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Sayed Qutb's contributions to Islamic Literature
الدكتور مـحمد إسـماعيل
 إسالم آباد, الجامعة الوطنية للغات الحديثة،أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها
الدكتور أبو بكربهته
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة الوطنية للغات الحديثة إسالم آباد
Abstract
Praise Him and pray to His Noble Messenger, but after: Islamic literature is the
thought of the spirit and essence of Islam, the spirit and content of Islamic civilization,
and the spirit of the heritage, history and culture of Islam.
Sayyad Qutb, may God have mercy on him, was not only an interpreter, but a
great writer and a leading thinker. He is the renewed Mujahid at the same time. He
understands his scientific writings and his scientific strength, which Allah grants him.
Some rulers and men of some Islamic currents accused him of extremism and violence.
These are false blames, but the fact is that he was away from these accusations.
Research goals
➢
To know the importance of literature in the Arabic language in general
and especially for non-speakers.
➢
Evacuating Sayed Qutb's exploitations and highlighting the literary aspect
of his scientific heritage.
➢
To Give respect and right to every person.
This study includes an introduction, three studies and a conclusion
The search plan is given below:
The first topic: The concept of Islamic literature
The second topic: The characteristics of Sayed Qutb
The third topic: The most important works of Sayed Qutb's Islamic Literary
Keywords: Sayed Qutb; Literature; Contributions; Characteristics; Important
Works; Biography
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ملخص البحث
حنمده ونصيل عىل رسوهل الكرمي أما بعد:
الدب الإساليم فكر يمتثل روح الإسالم وجوهره ،وروح حضارة الإسالم ومضموهنا ،وروح تراث الإسالم واترخيه
وثقافته.
اإن س يد قطب رمحه هللا مل يكن مفرسا فقط بل اكن أديبا معالقا ومفكرا رائدا ،وهو اجملدد اجملاهد يف الوقت نفسه،
ويفهم من كتاابته العلمية رجاحة عقهل ،وقوته العلمية اليت منحه هللا تعاىل اإايها ،وقد اهتمه بعض احلاكم ورجال بعض التيارات
الإسالمية ابلتطرف والعنف ،وألفوا يف هذا الهتام الزائف كتبا ،لكن احلقيقة أنه اكن بعيدا عن مثل هذه الهتامات.
أهداف البحث
معرفة مدى أمهية الدب يف اللغة العربية عامة وخاصة لغري الناطقني هبا.

اإجالء مآثر س يد قطب وإابراز اجلانب الديب من تراثه العلمي.

اإعطاء لك خشصية علمية وأدبية ما هو حقها من التعريف والإشادة جبهودها وخدماهتا.

تش متل هذه ادلراسة عىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة
خطة البحث فامي ييل
الـمبحث الول :مفهوم الدب الإساليم
الـمبحث الثاين :معامل خشصية س يد قطب
الـمبحث الثالث :أمه أعامل س يد قطب الدبية الإسالمية
اللكامت الـمفـتـاحية :س يد قطب ،أدب ،اسهامات ،خشصية ،أمع أعامل ،سرية ذاتية
الـمبحث الول :مفهوم الدب الإساليم
يعد الدب من أخصب الـميادين الفكرية اليت جرى فهيا البحث والتدقيق وطرح الرؤى ومعاجلهتا ،بغية الوصول اإىل
جوهره الاكمن وراء شلكه ومضمونه ،ورجاء حتديد موقعه عىل خارطة الـمعرفة.
مفهوم الدب الإساليم:
بداية جند التعريف اللغوي للمفهوم يف قول اللغويني" :الفهم :معرفتك اليشء ابلقلب .فهمه فهام وفَهَ ًما وفهامة :علمه..
وفَه ُ
ِمت اليشء عقلته وعرفته"( ،)1ولعل يف هذا املعىن اللغوي ما يشري اإىل املعىن الاصطاليح اذلي ُُي ّسده أحد العلامء ،حيث
ي ّعرف املفهوم بآنه "الصورة اذلهنية سواء وضع إابزاهئا اللفاظ أو ل ،كام أن املعىن هو الصورة اذلهنية من حيث هو الصورة
اذلهنية من حيث وضع إابزاهئا اللفاظ"( ،)2ويقاربه "جبّور عبد النور" حني ّعرفه بآنه "صفات وممزيات تُذكر لتحديد معىن لكمة
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من اللكامت" وهو عنده " ُّ
ومعرفا مباهيهتا حسب اعتقادان
لك ما ّمير يف خاطران عند ذكر لفظة من اللفاظ ،ويكون مرتبطا هبا ّ ِ
وموقفنا مهنا"(.)3
ومن هذين التعريفني للمفهوم نس تجيل حقيقته املهمة ،حيث يصبح املفهوم أش به ابلفكرة العامة اليت يدخل يف نس يجها
عدد من القضااي مهنا :التعريف ،واملصطلح ،واخلصائص ،والعالقة بني الفكر والفن وغريها ،وأنه الإطار والتصور الشامل أو
الصفات العامة اليت يتفق املتخصصون يف دللهتا عىل حمور دراس هتم .الدب الإساليم يف مقامنا هذا" ،حىت ا ّإن غياب هذه
الصفات يؤذن بآن الامس ل ينطبق" كام يقول ادلكتور عبدالعزيز احلفين( ،)4أي اإن املفهوم دائرة واسعة يقع داخلها عدد من
القضااي واملسائل.
تتعدد صياغات املنظرين للدب الإساليم يف طرح مفاهيهم هل ،وإا ْن اكنت تتفق يف جوهرها ،حيث اإهنا تس متد
مضاميهنا من الرشع احلنيف وحدوده ،ومن الامنذج املتفق عىل اإسالميهتا وأدبيهتا.
أما عن مفهوم الدب الإساليم كـمصطلح تركييب فنجد يف "دليل الناقد الديب" أن الدب الإساليم يش يع "لدللةل
عىل لون من الدب املنتج يف البالد العربية والإسالمية يتآسس عىل العقيدة الإسالمية وما تتضمنه من تصور للوجود ،ويسعى
لمتثلها يف ما يصدر عنه ،سواء عىل مس توى القضااي والاهامتمات أو عىل مس توى الشلك واللغة والقمي امجلالية معوما"(.)5
ويطرح ادلكتور سعد أبو الرضا مفهومه للدب الإساليم ،فيقول" :عندما يلتقي الفنان احلياة من خالل التصور
الإساليم لها ،وينفعل هبا يف اإطار قمي الإسالم ومبادئه ،مث يصوغ هذه التجربة صياغة مجيةل معربة موحية ،حينئذ ميكن أن يشلك
هذا اجلنس الديب – شعرا اكن أم قصة أو مرسحية أو غريها -شيئا من سامت الدب الإساليم"(.)6
وجند مفهوم الدب الإساليم عند ادلكتور عدانن النحوي موصوفا بآنه "ومضة التفاعل بني الفكر والعاطفة يف فطرة
الإنسان مع حادثة أو أحداث ،حني تدفع املوهبة الدبية هذه الومضة موضوعا فنيا ينطلق عىل أسلوب التعبري ابللغة ،ممتدّا يف
أغوار النفس الإنسانية ،واحلياة والكون ،وادلنيا والخرة ،مع عنارصه الفنية اليت هيب لك مهنا السلوب قدرا من امجلال الفين،
ليشارك الدب المة يف حتقيق أهدافها الإميانية الثابتة واملرحلية ،وليسامه يف عامرة الرض ،وبناء حضارة اإميانية طاهرة ،وحياة
اإنسانية نظيفة ،وهو خيضع يف ذكل لكّه ملهناج هللا احلق املتاكمل – قرأان وس نة"(.)7
وينطلق ليصف مفهومه اخلاص للفن الإساليم عامة ،ومنه الدب ،فيقول" :ليس من الرضوري أن يتحدث الفن
الإساليم عن الإسالم :حقائقه ،وعقائده ،وخشصياته ،وأحداثه ،وإان اكن من اجلائز بطبيعة احلال أن يتناول َّ
لك هذه املوضوعات،
ولكنه يتناولها ،كام يتناول الوجود لكّه ،و ّ
لك ما ُيري فيه ،من زاوية اإسالمية ،ويستشعرها حبس اإساليم"(.)8
ويذكر ادلكتور جنيب الكيالين أن مفهومه هو "تعبري فين مجيل مؤثر ،انبع من ذات مؤمنة ،مرتمج عن احلياة والإنسان
والكون ،وفق السس العقائدية للمسمل ،وابعث للمتعة واملنفعة ،وحمرك للوجدان والفكر ،وحمفز لختاذ موقف والقيام بنشاط
ما"(.)9
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ومن خالل هذا العرض املفصل لعدد من املفاهمي اذلاتية للدب الإساليم ،نس تطيع القول بآهنا جاءت متحدة الاجتاه
واملنبع ،واكنت الصفات املاثةل فهيا متقاربة مامتثةل ،مما ييش ابلتفاق الفكري وأ ّن الاختالف اكئن يف الصياغة ودرجة العمق فقط،
خالفا لـام يراه بعض الباحثني ،مع أ ّن هناك اعرتاضات متنوعة عىل بعضها اكشرتاط اللغة العربية ،أو عدم الرتكزي عىل اجلانب
الفين امجلايل.
تعريف الدب الإساليم:
بداية جند رابطة الدب الإساليم العالـمية تطرح تعريفها التايل للدب الإساليم ،وقد جاء فيه :هو "التعبري الفين
الهادف عن الإنسان واحلياة والكون يف حدود التصور الإساليم لها"(.)10
وأما الس تاذ س يد قطب رمحه هللا فاإنه يعرفه "هو التعبري الناشئ عن امتالء النفس ابلـمشاعر الإسالمية"(.)11
بيامن الس تاذ محمد قطب يعرفه بآنه "التعبري امجليل عن الكون واحلياة والإنسان ،من خالل تصور الإسالم للكون
واحلياة والإنسان" ،أو هو "التعبري امجليل عن حقائق الوجود من زاوية التصور الإساليم لهذا الوجود"(.)12
تعبريا يَنبع ِمن
يعرفه ادلكتور عبد الرمحن رأفت الباشا بآنه "التعبري الفين الهادف عن وقع احلياة عىل وجدان الديبً ،
و ّ
التصور الإساليم للخالق عز وجل وخملوقاته"(). 13
بيامن نرى ادلكتور عامد ادلين خليل يعرفه بآنه "تعبري جاميل مؤثر ابللكمة عن التصور الإساليم للوجود"(.)14
وجند الس تاذ محمد حسن بريغش يعرفه بقوهل" :هو الدب اذلي يعرب عن التصور الإساليم يف احلياة ،بلك أبعادها
وألواهنا .وهو الدب اذلي حيمل رأي الإسالم ،ويوافق رشع الإسالم ،ول خيرج عن اإطاره همام تكن الس باب"(.)15
وإان املتآمل يف معطيات هذه التعريفات ،ليجد أهنا تتحد يف أجزاء كثرية ،وأما ابلنس بة لالختالف فامي بيهنا فاإنه ينحرص
يف أجزاء حمددة.
ومعلوم أن بقاء العمل أاي اكن دون تعريف حمدد أمر يدل عىل الضعف ،ويبدو لنا أ ّن لرتامك املعرفة واخلربة الثر الكبري
يف نضبوج التعريف واكامتهل ،ومن هنا فا ِ ّإين أع ُّد تعريف رابطة الدب الإساليم هو المثل واجلدير ابلبقاء ،حيث جاء كحصيةل
للجهود املبذوةل يف سبيل اإُياد صيغة حممكة لتعريف الدب الإساليم.
الـمبحث الثاين :معامل خشصية س يد قطب
اإن س يد قطب رمحه هللا تعاىل مل يكن مفرسا فقط بل اكن أديبا معالقا ومفكرا رائدا وهو اجملدد اجملاهد يف الوقت
نفسه ،ويفهم من كتاابته العلمية رجاحة عقهل وقوته العلمية اليت منحه هللا س بحانه وتعاىل .ومن الصعب أن نتحدث عن حياة
الديب واملفرس وأن جنمع مجيع نوايح حياته يف هذا الـمبحث ،فنحاول أن نتحدث عن بعض شؤون حياته.
أصهل ونس به:
هو س يد قطب اإبراهمي حسني شاذيل ،ودل يف قرية "موشا" عام 1906/10/9م جنوب مدينة "أس يوط" بصعيد
مرص حيث نشآ يف أرسة ميسورة احلال)16( .
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وذكر الس تاذ أبو احلسن الندوي رمحه هللا يف كتابه" :أن س يد قد حدثه بذكل مبينا هل السبب لزايرته للهند وحمددا
هل امس جده السادس( ،)17غري أن الس تاذ محمد قطب نفى ذكل وقال" :مسعنا من الوادل أن امسه ينهتيي بلقب "الفقري عبد هللا"
وملا اكن لقب الفقري من اللقاب اليت يسمى هبا املنقطعون لدلين وللعلوم الرشعية فقد ظننا – جمرد ظن – أن نسب الوادل ينهتيي
اإىل أصل هندي ،ولكن ليس عندان ما يقطع بذكل"(.)18
أرسته:
قال س يد قطب عن أرسته بنفسه" :أنه نشآ يف أرسة ليست عظية الرثاء ولكهنا ظاهرة الامتياز ..اكنت يف وقت من
الوقات عظية الرثوة لكهنا توزعت وتضاءلت الرثوة ابملرياث وبقي لوادله قدر ل بآس به مهنا ولكنه اكن يناقص دامئا اكن وادله
قد صار معيد الرسة امللكف حفظ امسها ومركزها يف الوقت اذلي مل ينهل من املرياث اإل نصيب حمدود ل يهنض مبا اكنت تهنض
به ثروة الرسة جممتعة عىل حني ل يس تطيع أن ينقص من تاكليف املظهر يف الريف .واكن وادله صاحب املزنةل والرشف يف
القرية ويقال أن ماهل اكن ل يكفي لتاكليف عائلته فاكن يبيع قطعة قطعة اإىل أن انهتيى مجيع ما ملكه من أبيه واكن صاحب السخاء
والعطاء واكن لوادله عدد من اخلدم ،مل يكونوا خدما ابملعىن املعروف ،بل اكنوا فقراء القرية ،يعملون عند العائةل مقابل (ألكة) أو
بعض املالبس أو بعض الوقود.)19("..
وتزوج وادل س يد قطب زوجتني وأجنب من الثانية س يد قطب وأربعة أولد أخرى ومه :نفيسة ويه تكرب س يد
قطب بثالثة أعوام ،مث ودل س يد قطب والثالثة ودلت أمينة واكنت تصغر س يد ويه اكنت تشارك يف العامل الدبية واكنت
شاعرة وكتبت قصتني" :يف تيار احلياة" و "يف الطريق" .وحطبت لحد الإخوان املسجونني منذ عام 1954م امسه "كامل
الس نانريي" وتزوجته بعد الإفراج عام 1973م ،مث ودل محمد رابعا ،قال محمد قطب :اإن "س يد" بقي ودلا وحيدا لمه ما يزيد عىل
ثالثة عرش عاما اإىل أن ُودل شقيقه "محمد" واكنت ولدته يف شهر "اإبريل" عام 1919م( .)20والودل اخلامس لوادل "س يد قطب"
يه بنته "محيدة" ،ويه أيضا شاركت يف أعامل أدبية وجسنت أيضا مث أفرج عهنا بعد ست س نوات وتزوج هبا ادلكتور محدي
مسعود(.)21
دراسة س يد قطب:
أ :دراس ته يف القرية:
بدأ دراس ته يف السادسة من معره ،ويف البدء اختلفت أرسته ما بني مؤيد لتعلمي الكتاب ليحفظ القرأن كسائر من
س بقوه ،وما بني مؤيد للتعلمي الـمتطور يف مدارس ادلوةل احلديثة ،واس تقرت احلال عىل أن يلتحق ابلـمدارس احلديثة ومل يكن
س يد قطب يدري هبذا النقاش وتلقاه ابلقبول والتحق ابملدرسة ،ومل يكن ذكل يروق هل بسهوةل لنه تعود اللعب مع أخته واملدرسة
س تحرمه من هذا اللعب ،وملا التحق ابملدرسة خاف من شدة ضابط املدرسة املسؤل عن النظام فغاب ما يقرب من أس بوعني،
مث أخريا اس تقر يف ادلراسة والزتم ابلتعالمي املدرس ية(.)22
مث بدأ س يد قطب حفظ القرأن الكرمي عىل إارصاره وادله وهو يف الس نة الثانية الابتدائية .قال س يد قطب" :مفا يكمتل
العام حىت حفظ ثلث القرأن حفظا جيدا يبايه به من يتحداه"(.)23
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اكن س يد قطب مشغوفا ابلقراءة منذ صغره وبىن الصداقة مع أحد ابئعي الكتب يف قريته واكن يسميه (مع صاحل)
اذلي اكن حيتفظ هل ابلكتب اليت اكن حيهبا ويتلهف لقراءهتا ويش تاق اإىل قراءهتا ،واكن ل يبخل عىل الكتب ابملال همام ارتفع السعر
حىت ولو بلغ مثن الصفقة الواحدة مخسة قروش(.)24
وس يد قطب اكن ُيمع مرصوفه اليويم وينتظر اإىل مع صاحل أن يآتيه بكتب فيشرتي منه مبرصفه ،وإاذا انهتيى املرصوف
اكن يس تعني بوادله فآعطاه ما يشرتي به .وإاذا أحب كتااب ما ومل يقدر عىل رشائه ،اكن يس تعريه من مع صاحل ويرده بعد القراءة(.)25
وانهتيى س يد من املدرسة الابتدائية يف القرية عام 1918م .وأراد وادلاه اإرساهل لإكامل تعلميه يف القاهرة لكن الثورة
اليت اثرت يف عام 1919م .انقطع بس هبا س يد قطب لبعض الفرتة من ادلراسة ،ومن مث التحق بـمدرسة الـمعلمني الولية
ابلقاهرة(.)26
ب :دراس ته يف القاهرة:
سافر س يد قطب من القرية اإىل القاهرة لتمكيل دراس ته يف عام 1920م ،مث مرة أخرى انقطع عن ادلراسة أكرث من
س نة ويف عام 1922م التحق مبدرسة املعلمني الولية ،واكن ل يلتحق هبا اإل من جتاوز اخلامسة عرشة من معره واملدرسة اليت
التحق هبا اكنت تسمى "مدرسة عبدالعزيز" ومدة ادلراسة فهيا ثالث س نوات .وخترج س يد قطب فهيا عام 1924م وحصل عىل
"اإجازة الكفاءة للتعلمي الويل" ،مث واصل دراساته والتحق مبدرسة "جتهزيية دار العلوم" ويه تعادل ادلراسات الثانوية وخترج مهنا
عام 1929م والتحق بلكية دار العلوم يف هناية نفس العام ودرس أربع س نوات وخترج يف صيف عام 1933م ،وأخذ شهادة
"الإجازة العالية" – الليسانس – يف اللغة العربية وأداهبا(.)27
انضامم س يد قطب اإىل جامعة الإخوان الـمسلمني ،اعتقاهل واستشهاده:
أول :انضاممه اإىل الإخوان:
اكنت مذاحب الإخوان مازالت مس مترة من هجة حكومة عبد النارص يف مرص ويف فرتة احملنة هذه انضم "س يد" ل إالخوان
عام 1953م( .)28وختتلف الراء عن حقيقة انضاممه اإىل الإخوان بعضها اإشاعات مطلقة والكذب عىل التارخي واجلناية عىل احلق،
وان س يد قطب مل ينضم ابلإخوان جفآة بعد عودته من أمرياك ،بل اكنت أفاكره تتفق مع الإخوان من قبل ،كام يقول منري غضبان
يف تآليفه عن خشصية "س يد قطب" (وقد التقى فكراي مع جامعة الإخوان املسلمني قبل انضاممه اإلهيا حيث اكن موقفه من الغرب
وموقف امجلاعة واحدا وذكل حني اكن الاس تعامر ُيمث عىل صدر هذه المة)( ،)29أو اكن س يد قطب عندما يعمل يف جريدة
"الإصالح" يف عام 1947م فتآثر به حسن البنا ودعاه (س يد قطب) اإىل الاشرتاك معليا والانضامم بتنظمي الإخوان لكن س يد
قطب اعتذره بلك لطف ،وقال حيب الن أن أكون مس تقال وأمعل مس تقال ،لكنه عندما رجع من أمرياك فزاد ميهل اإىل الإخوان
بسبب احلادثتني وحتدث عبد هللا عزام عن هاتني احلادثتني:
الوىل :أثر اغتيال احلكومة حلسن البناء عىل المرياكن ،فقد مت اغتياهل من رجال احلكومة يف مرص و 22فرباير عام
1949م ولحظ س يد قطب وهو اكن مس تلقيا فوق رسيره يف املستشفى مظاهر الفرح والرسور ،ومعامل الزينة وأنوار الكهرابء
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امللونة عند المرياكن لغتيال حسن البنا ،وقرأ حتليالت وتعليقات الصحف هناك عن خشصيته واعتربه احملللون يف املقالت
أخطر رجل يف الرشق ،واعترب احملللون أيضا "جامعة الإخوان" أخطر تنظمي يف الرشق يقف أمام خطط الغربيني وأهدافهم.
وقد حتدث س يد قطب أيضا عن هذا يف كتابه حتت عنوان "رسد اترخيي لنشاطي يف حركة الإخوان املسلمني وبيان
للحوادث"(.)30
الثانية :هجود رجل اخملابرات الربيطاين يف حتذير س يد قطب من خطر الإخوان .فلام عاد س يد قطب من أمرياك زاد
قربة ل إالخوان ،لكنه مل ينضم رمسيا ،مث أعلن انضاممه رمسيا بعد س نتني ،وقد حتدث س يد قطب عن مجيع ما دفعه اإىل الانضامم
وأمه ما حدث بينه وبني الإخوان منذ بداية.
هذا ما يتعلق بعالقته مع الإخوان ،أما عن اعتقاهل ،فقد مت اعتقاهل لول مرة مضن مئات من أعضاء الإخوان يف عام
1954م .مث قام الإخوان مبظاهرات وطلبوا من احلكومة الإفراج عهنم ،فآطلق رساهحم يف نفس الشهر اذلي اعتقلوا فيه .ويف
شهر أكتوبر جسن س يد قطب مرة أخرى بعد فشل حماوةل اغتيال عبد النارص يف الإسكندرية فسجن مرة أخرى ،فمت اإخراج
الس تاذ س يد قطب يف عام 1964م ،مث بدأت حكومة عبد النارص موجة أخرى من الاعتقالت ،فسجن س يد قطب مرة
أخرى يف عام 1965م(.)31
ب :شهادة س يد قطب:
حمكت الـمحمكة العسكرية بقيادة جامل عبد النارص عىل س يد قطب ابلإعدام ،وطلبت من س يد قطب أن يكتب
سطرا أو مجةل للرئيس عبد النارص يسرتمحه ويعتذر اإليه ،سوف ُ ْخي َرج من جسنه ويُلغَي حمك الإعدام الصادر ضدَّه .فلام فشلت
ْ
احلكومة يف اسرتضائه وقبوهل لرشوط عبد النارص اس
تخدمت أخته "محيدة" لَـتَـضْ غَط عليه ،ويه تروي قائةل :فذهبت اإىل
أيخ ،وسلمت عليه ،وبَلَّغْـ ُته ما يريدون منه ،قالت فنظر اإيل لريى أثر ذكل عىل وهجيي ،وكنه يقول يل :أنت تطلبني ذكل أم
ُ ْمه؟ واس تطعت أن ُأفْهِ َمه ابلإشارة أهنم مه .قالت فآفهمت أيخ احلاكية من أولها .وقلت هل :اإن محزة اس تدعاين ،وأراين حمك
الإعدام ،وطلب مين أن أطلب منك هذا الطلب( .)32املهم أن املفكر الرائد والديب العمالق وخادم مرص والمة الإسالمية
مجيعا قُ ِّدم اإىل حبل الـ َم ْش َنقَة يف عام 1966/08/29م مع اإخوانه عبد الفتاح اإسامعيل ،ومحمد يوسف هواش(.)33
الـمبحث الثالث :أمه أعامل س يد قطب الدبية الإسالمية
كتبه العلمية
تتجاوز مؤلفات س يد قطب أكرث من عرشين كتبا:
تفسري يف ظالل القرأن
تفسريٌ من طراز فريد ،يُدرك من خالهل تالمح النص اذلي يقوم عىل رعايته والعناية به ،وإابراز ترا ِميه البالغية ،وهذا
النص املتالمح هو القرأن الكرمي.
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بيان ما يف القرأن الكرمي من تصورات أراد هللا س بحانه لها أن تقود خطوات البرشية
وهو تفسري يدرك أنه قام عىل ِ
الضاةل حنو السعادة.
والتذوق الديب للنص القرأين عند س يد قطب ليس جمرد نزعة انطباعية غامضة تعمتد عىل الوجدان الزائد وحده ،كام
يقول بعض ادلارسني ،بل حيمك هذا التذوق عنده عدة ضوابط.
وما هيمنا يف التعقيب هو التقاط أ َّن مثة ضوابط حتمك ما َّمساه هو نفسه خواطر أو انطباعات.
هذا لكه ابلإضافة اإىل اللغة البيانية الرائعة اليت َكتَ َب هبا تفسريه.
وتقصد هبذا املهنج قراءة النص الكرمي ،وبيان ما فيه ،أو تفسريه يف ضوء الهدف اذلي ُأنزل من أجهل ،وهذا يف تصور
س يد قطب ضغط حركة الكون والإنسان فيه ،ورد البرشية املوغةل يف شعب الضالل اإىل حركة حيمكها تصور إارادة هللا س بحانه.
ُ
"عشت أمتىل يف ظالل القرأن ،ذكل التصور
وهذه احلركة أ ٌمر ظاهر من أول سطور التفسري ،يقول س يد قطب:
الاكمل الشامل الرفيع النظيف للوجود لغاية الوجود لكه ،وعناية الوجود الإنساين ،وأقيس اإليه تصورات اجلاهلية اليت تعيش
وغرب ،ويف شاملٍ
وجنوب ،وأسآل كيف تعيش البرشية يف ادلرك الهابط ،ويف الظالم الهبمي وعندها ذكل
ٍ
رشق ٍ
فهيا البرشية يف ٍ
)
34
(
املرتع الزيك ،وذكل املرتقى العايل ،وذكل النور الويضء"  .ولك تكل الوصاف اإمنا املقصود هبا هو القرأن الكرمي.
وس يد قطب دامئ التذكري بعصاابت املضللني وجامعات اخملادعني اذلين يعادون البرشية عندما يضعون تصورات خمالفة
ملهنج هللا مث يقهرون هذه البرشية عىل السري يف هذه ادلروب املظلمة اليت تنال من اإنسانيهتم.
وهو يرى من منظور املهنج احلريك هذا رضور َة النظر اإىل قضااي الوجود مرتبة وفق أولوايت حمددة أىت يف مقهتا ما
َّمساه التسمية املوفقة بقضية الوجود الكربى ،ويه توحيد هللا س بحانه اليت تكفَّل القرأ ُن امليك وهو أكرب يف تعداد سوره من
بيان امجلاعة املؤمنة يف ضبط حركهتا يف احلياة ،مث
القسم املدين ،وأمر ذكل ميسور التفسري؛ لنه مبثابة الساس اذلي يقوم عليه ُ
تآيت قضية اإقامة رشيعة هللا س بحانه يف الرض.
اثن فا َّإن أاثر ثقافة س يد قطب الدبية والنقدية تبدت يف مجموع ٍة من الآليات والإجراءات حافظ علهيا يف
من جانب ٍ
طول تفسريه.
من أمه هذه الإجراءات النظر اإىل السور من ابب اإن لك سورة متثل كياانً متاكم ًال متناس ًقا مرت ً
ابطا ،أو ما ي ُس َّمى بلغة
النقد الديب هناك وحدة موضوعية تفعل معلها يف تالمح أجزاء السورة لكها ،ومن أجل ذكل حرص س يد قطب يف مفتتح لك
بشلك تفصييل أن يكتب لكمة افتتاحية متثل الغرض أو املوضوع اذلي متثهل السورة
سورة ،وقبل التعرض لبيان تفسري الايت ٍ
أو حتاول أن تُعاجله من وهج ِة نظره مدعومة ابلدةل من لغة السورة.
فهو هيمت يف لك سورة قرأنية ابلعثور عىل اخليط اذلي يربط أايهتا لكها بعضها ببعض ،وهو يسميه" احملور" اذلي تدور
عليه أايت السورة وموضوعاهتا وُيعل مهنا وحدة فكرية وموضوعية.
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مؤسسا عىل العلوم الالزمة لي نشاط
مدى ما احتشد به س يد قطب من معارف جعلت من تفسريه هذا ً
تفسريا ً
ٍ
عالمات يف املفتتح من قصد الايت ...اإخل يه عالمات رصدها علامء علوم القرأن ،مما يذكران
تفسريي للكتاب العزيز ،مفا ذكره من
بنفي أن يكون هذا التفسري جم َّرد انطباعات ابملعىن املتداول بني الناس.
عىل أ َّن احلرص عىل فكرة الوحدة املامتسكة ،واحملور الواحد ،ليست جديدة عىل النشاط التفسريي للنص الكرمي،
فعلامء علوم القرأن الكرمي يعرفون عل ًما هذا هدفه هو "عمل التناسب" ،أو تناسب الايت والسور وهو عمل يبحث يف تعاقب
الايت والسور هبذا النسق يف املصحف الرشيف ،وهو عمل يقرر أو ًل النص لكه وحدة متالمحة ،وأن سورة مبا فهيا من أايت
تربطها حمكة ترعى مبدأ التالمح ومن أشهر من كتب يف هذا اجملال هو برهان ادلين البقاعي (885هـ) ،وقد وصل اإلينا تفسريه
نظم ادلين يف تناسب الايت والسور ،وقد طبع يف اثنني وعرشين جمدلً ا يف حيدر أابد ابلهند.
وكذكل جنده كثري اذلكر لمور الس ياسة واحلضارة يؤكد ما مسيناه مهن ًجا حرك ًيا يسعى لضبط حركة الإنسان يف الكون
بتصور القرأن الكرمي ابعتباره مفتاح القفل اذلي ميكنه التعامل مع الإنسان ،اذلي هو خلق هللا.
ونظر ًا لهذا ُيب قراءة تفسري س يد قطب يف ضوء أمرين أساس يني حىت ل يكون أداة لسوء الفهم ،وسوء الاس تنباط
وهو ما حدث يف مراحل اترخيية حمددة ،وهو بريء من أاثرها ،فمل يكن س يد قطب ابعتباره اجلناح الضخم بعد حسن البنا يف
التنظري ل إالخوان داعية عنف أو اإرهاب.
تفسريا حرك ًيا ل يصح أن يُقرأ اإل يف اس تحضار مقوةل (ادلعوية) مبعىن أن
المر الول :أن تفسري س يد قطب ابعتباره ً
كتاب س يد قطب ليس كتاب أحاكم ،وليس هو معن ًيا هبذا ل يف املقام الول ول حىت يف املقام العارش ،وإامنا هو كتاب (دعوة (
ومنطق ادلعوة قامئ عىل استثارة العاطفة وإارادة رد امجلاهري اإىل طريق هللا.
وغري ٍ
رص تآلَّبت عليه جامعات من املضللني وفق أقوال س يد
خاف أ َّن امجلاهري اليت تَلَقَّ ْت هذا التفسري يه جامهري ع ٍ
كثريا من اللفاظ الاستبدادية والإناكرية
كثريا من تصور هللا املراد من كتابه العزيز ومن هنا فا َّإن ً
قطب ،واذلي رأى أهنم ابتعدوا ً
ينبغي أن تفهم يف ضوء مراد س يد قطب ادلعوي اذلي قد يكون فضفاضً ا بعض اليشء من املنظور العلمي.
المر الثاين :أنه ل يصح قراءة هذا التفسري مبعزلٍ عن فكرة احملنة اليت اكن يعيش يف أجواهئا ابعتبار موقعه التنظيي
من حركة الإخوان املسلمني  ،وهو المر اذلي انهتيى ابستشهاده.
وأن أاثر هذه احملنة جعلت عاطفته املتوقدة تش تعل عند كثري من صور عرض مشاهد القيامة أو قصص الطغاة
واملتجربين يف القرأن الكرمي.
وأساس هذا الربهان وهذا الفكر هو الرجوع اإىل النص القرأين وتدبره ،اإىل حماوةل اسرتجاع بيئة الواحة أو السعادة،
ومن أجل ذكل اكن الظالل!
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معامل يف الطريق :هو كتاب كتبه س يد قطب يف حنو مئيت صفحة ،هو كتاب الرتبية وادلعوة الإسالمية الصحيحة،
شعوره ويدفعه اإىل العمل واجلهاد يف سبيل ادلعوة الإسالمية ،ويعرف فيه حقيقة اجلاهلية يف العرص
وعندما يقرأه املسمل يتحرك ُ
احلارض.
طفل من القرية :وهو كتاب يف مئة صفحة تقريبا وهو سرية ذاتية لس يد قطب.
هذا ادلين :هو كتاب أخر من مؤلفاته ويتحدث فيه عن عظمة هذا ادلين وعن حقيقة املهنج الإساليم ،ويظهر فيه
أن مهنج الإسالم يطبق ابجلهد والطابقة البرشية.
لـامذا أعدموين؟ :هو كتاب صغري يف س تني صفحة ،وكتبه يف السجن ويتحدث فيه عن انضاممه اإىل الإخوان ونشاطه
معهم ،وعن مبادئ الإخوان ،وأمهية هذه امجلاعة أمام أهداف الصهونية والاس تعامر الغريب.
أشواك :هو كتاب أخر ويه رواية كتهبا بلغة سهةل جدا ،ويه قصة فتاة ختطب لرجل وتكون عىل عالقة بشاب أخر
وتشعر ابلرصاع بيهنام وتكشف خلطيهبا عن تكل العالقة لتتواىل الحداث وما اإىل ذكل.
حنو جممتع اإساليم :هذا كتاب أخر لس يد قطب وهو من أجود الكتب يف فكره ،يعرض فيه املقومات والطبيعة اليت
يقوم علهيا اجملمتع الإساليم ،ويوحض فيه خصائص اجملمتع الإساليم والفرق بينه وبني اجملمتعات الخرى مع ذكر مزااي اجملمتع الإساليم.
معركتنا مع الهيود :وهو من الكتب اليت لها تآثري يف نفوس املسلمني وحافل حبرارة الإميان والعمق والغرية ،وهذا الكتاب
مجموعة من املقالت اليت كتهبا س يد قطب دفاعا عن الإسالم عامة ومرص خاصة ضد الاس تعامر الغريب.
أفراح الروح :يه مذكرة صغرية حتتوي عىل مخس عرشة خاطرة لس يد قطب ،ومل يسم س يد قطب هذا الكتاب هبذا
الامس بل سامه النارش ،لن الكتاب فرحة وطمآنة للقلوب.
املدينة الـمسحورة :يه رواية أخرى من مؤلفاته ويه رواية قصرية يف تسعني صفحة ،كتهبا س يد قطب بآسلوب رائع
ولغة سهةل.
يف التارخي فكرة ومهناج :هذا من أروع الكتب يف الفكر الإساليم ،ويه مجموعة من ست مقالت .والكتاب صغري
لكنه حافل ابلفاكر العميقة والواسعة فهو عظمي يف النفع.
خصائص التصور الإساليم ومقوماته :هو أيضا من أمه الكتب يف الفكر الإساليم ،وقد رمس فيه رؤية حقيقية
ل إالسالم ،وفارق فيه بني اجملمتع الإساليم واجلاهيل ،ودعا اإىل رسوخ هذه املقومات يف حياة املسمل.
العداةل الاجامتعية يف الإسالم :كتبه س يد قطب يف عام 1947م ،وهو يف حنو مئتني وعرشين صفحة.
تفسري أايت الراب :هو كتاب صغري يتحدث عن قضية "الراب" وقد مجع فيه الايت من سورة البقرة ،أآل معران،
الروم ،والنساء .يتحدث فيه عن أرضار الراب.
املس تقبل لهذا ادلين :هو مجموعة أخرى من أفاكر س يد قطب يتحدث فيه عن مسائل حمورية لدلين الإساليم ،عن
دور ادلين يف حياة املسمل ،وعن دور العقيدة اخلالصة يف حياة الواقعية للبرش.
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مشاهد القيامة يف القرأن :أهدى س يد قطب هذا الكتاب اإىل أبيه ،وقد طبع عدة مرات يف أحناء العامل .يتحدث فيه
عن عامل الخرة ،وهو كتاب تربوي يؤكد فيه أن العامل الخر ل ينبغي أن يكون موصوفا يف احلياة فقط بل ُيب أن يكون
حمسوسا حيا يعيش فيه املسلمون ،ويتحدث عن ش ىت مشاهد القيامة ،عن مشهد النعمي ،ومشهد اجلحمي والعذاب.
يعرف فيه ابلنقد وأمهيته وقيته مضن العلوم ،والكتاب يتحدث عن قمي
النقد الديب أصوهل ومناهجه :هو كتاب أخر ّ
الشعورية والتعبريية يف العمل الديب ،وعن قواعد النقد الديب بني الفلسفة والعمل.
السالم العاملي والإسالم :يوحض فيه مباديء الإسالم للسالم يف العامل وكيفية الوصول للسالم العاملي من املنظور
الإساليم.
خاتـمة البحث
بعد هذا البحث املوجز عرفنا أن س يد قطب اكن رج ًال أديب ًا موهو ًاب ،واكتبا جيد ًا ،وقاصا وفرسا ماهر ًا ،كام اكن س يد
قطب الإنسان عصاميا ،صادقا ،ذا فكر اثقب ونظر بعيد ،وجدل ل حد هل ،وإارصار عىل الربوز والمتزي ،جاهد هجاد ًا كبري ًا يف
سبيل هنوض جممتعه.
ومن توصيات البحث
اإعادة طبع مؤلفات الاكتب وخصوصا مهنا (يف ظالل القرأن ،معركتنا مع الهيود ،مشاهدة القيامة يف القرأن)
•
وحبذا لو مجعت مجيع أعامهل يف اإصدار واحد مضاف ًا اإلهيا مقالته يف الصحف واجملالت.
•

ُيب للمعلمني والساتذة أن يوهجوا تالميذمه بدراسة كتب س يد قطب قراءة وحتقيقا.

عىل امجلعيات واملؤسسات عقد املؤمترات والندوات بعنوان خشصية س يد قطب ومثهل يف الدب العريب
•
عىل املس توى احلكويم والشعيب.
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