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دور المسلمين في تشكيل المجتمع الهندي
كيه .تي .حسين
فيالبوراتو عبد الكبير *
حكم الملوك المسلمون المغول جزءا
الهند ..فردوس المسلمين المفقود ،مثل األندلس ،كما وصفها الشيخ علي الطنطاوي -رحمه اهلل -في أحد كتبهَ ،
كبيرا من شمال الهند ثالثة قرون تقريبا ( )1526-1857يتخذون عاصمتهم آجرا (1598-1648؛1555 -1571؛ )1526-1540وفتح بور سيكري ( )1571-1585والهور
( )1586-1598ودلهي شاه جهان باد ( .)1648-1857وفي العام  ،1690كانت مساحتها  1500400000ميل مربع ،وكانت هناك سلطنات غير مغولية في مختلف
لج ّيون التابعون لسلطنة المملوكيين ،وبيجابور نجد فيها سلطنة بيجابور ،كما نجد في حيدر آباد سلطنة
الخ ِ
أنحاء الهند؛ فمثال كانت البنغال يحكمها ِ
نظام ،أما ميسور في جنوب الهند فكان يحكمها السلطان حيدر علي وورثه ابنه السلطان تيبو الذي تحالف مع فرنسا ضد االستعمار البريطاني ،حتى في
محافظة "كانور" في كيراال (شمال مليبار آن ذك) كانت هناك سلطنة صغيرة باسم "اراكال آدي راجا".

وك��ان��ت رئا�سة بهوبال خ�لال ال�ع��ام  1819-1926حتت
ال�سلطنة الن�سوية املعروفة بـ«البيغمات» ،مثل ُقد�سِ ية
ب�ي�غ��ام و���سِ �ك�ن��درة ج�ه��ان ب�ي�غ��ام ،وم ��ن ب�ين امل�ل�ك��ات ا�سم
ال�سلطانة ر�ضية �أي�ضا م�شهور .وم�ؤ�س�سو هذه ال�سلطنات
�أو الدويالت و�إن كان بع�ضهم جا�ؤوا �إىل الهند غزاة مل
يتحولوا �إىل قوى ا�ستعمارية ينهبون ثروات هذا البلد
وينقلونها �إىل بلدهم الأ�صلي ،ومل يرجعوا �إىل بلدهم
بعد بل ا�ستقروا يف هذا الوطن وعا�شوا وماتوا فيه جيال
بعد جيل .وك��ان م��ن بينهم �أي�ضا دع��اة وجت ��ار .وكلهم
�أ�سهموا يف بناء ح�ضارة راقية يف الهند و�آثارها التاريخية
ال تزال موجودة هنا بعد قرون مثل تاج حمل يف �آجرا
�إح ��دى العجائب ال�سبع يف ال �ع��امل ،والقلعة احل�م��راء
وقطب مينار يف دلهي ،وحدائق املغول يف ك�شمري ،وقلعة
جوجلوندا ومتحف �ساالرجنغ يف ح�ي��در�آب��اد ،والق�صر
اخل�شبي لتيبو �سلطان يف «�سري رانكا باتانام» وغريها
كثري .هذه هي امليزة التي يتميز بها حكم امل�سلمني يف
الهند عن احلكم الربيطاين .مل يكن امل�سلمون �أبدا قوة
ا�ستعمارية خالفا لال�ستعمار الربيطاين ال��ذي قدم
الهند �أ ّوال يلب�س قمي�ص تاجر يتمثل يف �شركة الهند
ال�شرقية ثم ب�سط قب�ضته تدريجيا على �سدة احلكم.
وميزة اال�ستعمار هي �أنه يت�صف بطابعه التخريبي ،ويف
حتليل دقيق عن ال�سلطنات امل�سلمة يف الهند القدمية
تت�ضح لنا �أنها كانت خالية من هذا الطابع التدمريي،
بله نراها كانت ب��ارزة بعبقرية البناء التي �أ�ضافت �إىل
تراث هذا البلد العريق ب�إجنازاتها العظيمة املادية منها
والروحانية.
�إن كان اجليل الأول من امل�سلمني جا�ؤوا �إىل الهند من
اخلارج فقوم «�آريا» من الهندو�س وقوم «درافيدا» �أي�ضا
كانوا ممن ا�ستوطنوها بعد قدومهم من اخلارج .وكلهم
�أ�صبحوا فيما بعد �أب�ن��اء ه��ذه الأر� ��ض وظلوا يعي�شون
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فيها مت�ساحمني ومت�ضامنني بع�ضهم ببع�ض .ومن
خ�لال ه��ذا الت�سامح والت�ضامن ،مت ت�شكيل خريطة
دول��ة الهند وترعرعت قوميتها امل�شرتكة التي ميكن
�أن تت�صف بقو�س قزح التعددية .والعن�صر الذي ُييز
الهند عن كثري من البلدان الأوروب�ي��ة والآ�سيوية هو
وج��ود ه��ذه الأل ��وان م��ن ال�شعوب وال�ط��وائ��ف املختلفة
را��س�خ��ة اجل ��ذور يف ه��ذه ال�ترب��ة ،وثقافاتهم املتبادلة
املتنوعة كما ي�شري �إليه م�ؤلف كتاب «دور امل�سلمني يف
ت�شكيل املجتمع الهندي» ،الذي نحن ب�صدد عر�ضه.
وي�ؤكد امل�ؤلف �أن ما حدث يف الهند لي�س ان�سجام جميع
العقائد والثقافات الوافدة يف تيار واح��د حتى تتحول
�إىل عقيدة وثقافة واح��دة� .إذا مل يكن كذلك فلم يكن
ي��وج��د ه ��ذا ال�ت�ن��وع م��ن ال�ث�ق��اف��ة ال ��ذي يتميز ب��ه ه��ذه
القارة .ويف نف�س الوقت ،يقول امل�ؤلف� ،إنه ال يعني �أن كل
واحد من ه�ؤالء الأق��وام كانوا مغلقني يف مق�صوراتهم
ال�ضيقة اخلا�صة بهم دون �أن يت�أثروا بع�ضهم ببع�ض.
�إن ��ه ع��زل��ة ثقافية ال ت�ت��واف��ق م��ع روح ال�ت�ع��ددي��ة التي
تت�صف بها الهند .التعددية هي لي�ست هذه العزلة كما
�أنها لي�ست االندماج اخلال�ص يف ثقافة واحدة .بل هي
تبادل ثقايف وتعاي�ش اجتماعي �سلمي مع ال�ضمان ببقاء
تنوع هويات اجلميع .لذا ،يقول امل�ؤلف �إن م�سلمي الهند
لي�سوا نف�س ال�شريحة من امل�سلمني الذين ينتمون �إىل
البلدان الأخرى ،ال �سيما البالد العربية ،رغم الت�ساوي
القائم بينهم يف العقائد وامل�م��ار��س��ات الدينية .الأم��ة
الإ��س�لام�ي��ة يف ال�ه�ن��د ك�ي��ان ي�ح�ت��وي خ�صائ�ص الهند
اجلغرافية والثقافية .وخ�صائ�ص امل�سلم الهندي هذه
ق��د جعلت احل �� �ض��ارة الإ��س�لام�ي��ة ث��ري��ة مثلما جعلت
احل�ضارة الهندية وثقافتها �أي�ضا ثرية .ويقول امل�ؤلف
�إن التجربة الهندية للإ�سالم يف احل�ضارة الإ�سالمية
مو�ضوع خ��ارج هذا الكتاب ي�ستحق �أن ُيتناول يف ف�صل

خا�ص .لي�س هذا هو هدف هذا الكتاب� ،إمنا يبحث هذا
الكتاب عن مو�ضوع ت�أثري الإ�سالم وامل�سلمني يف ت�شكيل
املجتمع الهندي و�إ�ساهماتهم يف ثقافته التعددية.
ولهذه الدرا�سة �أهمية خا�صة يف خلفية الدعاية القوية
التي ت�ستهدف ه��دم التعددية �آنفة الذكر ،واملحاوالت
واملخططات اجلارية لتقلي�ص الهند يف ثقافة واحدة.
ومبا �أ َّن ال�سالح الذي ب�أيدي �أ�صحاب امل�صالح الذاتية
ه ��ؤالء ه��و ال�ت��اري��خ ،ف ��إن �سالح مقاومة ه��ذه املحاولة
ي�ج��ب �أن ي �ك��ون ه��و �أي �� �ض��ا ال �ت��اري��خ ن�ف���س��ه .وم ��ن ه��ذا
امل�ن�ط�ل��ق ي �ق ��ول ال �ك��ات��ب ك �ي ��ه .ت ��ي .ح���س�ين �إن ق ��راءة
التاريخ الإثنية هي التي ع َّتمت و�ش َّوهت دور امل�سلمني
وم�شاركتهم يف ت�شكيل املجتمع الهندي يف مراحل تاريخ
الهند املختلفة .وه��ذه ال�ق��راءة التاريخية العن�صرية
ناجتة عن النظام الطبقي الذي ال يزال يف الهند حتى
الآن .هي ق��راءة الطبقة العليا التي يقدودها وعيهم
اال�ستكباري الطبقي العن�صري �إىل �أنهم هم ورثة هذا
البلد احلقيقيني ،و�أن غريهم يجب �أن يكونوا دائما
حتت �سيادتهم .وم��ن النتيجة احلتمية لهذه القراءة
العن�صرية ت�ش ُّكل «العدو الآخر» .قر�أتْ الكولونولي ُة كما
قر�أت القومية الهندو�سية تاري َخ الهند قراءة عن�صرية
مما ترتب عليها �صناعة «امل�سلم العدو الآخر» .وتوجد
يف ال�ك�ت��اب �إ� �ش ��ارات �إىل ال�سيا�سة اخلفية ال�ت��ي عملت
وراء هذه القراءة .يقول الكاتب �إن املقاومة ال�صحيحة
والعادلة ملقاومة هذه القراءة التاريخية الفا�ضحة هي
الك�شف عن دور امل�سلمني احلقيقي يف ت�شكيل املجتمع
الهندي من خالل درا�سة تاريخية غري حمايدة دون �أن
تخ�ضع لل�شعور الإثني ويدّعي �أن هذا الكتاب حماولة
متوا�ضعة نحو هذا االجتاه.
وينق�سم الكتاب �إىل �سبعة �أق�سام؛ يف الق�سم الأول يلقي
الكاتب ال�ضوء على قدوم امل�سلمني �إىل الهند والتغريات
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الناجتة عن مداخالتهم الدينية وال�سيا�سية يف املجتمع
الهندي .وال جند فيه التعريف على حكامهم تف�صيال،
بل يركز امل�ؤلف على حتليل التغريات الإيجابية التي
�أح��دث�ه��ا حكمهم ،خا�صة دينهم الإ��س�لام��ي يف احلياة
االجتماعية والثقافية يف هذا البلد ،مع تعريف حياة
ه ��ؤالء احل�ك��ام عموما فقط .ويبحث فيه ع��ن م�شاكل
ت�أليف التاريخ وم�ساهمات امل�سلمني احل�ضارية ومراحل
النه�ضة الإ�سالمية يف الهند مع تقييم حكم امل�سلمني
ب��دق��ة و�أم ��ان ��ة .ويف الق�سم ال �ث��اين ،ي���ش��رح الن�شاطات
الإ�� �ص�ل�اح� �ي ��ة وال ��دع ��وي ��ة واخل � ��دم � ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
والإن�سانية ال�صامتة التي قام بها الدعاة ال�صوفيون،
والتي �أحدثت تغريات هائلة يف احلياة االجتماعية يف
الهند .ويحوي هذا الق�سم ف�صوال عن طابع ن�شاطات
ال�صوفياء الدعوية وميزتها مع تف�صيل حياة كل من
اخلواجة معني الدين ت�شي�شتي وقطب الدين بختيار
كاكي وبابا فريد الدين غنج �شكر ونظام الدين �أولياء
ال��ذي��ن �أ�صبحوا ج��زءا ال يتجز�أ م��ن الثقافة الهندية
ال�شعبية دون �أي اختالف ديني وفرقي.
ال�ق���س��م ال �ث��ال��ث ه ��و ع ��ن احل ��رك ��ات الإ� �ص�لاح �ي��ة �ضد
االنحرافات العقائدية واخلالعة وامليوعة التي طر�أت
يف حياة امل�سلمني االجتماعية يف الع�صر الذهبي من
حكم امل�سلمني الذي بلغ من الرقي واالزدهار �إىل �أوجه
�سيا�سيا واقت�صاديا .ويبحث �أي�ضا يف ه��ذا الق�سم عن
النه�ضة االجتماعية التي قامت يف عهد بد�أت فيه عقيدة
البالط املغويل ي�صيبها ال�سو�س .ويتناول الكاتب هنا
حركة النه�ضة التي قادها ال�شيخ �أحمد �سرهندي �ضد
«الدين الإلهي»الدين اجلديد الذي تبناه الإمرباطور
املغويل �أك�بر ،وح��اول �أن يفر�ضه على ال�شعب مل�صاحله
ال�سيا�سية اخلا�صة ،كما يتناول الإ�صالحات التي قام
بها الإمرباطور �أورنغ زيب حتت ت�أثري ن�شاطات ال�شيخ
�سرهندي �إ�ضافة لن�شاطات حكيم الهند �شاه ويل اهلل
الفكرية النه�ضوية واالجتهادية� .أم��ا الق�سم الرابع؛
فمحتواه املقاومات امل�سلحة �ضد اال�ستعمار الربيطاين
التي برزت يف ال�ساحة م�ستلهمة من النه�ضة االجتماعية
ال�ت��ي ح��دث��ت يف ع�ه��د �أف ��ول احل�ك��م امل �غ��ويل .ن �ق��ر�أ هنا
احلروب التي قادها �سلطان مي�سور تيبو يف جنوب الهند
�ضد اال�ستعمار الربيطاين وحركة املجاهدين امل�سلحة
ذات الطابع الديني واالجتماعي وال�سيا�سي التي قادها
�أحمد ال�شهيد واحلركة الفرائ�ضية يف البنغال بقيادة
داتو ميان التي قاومت الإقطاعية واال�ستعمارية يف �آن
واح��د ،واحلركة امل�سلحة بقيادة تيتومري معا�صر داتو
ميان وحركة التمرد التي ظهرت يف العام  ،1857والتي
بد�أها اجلنود الهنود يف اجلي�ش الربيطاين ،ثم ات�سعت

حلقته �إىل �سائر �أنحاء البالد حتت القيادة امل�شرتكة
من امللك الأخري من املغول بهادور �شاه وملكة جان�سي
الهندو�سية ،وه��ي التي تعد �أول حركة ا�ستقاللية يف
الهند.
وي�ل�ق��ي الق�سم اخل��ام����س ال���ض��وء ع�ل��ى النه�ضة التي
ت�ط��ورت يف �ساحة التعليم الديني وامل ��ادي ال�ت��ي وعي
امل�سلمون �أهميتها �إث ��ر ه��زمي��ة احل��رك��ة اال�ستقاللية
امل�سلحة الأوىل �ضد اال�ستعمار ال�بري�ط��اين يف العام
 .1857ويبحث فيه عن حركة عليكرة التي قادها �سر
�سيد �أح�م��د خ��ان وال�ت��ي ت�أ�س�ست م��ن نتيجتها جامعة
عليكرة الإ�سالمية وحركة ديوباند التي قام بت�أ�سي�سها
ال�شيخ قا�سم ن��ان��وت��وي ،وال�ت��ي �أت ��ت بجامعة ديوباند
يف حيز ال��وج��ود ،ون ��دوة العلماء يف لكهنو التي �أ�سهم
يف ت�أ�سي�سها امل ��ؤرخ امل�شهور �شبلي النعماين .ونقر�أ يف
الق�سم ال�ساد�س حتليال �شامال دقيقا عن ال�صحوات
الدينية وال�سيا�سية واالجتماعية التي تتمثل يف حركة
اخل�لاف��ة ال�ت��ي تبناها ح��زب امل ��ؤمت��ر ب�ق�ي��ادة الغاندي
ت��أي�ي��دا للخالفة العثمانية ��ض��د ب��ري�ط��ان�ي��ا ،وح��رك��ة
جمعية علماء الهند ،ورابطة امل�سلمني ،وحركة خدائي
خدمتكار ،وحركة خاك�سار ،وجماعة التبليغ ،واجلماعة
الإ�سالمية ،وال�شخ�صيات املرموقة الذين ق��ادوا هذه
احلركات والأح ��زاب؛ مثل :موالنا حممد علي و�أخ��وه
��ش��وك��ت ع�ل��ي ،وال���ش�ي��خ حم�م��ود احل���س��ن ال��دي��وب��ان��دي،
وموالنا عبيد اهلل ال�سندي الذي اعتنق الإ�سالم تاركا
الديانة ال�سيخية ،وموالنا �أبو الكالم �آزاد �أحد علماء
الهند الكبار و�أحد قادة حزب امل�ؤمتر ،واملفكر الإ�سالمي
الكبري الأ�ستاذ �أبو الأعلى املوودي ،وحممد علي اجلناح
م�ؤ�س�س دولة الباك�ستان ،وموالنا �إليا�س ،و�أبو احل�سن

علي احل�سن ال �ن��دوي �صاحب م��ؤل�ف��ات ك�ث�يرة باللغة
العربية .وهذا اجلزء من الكتاب �إذا ان�ضم �إىل اجلزء
ال�سابق الذي يليه تتكون لدى القارئ �صورة وا�ضحة
ع��ن ال ��دور العظيم ال ��ذي ق��ام ب��ه امل�سلمون يف ن�ضال
احلركة اال�ستقاللية.
ويف الق�سم ال�سابع والأخري ي�أخذنا الكاتب �إىل مرحلة
م ��ا ب�ع��د ا��س�ت�ق�لال ال�ه�ن��د وال���ش�خ���ص�ي��ات الإ��س�لام�ي��ة
املهمة ال��ذي��ن ت��ول��وا ق�ي��ادة امل�سلمني يف تلك احلقبة؛
�أمثال :الدكتور ذاك��ر ح�سني ثالث ر�ؤ�ساء الهند ،و�أبو
الليث الإ�صالحي �أم�ير اجلماعة الإ�سالمية الأ�سبق،
وحممد �إ�سماعيل رئي�س رابطة امل�سلمني لعموم الهند
وخ��دم��ات �ه��م اجل �ل �ي �ل��ة ..وه �ك ��ذا ت�ت�خ�ت��م ه ��ذه ال��رح�ل��ة
التاريخية الطويلة املمتعة واملفيدة مبعلومات جمة
جتعل �آفاق نظر القارئ مت�سعة.
ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن ال��درا��س��ات التاريخية ع��ن ح�ضور
امل�سلمني يف ت��اري��خ الهند باللغة الإجنليزية وغريها
من اللغات .ولكن لهذه الدرا�سة ميزة خا�صة ُت�ستثنى
من تلك الدرا�سات التي �أ َّلفها �أ�صحاب ذوو باع طويل يف
ت�أليف التاريخ؛ لأن �أوالئك الكتاب �إمنا بذلوا جهودهم
يف �إلقاء ال�ضوء على �أخبار امل�سلمني وحكاياتهم املا�ضية
فقط� ،أما كيف ف ّكر عباقرة م�سلمي الهند القيادية يف
مراحل تاريخهم امل�صريية فهي ناحية قلما جندها يف
م�ؤلفات ُكتاب تاريخ م�سلمي الهند املعا�صرين.
يحاول هذا الكاتب �أن ي�شرح كيف �أن القيادة الإ�سالمية
الهندية فكرت يف مراحل تاريخها اخلا�صة عن الأزمات
ال�ت��ي واج�ه�ت�ه��ا يف امل��ا� �ض��ي ،و�إىل �أي م ��دى �ساعدتها
م�ساعيها ل�ت�ج��اوز ه ��ذه الأزم� � ��ات .ومل ي�ستطع ه��ذا
الكاتب �أن يجد �أي كتاب يتناول هذا املو�ضوع من هذه
الناحية لي�س يف اللغة املاالياالمية فح�سب ،بل يف �أي
لغة حملية هندية �أخ��رى مبا فيها اللغة الإجنليزية
والأردية .وامليزة الثانية التي يجدر ذكرها هي م�ستوى
لغة الكاتب الأك��ادم�ي��ة الراقية التي تتناول املو�ضوع
و�أ�سلوبه ال�سل�س .ي�ستحق امل�ؤلف �أن يفتخر بهذا العطاء
القيم الذي يندر مثله يف املكتبات يف هذا املو�ضوع.
---------------------------------------------- الــكــتــاب« :دور المسلمين فــي تشكيلالمجتمع الهندي».
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