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 مشهد من الثهرة اإليرانّية
 

 

 ": فرضيٌَّة أم يقيٌن؟اإلسالمهيَّة"ما بعد مفههُم 

 *األب صالح أبهجهده اليسهعيّ  

 

 

 مةمقدّ 
دة عمى  تزُع نتائُج االنتفاضاِت العخبيَِّة واألوضاُع العاّمُة في الذخِق األوسط، عالماِت استفياٍم متعجِّ

ط، أْن ثّسَة تغييخاٍت شخأْت عمى صػابيَِّة مفيػِم "ما بعج اإلسالمػيَّة" وَسجاِده. فقج عَشى السفي ػم، بػصٍف مبدَّ
ْت إلى والدِة تػّجياٍت تربُّ في مرمحِة الحجاثِة عسػًما والجيسػقخاشيَِّة خرػًصا، مغ دون أن  "اإلسالمػيَّة" أدَّ

سا تسيَّدت يعشي ىحا تيسيَر اإلسالِم أو تجاوَزه. وقج رأى بعُزيع أنَّ االنتفاضاِت ثبََّتت تمظ التػّجياِت التي شال
بيا الجولُة التخكيَّة. غيَخ أنَّ السذيَج العخبيَّ والذخَق األوسصيَّ الخاىَغ يجلُّ عمى تفاقِع "اإلسالمػيَّة" وليذ تحّػِليا 

                                         
 .بيخوت -جامعة القّجيذ يػسف ، وأستاذ محاضخ في المشرق  دارمجيخ  *
 

تين في الّسنة عن دار المشرق   مجلَّة إلكترونيَّة تصدر مرَّ
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ِة أسباٍب مشيا: السػاجيُة الدعػديَّة شيعّي؛ -اإليخانيَّة التي تكتدُب شابَع صخاٍع سشيّ  - الحجاثّي، وذلظ لعجَّ
َلت إلى مػاجياٍت وبخوُز الحخكاِت  فِة في البمجاِن العخبيَِّة التي اندلَقْت إلى حخوٍب أىميٍَّة تحػَّ اإلسالمػيَِّة الستصخِّ

إقميسيٍَّة ودوليَّة؛ وحالُة السخاوحِة التي تدػُد السذيَج الدياسّي العاّم. فسا صػابيَُّة الكالِم بعُج عمى "ما بعج 
 اإلسالمػيَّة"؟

 "مهيَّةاإلسال" في معنى :أوَّلا 
مغ السيّع بجايًة، بغيَة اإلضاَءة عمى السدألة، تػضيُح السقرػد بالسرصمَحْيغ السدتخجَمْيغ: 

ل ومغ مخادفاِتو األكثَخ استخجاًما "اإلسالم  -"اإلسالمػيَّة" و"ما بعج اإلسالمػيَّة". في ما خزَّ السرصمُح األوَّ
ِذ جساعِة ٜٜٗٔ-ٜٙٓٔالتي بجأت مع حدغ البشَّا )ُيْقَرج بو الحخكُة الفكخيَُّة الدشيَُّة  -الدياسّي" ( مؤسِّ

ِذ ٜٜٚٔ-ٖٜٓٔ، والحًقا مع أبي األعمى السػدودّي )ٕٜٛٔ"اإلخػان السدمسيغ" في مرخ العاَم  ( مؤسِّ
ِذ ٕٔٔٓ-ٕٜٙٔ؛ وأخيًخا في تخكيا مع نجع الّجيغ أربكان )ٜٔٗٔ"الجساعة اإلسالميَّة" في اليشج العاَم  ( مؤسِّ

خا بتيسِة انتياِك عمسانيَِّة ٖٜٛٔ، وحدِب "رفاه" العام ٜٓٚٔالػششّي" العاَم  "حدب الشطامِ  ، وىسا حدبان ُحطِّ
الجولة. وُيزاُف إلى ىحه الالئحِة الشدعُة "الدمفيَّة" التي تصػَّرت إبَّاَن القخِن الثامِغ عذخ وتشقدُع تيَّاَرْيغ 

( ٜ٘ٓٔ-ٛٗٛٔ(، ومحّسج عبجه )ٜٚٛٔ-ٖٛٛٔالّجيغ األفغانّي ) أساسيَّْيغ: تيَّاًرا فكخيِّا سياسيِّا يسّثُمو جسال
(، وحاوَل إعادَة إحياِء الّجيغ وبشاَء جدٍخ بيغ العالِع اإلسالمّي والغخب؛ وتيَّاًرا ٖٜ٘ٔ-ٚٙٛٔورشيج رضا )

ًفا يدتسجُّ تعاليَسو مغ كتابات ابغ حشبل وابغ تيسّية ومحّسج بغ عبج الػّىاب.  تقميجيِّا متصخِّ

، في العالِع الذيعّي، عشى السرصمُح نفُدو الحخكَة الفكخيََّة التي بجأَىا في العخاق محّسج باقخ ومغ ثعَّ 
( ٜٜٛٔ-ٕٜٓٔ( مؤّسُذ "حدب الجعػة اإلسالمّية"؛ وفي إيخان روح هللا الخسيشي )ٜٓٛٔ-ٖٜ٘ٔالرجر )

 .ومؤّسُذ جسيػريَِّة إيخان اإلسالميَّة ٜٜٚٔقائُج الثػرِة اإلسالميَّة العام 

َة  ليدت "اإلسالمػيَّة" إًذا تيَّاًرا واحًجا يشحرُخ في حقٍل محّجٍد أو محىٍب إسالميٍّ واحج، بل ىي عجَّ
َسيا بعُس الباحثيغ فئَتْيغ أساسيََّتْيغ : فئة ُأولى تدعى إلى اإلمداِك بالدمصِة الدياسيَِّة بغيَة أسمسِة 1تيَّارات، قدَّ

تعديُد السسارساِت الجيشيَِّة واألخالِق والعاداِت وشخِق الحياِة السجتسعيَِّة الجولِة والسجتسع؛ وفئة ثانية ىجُفيا 
 الستػافقِة وأحكاِم الذخيعة. وثسَّة أيًزا فئٌة ثالثٌة تخمُط بيغ الفئَتْيغ الدابقَتْيغ. كسا وأنَّ مػقَف تيَّاراِت اإلسالمػيَّةِ 

جاثِة وتبحُث عغ صيٍغ ديسػقخاشيٍَّة إسالميَِّة الصابع؛ مغ حجاثِة الغخِب مختمف، فبعُزيا ُتبجي انفتاًحا عمى الح
ماِت الشيزِة اإلسالميَِّة في التقميِج اإلسالمّي نفدو، وبػجٍو  وبعُزيا اآلخخ يخفُس ىحه الريغ ويبحُث عغ مقػِّ

يغ.  خاّصٍ مغ شخيِق العػدِة إلى أصػِل الجِّ

                                         
1 Cf. Ousmane KANE, «L’«islamisme» d’hier et d’aujourd’hui. Quelques enseignements de l’Afrique de 

-cahiers-http://www.cairn.info/revue574; -207), pp. 545-2012/2 (N° 206 Cahiers d’études africainesl’Ouest», 

.545.htm-page-2-2012-africaines-etudes-d 

http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2012-2-page-545.htm
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2012-2-page-545.htm
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 بعد اإلسالمهيَّة" في معنى "ما :ثانياا
بعج اإلسالمػيَّة" فقج استخجَمو في مشترِف تدعيشيَّاِت القخِن الساضي عالُع االجتساِع  أمَّا مرصمُح "ما

اإليخانّي آصف بَيات في سياٍق اجتساعيٍّ صخف، أراَد مغ خاللِو عخَض التغييخاِت التي شيَجىا السجتسُع 
. ٕأواخخ تدعيشيَّاِت القخِن السحكػر اإليخانّي بعَج رحيِل اإلماِم الخسيشي، والتي أدَّت في رأيو إلى حخكِة اإلصالحِ 

، فيسػا السرصمَح بجايَة زمٍغ ججيج، أي زمِغ ما بعج اإلسالمػيَّة، ٖغيَخ أنَّ عجًدا مغ الخبخاء، مشيع أوليڤييو روا
أو ما بعج اإلسالم الدياسّي. ولكغ يعػُد آصف بيات إلى شخِح قرجِه األصميِّ مغ السرصمِح الحي أرادُه 

ل يتَّرُل باألوضاع؛ وثانًيا يتَّخُح شكَل مذخوعتحميميِّا ولي . في ٗذ تاريخيِّا، وضسَّشو معشَيْيغ متكامَمْيغ: معًشى أوَّ
َر  ل، يخى بيات أنَّ اإلسالمػّييغ وعػا شحوَذ خصاِبيع وعجَم كفايِتِو، إذ حاولػا مأسدَة حكِسيع وترػُّ السعشى األوَّ

ٍة زادت أيًزا مغ ىحا الػعي. "لقج باتِت اإلسالمػيَُّة ُمجبخة، بدبِب دوِرىع، فزاًل عغ عػامَل داخميٍَّة وخارجيَّ 
ٍل نػعّي.  تشاقزاِتيا الجاخميَِّة والزغِط السجتسعّي، عمى إعادِة خمِق ذاِتيا. ولكشَّيا تقػُم بيحا عمى حداِب تحػُّ

القخِن الساضي إالَّ خيُخ مثاٍل عمى  وما التحّػُل اليائُل في الخصاِب الجيشّي والدياسّي في إيخان أثشاَء تدعيشيَّاتِ 
. أمَّا السعشى الثاني، أي فيُع "ما بعج اإلسالمػيَّة" "مذخوًعا"، فالقرُج مشو تصػيُخ مفاىيَع ٘ىحا األمخ"

ما ’وإستخاتيجيَّات لمدسّػ باإلسالِم الدياسّي في الحقػِل االجتساعيَِّة والدياسيَِّة والفكخيَّة. وبيحا السعشى، "ليدت 
معاديًة اإلسالَم أو ال إسالميََّة أو عمسانيَّة. بل إنَّيا محاولٌة تيجُف إلى دمِج التجّيِغ في ‘ اإلسالمػيَّة بعج

الحقػق، واإليساِن في الحخيَّة، واإلسالِم في التحّخر. إنَّيا محاولٌة لقمِب مبادِئ اإلسالمػيَِّة رأًسا عمى عقب مغ 
الػاجبات، والتعّجديَِّة عػًضا عغ الرػِت التدّمصّي اأُلحادّي، والتاريخيَِّة خالِل التذجيِج عمى الحقػِق بجاًل مغ 

َج بيَغ اإلسالِم واالختياِر الحخِّ والحخيَّة )وإْن  بجَل الشرػِص الجامجة، والسدتقبِل مكاَن الساضي. تخيُج أّن تػحِّ
 .ٙ‘"حجاثة بجيمة’غيَة تحقيِق ما سسَّاه بعُزيع بــيكْغ بجرجاٍت متفاوتة(، وبيَغ اإلسالِم والجيسػقخاشيَِّة والحجاثة، ب

م، وبالخغِع مغ مشذأ السفيػِم في إيخان، أي بتصبيِق مزاميشِو عمى تصّػراِت الػضِع  إضافًة إلى ما تقجَّ
رجاٍت اإليخانّي، فإنَّ آصف بيات يخى أن ثسََّة تحّػالٍت في ديشاميَّاِت اإلسالمػيَِّة باتِّجاىاٍت وأشكاٍل مختمفة، وبج

 .7متفاوتة، في البمجاِن التي تشاوَليا عجٌد مغ الباحثيغ

                                         
2 Cf. Asef BAYAT “Post-Islamism at Large”, in: Asef BAYAT (Ed.), Post-Islamism. The Changing Faces of 

Political Islam, Oxford University Press, 2013, p. 7. 
َل قخاءتو Seuil, Paris, 1992L’Échec de l’islam politique ,روا السرصمح بيحا السعشى في كتابو:  أوليڤييوإستخجَم  ٖ . ومغ ثعَّ عجَّ

 L’islam ع:، إذ اعتبَخ أنَّ األمَخ يتعمَُّق بتغييٍخ في تجخبِة اإلسالم الدياسّي وليذ بشيايتيا. راجاإلسالم المعهلمفي كتابو بعشػان 

mondalisé, Seuil, Paris, 2002. 
4 Cf. Asef BAYAT “Post-Islamism at Large”, p. 8. 
5

 Asef BAYAT “Post-Islamism at Large”, p. 8. 
6 Asef BAYAT “Post-Islamism at Large”, p. 8. 
 Asef العخبّية الدعػدّية، سػريا وباكدتان. راجع: البمجان ىي: إيخان، مرخ، أنجونيديا، تخكيا، الدػدان، لبشان، السغخب، السسمكة ٚ

BAYAT “Post-Islamism at Large”, p. 9. 
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 خاتمة: نسبيَُّة المفههم
يبقى مفيػُم "ما بعج اإلسالمػيَّة"، برفتو "مذخوًعا"، غامًزا؛ إذ ُيعبُِّخ عغ رغبٍة في المحاِق بقيِع 

اإلسالمػيَّة، ومغ دوِن إضياِر الصخِق الحجاثِة، وبػجٍو خاّصٍ بالجيسػقخاشيَِّة ومتصّمباِتيا، مغ دوِن التخّمي عغ 
ِل اإلسالمػيَِّة إلى الجيسػقخاشيَّة. وانصالًقا مغ ىحه السالحطة، يبجو أنَّ أنراَر الصخِح لع  السؤّديِة إلى تحػُّ

ِة يأخحوا بعيغ االعتباِر بسا فيِو الكفايِة إخفاقاِت محاوالِت التػفيِق بيَغ متصمِّباِت الجيسػقخاشيَِّة واإلسالمػيَّ 
التقميجيَّة، وىي محاوالٌت يدخُخ بيا التاريُخ اإلسالميُّ الدياسيُّ الحجيُث والسعاصخ. فسغ الجمّي في ضػِء تمظ 
السحاوالِت أْن ليذ مغ الديِل "قمب مبادئ اإلسالمػيَّة" مغ دوِن تغييٍخ أساسيٍّ في مزاميِغ العقيجِة 

يَِّة الدائجة، وىحا يتصمَُّب فيًسا ججيًجا لمجيسػقخاشيَِّة برفتيا قيسًة عالسيَّة، اإلسالميَِّة الدياسيَِّة واالجتساعيَِّة التقميج
يِغ داخَل السجتسعاِت البذخيَِّة في ضػِء متصمِّباِت الجيسػقخاشيَِّة نفِديا، أمٌخ لع تطيْخ بعُج إشاراُت  ولجوِر الجِّ

الػاقع، يجُب التفخيُق في ىحا السزساِر بيغ تغييٍخ جّجيٍّ في ما يتعّمق بو في السجتسعاِت اإلسالميَّة. وفي 
تأثيخاِت حجاثِة الغخِب في بعِس جػانِب شخِق الحياِة بالسجتسعاِت اإلسالميَّة، وبػجٍو خاّصٍ السجيشيَِّة مشيا، 

 ثشاءومبادِئ العسِل الجيسػقخاشيِّ التي تبقى غائبًة عغ العسِل الدياسيِّ والػششيِّ في السجتسعاِت اإلسالميَّة، باست
 تخكيا وتػنذ. - إلى حجٍّ معيَّغ -

أمَّا في شأِن عالقِة مفيػِم "ما بعج اإلسالمػيَّة" بتصّػِر األوضاع، فإنَّ نتائَج االنتفاضاِت العخبيَِّة ال 
َعٍة باستثشاِء التجخبِة التػنديَِّة التي تبقى في السختبخ. ذلظ أنَّ التيَّاراِت وا راٍت مذجِّ ألحداِب تحىُب باتِّجاِه تصػُّ

الشاشئِة مغ اإلسالمػيَّة، تتَِّخُح مػاقَف ال ُتطيُخ تػّجياٍت حجاثيَّة؛ فسشيا ما يعػُد إلى التسػضِع في صفِّ 
معارضِة الدمصِة مدتعيجًة خصاَبيا اإلسالمػّي التقميجّي،كسا حاُل اإلخػاِن السدمسيغ في مرخ، ومشيا ما يشتيُج 

ػاقُع مغ دوِن أن يعشي ىحا تغييًخا في عقيجتيا، كسا حاُل حدِب الشيزة سياسًة بخغساتيًَّة يفخُضيا األمُخ ال
التػندّي. وحتَّى عشجما يأتي الكالُم عمى الحالِة التخكيَّة، فسغ الثابِت أنَّ "حدب العجالة والتشسية" الحاكع الحي 

. أمَّا ُٛل فعميِّا إسالًما معتجالً يخأُسُو رجب شيب أردوغان، ُيعجُّ باألكثخ حدًبا محافًطا ذا أصػٍل إسالميَّة، ويسثِّ 
الحالُة اإليخانيَُّة فالدؤاُل الكبيُخ الحي ُيصخح إزاَء قخاءٍة "ما بعج إسالمػيَّة" تخّريا، ىػ أنَّ ما بجا تيَّاًرا 

يغ السييسِغ عمى قصاعاِت التخبيةِ  والثقافِة  إصالحيِّا، ألع يشتِو تيَّاًرا بخغساتيِّا في ضلِّ استسخاِر دوِر رجاِل الجِّ
 والحياِة االجتساعّية؟ 

تبقى "ما بعج اإلسالمػيَّة"، في نيايِة األمخ، فخضيًَّة لع ُتثبَّت عشاصُخىا بسا فيو الكفاية، ولع تجْج ليا بعُج 
 الدشَج الذعبيَّ والدياسيَّ والفكخيَّ السشطََّع الحي يقجُر عمى جعميا يقيًشا.

 
                                         

و بقخار صجر مغ محكسة حمّ  الحي تعّ  "حدب الفزيمة اإلسالميّ "يغ مغ اب السشذقّ ل الشػّ بَ مغ قِ  "حدب العجالة والتشسية"تذكيل  تعّ " 8
"، ديغ في حدب الفزيمةمػن جشاح السججِّ ػا يسثّ ، وكانٕٔٓٓيػنيػ/حديخان  ٕٕة في الجستػر التخكيّ 
e8946055062f-b997-4bef-4f04-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2618b61c 


