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                                                                                              ممخص:
ييدف ىذا المقال إلى البحث في إشكالية استحداث تغييرات جذرية في ىيكل الدين وجعل وجيتو  

ة، وقد قدم األستاذ المودودي ىذا التصور لمدين بصورة منظمة وخاصة في كتابو وجية دنيوية محض
العبادة ( -الدين -الرب -)المصطمحات األربعة في القرآن الكريم( حيث غير مفاىيم الكممات األربعة ) اإللو

ده ىو وجعل مفاىيم السياسة والحكم، العماد واألساس في نطاق كل مصطمح، فأصل األلوىية وجوىرىا عن
السمطة، أما الربوبية فيي مترادفة مع الحاكمية، والعبادة مأخوذة من تصور العبد الذي يخضع رأسو لسيده 
قبل أن يخضع قمبو، أما الدين فيقوم مقام نظام يتركب من الحاكمية والسمطة العميا، والطاعة واإلذعان ليا 

يذه اإلشكالية إال من خالل فيم وظيفة اإلنسان وال يتأتى الفيم الصحيح ل.تحت منظومة فكرية وعممية معينة
في الحياة األرضية الذي يرتكز عميو ىذا التصور، وأيضا من خالل الكشف عن أثر ىذه الرؤية عمى مسيرة 
الدعوة سمبا من حيث التغيير في بنية العمل الدعوي من حيث األىداف والغايات أو الوسائل واألساليب، 

    .في تاريخ الفكر اإلسالمي بصورة قمما نرى ليا مثيال
    .: اإلسالم السياسي، أبو األعمى المودودي، حقيقة الدينالكممات المفتاحية

A political perspective in the religious perceptionand its impact on 

the preaching process- A case study: Abû al-A'lâ al-Mawdûdî 

Abstract : 

This article focuses on the issue of introducing fundamental changes in the 

religious structure, solely through the spectrum of worldly life. 
Professor al-Mawdûdî has presented this religious perception in an orderly 

fashion, especially in his book "Four basic Quranic terms", since he gave each of 
the four words "God, Lord, religion and worship" mainly a political and legal 
meaning. Thus, he explains the divinity and its essence by authority and power, 

and associates lordship with governance. As for worship, it is best represented, 
according to him, by the servant bowing his head before his master out of 

devotion and submission -even before his heart-. Finally, there is the religion who 
shall serve as a system combining governance and higher power as well as 
obedience and submission under a very specific intellectual and practical process. 

Keywords: God, Lord, religion and worship, Professor al-Mawdûdî, Quranic 
terms. 
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                                                                                                                 :مقدمة
الختالل في التصورات الدينية رغم خطورتو البالغة كانت من الظواىر التي لم يخل منيا مجتمع .      إن ا

ن كانت طبيعة ىذا االختالل اختمفت من دين إلى آخر ومن عصر إلى آخر،  من المجتمعات قديما وحديثا وا 
فقد كانت طبيعة االختالل في نطاق الديانتين المسيحية والييودية مما يمس صمب المعتقدات ونصوص 
الوحي المباشر وقد أشار القرآن إلى ذلك في عدة مواضع، أما االختالل في إطار الديانة اإلسالمية فمئن كان 

تصل بالمعتقدات األساسية ونصوص الوحي بسبب تكفل ا بحفظ الوحي الخاتم، إال أنو من ال يحدث فيما ي
الممكن حدوث ذلك في نطاق تفسير النصوص وتأويميا، فيكون ىالك ىذه األمة من حيث يتأولون القرآن 

ر من عمى غير ما أنزل ا عز وجل بإعطاء االنقياد لمنفس واليوى واألغراض، ويؤكد ذلك بروز كثي
التوجيات التي ستبتعد عما ىو عميو النبي صمى ا عميو وسمم وصحابتو في الفكر والمنيج ومسمك الحركة 

 .(1)والعمل
ومن المؤسف أن العصر الحديث شيد بروز عدد من التوجيات من ىذا القبيل والتي منيا ما يستند 

الذي ألحق ضررا كبيرا بالدعوة إلى  إلى منظور سياسي محض في تصور الدين والتعبير عنو، ذلك التوجو
ا، وأصبح يمثل مشكمة عويصة في سبيميا، مما يجعل تصنيف ىذه المسألة عمى رأس قائمة المشكالت 

 التي تواجييا الدعوة في الفكر اإلسالمي المعاصر.
 وقبل التفصيل في الحديث عن ىذه اإلشكالية يجب الحديث عن مسألة تعتبر من الركائز األساسية
التي يقوم عمييا المنظور السياسي في تصور الدين، أال وىي مسألة وظيفة اإلنسان في ىذه الحياة الدنيوية 

 ومسؤوليتو عمى ىذا الكوكب األرضي. 
 أوال: ما هي وظيفة اإلنسان في الحياة األرضية ؟

الفمسفية قديما ىذا السؤال يعتبر من تساؤالت اإلنسان الكبرى التي شغمت كبريات العقول المتأممة و 
وحديثا، غير أن ا عز وجل نظرا إلى خطورة ىذا األمر قد تولى بنفسو اإلجابة عمى ىذا السؤال، حتى أنو 

وجعل سائر تعاليمو األخرى مما ينتظم  –القرآن الكريم  –جعل من ىذه اإلجابة نقطة ارتكاز خاصة في وحيو
أوال توضيح ىذه اإلجابة من خالل نصوص القرآن في سمك ىذه اإلجابة، وفي الصفحات التالية سأحاول 

 الكريم لننطمق منيا ثانيا فيما بعد إلى عرض المنظور السياسي لمدين.
إذا استقرأنا اآليات القرآنية بحثا عن اإلجابة اإلليية عمى السؤال المطروح فإننا نجد نوعين من 

 اآليات:
: تمك التي بينت مباشرة  الثانياإلنسان و: تمك التي تتحدث عن السبب الذي خمق من أجمو  األول

ما ىي وظيفة اإلنسان في األرض، وكال النوعين من اآليات وثيقة الصمة في اإلجابة عمى السؤال. ففي إطار 
ْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن﴾ ة عمى إن ىذه اآلية تدل داللة محكم (2)النوع األول نقرأ قولو تعالى : ﴿ َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

 أن " العبادة " ىي السبب الذي من أجمو خمق ا اإلنسان وجعل ساللتو في األرض.
ولكي يختبر ا البشر جعل ليم عمرا، وىي الفترة الزمنية التي تمتد من الميالد إلى الوفاة، يقضييا 

            لفترة االختبارية. اإلنسان في قاعة اختبار مزودة بكل الوسائل واآلليات التي سوف يحتاج إلييا في ىذه ا
ىنا نقرأ النوع الثاني من اآليات يذكر بكل وضوح بأن طبيعة الوظيفة التي كمف بيا كل إنسان ىي أداء 
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اختبار اإليمان والعبودية في الحياة األرضية، وقد دلت اآليات بأن عمة وضع اإلنسان في الحياة األرضية ىي 
فة االنسان إذا في ىذه الحياة ىي إتمام ىذا االختبار، وجميع ما في ىذا ، فتكون وظي(3)االختبار واالمتحان

 الكون إما أنو جعل ليساعد اإلنسان في اجتياز اختباره أم أن بعضيا يمثل وسائل االختبار نفسو.
ىو الموقف الذي الواضح من خالل استقراء عدد من اآليات المحكمات وىو الموقف نفسو كان  هذا

لصحابة والتابعين، ولم يحدث في األمر من شيء إال في عيد المعتزلة الذين قالوا بتعميل سائدا في عصر ا
األحكام التشريعية وفقا لمصالح العباد، ومن ثم أخرجوىا من باب االبتالء إلى باب المصالح ولم يمبث أن أثر 

ولكن تعميميم ذلك لم  (4)كامرأي المعتزلة في كثير من الفقياء المتأخرين، فذىب أكثرىم معيم في تعميل األح
يقدميم إلى تغيير نظرتيم تجاه الحياة األرضية من حيث كونيا مرحمة االختبار واالبتالء، وقد ظل األمر عمى 
ىذه الوتيرة إلى أن جاء العصر الحديث الذي يشيد ألول مرة إبداعات بشرية ضخمة غير مسبوقة المثيل في 

فاختطف األمر دىشة كثير من المفكرين المسممين، وقد ساءىم أن  مجال االختراعات والصناعات والعموم،
يتخمف المسممون عن الموكب وأن يتم ىذا اإلنجاز العمراني الضخم بأيادي أناس غير مسممين، األمر الذي 
قادىم إلى تأسيس نظريات وآراء بعيدة عن روح اإلسالم، كل ذلك بغرض تحريض المسممين عمى مشاركة ىذا 

عمراني الحديث، وفي كنف ىذه النظريات وتمك اآلراء تغيرت حقيقة األرض من كونيا مجرد قاعة الموكب ال
اختبار إلى كونيا ىي الغاية في حد ذاتيا، وتحولت مسألة عمارة األرض من كونيا ذريعة اختبار إلى كونيا 

 . (5)ىي الوظيفة الكبرى التي بسببيا خمق ا اإلنسان فييا
 سياسي في تصور الدينثانيا: المنظور ال

لم يتوقف األمر إلى ىذا الحد بل إن بعض المفكرين قد أحدثوا تغييرا جذريا في ىيكل الدين وجعل 
وجيتو وجية دنيوية محضة ال ىم ليم إال الحكم عمى الجماعات البشرية لتستقيم حياتيم عمى أساس سياسي. 

و مجرد نظام دنيوي يسوس حياة اإلنسان األرضية فيذا األستاذ أبو األعمى المودودي قد صور الدين عمى أن
عمى خير وجو، وقد حاول األستاذ المودودي التأكيد عمى ىذا النظام في كتبو المختمفة تأتي في طميعتيا 
حياؤه ( و ) المصطمحات  )نظرية اإلسالم السياسية( و)نظرية اإلسالم وىديو( و ) موجز تاريخ تجديد الدين وا 

 (6)الكريم ( . وخالصة ما قال األستاذ المودودي في ىذه الكتب أن الدين مرادف لمحكومةاألربعة في القرآن 
وأن األنبياء كميم بعثوا لتنفيذ ىذا النظام عن طريق االستيالء عمى مقاليد  (7)وىو النظام الشامل والكامل لمحياة

 .(8)الحكم والسياسة
كتابو ) المصطمحات األربعة في القرآن  وقد قدم األستاذ المودودي تصوره ىذا بصورة منظمة في
العبادة ( وجعل مفاىيم  -الدين -الرب -الكريم (. فقد غير في ىذا الكتاب مفاىيم الكممات األربعة ) اإللو

السياسة والحكم، العماد واألساس في نطاق كل مصطمح، فأصل األلوىية وجوىرىا عند األستاذ المودودي "ىو 
والعبادة بمعنى الخشوع والتذلل مأخوذة من  (10)فيي مترادفة مع الحاكمية والممكيةأما الربوبية  (9) السمطة

أما الدين فيقوم مقام نظام يتركب من أربعة  (11)تصور العبد الذي يخضع رأسو لسيده قبل أن يخضع قمبو
 أجزاء:
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 الحاكمية والسمطة العميا. -6
 الطاعة واإلذعان لتمك الحاكمية والسمطة . -6
 والعممي المتكون تحت سمطان تمك الحاكمية. النظام الفكري -4
المكافأة التي تكافئيا السمطة العميا عمى اتباع ذلك النظام واإلخالص لو أو عمى التمرد عميو  -3

 . (12)والعصيان لو
 :  (13)بينما الصحيح في نطاق ىذه المصطمحات ىو كاآلتي

 ثالثا: تصويب المنظور السياسي في تصور الدين
 ه :مصطمـح اإللـ – 1

         ليس جوىر ىذا المصطمح وأصل معناه ىو السمطة بل إن أصل معناه كما يقول ابن منظور : 
) أن الخمق يوليون إليو في حوائجيم ويضرعون إليو فيما يصيبيم ويفزعون إليو في كل ما ينوبيم كما يولو 

ت إلى فالن أي فزعت إليو، ألن ويقول الطبرسي : ) ومنيا أنو مشتق من قوليم : ألي (14)كل طفل إلى أمو (
وعمى ىذا  (17)) أليو أجاره وأمنو( (16)) ألو إذا تحير( (15)الخمق يأليون إليو أي يفزعون إليو في حوائجيم (

األساس يطمق مصطمح ) اإللو ( عمى تمك الذات التي يتصورىا اإلنسان مختمفة عنو إلى حد الحيرة والدىشة، 
 و إلييا بشوق ورغبة عظيمتين.ويحسبيا محيرة ومغيثة والتي يول

إن ىذا التصور لأللوىية يقتضي لزوما أن يكون ذلك الذي يتم إقراره ) إليا ( قادرا مقتدرا إذ كيف 
يتسنى لو قضاء حوائج الناس واستجابة دعواتيم إذا كان ال يقدر عمى شيء . يقول ابن منظور : ) ال يكون 

ن إليا حتى يكون معبودا وحتى يكون لعابده خا لقا ورازقا ومدبرا وعميو مقتدرا، فمن لم يكن كذلك فميس بإلو، وا 
والقرآن حين ينكر ألوىية األصنام واألوثان تكون حجتو الخاصة أن ىذه األشياء ال تممك  (18)عبد ظمما (

 . (19)القدرات واالختيارات التي تؤىميا لتكون آلية
أي أن األلوىية تقتضي أن يكون اإللو  غير أن ىذه األمور كميا تدخل ضمن مقتضيات األلوىية، 

قادرا مقتدرا ذا سمطان، فميس من أصل معنى ألو إذا ) اقتدر ( أو ) تسمط ( بل إن أصل معناه كما ذكرت 
سمفا . ثم إن مفيوم السمطة واالقتدار حين يقترن بمفظة ) اإللو ( كإحدى مقتضياتيا فإن ذلك ال يعني السمطة 

طة ا الميتافيزيقية المتعمقة بتدبير الكون وتصريف آياتو، ىذا الذي تدل عميو جميع السياسية أبدا بل يعني سم
 اآليات التي وردت فييا لفظة ) اإللو(.

من مثل قولو تعالى: ﴿ َلْو َكاَن ِفيِيَما  20أما اآليات التي وردت في سياق إثبات ألوىية ا السياسية
ا َيِصُفوَن ﴾َفسُ  ۚ  آِلَيٌة ِإالَّ المَُّو َلَفَسَدتَا  ٌو  (21) ْبَحاَن المَِّو َربِّ اْلَعْرِش َعمَّ وقولو تعالى : ﴿ َوُىَو الَِّذي ِفي السََّماِء ِإلََٰ

ٌو  نما تدل عمى أن ا ىو  (22) َوُىَو اْلَحِكيُم اْلَعِميُم ﴾ ۚ  َوِفي اأْلَْرِض ِإلََٰ فيي ال تحمل مفيوم السمطة السياسية وا 
 . ( 23)الفسيح وأنو وحده يدبر األمر وبيده كل شيء بالمفيوم الميتافيزيقياإللو الوحيد في ىذا الكون 

 مصطمح "الرب" : -2
ليس أصل معنى ىذا المصطمح " ىو الحاكم أو الممك " بل أصل معناه من التربية وىو: )تبميغ  

ن المنشئ وبما أن تبميغ الشيء إلى كمالو شيئا فشيئا يقتضي أن يكو  (24)الشيء إلى كمالو شيئا فشيئا(
ال كيف يتسنى لو مثل ىذا اإلنشاء  والمربي ممن لو القدرة وسمطان التصرف عمى الشيء الذي ينشئو وا 
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والتربية لذا يقترن مصطمح الرب مفيوم السيادة والتممك والرئاسة بصفتو مقتضى من مقتضيات المعنى 
سياسي بل بالمعاني الميتافيزيقية أي األصمي. غير أن اقتران ىذه المفاىيم بمصطمح الرب ال يكون بالمعنى ال

أن ا عز وجل ىو الذي أنشأ وينشئ الكائنات ويبمغيم حاال فحاال إلى حد التمام، وىو الذي بيده القدرة 
 والسيادة والسمطة المطمقة لمتصرف في شؤون الكون وأمور السماوات واألرض.

أما اآليات التي أوردت إلثبات المعاني ىذا ما يثبت من قراءة اآليات التي وردت فييا لفظة الرب، 
اٍم السياسية في مصطمح الرب من مثل قولو تعالى: ﴿ ِإنَّ َربَُّكُم المَُّو الَِّذي َخَمَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّ

َراٍت ِبَأْمِرِه ثُمَّ اْسَتَوىَٰ َعَمى اْلَعْرِش ُيْغِشي المَّْيَل النََّياَر َيْطُمُبُو َحِثيثًا َوالشَّمْ  َأاَل َلُو اْلَخْمُق  ۚ  َس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ
فإنيا ال تدل عمى شيء من ذلك . فالمقصود ب )األمر ( في قولو  (25) تََباَرَك المَُّو َربُّ اْلَعاَلِميَن ﴾ ۚ  َواأْلَْمُر 

د بو أمر ا المتعمق بتدبير الكون تعالى ) أال لو الخمق واألمر ( ليس لوائح وأحكاما سياسية بل المقصو 
 . 26وتصريف اآليات 

 مصطمح "العبادة" : -3
الذي يخضع رأسو قبل أن يخضع قمبو بل أصل معناه كما  العبدمصطمح العبادة ليس مشتقا من 

والمقصود بالخضوع والتذلل ىو ما يختمج في قمب  (27)قال أبو السعود : ) أقصى غاية التذلل والخضوع (
من شعور بالذلة والعجز، وعندما يشتد ىذا الشعور ويبمغ أقصاه أمام ذات ما فذلك يسمى عبادة .  اإلنسان

 ويتحقق أصل العبادة حتى في حالة عدم تحقق الطاعة الخارجية، وفي ىذا يقول ابن سيده في المخصص : 
ذا األساس سمى وعمى ى (28)) وكل خضوع ليس فوقو خضوع فيو عبادة طاعة كان لممعبود أو غير طاعة (

رسول ا صمى ا عميو وسمم الدعاء، وىي ضراعة قمبية وأحاسيس داخمية يتوجو بيا العبد إلى معبوده 
عبادة، مما يدل عمى أن أصل العبادة ىو ما يحدث عمى مستوى القمب، واإلنسان حين تتحقق عمى مستوى 

عو من جراء ما يحس بو إال أن يرتمي أمامو قمبو غاية الخضوع وأقصى التذلل  رب العالمين فإنو ال يس
راكعا ساجدا وينبغي مرضاتو في كل لحظة وفي كل شيء من شؤون الحياة. فالطاعات الخارجية، ما ىي إال 

 تعبيرات تمقائية ظاىرية عن عبادة داخمية. وقد حدد ا صورىا وأشكاليا أوقاتيا.
جعل اإلذعان الخارجي لمقوانين واألحكام ىو ىذه ىي حقيقة العبادة والطاعة . أما أن نأتي فن

أصل العبادة، والخضوع والتذلل من مقتضياتو فذلك ما لم ينزل ا بو من سمطان، فالعبادة ليست الخضوع 
لمجموعة من الموائح واألحكام السياسية الصادرة من حاكم سياسي معين بل ىي الخضوع والتذلل  رب 

ن كان ىذا الخضو  ع والتذلل يقتضي أن يكون المؤمن مطيعا  حتى في الحياة السياسية وما العالمين، وا 
 يتعمق بالشؤون الدولية.

 مصطمح الدين:-4
إن مصطمح ) الدين ( ال يرادف ) النظام الحكومي ( كما يذىب إليو المنظور السياسي، بل إن 

ايا االلتزام بيا، كما يجعل ىذا ىذا التصور يجعل الدين مجرد أحكام سياسية ولوائح حكومية يطمب من الرع
التصور عالقة العابد بالمعبود مجرد رباط سياسي قانوني كالذي يكون بين الحاكم والمحكوم وبين العبد 
وسيده، مما يحول المسممين إلى غثاء كغثاء السيل ال تخشع قموبيم لذكر ا وال تتجافى جنوبيم عن 
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ض. وال تغمر قموبيم مشاعر الذل واالستكانة والضراعة واإلنابة المضاجع رغبة ورىبة لجبار السماوات واألر 
 والبكي  سجدا وقياما.

فالدين في أصل معناه من الذل وىو ذل ليس كأي ذل، بل ىو ذل أمام خالق السماوات واألرض 
إلى الرؤوف الودود، لذلك تصحبو مشاعر الخوف والمحبة والوالء والتوكل، تمك المشاعر التي تجد طريقيا 

الخارج عبر الدعاء المخمص تارة، وفيضان الدموع تارة أخرى. وعبر عبادة ا كأننا نراه تارة والفرار إليو 
وااللتجاء إليو في كل صغيرة وكبيرة تارة أخرى. عبر استباق الخيرات تارة والمبالغة في تنفيذ مرضاتو 

 واالنتصار ألوامره وتشريعاتو تارة أخرى.
اذ المودودي أن المنظور الجديد الذي أضفاه عمى ىذه المصطمحات بغية وعندما رأى األست

تصوير الدين تصويرا سياسيا ال يوجد لو تواصل تاريخي عبر تراث إسالمي ضخم منذ عيد التابعين إلى وقت 
ميالد ىذا المنظور عمى يديو، فال أبو جعفر الطبري وال ابن كثير وال الزمخشري وال بعض المفسرين الذين 
ولدوا قبل األستاذ المودودي ال أحد منيم يذىب إلى ىذا المنظور عند تفسيره لمئات اآليات التي تكررت فييا 
ىذه المصطمحات، حتى مقوالت المحدثين والفقياء وسائر العمماء المسممين في جميع التخصصات ال تدل 

 عمى أنيم أدركوا ىذا المنظور عند تناوليم ليذه المصطمحات.
األستاذ المودودي ىذا والحظ أن التراث اإلسالمي الطويل ال مكان فيو ليذا المنظور  عندما رأى

أصبح يبرر بأن ىذا المنظور ىو الذي كان سائدا في عيد التنزيل: ) ولكنو في القرون التي تمت ذلك العصر 
ي كانت شائعة بين الزاىر جعمت تتبدل المعاني األصمية الصحيحة لجميع تمك الكممات، وتمك المعاني الت

القوم عصر نزول القرآن، حتى أخذت تضيق كل كممة من تمكم الكممات األربع عما كانت تتسع لو وتحيط بو 
                  (29)من قبل، وعادت منحصرة في معان ضيقة محددة، ومخصوصة، بمدلوالت غامضة مستبيمة (

 :وقد أرجع ذلك إلى سببين 
والمقصود  -لسميم ونضوب معين العربية الخالصة في العصور المتأخرة قمة الذوق العربي ااألول: 

 بالعصور المتأخرة جميع العصور التي تمت عصر نزول القرآن.
       إن الذين ولدوا في المجتمع اإلسالمي ونشئوا فيو، لم يكن قد بقي ليم من معاني كممات الثاني:

ما كان شائعا في المجتمع الجاىمي وقت نزول القرآن، وألجل ) اإللو ( و) الرب ( و) العبادة ( و) الدين ( 
ىذين السببين أصبح المغويون والمفسرون في العصور المتأخرة يشرحون أكثر كممات القرآن في معاجم المغة 

 .(30)وكتب التفسير بالمعاني التي فيميا المتأخرون من المسممين بدال من معانييا المغوية األصمية"
ير الذي ذىب إليو األستاذ المودودي ليضفي شرعية عمى المنظور الجديد الذي يقترحو إن ىذا التبر  

لممصطمحات األربعة ليو تبرير غريب من نوعو، إذ أنو يسمخ جميع العصور اإلسالمية من اإليمان والعبادة 
اإلسالمي ونشئوا فيو والتدين. إذ أن األمر لو كان كما يقول األستاذ المودودي بأن ) الذين ولدوا في المجتمع 

ما كان شائعا في المجتمع الجاىمي وقت  لدينوا العبادةو الربو اإللهلم يكن قد بقي ليم من معاني كممات 
نزول القرآن (  فمو كان األمر كذلك أفال يعني ىذا أن المسممين جميعا الذين مروا طيمة أربعة عشر قرنا منذ 

لم يكن أحد منيم مؤمنا باإللو وىو ال يفقو معاني كممة اإللو ؟ وال عيد التابعين إلى عصر األستاذ المودودي 
فكيف يتسنى اإلخالص لمرب إذا كان أحد ال  الربأحد منيم عبَد ا ألنو لم يكن قد بقي ليم من معاني كممة 
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 أحد منيم ، والالعبادة، وال أحد منيم عبَد ا ألنو لم يكن قد بقي ليم من معاني كممة الربيفقو ماذا يعني 
 31تدين ألنو كان في جيل عن معاني الدين.

وىل يعني ىذا أن المسممين جميعا الذين ماتوا خالل القرون اإلسالمية الطويمة حتى عصر األستاذ 
المودودي كميم ماتوا عمى الشرك والوثنية والالدينية؟ نعم ربما كان األمر ىكذا عمى حد زعم األستاذ المودودي 

بارتو التالية: ) في الواقع أنو بغياب ىذه المصطمحات األربعة غاب عنا معظم تعاليم القرآن( كما تشير إليو ع
وكانت النتيجة أن تعذر عمى الناس أن يدركوا حتى الغرض الحقيقي والمقصد الجوىري من دعوة القرآن فإذا 

يا لما تركوا األصنام واعتزلوا دعاىم القرآن أال يتخذوا من دون ا إليا، ظنوا أنيم وفوا مطالبة القرآن حق
ما عدا األوثان واألصنام، وىم ال  اإللهاألوثان، والحال أنيم ال يزالون متشبثين بكل ما يسعو ويحيط بو مفيوم 

ذا ناداىم القرآن أن ا تعالى ىو الرب فال تتخذوا من  يشعرون أنيم بعمميم ذلك قد اتخذوا غير ا آلية، وا 
نحن أوالء ال نعتقد من دون ا مربيا لنا ومتعيدا ألمرنا، وبذلك قد كممت عقيدتنا في باب دونو ربا، قالوا ىا 

 الربالتوحيد، والواقع أنو قد أذعن أكثرىم لربوبية غير ا من حيث المعاني األخرى التي تطمق عمييا كممة 
ذا خاطبيم القرآن أن اعبدوا ا واجتنبوا الط -المربي-غير ىذا المعنى اغوت، قالوا: ال نعبد األوثان ونبغض وا 

الشيطان ونمعنو وال نخشع إال ، فقد امتثمنا ىذا األمر القرآني أيضا امتثاال، والحال أنيم ال يزالون متمسكين 
الميم إال  –بأذيال الطواغيت األخرى غير األصنام المنحوتة من األحجار، وقد خصوا سائر ضروب العبادة 

فإنو ال يفيم من معنى إخالص الدين  تعالى غير أن ينتحل المرء  الدينوقل مثل ذلك في لغير ا،  -التألو
ما يسمونو الديانة اإلسالمية وأال يبقى في ممة الينادك أو الييود أو النصارى. ومن ىنا يزعم كل من ىو 

يخمصوا دينيم  تعالى  معدود من أىل الديانة اإلسالمية أنو قد أخمص دينو  والحق أن أغمبيتيم ممن لم
 . (32)( الدينمن حيث المعاني الواسعة التي تشمل عمييا كممة 

والحقيقة أن مثل ىذه االتيامات الموجية إلى جميع العصور اإلسالمية وخمو تراث األمة بالكامل من  
ة عمى أن التصورات التي توصل إلييا األستاذ المودودي حول ىذه المصطمحات األربعة يحمل داللة واضح

ىذه التصورات ىي محض ابتداع من قبل األستاذ المودودي وألول مرة في تاريخ الفكر اإلسالمي، وأنيا لم 
تكن موجودة أصال في عيد التنزيل كما يرى األستاذ المودودي، إذ إن ىذه التصورات حول ىذه المصطمحات 

ودة في عصر التنزيل لنقميا الصحابة إلى األربعة، التي ىي أساس األساسيات في حياة المؤمن لو كانت موج
التابعين ثم ىم بدورىم إلى أتباعيم وىكذا، ولكنا قد وجدناىا مكتوبة في كتب المغة والتفاسير، إذ إن ىذه الكتب 
ليست عبارة عن آراء ارتآىا أصحابيا فحسب، بل ىي أيضا نقل أمين لمتوجييات والتصورات السائدة في عيد 

 ما كانت تتعمق بالمصطمحات المغوية أو ما كانت تتصل بالمفاىيم الدينية.التنزيل سواء منيا 
ومما يدل عمى كون تمك التصورات من استحداث األستاذ المودودي اعترافو الصريح بأنو كان 
يعرض ىذه التصورات في مقاالت عديدة، قبل تأليفو لكتاب ) المصطمحات األربعة في القرآن ( من غير 

ولكنو حين الحظ أن الناس ال يوافقون رأيو المجرد من  (33)ومن غير استناد إلى معاجم المغة استشياد بالقرآن
أدلة قرآنية ومعجمية أقبل عمى القرآن وعمى معاجم المغة باحثا عن آيات تؤيده في رأيو وأقوال يستند إلييا، 

مكن أن يقنع الذين ال يرون يدل عمى ىذا عبارتو الصريحة التي قال فييا:) والظاىر أن رأيي الشخصي ال ي
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رأيي وال يوافقونني عميو عمى األقل، فأردت في ىذه الرسالة أن أبين المعاني الكاممة الشاممة ليذه 
 . (34)المصطمحات األربعة، من دون أن آتي في ذلك بقول ال يؤيده القرآن أو برأي ال يستند إلى معاجم المغة( 

اذ المودودي كون النظرية أوال ثم أسقطيا عمى القرآن ترى أال يشير ىذا بكل وضوح بأن األست 
والمغة؟ إذ لو كانت نظريتو نابعة عن دراسة القرآن والمغة لكنا قد وجدناىا مدعمة بآيات قرآنية واستشيادات 
لغوية منذ أول بروزىا، وبما أنيا لم تكن كذلك فيذا يدل عمى أن القرآن والمغة أقحما عمييا من بعد إقحاما، 

                  عمييما ما ال يحتمالن. ويمكن ألي قارئ فطن اكتشاف ىذا اإلقحام من خالل كتابو وحمال
 ) المصطمحات األربعة(.

أما الخطوات التي سار عمييا األستاذ المودودي في إثبات المعاني السياسية في محيط كل 
واحدة، ثم بإحالل المقتضيات محل  مصطمح، فيي أنو قام في البدء بوضع أصل الشيء ومقتضياتو في سوية

األصل وتفريع األشياء األخرى عنيا، ثم في المرحمة الثالثة أبرز المقتضيات عمى أنيا ىي الدعوة األصمية 
 .(35)واألساسية لمقرآن 

وفي إطار ما أسماه األستاذ المودودي المعاني الشاممة لكل مصطمح، قام قبل تحديد حقيقة المصطمح وكنيو 
د من اآليات من مواضع متعددة ثم استدل بيا عمى أن ىذا المصطمح أو ذاك استعمل ليذه المعاني تجميع عد
لمعان أربعة، ثم استنتج منيا  والدينلمعان ثالثة،  والعبادةلمعان خمسة،  والربلمعان خمسة،  إلهالمتفرقة: 

 .36معنى شامال تجمع ىذه المعاني المختمفة كميا 
ختمفة لمفظة واحدة من سياق مختمف وصياغة مفيوم موحد من كل تمك ثم إن تجميع استخدامات م

االستخدامات خطأ منيجي، إذ إن األلفاظ الدالة عمى أكثر من معنى ال تدل عمى كل تمك المعاني في آن 
واحد، بل إن داللتيا عمى ىذا المعنى ال تدل عمى كل تمك المعاني في آن واحد، بل إن داللتيا عمى ىذا 

و ذاك تكون حسب السياق، أما إذا قام أحد بدمج كل تمك المعاني المختمفة في معنى واحد جديد، المعنى أ
وأصبح يسميو معنى كامال وشامال لمفظة بحيث كمما تطمق وفي أي سياق ترد فإنيا ستدل عمى كل تمك 

 .37قواعد داللة األلفاظ المعاني المختمفة الكاممة الشاممة، فإن ىذا العمل سيكون مرفوضا وفقا لمناىج المغة و 
فبمثل ىذه المناىج الخاطئة في التفكير بنى األستاذ المودودي تصوراتو عن المصطمحات األربعة 
التي ىي قوام الدين وأساسو، ثم أقام عمى ىذا التصور الخاطئ صرح أفكاره، تمك األفكار التي لقيت رواجا 

كتبو إلى مختمف المغات، فتأثر بيا األجيال اإلسالمية واسعا في أرجاء العالم اإلسالمي، وبخاصة بعد ترجمة 
 .38المعاصرة 

 رابعا: أثر المنظور السياسي في تصور الدين عمى مسيرة الدعوة إلى اهلل.
إن المفيوم السياسي لمدين الذي لقي رواجا بين الناس قد أثر عمى مسيرة الدعوة سمبا بصورة قمما نرى ليا 

ذا المفيوم كل شيء في بنية الدعوة، فمقد أصبح ىدف الدعوة في نطاق المفيوم مثيال في التاريخ، فقد غير ى
                                                                                                        اإللحاد.و  بدال من تغيير القموب وتطييرىا من أدران الشرك والوثنية والكفر (39)ىو قمب األنظمة الحاكمة

أما الدعاة الذين تشبعوا بيذه األفكار دون تمحيص أصبحوا يناطحون الحكام في كل مكان، حتى أصبحت 
الدعوة عنوانا لمصراع السياسي والتنافس عمى الحكم، بل أصبحت عنوانا لإلرىاب وسفك الدماء مما جعل 

مشتقاتيا والدعاة وأتباعيم. والضحية الكبرى الناس سواء أكانوا حكاما أم محكومين، عمى خيفة من الدعوة و 
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في ىذا الصدد ىم غير المسممين الذين أصبحوا في رىبة وتوجس دائمين من اإلسالم لما يشاىدونو كل يوم 
 من أحداث الدعوة الدامية.

والذي يزيد الطين بمة أن الشباب المسممين الدارسين بالجامعات الغربية ينخرطون في سمك ىذه التصورات 
السياسية والدموية ثم ينشطون لترجمة أعمال تتبنى ىذه التصورات فيقومون بترويجيا في األسواق 

، تمك الكتب التي يتمقفيا الباحثون الغربيون ويستنبطون منيا صورة اإلسالم المشوىة فيقومون (40)الغربية
د أدت جممة ىذه األمور بواجب تحذير أبناء جنسيم عما يسمونو الخطر اإلسالمي تحت عناوين مختمفة. وق

إلى نفور غير المسممين عن اإلسالم والتوجس منو. وبذلك أصبح التصور السياسي الذي اخترعو األستاذ 
المودودي لمدين بمثابة صد الناس عن سبيل ا، سواء أكان ذلك فيما يتعمق بصرف الدعاة عن واجية 

 تنفير غير المسممين عن اإلسالم بشكل ما. الدعوة إلى واجية الحكم والسياسة، أم كان ذلك في إطار
                                                                                                  خاتمة: 

 :من أىم النتائج التي وصمنا إلييا من خالل ىذا المقال
 الختبار واالمتحان واالبتالء.إن عمة وضع اإلنسان في الحياة األرضية، وغاية وجوده فييا ىو ا .6
إن بعض المفكرين في الفكر اإلسالمي المعاصر قد أحدثوا تغييرا جذريا في ىيكل الدين وجعل  .6

 وجيتو وجية دنيوية محضة ىدفيم استقامة الحياة عمى أساس سياسي ليس إال.
اإلنسان عمى األستاذ أبو األعمى المودودي قد صور الدين عمى أنو مجرد نظام دنيوي يسوس حياة  .4

 خير وجو.
خمو تراث األمة بالكامل من التصورات التي توصل إلييا األستاذ المودودي حول ىذه المصطمحات  .3

األربعة يحمل داللة واضحة عمى أن ىذه التصورات وجدت ألول مرة في تاريخ الفكر اإلسالمي منذ 
 عيد التنزيل.

 ون النظرية أوال ثم أسقطيا عمى القرآن والمغة؟ الخطأ المنيجي الذي وقع فيو األستاذ المودودي أنو ك .2
إن المفيوم السياسي لمدين الذي لقي رواجا بين الناس قد أثر عمى مسيرة الدعوة سمبا بصورة قمما  .1

 نرى ليا مثيال في تاريخ الفكر اإلسالمي.
أدت جممة ىذه التصورات الخاطئة إلى صرف الدعاة عن واجية الدعوة والنفور من اإلسالم  .7

 التوجس منو.و 
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القيامةلمعنى  الدينعلى سبٌل المثال وردت لفظة  
 

ووردت أٌضا للداللة على المعتقدات األساسٌة
 

فهل ٌجوز وفقا لقواعد اللغة 
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