعالمي ــهرًة إقليمي ــر ش ــرب واألكث ــلحة األك ــة المس ــة الديوبندي ــا الجماع أم
ــان أفغانســتان، وتشــير البوصلــة العســكرية األساســية للحركــة منــذ ســقوط حكمهــا )اإلمــارة  طالب
اإلســالمية يف أفغانســتان( يف 2001  باتجــاه قتــال المحتــل المســتعمر والحكومــة التابعــة لــه يف 
ــتعادة  ــت اس ــقوط كان ــد الس ــان بع ــا طالب ــي صاغته ــية الت ــردية السياس ــروع والس ــتان. والمش أفغانس

ــة)4(.  ــدة األمريكي ــات المتح ــا الوالي ــت هب ــي أطاح ــتان( الت ــالمية يف أفغانس ــارة اإلس ــم )اإلم حك
ــي  ــج مؤسس ــرب لنه ــدو األق ــتان يب ــان أفغانس ــوذج طالب ــإن نم ــث، ف ــر الباح ــة نظ ــن وجه وم

ــور: ــة أم ــن ثالث ــه بي ــة؛ لجمع ــة الديوبندي الحرك
  - الحفــاظ علــى ترابــط الحركــة المســلحة مــع الحركــة العلميــة الديوبنديــة العريضــة، ونلحــظ 
هــذا يف التأييــد الواســع الــذي تحظــى بــه طالبــان مــن مجمــل الديوبنديــة العلميــة - إن جــاز التعبير)5(.
ــي  ــن الدين ــم والتكوي ــن التعلي ــت م ــة كان ــة؛ فاالنطالق ــيرة الحرك ــة لمس ــة التاريخي   - الراتبي
ــة المســلحة،  ــم الحركــة االجتماعي ــة، ث ــاة العصري ــة والحي ــرات الحداث الصــرف المنعــزل عــن مؤث
ثــم الصعــود السياســي الحــر بمعــزل عــن المســارات والهيــاكل السياســية لالســتعمار ودول مــا بعــد 

ــتعمار)6(. االس
 -  النــأي بالحركــة عــن الخطابــات والحــروب الطائفيــة)7(، والركيــز علــى مواجهــة المســتعمر 

وأدواته.
(1)  Ibid, 12.
(2)  Michael simple, the Pakistan Taliban movement: an appraisal. (Belfast: institute for study of con-

flict transformation and social change- Queen university, 2016). 72 
(3)  Fida Ur Rahman, Democratic transitions in the Muslim world, 217-218.
(4)  Michael simple, the Pakistan Taliban movement: an appraisal. 65-67.
(5)  Dietrich Reetz. From madrassa to university (2010), 118. DAWN newspaper, JUI-S leaders says 

party still supporting Afghan Taliban, 8 April 2016.  
(6)  Abdul Salam, Zaeef. “My life with Taliban”: edited by Alex strick van linshoten & Felix Kuehn. 

(New York: Columbia university press, 2010). 
واالسراتيجية،  السياسية  للدراسات  المصري  المعهد  )اسطنبول:  طالبان.  لحركة  السياسي  المشروع  مالمح  الحفيان،  كرم  انظر:    )7(

2019(. النقطة الخامسة. 

https://www.dawn.com/news/1250713/jui-s-leader-says-party-still-supporting-afghan-taliban
https://www.dawn.com/news/1250713/jui-s-leader-says-party-still-supporting-afghan-taliban


34

      يحســن التذكيــر هنــا أنــه علــى الرغــم مــن اإلطاحــة الســريعة بحكــم حركــة طالبــان يف 
ــة لمــا يقــارب عقديــن  ــادة مقاومــة جهادي أفغانســتان يف 2001، فإهنــا نجحــت يف جمــع شــتاهتا وقي
ر المشــهد السياســي  ــادة أمريــكا، ومؤخــرًا عــادت الحركــة بقــوة لتصــدُّ يف وجــه تحالــف دولــي بقي
األفغــاين، ووقعــت اتفاقيــة تاريخيــة تقضــي بانســحاب جميــع القــوات األجنبيــة مــن أفغانســتان 

بحلــول مايــو 2021م)1(.
وإن عدنــا عقديــن إلــى الخلــف، وتحديــدًا يف أبريــل عــام 2001 م، ســنجد أنفســنا أمــام 
ــة بيشــاور الباكســتانية،  ــا قــرب مدين ــارو جاب ــدة ت ــٍي مشــهود يف بل ــر، وحشــٍد دين ــٍي كبي اجتمــاٍع دول
ــن  ــدف المعل ــة. واله ــة الديوبندي ــة العلمي ــة الحرك ــى انطالق ــًا عل ــرور 150 عام ــبة م ــك بمناس وذل
مــن هــذه الفعاليــة التــي حضرهــا عشــرات اآلالف، هــو مراجعــة إنجــازات دار العلــوم ديوبنــد خــالل 
تلــك المــدة. ضمــت الفعاليــة وفــودًا وشــخصيات قياديــة رفيعــة ممثلــًة لكــربى الكيانــات الديوبنديــة 
ــة علمــاء اإلســالم« يف  ــدءًا مــن منظــم الحفــل: »جمعي ــة، ب ــة والسياســية والجهادي ــة والدعوي العلمي
باكســتان )الحــزب الدينــي السياســي األقــوى يف باكســتان(، ومــرورًا بـــ »جمعيــة علمــاء الهنــد« )كيان 
علمــي- تعليمــي ضخــم( وجماعــة التبليــغ والدعــوة )جماعــة دعويــة عالميــة(، ووصــواًل لممثلــي 
حركــة طالبــان )حركــة اجتماعيــة جهاديــة( الحاكمــة ألفغانســتان يف ذاك الوقــت. وعلــى الرغــم مــن 
االختــالف الظاهــر بيــن برامــج عمــل هــذه الجماعــات التــي عــرب عنهــا كل طــرف مــن خــالل الكلمــة 
التــي ألقاهــا يف المؤتمــر الجماهيــري الحاشــد، فــإن الهــدف العــام الــذي ُقصــد مــن هــذا التجمــع هــو 
ــم  ــالمية، ودع ــة اإلس ــدأ الحكوم ــد مب ــة، وتأيي ــة الديوبندي ــدارس الديني ــية للم ــوة السياس ــار الق إظه
ــة المفروضــة  حكــم حركــة طالبــان سياســيًا وأخالقيــًا، والوقــوف معهــا يف وجــه العقوبــات الغربي

عليهــا)2(. 
 مهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن ظاهــرة محوريــة الفكــرة الديوبنديــة عند مختلــف أتباعهــا وجماعاهتا 

تبــدو مســتمرة ليومنــا هذا.   
   

)1(  وكالة األناضول، نص اتفاق السالم بين الواليات المتحدة وطالبان يف الدوحة )وثيقة(، 29 فرباير 2020.
(2)  Dietrich Reetz. The Deoband universe: what makes a transcultural and transnational educational 

movement of Islam, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Volume 27, 
Number 1, 2007, 152-153. 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9/1750162
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9/1750162
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 خامتة
   يف الختــام، حاولــت هــذه الدراســة أن تكشــف النقــاب عــن تجربــة فكريــة وعمليــة مجهولــة 
ــداين هائــل يف دول وبقــاع إســالمية  ــر ثقــايف ومي ــة وذات أث ــم العربــي، وإن كانــت ثري نســبيا يف العال
ــة  ــة المتجنب ــالمية التقليدي ــة اإلس ــن المدرس ــف ضم ــي تصن ــة، الت ــة الديوبندي ــي الحرك ــربى؛ وه ك
للتفاعــل مــع الثقافــة والمعرفــة العصريــة بــكل أنواعهــا، والغائبــة عــن تقديــم أي مســاهمات أو 

ــاري«. ــي أو »الحض ــال التكنولوج ــازات يف المج إنج
ــاء  ــة مــا أّهلهــا لبن ــة والحركي ــه مــن خــالل هــذا البحــث ظهــر مــن خصوصياهتــا الفكري ــد أن بي
مجتمعــات وتجمعــات علميــة ودعويــة وسياســية قويــة وفّعالــة؛ فالمعاهــد الديوبنديــة يف شــبه القــارة 
الهنديــة أصبحــت مــن أنشــط، إن لــم تكــن أنشــط المراكــز العلميــة يف األمــة اإلســالمية، وجهودهــا 
يف المحافظــة علــى ونشــر المعرفــة والــراث اإلســالمي وترســيخ األخــالق اإلســالمية ظاهــرة. 
ــن  ــالت وتمويــالت المحتلي ــالع« العلميــة مــن تدخ ــذه »الق ــو اســتقالل ه ــن ذلــك، ه ــم م واأله
وعبــث الحكومــات يف عملهــا ومناهجهــا، وذلــك عــرب تفعيــل دور المجتمعــات المســلمة يف تمويــل 
ــة  ــة المادي ــا والبعــد عــن الثقاف ــة الزهــد يف الدني ــث ثقاف ــة وب ــة مدارســهم ومعاهدهــم العلمي وحماي

ــتهالكية. االس
والمعادلــة الصعبــة التــي نجحــت المدرســة الديوبنديــة يف تحقيقهــا يف أحيــاٍن كثيــرة هــو الجمــع 
بيــن نمــط الحيــاة البســيط الزاهــد والحضــور السياســي القــوي، وأهــم مــا ميــز هــذا الحضــور، هــو 
القــدرة علــى الحشــد الشــعبي الكبيــر والعمــل كمجموعــات ضغــط سياســي إلقــرار قوانين إســالمية، 
أو تعديــل سياســات داخليــة وخارجيــة، أو إلغاء قرارات حكومية ودســتورية، أو التشــبث باســتقاللية 
ــة علمــاء اإلســالم )بشــقيها( يف  ــيرة جمعي ــع لمس ــة الواســعة. والمتاب ــبكاهتا التعليمي ــا وش منظوماهت
باكســتان ســيدرك مــا أقــول، وســيرى الفــارق الكبيــر بينهــا وبيــن غالب األحــزاب اإلســالمية األخرى 
المنتشــرة يف أرجــاء العالــم اإلســالمي. وهــذا، رغــم مــا يشــوب أداء بعــض قادهتــا مــن أدوار وظيفيــة 

وتقلبــات براجماتيــة، ورغــم أهنــا مازالــت غيــر قــادرة علــى قيــادة أي تحــول سياســي جــذري.
ــم،  ــة األكــرب يف العال ــرون أن الجماعــة الدعوي ــه كثي ــإن ممــا ال يعرف ــة، ف ــة الدعوي ومــن الناحي

ــة، وتعمــل بالتنســيق معهــا.  ــغ والدعــوة« هــي بنــت المدرســة الديوبندي وهــي »جماعــة التبلي
وعلــى الصعيــد الحركــي الجهــادي، فقــد أفــرزت المدرســة الديوبنديــة نمــاذج شــتى؛ مــا 
ــان  ــة طالب ــي حرك ــرز ه ــة األب ــة، إال أن الجماع ــة أو طائفي ــرى وظيفي ــة، وأخ ــات مقاوم ــن تنظيم بي



36

األفغانيــة، الحركــة الجهاديــة األنجــح عســكريًا وسياســيًا واجتماعيــًا يف حقبــة مــا بعــد االســتعمار 
ــا(.  ــتقلة عنه ــة مس ــة قريب ــنخصص دراس ــث )وس ــر الباح يف نظ

والمالحظــة الجوهريــة الجديــرة بالتأمــل هــي القــدر الكبيــر مــن الرابــط، أو علــى األقــل عــدم 
ــة أو  ــة أو الربوي ــا العلمي ــالف برامجه ــى اخت ــرة عل ــة كثي ــات ديوبندي ــات وكيان ــن مكون ــر بي التناح
الدعويــة أو السياســية أو الجهاديــة. وهــذا إن دل علــى شــيء، فإنمــا يــدل علــى قــدر كبيــر مــن مركزيــة 
ــده يف  ــذي نفتق ــر ال ــري، األم ــا الفك ــة ونموذجه ــة الديوبندي ــة العلمي ــك الحرك ــتقاللية وتماس واس
حركاتنــا العربيــة، ونحتاجــه بشــدة، خاصــًة يف مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي والتطــورات اإلقليميــة 
والعالميــة المصاحبــة لــه. مــن أجــل هــذا، لعلــه قــد آن األوان لنفــض الغبــار عــن إرث وحاضــر هــذه 

الحركــة الفريــدة يف عالمنــا اإلســالمي، فهــل مــن مشــّمر؟ 
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