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المقدمة

يرتبط تطور التجديد اإلسالمي، كحركة اجتماعية، ارتباًطا وثيًقا بتاريخ حياة أشخاص 
عن  وتحدثوا  التكوينية،  األفكار  بطرح  ساهموا  اللذين  فهم  الفكرية؛  وإسهاماتهم  معينين 
تطرح  التي  األفكار  تحديد  طريق  عن  العام  الرأي  وشكلوا  االجتماعية،  الفئات  مخاوف 
للنقاش، وربطهم بين التجارب الشخصية واالجتماعية وبين األسئلة المعنية بمفاهيم متعددة 
بتشكيل  األشخاص  هؤالء  ساهم  باختصار،  والخالص.  والشر  والخير  والعدل  كالحرية 
نجد  ولهذا،  جديد.  خطاب  لطرح  االجتماعية  الدوافع  أو  التحركات  تستخدم  أيديولوجيا 
1979(، وآية اهلل الخميني   - أن السير الذاتية، وأفكار أشخاص كموالنا المودودي )1903 
)1900 - 1989(، وسيد قطب )1906 - 1966(، ذات أهمية جوهرية في التحقيق التاريخي 
التجديد  تحديد جذور  تساعدنا على  فهي  المعاصر وفهمه.  الخطاب اإلسالمي  أفكار  في 
اإلسالمي ضمن أحداث ومواقع معينة، كما أنها تحصر التفسيرات العامة التي تتمحور حول 

تأثير مواضيع كالثورة الصناعية، والتمدن، واإلمبريالية، والتنمية غير المتوازنة. 

وتستحق حياة موالنا السيد أبو األعلى المودودي وأفكاره أن نوليها أهمية خاصة لعدة 
منهجية  سياسية  قراءة  طوروا  الذين  اإلسالميين  المفكرين  أول  أحد  كان  فموالنا  أسباب؛ 
لإلسالم، ووضع خطًطا للعمل االجتماعي ليحقق رؤيته. حيث ساهم وضعه أليديولوجيا 
الفضاء  خلق  في  اإلسالمية،  للدولة  المفصل  تنظيمه  في  بوضوح  تظهر  مترابطة،  إسالمية 
الالزم الذي أدى النتعاش حركة التجديد المعاصرة. كما اشتهر المودودي بإنتاجه الفكري 
الغزير، الذي ساهم العمل الدؤوب لحزبه »الجماعة اإلسالمية«، الذي بدأ أواًل في الهند ثم 
امتد إلى باكستان، في انتشار أعماله انتشاًرا واسًعا جًدا. وُيَعدُّ المودودي، دون أدنى شك، 
آراؤه  أثَّرت  المعاصرة)1). وقد  التجديد اإلسالمي  المؤثرة في حركة  أحد أهم الشخصيات 
على التجديد اإلسالمي في العالم اإلسالمي من المغرب وحتى ماليزيا، تارًكا بصمته على 

 Said Amir Arjomand, «The Emergence of Islamic Political Ideologies», in James A. Beckford  (1(
and Thomas Luckmann, eds, The Changing Face of Religion (London, 1989(, pp. 111-112.
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1979). كما   - مفكرين من أمثال سيد قطب، وخالل أحداث كالثورة اإليرانية عام )1978 
إفريقية وجنوب شرق  الوسطى، وشمال  آسيا  التجديد اإلسالمي عبر  انتشار  أنه ساهم في 
ومبادئه  وأهدافه  التجديد اإلسالمي  تطور  في  المودودي  تأثير مساهمات  بلغ  آسيا)1). وقد 
ولغته مبلًغا كبيًرا بحيث أصبح من غير الممكن فهم هذه المساهمات فهًما دقيًقا دون معرفة 

جيدة لحياته وأفكاره.

 إن هدفي من كتابة هذا الكتاب هو الوصول لفهم أعمق لظاهرة التجديد اإلسالمي عبر 
دراسة منهجية لحياة موالنا المودودي وأفكاره؛ إذ توفر سيرته الذاتية رؤية جديدة لبدايات 
التجديد اإلسالمي، وتفسر أيديولجيته طبيعة هذا التجديد كتيار فكري وحركة سياسية. وهذا 
الثنائي يوضح كيفية ارتباط حججه بالتأثيرات التكوينية واألحداث األساسية التي شكلتها؛ 

حيث يمكننا اعتبار هذه السيرة الذاتية السياق الذي شّكل أيديولوجيته. 

وتوضح حياة المودودي وأفكاره أن التجديد اإلسالمي لم يكن مجرد ردة فعل ناتجة عن 
الرفض الثقافي للغرب. ففي حالة المودودي على األقل، نجد أن التجديد اإلسالمي يرتبط 
المجتمعات  في  القوة  ومفهوم  الهوية،  تشكيل  على  وتأثيرها  الطائفية  السياسة  مثل  بأمور 
أنها  إال  للغرب،  مناهضة  كانت  المودودي  حجج  أن  من  الرغم  وعلى  والقومية.  التعددية 
وقد  البريطانية.  الهند  في  السلطة  على  وهندوسي  إسالمي  تنافس  صميم  من  نابعة  كانت 
سعى المودودي لتفسير اإلسالم تفسيًرا يحد من التعايش الثقافي الذي كان يبشر به حزب 

حول تأثير المودودي على تعبيرات التجديد اإلسالمي في الغرب والعالم العربي وأفغانستان وإيران وماليزيا، انظر:  (1(
 Larry Poston, Islamic Da’wah in the West: Muslim Missionary Activity and the Dynamics
 of Conversion to Islam (New York, 1992(, pp. 64 - 93; Philip Lewis, Islamic Britain:
 Religion, Politics and Identity among Brit- ish Muslims (London, 1994(, pp. 102 - 112.
 Emmanuel Sivan, Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics (New Haven,
 Conn., 1985(; John L. Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality? (New York, 1992(,
 pp. 154 - 155; Ahmad S. Mousalli, Radical Islamic Fundamentalism: The Ideological and
 Political Discourse oj Sayyid Qutb (Beirut, 1992(; Abdelwahab El-Affendi, «The Long March
 from Lahore to Khartoum: Beyond the ‘Muslim Reformation», British Society for Middle
 Eastern Studies Bulletin 17.2 (1990(: 138 - 139; Abdel Azim Ramadan, «Fundamentalist
 Influence in Egypt: The Strategies of the Muslim Brotherhood and the Takfir Groups»,
 in Martin E. Marty and R. Scott Appelby, eds., Fundamentalisms and the State: Remaking
 Polities, Economies, and Militance (Chicago, 1993(, pp. 156 - 161; Olivier Roy, Islam and
 Resistance in Afghanistan, 2nd ed. (New York, 1990(, pp. 68 - 70, 80; Said Amir Arjomand,
 The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran (New York, 1988(, p. 107; and
Zainah Anwar, Islamic Fundamentalism in Malaysia, 2nd ed. (Kuala Lumpur, 1989(.
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المؤتمر الوطني الهندي)1). وبهذا نجد أن التجديد اإلسالمي عمل على تشكيل هوية جديدة 
استطاعت التنافس مع كل من الهوية اإلسالمية التقليدية والهوية القومية العلمانية. ويمكن 
تعريف هذه الهوية بشكل عام بتخيل مجتمع إسالمي جديد يختلف عن هاتين الهويتين)2). 
ولتحقيق ذلك، تستفيد هذه الهوية من الغرب الذي تتحداه وتستخدم أدواته لتحقيق أهدافها، 
خاصة في االستعاضة بالكتابة عن النقل الشفهي التقليدي الذي كان شائًعا في الفكر والحياة 
اإلسالمية حتى ذلك الوقت)3)؛ إذ كانت الجماعة اإلسالمية تقوم بنشر النصوص التي تساهم 
في خلق بيئة تنصهر فيها األيديولوجيا بالهموم االجتماعية، مما يؤدي لخلق حركة جماعية 
أداًة  أو  الدين يمكن أن يكون عنصًرا  قادرة على تأسيس األمة اإلسالمية)4). وبهذا نجد أن 
منافسة حامية  الجماعة اإلسالمية  القومية. كما خاضت نصوص حزب  الهوية  للتعبير عن 
مع البروباغاندا القومية في سبيل الفوز بعقول وقلوب المسلمين، حيث حاولت اللعب على 
وتر المخيال السياسي االجتماعي، وذلك بخلق صورة لمجتمع إسالمي مثالي يكون ملجًأ 
الخيار  التجديد اإلسالمي  أن يجعل  المودودي في  ذاته. ونجح  الوقت  في  للتمكين  وأداة 
األيديولوجي لكل من يشعر بأنه مهمش أو من طبقة وضيعة ويخشى االضطراب االجتماعي. 

 Seyyed Vali Reza Nasr, «Communalism and Fundamentalism: A Re-examination of the  (1(
Origins of Islamic Fundamentalism», Contention 4.2 (winter 1995(: 121-139.

استخدم مصطلح »تخيل« هنا ليؤدي ذات المعنى الذي استخدمه بندكت أندرسون في كتابه الجماعات المتخيلة.  (2(
 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of  
Nationalism, 2nd ed. (New York, .1991(.

من أجل المزيد حول تأثير الطباعة على المجتمع المسلم في شرق إفريقية انظر:  (3(
 Francis Robinson, «Technology and Religious Change: Islam and the Impact of Print»,
 Modern Asian Studies 27.1 (February 1993(: 229 - 251. For more on the use of texts to
 define Muslim identity and community, see Timothy Mitchell, Colonising Egypt (Cambridge,
 1988(, pp. 128 - 160; David B. Edwards, «Summoning Muslims: Print, Politics, and Religious
 Ideology in Afghanistan», Journal of Asian Studies 53.3 (August 1993(: 609628; and Barbara
 D. Metcalf, «Living Hadith in the Tablighi Jama’at», Journal of Asian Studies 53.3 (August
1993(: 584 - 608.

من أجل نقاش نظري لهذه القضية، انظر:  (4(
 Robert Wuthnow, Communities of Discourse: Ideology and Social Structure in the Reformation,
 the Enlightenment, and European Socialism (Cambridge, Mass., 1989(, pp. 3, 10, and Robert
 Wuthnow and Matthew P. Lawson, «Sources of Christian Fundamentalism in the United
 States», in Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds., Accounting for Fundamentalisms
 (Chicago, 1994(, p. 23.
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في  المسلم  المجتمع  شهدها  وتحوالت  تقلبات  فترة  خالل  المودودي  أفكار  تشكلت 
كان  حيث  المجتمع،  على  تخيم  كانت  التي  الشديد  اليأس  بحالة  آراؤه  تأثرت  فقد  الهند. 
يفتقرون  الوقت  ذلك  في  المسلمون  وكان  األزمة.  هذه  من  للخروج  حلول  إيجاد  يحاول 
للتوافق السياسي والقيادة الموحدة، فقد كانوا مشتتين بين الحدود اللغوية والعرقية، وتسيطر 
عليهم البنى التقليدية للسلطة. وكان المودودي يهدف إلى الحد من هذا التدهور، وتمكين 
األمة من استعادة السلطة، وهو طموح شبيه بطموح مناصري الخالفة من قبله من المسلمين 
الهنود الذين حاولوا الحفاظ على مؤسسات الخالفة بعد الحرب العالمية األولى. ولتحقيق 
بين  والوفاق  الوحدة  وتعزيز  اإلسالمية،  الهوية  تأكيد  على  المودودي  عمل  الهدف،  هذا 
المسلمين لضمان مناقشة مطالبهم على المستوى الوطني. وما إن يتم تحقيق هذا المسعى، 
اإلسالمية،  الثقافية  الرموز  في  متأصلة  سياسية  بنى  تأسيس  من  حينها  المجتمع  سيتمكن 
قادرة على الحفاظ على استمرارية حركة تستند إلى قاعدة جماهيرية عريضة ضمن السياق 

السياسي الحديث)1).

والخطوة األولى لتحقيق ذلك كانت عبر ترسيخ هوية إسالمية هندية قادرة على مواجهة 
كٍل من الفراغ الناتج عن انتهاء النظام االستعماري، والطموحات السياسية للغالبية الهندوسية. 
كانت رؤية المودودي نابعة من جذور تقاليد الثقافة اإلسالمية - الهندية، والوعي السياسي، 
أجندة  ووضع  للعالم  الهند  في  المسلمين  نظرة  شكل  الذي  اإلسالمي  الحكم  وميراث 
لسياسات المسلمين. وكان المودودي مدفوًعا بشكل واضح بهذه الرؤية »التي كانت تميل 
للتأكيد على الفصل بين المسلمين وغير المسلمين، ورفض االزدواجية التي تفرض قانون 
غير المسلمين على المسلمين«)2). وعلى الرغم من أن المودودي كان قومًيا هندًيا في إحدى 
مراحل حياته، إال أنه استسلم إلغراء الطائفية اإلسالمية في الفترة الالحقة لسقوط الخالفة، 
 Shuddhi and( التابعة لحركتي شودهي وسانغثان بعد مواجهته لحركة النهضة الهندوسية 
Sangathan(، والهيمنة الهندوسية الجلية على حزب المؤتمر الهندي الوطني تحت زعامة 

مهاتما غاندي. وفهم المودودي، كونه ناشط سياسي، أهمية اإلسالم كرمز قادر على حشد 

من أجل نقاش دور اإلسالم في تشكيل الحركات االجتماعية، انظر:  (1(
 Ira M.  Lapidus,«Islamic Political Movements: Patterns of Historical Change», in Edmund
 Burke III and Ira M. Lapidus, eds., Islam, Politics, and Social Movements (Berkeley,
 1988(, pp. 3 - 16.
Farzana Shaikh, Community and Consensus in Islam: Muslim Representation in Colo-  (2(
 nial India, 1860-1947 (Cambridge, 1989(, p. 6.
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وتعبئة المجتمع اإلسالمي، وإضفاء صبغة شرعية على العمل السياسي. تغير جوهر العديد 
من هذه األفكار في وقت الحق، سواء ضمن أعمال المودودي، أو في كتابات المفكرين 
أثر واضح  ترك  أن هذه األفكار استطاعت  إال  العالم اإلسالمي،  اإلسالميين اآلخرين عبر 

على الصراع على تشكيل هوية إسالمية في الهند قبل الفصل. 

تعمدت  أنها  كما  كأداة،  الطائفية  استخدمت  اإلسالمية  النخبة  أن  براس  باول  يزعم 
استغالل اإلسالم لتحقيق مكاسب سياسية)1). أما فرانسيس روبنسون، فقد وجد جذور ذلك 
المودودي  أن حالة  الوهلة األولى  لنا من  يبدو  ذاته)2). وقد  الدين اإلسالمي  في توجيهات 
إال  اإلسالمي،  بالتجديد  لالهتمام  دفعته  السياسية  الطموحات  أن  في  براس  نظرية  تدعم 
السياسية  خياراته  كانت  حيث  للسياسة؛  علمانية  نظرة  مطلًقا  يملك  يكن  لم  المودودي  أن 
مدفوعة دائًما، ولدرجات متفاوته بدينه وإيمانه. ونحن ال نقول أنه كان مدفوًعا بقيم أساسية 
من صميم اإلسالم، أو توجيهات تابعة لهذا الدين، بل إن الحقيقة هو أن نشاط المودودي 
السياسي ال يمكن أن يستخدم كمثال على العمل اإلسالمي الذي يعبِّر عن وجهة نظر طائفية، 
وال كحيلة الستغالل اإلسالم لتحقيق مكاسب سياسية. فاألقرب أن المودودي تأثر بعالقة 
المسلمين بتراث حكم المغول، الذي يمكن وصفه بأنه حق المسلمين في السلطة، وكراهية 
اإلسالمي  المجتمع  أهمية  أن  لحقيقة  باإلضافة  هذا  المسلمين)3).  غير  حكم  تحت  العيش 
المرء  يحقق  أن  يمكن  ال  المودودي،  نظر  وجهة  فمن  الفرد)4)،  أهمية  على  دائًما  تتفوق 
يكن  لم  ما  المجتمع  ينهض  أن  يمكن  وال  معه،  المجتمع  يستنهض  لم  إذا  الديني  طموحه 
إسالمًيا تماًما. وترتبط هذه االعتبارات، المدفوعة بغريزة الحفاظ على الذات، وكردة فعل 
على ضبابية مستقبل العيش في الهند الهندوسية، ارتباًطا وثيًقا باألقلية الحاكمة القلقة من 

احتماالت إخضاعها سياسيًّا)5).

 Paul Brass, «Elite Groups, Symbol Manipulation and Ethnic Identity among the Muslims  (1(
 of South Asia», in David Taylor and Malcolm Yapp, eds., Political Identity in South Asia
 (London, 1979(, pp. 35 - 77.
 Francis Robinson, «Islam and Muslim Separatism», in Taylor and Yapp, Political Identity,  (2(
pp. 78 - 112.

 .Shaikh, Community and Consensus, pp. 22 - 23.  (3(
المصدر نفسه.  (4(

من أجل تفسير الطائفية اإلسالمية كردة فعل على منظور الخضوع الدائم للحكم الهندوسي، انظر:  (5(
Khalid bin Sayeed, Pakistan: The Formative Phase, 1857 - 1948 (London, 1968(.
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تمكن المودودي من خالل صياغته لتفسير نهضوي لإلسالم أن يضع برنامًجا ذا أجندة 
الثقافة  من  المستقاة  المعيارية  والقيم  المأثورة  اإلسالمية  األقوال  بين  فيه  جمع  بارزة؛ 
على  التركيز  من  أفكاره،  تطور  بسبب  المودودي،  تركيز  وتغير  الهند.  بمسلمي  المحيطة 
التقاليد اإلسالمية الهندية المشتركة إلى التركيز على التفاسير المحدودة والضيقة للمذاهب 
وتعبئة  حشد  على  قادًرا  لإلسالم  ومتعنًتا  ومتشدًدا  حيوًيا  تصوًرا  صاغ  فقد  اإلسالمية. 
المسلمين ضمن جماعة موحدة أيديولوجًيا يصعب تفريقها سياسيًّا، وقادرة على التمسك 

بمطالبها والوقوف بصرامة في وجه تحديات الهندوس)1).

استبدال  عبر  وذلك  الهندوسية،  بالثقافة  التأثر  من  قرون  لمسح  يهدف  كان  المودودي 
والخضوع  بالوحدة،  والتنوع  التأكيد،  بإعادة  والوفاق  بالتحرر،  االندماج  مثل  مفاهيم 
بالتحدي. وبهذا التأكيد على الصفات المميزة، والهوية الثقافية، والقيم والعادات االجتماعية 
الخارجية  التأثيرات  كل  ينبذ  منيع  طائفي  جدار  إقامة  من  المودودي  سيتمكن  للمسلمين، 
حول المجتمع المسلم الضعيف والقلق. كما أنه كان يسعى لتفادي احتمالية تحقق برنامج 

الحزب الوطني ووعدهم بجمهورية هندية علمانية قائمة على الحوار الثقافي والتعايش)2).

المجتمع  في  والجرأة  الحماس  إلشعال  الثقافية  العزلة  تؤدي  أن  يأمل  المودودي  كان 
المسلم الخامل، فمن غير الممكن الشروع في الحراك السياسي واالجتماعي قبل استنهاض 
الهوية اإلسالمية في المجتمع. وبالرغم من ذلك، ولكون التجديد اإلسالمي حركة متطرفة 
لم تتمكن من حشد الدعم الالزم، فإن تأثيرها في السياسية اإلسالمية في عشية التقسيم لم 
بها، وانتعشت وتطورت  بيئة خاصة  إيجاد  المطاف  أنها استطاعت في آخر  يكن كبيًرا. إال 
حتى تمكنت من تشكيل رؤية شاملة للسياسة والمجتمع، مما جعلها قوة ال يستهان بها في 

جنوب آسيا، وانتشر تأثيرها على الحياة والفكر عبر العالم اإلسالمي. 

استخدم موالنا محمد إلياس )ت 1944( مؤسس جماعة التبليغ، األجندة ذاتها، فقد أسس إلياس هذه الجماعة لتِؤثر   (1(
إلياس  بالهندوسية. كان  الثقافي  ارتباطهم  بعد عن  يتخلوا  لم  الذين  القريبة من دلهي،  قرية موات،  الفالحين في  في 

يسعى لتنقية دين هؤالء الفالحين من تأثيرات الهندوسية. انظر:
 I. S. Marwa, «Tabligh Movement among the Meos of Mewat,» in M. S. A. Rao, ed., Social
Movements in India (New Delhi, 1979(, 2:96 - 98.

تجادل عدة دراسات بأّن المسلمين الهنود كانوا ينصهرون في بوتقة المجتمع الهندي األكبر، تماًما بالطريقة التي كان   (2(
المودودي يعارضها. انظر:

 Imtiaz Ahmad, ed., Caste and Social Stratification among the Muslims (Delhi, 1973(;  
 Ahmad, Modernization and Social Change among Muslims in India (Delhi, 1983(; and
 Muhammad Mujeeb, The Indian Muslims (London, 1967(.
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فإنني  المودودي،  موالنا  وفكر  حياة  في  اإلسالمي  التجديد  ببدايات  هنا  معني  وألنني 
سوف أدرس بشكل أساسي السنوات التي تشكلت فيها توجهات المودودي األيديولوجية، 
المودودي  أعمال  عن  الكثير  ُكتب  السياسي.  دوره  فيها  واتضح  أهدافه،  فيها  وتحددت 
اإلسالمي  التاريخ  من  بدًءا  األمور  بمختلف  الخاصة  تعاليمه  دراسة  تّمت  فقد  وأفكاره، 
وحتى وضع النساء، واالقتصاد، والثورة، والسياسة، والتفاسير الدينية، مما يغني عن تكرار 
الخوض فيها، أو الكتابة عنها)1). ما يهمنا هنا هو جوهر رسالة المودودي التي تتميز عن غيرها 
من التعاليم، والتي تختلف عن نظرة اإلسالم التقليدي للعالم ضمن السياق الذي تطورت 
فيه رؤيته: وذلك لكي نصف بدقة البنى المنهجية لفكره، ولنحدد التوجيهات المتجذرة في 

أفكاره، ونمط وطبيعة برنامج الجماعة اإلسالمية. 

وجهة  من   – التي  المجتمعية  والمؤسسات  »األعراف  هنا  التقليدي  باإلسالم  ونقصد 
تكوين  تعد جزًءا جوهرًيا من  والتي  القديمة،  والمعايير  القيم  تتطابق مع   – المسلمين  نظر 
هويتهم«)2)، باإلضافة إليمانهم بأن هذه المبادئ والممارسات والمؤسسات بمجملها تمثل 

جوهر دينهم ومنها تنبع روحانيته)3).

آراءه ظلت  أن  المودودي في حقيقة  أيديولوجيا  الدقيق لحدود  التحديد  وتكمن أهمية 
مقاربة لحد كبير لإلسالم التقليدي لدرجة صعوبة التفريق بينهما. إال أن هذه الفروقات، وإن 
األدبية ألعمال  القراءة  الكتاب على  يركز  فروقات جوهرية. ولن  تعد  كانت غير واضحة، 

حول أيديولوجيا المودودي انظر:  (1(
 Charles j. Adams, «The Ideology of Mawlana Mawdudi» in Donald E. Smith, ed., South
 Asian Politics and Religion (Princeton, N.J., 1966(, pp. 371-397; Adams, «Mawdudi and
 the Islamic State», in John L. Esposito, Voices of Resurgent Islam (New York, 1983(, pp.
 99 - 133; Erwin I. J. Rosenthal, Islam in the Modern National State (Cambridge, 1965(,
 pp. 221 - 272; John L. Esposito, Islam and Politics, 3rd ed. (Syracuse, N.Y., 1991(, pp. 142
 - 150; Syed Asad Gilani,Maududi: Thought and Movement (Lahore, 1984(; Mumtaz Ahmad,
 «Islamic Fundamentalism in South Asia: The Jamaat-i-Islami and the Tablighi Jamaat»
 in Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds., Fundamentalisms Observed (Chicago, 1991(,
pp. 457 - 530.

William A. Graham, «Traditionalism in Islam: An Essay in Interpretation»,Journal of Inter-  (2(
disciplinary History 23.3 (winter 1993(: 499.

 Seyyed Hossein Nasr, Traditional Islam in the Modern World (London, 1987(, and Nasr,  (3(
ed., Islamic Spirituality, vol. 1 (New York, 1987(.
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المودودي، بل سيتجاوز ذلك للوصول لفهم أعمق لمنهجية أفكاره وحججه، والتوجيهات 
الدينية والسياسية المتضمنة في أعماله. وسوف نولي اهتماًما خاًصا بالعوامل التي تحكمت 
بمدى تأثيره على جمهوره، وتحديد طبيعة سلطته. وهذا سوف يمكننا من استيعاب أسباب 
أّثر تالقح األفكار والسياق السياسي  تطور حركة التجديد اإلسالمي بهذه الطريقة، وكيف 

االجتماعي على المنظور األيديولوجي للحركة ورؤيتها للسلطة السياسية.



الباب الأول

د القادم من حيدر اآباد الُمجدِّ

دتر بلتل: »مل اذ  ميكن أن مقنع سأبحر أن تاتلرمخ محجحد؟«

جلمل: »تاينفى« 

روتمة رتج الكلتبة جيتل مهتل

كل مـن مبقى بعيًدت عـن أدحاه ال مـزتل مروم أملم ودـلاـه.

جالل تادمن تارومي
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الف�صل الأول

�صنوات التكوين

1903م  ولد السيد أبو األعلى المودودي في الخامس من شهر أيلول/سبتمبرمن العام 
الموافق للثالث من شهر رجب للعام 1321هـ في مدينة أورانغاباد في الدكن. وكان المودودي 
أصغر أبناء والده السيد أحمد حسن المودودي الخمسة، حيث كان الطفل الثاني من زواجه 
الثاني. عرفت أسرة المودودي بأنها أسرة عريقة ذات تاريخ عريق مشرف، فقد كانوا أحفاد 
مبرًرا  الساللة  لهذه  المودودي  انتساب  الصوفية)1). وكان  الشيشتية  الطريقة  فروع  أهم  أحد 
مهًما ألحقيته بالسلطة)2)؛ فقد كتب في عام 1932عن ذلك قائاًل: »أنا سليل عائلة لها تاريخ 

يمتد أللف وثالثمئة عام من الدعوة والزهد والصوفية«)3).

فاطمة(  ابنته  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من  )أحفاد  البيت  أهل  من  للسادة  نسبهم  الشيشتيون  وينسب 
ما  بدؤوا  الذين  وهم  الهندية،  القارة  شبه  مسلمي  بين  بالغة  مكانة  له  شريف  نسب  وهذا 
نسبه  المودودي  ويرجع  أفغانستان)4).  في  المقدسة«  الشيشتية  الصوفية  »الساللة  بـ   يعرف 
إلى الخواجة قطب الدين مودود الشيشتي )ت1133( الذي تحمل عائلة المودودي اسمه، 

والذي وصفه المودودي بشيخ شيوخ الطريقة الشيشتية في الهند)5).

من أجل المزيد حول الشيشتيين، انظر:  (1(
 Khaliq Ahmad Nizami, «Qshtiyya», in El, and Sayyid Athar Abbas Rizvi, «Chishtiyyah», in
 Seyyed Hossem Nasr, ed., .Islamic Spirituality (New York, 1991(, 2:127 - 143.
Chaudhri ‘Abdul-Rahman ‘Abd, Mufakkir-i Islam: Sayyid Abu’l-A’la Mawdudi (La-  (2(
 hore, 1971(, pp. 46 - 47, and Sayyid Abu’l-A’la Mawdudi, Watha’iq-i Mawdudi (Lahore,
1984(, p. 97.

KN, p. 24.  (3(
 Ibid., and Jalil Ahmad Rana and Salim Mansur Khalid, eds.,Tazkirah-i Sayyid Mawdudi  (4(
(Lahore, 1986(, p. 3. Mawdudi traced his lineage to both grandsons of the Prophet Muham-
mad, Hasan ibn ‘Ali (d. 670(, and Husain ibn ‘Ali (d. 680(.

Rana and Khalid, Tazkirah, p. 5, and KN, p. 25.  (5(



تايحدود  ودنلعة تاتجدمد تإلسالمي                               24

ويعود نسب العارفين باهلل الشيشتيين التابعين، مثل الخواجة معين الدين محمد الشيشتي 
لقطب  الشريفة  الساللة  نفس  إلى  شريف،  أجمر  مقام  في  دفن  والذي  1246م(   -  1132(
دوًرا  بالمودودية،  عرفت  التي  المودودي،  الدين  قطب  لساللة  وكان  المودودي)1).  الدين 
مهًما في تاريخ الطريقة الشيشتية الصوفية في الهند. ويعد أبو األعلى المودودي أحد أبرز 
المودوديين )ت1527(، وحامل اسم المودودي األول الذي انتقل من باكستان إلى الهند في 
القرن السادس عشر)2). وينسب المودودي تأسيس الطريقة الشيشتية في شبة القارة الهندية 
لجده أبي األعلى المودودي، وبالتالي خلق المودودي رابطة معنوية تربطه بتأسيس الطريقة 

الصوفية البارزة في الهند والتي كان لها دوٌر محوري في نشر اإلسالم في الهند. 

لم يتم توثيق الكثير عن تاريخ المودوديين بعد هجرتهم إلى الهند؛ إال أن المودودي يذكر 
الثامن عشر، وارتبطوا بها ارتباًطا وثيًقا،  أن المودوديين استقروا في مدينة دلهي في القرن 
لدرجة أن المودودي، وهو من الجيل السادس لساللة المودوديين في دلهي، لم يتوقف عن 

العيش وفًقا لتقاليد المدينة من شدة تعلقه بها. 

لوالده مير سيد حسن  1855 في دلهي  السيد أحمد حسن في عام  المودودي  ولد والد 
الصوفية)3).  شيوخ  وأحد  وقوًرا  متعلًما  رجاًل  وكان  المدينة،  في  القوم  عليَّة  من  كان  الذي 
بارزين من حاشية  بأفراد  وثيقة  تربطه عالقات  إذ كانت  كبير،  تأثيٌر  مير سيد  وكان لحضرة 
آخر أباطرة مغول الهند محمد بهادر شاه )ت1862()4). وقد أدى االحتالل البريطاني لمدينة 
دلهي عام 1858، وانهيار حكم المغول إلى سقوط مكانة ساللة المودوديين سقوًطا سياسًيا 

واجتماعًيا ترك بصمته الواضحة على العائلة.

التحق العديد من شباب عائلة المودوديين، ومن ضمنهم أحمد حسن والد المودودي، 
بالكلية المحمدية األنجلو - شرقية في مدينة عليكرة بسبب ارتباط العائلة بالمفكر المعتدل 
ويفتخر  حسن.  أحمد  والدة  طريق  عن  قرابة  وبصلة  )ت1898(  خان  أحمد  سيد  الشهير 

)1)  كتب المودودي أن خواجة محيي الدين كان من مريدي الشيخ الصوفي عثمان حوراني، الذي كان بدوره من مريدي 
.KN, p. 24 ،الشيخ شريف زنداني، الذي كان من مريدي الشيخ قطب الدين مودود

 Abad Shahpuri, Tarikh-i ]ama’at-i Islami (Lahore, 1989(, 1:184; and ‘Abd, Mufakkir-i  (2(
Islam, pp. 46 - 47.
 KN, p. 27; Ahmad Munir, Mawlana Abu’l-’Ala Mawdudi (Lahore, 1986(, p. 13, and.  (3(
Sayyid Asad Gilani, Maududi: Thought and Movement (Lahore, 1984(, p. 25.
 Abu Mahmud Mawdudi, “Hamara khandan,” in Munir, Sayyid Abu’l-A’la Mawdudi, p..  (4(
11.
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المودودي بكون والده أحد أوائل الطلبة الذين التحقوا بهذه الكلية، وبأنه كان معاصًرا للسيد 
محمد رفيق والسيد بولند جانغ)1).

لتعليم  يهدف  كان  الذي  عليكرة،  جامعة  بمشروع  المودوديين  عائلة  التزام  أن  إال 
ليتمكنوا من استيعاب  الحديثة، باإلضافة إلصالح دينهم وتقويته  العلوم  المسلمين  شباب 
ا. فقد عانت ساللة المودوديين، التي عرفت بارتباطها الشديد بمدينة  الحداثة)2)، التزاًما جادًّ
إّبان  المعاناة  أشد  البريطاني،  لالستعمار  ومناهضتها  المغولي  للحكم  ومواالتها  دلهي 
حافظوا  فقد  بارزة،  مكانة  ذات  عائلة  ولكونهم   .1858 عام  تأسس  الذي  البريطاني  الحكم 
على تقاليدهم الخاصة ولم ينخرطوا في الثقافة والعادات التي فرضها االستعمار. وهذا كان 
سبب تردد العائلة وإبدائها ممانعة اللتحاق شبابها بالجامعة؛ ولكن، وبسبب تقديرهم الكبير 

لمكانة سيد أحمد خان، وافق والد أحمد حسن على التحاق ابنه بجامعة عليكرة.

لم يقل توجس العائلة من تجربة سيد أحمد وقلقهم من تأثيرها على تصرفات وعادات 
فقد  طويل)3).  لوقت  هناك  بالبقاء  حسن  ألحمد  يسمح  لم  ولهذا  التقليديين،  المسلمين 
استدعاه والده بعدما عرف عن مشاركته في لعب الكريكت وهو يرتدي مالبس الكفار)4). 
وعلى الرغم من أن أحمد حسن لم يكمل تعليمه الحداثي، إذ تم إرساله لمدينة اهلل أباد حيث 

التحق بكلية القانون، إال أن تأثره بالحداثة التي شهدها في عليكرة استمر لعدة سنوات. 

مدينة  ألمير  كمعلم  العمل  في  قصيرة  فترة  قضى  وبعدما  للقانون،  دراسته  أنهى  بعدما 
ديوغره، انتقل أحمد حسن عام 1896 إلى أورانغاباد التي كان كبير القضاة فيها موالنا محي 
الدين خان، وهو أحد أقارب العائلة، الذي أبدى اهتماًما خاًصا بأحمد حسن وساعده على 
شيًخا  كان  الذي  الدين  محي  بموالنا  تأثره  بعد  حسن،  أحمد  تخلى  المهنية.  مسيرته  بدء 
جشتًيا، عن »عاداته البريطانية وعاد لاللتزام بعادات دينه وثقافته«)5). وفي عام 1900 أصبح 
أحمد حسن – وربما زوجته أيًضا – من أتباع الصوفية، وبايع موالنا محي الدين على اتباع 

KN, p. 27.  (1(

من أجل المزيد حول أحمد خان وتجربة عليكرة، انظر:  (2(
 David Lelyveld, Aligarh’s First Generation: Muslim Solidarity in British India
(Princeton, N.J., 1978(.

KN, p. 27.  (3(

المصدر نفسه، ص27 - 28.  (4(

المصدرنفسه.  (5(
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الطرق الصوفية)1). تأثرت مهنة أحمد حسن القانونية كثيًرا بسبب انشغاله بالتأمل والتصوف. 
وفي عام 1904 قام ببيع جميع ممتلكاته وانتقل مع عائلته من أورانغاباد قاصًدا دلهي حيث 
استقروا في قرية سراي العرب القريبة من ضريح الشيخ نظام الدين أولياء)2). واعتكف أحمد 
حسن طوال السنوات الثالث التي قضاها في دلهي منغمًسا في ممارساته الصوفية، مما أدى 

لتدهور أوضاع عائلته االقتصادية)3).

في عام 1907، استدعى موالنا محي الدين خان مريده أحمد حسن للعودة إلى أورانغاباد، 
حيث وبخه على تجاوزاته)4). اتبع أحمد حسن إرشادات شيخه وعاد لممارسة المحاماة، إال 
أنه أقسم أال يدافع عن أية قضية غير عادلة؛ فقد كان يقوم بمراجعة كل قضية بدقة بالغة قبل 
الموقف  هذا  أثر  حق)5).  صاحب  أنه  يعتقد  من  تمثيل  على  إال  يوافق  ال  وكان  بها،  القبول 
المتزمت، الذي كان يريح ضمير أحمد حسن، سلًبا على عدد عمالءه؛ ولكنه استطاع توفير 
تملكها  مباني  تأجير  من  روبية شهرًيا  المئة  قرابة  يكسب  كان  كما  مهنته،  من  مدخول جيد 
األسرة في دلهي)6). واستمر أحمد حسن في ممارسة المحاماة في أورانغاباد حتى عام 1915، 
حيث انتقل بعدها لمدينة حيدر أباد ومنها لمدينة بوبال)7) التي أصيب فيها بنوبة قلبية أدت 

لشلله، وبعدها بأربع سنوات، أي: في عام 1920، توفي عن عمر يناهز الخامسة والستين.

يمكن لحياة أحمد حسن بقيودها االجتماعية وارتباكها الثقافي وميلها للعودة لإلسالم 
– أو بشكل أدق للصوفية في حالة أحمد – وفي بحثها عن العزاء أن تكون أنموذًجا للمصير 
بتداعيات  المودودي  تأثر  البريطاني. وبالطبع  إّبان االستعمار  المسلمين  نبالء  الذي عايشه 

هذه األحداث التي عاصرها والده.

هاجرت  فقد  نبيلة؛  طبقة  من  أيًضا  التركية  األصول  ذات  المودودي  والدة  عائلة  كانت 

ذكر جيالني أن والدة المودودي كانت صوفية أيًضا، والغالب أنها اعتنقت الصوفية مع زوجها، وأن كالهما كانا من   (1(
مريدي الشيخ ذاته. انظر:

Gilani, Maududi, p. 28. Regarding Mawdudi taking the bai’ah, see KN, p. 28.
KN.  (2(

  .Gilani, Maududi, pp. 25 - 28:موقف المودودي من الصوفية تأثر بال شك بانغماس والده فيها. انظر  (3(
KN, p. 28.  (4(

د مودودي آراء والده عندما أعلن عام 1948 أن الدفاع عن الُخطاة أمٌر مستهجٌن دينيًّا، محاجًجا بأن نظام التخاصم  ردَّ  (5(
ومؤسسة التمثيل القانوني كلها ليس لها مكان في اإلسالم، ألنها تسمح بأن يسود الباطل على الحق. انظر:

Sayyid Abu’l-A’la Mawdudi, Islamic Law and Constitution (Karachi, 1955(.
Leonard Binder, Religion and Politics in Pakistan (Berkeley, 1961(, p. 79.  (6(

Abu Mahmud Mawdudi, «Hamara khandan», p. 12.  (7(
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عائلتها إلى الهند إّبان حكم أورنكزيب، حيث تولوا مناصب عليا في جيش المغول، ومن 
آصف  أسسه  الذي   – أباد  حيدر  في  الملك  نظام  جيش  في  المناصب  ذات  تبوؤوا  بعدهم 
وتباهى  األراضي.  ومالك  األمراء  من  نبيلة  عائلة  وأصبحوا   – خان  الدين  قمر  األول  جاه 

المودودي في سيرته الذاتية بذكر التقاليد الفاخرة والتراث األرستقراطي لعائلة والدته.

دائرة  من  مقرًبا  وكاتًبا  شاعًرا  بيك  سالك  علي  قربان  ميزرا  ألمه  المودودي  جد  كان 
 .(1()1869  -  1796( غالب  أسد اهلل  ميزرا  المعروف  األردي  بالشاعر  المحيطة  المثقفين 
1862، وخالل  قام سالر جانغ عاظم بتسليم ميزرا قربان شؤون التعليم في حيدر أباد عام 
بكتابة  قربان  ميزرا  قام  بيلغيرامي،  الدولة  األمير عماد  المنصب، وبرعاية من  لهذا  استالمه 
الرغم من أن حيدر  المودودي قائاًل: »على  امتدحه  الذي  الفوائد«،  مقال بعنوان: »مخازن 
أباد كانت منذ قديم الزمن وجهة مركزية لألنشطة الثقافية، إال أن مقالة مخازن الفوائد تعد 
أحد أهم إنجازاتها«)2). هذا اإلرث األدبي الذي كان المودودي يفخر به أيَّما فخر، فتح آفاقه 
نشأة  إن  المهنية.  الذي ساعده الحًقا في تكوين حياته  األمر  األدبية،  العلم والرسائل  على 
النبيلة  بتقاليدها  األرستقراطية  والدته  وعائلة  الجشتية  للساللة  بانتمائه  وافتتانه  المودودي 
التدهور  من  واإلحباط  األلم  مشاعر  ازدياد  في  أثرت  قد  األدبية،  وإنجازاتها  والمحنكة 
المستمر لقوة المسلمين، خاصة في دلهي وحيدر أباد، وهما المدينتان اللتان كانت لعائلته 

صالت قوية مع الحكام المسلمين فيهما)3).

ولد أبو األعلى لوالديه أحمد حسن ورقيه بيغم، قبل أن يلتزم والده باتباع الطرق الصوفية. 
سير  كتابة  في  السائد  األسلوب  متبًعا   – الذاتية  سيرته  في  والدته  عن  المودودي  وكتب 
القديسين واألولياء الصالحين – أن رجاًل عظيما زار والده قبل والدته بثالثة أو أربعة أعوام، 
ونصحه بأن يسمي ابنه أبو األعلى على اسم جدهم األكبر الذي جلب العائلة إلى الهند)4). 

‘Abd, Mufakkir-i Islam, p. 47.  (1(
KN, p. 26.  (2(

كان التفكير التجديدي فى هذا الوقت مرتبًطا ارتباًطا وثيًقا بأقسام من العائالت البارزة التى تراجعت ثرواتها خالل   (3(
الحكم البريطانى. وكما كتبت باربرا متكافي، فإنَّ مدرسة »أهل الحديث« المتزمتة فكرًيا قد نشأت وأخذت بالصعود 
في القرن التاسع عشر بين أولئك الذين انحدروا من المغول أو عائالت أميرية أخرى، أو كان نسبهم يعود إلى العائالت 
ذات الملكيات العقارية أو المكانة األدبية، والتي كانت مرتبطة بالحكم اإلسالمي، ثّم تراجعت مكانتها االجتماعية 

وبراعتها االقتصادية خالل الحقبة االستعمارية. انظر:
 Barbara D. Metcalf, Islamic Revival in British India: Deoband 1860-1900 (Princeton,
 N.J., 1982(, pp. 268 - 269.

KN, p. 29.  (4(
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وكان أبو األعلى طفاًل جمياًل محبًبا لوالده الذي كان يرعاه ويحيطه بحنانه ورعايته)1). ويذكر 
المودودي في سيرته أن مثالية والده وزهده وتواضعه قد أثرت فيه أيَّما أثر. 

اها من قصة تقديم والده على  كتب المودودي في سيرته الذاتية عن القيم الحسنة التي تلقَّ
مقابلة عمل في ديوغره، إذ كتب:

»تستدعى مهرتجل دمحغره معلَِّيين من داهي ايختلر من بينهيل من مقحم على تعليم 
تكتشف  عندمل  تاسلبق.  وتاد   معلم  فكلن  تآلخر  أمل  وتاد ،  أحدهيل  وكلن  تبنه، 
وتاد ، بعد ودحاه ادمحغر ، أن تايهرتجل قد تستدعى معليه أمًضل، قلم مبلشرة 
بإرسلل رسلاة اليهرتجل مخبًرت إمله أنه ال مستطيع أن منلفس معليه وتستأذنه تاعحدة 
إاى داهي. في تايقلبل كلنت ردة فعل معلم أبي تاسلبق بأن قلل: »أن هذت تايعلم – 
مقصد وتاد  – كلن أحد طَلَبتي تاذ  ال مزتل طفاًل بلايقلرنة بي فكيف تتحقع منه 
س تبنك مثلي؟«. بعدمل تتضوت شخصيلا تايعلَيين اليهرتجل قلل: »إننل  أن ُمدرِّ

اسنل بولجة اليعلم، فنون نفضل تلييذه«)2).

شخصية  تشكيل  في  للدين  والده  فهم  أثر  وقد  والده،  بتديُّن  منبهًرا  المودودي  كان 
من  العائلة  عاشتها  التي  المصاعب  عززت  كما  بمعارضته.  أو  له  باتباعه  سواء  المودودي 
أشد  عانوا  الذين  دلهي،  في  األشراف  عائلة  في  سائدة  كانت  التي  والحرمان  الفقد  مشاعر 
المعاناة بعد سقوط المغول ونفيهم إلى الدكن، حيث استمر تدهور المسلمين)3). ويوضح 

المقطع التالي موقف المودودي المتردد والمشوش تجاه والده وطفولته المبكرة: 

زهد وتاد  بلادنيل بعد والدتي بعلم، وعلش على مدى تألعحتم تاثالثة تاالحقة حيلة 
تايتصحفة تادرتومش. وعلى تارغم من عحدته بعد ذاك الدنيل، إال أنه ام معد اعلايه 
تاسلبق، بل علد اعلام بلاغ تاتدمن. وكلنت نتيجة هذت تاتوحل تاكبير في حيلته هي 
أنني فتوت عينل  على علام متدّمن، فويلة وتاد  ووتادتي كلنت ذتا طلبع متدمن 
بشكل وتضح، ميل أثر كثيًرت على تربيتي، وزرع في قلبي وعقلي تاويلس تادمني)4).

ذكر أبو الخير، شقيق المودودي هذه المعلومة خالل لقاء مع جعفر قاسمي. انظر أيًضا:  (1(
 Sayyid Abu’1-A’la Mawdudi, «Mera bachpan» in Muhammad Yusuf Buhtah, ed.,
Mawlana Mawdudi: apni awr dusrun hi nazar mam (Lahore, 1984(, pp. 17 - 22.

KN, p. 27  (2(
Mawdudi, «Mera bachpan», pp. 17 - 22.  (3(

KN, pp. 29 - 30  (4(
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يتضح تأثير أحمد حسن البالغ في تعليم ابنه المودودي، إذ إنه وعلى الرغم من انشغاله 
بواجباته الدينية اهتم اهتماًما كبيًرا بتعليم أبنائه واإلشراف عليهم شخصيًّا. أراد أحمد حسن 
أن يصبح ابنه أبو األعلى شيًخا ويتفقه في الدين والشريعة)1). تلقى المودودي بداية تعليمه 
في المنزل، إذ بدأ بتعلم اللغة الفارسية واألردية، ومن ثم، تعلم العربية. كما تضمن تعليمه 
المنطق والفقه والحديث، واسُتثنَيت اللغة اإلنكليزية والعلوم واألفكار الغربية من تعليمه)2).

اهتم أحمد حسن بتربية أبنائه على مكارم األخالق والسلوك الحسن، كما حرص أشد 
الحرص على أن يزرع فيهم ارتباًطا عميًقا بتراثهم الخاص. إذ كان يجلس، في مساء كل ليلة، 
ة أبنائه ليحكي لهم قصًصا عن عظماء اإلسالم وعن عظمة التاريخ اإلسالمي.  بجانب أِسرَّ
وكتب المودودي عن هذه الليالي قائال: »مألت هذه القصص قلبي وعقلي بارتباط عميق 
التي كان  الهند،  النهضة اإلسالمية في  المؤثرة عن  المقاالت  بالدين«)3). كما كان يقرأ لهم 

يكتبها أبو الكالم آزاد )1888 - 1958( في صحيفة الهالل واسعة االنتشار)4).

كان المودوديون يعتبرون أنفسهم من أبناء دلهي، وعززت حياتهم في الدكن من ارتباطهم 
بالثقافة والعادات الخاصة بدلهي. وحرص أحمد حسن على أن يزرع ارتباًطا وثيًقا بالمدينة 
التي نشأ فيها أبناؤه. فقد كتب المودودي عن ذلك قائاًل: »اعتنى والدي عناية بالغة بمنطوقنا 
ولهجتنا. وقد عشت في الدكن لمدة عشرين سنة دون أن تتأثر لهجتي باللهجة المحلية، إذ ما 
زلت أتحدث بلهجة أردية سليمة«)5). منع أحمد حسن أبناءه من االختالط باألطفال اآلخرين 
لضمان سالمة لغتهم ودفعهم لملء أوقات فراغهم بالقراءة والدراسة. وقد بلغ حرصه على 
هذا األمر أنه »كان إذا سمع أي منا يتلفظ بكلمة خاطئة أو ينطقها نطًقا غير سليم فإنه يقاطعنا 
ويصححنا«)6). يتضح أثر تربية أحمد حسن في والء »أبو األعلى« المتناهي وارتباطه الشديد 
الراقي، كما يتضح  الثقافية وفي استقاللية شخصيته واعتماده على نفسه وسلوكه  بجذوره 

أيًضا في إتقان المودودي وفصاحته البالغة في اللغة األردية. 

المصدر السابق، ص 30.  (1(

)2)  المصدر السابق.

)3)  المصدر السابق.

Mujibu’l-Rahman Shami, «Kiran se aftab tak», in HRZ, p. 31.  (4(

KN, p. 30.  (5(

Mawdudi, «Mera bachpan» pp. 19 - 20 :المصدر نفسه، ص 30. انظر أيًضا  (6(
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لم تتوفر للمودودي الذي كان يرغب في الكتابة فرٌص كثيرٌة للقيام بذلك؛ كما أن والده 
كان يشجعه على التركيز على القراءة عوًضا عن الكتابة. عندما بلغ المودودي الحادية عشر، 
له والده في الصف الثامن في المدرسة الفوقانية في أورانجباد)1). وكانت  في عام 1914، سجَّ
هذه المدرسة، التابعة للجامعة العثمانية في حيدر أباد، تعنى بتدريس كل من العلوم التقليدية 
والحديثة. وبعد عدة أشهر من التحاقه، اضطر المودودي ألخذ االختبارات الالزمة، التي 
وعلى  المنهج.  ضمن  مدرجة  تكن  لم  التي  الرياضيات  مادة  عدا  كلها،  اجتيازها  في  نجح 
وفيها  المتقدمة؛  المولوية)*(  لصفوف  انضمامه  على  المدرسة  مدير  وافق  ذلك،  من  الرغم 

تعلم المودودي ألول مرة عن العلوم الطبيعية. 

استمر المودودي في تعلم المواد الشرعية؛ فدرس في قسم المولوية كتاب الميقات في 
للعربية  إتقانه  بلغ  الحديث)2). وقد  الترمذي في  الفقه وكتاب  القدوري في  المنطق وكتاب 
التي تعلمها أثناء تعلمه في المنزل درجة مكنته من ترجمة كتاب قاسم أمين »المرأة الجديدة« 
الحداثي  المصري  المفكر  أمين  قاسم  انتقد  عمره.  من  عشر  الحادية  في  وهو  األردية  إلى 
اإلصالحات  ببعض  فيه  وطالب  المرأة،  معاملة  في  اإلسالم  طريقة  هذا  كتابه  في  الشهير 
كمطالبته بالتخلي عن فرض الحجاب. أظهرت هذه الترجمة موهبة المودودي الكبيرة التي 

كتب عنها قائاًل:
»تايرأة  أمين  قلسم  كتلب  ترجية  على  أخي  شجعني   )1914( تافترة  هذه  خالل 
تاجدمدة« إاى تألردمة. تهلل أعلم أمن أدبوت دفولا هذت تاكتلب تايحم، واكنني 
َع أخي أبح تاخير على تاكتلبة.  أتذكر أن إتقلني الترجية قد أسعَد وتاد  جًدت، وشجَّ

وكلن هذت تاكتلب أول عيل اي)3). 

واالندماج  التأقلم  في  منعزلة، صعوبة  بيئة  في  نشأ  الذي  الطفل  المودودي، وهو  واجه 

أوضح جيالم بأّن الفوقانية كانت التسمية التي أطلقت على نظام جديد من التربية المدرسية للمرحلة الثانوية، كان قد   (1(
اب عماد الُملك بلجرامي، ووضع مناهجها شبلي نعماني وموالنا حميد الدين الفراهي. وكان التعليم فيها  بادر به النَوَّ
باللغة األردية، وتضمنت المواد الدراسية اللغة العربية، والفقه، والحديث، والمنطق، إضافًة للعلوم الطبيعية. انظر: 
Gilani, Maududi, p. 36.

هـ(  )ت672  الرومي  الدين  جالل  الفارسي  الشاعر  أنشأها  الميسرة:  الموسوعة  تعريف  حسب  المولوية  الطريقة   *
وآسيا  تركيا  في  انتشروا  وقد  الذكر،  حلقات  في  واإليقاعات  الرقص  بإدخال  يتميزون  أصحابها  بقونية،  والمدفون 

الغربية، ولم يبق لهم في األيام الحاضرة إال بعض التكايا في تركيا وفي حلب وفي بعض أقطار المشرق.
Gilani, Maududi, p. 36 – 37.  (2(

KN, p. 38.  (3(



31 د تاقلدم من حيدر آبلد          تاُيجدِّ

فهم  على  وقدرته  العامة،  بالقضايا  وإلمامه  األردية،  للغة  إتقانه  فاق  وقد  المدرسة)1).  في 
النصوص الصعبة توقعات معلميه وميَّزه عن بقية زمالئه. كما أن تحفظه وتردده في المشاركة 
في األنشطة من حوله زاد من عزلته عن بقية األطفال من عمره. ومع ذلك كتب المودودي 

واصًفا تلك العزلة بأنها كانت ميزة ونعمة:
وتوفظي  مقظتي  أفقد  ام  أنني  ومنهل  وسلبية؛  إمجلبية  آثلٌر  تادتئية  اعزاتي  كلنت 
تاذ   وتاد   مد  على  تعليي  حيلني  كيل  تايجتيع.  في  بلالنخرتط  بدأا  عندمل 

عليني كيفية تاتيييز بين تاخير وتاشر من تاتأثر بلايؤثرتا تايتعددة)2).

كان المودودي شخًصا بارد الطباع يغلب على شخصيته الغرور والغطرسة الظاهرة في 
الفكرية  لنشأته  ذلك  سبب  يعود  وقد  والتميز،  بالتفوق  بشعوره  المدفوع  المتعالي  تحفظه 
على  بأفضليته  وإيمانه  المتعالية  ومثاليته  المقتضب  بأسلوبه  تميز  كما  والمنعزلة.  الصارمة 
مكانته  من  أعلت  السمات  هذه  صحيًحا؛  تفسيًرا  دينهم  تفسير  على  قدرته  في  اآلخرين 

وأتاحت له ارتداء عباية القيادة. 

عاش المودودي في أورانغاباد حتى عام 1915، إذ انتقلت عائلته حينها لحيدر أباد التي 
التحق فيها بجامعة دار العلوم)3) التي كان مديرها في تلك األيام مواللنا حميد الدين الفراهي 
 -  1857( النعماني  لشبلي  المقرب  والصديق  عليكرة،  جامعة  من  المتخرج   )1930 )ت 
1914( المفكر والكاتب اإلسالمي المعروف، الذي كانت له صالت بجامعة عليكرة وندوة 

العلماء. وكان موالنا حميد الدين كاتًبا متبحًرا بعلوم القرآن ومدافًعا عن تعليم المسلمين، 
أثَّرت أفكاره على صياغة مناهج الجامعة العثمانية في حيدر أباد ومدرسة اإلصالح في بلدة 

سراي مير في مقاطعة أعظم كره في المقاطعات المتحدة)4).

ولم يستفد المودودي كثيًرا من دراسته في دار العلوم بسبب مرض والده أحمد حسن 
أبو  ابنه  تارًكا  لبوبال،  لالنتقال  اضطره  مما  أباد،  حيدر  إلى  انتقالهم  من  وجيزة  فترة  بعد 
األعلى في رعاية والدته. وبعد مرور ستة أشهر، أصيب أحمد حسن بسكتة قلبية مما اضطر 

Mawdudi, «Mera bachpan», pp. 21 – 22.  (1(

KN, p. 31.  (2(

J. Jomier and A. S. Bazmee Ansari, «Dar al ulurn» in El. :للمزيد حول هذه الؤسسة انظر  (3(

للمزيد حول حياة الفراهي ومدرسته الفكرية، انظر:  (4(

Mustansir Mir, Coherence in the Quran (Indianapolis, 1986(, pp. 6 – 7, 42 – 44.
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مرض  دفع  به)1).  ويعتني  والده  بجانب  ليبقى  لبوبال  واالنتقال  أباد  حيدر  لترك  المودودي 
الواقع  ومواجهة  دراسته  لترك  المودودي  المتدهورة  المادية  العائلة  وظروف  حسن  أحمد 
الخامسة  في  يومه وهو  العمل لكسب قوت  القاسية على  الحياة  أجبرته ظروف  إذ  المر)2)، 

عشر من عمره. 

تعرف المودودي أثناء إقامته في بابول على موالنا محمد خان المعروف باسم نياز فتح 
المودودي في أن يصبح كاتًبا  الكتابة. وكانت رغبة  الذي شجعه على ممارسة مهنة  بوري 
كبيرة، إال أنه كان يتضح من أسلوبه أنه ما زال مبتدًئا)3). استمر المودودي بالعمل على تحسين 
وصقل أسلوبه حتى »استطاع بحلول عام 1921 أن يطور أسلوبه الكتابي الخاص به، لم يعد 
ينحو نحو التقليد«)4). أصبحت الكتابة أحد نشاطاته األساسية، ومكنه إتقانه لألردية من أن 

أ مكانة قوية ومتميزة، وقد نجح المودودي في استغالل هذه المكانة بذكاء وحصافة:  يتبوَّ
تاتعبير عن أ  فكرة  متم  أن  وأنه مجب  بهل،  تاخلدة  أن اكل فكرة مفردتتهل  أؤمن 
عبر مجيحعة من تاكليلا تاينتقلة بعنلمة. واهذت فأنل أعتقد أن كل مل علينل تاقيلم به 
التعبير عن فكرة مل هح أن نختلر تاكليلا تاصويوة ألدتء هذت تاغرض دون تاولجة 
التعقيد. واقد أتقنت تاكتلبة بأسلحب محجز مسلعدني على تستغالل مجيل وقتي 
في تابوث عن تايعلحملا وتألداة وتايصلدر تاتي أحتجلهل ابنلء أفكلر . وألنني 
أقحم بترتيب أفكلر  في عقلي بطرمقة وتضوة، فإن عيلية نقل هذه تألفكلر الحرق 
بهل، وال  تالعب  أو  تاكليلا  بتلييع  أهتم كثيًرت  فأنل ال  متطلب مني وقًتل طحماًل.  ال 
أقحم علدة بإعلدة قرتءة مل كتبت مرة ثلنية إال إذت دعت تاولجة ايرتجعة أمر مخص 

تايوتحى تاذ  كتبته)5).

ال�صحافة والهتمام بال�صيا�صة
قرر المودودي أخيًرا في عام 1918 أن يمتهن الكتابة. وانتقل إلى بجنور في المقاطعات 
المتحدة حيث كان أخوه أبو الخير يعمل كمحرر لصحيفة المدينة. لم يستمر عمل المودودي 

KN, pp. 31 - 32.  (1(

المصدر نفسه ص 32.  (2(

المصدر نفسه ص 38.  (3(

المصدر نفسه.  (4(

المصدر نفسه ص 38 - 39.  (5(
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كصحفي في صحيفة المدينة إال قرابة الشهرين فقط؛ وقد يعود السبب في ذلك إلى إغالق 
الصحيفة. انتقل األخوان بعد ذلك إلى مدينة دلهي)1).

كانت دلهي في تلك األيام غارقة في السياسة، وسرعان ما انخرط أبو األعلى المودودي، 
انغمس في  السياسية فيها، حيث  بالموجة  إليها أصوله،  التي تعود  الكونية  بالمدينة  المنبهر 
القراءة ومناقشة األفكار. وبسبب جذور عائلته المعادية لالستعمار، انجذب مباشرة لحركة 
االستقالل. وتأثر كثيًرا بشعر كل من غالب )ت 1869(، ومؤمن )1801 - 1851(، ومحمد 
تقدميين  لمفكرين  التقدمية  الكتاب  حركة  كتابات  قرأ  أنه  حتى   ،)1938  -  1877( إقبال 
قراءاته  وتميزت  البداية)2).  منذ  ويعارضها  يمقتها  كان  أنه  الحًقا  ادَّعى  والتي  وحداثيين، 
الفكري  السحر  خاللها  من  واكتشف  وموسوعية،  شاملة  كانت  بأنها  والغرب  الحداثة  عن 

والتحديات التي يطرحها الفكر العلمي الحديث. 
تظهر أعمال المودودي الالحقة اطِّالعه على مجموعة مذهلة من أعمال مفكرين غربيين 
وغوته  وكونت  سيمون  وسان  وكانط  واليبنتس  وأوغستين  وأرسطو  أفالطون  من  بدًءا 
ثقته في  الرغم من عدم  نيتشه وداروين وفيخته ولينين وبرنارد شو)3). على  وهيجل وحتى 
الفكر الغربي وشكه في مقاصده، إال أنه حاول جاهًدا سبر أغوار هذا الفكر وحل معضلة 
االختالفات الفلسفية بين التراث والحداثة. وكانت هذه هي الفترة التي بدأ فيها بتعلم اللغة 
اإلنكليزية مما أتاح له االطالع على المزيد من المصادر الغربية)4). وازداد اهتمام المودودي 

بفهم األسس النظرية والتطبيقات العملية للفكر العلمي الحديث ضمن أطر إسالمية.

بعنوان:  مقالة  المودودي  كتب  فقط،  عشر  الخامسة  يبلغ  كان  وعندما   ،1918 عام  في 

Sarwat Saulat, Maulana Maududi (Karachi, 1979(, p. 3. :المصدر السابق، ص 31. انظر أيًضا  (1(
 Sayyid Abu’1-A’la Mawdudi, انظر:  الكتب.  على  أمواله  كل  ينفق  شره،  كقارئ  نفسه  المودودي  يتذكر   (2(
..Mera mutala’ah», reprinted in SSMN, pp. 390 - 391» ومن لطف ممتاز أحمد أّنه أشار لي في هذا 
السياق أنَّ »ترّقي - باساند« هنا تشير إلى »أنجمان ترّقي باساند مصنّفين«، أي »رابطة الكتَّاب التقدميين« في دلهي. 
والمودودي لم يتعرف فقط على كتابات السيد أحمد خان فحسب، بل وكذلك على أعمال األخوين خيري اللذين 
تأّثر بهما كثيًرا؛ من مقابلة مع جعفر قاسمي. وكان األََخوان خيري  يذكر أبو الخير المودودي أنَّ شقيقه األصغر قد 
)عبد الستار وعبد الجبار( من االشتراكيين ذوي الثقافة األلمانية، وكانا بارزين في األوساط الفكرية في دلهي في أعوام 
 K. K. :العشرينيات من القرن العشرين. وكانا أيًضا من المؤيدين لتقرير المصير الذاتي للمسلمين. للمزيد عنهم، انظر
Aziz, A History of the Idea of Pakistan (Lahore, 1987(, 1:88 - 92.
 Al-Nadwah, Book Number في:  معه  المقابلة  انظر  ولينين،  ماركس  ألعمال  المودودي  تحليل  عن  لمثال   (3(
(1943(, pp. 14 - 18.
لها  متقنًا  السادسة عشرة من عمره، وصار  أو  الخامسة عشرة  في  كان  عندما  اإلنكليزية  تعلم  بدأ  بأّنه  المودودي  َه  نوَّ  (4(
 ‘Asim Nu’mani, ed., Makatib-i Sayyid Abu’l-A’la Mawdudi في عمر الثانية والعشرين. انظر: 
(Lahore, 1977(, 2:348.
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»البرق أم الكهرباء«)1) لصحيفة المعارف التي كانت تنشر في بلدة أعظم كره. تستخدم كلمة 
برق لإلشارة إلى الكهرباء في المصادر الحديثة على العكس من المصادر القديمة التي كانت 
بالغرب  ترتبط  علمية  بشرح ظاهرة  المودودي  قام  هذا،  مقاله  وفي  كهرباء.  كلمة  تستخدم 
أسلوب  كان  ثقافية)2).  شرعية  الموضوع  على  أضفت  مفردات  باستخدام  مفصاًل  شرًحا 
المودودي هنا مقارًبا للمذهب الطبيعي الذي يرتبط بسيد أحمد خان والمفكريين الحداثيين 
في عليكرة الذين قرأ المودودي أعمالهم وعارضها. استمر اهتمام المودودي الشديد بالفكر 
لرغبة في دمج  الحديث طوال حياته)3). وفي سنواته األخيرة، تحول هذا االهتمام  العلمي 
مبهمة  محاوالت  على  اعتماده  عن  عوًضا  اإلسالمي  الفكر  في  الحديثة  العلمية  األفكار 

لتجديد اإلسالم في بداية مشواره. 

بالسياسية ومشاركته  المتزايد  اهتمامه  الفكرية في دلهي مع  المودودي  تزامنت صحوة 
الفعالة في حركة االستقالل. فقد قام المودودي بتأسيس جمعية مساعدة السجناء المسلمين 
بعد انتقاله لدلهي بقليل. وكانت الجمعية تعمل على جمع التبرعات للمساجين السياسيين 
من المسلمين)4). ولم تكن نشاطاته السياسية في هذه الفترة مدفوعة بدوافع دينية أو اجتماعية، 
بل كانت موجهة في األساس ضد االستعمار البريطاني. وكانت الهند في تلك األيام تعيش 
اضطرابات وتغيرات سياسية عظيمة. وقد ساهمت األحداث الجسيمة التي وقعت كلها في 
1919، مثل إصالحات إيدوين مونتاغو وإقرار قانون روالت ومجزرة جاليانواال باغ،  عام 
في دفع الجموع الهندية لدعم حركة االستقالل. ولم تختلف توجهات المودودي السياسية 
ا. وفي عام 1918، كتب المودودي  عن الجموع الهندية، إذ إنه سرعان ما أصبح قوميًّا هنديًّ
سيرة تمجيدية لمادان موهان المولوي )1861 - 1946( السياسي الهندي البارز الذي شغل 
لجامعة  عميد  منصب  شغل  كما   1918 وعام   1909 عام  في  المؤتمر  حزب  رئيس  منصب 
بنارس الهندوسية من عام 1919 وحتى عام 1940. كما كتب المودودي أيًضا في عام 1919 

Safir Akhtar, «Mawlana Mawdudi awr ma’arif», in Rana and Khalid, Tazkirah, pp. 141-  (1(
142.
كتبت متكافي أّن هذا األسلوب كان مستخدًما من جانب أولئك المرتبطين بكلّية دلهي، كما واستخدمه أيًضا السيد   (2(

Islamic Revival, pp. 320 - 23. :أحمد خان في كتاباته الباكرة عن اإلسالم. انظر
 interview with Asia, July 25, 1969, انظر مثاًل رّدة فعل المودودي الحماسية على أول هبوط على سطح القمر  (3(
p. 2.

 KN, p. 32.  (4(
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التمجيدية  المودودي  نظرة  أن  إال  الشرطة صادرتها.  تنشر ألن  لم  لغاندي،  تمجيدية  سيرة 
لغاندي تبدلت في السنوات الالحقة وأصبح ينظر له بازدراء)1). 

الذاتي  والحكم  الخالفة  حركتي  بداية  مع  السياسي  بالعمل  المودودي  اهتمام  ازداد 
الثانية  تهدف  كانت  بينما  الخالفة،  على  للحفاظ  تهدف  األولى  كانت  إذ   – )السوراج( 
لتحقيق استقالل الهند – حيث وضع ثقته في هاتين الحركتين وقادتهما)2). وفي عام 1919، 
الذي  الدين  تاج  يدعى  المسلمين  السجناء  مساعدة  جمعية  رعاة  بأحد  المودودي  التقى 
في  توزع  كانت  والتي  المؤتمر،  لحزب  المؤيدة  األسبوعية  تاج  لجريدة  محرًرا  يعمل  كان 
جابالبور الواقعة في المقاطعات الوسطى)3). وافق كل من أبو الخير وأبو األعلى على العمل 
كمحرَرين لجريدة تاج الدين، الذي سرعان ما قام بإرسالهما لمدينة جابالبور، إال أنهما لم 
يستمرا طوياًل في هذه المهمة، التي أثبتت أنها مهمة شاقة جًدا، بسبب إغالق الجريدة، مما 

اضطرهما لالنتقال من جابالبور والعودة أواًل لبوبال، ومن ثم لدلهي.

أدرك المودودي، خالل عمله في جريدة تاج، ضرورة إكماله لتعلم اللغة اإلنكليزية، وبدأ 
بعد عودته إلى دلهي بالتعلم مع مدرس خاص استمر معه لقرابة خمسة أشهر، وبعدها » شعر 
]المودودي[ بأنه قادر على إكمال تعلم اللغة بنفسه«)4). واستمر لنحو عامين بقراءة الكتب 
حتى  لغة،  بقاموس  »مستعينا  والمجاالت  المواضيع  مختلف  في  والمجالت  والصحف 
تمكن من زيادة حصيلته اللغوية وإثرائها، وحتى أصبح قادًرا على دراسة التاريخ والفلسفة 
والعلوم السياسية واالقتصاد والدين والعلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية باللغة اإلنكليزية 
دون صعوبة«)5). ساعدته طريقته هذه في فهم الفكر الغربي. ولم يتوقف المودودي عن تعليم 

نفسه بنفسه حتى آخر أيام حياته. 

في عام 1920، افترقت طرق األخوين اللذين عمال مًعا منذ انتقالهما لمدينة بجنور؛ حيث 

المقال عن المولوية أعيد طبعه في:   (1(
Khudabakhsh Library Journal 50 (1989(: 1 - 32.
انظر أيًضا: .Takbir, November 30, 1989, p. 42 المعلومات عن سيرة المودودي وموقفه من غاندي هي من   

KN, pp. 32 - 33. :مقابلة مع مريم جميلة، كما أنها تالحظ أيًضا في
JIKUS, pp. 6 - 7.  (2(

KN, p. 33, and Sayyid Abu’l-A’la Mawdudi, Da’wah awr ‘amal (Lahore, n.d.(, p. 3.  (3(

KN, p. 33.  (4(

المصدر نفسه، ص33.  (5(
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ترك أبو الخير العمل الصحفي وأصبح باحًثا إسالمًيا في الجامعة العثمانية، بينما انغمس أبو 
للعودة والعمل لديه كمحرر  المودوديَّ  الدين  تاُج  العمل الصحفي. دعا  تماًما في  األعلى 
بعدما تمكن من إعادة الحياة لجريدة التاج في جابالبور. وكانت مدينة جابالبور تعد مركًزا 
لنشاطات حركة الخالفة، وكان تاج الدين مؤيًدا لحزب المؤتمر وحركة الخالفة ومن خالله 
شارك المودودي في التصعيد السياسي، إذ كان يلقي العديد من الخطب العامة، وأصبح »أحد 
المسلمين الذين تعاونوا مع حزب المؤتمر«)1). وكتب المودودي عن نشاطاته السياسية في 
جابالبور قائاًل: »كانت لدي نشاطات سياسية بجانب العمل التحريري في جريدة التاج، فقد 
قمت بالمساعدة في تنظيم عمل حركة الخالفة في جابالبور، كما لعبت دوًرا مهما في حشد 
دعم مسلمي المدينة لحزب المؤتمر«)2). إال أن إقامة المودودي في جابالبور كانت قصيرة 
مرة أخرى، إذ أدى مقال نشره في أواخر عام 1920، انتقد فيه الحكومة االستعمارية إلغالق 
في  المودودي  الدين. وكتب  تاج  السلطات رفعت قضية على  أن  الجريدة من جديد، كما 
قتني هذه القضية كثيًرا، وقد تعهدت لنفسي بعدها أالَّ  مذكراته عن هذه القضية قائاًل: »لقد أرَّ

أدع غيري يتحمل مسؤولية أعمالي، وأن أتحمل دائًما مسؤولية ما أكتب«)3).

شخصية  في  السياسي  العمل  في  واالنخراط  وحيًدا  العيش  من  األحداث  هذه  أثَّرت 
هذه  بالمسؤولية.  إحساسه  وازداد  بنفسه،  كبيرة  ثقة  منها  اكتسب  فقد  كثيًرا،  المودودي 
األحداث التي عاصرها في جابالبور لم تدخله عالم السياسة فحسب، بل إنها ساهمت في 
إبرازه والتعريف به. وكتب المودودي عن استيعابه لقدراته الفكرية والسياسية وأهمية دوره 
عند  وتعينني  القوة ستزداد  وأنَّ هذه  داخلي،  في  قوة خفية  بوجود  أشعر  بدأت  »لقد  قائاًل: 
الحاجة؛ ولهذا لم أتوان يوًما عن قبول المسؤولية«)4). كما زادت كتابته ومشاركاته في حركة 
الخالفة من مشاعره المناهضة لالستعمار، وهو ما يظهر جلًيا في مقاالته التي كتبها في تلك 
الفترة، والتي كان ينشرها في جريدة التاج وغيرها من الصحف المهمة مثل جريدة زمندار في 

الهور، والتي كان يطغى عليها النفس القومي المعادي للحكم البريطاني)5).

المصدر السابق، ص 34.  (1(

Mawdudi, Da’wah, p. 3.  (2(

KN, pp. 34 - 35.  (3(

المصدر نفسه، ص 34.  (4(

SAAM, 1:41 - 45.  (5(
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ترك المودودي جابالبور عائًدا إلى دلهي؛ حيث انضم لجمعية قومية سرية لفترة قصيرة، 
كما انضم أيًضا لحركة الهجرة المناهضة لالستعمار البريطاني للهند)1)، والتي اشتق اسمها 
على  يتوجب  ولهذا  إسالم،  دار  تعد  لم  الهند  إن  إذ  لباكستان،  للهجرة  الداعية  الفكرة  من 
انفصل  من  سرعان  ولكن  لإلسالم.  الحكم  زال  ما  حيث  لباكستان  الهجرة  الهند  مسلمي 

المودودي عن هذه الحركة، بسبب خالفات نشبت مع قياداتها. 

متين موالنا المفتي كفاية اهلل وموالنا أحمد  في بدايات عام 1921، التقى المودودي بالعالَّ
سعيد، وهما من أشهر علماء ديوبند اللذان شغال مناصب هامة في جمعية علماء الهند، إذ 
كان موالنا كفاية اهلل رئيسها وكان أحمد سعيد سكرتيًرا لها)2). أسست جمعية علماء الهند 
الذي  المنصب  المودودي رئاسة تحريرها، وهو  »المسلم«، وُعرض على  صحيفة أسمتها 

قبله وعمل به حتى إغالق الصحيفة عام 1923.

وعلى الرغم من انغماس المودودي التام في عمله في صحيفة المسلم، إال أنه كان يقضي 
متين كفاية اهلل وأحمد سعيد اللذين كان يعمل معهما)3)، واللذان  بعض وقته أيًضا مع العالَّ
والتفسير  العربية  دروسه حول  »تمحورت  المرة  1921. هذه  عام  في  تعليمه  دفعاه إلكمال 
والحديث والفقه والمنطق والفلسفة«)4). بدأ المودودي بتعلم منهج الدرس النظامي )وهو 
واألدب  الفقه  علم  يتضمن  الذي  الهند()5)  في  اإلسالمية  المدارس  في  متبع  تعليمي  منهج 
السالم  – عبد  القدير  العالم اإلسالمي   – والمنطق والكالم والعقائد والعربية، عند موالنا 
نيازي )ت1966()6). كان والد المودودي أحد أتباع موالنا نيازي المتفانين، وقد قام بإرسال 

للمزيد عن هذه الحركة انظر:  (1(
 .World 20.2 (April 1930(: 167-186. Muslim «,1920 of Hijrat Indian The» ,Briggs .S .F  

وعن دور المودودي في الحركة، انظر:  
 Khurshid Ahmad and Zafar Ishaq Ansari, «Mawlana Sayyid Abul Ala Mawdudi: An
 Introduction to His Vision of Islam and Islamic Revival», in Khurshid Ahmad and Zafar
 Ishaq Ansari, eds., Islamic Perspectives: Studies in Honour of Mawlana Sayyid Abul
A.’la Mawdudi (Leicester, 1979(, p. 361.

KN, p. 35.  (2(

Abd, Mufakkir-i Islam, p. 65’.  (3(

KN, p. 35.  (4(

للمزيد عن هذا، انظر:  (5(
 Metcalf, Islamic Revival, p. 31, and Shaikh Muhammad Ikram, Rud-i kawthar, 12th ed.
(Lahore, 1988(, pp. 605 - 609.

‘Abd, Mufakhir-i Islam, p. 61; Shahpuri, Tarikh, 1:197 - 199.  (6(
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ابنه »أبو األعلى« ليدرس العربية على يديه عندما انتقلت العائلة لقرية سراي العرب عندما 
ذلك إلغالق  يعود  ربما  نيازي)1)،  مع  تعليمه  المودودي  يكمل  ولم  المودودي طفاًل.  كان 
الالحقة  والنصف  السنة  قضى  حيث  بوبال  إلى  دلهي  من  وانتقاله   ،1923 عام  الصحيفة 

منشغاًل ببحوثه ودراساته)2).

وهم  الحديث،  أهل  حركة  تأثير  تحت  واقًعا  بوبال  مدينة  في  العام  الثقافي  المناخ  كان 
جماعة سنية تشكلت في أواخر القرن التاسع عشر في الهند، وتميزت بتوجهها اإلصالحي 
المتزمت والفكر الديني المستقل. وعلى الرغم من إعجاب المودودي بنظرة أهل الحديث 
عن اإلسالم، إال أنه لم تكن لديه صالت مباشرة بعلمائهم. ومع ذلك، من الصعب أن نتصور 
المدينة. وقد  البالغ للحركة في  البارز والتأثير  الفكري  أن المودودي كان جاهاًل بخطابهم 

تكون إقامة المودودي في بوبال هي الفترة التي تعرف فيها على تعاليم أهل الحديث. 

عاد المودودي مجدًدا إلى دلهي عام 1924، حيث قابل الناشط الستعادة الخالفة محمد 
عال )1878-1931( الذي دعاه للعمل في صحيفته حمدارد)3). في الوقت نفسه، كان موالنا 
أحمد سعيد من جمعية علماء الهند، الذي كان المودودي يعمل معه في صحيفة المسلم، 
في صدد إصدار صحيفة جديدة باسم الجمعية وكان حريًصا على أن يعمل المودودي معه. 

اختار المودودي صحيفة الجمعية، وبدأ العمل فيها كمدير تحرير عام 1925)4).

المرة  وهذه  لدلهي،  عودته  بعد  النظامي  الدرس  منهج  دراسة  لمتابعة  المودودي  عاد 
فاتحبوري  لمسجد  التابع  العالي  التعليم  معهد  في  ديوبند  علماء  من  اثنين  يد  على  درس 
التي أسسها موالنا  القرآنية  المعارف  القديمة)5). كان المسجد يضم مدرسة نظرة  في دلهي 
العلماء  تأثير  زيادة  بهدف  السندي،  عبيد اهلل  وتلميذه  ديوبند،  علماء  أحد  الحسن،  محمود 
على المسلمين المتأثرين بالغرب)6). ودرس المودودي في معهد فاتحبوري الحديث والفقه 

 Rana and Khalid, Tazkirah, p. 834, and Ja’far Qasmi, «Mujhe yad hey sab zara zara»,  (1(
Nida, April 17, 1990, pp. 28 - 34.

KN, p. 35.  (2(
بالنسبة للعالقة بين المودودي ومحمد عال، انظر:  (3(

.Ra’is Ahmad Ja’fari.Ali baradaran (Lahore, 1963(, pp. 22 - 25 أعيدت طباعة مديح المودودي 
SSMN, pp. 408 - 411. :لمحمد عال في

KN, pp. 35 - 36.  (4(
Shahpuri, Tarikh, 1:197 - 199.  (5(

 Gail Minault, The Khilafat Movement: Religious Symbolisms and Political Mobilization  (6(
in India (New York, 1982(, pp. 28, 30.
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البيضاوي  تفسير  درس  بينما  كاندهلوي،  الرحمن  إشفاق  موالنا  مع  والصوفية  واألدب 
المودودي من  المعاني والفقه على يد موالنا محمد شريف اهلل)1). وتخرج  والبالغة وعلم 
المعهد عام 1926 حاصاًل على إجازتين)2) في العلوم الشرعية، مما جعله أحد علماء ديبوند 
وعضًوا في جماعتها المرتبطة بهذه المدرسة. في أحد اإلجازات التي نالها المودودي، قام 
من  بدًءا  المبجلين  المسلمين  علماء  أسماء  مع  المودودي  اسم  بوضع  الكاندهلوي  موالنا 
مدرسة  على  )القائم  السهارنفوري  أحمد  وخليل  فاتحبوري  لمعهد  التابعين  ديبوند  علماء 
مزاهر العلوم التابعة لديوبند في منطقة ساهرانبور وأحد أبرز علماء ديوبند في مطلع ذلك 
القرن(، وموالنا محمد مظهر النانوتوي )أحد أشهر معلمي الحديث في جامعة دار العلوم 
التابعة لديوبند وناظرها السابق(، وشاه دلهي عبد العزيز وولي اهلل، حتى موالنا األمام مالك 
بن أنس )716 - 795( )مؤسس المذهب المالكي أحد المذاهب السنية األربعة(. قد يعترض 
هيدر  بيتر  لتعريف  تبًعا  بذلك  تسميه  يصح  أنه  إال  بالعالِم،  المودودي  تسمية  على  البعض 

مة الهندي، والذي جاء فيه:  للعالَّ

ام مكن عليلء تاهند متبعحن نظلًمل ذت تسلسل هرمي، كذاك تاذ  نجده في تاهيئلا 
تايهنية مثاًل، أو مل نسييه بلايجلس أو مقر تانظلم، بل كلنحت معتيدون في تصنيفهم 
كيل  ذاك،  اتودمد  عليه  متفق  منهج  وجحد  دون  مة،  العالَّ تاعليي  تاتوصيل  على 
تاتقدمرمة الفرد؛ إذ إن هذه  ال محجد ادمهم معيلر متسلو التقييم أو اتكلفؤ تايكلنة 
ج من أحد مرتكز تاتعليم تايهية. ومسيى  تايكلنة تاتقدمرمة تعطى اكل شخص تخرَّ
في  تايحضحع  تانظلمي  تادرس  منهج  )مثل  تقليدًمل  منهًجل  درس  إذت  مة  عالَّ تايرء 

تاقرن تاثلمن عشر( ورضي بإجيلع أسالفه من تاعليلء)3).

للمنهج  بدراسته  تقليدًيا  تعليًما  تلقى  الذي  بالمودودي،  ُيعترف  أن  الطبيعي  من  كان 
النظامي وحصوله على إجازة فيه، كعالم، إال أن رفضه إلجماع العلماء السابقين منعه من 
تقبل هذه الصفة والعمل بموجبها. من الوارد أنه فكر أن استخدامه للقب عالم كان سيحدُّ من 

في »إجازة« المودودي، كتب موالنا قنديالوي بأن المودودي درس نصوًصا عن »مدارج السماء« تحت إشرافه. انظر:   (1(
 i Islam,-Mufakkir  ,Abd‹ انظر:  درسها،  التي  األخرى  المواد  وحول   ..Mawdudi, Watha’iq, p. 13
 p. 62; ‘Asim Nu’mani, Tasawwuf awr ta’mir sirat (Lahore, 1972(, p. 4; and Rana and
Khalid, Tazkirah, pp. 945 - 947.

Mawdudi, Watha’iq, pp. 12 - 14 :من أجل نسخة من هاتين اإلجازتين، انظر  (2(
 Peter Hardy, «The Ulama in British India», unpublished paper cited in Francis Robinson,  (3(
 Separatism among Indian Muslims: The Politics of the United Provinces’ Muslims,
 1860-1923 (Cambridge, 1974(, p. 263.
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تأثيره على الطبقة المثقفة. فقد ذكر عن الشيخ أن المسلمين المثقفين كانوا يترددون في قبول 
ل موقفهم هذا إّبان حركة الخالفة  زعامة العلماء الذين كانوا بالنسبة لهم رجعيين، وقد تشكَّ
حين انحصر دور العلماء كقادة سياسيين في إبعاد إقبال وعدد كبير من المناضلين المسلمين 
عن الحركة)1). ولهذا فإن لقب عالم، بالنسبة لشاب ذا طموح سياسي كبير، ويهدف للتأثير 

في المثقفين المسلمين، كان عبًئا ال ميزة.

ب العديد من األفكار  وعلى الرغم من عدم اعتراف المودودي بهذا اللقب، إال أنه تشرَّ
والقيم الديوبندية، وشاركهم اهتماماتهم، خاصة تلك المتعلقة بتأثير الثقافة االستعمارية على 
حياة المسلمين. ومثل غيره من علماء ديوبند، سعى المودودي التباع »تعاليم القرآن والسنة 
والعصر الذهبي لإلسالم«)2) وذلك لكي يعيد للشريعة مجدها ويدّرسها للعامة ويحرر الدين 
نظام  إليجاد  يطمح  كان  إذ  الصوفية،  االحتفاالت  مثل  الشعبية  الدينية  والعادات  البدع  من 

معياري يمّكن المسلمين من اتباع دينهم بمعزل عن تأثير السلطة. 

لم يتحدث المودودي كثيًرا عن تعليمه الديوبندي، وال عن العالقات التي تربطه بالعلماء، 
إذ لم يعرف الناس عن إجازاته إال بعد وفاته، حيث بدأت اإلشارة لها في أدبيات الجماعة 
اإلسالمية. كتب المودودي في آخر حياته عن خطورة الفصل بين النظام التعليمي التقليدي 
والحديث لدى المسلمين، وانعدام أية روابط بينهما)3)، وهذا هو سبب استفادته من النظامين 

دون حصر نفسه بأي منهما)4)، قائاًل:
تاطبقة  من  رجل  سحى  است  فأنل  تاعليلء،  اطبقة  تالنتيلء  في  تاوق  أملك  ال  أنل 
تاعلم  تاقدمم وتاودمث عبر توصيل  تاتعليييين  تانظلمين  تاحسطى تستفلد من كال 
ل من تانظلمين ايس دويًول  لت بفضل حكيتي إاى أنَّ أمًّ وتايعرفة منهيل. وقد تحدَّ

تيلًمل)5). 

Farzana Shaikh, Community and Consensus in Islam: Mulism Representation in Colo-  (1(
nial India, 1860 -1947 (Cambridge, 1989(, pp. 181 - 183.

Metcalf, Islamic Revival, pp. 252 - 258.  (2(

JIKUS, p. 19.  (3(

تطرق المودودي لموضوع الموقف الوسطي الجامع لنظامي التعليم الحديث والتقليدي عدة مرات في أعماله، يمكن   (4(
الرجوع لبعض هذه الكتابات في العدد األول من ترجمان القرآن، عام 1933. لقراءة نص المحاضرة التي ألقاها في 
 .TQ, December 1940-January 1941, pp. :ندوة العلماء في لكنهؤ في كانون الثاني/ينايرعام 1941، انظر

Metcalf, Islamic Revival, pp. 315 - 347. :371 - 347.. لمزيد من المعلومات عن »ندوة العلماء« انظر

 Abu’l-Afaq,Soyyid Abu’l-A’la Mawdudi: sawanih, ajkar, tahrik (Lahore, 1971(, p. 73.  (5(
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لم يكتف المودودي بتعلم الدرس النظامي فقط، بل استمر بدراسة علوم أخرى، فدرس 
األلمانية لمدة ستة أشهر، إذ اضطر للتوقف بعد رحيل معلمه عن دلهي، وهذا على سبيل 

المثال ال الحصر)1).

استمر نشاط المودودي السياسي في هذه الفترة أيًضا، وظهر هذا جلًيا في كتابته. فقد كتب 
عدة مقاالت لصحيفة الجمعية؛ منها مقاالت يدافع فيها عن نضال تركيا في وجه خصومها 
المسيحية في تركيا« )1922(،  بعنوان: »الدولة  من األوروبيين، نشرت في كتيبين أحدهما 
والثانية بعنوان: »استبداد اليونانيين في سميرنا«. كما ترجم من العربية لألردية كتاًبا بعنوان: 
»المسألة الشرقية« للكاتب المصري القومي مصطفى كامل، الذي كان يعتبره مسلمو الهند 
في تلك الحقبة بطاًل. وفي عام 1924، ألف المودودي كتاًبا عن حيدر أباد بعنوان: »الدولة 
اآلصفية والحكومة البريطانية«، اتضح في هذا الكتاب أن اهتمام المودودي كان منصبًّا على 

السياسة والتحرر، إلى جانب اهتمامه المستمر والمتزايد بالدين)2).

تاأثير حركة الخالفة
انخرط المودودي في حركة الخالفة عن طريق عالقاته مع محمد علي وجامعة علماء 
ف خاللها على أعمال وأفكار بعض قادة الحركة مثل  الهند، وعمله في صحيفة الجمعية. وتعرَّ
األخوة علي وعبيد اهلل السندي وأبو الكالم آزاد)3). وعرف المودودي من خالل انخراطه في 
هذه الحركة الكثير عن الغرب وعن السياسة؛ كما استوعب أهمية الحشد الشعبي والبروباغاندا 
الطائفي  للحشد  الدينية  والرموز  الشعارات  من  االستفادة  إلمكانية  باإلضافة  السياسية، 
المودودي  أفكار  على  واضحة  بصمة  الخالفة  حركة  أفكار  من  العديد  تركت  والسياسي. 
السياسية، مثل عدائهم لإلمبريالية، ومحاوالتهم لتوحيد التوجهات اإلسالمية المختلفة في 
الهند)4)، واهتمامهم باألوضاع العامة للوحدة اإلسالمية حول العالم، واستخدامهم للرموز 

.KN, p. 36  (1(

Cited in SAAM, 1:40; Maulana MauoWi, pp. 3 - 4, and KN, p. 36.  (2(

حول تأثير عبيد اهلل السندي على المودودي، انظر:   (3(
 Maryam Jameelah, «An Appraisal of Some Aspects of Maulana Sayyid Ala Maudoodi’s Life
and Thought», Islamic Quarterly 31.2 (1987(: 118.

Minault, Khilafat Movement, pp. 7 - 8،:انظر  (4(
حيث أشار إلى أّن حركة الخالفة ينبغي فهمها كمحاولة لخلق إسالم شامل للهند.  
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الخالفة  دولة  إحياء  إلى  الحاجة  بجدوى  وإيمانهم  سياسية،  أهداف  لتحقيق  اإلسالمية 
ومؤسساتها. إال أن التزام المودودي بهذه األفكار، خاصة تلك المتعلقة باألهمية السياسية 
إنه أصبح  إذ  دينية؛  تاريخية وليست  ينبع من ركيزة  الخالفة، كان  لمؤسسات إسالمية مثل 
المسلمين،  تواجه  التي  بالمشكالت  ارتباطه  في  تكمن  اإلسالمي  التاريخ  أهمية  بأن  يؤمن 

ولكنه لم يكن ينظر لإلسالم على أنه نظام سياسي - اجتماعي شامل.

اإلسالم«)1)  قوة  »مصادر  بعنوان:  المقاالت  من  سلسلة   1925 عام  في  المودودي  كتب 
للمشكالت  حلول  عن  للبحث  الماضي  لدراسة  فيها  تطرق  الجمعية،  صحيفة  في  نشرت 
أفكار  عن  باختالفها  طرحها  التي  أفكاره  تميزت  الحاضر.  في  المسلمون  يواجهها  التي 
منظري الحركات اإلصالحية مثل علماء ديوبند عليكرة التي تركز – على الرغم من اختالف 
الدينية  الممارسات  وتحاشي  اإلسالمية  بالشريعة  التام  االلتزام  ضرورة  على   – طريقتيهما 
الشعبية في محاوالتهم لتشكيل مجتمع مسلم متماثل قادر على العمل السياسي واالجتماعي. 

الحكومة  بعد تخلي   ،1924 تشرين األول/أكتوبر عام  الخالفة في شهر  انهارت حركة 
بين  للعالقة  نظرته  للمودودي  بالنسبة  المريرة  التجربة  هذه  وغيرت  الخالفة.  عن  التركية 
الدين والسياسة؛ فبالنسبة إليه كانت أسباب سقوط الخالفة تعود لمكائد القوميين األتراك 
العثمانيين  ضد  بثورتهم  لإلسالم  العرب  القوميين  وخيانة  جهة،  من  بالغرب  المتأثرين 
األفكار  من  يرتاب  المودودي  أصبح  ولهذا  أخرى)2).  جهة  من  األوربيين  مع  بالتحالف 
القومية والتغريبية؛ إذ كان مقتنًعا باستحالة اهتمام القومية بمصالح اإلسالم بسبب طبيعتها 
 1924 بين عامي  نشرت  التي  كتاباته  في  بها  يشعر  كان  التي  المرارة  العلمانية. وقد ظهرت 
ومصر  تركيا  من  في كل  القوميين  بحلول  للقبول  المسلمين  ميل  ينتقد  كان  حيث  و1925، 
وأفغانستان، كما سخر أيًضا من أفكار مصطفى كامل – الذي قام بترجمة كتابه إلى األردية 

قبل أقل من عام فقط)3).

حزب  كان  فقد  الهند؛  في  القومية  الحركة  في  وشكه  ريبته  يبرر  سبًبا  المودودي  وجد 
غاندي،  وقيادة  توجيهات  ظل  في  هندوسية  هوية  صقل  على  باجتهاد  يعمل  المؤتمر 

‘Abdu’l-Ghani Faruqi, «Hayat-i javidan» HRZ, p. 25.  (1(

JIKUS, p. 8  (2(

 SAAM, 1:41 - :في دلهي خالل سنتي 1925 - 1926، انظر Al-]am›iat و Nigar ظهرت هذه االنتقادات في  (3(
45.
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بجدوى  يعتقد  كان  الذي  المودودي،  وجد  فقد   .1919 عام  الذاتي  الحكم  بدايات  إّبان 
كانت  التي  الديمقراطية  إن  فقط.  المسلمين  من  الهنود  غالبية  كانت  طالما  الديمقراطية 
الحركة القومية الهندية تسعى لتحقيقها لن تفيد أحًدا سوى الهندوس، الذين كانوا يشكلون 
األغلبية في الهند. وكتب المودودي في السنوات الالحقة عن زيادة قلقه من الحركة القومية 
بعد تصريحات غاندي التي تحدى فيها المسلمين وسخر منهم عام 1929 بقوله: »سنحصل 
على حريتنا بمساعدتكم أو من دونها، أو حتى رغًما عنكم«)1). كما تغير موقف المودودي 
أجل  من  النضال  في  المسلمين  مشاركة  ضرورة  على  تنص  التي  آزاد  الكالم  أبو  فكرة  من 

االستقالل وضرورة سعيهم لتجديد موروثهم الديني واستعادة دورهم الطبيعي كقادة)2).

فالمودودي كان يعتقد باستحالة تحقيق فكرة آزاد ما لم يملك المسلمون ولو قدًرا بسيًطا 
من السلطة السياسية واالنضباط واإلصرار، الذي سيمكنهم من الوقوف في وجه عنجهية 
الهندوس وهيمنتهم على النضال من أجل االستقالل)3). ازداد اهتمام المودودي باإلسالم 
وحاول  المسلمين،  من  وحلفائه  المؤتمر  حزب  في  األمل  فقد  أن  بعد  مؤسساته  وتجديد 
تطوير نظام سياسي إسالمي قادر على حماية مصالح المسلمين، مبتدًئا بذلك رحلة فكرية 

ستأخذه من التماهي مع مجتمعه مروًرا بالشيوعية وصواًل إلى التجديد اإلسالمي. 

بعدم جدوى  مقتنًعا  الخالفة،  انهيار حركة  التأثر من  بالغ  تأثر  الذي  المودودي،  أصبح 
هذه الحركة التي لم يكن لمسلمي الهند أي سلطة عليها، كما أن الحركة أثبتت محدودية 
لم  المودودي  ولكن  البالية.  المؤسسات  هذه  على  الحفاظ  في  السياسي  التحريض  فائدة 
يفقد إيمانه بأهمية الخالفة؛ فقد توصل إلى أن االحتفاظ بالخالفة ليس ممكنًا إال عن طريق 
إعادة بنائها على أسس دينية، وليس تبًعا الرتباطات عاطفية أو بسبب مصالح سياسية. وهذه 
مهمة ال يمكن لصحفي أو صحيفة أن يقوم بها. وهكذا زاد االنفصال بين المودودي ومهنته 
كصحفي، التي أصبح ينظر لها »كعذاب عقلي«)4) يعيق ويحّد من المهمة الملقاة على عاتقه. 
في عام 1928، وبعد عشرة أعوام قضاها في السلك الصحفي، استقال المودودي من صحيفة 
الجامعة. وعلى الرغم من عدم حديث المودودي عن الخالفات التي أدت لتركه الصحيفة، 

.JIKUS, pp. 19 - 20.  (1(

Minault, Khilafat Movement, p. 42.  (2(

JIKUS, pp. 19 - 20.  (3(

KN, p. 36.  (4(
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الجديدة عن  المودودي  آراء  اختالف  االعتبار  بعين  أخذنا  ما  إذا  غريًبا  يعد  ذلك ال  أن  إال 
اآلراء التي تعبر عنها وتدعمها صحيفة جمعية علماء الهند الموالية لحزب المؤتمر. 

تاأثره بالعنف الطائفي
تربة  ما شكل  المجتمعي اإلسالمي، وهو  الوعي  فيه  برز  الخالفة عصًرا  أسست حركة 
المتأثرين  الهند  ازداد وعي مسلمي  المودودي األكاديمية.  أفكار وأنشطة  خصبة الستقبال 
خضم  في  الخاصة،  ومصالحه  بمجتمعهم  الهزيمة  من  والمحبطين  الطائفية،  بالحدود 
تحديد  محاوالتهم  أثناء  المسلميَن  وواجهت  الخالفة.  فترة  تلت  التي  الحرجة  األوضاع 
أّثرت  العلمانية.  القومية  الحركات  ومن  االستعمار  حكومة  من  مقاومٌة  السياسي  دورهم 
البريطانيين  من  كل  لدى  اإلسالمي  الدين  سمعة  على  سلبًيا  تأثيًرا  والعنف  المواجهات 
والهندوس، وهو ما وّلد بدوره شيوع اليأس واالستسالم لدى الطبقة المثقفة من المسلمين. 

أفغانستان  في  األحمدية  اإلسالمية  الجماعة  أتباع  من  عدد  على  حكم   ،1924 عام  في 
الذي   )1908 )ت  أحمد  غالم  ميزرا  أتباع  وهم  األحمديون،  ويؤمن  إعدامهم.  وتم  بالردة 
االنتماء  هذا  ترفض  الهند  علماء  جمعية  أن  إال  اإلسالمية)1).  لألمة  بانتمائهم  النبوة،  ادَّعى 
اإلعدامات  هذه  البريطانيون  انتقد  النبوة.  ختم  لمسألة  األحمديين  إنكار  على  استناًدا 
الدين  من  انتقاًصا  البريطاني  االنتقاد  المودودي هذا  اعتبر  و  أقرتها.  التي  الدينية  والشريعة 
اإلسالمي بمجمله، مؤكًدا في الوقت ذاته على وجوب أن تكون ردود الفعل اإلسالمية على 

هذه االنتقادات عقالنية وغير عاطفية)2).

بتنظيم  الهندوس  قام  فقد  الهند.  عبر  انتشر  طائفي  صراع  لنشوب  الخالفة  سقوط  أدى 
 )Mahasabha( أنفسهم في جماعات مما أدى لتصعيد األوضاع، كما قامت حركة مهاسابها
بتنظيم حركة   )Arya Samaj( آريا ساماج الهندوسي  التجديد  المتطرفة وحزب  الهندوسية 
العادات  يتبعون  الذين  المسلمين، خاصة أولئك  التي تهدف إلقناع   )Shuddhi( (*(شودهي
دينهم  بتبديل  الجدد،  والمسلمين  فقط،  االسمي  االنتماء  إسالمهم  يتعدى  وال  الهندوسية 

ين، انظر: للمزيد حول األحمديِّ  (1(
 Yohanan Friedmann, Prophecy Continuous: Aspects of Ahmadi Religious Thought and
Its MedievalBackground (Berkeley, 1989(.

مقابلة مع خورشيد أحمد.  (2(

)*( حركة شودهي )تعني التطهير أو الطهارة(، كانت تهدف إلى إجبار المسلمين على تبديل ديانتهم واعتناق الهندوسية.
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واعتناق الهندوسية. وكانت هذه الحركة، التي كانت تركز على الدعوة العتناق الهندوسية، 
شديدة العداء للمسلمين)1). كان المودودي ينظر لهذه الحركة كإثبات على العداء األصيل 
الذي يحمله الهندوس ضد المسلمين، وأنها كانت بداية نهاية اإلسالم في الهند، متوصاًل 
بالدعوة  المسلمين  بدء  ضرورة  على  يتوقف  الهند  في  اإلسالم  استمرار  أن  مفادها  لنتيجة 
الشودهية؛  الحملة  تجاه  المسلمين  فعل  ردة  ضعف  من  منزعًجا  المودودي  كان  لدينهم. 
حركة  زعيم  رأى  عندما   1919 عام  الشديد  استيائه  عن  الالحقة  السنوات  في  كتب  حيث 

شودهي سوامي شراداناند يلقي خطبة من منبر المسجد الجامع في دلهي)2).

بين  العنف  مستوى  وازداد  المسلمين  عدائية  ازدادت  شودهي،  حركة  زخم  وبازدياد 
المسلمين  يهين  كان  الذي   ،1925 عام  شراداناند  سوامي  اغتيال  عنه  نتج  مما  الطائفتين، 
ومعتقداتهم علنًا)3)، األمر الذي أدى الندالع موجة غضب عارمة وحمالت إعالمية موجهة 
قام  غاندي  حتى  المسلمين.  عنف  انتقدت  التي  الهندية  اإلعالم  وسائل  عبر  اإلسالم  ضد 
بتوجيه انتقادات الذعة لإلسالم ووصفه »بأنه دين قائم على استعمال السيف«)4)، وهو ادعاء 
أثار غضب المسلمين الذين توعدوا بالرد عليه ضمن السياق السياسي المنفتح الذي حدث 
فيه النقاش. إال أن رد فعل المسلمين المتأثرين بالغرب كانت بغالبها ضعيفة وتميل لكونها 

اعتذارية.

الدفاع عن  الفكريين المسلمين في  القادة  هذه األحداث المعادية للمسلمين، وتقاعس 
دينهم، وشيوع االنهزامية واالستسالم ضمن جموع المسلمين، دفعت المودودي لإليمان 

بضرورة التحرك.

حول آريا ساماج، انظر: .)Kenneth Jones, Arya Dharm (Berkeley, 1976 وحول رد فعلم المسلمين على   (1(
 Minault , Khilafat Movement, pp. 193 - 195.:حركة الشودهي، انظر

 JIKUS, pp. 11-12. Swami Shradhanand had appeared at the jami’ mosque in April 1919 for  (2(
 a Hindu-Muslim unity meeting regarding Gandhi’s nonviolent resistance (satyagraha(’, see
Minault, Khilafat Movement, p. 70.
)3)  بعد نحو ثالثة عقود، عام 1897، تّم اغتيال قائد آخر من المجددين الهندوس من حركة آريا ساماج، واسمه بانديت 

ليخ رام، وذلك على خلفية إهانته لمعتقدات المسلمين، بعد نشر كتاب: »الجهاد أو أساس الدين المحمدي«
ر اإلسالم على أّنه ِدين الّسيف، ودعا  Religion Mohammedi of Basis the or jehad، حيث حاول أن يصوِّ
 Arya Dharm, :المسلمين لالرتداد إلى تراثهم اآلرياني. وأثار موت شرادناد أيضًا جداالً حول مسألة الجهاد. انظر
pp. 194 - 202.

هذا األمر مشاٌر إليه في JIKUS, p. 15، وفي .Binder, Religion and Politics, p. 82، ولكن مؤلَّف هذا   (4(
األخير اّدعى بأّن غاندي لم يقل ذلك، بل حاول باألحرى إضفاء طابع أسطوري على دور المودودي عبر نسب هذا 

 .JIKUS القول لغاندي. وقد أشار المودودي إلى هذه الحادثة في
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عبَّر األمام محمد علي عن مشاعر العديد في خطبة ألقاها في المسجد الجامع في عام 
اإلسالم  صورة  وإظهار  اإلسالم  عن  للدفاع  عبيد اهلل  أحد  يهبَّ  أن  »أتمنى  قال:  إذ   ،1926

على  األثر  بالغ  لها  كان  الخطبة  هذه  إن  يقال  لدينه«)1).  الموجهة  التهم  على  رًدا  الحقيقي 
المودودي، الذي كان حاضًرا، ليهب للدفاع عن دينه)2). وقد يكون دافع المودودي للدفاع 

عن دينه في هذا الوقت هو احتمالية استفادة األحمديين من هذه األوضاع.

كان األحمديون يشاركون المسلمين معارضتهم الشديدة لمنظمة آريا ساماج وحمالتها 
مع  يتعارض  أنه  يعتقدون  فهم  أيًضا،  للجهاد  معارضين  كانوا  ولكنهم  لإلسالم؛  المعادية 
األحمديين  بآراء  االهتمام  ازداد  السيف)3).  بحد  الدين  ينشر  السمحة، وألنه  اإلسالم  روح 
عن العنف في اإلسالم بعد إعدام دعاتهم في أفغانستان. ولو أن مفهوم الجهاد كان واضًحا 
ومفهوًما بطريقة صحيحة، ألُعِجَب المسلمون )الذين كانوا مستائين من حركة آريا ساماج، 
وردة الفعل علـى اغتيـال سوامـي شراداناند( بفكـر األحمـديين. حتى البـريطانيون أيًضا 
نقّدر أن تفسيًرا واضًحا لعقيدة الجهاد  كانوا سيفضلون تفسير األحمديين لإلسالم. وبهذا 

واستخدام العنف في اإلسالم كان سيكون كفياًل بتوفير سبل للتعامل مع أزمة األحمديين.

عقد المودودي العزم على تقديم تفسير عقالني لعقيدة الجهاد في اإلسالم، والتي كانت 
اختلف  للعنف.  يروج  دين  بأنه  واتهامه  اإلسالمي،  الدين  له  تعرض  الذي  الهجوم  أساس 
التقليدي  أسلوب المودودي الذي اتبعه في دفاعه عن عقيدة الجهاد عن األسلوب الديني 
»المتحذلـق« والقيـاسي فـي استدالالته. فقـد سعى المـودودي لتقديم أفكـاره وحججـه 
بأسلوب أكاديمي حديث، واضًعا نصب عينيه طمأنة المسلمين على سالمة عقيدتهم، في 
في  الجهاد  شرعية  على  بالتأكيد  قام  حيث  المسلمين.  غير  على  فيه  يرد  الذي  ذاته  الوقت 
ًزا على تقديم تفسير منطقي لعقيدة الجهاد وتوضيح الحدود الشرعية  العقيدة اإلسالمية، مركِّ

 Muhammad Salahu‹ddin, «Tajziah», Takbir, September 28, 1989, p. 31; Mahmud Ahmad.  (1(
Allahwala, «Mard-i haqq agah,» Takbir, September 28, 1989, pp. 41 - 43.

Allahwala, «Mard-i haqq agah», p. 41.  (2(
م الكاتب واقع أّن المودودي لم يطلق لحيته، والتي كانت - كما هي اليوم - قناًعا لاللتزام بالدين. لقد تفهَّ  

)3)  حول رأي األحمديين بالجهاد، انظر:
 Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud, Invitation to Ahmadiyyat (London, 1980(, p. 52,
 and Yvonne Y. Haddad and Jane I. Smith, Mission to America: Five Islamic Sectarian
Communities in North America (Gainesville, 1993(, p. 58.
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ت مناقشة عقيدة الجهاد  له. وتشكلت حجج المودودي عبر نقاشات مع الفكر الغربي، وتمَّ
ضمن سياق السالم والحرب الذي تعمل به الحكومة البريطانية)1). ويوضح تفسير المودودي 
سعة اطالعه على ما كتب عن الموضوع باللغة اإلنكليزية، باإلضافة لسعيه الواعي لتشريع 
الجهاد باستخدام الحجج والمفاهيم القانونية التابعة ألولئك الذين »يدينون الجهاد باستعالء 

واصفينه بأنه ليس سوى عنف طائش«)2).

قضى المودودي قرابة ستة أشهر في البحث في موضوع الجهاد)3)، ونشر بحثه المعنون 
ما  »الجهاد في اإلسالم« ، والذي تميز بالتسلسل المنطقي ألفكاره، في صحيفة الجمعية مقسَّ
على 22 عدًدا، بدًءا من شباط/فبراير وانتهاًء بأيار/مايو 1927 )4). وحظيت مقاالت المودودي 
هذه بقبول واسع في األوساط الثقافية والسياسية المسلمة. وقد أشاد ببحث المودودي كل 
من محمد إقبال ومحمد علي وموالنا أحمد سعيد من جامعة علماء الهند الذي كتب مقااًل 
يمتدح فيه المقالة األولى التي نشرت من البحث، والعالم المعروف سيد سليمان الندوي 
الذي سعى في عام 1930 لنشر المقاالت في كتاب أسماه »الجهاد في اإلسالم« نشرته دار 
ثقته  من  المودودي  بحث  به  حظي  الذي  الكبير  االحتفاء  عزز  كره)5).  أعظم  في  المصنف 
واعتداده بنفسه، إذ قادته ثقته في قدراته ومواهبه البحثية والكتابية الرفيعة لإليمان أن مهمته 

في الحياة كانت أسمى من أن يحصرها في الصحافة فقط)6).

البحوث  لنوعية  دلهي  في  الفكري  المناخ  بمالئمة  مقتنًعا  يعد  لم  المودودي  أن  يبدو 
التي  أباد  إلى حيدر   1928 عام  انتقل  إذ  مواصلتها؛  كان عازما على  التي  العلمية  واألنشطة 
بدأ فيها تحوله الحقيقي من صحفي إلى باحث، ومن ثم إلى باحث متخصص في تجديد 

Sayyid Abu’l-A’la Mawdudi, Al-Jihadfi’l-hlam, reprint (Lahore, 1986(.  (1(

،Mawdudi, Watha’iq, p. 29 :وأيًضا .Jihad-Al :من أجل مؤلفات المودودي المذكورة في هذا الكتاب انظر  (2(
 حيث أصدرت في هذه الوثائق المسودات األصلية للمودودي.

Faruqi, «Hayat-i javidan», p. 23.  (3(

Ahmad and Ansari, «Mawlana Sayyid Abul Ala Mawdudi», p. 361. أعيَد طبع الحلقتين األولى   (4(
 Mawdudi, Watha’iq, pp. 90 - 91واألخيرة من المقال في

 Mawdudi, Watha’iq, p. 90; Ahmad and Ansari, «Mawlana Sayyid Abul Ala Mawdudi»,  (5(
 p. 361; and Faruqi, «Hayat-i javidan», p. 23.

تأسست »دار الُمصنِّفين« على يد شبلي النعماني، وبارتباط وثيق بندوة العلماء في لكنهؤ.  
 Gilani, Maududi, pp. 43 - 44; Shahpuri, Tarikh, 1:204; and Malik Ghulam ‘Ali, «Ik rafiq  (6(
ke ta’athurat», in Buhtah, Mawlana Mawdudi, p. 253.



تايحدود  ودنلعة تاتجدمد تإلسالمي                               48

المودودي في مقاالته على تأريخ اإلسالم، باستثناء مقالة واحدة  د(. وركز  اإلسالم )ُمجدِّ
التقليدي  بالزي  االلتزام  ثواب  عن  فيها  كتب  كره  أعظم  في  المعارف  صحيفة  في  نشرها 
والتخلي على لباس الغرب)1). كتب المودودي ما بين عامي 1928 و1930 عن تاريخ الساللة 
السلجوقية التي حكمت األراضي اإلسالمية الوسطى من عام 1034 وحتى 1194، كما ترجم 
التي  الفاطمية  الساللة  بتاريخ  الخاصة   )1282 ابن خلِّكان )ت  العربية أجزاء من كتاب  من 

حكمت مصر من 909 وحتى 1171)2).

أصيب المودودي بوعكة صحية عام 1930، واضطر على إثرها لمغادرة حيدر أباد قاصًدا 
دلهي لفترة قصيرة، قبل ذهابه لبوبال حيث استعاد صحته، وبدأ بجمع معلومات عن تاريخ 
الدكن. أكمل المودودي بحثه هذا بعد عودته لحيدر أباد في تموز/يوليو عام 1931، ونشره 
في كتاب يحكي سيرة آصف جاه ناظم الملك، أبرز سادة حيدر أباد، باإلضافة لتاريخ موجز 

عن الدكن، والذي بيعت نسخه ما إن نشر)3).

العمل  في  فعلًيا  المودودي  ينخرط  لم  اإلسالم،  عن  المستمر  دفاعه  من  الرغم  وعلى 
يتخصص  أن  على  عزمه  عقد  فقد   .1931 عام  حتى  اإلسالم  لتجديد  الدعوة  أو  السياسي 
الحقيقي خلف  الدافع  الهند، وكان  الثقافة اإلسالمية في  التاريخ اإلسالمي وفي  في علوم 
اهتمامه بالفاطميين واإلسماعيليين الشيعة – الذين يعتبرهم أهُل السنة والجماعة أصحاَب 
بدع وضاللة – اهتماًما تاريخًيا بحًتا، ولم يكن دافعه أيديولوجي. فقد كان المودودي شغوًفا 
باكتشاف أسباب عظمة المسلمين السابقة، لكي يعمل على إعادة إحيائها في القرن العشرين 

في الهند)4). 

كان أبو الخير، أخو المودودي، يدرس في الجامعة العثمانية، وتربطه عالقات جيدة بسيد 
مناظر أحسن جيالني من دار الترجمة التابعة للجامعة، والتي كانت تعمل فيها مجموعة من 
الذين قاموا   ،)1977  - الماجد داريبادي )1892  البارزين من أمثال عبد  العلماء واللغويين 
ِزين على الفلسفة والتاريخ الثقافي  بترجمة العديد من األعمال المهمة إلى اللغة األردية، ُمركِّ

JIKUS, p. 17; Shahpuri, Tarikh, 1:206.  (1(

.KM, p. 36; Shahpuri, Tarikh, 1:205 - 206 .ربما تكون اإلحالة هنا إلى ابن خالكان، »وفيات األعيان وأنباء   (2(
EI. in «,Khallikan Ibn» ,Fück .W .J  :الزمان«. انظر

 KN, p. 36.  (3(

 Sayyid Abu’l -A’la Mawdudi, Tahrik-i azadi Hind awr musalman (Lahore, 1973(, 2:22  (4(

- 23; see also RJI, 1:4.
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الهند،  إلى  للدخول  الغربي  الفكر  أمام  المجال  بفتح  التراجم  هذه  وساهمت  البريطاني. 
خاص.  بشكل  واإلسالم  عام،  بشكل  الهندية  والثقافة  الحديث  الفكر  بين  الحوار  وتحفيز 
توفر  كانت  فقد  والنقاش؛  للحوار  وتعزيزها  المنفتحة  الثقافية  ببيئتها  الترجمة  دار  تميزت 
العديد من النصوص الغربية بلغتها األصل، باإلضافة للنسخ المترجمة لألردية. كان معهد 
الغربية والمؤلفين  العديد من األفكار  المودودي على  المصدر األساسي الطِّالع  الترجمة 

الغربيين، كما ساهمت بيئته الفكرية المنفتحة في تطور أفكاره وتشكلها. 

انتقاله  العالقة حتى  أخيه، واستمرت هذه  الترجمة عبر  بمعهد  المودودي  بدأت عالقة 
لبنجاب عام 1937. وقام المودودي خالل تلك الفترة بترجمة أجزاء من كتاب ابن خلكان 
الدين  لصدر  األربعة  األسفار  ترجمة  في  ساعد   ،1931 عام  وفي  مصر)1).  بتاريخ  الخاصة 
1641()2). ويعد هذا   - الشيرازي الفيلسوف الفارسي الشهير الملقب بالمال صدرا )1571 
اإلسالمية  الفلسفة  عن  العربية  الكتب  أعقد  أحد  والصوفية  التصوف  عن  الضخم  الكتاب 
وأصعبها. اشترك عدد من المترجمين في إنجاز هذا العمل الضخم، الذي أشرف عليه مناظر 
أحسن جيالني، ونشرت ترجمة جزأين من أجزاء الكتاب األربعة عام 1932، والتي غطت 
لين اللذين كان مجموع صفحاتهما 3800 صفحة، تمت ترجمتها خالل 8 أشهر.  فرين األوَّ السِّ
وقد كتب المودودي عن صعوبة ترجمة هذه النصوص المعقدة، ذاكًرا كيف أتاحت له فرصة 
اإلسالمية،  الفلسفة  في  النصوص  أهم  إحدى  تعد  التي  األسفار  دراسة  العمل  هذا  ترجمة 
أتاح له فرصة العمل مع  العلمي. كما أن هذا اإلنجاز  والتي يعد اإللمام بها مقياًسا للتميز 

جيالني، الذي كان من أبرز المفكرين المسلمين آنذاك)3).

تأثر المودودي بفلسفة المال صدرا التي تؤمن بقدرة المرء على التعالي على هذا العالم، 
َفر بالحق في الحق، المشروحة بإسهاب  َفر من الخلق إلى الحق، والسَّ والكشف اإللهي والسَّ
ا  وسموًّ نباًل  تضفي  التي  الجذابة  الدعاوي  لهذه  راسًخا  أساًسا  شكلت  والتي  األسفار،  في 

SAAM, 1:75  (1(

)2)  للمزيد حول األسفار، انظر:
 Iranica  Encyclopaedia,.ed  ,Yarshater  Ehsan  in,  «a ‘arba-al  asfar-Al»  ,Rahman  Fazlur  
(London and Boston, 1982(.
 Mawdudi’s biographers suggested that he translated either all the text or the last.  (3(
twosafars )which were never published(.
يذكر مؤرخو سيرة المودودي أنه لم يترجم جميع األسفار، إنما شارك في ترجمة آخر سفرين )والتي لم تنشر حتى   

األن(، انظر: 
 SAAM, 1:74, and Faruqi, «Hayat-ijavidan», p. 26.=
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على المعني باألمر مما يسمح له بإعادة تفسير اإلسالم)1). باختصار، وجدت معتقدات المال 
أصداًء  الروحي،  للتجلي  للوصول  بالشريعة  االلتزام  وضرورة  بالتجديد،  المتعلقة  صدرا 
في كتابات المودودي. تنص فلسفة التشكيك لدى المال صدرا على أن الوجود يتشكل في 
حركة مستمرة تبتعد عن اهلل عبر تغيرات في جوهر الوجود تعرف بـ »الحركة الجوهرية«)2)، 
الدنيوي يعني الحرمان من اهلل، وأن الكشف  الوجود  التعريف، نجد أن  ولهذا، وتبًعا لهذا 
الحركة  توجيه  عبر  إال  تحقيقه  يمكن  ال  للبشر  الروحاني  الوجود  جوهر  يعد  الذي  اإللهي 
باتجاه اهلل. وهكذا نجد أن الشريعة ترشد المجتمع لطريق الصواب، أي باتجاه اهلل، فالنظام 
الذي تنص عليه الشريعة يعزز من علو اإلنسان الروحاني)3). هذه الفكرة شكلت لب اعتقاد 

المودودي بجوهرية الدين في تحقيق التغيير اجتماعي. 

لها في فكر  الصوفية، أصداًء  الفلسفة اإلسالمية، خاصة  العديد من تمظهرات  وجدت 
المودودي)4). فقد عرف عن المودودي اطالعه الواسع على الصوفية والتصوف لفهم أبعاد 

في  ذكر  ما  وهو  مرينبخش،  اسمه  آخر  مترجم  مع  بالتعاون  فقط  مقاطع  بضعة  إال  المودودي  يترجم  لم  الحقيقة  في   
  Seyyed Hossein Nasr, Ma’arif-i Islami :األسفار التي نشرت. للمزيد عن أهمية أسفار صدر الدين، انظر

darjahan-i mu’athir (Tehran, 1969(, pp. 123 - 132.
ه جيدًا في صدرا( استمر كعالمة  ربما أكثر ما تنعكس أهمية صدرا هو في واقع كون مصطلح صدرا - خاندا )أي: المتفقِّ  
واسمة للتقدم الفكري بين أعضاء الجمعيات الخيرية الدينية اإلسالمية في الهند. حول تعليم األسفار في المدارس 

الدينية اإلسالمية، انظر: 
 Nasr, Ma’ari, pp. 123 - 132, and Francis «Robinson,Scholarship and Mysticism in 18th
 Century Awadh», in A. L. Dallapiccola and S. Z. Lallemant, eds., Islam and Indian
Religions, vol. 1: Texts (Stuttgart, 1993(, pp. 394 - 398.
 Seyyed Hossein Nasr, Sadr al-Din Shirazi and His Iranscendent: انظر  صدرا،  آراء  حول   (1(
 Theosophy (Tehran, 1978(.
 Alexander Knysh, «Irfan Revisited::انظر الخميني،  اهلل  آية  على  مشابه  تأثيرات  على  العثور  ويمكن 
 Khomeini and the Legacy of Islamic Mysticism», Middle East Journal 46.4 (autumn
1992(: 631 - 653.
 James Morris, The Wisdom of the Throne: An Introduction to the Philosophy of Mulla  (2(
 Sadra (Princeton, N.J., 1981(, pp. 121 - 122.
 Hamid Dabashi, «Didgahi bar afkar-i ijtima’i-i Mulla Sadra: nizami ijtima’i dar jahani.  (3(
sarmadi», Iran Nameh 3.3 (spring 1985(: 407 - 428.
يملك حسن البنا )ت 1949(، إمام جماعة اإلخوان المسلمين في مصر عالقات جيدة مع الطريقة الحصافية الصوفية،   (4(

انظر:
 Richard P. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, 2nd ed. (New York, 1993(, pp.
 2 - 3 .
 Hasan al-Banna (d. 1949( of the Muslim Brotherhood of Egypt had ties to the Hasafiyah
 Sufi order; see Richard P. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, 2nd ed. (New
 York, 1993(, pp. 2 - 3.

=

=
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اإلسالم الروحية والغيبية، ولكي يتمكن من استخدام االستعارات واألمثال والمصطلحات 
استخداًما سليًما. األبيات التالية تعد مثااًل واضًحا على ذلك: 

)1)َتـَجـلَّى فـــي رؤى تاــصنِم تمـتثلال تاـُيقــلمِ بــلنِـي  مــل  فيـه  اَِذتتــَك 

كما استخدم المودودي مفهوم التجلي اإللهي الشائع في الشعر الصوفي بأسلوب مماثل 
:)Mir( ألسلوب الشاعر األردي الصوفي مير

ما الزهر؟ ما المرايا؟ ما الشمس والقمر؟

فأينما نظرت َثمَّ وجهك)2).

أباد)3)؛ األمر  الهندوسية عند عودته لحيدر  النفوذ والقوة  المودودي مدى ازدياد  الحظ 
كان شديد الوقع على نفسه، خاصة وأنه كان يكتب عن أمجاد وتاريخ اإلسالم في الوقت 
الذي كان يشهد فيه بعيني واقعه تراجع اإلسالم واضمحالله في آخر معاقله في الهند. وكتب 
بحسرة وبأسى في سنواته الالحقة واصًفا كيف كان الهندوس يتحكمون بالتجارة في عهد 

نظام عثمان علي باشا)4).

الفالحين،  الذين كانوا يدعون لتحرير  الشيوعيين،  يقتنع بضلوع  المودودي بدأ  كما أن 

كما أسس زعيم جماعة األخوان المسلمين في سوريا سعيد حوى )ت 1993( مفهوم اإلحياء الرباني الخاص به على   
الطريقة النقشبندية التي كان يتبعها، انظر: 

 Itzchak Weismann, «Sa‹id Hawwa: The Making of a Radical Muslim Thinker in Modern
 Syria», Middle Eastern Studies 29 A (October 1993(: 607 - 611..

وللمزيد عن تأثير الصوفية على التجديد اإلسالمي انظر:  
 John O. Voll, «Conservative and Traditional Brotherhoods», in Charles E. Butterworth and
 I. William Zartman, eds.,Annals of the American Academy of Political and Social Science
524 (November 1992(: 66 - 78.

Munir, Mawlana Abu’l-A’la Mawdudi, p. 125. :أعيدت طباعة القصائد في كتاب  (1(

Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill, N.C., 1975(, p. 289.  (2(

الهندوس، والبقية من  أباد من  العائالت العشرة األولى في حيدر  )3)  في ذلك الوقت، على سبيل المثال، كانت معظم 
الشيعة. انظر:

 Karen Leonard, «The Hyderabad Political System and Its Participants», Journal of Asian
Studies 30.3 (May 1971(: 581 - 582.
Karen Leonard «The Deccani Synthesis in Old Hyderabad: A Historiographic Essay», Jour-  (4(
 nal of the Pakistan Historical Society 21.4 (October 1973(: 205 - 218; JIKUS, pp. 21
 - 22; Karen Leonard, «Banking Firms in Nineteenth-Century Hyderabad Politics», Modern
Asian Studies, 15.2 (April 1981(: 201 - 177.

=

ً
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لهم  وحمَّ اإلسالمي،  بالحكم  لإلطاحة  مؤامرة  في  الهندوس،  من  مجملهم  كان  الذين 
المودودي،  أن  إال  اإلسالمي)1).  النظام  ضد  الهندوس  وتمرد  عداء  وتيرة  ازدياد  مسؤولية 
في  الشديد  انغماسه  بسبب  ظانًّا،  المضطهدين،  الفقراء  معاناة هؤالء  فهم  أساء  وبال شك، 
بين  فرق  يوجد  ال  أنه  اإلسالمي،  النظام  لسلطة  الرمزية  والقيمة  اإلسالمي  التاريخ  عظمة 
فقد  جائر.  اجتماعي  سياسي  نظام  عن  الدفاع  وبين  للمسلمين،  السياسية  الحقوق  حماية 
حصر المودودي نظرته بإطار طائفي تخضع فيه كل المسائل السياسية واالجتماعية لثنائية 
الصراع اإلسالمي - الهندوسي، مما أدى الزدياد ريبته وشّكه في المسار الذي كانت تسلكه 
والقضايا  المشكالت  يخص  فيما  وآراؤه  نظرته  انحرفت  وبالتالي  الهندوسية،  السياسات 

والحركات البارزة في وقته.

ازداد شك المودودي أيًضا في كل الحركات السياسية واالقتصادية االجتماعية والطبقية 
السياسي االجتماعي.  الواقع  إدراك  الطائفية من قدرته على  النظرة  ت هذه  ة. وَحدَّ الشعبويَّ
وبالتالي كانت حمالته التبشيرية باإلسالم والحفاظ عليه منفصلة تماًما عن واقع المشكالت 
السياسية واالجتماعية. ولهذا لم يصبح المودودي يوًما مفكًرا أو سياسًيا شعبوًيا تؤثر أعماله 
وأفكاره على مصالح وقضايا المجتمع؛ حيث إن أفكاره تشكلت بصورة تجريدية ال تمتُّ 
بين  المتقطع  المصالح  التقاء  إن  عنه.  التعبير  أراد  الذي  للمجتمع  السياسي  للحراك  بصلة 
برنامج الجماعة اإلسالمية في السنوات األخيرة وبين القضايا السياسية البارزة في المجتمع 

الباكستاني كانت وليدة للصدفة ال للتخطيط المسبق.

تميزت حركة المودودي بهذه المقاربة غير السياسية للتعاطي مع الفكر السياسي، والتي 
مّيزته عن بقية القادة التجديديين مثل آية اهلل الخميني، الذي عرف بقربه من اليسار، وارتكاز 
كشخصية  المودودي  ظهور  إّن  اإليراني)2).  المجتمع  في  السائدة  المخاوف  على  أفكاره 
قيادية بارزة يصعب تصنيفها كشخصية شعبية ذات جاذبية طاغية – باإلضافة لبروز الجماعة 
اإلسالمية المستمر كقوة سياسية تتحاشى السياسات الشعبوية – يتحدى كل ما نعرفه مسبًقا 
عن جذور الحركات السياسية واالجتماعية وتطور أنماطها. ولهذا نجد أن حالة المودودي 

.JIKUS, p. 18  (1(

Said Amir Arjomand, «Shi’ite Islam and the Revolution in Iran», Government and Op-  (2(
 position 16.3 (summer 1981(: 293 - 316, and Ervand Abrahamian, Khomeinism (Berkeley,
1993(.
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ترتكز  الذين  وقادتها  السياسية  الحركات  نجاح  إمكانية  على  تدل  اإلسالمية  والجماعة 
المسائل  الطائفية، ال على  الهوية والحقوق  األيديولوجية على مسألة  نظرتهم  أو  برامجهم 

االجتماعية االقتصادية. 

ساهم تعليم المودودي، الذي اشتمل على العلوم الدينية والصوفية والفلسفة والتاريخ 
لتبني  1919، في دفعه  بدًءا من عام  السياسية في دلهي  والعلوم الحديثة، باإلضافة لتجاربه 
نظرة طائفية متشددة، كما منحته الدافع للعودة لإلسالم لحل مشكالت المسلمين، وتسليحه 
باألدوات التي يحتاجها لتحقيق ذلك. وهكذا نجد أن معرفة المودودي بالتاريخ اإلسالمي 
القرن  في  الهند  مسلمي  تجارب  في  وقراءاته  والصوفية،  والفلسفة  والعقيدة  والقانون 

دا.  العشرين، مهدت الطريق أمامه ليصبح قائًدا مجدِّ




