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Absztrakt
A tanulmány célja bemutatni, hogy milyen körülmények között jött létre Pakisztán állam és hogy 
milyen belső erők és külső események formálták az alakulása utáni első két évtized politikáját. Mind-
ezt egy iszlamista mozgalom, a Jama aʿt-e-Islami bemutatásán keresztül fogom megtenni. A cikk ki-
tér a mozgalom alapítójának Abu al-ʿAla Maududi életútjának ismertetésére és vázolja, hogy milyen 
körülmények vezettek ahhoz, hogy – először – pán-iszlamista mozgalmat alapítson, ami később 
átalakult politikai párttá. A Jama aʿt-e-Islami kezdeti történetének leírása során megpróbálok rávilá-
gítani arra a folyamatra, ami odáig vezetett, hogy a Pakisztáni Iszlám Köztársaság alkotmánya gya-
korlatilag hűen tükrözi Maududi eszmeiségét, annak ellenére, hogy a Jama aʿt-e-Islami szinte soha 
nem ért el kimagasló eredményeket a választásokon. A cikk választ keres arra a kérdésre, hogy vajon 
létezett-e, létezhetett-e szekuláris, demokratikus alternatívája Pakisztánnak és milyen folyamatok 
indították be az 1970-es években az iszlamizálódás folyamatát és hogy vajon létezhet-e politikai 
jövő egy olyan pártnak, amelynek minden követelése teljesült, anélkül, hogy egyszer is a hatalom 
közelébe került volna.

A cikkben használt arab és urdu eredetű nevek és szavak transzliterációjához az angol nyelvben meg-
honosodó átírást fogom használni. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor egy-egy kifejezésnek 
van magyar nyelvű megfelelője, vagy ha egy adott címet az általam használt forrásban nem lefor-
dítva, csupán átírva tüntetett fel a szerző. A munkám során – hacsak külön fel nincsen tüntetve – a 
keresztény időszámítást használom.
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Abstract
The purpose of this study is to show the circumstances under which the state of Pakistan was 
created and what internal forces and external events shaped the politics of the first two decades 
after its formation. I present this through the history of an Islamist movement, Jama aʿt-e-Islami. The 
article describes the life of the founder of the movement, Abu al-ʿAla Maududi, and outlines the 
circumstances that led him to - first - found a pan-Islamist movement, which later transformed into 
a political party. During the description of the early history of Jama aʿt-e-Islami, I will try to highlight 
the process that led to the fact that the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan practically 
reflects Maududi’s idealism, despite the fact that Jama aʿt-e-Islami almost never achieved outstanding 
results in elections. The article seeks an answer to the question of whether there was or could be a 
secular, democratic alternative to Pakistan and what processes started the course of Islamization in 
the 1970s and whether there could be a political future for a party whose demands were fulfilled 
without even once coming close to power.
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1. Bevezetés
Pakisztán állam 1947. augusztus 14-én alapult. Ma, több mint hetvenöt évvel azután, hogy elnyerte 
függetlenségét a gyarmatosított Indiától, még mindig küzd azért, hogy lakosai nemzetként tekint-
senek magukra. Az ország vezetése több mint harmincnyolc évig a Pakisztáni Hadsereg vezetőinek 
kezében összpontosult, de befolyásuk akkor is érezhető volt a politikában, amikor szabad választáso-
kon győztes kormányok irányították az országot. 

Ez a fajta kettősség nem csak az új ország politikai elitjének gondolkodásmódjában volt megfigyelhe-
tő. Az Indiai Brit Hadsereg legnagyobb részt muszlimokból állt az 1857-es szipojlázadást követően. 
Pakisztán megalapulása után a briteknél szolgáló csapatok alkották az önálló Pakisztáni Hadsereg 
magját, amely szintén paradox identitású volt: vallási gyökerekkel rendelkező, de a nyugati rendszer-
ben szocializálódott emberekből állt, akik nem érezték sajátjuknak az éppen megalakult állam poli-
tikai céljait. Ennek eredményeképpen Pakisztán korai története tulajdonképpen a fejletlen politikai 
rendszer és a jól szervezett és kiképzett hadsereg ellentéteként is leírható. A hadsereg létszámbeli 
fejlődését a politikusok nem tudták megakadályozni, hiszen az ország függetlenségét csakis a ka-
tonák biztosíthatták az ellenséges Indiával szemben. Az, hogy gyakorlatilag négy vesztes háborút 
vívtak Indiával szemben, nem eredményezett egyértelmű népszerűségvesztést a hadsereg számára. 
Sőt, statisztikák azt mutatják, hogy az 1965-ös és az 1971-es háború után is megnőtt azon fiatalok 
száma, akik a hadsereghez önként csatlakoztak (Malik, 2008). Ez azonban csak kis szegmense volt 
a majdnem kétszáz milliós lakosú Pakisztánnak. A háborús vereségeket követően a hadsereg vezetői 
kénytelenek voltak engedményeket tenni az iszlamista politikai mozgalmaknak azért, hogy továbbra 
is hatalmon maradjanak, valamint – ha kiírják a szabad választásokat –, akkor egy velük szimpatizá-
ló politikai erő kerüljön többségbe a háromszáz fős nemzetgyűlésben. 
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Annak ellenére, hogy Pakisztán 1947-ben egyetlen országként – a brit India muszlimok által több-
ségben lakott térségként – jött létre, az ország kezdetben két részből állt, Kelet- és Nyugat-Pak-
isztánból, amelyeket egy ellenséges állam, India választott el egymástól. Az események, amelyek 
Pakisztán megalapításához vezettek, nagyban megnehezítették az állam hatékony kormányzását: a 
gyarmattartó britekkel való, majd egy évtizedig tartó függetlenségi harcokat egy hatalmas, gyorsí-
tott migrációs hullám követte, ugyanis a britek úgy döntöttek, hogy 1948 helyett egy évvel korábban 
hagyják el egykori gyarmatukat. A vallási hovatartozás szerinti lakosságcserében több mint tizen-
négy millió ember vett részt, az eseményeket követő erőszakos cselekményekben pedig több mint 
egymillióan – hinduk, szikhek és muszlimok – vesztették életüket (Mehdi, 1994). 

Annak ellenére, hogy vallási hovatartozás alapján húzták meg az új államok határait, Pakisztán 
létrejöttét elsősorban a szekuláris, modernista nézeteket valló politikusok szorgalmazták. A Mu-
hammad Aʿli Jinnah által vezetett Muszlim Liga – ami a negyvenes évek eleje óta szorgalmazta a 
kétállami megoldást – célja elsősorban a muszlimok önrendelkezésének megvalósítása, szociális és 
gazdasági függetlenségének kialakítása volt. Az 1947-es választásokon aratott sikere után azonban 
Jinnah és Muszlim Liga vezető politikusai kénytelenek voltak egy olyan alkotmányt létrehozni, 
amelyet nemcsak a tanult, polgárosodott városiak támogattak, hanem a vidéki tömegek, az Indiá-
ból menekült muszlimok és a vallástudósok (ʿ ulama) is. Így vált a vallás a politika eszközévé már a 
független állam létrejötte utáni első években, létrehozva 1956-ban – az alkotmány elfogadásakor – a 
modernkori muszlim történelem első „iszlám-demokráciáját” (Iqbal, 2009). 

A következő tanulmány célja, hogy bemutassa azokat a politikai és történelmi eseményeket, amelyek 
elvezettek Pakisztán két, iszlám alapokon nyugvó alkotmányának megírásához. Be fogja mutatni a 
Jama aʿt-e-Islamit, azt a – kezdetben vallási mozgalmat, majd, Pakisztán megalakulása után – poli-
tikai pártot, amelynek ideológiáját leginkább tükrözi az 1956-os és az 1973-as alkotmány. És hogy 
milyen sorsa lehet egy iszlamista pártnak, amelynek követeléseit nem önmaga, hanem más pártok 
valósították meg.

2. Maudūdī élete Brit Indiában
A Jama aʿt-e-Islami (Iszlám Közösség) alapítója Abu al-Aʿ la Maududi (1903-1979), újságíró és val-
lástudós, aki közel harmincegy évig (1941 és 1972 között) volt a mozgalom irányítója. Maududi 
1903-ban született Aurangabadban. Családjának férfi tagjai még mogul uralkodók (észak-indiai 
muszlim birodalom 1526 és 1858 között) mellett szolgáltak, így az 1858-as brit győzelem és a gyar-
matosítás kezdete után erőteljes brit-ellenesség jellemezte a családot. Maududi apja ügyvéd volt, 
aki fiát arabul és perzsául, valamint iszlám tanulmányokra is taníttatta. Később, apja halála után 
Maududi otthagyta a deobandi szúfi oktatást és magától kezdte el az angol nyelvet és nyugati civi-
lizációt tanulmányozni, ekkor határozta el, hogy újságíró lesz. 1921 és 1924 között csatlakozott a 
Khilafat mozgalomhoz, amit abban a reményben alapítottak 1919-ben, hogy rávegye a briteket arra, 
hogy az első világháborúban vereséget szenvedő Oszmán Birodalom vezetőjének vallási autoritását 

megőrizze és ne mozdítsa el VI. Mehmed szultánt (uralk.: 1918-1922) a kalifa pozíciójából. A moz-
galmat Mahatma Gandi (1969-1948) is támogatta, így ez lett az első muszlimok és hinduk közötti 
együttműködés, amely a brit hatalom ellen irányult. A mozgalomnak maguk a törökök vetettek vé-
get, amikor 1922-ben megalapították a Török Köztársaságot, 1924-ben pedig eltávolították a kalifa 
pozíciójából VI. Mehmedet (Gilani, 2009).

Az elkövetkezendő évtizedben a pán-iszlamizmus volt jellemző az Indiai-félsziget muszlimjaira, 
valamint a hindukkal való fokozódó ellentét. Maududi maga úgy döntött, hogy nem csatlakozik 
több politikai mozgalomhoz, az életét arra teszi fel, hogy „megőrizze az iszlámot a muszlimok szá-
mára”. 1929-ben megjelentette az al-Jihad fi al-Islam (A dzsihád az iszlámban) című művét, amely 
a nemzetközi jogi gyakorlatot hasonlította össze az iszlámjoggal és leírta a dzsihád működésének 
feltételeit és szabályait (Mehdi, 1994). Ez az urdu nyelven írt mű megalapozta Maududi hírnevét, 
mint muszlim gondolkodóét, aki kompetensen képes védeni az iszlámot az európai és a hindu tá-
madásoktól is. 1932-re az iszlám védelme és népszerűsítése vált élete céljává, 1933-ban elvállalta a 
Tarjuman-al-Qur’an (A Korán értelmezése) című lap főszerkesztői tisztét, ahol haláláig publikált 
(Gilani, 1990).

A harmincas években folytatódott a muszlimok polarizációja. A brit parlament 1935-ös Indiára 
vonatkozó törvénye és az 1937-es választásokon elszenvedett vereségek választások elé állították a 
muszlimokat: vagy belenyugszanak a hinduk által vezetett India létezésébe, vagy fellépnek ellene. 
Ez utóbbit szorgalmazta az 1906-ban alapított Muszlim Liga, amely Muhammad ʿ Ali Jinnah (1876-
1948) vezetése alatt végig a muszlim közösség bevonását követelte a gyarmatosított India vezetésébe. 
Miután ez nem valósult meg, Jinnah 1940-től az önálló muszlim állam létrehozását követelte (Ma-
lik, 2008).

Maududi egyik törekvést se támogatta. Szerinte a muszlimok első feladata az lenne, hogy visszatér-
jenek a „tiszta iszlámhoz”, hogy felkészüljenek az előttük álló küzdelmekre. Vissza kellene utasíta-
niuk az együttműködést a hindukkal és továbbra is igényt kell formálniuk egész India irányítására 
(Sayeed, 1957). A harmincas években írt cikkei mind az államiságot szorgalmazó, mind a hindukkal 
való békés együttélésben hívő oldalt egyaránt kritizálták. A negyvenes évekre azonban, amikor már 
szinte biztossá vált az önálló Pakisztán létrejötte, egyre inkább a Muszlim Liga ellen fordult, hiszen 
őket látta egyetlen politikai ellenfelének a később megalapuló államban.

Továbbra is tiltakozott az ellen, hogy két állam jöjjön létre, mert ez a fajta „muszlim nacionalizmus” 
megakadályozná az iszlám terjedését Indiában, olyan területeket is átadva a később alapuló Indi-
ának, amelyek történelmileg – a mogulok uralkodásának ideje alatt – muszlim többségűnek szá-
mítottak. Így a Muszlim Liga önként, alárendelt viszonyba kényszerítette volna a később létrejövő 
Pakisztánt, ami – szerinte – az összeomláshoz és az iszlám Indiai-félszigeten való megszűnéséhez 
vezetett volna (Ibid).

1937-ben a Muszlim Liga vereséget szenvedett a választásokon, így a gyarmati parlamentbe gyakor-
latilag csak hinduk jutottak be, amely győzelem aztán a muszlim kisebbség ellen hozott törvények-
hez és túlkapásokhoz vezetett. Ilyen körülmények között a muszlimok könnyedén beteljesülni látták 
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a Maududi által leírtakat. Ekkor jelentek meg először vallási szimbólumok politikai plakátokon. 
Új politikai szövetségek és programok jöttek létre: a Muszlim Liga a negyvenes évektől kezdve az 
Iszlám Állam létrehozását és az iszlám megőrzését állította programja középpontjába, mely mellett 
alig hangsúlyozta a szekuláris, modernizációra irányuló politikai célkitűzéseit, így állítva maga mel-
lé a vallásos tömegeket és a városi értelmiségieket is – megnyerve Muhammad Aʿli Jinnah számára 
Pakisztán első, független választását 1947-ben (Malik, 2008). Ez a győzelem azt is jelentette, hogy 
a pakisztáni nacionalizmus már az állam megalakulásától kezdve felhasználta az iszlámot a saját 
érdekében és politizálta a vallást.

3. Maududi vallási autoritása
Az iszlámban létezik egy, Mohamed próféta mondásaira vagy cselekedeteire (hadísz) visszavezet-
hető fogalom: a mujaddid, ami szó szerint újítót jelent. A hadísz a Korán után a muszlimok legfőbb 
jogforrása, így az abban foglaltak – amennyiben a hadíszt megőrző hagyományláncolat épnek és 
Mohamedig visszavezethetőnek bizonyul – nagy jelentőséggel bírtak a muszlimok életében. 

Abu Dawud al-Sijistani (817-889) hadíszgyűjteményében jegyezte le a következő hadíszt: „Bizony 
Allah elküldi ennek a népnek minden évszázad fordulóján azt, aki megújítja a népnek a vallását” 
(Abu Dawud, 1967). A hagyományláncolatot vizsgálva a hadíszt hitelesnek (sahih) állapították meg 
a középkori hadísz-tudósok, többek között al-Hakim al-Nishabur (933-1014) és Musa al-Khurasani 
al-Bayhaqi (994-1064) (al-Munawi, 1937).

A hadísz értelmezésével a muszlimok első generációi szinte egyáltalán nem foglalkoztak, ebből arra 
következtethetünk, hogy a hadísz abban az időben közszájon forgott, és létezett egy általánosan 
elfogadott értelmezése. Az első művek, amik a hadísz különböző értelmezéseit és mujaddid (újító) 
listákat tettek közzé a 12. században jelentek meg először, ilyenek voltak többek között Muhammad 
al-Tusi al-Ghazali (1057-1111) al-Munkidh min al-Dalal és ʿIzz al-Din Ibn al-Athir (1160-1233) 
Jamʿiat al-Usul című munkái (Ibid). Az elkövetkezendő évszázadokban a hadísz értelmezése egyfajta 
„virágzáson” ment át, amelynek Jalal al-Din al-Suyuti (1445-1505) vetett véget, aki összegyűjtötte 
ezeket a különféle, egymással sokszor ellentétes értelmezéseket és tételesen megcáfolta azokat, ka-
nonizálva a hadísz értelmezését al-Tanbi aʿ fi-man yab aʿtuhu Allah al kull ra’s al-mi’a munkájában.

A kanonizáció azért is fontos volt, mert a hadísz maga („Bizony Allah elküldi ennek a népnek min-
den évszázad fordulóján azt, aki megújítja a népnek a vallását.”) általánosan fogalmaz az újító (mu-
jaddid) személyével és munkásságával kapcsolatban, ráadásul se a Korán, sem más hadíszok nem 
magyarázzák a fentebb leírt hadíszt. al-Suyuti saját kutatásai alapján megállapította: a mujaddidnak 
férfinak, szellemileg épnek, testileg érettnek és egészségesnek kell lennie. Jártas kell legyen a vallási 
tudományok összes ágában és tisztában kell legyen az adott kor muszlimjainak problémáival, ame-
lyekre vallásjogi megoldásokat kell kínáljon. Az iszlám védelmezőjeként kell fellépnie és önszántá-
ból kell mujaddiddá válnia. A muszlim időszámítás szerinti évszázad fordulóján az adott évszázad 
mujaddidja életben kell legyen, előtte tanítói munkát kell folytatnia, de munkája csak az évszázad 

fordulója után fog kiteljesedni. A muszlimok engedelmességgel tartoznak neki, az ő vallásjogi dön-
tései – amelyek nem mennek szembe a Koránban vagy a hadíszokban foglaltakkal – kötelező érvé-
nyűek minden muszlim számára (al-Suyuti, 1989).

Ezeket a megállapításokat – többek között – azon mujaddidok életének és munkáinak tanulmányo-
zásai során vonta le, akiket a szunnita muszlim közösség általánosságban véve elfogadott egy adott 
évszázad mujaddidjának. Ezek voltak ʿUmar ibn Aʿbd al-ʿAziz (682-720), aki II. ʿUmar néven ural-
kodó (718-720) Omajjád kalifa volt, aki, megszüntetve a titulus örökölhetőségét, olyanná igyekezett 
visszaállítani a kalifátus intézményét, mint az első négy, Helyesen Vezetett kalifa (Abu Bakr, ʿUmar 
ibn al-Khattab, ʿUtman ibn Aʿffan és Aʿli ibn Abi Talib) idején volt. A második mujaddid Muham-
mad ibn Idris al-Shafiʿi (767-820) volt, aki az iszlámjog alapjait fektette le élete során. Az iszlám 
időszámítás szerinti ötödik század mujaddidja Muhammad al-Tusi al-Ghazali (1058-1111) volt, aki 
a helyi hagyományok iszlámra gyakorolt hatásait szüntette meg (Ibid.)

A tajdid (vallási újítás) és a mujaddid fogalma al-Suyuti munkásságának köszönhetően a XVI. szá-
zadtól kezdve nemcsak a Közel-Keleten és Egyiptomban terjedt el, hanem az iszlám peremvidékein, 
Afrikában és Ázsiában is. Közép-Ázsiában és az Indiai-félszigeten Ahmad al-Faruqi al-Sirhindi 
(1564-1624), Shah Waliullah Dehlawi (1703-1762), Sayyid Ahmad Barelwi (1786-1831) és Mirza 
Ghulam Ahmad (1835-1908) voltak azok a mujaddidok, akiket koruk befolyásos muszlimjai, vagy 
tanítványaik, esetleg önnön maguk jelöltek a vallás Újítóinak. Ebbe a sorba helyezkedett bele Abu 
al-Aʿ la Maududi is, amikor kijelentette, hogy ő korának mujaddidja (Maudoodi, 2009).

4. Mujaddidok Közép-Ázsiában
Maududi 1940-ben adta ki Tajdid-o-Ihya’-i-Din című munkáját, amelyben, urdu nyelven fejti ki 
a vallási megújulásról és az őt megelőző újítókról a véleményét. Szerinte a mujaddid a prófétákhoz 
közeli állapotban levő ember, aki tisztán látja a vallás útját, a szélsőség minden formáját megveti, 
egyensúlyt teremt a jelen kor és a múlt hagyományai között. Tökéletesen ismeri az iszlámot és meg 
tudja különböztetni a „nem iszlámtól”: ebben különbözik a leginkább a politikusoktól, akik az isz-
lám és egyéb vallások harmóniáját hirdetik. A mujaddidnak – a más vallásokat illetően – mindig a 
„legkompromisszumképtelenebb” embernek kell lennie (Maudoodi, 2009)2.

Minden muszlim számára kötelező, hogy felfedje az adott korszak vallási tudatlanságát és azokat a 
saját eszközei szerint megpróbálja megszüntetni. Az adott évszázad Újítójának a feladata ezen felül 
az iszlám központú oktatás szervezése, a shari aʿ (vallásjog) tanítása, és az ijtihad (a Koránban és a 
szunnában foglaltak alapján levezetett jogi érvelés) végrehajtása. Ezen tevékenységek együtt meg-
tisztítják a vallást, amely aztán visszaáll az első két kalifa (Abu Bakr uralk.: 632-634; ʿUmar ibn 
al-Khaṭṭab uralk.: 634-644) uralkodásának idejének tisztaságára. Ez a cselekménysor oda fog vezet-
ni, hogy a muszlim társadalom, mind fejlettségben, mind morálisan más, valláson vagy ideológián 
alapuló társadalmak fölé kerül majd. 

2 A fejezetben Maududi A short history of the revivalist movement in Islam című munkáját foglalom össze.
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A mujaddid feladata továbbá az iszlám védelme külső ellenségektől és a külső hatalmak által tá-
mogatott belső ellenségektől. Miután legyőzte az iszlámot fenyegető veszélyeket, a végső mujaddid 
(Mahdi) megreformálja az egész világot a muszlim mozgalom által. 

A könyv következő fejezeteiben bemutatja az általa Újítóknak tartott személyek munkásságát, ered-
ményeit és kifejti, hogy azok hol és miért vallottak kudarcot. al-Ghazali érdeme a görög művek 
terjedésének megakadályozása, a bennük foglaltak tételes cáfolata volt, hibái abban rejlettek, hogy 
hagyta, hogy a racionális tudományok és a szúfizmus (iszlám misztika) hatást gyakoroljon a gondo-
lataira. Csak a muszlimok morálját újította meg, de a helytelen gondolatoktól és a nem a Koránból és 
szunnából eredeztethető újításoktól nem tisztította meg az iszlámot. 

Ahmad al-Faruqi al-Sirhindi érdeme az volt, hogy szembe szállt a bahái elmélettel; ami azt hirdette, 
hogy az iszlám megjelenésének ezredik évfordulóján egy új vallás jön létre, ami a hindu és az iszlám 
keveréke lesz és a mogul uralkodó I. Akbar (uralk.: 1556-1605) lesz a tökéletes emberi lény. Ezzel 
az uralkodói udvarban és a muszlim vallási vezetők által is jóváhagyott elmélettel szállt szembe 
al-Sirhindi, aki munkája során megtisztította a kormányzati rendszert és a muszlim vallási vezetők 
gondolatait, létrehozva egy iszlámjogban jártas réteget, akik terjeszteni tudták az iszlámot az Indi-
ai-félszigeten. Al-Sirhindi hibája Maududi szerint az volt, hogy csak az adott kor elitjét tanította, 
nem fordított energiát a muszlimok mindennapos problémáinak megoldására.

Shah Waliullah megpróbált létrehozni egy mindenki által elfogadott, kodifikált iszlámjogi gondol-
kodásmódot, ami a moralitást és a kultúrát hivatott megőrizni a következő kornak. Maududi szerint 
Waliullah al-Ghazali munkásságát folytatta, legnagyobb hibája az volt, hogy a fejletlen nyomtatási 
technikának köszönhetően Waliullah munkái nem tudtak olyan gyorsan elterjedni a muszlimok 
között, hogy azokat felhasználva létrehozzanak egy olyan közoktatási rendszert, ami a hadísz-tudo-
mányokat, a Korán-értelmezést vagy az iszlámjogot tanította volna a tömegeknek. 

Ahmad Barelwi olyan mozgalmat hozott létre, amely az emberek vallási morálját változtatta meg és 
felkészítette az embereket a dzsihádra, ami létrehozta volna a kalifátust, ahol a törvénykezés alapja 
az iszlámjog lett volna. A szikhek elleni lázadása (1826-1831) azért bukott el, mert a szúfik szembe-
helyezkedtek Barelwi-vel és a helyi vallástudósok se támogatták a háborúját, ami azt eredményezte, 
hogy az elfoglalt területekről a muszlimok nem csatlakoztak a hadseregéhez, ami aztán a szikh 
túlerővel szemben összeomlott.

Maududi, miután cáfolta az al-Suyuti által leírtakat: szerinte nem csupán egy mujaddidja lehet az év-
századnak, sőt, az se biztos, hogy az iszlám időszámítás fordulóján kell, hogy éljen és munkálkodjon 
(Maududi az iszlám időszámítás szerint 1321-1399 között élt); levonta a saját konlúzióját az előtte élt 
mujaddidok munkájával kapcsolatban: a mujaddidok célja egy iszlám típusú demokrácia létrehozása 
volt. Hogy a modern korban el tudja érni, a politikát kell felhasználnia a kor mujaddidjának, Abu 
’alá Maududinak.

A tajdiddal (az iszlám évszázadonként való megújítása) kapcsolatos kutatásaim során több mujaddid 
munkáját is tanulmányoztam, de eddig Maududié volt az egyetlen, amely a tajdidot egy komp-
lex folyamatként mutatta be. A mujaddidok tevékenységére pedig nem egy adott korra és annak 

problémáira adódó válaszként tekint, hanem olyan emberek erőfeszítésére, akiknek közös, világosan 
meghatározott célja van, de a társadalom – vagy saját – hiányosságai miatt nem tudták azt elérni. 
Véleménye szerint nemcsak tanulmányozni kell az előző korok mujaddidjait, hanem kritizálni is kell 
a munkájukat, hogy az ő hibáikat az új mujaddid ne kövesse el.

5. Kezdetek, iszlamista mozgalomként
1941 augusztusában Maududi felhívást tett közzé, mely szerint létre kívánja hozni a Jama aʿt-e-Islami 
mozgalmat, amivel helyreállítja a muszlim közösséget (umma) iszlám értékek alapján, és szellemileg 
felkészít és kiképez egy muszlim értelmiségi réteget, amely aztán végrehajtja az iszlám forradal-
mat. (Maudoodi, 19972) Az alapításon megjelent hetvenöt fő nagy része középosztálybeli, tanult, 
a nyugati civilizációval ténylegesen kapcsolatba került muszlim volt. Néhányan a kor prominens 
vallástudósai közül is csatlakoztak a mozgalomhoz, ám 1948-ra már mindannyian kiléptek a Ja-
ma aʿt-e-Islamiból (Nasr, 2002).

Az alapuló gyűlésen a jelenlevők így határozták meg a mozgalom célját: a muszlim társadalom szá-
mára biztosítson olyan körülményeket, ahol az iszlám hiten alapuló életet élhetnek, amely Allahnak 
tetsző ezen a világon és a megváltáshoz vezet a halál után. Hogy ezt elérjék, egy öt lépéses programot 
hirdettek (Gilani, 1990):

• Először elkezdik az emberi elmék oktatását az isteni eszmék, értékek és elvek fényében.

•  Majd a társadalom egyes tagjainak életének „megreformálását és megtisztítását” hajtják 
végre, amely aztán lehetővé teszi számukra, hogy igazán vallásos személyiséget alakíthas-
sanak ki.

•  Ezeket a helyes életet élő embereket a Jama aʿt vezetése alá szervezik, felkészítik és kiképezik 
arra, hogy még több embert tegyenek „igazán” muszlimmá.

•  Miután elég „igazi muszlimot” képeztek ki, minden lehetséges lépést meg fognak tenni a 
társadalom egészének megreformálása érdekében: a társadalom intézményeit újjá kell szer-
vezni az iszlám tanításaival összhangban.

•  Végül forradalmat idéznek elő a társadalom politikai vezetésében, újjá szervezve a politikai 
és gazdasági rendszert úgy, hogy az összhangban legyen az iszlámmal, így létrehozva az 
Iszlám Államot.

Ezen az alapító ülésen egyeztek meg a jelenlevők a szervezet felépítéséről is. Három rangot külö-
nítettek el egymástól: a Tagokét, akik közül kiválasztották a Központi Tanácsadó Testületet, akik 
megválasztották a mozgalom Emírjét (Vezető). Ehhez az elrendezéshez adták hozzá 1951-ben a 
„Szimpatizánsok” rangját, akik közül kiválaszthatták a későbbi Tagokat (Sayeed, 1957).

1947-től, Pakisztán megalapulásától kezdve, miután a Jama aʿt-e-Islami már politikai szervezetként is 
létezett, a párttagok között – országos szinten – két újabb rangokat vezettek be: a Emír Helyettesét 
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és a Főtitkárt. Ezen felül minden, már említett tisztség létezett tartományi, területi, városi, kerületi 
szinten is. Minden szinten létezett egy Tanácsadó Testület, ami megválasztotta az adott terület ve-
zetőit, akik – saját felelősségükön kívül – a nagyobb terület Tanácsadó Testületében is reprezentálták 
az adott területet (Ibid).

1956-ig az Emírt a Központi Tanácsadó Testület választotta, azóta viszont már közvetlenül a párt 
tagjai. A megválasztáshoz elég az egyszerű többség is. Az Emírt öt évre választják és akárhányszor 
újraválasztható. Az Emír a hatalom legfőbb forrása a Jama aʿt életében, a tagok hűségesküt tesznek 
az Emíri hivatalnak és teljes engedelmességgel tartoznak annak. Habár a párt politikáját a Központi 
Tanácsadó Testület határozza meg, az Emír vétójoggal rendelkezik. Az Emírt a Központi Tanács-
adó Testület kétharmadnyi szavazattal távolíthatja el megbízatásának lejárta előtt. Az 1941-es ülé-
sen választották meg Maududit Emírnek, amely tisztséget politikától való 1972-es visszavonulásáig 
viselt (Gilani, 1990).

1941 és 1947 között a mozgalom politikai aktivitása kimerült abban, hogy nyíltan szembe helyezke-
dett a Pakisztán megalapítását követelő Muszlim Ligával. Sokkal hangsúlyosabb volt a mozgalom 
belső struktúrájának megszilárdítása és a vallási eszmék terjesztése. Maududi személyesen képezte 
ki a Jama aʿt új tagjait, hogy azok önállóan is képesek legyenek új tagokat toborozni. Ekkor alapult 
meg a mozgalom saját nyomdája és lapja, amelynek főszerkesztője Maududi volt és amelyben urdu 
nyelven publikált. Szintén ebben az időben kezdte el megírni urdu nyelvű Korán-magyarázatát és 
létrehozott egy fordító csoportot is, akik vallási műveket fordítottak arabról urdura (Sayeed, 1957). 
Ez a tevékenység, valamint Maududi műveinek fordítása és külföldön való terjesztése mind a mai 
napig a Jama aʿt egyik legfőbb tevékenysége.

6. A mozgalom politikai párttá alakul
1947 után a Jama aʿt-e-Islami két részre szakadt. Az egyik maradt az újonnan alapult Indiában, 
Jama aʿt-e-Islami India néven Maududi közeli barátjának, Abu al-Lays Islahinak a vezetése alatt. 
A szervezet fő célja az Indiában hátramaradt muszlim közösség megőrzése és az iszlám terjesztése 
volt (Malik, 2008). A másik Jama aʿt-e-Islami Pakistan (továbbiakban Jama aʿt), Maududi vezetésével, 
amely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy Pakisztán egy – a Jama aʿt értékei szerint is – Iszlám Ál-
lamként üzemeljen. A két ország közötti feszült viszony miatt a két szervezet alig tartott egymással 
kapcsolatot, ez mind a mai napig nem változott. A közös ideológiai alapok ellenére alig pár év után 
teljesen más célokat tűztek ki maguk elé a két ország politikai realitásának függvényében.

A Maududi vezette Jama aʿt legfőbb célja az volt, hogy meghatározza Pakisztán kapcsolatát az isz-
lámmal (Maudoodi, 1952). Néhány nyugaton tanult, szekuláris politikust kivéve a politikai többség 
megegyezett abban, hogy az új ország alkotmánya és kormánya az iszlám tanításai alapján kell, hogy 
létrejöjjön. Az elsődleges problémát az jelentette, hogy meg kellett határozni, hogy a vallás milyen 
viszonyban álljon egy modern állammal. A legtöbb politikus számára elfogadhatatlannak tűnt, hogy 
bevezessék az iszlámjogot és az iszlám gazdaságtan alapjait, amihez a vallástudósok és a fundamen-

talisták ragaszkodtak. A Jama aʿt ezzel szemben csak azt követelte, hogy azokat a törvényeket, ame-
lyek valamilyen módon szembe mennek a Koránnal és a szunnával, azokat vizsgálják felül és hozzák 
összhangba az iszlámjoggal (Maudoodi, 1948). Ez a fajta centralista politika Maududi szinte egész 
politikai karrierjére jellemző volt, kiérdemelve a modernisták körében a „liberális muszlim”, míg a 
katonák között a „vallástudós, akivel ki lehet egyezni” jelzőket.

Mivel követeléseivel kapcsolatban Maududi nem kapott egyértelmű támogatást az 1947-es válasz-
tásokon győztes Muhammad Aʿli Jinnahtól, ezért 1948-tól kezdve nyíltan követelni kezdte a „mu-
szlim alkotmány” létrehozását. Maududi ekkor már azt követelte, hogy a készülő alkotmányba írják 
bele „Allah mindenhatóságát” és hogy legyen az „iszlám jog az alapja Pakisztán törvénykezésének”. 
A követelései a majdnem tizennégy millió, Indiából menekült muszlim között nagy népszerűségnek 
örvendtek. A Maududi által kiképzett Jama aʿt tagok nagy tömegeket tudtak megmozgatni, folyamatos 
tüntetéseket, tiltakozásokat tartva a nagyobb városokban. Mindemellett Maududi urdu nyelven írt 
cikkei miatt, amelyek az Iszlám Állam létrejöttének szükségességét hangsúlyozták, a vidéki értel-
miségiek között is nagy népszerűségnek örvendett a Jama aʿt, ami ebben az időben még az egyetlen, 
iszlám értékeken alapuló pártja volt Pakisztánnak és az egyetlen igazi szorgalmazója az Iszlám Állam 
létrejöttének – amely ötlettel a negyvenes évek elején a Muszlim Liga szerzett nagy népszerűséget és 
nyerte meg az 1947-es választásokat. A kormány 1948-ban, látva a Jamaʿ at népszerűségét, letartóztatta 
Maududit és másfél évig fogva tartotta, ám ez csak még népszerűbbé tette az országban (Sayeed, 1957).

A Jama aʿt-e-Islami első nagyobb politikai sikerét 1949 márciusában érte el, amikor az Alkotmányozó 
Nemzetgyűlés elfogadta az Objective Resolutionst, azaz azokat a fő pontokat, amelyeket Pakisztán 
alkotmányának magába kell foglalnia (Malik, 2008). Ez a dokumentum elfogadta a Jama aʿt állás-
pontját, miszerint „az egész Univerzum feletti hatalom egyedül Allah kezében összpontosul, az a 
hatalom, amelyet Ő (Allah) Pakisztán államra ruházott az a lakosság választásán keresztül valósul 
meg, de csakis az Ő általa engedélyezett mértékben”, továbbá hogy a „muszlimok számára lehetővé 
kell tenni, hogy úgy és olyan helyen éljék az életüket, ahogyan azt az iszlám tanításai megkövete-
lik”. Ezen kívül a dokumentumban még az is belefoglaltatott, hogy „a demokrácia, a szabadság, az 
egyenlőség, tolerancia és társadalmi igazságosság elveit, ahogyan azt az iszlám is kimondja, ma-
radéktalanul be kell tartani” (Choundry, 1969), ez a kitétel a modernista politikusok számára is 
elfogadható volt. A Jama aʿt elfogadta a fenti pontokat, amely, az ő véleményük szerint lerakta egy 
vallási-demokrácia alapjait.

Az elkövetkezendő években Maududi – miközben igyekezett fenntartani a tömegek szimpátiáját és 
érdeklődését az alkotmányozó eljárása iránt – kidolgozta az elméletet, amely összeköti a modern 
államot és az iszlámot. Többek között ekkor írta meg átfogó művét az iszlám politikai elméletről, az 
iszlám jog és az alkotmány viszonyáról. Összehasonlító tanulmányokat írt az iszlám és különböző 
politikai rendszerek viszonyáról, kifejtve az állampolgárok kötelességeit az Iszlám Állammal szem-
ben és fordítva. Leírta az állam feladatait, funkcióit, a választások a parlament és a politikai pártok 
szerepét, valamint a polgárok és nem-muszlimok jogait és az államfő jogköreit (Gilani, 1990). Ennek 
az időszaknak az 1953-ban, az ahmadi szekta ellen irányuló tiltakozások vetettek véget, amelyet a 
vallástudósok indítottak el.
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A vallástudósok azt követelték a kormánytól, hogy nyilvánítsa az ahóhmadi szektát iszlámon kívüli-
nek. az ő véleményük szerint Mirza Ghulam Ahmad eretnekséget követett el, amikor magát először 
mujaddidnak, majd Jézus reinkarnációjának, később pedig új prófétának és az új Korán elhozójának 
mondta. Ez utóbbi két kijelentés szembemegy a szunnita hittétellel, miszerint Mohamed volt a Pró-
féták Pecsétje, a Korán pedig Allah szava és tökéletes, amely nem szorul kiegészítésre. Az ahmadi 
mozgalom a 20. század elején a még gyarmatosított Indiában kezdődött és – a brit anyagi támoga-
tásnak köszönhetően – viszonylag gyorsan elterjedt; az Ahmadik akkor még azt állították magukról, 
hogy ők is muszlimok. Ezt az állítást kérdőjelezték meg a pakisztáni vallástudósok, követelve a kor-
mánytól, hogy adjon nekik igazat. A Jama aʿt a vallástudósok mellé állt a kérdésben, azonban Mau-
dudi úgy gondolta, hogy egy erőszakosabb tiltakozási hullám esetleg rossz fényben tüntetheti fel az 
Iszlám Állam létrejöttét szorgalmazó politikai erőket. Ezért megírta a Qadiani probléma (Mirza 
Ghulam Ahmad ebből a városból származott) című tanulmányát, melyben tételesen cáfolja Mirza 
Ghulam Ahmad mujaddidságát és későbbi állításairól bebizonyítja, hogy azok szembe mennek az 
iszlám hittételeivel, tehát az ahmadi szekta hívei nem nevezhetők muszlimnak (Maudoodi, 1953).

A könyvet a kormány provokatívnak minősítette, hadiállapotot hirdettek Lahorban és ismét le-
tartóztatták Maududit. A hadbíróság halálra ítélte, azonban a Jama aʿt tiltakozásai miatt az ítéletet 
életfogytig tartó szabadságvesztésre módosították. Maududi három évet töltött börtönben, szaba-
dulása után, 1956 március 8-án a Jama aʿt elfogadta Pakisztán alkotmányát (Malik, 2008). Maududi 
kijelentette, hogy a muszlimok és szekuláris politikusok közti nyolcéves harc véget ért a muszlimok 
győzelmével, mozgalmának célja ezentúl az lesz, hogy Pakisztánt tökéletes Iszlám Állammá alakít-
sa, amelyhez a lakosság teljes iszlamizációja is hozzátartozott (Mehdi, 1994).

7. Út az iszlamizáció teljes győzelméig
Az elkövetkezendő másfél évtizedben a Jama aʿt számos kihívással nézett szembe. Az alkotmányo-
zási folyamat során az Jama aʿt nagy népszerűségre tett szert, így nagy reményekkel nézett volna az 
1959-es választások elé. Azonban 1958-ban a hadsereg vezetője, Muhammad Ayyub Khan tábor-
nok katonai puccsot hajtott végre és átvette az ország irányítását. Ayyub Khan a szekuláris politika 
meggyőződéses híve volt, így azokat a politikai erőket, amelyek létrehozták az 1956-os, iszlám ala-
pokon nyugvó alkotmányát Pakisztánnak, illegálisnak nyilvánította (Malik, 2008). 

A Jama aʿt azonban nem állította le tevékenységét. Tagjaik és szimpatizánsaik tovább dolgoztak a 
választók között vallásos, tanítói vagy szociális tevékenységnek álcázva politikai agitációjukat. Ezt 
a módszert a többi betiltott párt is átvette, így a szekuláris meggyőződésű pártok is létrehozták 
saját ideológiájuk terjesztésére szolgáló, oktatással és jótékonykodással foglalkozó alszervezeteiket 
(Mehdi, 1994).

Ayyub Khan megpróbált egy klasszikus értelemben vett modern államot létrehozni, ahol a vallás és 
az államvezetés teljesen el van választva egymástól. Hatályon kívül helyezte Pakisztán alkotmányát 
és korlátozta az addig bevettnek számító muszlim családjogi szokásokat: törvényt hozott a poligámia 

ellen, szabályozta a válást és a nőknek is több szabadságjogot biztosított. Valamint olyan oktatási 
szervezeteket hozott létre, amik a modernista, liberális és racionális értelmezését terjesztették az 
iszlám tanításainak. Mindemellett erőltetett iparosításba kezdett. Ez és az 1965-ben Indiától elszen-
vedett katasztrofális háborús vereség Pakisztánt gazdasági válságba sodorta (Malik, 2008).

Ezekben az években a Jama aʿt az „Állítsuk meg az újításokat!” jelszóval kampányolt és az iszlám 
alkotmány visszaállítását követelte, mely elképzelést a diákok és városi értelmiségiek támogatták. 
Azonban nem sikerült megszólítani a komoly megélhetési gondokkal küszködő városi munkás és vi-
déki paraszt réteget. Ezért lehetséges, hogy az 1970-ben tartott választásokon a Jama aʿt történetének 
legrosszabb eredményét érte el, a háromszáz fős nemzetgyűlésbe összesen négy jelöltjét tudta csak 
delegálni (Gilani, 1990).

Mi vezetett ehhez a kudarchoz? A választásokon immár nem csak a Jamaʿ at, hanem másik iszlamista 
pártok (Jama aʿt-i-ʿ ulama’-i-Islam, Jama aʿt-i-Ahl-i-hadit, Jama aʿt-i-ʿ ulama’-i-Pakistan) is részt vettek, 
akik nem voltak képesek új választóréteget maguk mellé állítani, hanem a már meglevő támogatókat 
osztották fel egymás között. Ráadásul, Ayyub Khan 1969-es visszavonulása után ezek az iszlamis-
ta pártok önként együttműködtek utódjával, Yahya Khan tábornokkal. Tették mindezt Pakisztán 
függetlenségét féltve a szocialista mozgalmaktól. Ezen a mozgalmak egyike volt a Dhu al-Fiqar 
Aʿli Bhutto által 1967-ben alapított Pakistan People’s Party, amely az 1970-es választást megnyerte. 
A PPP - Maududi és a hadsereg propagandája ellenére - el tudta hitetni a választókkal, hogy nem 
egy új szocialista köztársaságot akar létrehozni Pakisztánban. Kampányuk során szocialista gaz-
dasági megoldást mutattak be a választóknak, mindamellett, hogy arról is biztosították őket, hogy 
visszaállítják Pakisztán iszlám alapokon nyugvó alkotmányát, így eredményesen szólította meg a 
vidéki szegényeket és a városi értelmiségieket is.

Afganisztánban 1965-ben alapították meg az ország marxista-leninista eszméken nyugvó pártját a 
People’s Democratic Party of Afghanistant (PDPA). A párt az elkövetkezendő években pénzügyi és 
technikai támogatást kapott a Szovjetuniótól. A szocialista jellegű gazdasági intézkedéseken kívül 
a másik követelésük a pakisztáni pastu kisebbség újraegyesítése volt az afganisztánival. Ehhez az 
1894-ben, angol-orosz megegyezés alapján meghúzott Duran-vonal eltörlését akarták elérni. Ez a 
vonal – az 1919-es kisebb módosítás után – szolgál Pakisztán-Afganisztán között húzódó határként, 
amely elválasztotta a mindkét országban megtalálható pastu etnikumot (Weiss, 1987). Pakisztán 
vezetésének a hatvanas évek végén kellett először szembenéznie a ténnyel, hogy a pastu etnikum 
esetleg, külső segítséggel képes lehet kiszakadni az országból, csatlakozva Afganisztánhoz, vagy 
létrehozhatja a saját, etnikai alapon szerveződő független államát. 

A hatvanas években a Kelet-Pakisztánban élők egyre nehezebb gazdasági körülményekkel néztek 
szembe, ami a nagyobb önrendelkezést követelő nacionalista párt (Awami Liga) győzelméhez veze-
tett az 1971. március 25-én tartott választásokon. A párt győzelmét Yahya Khan nem volt hajlandó 
elismerni és megpróbálta bebörtönözni és teljesen elnyomni a helyi politikai elitet. Ez a kísérlet 
vezetett ahhoz, hogy 1971. március 26-án az Awami Liga vezetője Majib al-Rahman kikiáltotta 
Kelet-Pakisztán függetlenségét és megalapította Banglades államot. A pakisztáni hadsereg nyolc 
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hónapon keresztül próbálta visszafoglalni Kelet-Pakisztánt, de az – indiai segítséggel – sikeresen 
ellenállt, így Pakisztán kénytelen volt elismerni Banglades függetlenségét 1971. december 16-án 
(Malik, 2008).

Pakisztán katonai és politikai vezetése soha nem tapasztalt válsággal nézett szembe ebben az idő-
szakban. A válságra adott válaszuk az volt, hogy elkezdték az állam iszlamizációját, aminek a kezdeti 
célja az lett volna, hogy áthidalja az etnikumok közti ellentéteket és létrehozzon egyfajta nemzettu-
datot. Ezen folyamat egyik első állomása az 1973-ban elfogadott új alkotmány, melynek létreho-
zásában a PPP, a vezető szekuláris pártok, a vallástudósok és Maududi is részt vett (Weiss, 1987). 
Ebben az alkotmányban nevezik el az államot Pakisztáni Iszlám Köztársaságnak, mondják ki, hogy 
az államvallás az iszlám, csak muszlim lehet az ország elnöke és miniszterelnöke. A törvények nem 
állhatnak szembe a Koránban vagy a hadíszokban foglaltakkal, és a vallási adókkal a mecsetek ön-
állóan rendelkezhetnek. Ezen felül kimondja, hogy „nincs más isten csak Isten (Allah)” és elismeri 
Mohamed prófétaságát, az ezen állításokat cáfoló ahmadi szektát nem-muszlimnak kell tekinteni, a 
vezetőjét, Mirza Ghulam Ahmadet pedig istenkáromlónak (Mehdi, 1994). Azaz, az 1973-as alkot-
mányba belefoglaltatott minden, amit Maududi és a vallástudósok az ötvenes évek elején követeltek 
az akkori alkotmányozó nemzetgyűléstől.

Az 1970-es választási vereség és az, hogy Maududi államalkotással kapcsolatos követeléseit gya-
korlatilag minden politikai párt magáévá tette, lépésekre kényszerítette a Jama aʿtot. Emírségének 
harminc éve alatt most először érte kritika Maududi-t: nyilvánvalóvá vált, hogy nem elég most már 
pusztán a városi értelmiségre támaszkodni, a vidéki szegények szavazatait kell elnyerni. 1972-ben, 
egészségügyi okok miatt Maududi visszavonult a politikától, a Központi Tanácsadó Testülete a Ja-
ma aʿtnak Miyan Tufayl Muhammadot választotta meg Emírnek, amely fordulatot jelentett a párt 
életében. A párt fő célja innentől kezdve az volt, hogy a parlamenten kívül politizáljon és olyan 
tömegekhez érjen el, akiket addig nem érdekelt a politika (Gilani, 1990). Ezt pedig úgy akarta 
elérni, hogy politikai akcióik során mindennapi megélhetési problémáikat igyekeztek megérteni és 
megoldani a vidéki embereknek. Lakhatással, egészségüggyel, munkával és élelmezéssel kapcsola-
tos kampányokat indítottak. Iskolákat, kórházakat alapítottak, ahol az ellátásért csak akkor kellett 
fizetni, ha valaki megengedhette magának, akkor is csak a töredékét annak, amit az állami intézmé-
nyekben kellett volna. Élelmiszer osztásokat rendeztek vidéken és ingyen konyhát tartottak fenn a 
nagyvárosokban (Nasr, 2002). 

Ezen kiadások fedezését a szimpatizánsok és tagok létszámának növelésével próbálták megoldani, 
akik a vallási adójukat a Jama aʿtnak adták. Ezen felül számítottak a külföldön dolgozó pakisztáni 
szimpatizánsokra, valamint arra, hogy Maududi arab országokban való népszerűségét aktív anyagi 
támogatásra lehet váltani. Az egyik legelső támogatója a szervezetnek Szaúd-Arábia volt, őket kö-
vették a Perzsa-öböl olajállamai, akik így aktív befolyást nyertek Pakisztán politikai életébe (Bano, 
2012). 

Muhammad Zia-ul-Haq 1977-es hatalomátvétele választás elé állította a Jama aʿtot. Zia iszlamista 
kormányzást ígért és szimpatizált Maududival és az ő vallási filozófiájával, azonban mivel Maududi 
már visszavonult a politikától, a párt új vezetőjének, Miyān Ṭufayl Muḥammadnak lehetősége lett 

volna nem támogatni Zia rezsimjét. Azonban a folyamatos választási vereségek és Maududi külső 
nyomása azt eredményezte, hogy a Jamaʿ at kénytelen volt feladni egykori „iszlamizációt és demok-
ráciát” jelszavát, amelyből ezután már csak az iszlamizációt követelhette. Ugyan a Jamaʿ at vezetése 
az elkövetkezendő években megpróbálta a Maududi által kialakított „liberális muszlim” képet meg-
őrizni, ez a fundamentalisták megjelenésével és az iszlamista pártok szaporodásával egyre nehezebb 
lett. Maududi 1979-es halála után a párt fő ideológus nélkül maradt, ami egymásnak ellentmondó 
politikai és vallási döntésekhez vezetett (Gilani, 1969).

2016-ban, mikor hároméves tanulmányi ösztöndíjamat töltöttem Pakisztánban, az International Is-
lamic University kampuszán, a Jamaʿ at volt a legerősebb politikai szervezet, amely ismét az „utcán”, 
parlamenten kívül politizált. Segélyezési rendszeréről, ösztöndíjairól, a szimpatizánsok közti nepo-
tizmusról, a Tálibokhoz és különböző terrorista szervezetekhez fűződő kapcsolatáról és Maudidi 
műveinek ingyenes terjesztéséről volt híres. A „liberális muszlim” jelzőt Pakisztánban felváltotta a 
„liberális fundamentalista” jelző.

8. Távolodás a gyökerektől?
Feltehetjük a kérdést, hogy mindezek alapján a Jama aʿt vajon önmagát egy pakisztáni politikai párt-
ként, vagy egy össz-iszlám mozgalomként azonosítja? 1947 után, a pártnak az a része, amely követte 
Maududit az éppen megalakult Pakisztánba, politikai túlélése érdekében kénytelen volt elkötelezni 
magát a „nemzetállam”, pontosabban a vallási alapokon létrejövő állam koncepciója mellett (Mau-
doodi, 1947). Ez a döntés – Maududi 1941-től hangoztatott univerzalista ambíciói ellenére – deter-
minálták a pakisztáni Jama aʿt politikai tevékenységét, amely, ha a belföldi politikai sikerek megen-
gedték, külföldi befolyás megszerzését tűzte ki célul.

Napjainkban a Jama aʿtnak hat létező társszervezete van: Pakisztánban, Indiában, Bangladesben, 
Sri-Lankán, egy-egy Kasmir pakisztáni és indiai részén, valamint Angliában (United Kingdom 
Isalmic Mission) és Észak-Amerikában (Islamic Circle of North America). Annak ellenére, hogy 
ezek a szervezetek Maududi ideológiáján alapulnak és a szervezeti struktúrájuk megegyezik a pak-
isztáni Jamaʿ at-éval, mindegyik külön, önálló szervezetként működik, olyan politikai vagy szociális 
tevékenységet folytatva, amelyet az adott állam történelme és a benne élő muszlimok szükségletei 
határoznak meg. A Jama aʿtok között nem szorosabb kapcsolat, mint más iszlamista mozgalmak kö-
zött (Gilani, 1990). A mozgalmak közti kapocs nem az ideológiai azonosság, hanem az államon be-
lüli egymásra utaltság. Az államhatárok tehát eredményesen elválasztják a mozgalmakat, a nemzeti 
öntudatra építő, választásokon eredményeket elérő politikai pártoknak ugyanis nem áll érdekében 
támogatni a sikertelenebb csoportok univerzalista törekvéseit. Ebből kiindulva talán érthető, hogy 
miért különböznek a Jama aʿtok reakciói bizonyos nemzetközi kérdésekre: az első öbölháború (1991) 
során a pakisztáni Jama aʿt egyértelműen Amerika ellenességről tett tanúbizonyságot, míg a Bang-
ladesi és Indiai szervezet Szaddám Husszeinnel szemben foglalt állást. Ugyanez a megosztottság 
volt megfigyelhető Irak megszállásakor is, 2003-ban. Ahogy szintén csak a pakisztáni anyaszerve-
zetre jellemző a terrorista szervezetek támogatása.
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A pán-iszlamizmusra való törekvést háttérbe szorították az egyes nemzetállamok politikai szük-
ségszerűségei. Előbbi a muszlim politikai diskurzus középpontjában állt már a 20. század elejétől, 
míg a politikai szükségletek csak akkor kezdtek világossá válni, mikor a muszlimok megkapták az 
önrendelkezés jogát. A pán-iszlamista tömörülések váltak helyi, racionális politikai erővé, folya-
matosan távolodva a gyökereiktől (Maudoodi, 1972). Maududi, még ha nem is értett egyet vele, 
de tisztában volt ezzel a folyamattal, ezért a Jama aʿt alapító tagjai már 1941-től energiát fordítottak 
arra, hogy Maududi műveit terjesszék az Indiai-szubkontinensen kívül is. Ezt a feladatot Mas’ud  
’Alim Nadwi kapta meg, aki megalapította a mozgalom első arab nyelvű kiadó és fordító irodá-
ját. 1944-ben Nadwī kibővítette a kiadó tevékenységi körét és megalapította az al-Huda nevű la-
pot, amely az első, arab nyelvű, iszlám tanulmányokkal foglalkozó folyóirat volt a szubkontinensen.  
Az újság – többek között – a Jama aʿt programját volt hivatott terjeszteni az arab és a muszlim világ-
ban. Az elkövetkezendő években Nadwi irodája lefordította Maududi összes urduul megjelent művét 
arabra és elkezdték azokat 1947-től terjeszteni Palesztinában és Irakban, egy évvel később pedig 
Egyiptomban és Szíriában is (Sayeed, 1957). Pakisztán megalakulása után az irodát először Rawal-
pindibe, majd Lahorba költöztették, ahol mind a mai napig működik. Maududi számos utazást tett 
az arab világban az elkövetkezendő években, melyek segítettek megalapozni nemzetközi hírnevét és 
eljuttatták a Jama aʿt befolyását Tunéziába és Marokkóba is. Az afrikai muszlimok (Gabon, Mali stb.) 
először ezeken a fordításokon keresztül kerültek kapcsolatba Jama aʿttal, így az ő eszméi is hatással 
voltak a helyi iszlamista mozgalmak fejlődésére. Az ötvenes évektől azonban már nem csak arabra, 
hanem angolra és törökre is lefordították Maududi műveit, a hetvenes évekre Maududi korai írásait 
már huszonhat nyelven lehet olvasni, manapság pedig már szuahéli és japán fordítások is léteznek. 
A különböző országokban létesült szervezeteket tehát Maududi és a könyveiben foglalt ideológia 
köti össze, amely az adott országban aztán átformálódnak és önálló életre kelnek.
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