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ً
 منطلقا من إيمانه بشمولية، حاول سيد قطب تقديم مشروع حضاري إصال)ي شامل:امللخص
ً
@ الشرق والغرب بالعلوم املفيدةAم لتنCD@جاع حضارEم اسCFن باستطاعAٕالاسالم ومؤمنا بأن املسلم
،@اح الحلول لألزمات الواقعةE ولذلك لم تتوقف أفكارﻩ وكتاباته الغزيرة عن اق،والاستقرار والسالم
 ألنه \ي آخر ٔالامر، إال أن طرح سيد قطب الشامل لم يكن ليكفي \ي إنقاذ ٔالامة،اCc اعدم صاحWXح
 وكانت تنقصه املؤسسية، وسعه بما أوتي من إمكانياتWef لم يقصر صاحبه \ي بذل أق،جهد فردي
prى إصالح ديt ويرى سيد قطب أن ٔالامة ٕالاسالمية تحتاج إ. لم تتوفر له بشكل كاف \ي تلك اللحظةpXال
 ورأى أن، ال عالقة لها بالفلسفة وال العلم،ي مشكلة دينية عقائديةy فمشكلة العالم ٕالاسالمي حسبه
.  إذا لم تدرك العصبة املؤمنة \ي ٔالارض،ى حياة إسالميةtالدين ال يتحول إ
.ضة؛ ٕالاخالصC} ٕالاصالح؛ الدين؛ ال:الكلمات الدالة
Abstract: SayyedQutb tried to present a comprehensive reformist civil project, based on his
belief in the universality of Islam and believing that Muslims can regain their civilization to
enlighten the East and the West with useful sciences, stability and peace. Therefore, his ideas
and writings did not stop proposing solutions to the crises. It was not sufficient to save the
nation, because in the end it was an individual effort, the author did not limit himself to the
maximum of his potential, and his lack of institutional, which was not enough for him at that
moment. In the opinion of SayyidQutb that the Islamic nation needs a religious reform, the
problem of the Islamic world is a religious religious problem, has nothing to do with
philosophy or science, and believes that religion does not become an Islamic life, if not aware
of the league locked in the ground.
Keywords: Reform ; Religion ; Renaissance ; Sincerity.
mekademrachid17@gmail.com :∗ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟـ ُﻤﺮﺳﻞ
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 .1ﻣﻘﺪﻣﺔ:
\ي كل مرحلة من تاريخ أمة من ٔالامم تسطع \ي سماC¤ا نجوم CDدي الحائرين وقد
تpeء سماءها ح WXلكأCªا \ي رابعة ال}Cار إذا ك©@وا واشتد وهجهم فامتد مخ@Eقا الزمان
واملكان ،كأشبه ما يكون بالطاقة املتجددة ال pXال تنفد.
لقد تعددت الجهود الفكرية \ي الواقع العربي وٕالاسالمي الحديث واملعاصر ،والpX
راحت تبحث عن مخرج لإلصالح والتغي @Aلواقعنا الحضاري ،وذلك إلخراجه من وطأة
الهزيمة الحضارية الُ pXمC´ prا املسلم املعاصر ،نتيجة لعوامل داخلية وخارجية ال تخفى
ً
CDديدا
تداعياCDا ع¶ى كل راصد ومتابع ملسار املرحلة وما أفرزته من تحديات شكلت
ً
مباشرا لكياننا السيا· peوالحضاري.
ووجد الفكر العربي ٕالاسالمي نفسه وهو يواجه ضمن واقع عالم pتتسارع وت@Aته \ي
التغي @Aوالتقدم \ي ظل محاوالت السيطرة والهيمنة ع¶ى الشعوب العربية ٕالاسالمية،
ضمن مواجهة محورين يبلور من خاللهما توجهاته الفكرية وٕالاصالحية تجاﻩ تحديات
املرحلة:
املحور ٔالاول ،يقف عند حدود الاستالب الفكري الذي س¼ى إtى ال@Eويج للنمط
الحضاري والثقا\ي الغربي ،وتكريس القناعة بالبديل الغربي لل}Cضة والتقدم .واملحور
ٓالاخر هو الذي س¼ى إtى التمسك ´Cويته التاريخية والحضارية العربية وٕالاسالمية كتعب@A
عن الخصوصية الثقافية ال pXتشكل ضرورة مص@Aية لكل مشروع فكري يس¼ى إtى
ً
ال}Cوض واستشراف آفاق مستقبلية ناجزة وفعالة ارتباطا بذاتيتنا العقدية والحضارية.
وقد سيطرت الخالفات املذهبية ع¶ى كافة التيارات الفكرية ال pXظهرت \ي ساحة
الفكر العربي ٕالاسالمي الحديث واملعاصر ،ويمكن تلمس هذﻩ الخالفات ح\ WXي إطار
التيار الواحد ،وترتب ع¶ى ذلك عدم حسم القول عند مؤرÅي هذﻩ التيارات بخصوص
تصنيفها وتقسيمها ،وذلك ألن هذﻩ املسألة تخضع ملعاي @Aفكرية وعقدية يحددها
الانتماء املذه pÈلهذا الفكر أو ذاك ،باإلضافة إtى الصفة ال@Eكيبية ال pXتتعلق بتاريخ
املجتمعات العربية وٕالاسالمية وواقعها املعاصر حيث اصطدمت خالله برياح الحداثة
وتيارات التقدم.
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ّ
ويعد سيد قطب عالمة فارقة \ي تاريخ الفكر ٕالاسالمي عامة وتاريخ ٔالافكار داخل
الحركات ٕالاسالمية خاصة ،فهو انتقل بالفكر ٕالاسالمي كله نقلة نوعية كب@Aة جعلته
يمثل ملمحا فاتحا ومفارقا \ي التطور الفكري العام داخل العالم ٕالاسالمي وداخل
الحركات ٕالاسالمية الحديثة واملعاصرة.
ع¶ى املستوى الفكري العام أر· Weسيد قطب النواة ٔالاوtى ملدرسة أسلمة العلوم
ٕالاسالمية والتأسيس ملنهج التعامل مع الجانب الثقا\ي والفكري والعقدي والحضاري
العام \ي الظاهرة ٕالاسالمية.
وكما كانت مدرسة قطب ثورية \ي الحركة كانت كذلك \ي منهج التعامل مع الحضارة
ٕالاسالمية ،حيث اعت @Ïمناهج املستشرقAن \ي تناول الجانب غ @Aاملادي بالحضارة
ٕالاسالمية مناهج منحازة وبالتاtي يجب استبعادها ،كما قدم الفكر ٕالاسالمي بشكل فيه
طابع التم ÑAوالاستعالء ٕالايماني حيث مصادر خصوصيته تنبع من كونه يستلهم قوته
من الو)ي وهو مصدر أع¶ى منه وفوقه.
ً
ُي َ
عت @Ïاملفكر ٕالاسالمي سيد قطب واحدا من أهم الكتاب واملفكرين الذين أثاروا جدال
\ي حياته وبعد موته ،فقد برع سيد قطب \ي موضوع إنتاج ٔالافكار والطروحات
أن أصحاب ٔالاقالم يستطيعون أن يصنعوا ً
دوما ّ
والنظريات وال pXكان يقول ع}Cا ً
شيئا
كث@Aا ولكن بشرط واحد أن يموتوا هم لتعيش أفكارهم ،أن ُيط ِعموا أفكارهم من
فداء لكلمة الحقّ ،
لحومهم ودماC¤م ،أن يقولوا ما يعتقدون أنه حق ّ
ويقدموا دماءهم ً
إن
ّ ً
تظل جثثا هامدة ح WXإذا متنا \ي سبيلها أو غذيناها بالدماء انتفضت
أفكارنا وكلماتنا
ّ
حية ،وهو يطرح الفكر ٕالاسالمي بسعته ومرونته ال pXتجعله يرفض التلفيق وال@Eقيع،
فهو قد يتشابه مع غ@Aﻩ \ي بعض الجزئيات لكنه ال يلتقي مع غ@Aﻩ بحيث نقول
"اش@Eاكية ٕالاسالم" أو لي@Ïالية ٕالاسالم".
وفوق ذلك طرح العدالة الاجتماعية \ي ٕالاسالم وتكلم عن ٕالاسالم ومشكالت
الحضارة ومعوقاCDا ؤالاسباب ال pXجعلت العالم ٕالاسالمي ي@Eاجع بعدما كان \ي طليعة
الحضارات ،لذا أردت أن أعالج \ي هذا املقال معوقات ال}Cضة عند سيد قطب
والسؤال املطروح هنا:
فيما تظهر معوقات ال}Cضة؟ وما هو املشروع البديل الذي قدمه سيد قطب لل}Cوض
بالعلم ٕالاسالمي؟
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 .2ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻨﻬﻀﺔ:
مجتمع من املجتمعات ٕالانسانية ع¶ى شروط عدة ،إن تضافرت
تعتمد ال}Cضة \ي أي
ً ٍ ً
واتسقت أنتجت مجتمعا حضاريا ،ومع Wrحضاري هو درجة التطور الاقتصادي
والاجتماÝي والسيا· peوالعلم pوالفكري إلخ ،فال يمكن ل}Cضة اقتصادية أو علمية أن
بمجتمع من دون توافر الشروط الالزمة لهذا ال}Cوض .ال}Cوض يع prإسقاط
ت}Cض
ٍ
ّ
التخلف ،والتخلف مفهوم ّ
يدل ع¶ى تدني عمل ٔالانساق املشكلة لل}Cضة ،بحيث تكون \ي
أدنى مستويات عملها ،وتكون الروابط بAن هذﻩ ٔالانساق غ @Aمتسقة ،بل ربما تقع \ي
حقل التناقض والصراع.
ّ
إن أهم شـرط لل}Cضة هو الفكـر الناقد والقادر ع¶ى تحديد مشكلة التخلف وأسبا´Cا،
واملجتمعات ٕالاسالمية ال تجCFد \ي هذا الباب ،بما يخدم تطور مجتمـعاCDا وفكـرهاّ .
إن
ـمة ذاتية ،تجـعلنا ننظر إلCßا بصفCFـا أسمW
ٔالافكار ال تتـمتع \ي املجتمع ٕالاسالمي بقي ٍ
ّ
املقوالت الاجتماعية ،وقوة أساسـية تنظـم وتوجه قوى التاريخ كلها ،وتعـصمها بذلك من
محاوالت ٕالاحباط مهما كان نـوعـها،وهذﻩ الثغـرة تعــود \ي تكـوي}Cا إtى peàء من التخلف \ي
تطـورها الاجـتماÝي.1
إن الفكر العربي وٕالاسالمي بدأ رحلته \ي التاريخ الحديث بحال الصدمة والذهول
أمام اكتشافه الفارق الحضاري الكب @AبAن العالم العربي والغربي ،بAن ضعفه وقوة
ٓالاخرين ،تخلفه وتقدم ٓالاخرين ،فوضاﻩ وعبقرية نظام ٓالاخرين ،هذﻩ الصدمة املذهلة
للعقل واملربكة للوجدان انعكست \ي أفكار ذلك الجيل بدءا من رحلة "رفاعة
الطهطاوي" إtى فرنسا وانCcارﻩ بالحضارة الغربية مرورا بكتابات "قاسم أمAن" عن حرية
املرأة وأفكار "ع¶ي عبد الرازق" عن ٕالاسالم وأصول الحكم ،وصوال إtى إحباطات "طه
حسAن" الذي رأى أن ال}Cوض بأمة املسلمAن يكون بإتباع أوربا \ي خ@Aها وشرها ع¶ى
السواء ،وهذا من خالل كتابه )مستقبل الثقافة \ي مصر(.
وهذا الكتاب ٔالاخ @Aانتقدﻩ سيد قطب \ي مقال ،ولقي هذا الانتقاد ترحيبا من قبل
العديد من املصريAن ،وبعد شهرين من صدور مقاله طلبت منه أسبوعية "النذير"
السياسية التابعة لجماعةٕ ،الاخوان نشر نفس املقال ،وكان هذا أول اتصال له بحركة
 1ﻣﺎكل ﺑﻦ ﻧﱯ وﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﳊﻀﺎرة واﻟﺘﺨﻠﻒ،ﻣﺮﺻﺪ ﻣﻴﻨﺎﰲ دراﺳﺎت ﺗﻨﻮﻳﺮﻳﺔ ،اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﱗ2دﻳﺴﻤﱪ2018
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ٕالاخوان املسلمAن وذلك عام  ،1939وفكر بعد ذلك أن ينشر املقال ع¶ى شكل كتاب
1
بعنوان )نقد مستقبل الثقافة \ي مصر(.
ومع اق@Eاب القرن العشرين ميالدي من انتصافه ،بدأت تظهر عالمات وÝي جديد،
وyي العودة إtى ال@Eاث ٕالاسالمي والاعÑEاز به ،والوÝي بمشكالت الحضارة الغربية ،و\ي
هذﻩ الف@Eة ظهرت كتابات سيد قطب وال pXمثلت بحق القفزة من الانCcار بحضارة الغرب
إtى الاعÑEاز باإلسالم ،ألن ٕالاسالم عند سيد قطب هو الحضارة ٕ....»:الاسالم ال يعرف إال
نوعAن اثنAن من املجتمعات مجتمع إسالمي ومجتمع جاه¶ي .املجتمع ٕالاسالمي هو
املجتمع الذي يطبق فيه ٕالاسالم عقيدة وعبادة ،وشريعة ونظاما ،وخلقا وسلوكا،
واملجتمع الجاه¶ي هو املجتمع الذي ال يطبق فيه ٕالاسالم ،وال تحكمه عقيدته وتصوراته،
2
وقيمه وموازينه ،ونظامه وشرائعه ،وخلقه وسلوكه املجتمع ٕالاسالمي «.
يرى سيد قطب أن املجتمع ٕالاسالمي هو بالضرورة مجتمع متحضر ».3هو وحدﻩ
املجتمع املتحضر ،واملجتمعات الجاهلية بكل صورها املتعددة مجتمعات متخلفة« وحAن
يكون الحكم \ي املجتمع هلل وحدﻩ ،يتحرر البشر من العبودية للبشر ،وتكون هذﻩ yي
حAن تكون الحاكمية العليا \ي مجتمع هلل وحدﻩ ،تكون هذﻩ yي الصورة  »:الحضارة
ٕالانسانية الوحيدة ال pXيتحرر فCßا البشر تحررا كامال وحقيقيا من العبودية للبشر،
وتكون هذﻩ yي "الحضارة ٕالانسانية" ،ألن حضارة ٕالانسان تقت peقاعد أساسية من
التحرر الحقيقي الكامل لإلنسان ،ومن الكرامة املطلقة لكل فرد \ي املجتمع ،وال حرية
4
وال كرامة لإلنسان \ي مجتمع بعضه أرباب يشرعون وبعضه عبيد يطيعون«.
ونظر سيد قطب إtى الواقع ٕالاسالمي وٕالانساني عامة ،فبدا له واقعا بعيدا عن
ٕالاسالم وأهله ،وأن الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ،ال عالقة لها بالحياة
الاجتماعية \ي ظل ٕالاسالم » إن الحياة ٕالاسالمية قد توقفت منذ ف@Eة طويلة \ي جميع
أنحاء ٔالارض ،وأن وجود ٕالاسالم ذاته من ثم قد توقف كذلك ...وحAن نستعرض وجه
1

Adnan Musallam , From secularism to jihad: SayyidQutb and the foundations of radical Islamism,
British Library cataloguing in Publication Data is available, 2005 , P 83
2
ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ط  ،6دار اﻟﴩوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1979 ،ص 105
 3اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص 106
 4ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ص 108،107
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ٔالارض كله اليوم ،ال نرى لهذا الدين وجودا ،إن هذا الوجود قد توقف منذ أن تخلت
آخر مجموعة من املسلمAن عن إفراد ﷲ سبحانه بالحاكمية \ي حياة البشر ،وذلك يوم
1
أن تخلت عن الحكم بشريعته وحدها \ي كل شؤون الحياة«.
وعليه فاملشكلة عند سيد قطب تعود إtى الهزة ال pXحدثت \ي عهد ب prأمية ،عندما
انحرفوا والخالفة الراشدة ،وما تبع ذلك من باملجتمع من القمة ال pXكان علCßا \ي عهد
الرسول ص¶ى ﷲ عليه وسلم ،هزات ارتدادية كاعتماد العباسيAن ع¶ى عناصر دخيلة
عن ٕالاسالم ،وهو ما يزال حديث عهدﻩ ،كالفلسفة ٕالاغريقية واملباحث الالهوتية
ٕالاغريقية» ..واشتغل الناس \ي الرقعة ٕالاسالمية بالفلسفة وباملباحث الالهوتية ،الpX
تجمعت حول املسيحية وال pXترجمت إtى اللغة العربية ونشأ عن هذا الاشتغال الذي ال
يخلو من طابع ال@Eف العق¶ي \ي عهد العباسيAن و\ي ٔالاندلس أيضا انحرافات واتجاهات
2
غريبة ع¶ى التصور ٕالاسالمي ٔالاصيل«.
وهذا ما أدى إtى التشرذم والابتعاد شيئا فشيئا عن روح ٕالاسالم وتعاليمه ،وعمق
الهوة بAن ٕالاسالم واملجتمع ٕالاسالمي ،وقد تولدت عن هذﻩ الوضعية نتائج سلبية ظهرت
\ي املجتمع إلسالمي ولعل أبرز هذﻩ النتائجٔ :الاوضاع الاجتماعية امل@Eدية وخاصة املجتمع
املصري ،وأحداث حركة ٕالاخوان املسلمAن وما عاناﻩ أفرادها ،وفشل الحضارة الغربية \ي
إقامة حضارة إنسانية.
لقد صاحبت أفكار سيد قطب وظهورها سيطرة النظامAن الاقتصاديAن الرأسماtي
والاش@Eاكي ،وعايش بنفسه مجتمعه املصري وهو ينتقل من النظام الرأسماtي بعد أن
كان إقطاعيا ملكيا وكيف أصبح نظاما اش@Eاكيا استبداديا ،والحظ املجتمع املصري ما
قبل ثورة أكتوبر  1952وما هذا الوضع بعدها ،ؤالاوضاع املتدنية كحالة البؤس
والحرمان والفقر وسوء توزيع ال©@وات الاجتماÝي الس óôالذي تعانيه الجماه\ @Aي مصر،
مخالف لطبائع ٔالاشياء ال يحمل عنصرا واحدا من عناصر البقاء ،يم¶ي له \ي ٔالاجل ويóõ
له فرصة البقاء ،أنه مخالف لروح الحضارة ٕالانسانية بكل مع Wrمن معانCßا ،مخالف

 1ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،اﻟﻌﺪاةل الاﺟامتﻋﻴﺔ ﰲ اﻻٕﺳﻼم ،ط  ،13دار اﻟﴩوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1993 ،ص 183
 2ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺼﻮر اﻻٕﺳﻼﱊ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ،ط  ،15دار اﻟﴩوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،2002 ،ص 11،10
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لروح الدين ،مخالف لروح العصر ،ذلك فوق مخالفته ألبسط املبادئ الاقتصادية
السليمة.1
ولهذا يرى أن ٔالامر ينذر بالخطر ومؤشر ع¶ى أن الوضع يس @Aنحو الانفجار والتغي،@A
ومن مظاهر هذﻩ املأساة يذكر سيد قطب ع¶ى سبيل املثال ال الحصر ،إشاعة البطالة
والتعطل ،ؤالارض محتكرة \ي أيدي قلة قليلة ال yي تستغلها استغالال كامال وال تدعها
2
للقادرين.
وأشارت بعض ٕالاحصائيات آنذاك أن قرابة نصف مساحة ٔالارض الزراعية كان
يملكها ،%22من كبار املالك وأن  %6من املالك يملكون ما قدرﻩ  % 38,70من مساحة
ٔالارا peüبينما% 93,103ال يملكون إال ما نسبته  31,6فهذﻩ ٔالارقام تبAن الاختالل الواضح
\ي توزيع ٔالارا peüواستغاللها كما تش @Aإtى غياب العدالة الاجتماعية ،ومعروف ما لهذﻩ
الوضعية من انعكاسات سلبية ع¶ى الحياة الاقتصادية والسياسية ،فهذﻩ أوضاع كما
يرى سيد قطب أCªا CDدر الكرامة ٕالانسانية ،وتق peع¶ى ٕالانسان ،من حيث الخلق
والضم ،@Aوتساهم \ي تف peالفساد \ي املجتمع والدولة وتؤدي إtى الانحالل الفردي
والقومي ،وإtى عدم تكافؤ الفرص وغياب العدالة بAن الجهد والجزاء ،وأوضاع هذﻩ yي
حالCFا ،قد أدت إtى استفحال القلق والاضطراب \ي نفوس ٔالافراد والجماعات ،وهو
امل@Ïر الذي رمى باملجتمع كما يرى سيد قطب إtى الارتماء \ي أحضان الشيوعية.
ومن يجرؤ ع¶ى القول بأن مئات ٔالالوف من العجزة املتسولAن الباحثAن عن الفتات
\ي صناديق القمامة ،العراة الجسد ،الحفاة القدم ،ناس لهم كرامة ٕالانسان وحقوق
ٕالانسان ،وهذا الحرمان الاجتماÝي قد أدى إtى الحرمان السيا· »peفمن الخرافة الpX
تتحدث عن " ٔالامة مصدر السلطات" وعن حق الانتخاب وحرية الاختيار ،فهذﻩ ٔالامة
مصدر السلطات yي هذﻩ املاليAن الجائعة الهزيلة الجاهلة املستغفلة ،هذﻩ املاليAن
4
املشغولة Cªارها وليلها بالبحث عن اللقمة«.

 1ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻻٕﺳﻼم واﻟﺮ ٔاﺳﲈﻟﻴﺔ ،ط  ،13دار اﻟﴩوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1993 ،ص 05
ٔ 2ارﻓﻴﺲ ﻋﲇ ،اﺷﲀﻟﻴﺔ اﻟﳯﻀﺔ ﺑﲔ ﻣﺎكل ﺑﲏ ﻧﱯ وﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ،دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ،ص100
 3ﶊﺪ ﺣﺎﻓﻆ دايب ،ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﳋﻄﺎب وا ٕﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،دون ﻃﺒﻌﺔ ،دار اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،دون اترﱗ ،ص ( 24،23
 4ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻻٕﺳﻼم واﻟﺮ ٔاﺳﲈﻟﻴﺔ ،ص 16،12،10
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كما يؤكد سيد قطب أنه »:الخرافة أن تتحدث \ي عهود ٕالاقطاع عن الدسات @Aمن
وال@Ïملانات ،ونحن نعيش \ي عهود ٕالاقطاع بكل مقوماCDا ال ينقص م}Cا peàء ....فالحديث
عن الدسات @Aوال@Ïملانات ،يصلح مادة فكاهة يتس¶ى ´Cا الفارغون ،ولكنه ال يصلح حديث
1
أمة تريد الجد وتنظر إtى الواقع بعAن الاعتبار«.
وقد انعكست ٔالاوضاع الاجتماعية امل@Eدية ؤالاوضاع السياسية املغلقة ع¶ى مسألة
الحرية »أما حرية القول وحرية الفكر ،فيسأل ع}Cا القلم السيا· peوتسأل ع}Cا
املعتقالت الحرية والسجون ،وتسأل ع}Cا حوادث التعذيب\ ،ي كل قضية سياسية \ي
تاريخ مصر الحديث«.
أما ٔالامر الثاني الذي لفت انتباﻩ سيد قطب هو ما تعرضت له حركة ٕالاخوان
املسلمAن ،فاملتتبع للخط الفكري لسيد قطب يراﻩ صورة طبق ٔالاصل ملنى حياته ،فمن
تعرفه ع¶ى ٕالاسالم ،إtى تعرفه ع¶ى الحضارة الغربية وهو مسافر إtى الواليات املتحدة
ٔالامريكية ،ولذلك تعت @Ïكتبه سلسلة متواصلة لتب prمنهج التغي ،@Aوقد مر \ي حياته
2
الفكرية بمرحلتAن:
 ٔالاوtى تعرف باملرحلة الاجتماعية ،حيث اهتم بقضايا مجتمعه وخاصة ٔالانظمةالسائدة ومقارنCFا باإلسالم ،فكانت هذﻩ املرحلة تأليفية نظرية ربط فCßا بAن التصور
ٕالاسالمي والواقع الاجتماÝي.
 والثانية تعرف بمرحلة تب prمنهج التغي ،@Aوتبدأ بعد عودته من الواليات املتحدةٔالامريكية ،وقد صادف هذا تحوال سياسيا واجتماعيا للمجتمع املصري و\ي العالم أيضا،
حيث سيطر الضباط ٔالاحرار بقيادة جمال عبد الناصر ع¶ى الحكم كحدث أول ،بينما
يتمثل الحدث الثاني ،وإليه يرجع تغي @Aالخط الفكري لسيد قطب وهو الفجوة والخالف
الذي حدث بAن إلخوان املسلمAن وزعماء الثورة ،ع¶ى الرغم من التقارب الذي كان
بي}Cما ،وقرب سيد قطب من الاثنAن معا ،فهو من جهة كان يعت @Ïأن شباب ٕالاخوان هم

ٔ 1ارﻓﻴﺲ ﻋﲇ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص101
 2ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻻٕﺳﻼم واﻟﺮ ٔاﺳﲈﻟﻴﺔ ،ص 11
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طالئع البعث ٕالاسالمي ،ومن جهة أخرى أن ضباط الثورة هم حماة هذا املشروع
واملدافعAن عليه.1
ثم تواtي النكبات بعد ذلك بتعرض أفرادها إtى السجون والتعذيب ،وشتات الجماعة
لقد كانت « :واضطراب أفرادها ،وخاصة تحول منهجها كما أرساﻩ مرشدها ومنشCا
حسن البنا إحدى سلبيات هذﻩ الجماعة yي ذلك الفارق الكب @Aواملسافة الطويلة
واملساحة الكب@Aة بAن القائد املرشد وعيا ووضوح رؤية ومرونة حركة واتساع أفق
وإدراكا لعظم الغاية ،ومن ثم ٕالاصرار ع¶ى سياسة املراحل الرافضة للتعجل والعجلة،
وبAن رجاالت الصف الثاني \ي الجماعة فلما افتقدت « :وباغتيال حسن البنا ،فقدت
الجماعة القائد واملرشد ،ودخلت \ي منعرج جديد الجماعة الربان ،والسفينة تكتنفها
العواصف وتحيط ´Cا \ي ظلمات بعضها فوق بعض \ي بحر لي ،2فقدت مع املرشد
3
كث@Aا من الرشد الذي تمثل فيه ،فدخلت بذلك الحدث املأساوي \ي منعطف جديد
ولهذا قد كان موقف سيد قطب من هذا ٔالامر ،الذي كان يعلق عليه آماال عريضة ،إنما
يعود إtى اضطراب الجماعة بعد غياب مرشدها العام حسن البنا ،وهو ٔالامر الذي أراد
سيد قطب أن يقوم به ،فكان هذا من بAن ٔالاسباب كي يصبح قائدا ومنظرا للجماعة
بعد أن كان مجرد متعاطفا فقط.
أما ٔالامر ٓالاخر الذي لفت انتباﻩ سيد قطب هو فشل الحضارة الغربية ،حيث رأى أن
الصراع الحقيقي يكمن بAن الفكرة املادية ال pXتمثلها كل دول العالم الغربي الشر ي
الاش@Eاكي والغربي »وعندئذ ينت  pصراع الشيوعية الرأسماtي وبAن الفكرة ٕالانسانية الpX
يمثلها ٕالاسالم والرأسمالية ،اللتان هما خطوتان \ي فكرة واحدة yي الفكرة املادية ،ال
فكرتان مخ تلفتان ،وعندئذ يبدأ الصراع الحقيقي بAن الفكرتAن الرئيسيتAن \ي العالم :
5
الفكرة ٕالانسانية ويمثلها ٕالاسالم ،4والفكرة املادية وتمثلها الشيوعية \ي آخر مراحلها «.

 1ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻻٕﺳﻼم واﻟﺮ ٔاﺳﲈﻟﻴﺔ ،ص 11
 2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص 21
 3ﻃﺎرق اﻟﺒﴩي ،اﳊﺮﻛﺔ اﻻٕﺳﻼﻣﻴﺔ ،ط  ،2دار اﻟﱪاق ﻟﻠﻨﴩ ،ﺗﻮﻧﺲ ،1990 ،ص 231
 4ﻋﲇ ﺑﻮدرابةل ،ﻣﳯﺞ اﻟﺘﻐﻴﲑ الاﺟامتﻋﻲ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻٕﺳﻼﱊ ،ط  ،1دار ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻟﻠﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2005 ،ص 134،133
 5ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﳓﻮ ﳎﳣﻊ إﺳﻼﱊ ،ط  ،10دار اﻟﴩوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1993 ،ص 39
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ينظر سيد قطب للحضارة كوCªا فلسفة تصور للكون والحياة وٕالانسان ،ومنجزات
فنية اقتصادية وتقنيات علمية وتكنولوجية ،ؤالامر نفسه بالنسبة للحضارة الغربية،
وعليه فإن سيد قطب يفرق \ي موقفه من هذﻩ الحضارة بAن هذا وذاك ،وأك©@ من هذا
فهو يع@Eف ويفتخر بأن هذﻩ الحضارة yي امتداد تاري ي للحضارة ٕالاسالمية ،ال pXنشأت
\ي ظل املناهج التجريبية وتوجهاCDا املأخوذة من القرآن ،وهذا بشهادة الغربيAن أنفسهم،
إال أن انتقالها إtى الغرب صادف ذلك الانفصال النكد بAن لعلم والدين ،ونظرا لهذا
العداء التاري ي القائم بي}Cما ،فقد وقع الفصل بAن العلوم ٕالاسالمية ال pXأخذوها منا
كطرق فنية ومناهج وجردوها من فلسفCFا فأصبحت مناهج جامدة ال تتوافق مع طبيعة
ٕالانسان.1
كما أن سيطرة الكنيسة قد أدى حسب رأي سيد قطب إtى تحريف ٔالاصول الربانية
للعقيدة النصرانية ومن هنا بدأ الانحراف» قيام كنيسة \ي أوربا تملك السلطان باسم
هذﻩ النصرانية املحرفة ،وتفرض تصوراCDا الباطلة بالقوة ،كما تفرض معلوماCDا
الخاطئة والناقصة عن الكون املادي ،وتعارض بوحشية خط البحث العلم\ pي ميدانه
2
ٔالاصيل بمقوالت تعطCßا طابع الدين والدين م}Cا بريء«.
ومن هنا نشأت املذاهب الغربية الحديثة معادية للدين ،والسبب \ي ذلك راجع إtى
هذا الانحراف من العقالنية املثالية إtى الوضعية الحسية التجريبية إtى الجدلية املادية،
فهذﻩ املراحل \ي الفكر ٔالاوربي الحديث تع @Ïعن ذلك الصراع القائم بAن رجال الكنيسة
والعلماء حول مصادر املعرفة ،فكانت هذﻩ املحاوالت هروبا من الكنيسة وتصوراCDا
الدينية الخاطئة.3
ونتيجة لكل هذا قد تطورت الحضارة الغربية \ي العلوم التجريبية البحتة املادة
الجامدة واملادة الحية إال أن علمها باإلنسان بقي محدودا ،وما تعرفه عنه \ي ضوء هذﻩ
املناهج التجريبية ال يع @Ïعن حقيقة ٕالانسان وك}Cه ،ومن هنا يبدأ ٕالافالس والفشل

 1ﶊﺪ ﻋﲈرة ،اﻟﺼﺤﻮة اﻻٕﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪي اﳊﻀﺎري ،ص 145
 2ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،اﻻٕﺳﻼم وﻣﺸالكت اﳊﻀﺎرة ،ط  ،11دار اﻟﴩوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1992 ،ص 110
 3اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص 146
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وتتعاtى الصيحات بالعودة إtى ٕالانسان "مقياس كل peàء" ومن هؤالء العالم الفرن "pe
1
الكسيس كاريل " صاحب كتاب)ٕالانسان ذلك املجهول
وملا أرادت هذﻩ الحضارة أن تتعرف ع¶ى عالم ٕالانسان بنفس املناهج ال pXاستعملCFا
\ي علوم املادة كانت نظرCDا خاطئة ووقعت \ي الانحراف ،وهذﻩ بالضبط مشكلCFا،
فاإلنسان كائن )ي ،ولكنه كائن متفرد فذ \ي تركيبه معقد \ي خصائصه ،وليس كائنا
بيولوجيا غريزيا ك ما تعتقد ذلك النظريات العلمية الوضعية املبنية ع¶ى هذا ٔالاساس
العلم pاملادي لإلنسان  .إذن فالحضارة الغربية حضارة مادية \ي املبادئ والنتائج.
ولهذا يتفق سيد قطب مع ألكسيس كاريل أن دي}Cا هو الصناعة ولهذا جعلت من
البشر آالت سحقت فCßم القيم الروحية والجمالية ،لقد انحرفت هذﻩ الحضارة عن
مسارها الصحيح ،عندما ارتكزت ع¶ى مبادئ الدين العلم pوٓالاداب يجب أن يكون
ٕالانسان مقياسا لكل peàء ،ولكن الواقع هو عكس ذلك فهو غريب "الصناعية \ي
العالم الذي ابتدعه...إننا قوم تعساء ،ألننا ننحط أخالقيا وعقليا...إن الجماعات ؤالامم
ال pXبلغت فCßا الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدمy ،ي ع¶ى وجه الدقة الجماعات
ؤالامم ٓالاخذة" \ي الضعف ،وال pXستكون عودCDا إtى ال@Ïبرية والهمجية أسرع من عودة
غ@Aها إلCßا هذﻩ املعطيات سواء ٔالاوضاع الاجتماعية امل@Eدية \ي املجتمع املصري ،أو
ٔالاحداث ال pXتعرضت لها حركة ٕالاخوان املسلمAن أو فشل الحضارة الغربيةy ،2ي الpX
جعلت سيد قطب \ي دراساته وأبحاثه يتب Wrمنهج التغي ،@Aوقد حاول من البداية
الكشف عن موانع ال}Cوض ألجل توظيفها لصياغة مشروع Cªضوي .ويمكننا تصنيف
معوقات ال}Cوض عند سيد قطب إtى معوقات داخلية ومعوقات خارجية.

 1.2اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ:
تخيم ع¶ى ٕالاسالم وع¶ى حكم ٕالاسالم حسب سيد قطب شCcات داكنة \ي
نفوس هذا الجيل ،بعض هذﻩ الشCcات نا óeàمن الجهل الفاضح بكل peàء عن هذا
الدين ،وكذلك عن التباس فكرة الدين ذاته ،بمن يسمون \ي هذا العصر "رجال الدين"،
وهو التباس محرف لصورة ٕالاسالم \ي نفوس الناس فهؤالء "الرجال الدين" أبعد خلق
 1ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﳓﻮ ﳎﳣﻊ إﺳﻼﱊ ،ط  ،10دار اﻟﴩوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1993 ،ص 39
 2ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،اﻻٕﺳﻼم وﻣﺸالكت اﳊﻀﺎرة ،ص 110
85

ISSN : 2353 – 0030
EISSN: 2602-697X

ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻨﻬﻀﺔ وﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ
د .رﺷﻴﺪ ﻣﻘﺪم ص ص 98 - 75

ﷲ عن أن يمثلوا فكرته ويرسموا صورته ،ال بثقافCFم وال بسلوكهم ،وال ح WXبزCم
وهيئCFم ،ولكن الجهل بحقيقة هذا الدين ،هو الذي أدى بالناس ال يرون صورة ٕالاسالم
إال \ي هؤالء الذين يعرفوCªم "رجال الدين" وyي أسوأ صورة ممكنة لإلسالم وألي دين
من ٔالاديان.1
وبعض هذﻩ الشCcات نا óeàعن التباس صورة حكم ٕالاسالم ببعض أنواع الحكومات
ال pXتسم pنفسها "حكومات إسالمية" ،وتمثيل هذﻩ الحكومات لحكم ٕالاسالم ،كتمثيل
من يسموCªم "رجال الدين" لفكرة ٕالاسالم ،كالهما تمثيل مزور كاذب مشوﻩ ،ولكن
الجهل بحقيقة فكرة ٕالاسالم عن الحكم ح WXبAن املثقفAن ،ال يدع الصورة الصحيحة
2
للحكم ٕالاسالمي غ @Aهذﻩ الصورة املزورة واملشوهة.
وهذﻩ الشCcات بعضها نا óeàكذلك من التباس صورة الحاكم ٕالاسالمي ببعض
الشخصيات التاريخية ال pXادعت أCªا تحكم باسم ٕالاسالم ،وyي أبعد ما تكون عن روح
ٕالاسالم وقانونه 3.ومن أبرز الشCcات ال pXتخيم \ي نفوس الناس ع¶ى حكم ٕالاسالم:
بدائية الحكم ،حكم املشايخ والدراويش ،طغيان الحكم ،الحريم ،التعصب ضد
ٔالاقليات.

أ .ﺑﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ:
يخلط الكث @Aمن الناس بAن النشأة التاريخية لإلسالم وفكرة ٕالاسالم املجردة ،فهؤالء
حAن يسمعون كلمة "الحكم ٕالاسالمي" تقفز إtى خيالهم صور الخيام \ي الصحراء ،وصور
ٔالاعراب الرحل ع¶ى ٕالابل ،أو العرب املقيمAن \ي ٔالاكواخ ،ويتصورون بسذاجة أن معWr
الحكم ٕالاسالمي هو العودة إtى تلك الحياة البسيطة الساذجة ،فال عمارة وال مدنية وال
صناعة وال تجارة وال علم وال فن ،ح WXالشعر ذلك الفن العربي ٔالاصيل يخيل لهذا
الفريق من الناس أن حكم ٕالاسالم سيختم ع¶ى أفواﻩ قائليه ومنشديه ،ما لم يحولوﻩ
إtى مواعظ دينية وألفيات إن هؤالء جميعا يخلطون بAن النشأة التاريخية لإلسالم وبAن
النظام ٕالاسالمي ذاته كمجرد نظام ،فالنظام ٕالاسالمي ليس معناﻩ فقط صورة ذلك
املجتمع ٕالاسالمي \ي نشأته ،بل معناﻩ كل صورة اجتماعية خاضعة لفكرة ٕالاسالم الكلية
 1ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺼﻮر اﻻٕﺳﻼﱊ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ،ص 60
 2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص 60
ٔ 3ارﻓﻴﺲ ﻋﲇ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص 103
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عن الحياة .وهو يتسع لعشرات من الصور ،تتفق مع النمو الطبي¼ي للمجتمع ،ومع
حاجات العصر املتجددة ،ما دامت فكرة ٕالاسالم الكلية تسيطر ع¶ى هذﻩ الصور \ي
1
محيطها الخاري الفسيح.
كذلك يخلط الكث@Aون بAن الشريعة ٕالاسالمية \ي ذاCDا وبAن النشأة التاريخية للفقه
ٕالاسالمي ،فيحسبون أن مع Wrاستيحاء القوانAن من الشريعة هو الوقوف عند ٔالاحكام
الفقهية ال pXوردت فCßا ع¶ى تواtي الزمان ،وهذا خلط مضحك ،فهذﻩ الشريعة بما فCßا
من مرونة وشمول استجابت املتوسعة \ي ملطالب حياة البادية ،كما استجابت فيما بعد
لحياة الدولة الناشئة \ي عهد محمد ثم ظلت تستجيب لحياة الحضارة فيما بعد ،ما
بقيت \ي ٔالامة ٕالاسالمية حياة ،،عهد عمر ثم توقف نمو الفقه حينما توقفت حيوية
ٔالامة ٕالاسالمية ذاCDا ،فإذا دبت الحياة \ي هذﻩ ٔالامة فالشريعة ٕالاسالمية حاضرة تلpÈ
حاجاCDا املتجددة ومطالCcا املتغ@Aة ،بما فCßا من سعة ومرونة وشمول.2

ب .ﺣﻜﻢ اﳌﺸﺎﻳﺦ واﻟﺪراوﻳﺶ:
هناك الكث @Aمن الناس يتصورون أن حكم ٕالاسالم معناﻩ حكم املشايخ والدراويش،
وقد جاء هذا التصور من الثقافة السطحية الناقصة ،فاألزياء الخاصة للمشايخ
والدراويش ليست شيئا \ي الدين ،فليس هناك زي إسالمي وزي غ @Aإسالمي ،وٕالاسالم
لم يعAن للناس لباسا ،فاللباس مسألة إقليمية ومجرد عادة تاريخية ،وليس \ي ٕالاسالم
رجال دين ال تقام الطقوس الدينية إال بوساطCFا ،والتفقه \ي الدين اجCFاد ،كالتفقه \ي
3
الطب والهندسة والتجارة وسائر املعارف ٕالانسانية ٔالاخرى
نعم قد توجد مناصب رسمية كمناصب القضاء ،ولكن ٕالاسالم ال يعرف أن هناك
قاضيا لألحوال الشخصية يحكم بالقانون ٕالاسالمي ،وقاضيا للعقوبات واملدنيات يحكم
بقانون غ@Aﻩٕ ،الاسالم ال يعرف إال شريعة واحدة ،تنظم العقوبات والشؤون املدنية ،كما
تنظم أحوال الزواج والطالق وامل@Aاث ،والذي يتوtى القضاء \ي هذﻩ النوا)ي جميعا أو \ي
ناحية واحدة م}Cا إنما يتوالﻩ باسم تفقهه \ي الشريعة كلها أو بعضها ،كما يتوtى الطبيب
عمله لتعلمه الطب العام أو التخصص \ي peàء منه ،وكما يتوtى املهندس عمله
 1ﻋﲇ ﺑﻮدرابةل ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص 130
 2ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،اﻻٕﺳﻼم وﻣﺸالكت اﳊﻀﺎرة ،ص 112
 3ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻻٕﺳﻼم واﻟﺮ ٔاﺳﲈﻟﻴﺔ ،ص 69
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لتخصصه \ي الهندسة أو فرع م}Cا ،ليس رجل دين \ي ٕالاسالم ،إنما هو مسلم حذق فرعا
من فروع املعرفة ،فأسند إليه العمل الذي يحسنه ،ولكل امرئ ما يحسنه \ي الحياة.
وإمامة املصلAن ليست وقفا ع¶ى شخص من املصلAن ،إنما يؤمهم أفضل املوجودين،
ومن هذا البيان يتضح أن ليس \ي ٕالاسالم '' رجال دين'' يخ Weأن يتولوا الحكم إذا صار
1
الحكم إtى ٕالاسالم.
وكان الحذق \ي كل حرفة هو املؤهل لها ،دون نظر إtى درجة الفقه الدي prلصاحCcا
وال ح WXاملÑAة الك@Ïى ال pXيعت@Ïها ٕالاسالم أساسا للتفاضل بAن الناس وyي التقوى.
كتب أبو بكر أعرق أصحاب رسول ﷲ ص¶ى ﷲ عليه وسلم،بروح ٕالاسالم اtى عبيدة
الجراح ،الذي كان يلقبه رسول ﷲ" أمAن ٔالامة'' يقول ''  ....بسم ﷲ الرحمنالرحيم ،أبي
عبيدة من عبد ﷲ بن أبي قحافة إtى أبي عبيدة بن الجراح ،سالم ﷲ عليك ،أما بعد:
فقد وليت خالدا قتال العدو \ي الشام ،فال تخالفه واسمع له وأطع ،فإني وليته عليك،
وأنا أعلم أنك خ @Aمنه وأفضل دينا ،ولكن ظننت أن له فطنة \ي الحرب ليست لك ،أراد
ﷲ بنا وبك سبيل الرشاد إن حكم ٕالاسالم لن يدع الدراويش يتدروشون وال مشايخ
الطرق يعيشون ع¶ى النذور ،إن ٕالاسالم يطلب إtى كل فرد أن يعمل عمال ليأجرﻩ عليه
أجرا ،فال أجر بال جهد ،وال جزاء بال عمل ،والصلوات والدعوات عبادة شخصية وليست
2
عمال اجتماعيا."...

ج .ﻃﻐﻴﺎن اﻟﺤﻜﻢ:
هناك الكث @Aمن املفكرين ورجال الفن يخافون من حكم ٕالاسالم أن ينصب لهم
املشانق أو يحرقهم بالنار أو يلقي ´Cم \ي ظلمات السجون ،ألن الحكومة الدينية من
3
طبيعCFا الاستبداد والظلم ،وخنق الحريات وكتم ٔالانفاس وضيق ٔالافق وجمود التفك@A
جاءت هذﻩ الصورة البائسة لحكم ٕالاسالم وحكومة ٕالاسالم من محاكم التفتيش \ي
عصور الظلمات ،تلك ال pXحرقت العلماء وقتلCFم بالخوازيق وألقت ´Cم إtى الحيات
والثعابAن ،كما جاءت من الحكومات القائمة اليوم باسم الدين \ي بعض بالد املسلمAن،
ولكن واحدة من هذﻩ الحكومات ليست من ٕالاسالم \ي peàء وyي ال تعتمد ع¶ى ٕالاسالم،
 1ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻻٕﺳﻼم واﻟﺮ ٔاﺳﲈﻟﻴﺔ ،ص 70
ٔ 2ارﻓﻴﺲ ﻋﲇ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص107
 3اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص107
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أعط هذﻩ الشعوب الخاضعة لالستبداد علما ورقيا ونورا ومعرفة بالدين ،تسقط ع}Cا
هذﻩ الغشاوة ،وتدرك أن ٕالاسالم \ي صفها ع¶ى الحاكمAن املستبدين ،وليس \ي صف
1
هؤالء الحاكمAن.
فاإلسالم هو الدين الذي قرر للمجتمع نظاما ال سيد فيه وال مسود ،وال أشراف فيه
وال عبيد ،نظاما يدع ابن الرجل من عامة الشعب \ي مصر يضرب "ابن ٔالاكرمAن" ابن
حاكم مصر بأمر الخليفة وإمام الجموع .وهذا الدين ال يدخل نفسه أبدا \ي الشؤون،
عمرو بن العاص العلمية البحتة وال العلوم التطبيقية املحضة باعتبارها من أمور الدين
و" أنتم أعرف بشؤون دنياكم" قاعدة أساسية فيه ،وعندئذ يخرج نفسه Cªائيا من
امليدان الذي حشرت الكنيسة فيه \ي القرون الوسطى ،فحرقت العلماء وسجنCFم ألCªم
2
يتحدثون \ي العلم ،وyي تحشر نفسها فيه
وأما شؤون الاجتماع وشؤون العبادات وسائر ما يتعلق بروح ٕالانسان وفكرﻩ ،فكل
ما لم يحلل حراما منصوصا عليه نصا صريحا أو يحرم حالال منصوصا عليه نصا
صريحا ،فهو رأي يحتمل الصواب والخطأ ،ويجادل صاحبه بالحس Wrويحميه ٕالاسالم
3
من أن يصيبه ٔالاذى.
أما الحدود ٕالاسالمية ف peà pء يدخل \ي دائرة الجرائم الاجتماعية ال pXتصان ´Cا
حرمة املجتمع وكرامته ومصلحته ،فهذﻩ الحدود كقطع يد السارق ،وجلد السك...@Aقد
تبدو قاسية عن النظرة ٔالاوtى ،وعند من لم يدرس فكرة هذا الدين الكلية وقواعدﻩ
العامة ،فاإلسالم ال يقيم هذﻩ الحدود ع¶ى مرتك pÈتلك الجرائم ،إال بعد أن ال يكون لهم
4
عذر ما \ي ارتكا´Cا وال شCcة \ي وقوعها.
إنه يقطع يد السارق الذي لم يسرق اضطرارا ليطعم نفسه أو يطعم أهله ،فإذا
كانت هنالك م@Ïرات اجتماعية أو فردية تضطر إtى هذﻩ الفعلة فال عقوبة ،بل ربما عاد
بالعقوبة ع¶ى من مع غلمان سرقوا ناقة ،فلما علم أCªم دفع املجرم إtى ارتكاب

 1ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻻٕﺳﻼم واﻟﺮ ٔاﺳﲈﻟﻴﺔ ،ص 75
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جريمته ،وهكذا فعل عمر سرقوا ألن سيدهم ال يعطCßم الكفاية من الطعام ،أطلقهم
1
وغرم السيد ثمن هذﻩ الناقة ضعفAن ،وملا كان الجوع \ي عام الرمادة عطل حد السرقة

د .اﳌﺮأة )اﻟﺤﺮﻳﻢ( :
yي شCcة قوية لصقت ´Cذا الدين ،وyي بعيدة عن روحه وتعاليمه .لقد كانت وثبة
ٕالاسالم باملرأة وثبة ثورية بالقياس إtى العصر وما تزال إtى اليوم خطوة إنسانية كريمة،
لم تزد علCßا الحضارة الغربية إال حرية الاسCFتار .فالكث@Aات يخشAن لو عاد ٕالاسالم إtى
الحكم أن يردهن رقيقا أو أن يحبسهن \ي الحريم ،وyي خشية ال أساس لها وال يعرف
ٕالاسالم منشأها ،والذي نعلمه ونؤكدﻩ أن املرأة الفاضلة ليس لها أن تخ Weمن ٕالاسالم
وحكمه شيئا ،فقد منحها ٕالاسالم من الحرية الواسعة الكريمة ،منحها حق امللك
والكسب بالطرق املشروعة ،ومنحها حرية تزويج نفسها ممن تشاء بال ضغط وال إرغام،
ومنحها حق الخروج والدخول \ي ثياب محتشمة ،ال تث @Aالشهوات وال تجعلها Cªبا
للÑوات 2صاحب هذا الدين ،يذهÏن إtى املسجد للصالة.
لقد كان النساء \ي عهد محمد السوق للتجارة ،ويخرجن \ي الغزوات لتشجيع
الرجال ،فليس ٕالاسالم الذي كان يأمر السالطAن بإلقاء الرجال \ي جب الحيات ،وكذلك
لم يكن هو الذي يأمر الرجال بإلقاء النساء \ي الحريم إنما كان ذلك ظلما شائعا ذهب
3
ضحيته الرجال والنساء سواء.
فحكم ٕالاسالم س@Aد للمرأة حريCFا الكريمة والذي ينقذها من الرجعية ال pXال تزال
تسيطر \ي بعض ٔالاوساط ،وينقذها كذلك من ٕالاباحية ال pXخرجت من وسط
ٔالارستقراطية ،إنه سينقذ روح ٕالانسانية املهينة \ي "الحريم" و\ي "الصالون" سواء ،ف p
\ي ٔالاوtى مهينة بالكبت والظلم ،وyي \ي الثانية مهينة بالرخص والابتذال ،إنه ال خوف
من ٕالاسالم ع¶ى امرأة فاضلة تزاول نشاطها ٕالانساني \ي حدود الشرف والكرامة ،فأما
4
اللواتي ال يسعهن هذا املجال ،فلهن أن يخشAن كل الخشية من حكم ٕالاسالم.

ح .ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﰲ ﺣﻜﻢ اﻹﺳﻼم:
 1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص 82
ٔ 2ارﻓﻴﺲ ﻋﲇ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص107
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إن مجرد التخوف من حكم ٕالاسالم ع¶ى ٔالاقليات القومية \ي بالدﻩ ،نوعا من التجpr
الذي ال يليق ،فما من دين \ي العالم ،وما من حكم \ي الدنيا ،ضمن لهذﻩ ٔالاقليات
1
حرياCDا وكراماCDا وحقوقها القومية ،كما صنع ٕالاسالم \ي تاريخه الطويل.
وسأختار هنا عهدا من عهود ٕالاسالم ،كان ينتظر أن يكون أشد العهود تعصبا
وقسوة وفظاظة ،إذ أنه كان \ي العهود املظلمة وكان القائمون عليه هم ٔالاتراك ،وسأدع
كاتبا مسيحيا أوروبيا يتحدث عنه\ ،ي معاملته لألقليات غ @Aاملسلمة وللبالد املفتوحة،
وسأكتفي ´Cذا املثال إن املعاملة ال pXأظهرها « " :دون سواﻩ ،قال "س@Aت وارنولد" \ي
كتابه "الدعوة إtى ٕالاسالم ٔالاباطرة العثمانيون للرعايا املسيحيAن ع¶ى ٔالاقل بعد أن
غزوا بالد اليونان بقرنAن لتدل ع¶ى تسامح لم يكن مثله ح WXذلك الوقت معروفا \ي
2
سائر أوربا
فماذا لقي املسلمون \ي ذلك الزمان ،بل ماذا يلقون حٓ WXالان ،إن الجرائم الوحشية
ترتكب ضدهم \ي الحبشة جارتنا ،و\ي روسيا ويوغسالفيا وسائر البالد الشيوعية ،الpX
يزعم املروجون لها هنا واملستغفلون من إخواننا أن ال عالقة لها باألديان وال عصبية
فCßا ضد ٕالاسالم ،ال بل أن هذﻩ الجرائم الوحشية ل@Eتكب ضدهم \ي عقر دارهم\ ،ي
الشمال ٕالافريقي ع¶ى يد فرنسا ،و\ي جنوب السودان ع¶ى يد إنجل@Eا ،و\ي كل مكان
3
يضع فيه الاستعمار قدمه حٓ WXالان
وإن كل ما يذكرونه ضد حكم ٕالاسالم هو أصداء لبعض املذابح ٔالارمينية ع¶ى أيدي
ال@Eك املتأخرين ،ولكن هذﻩ املذابح لم تكن وليدة تعصب دي ،prبل كانت ذات طابع
سيا· ،peفهذﻩ العناصر كانت شوكة تستخدم دائما لوخز الدولة العثمانية \ي إبان
ضعفها ،وتحركها روسيا أو ألسباب سياسية ناشئة عن روح صليبية ،ع¶ى أن ما وقع
4
لألرمن املسيحيAن وقع مثله للعرب املسلمAن \ي سوريا \ي ظروف سياسية مشا´Cة.
وعلCßم أن يذكروا أن اضطهاد املسلمAن \ي الحبشة ،قد بلغ إtى حد اس@Eقاق املدين
املسلم الذي ال يو\ي بدينه للمسيي ملجرد أن الحكم للمسيحيAن ،ولو أن ٔالاغلبية
ٔ 1ارﻓﻴﺲ ﻋﲇ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص109
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العددية هناك للمسلمAن 1.وع¶ى الذين يتحدثون \ي هذا املوضوع أن يذكروا أن
الواليات املتحدة ٔالامريكية التسع ؤالاربعAن ،ليس فCßا حاكم كاثوليكي واحد ملجرد أن
2
ٔالاغلبية هناك من ال@Ïوتستانت ،وكالهما مسيي ال يختلف عن صاحبه إال \ي باملذهب.

 2.2اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ:
إن لحكم ٕالاسالم أعداء كث@Aين \ي الخارج و\ي الداخل ،ويلتقون عند مصالح لهم
مش@Eكة \ي إقصاء ٕالاسالم عن الحكم \ي الحياة ،ويرى سيد قطب أن العدو الخاري
الذي يحاول دائما أن يمنع ٕالاسالم من الحكم يتمثل \ي الصليبيAن واملستعمرين والCßود
والشيوعيAن.
 1.2.2ﺣﻘﺪ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴ :Gالحروب الصليبية لم تضع أوزارها إال \ي نفوس املسلمAن و\ي
عالم املسلمAن ،أما \ي العالم املسيي ف  pمازالت قائمة وyي تشغل من أذهان القوم
وسياسCFم مكانا بارزا ،يبدو \ي ش WXمنا)ي الحياة ،ونحن بغفلة منقطعة النظ @Aنقدم
لهم العون واملساعدة \ي هذﻩ الحرب .وحAن قضت السياسة الاستعمارية والواقع املادي
أن تكون فلسطAن للعرب ،تحركت هذﻩ الصليبية مرة أخرى بفكرة الوطن القومي
للCßود .ثم انCFت إtى املأساة ٔالاخ@Aة ع¶ى عAن انجل@Eا وأمريكا وبصرهما وبأسلحCFما
وأموالهما ،وقد اعتقد املغفلون عندنا أن الدسائس الاستعمارية واملصالح الشخصية
وحدها yي ال pXتحرك انجل@Eا وأمريكا ،ذلك أCªم ال يفطنون إtى أن روح الصليبية كامن
3
وراء السياسة الاستعمارية ،ويذكي العوامل الظاهرة ويقوCا
إن الصليبيAن يعرفون ويقول الصرحاء م}Cم أن ٕالاسالم هو الدين الوحيد الخطر
علCßم ،فهم ال يخشون البوذية وال الهندوسية وال الCßودية ،إذ أCªا جميعا ديانات قومية،
ال تريد الامتداد خارج أقوامها ،وyي \ي الوقت ذاته أقل من املسيحية رقيا ،وأما ٕالاسالم
فهو دين متحرك زاحف ،وهو يمتد بنفسه وبال أية قوة مساعدة ،وهذا هو وجه الخطر
فيه \ي نظرهم جميعا ،ولهذا يجب أن يح@Eسوا منه وأن يقاوموﻩ ويكافحوﻩ.4

ٔ 1ارﻓﻴﺲ ﻋﲇ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص109
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ونحن الغافلAن \ي الشرق ال ندرك ضخامة الجهود التبش@Aية ال pXتبذلها أوروبا
وأمريكا لنشر املسيحية \ي أرجاء العالم كله ،ال ندرك أن للكنيسة الكاثوليكية وحدها
نحو أربعة آالف بعثة تبش@Aية تنتشر \ي أنحاء ٔالارض ووراءها ٔالاموال الضخمة ال pXال
تنفذ ،والحكومات تشجع هذﻩ البعثات وتؤيدها ،ألCªا ترمي من وراء املسيحية إtى
أهداف سياسية واقتصادية ،والدين الوحيد الذي يقف \ي وجه هذﻩ الجهود هو ٕالاسالم
1
وحدﻩ كما تقول تقريراCDم.
وهؤالء الصليبيون يعرفون أن ٕالاسالم ليس شيئا آخر غ @Aحكم ٕالاسالم ،فهو ال
يستطيع أن يتحقق كامال وقويا \ي هذﻩ ٔالارض بغ @Aهذا الحكم ،لذلك يحاربون رجعة
الحكم إtى ٕالاسالم محاربة قوية ،يحاربوCªا بنفوذهم وبقوCDم ،كما يحاربوCªا بوساطة
2
املغفلAن منا وذوي املصالح الذين يخشون حكم ٕالاسالم علCßا.
 2.2.2ﺣﻘﺪ اﻟﻐﺮب اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ :يصعب الفصل بAن عداء الصليبية لإلسالم وعداء
الاستعمار ،فكالهما يغذي ٓالاخر ويسندﻩ وي@Ïرﻩ ،وٕالاسالم عقيدة استعالء تكافح
الاستعمار حAن تستيقظ \ي نفوس أصحا´Cا ،ورجعة الحكم إtى ٕالاسالم توقظ هذﻩ
3
الروح بشدة ،فتفسد ع¶ى الاستعمار خطة الاستغالل والاستذالل.
إن ٕالاسالم يحرم ع¶ى أتباعه أن يخضعوا ألي حكم أجن ،pÈبل ألي تشريع ال يتفق
مع شريعة ٕالاسالم ،واملستعمرون ليسوا \ي غفلة مثقفينا الفضالء وال \ي بالهة حكامنا
النابغAن ،إCªم يقيمون استعمارهم ع¶ى دراسات كاملة متشعبة لكل مقومات الشعوب
ال pXيستعمروCªا كي يقتلوا بذور املقاومة ،وقد قام الاستشراق ع¶ى هذا ٔالاساس ،قام
ليساعد الاستعمار من الوجهة العلمية ،وليمد جذورﻩ \ي ال@Eبة العقلية كذلك ،ولكننا
نحن هنا نعبد املستشرقAن ببالهة ونعتقد \ي سذاجة أCªم رهبان العلم واملعرفة،
4
وبخاصة إذا موﻩ علينا بعضهم بكلمة طيبة تقال عن ديننا وعن نبينا.
وقد عمل الاستعمار ع¶ى تشويه ٕالاسالم وذلك من خالل ما يسمCßم الناس برجال
الدين من ٔالاشياخ والدراويش ،حيث يمثلون جمود الفكر وضيق ٔالافق ،أو يمثلون
ٔ 1ارﻓﻴﺲ ﻋﲇ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص111
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الخرافة والجهالة ثم يصبغون ذلك بصبغة الدين ،فيظهرونه بشعا ّ
منفرا ،ثم يرتكبون
\ي سلوكهم الشخ pefوالاجتماÝي جرائم وموبقات شائنة ،فيناصرون الاستعمار باسم
1
ٕالاسالم.
ويدرك الاستعمار أن قيام حكم إسالمي س@Aد الدولة إtى عدالة \ي الحكم وعدالة \ي
املال ،والاستعمار Cمه دائما أن ال تحكم الشعوب نفسها ،ألنه يعز عليه حينئذ
إخضاعها ،فالبد من طبقة ديكتاتورية حاكمة تملك سلطات استبدادية وتملك ثروة
قوية ،هذﻩ الطبقة yي ال pXيستطيع الاستعمار أن يتعامل معها ،ألCªا أوال قليلة العدد
وألCªا ثانيا تستعAن به ع¶ى البقاء ،وتحتاج إليه ليسندها \ي وجه الجماه ،@Aوهذﻩ
الطبقة تتوtى إخضاع الجماه @AوسياسCFا ،ويتوارى خلفها الاستعمار فال ي@Ïز دائما
2
بوجهه السافر املث.@A
فاالستعمار يرصد للشعوب ال pXتطلب الحرية كل قواﻩ ،ولكنه يختص ٕالاسالم وبالد
ٕالاسالم بعناية فائقة منذ عهد بعيد ،ولقد كان يختصه بعنايته ح WXقبل أن CDب
الشعوب ٕالاسالمية لتطالب بحرياCDا املسلوبة ،وذلك أن الاستعمار لم يغفل لحظة
واحدة عن القوة الكامنة \ي العقيدة ٕالاسالمية ،وعن خطر هذﻩ القوة ع¶ى كل استعمار
أجن (3 ).pÈومن هنا كان الاستعمار وما يزال يخص الرقعة ٕالاسالمية بعناية خاصة،
تتساند الدول الاستعمارية كلها \ي كفاح كل حركة من حركات التحرير \ي العالم
3
ٕالاسالمي.

 3.2.2ﺣﻘﺪ اﻟﻴﻬﻮد :يرى سيد قطب أن ٔالامة ٕالاسالمية ما تزال تعاني من دسائس
الCßود ومكرهم ،وما يزال الCßود يضللون هذﻩ ٔالامة عن دي}Cا ويصرفوCªا عن قرآCªا ،وهم
آمنون ما انصرفت هذﻩ ٔالامة عن موارد قوCDا الحقيقية ،وكل من يصرف هذﻩ ٔالامة عن
دي}Cا وعن قرآCªا فإنما هو من عمالء الCßود سواء عرف أم لم يعرف أراد أم لم يرد.
وسيظل الCßود \ي مأمن من هذﻩ ٔالامة مادامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة الpX
ٔ 1ارﻓﻴﺲ ﻋﲇ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص112
 2ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻻٕﺳﻼم واﻟﺮ ٔاﺳﲈﻟﻴﺔ ،ص 91
 3ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،دراﺳﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ،ط  ،11دار اﻟﴩوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،2006 ،ص 170
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تستمد م}Cا وجودها وقوCDا ،حقيقة العقيدة ٕالايمانية واملنهج ٕالايماني والشريعة
1
ٕالايمانية.
ومن ثم يرى سيد قطب أن هؤالء ٔالاعداء الCßود وعمالؤهم يبذلون جهودا كب@Aة
لخداع هذﻩ ٔالامة عن حقيقة املعركة ،ليفوزوا م}Cا بعد ذلك بكل ما يريدون من
2
استعمار واستغالل.
َ ْ
َ َ ْ
ْ
كتاب لم تل ِبسون الحق
فقد عانت أمتنا
التلبيس والدس من الCßود ﴿:يا أهل ال ِ
َ
ْ َ ْ
ْ
َ نَ
باطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمو ﴾]آل عمران ،[ 71 :وهذﻩ خصلة من أهل الكتاب
ِبال ِ
يجب أن يبصرها املسلمون ويأخذوا حذرهم م}Cا 3 .لقد دسوا الCßود منذ اللحظة ٔالاوtى
ثم تابعهم الصليبيون \ي ال@Eاث ٕالاسالمي ما ال سبيل إtى كشفه إال بجهد القرون،
ولبسوا الحق الباطل \ي هذا ال@Eاث كله .اللهم إال هذا الكتاب املحفوظ الذي تكفل ﷲ
بحفظه ،ودسوا ولبسوا \ي التاريخ ٕالاسالمي وأحداثه ورجاله ،ودسوا \ي الحديث
النبوي 4.كما دسوا رجاالت وزعامات للكيد لهذﻩ ٔالامة ،فاملئات ؤالالوف كانوا دسيسة \ي
العالم ٕالاسالمي ،وما يزالون \ي صورة مستشرقAن وتالميذ مستشرقAن ،الذين يشغلون
مناصب الحياة الفكرية اليوم \ي البالد ال pXيقول أهلها :إCªم مسلمون 5إن لهذﻩ القوى
اليوم \ي العالم ٕالاسالمي جيشا جرارا من العمالء \ي صورة أساتذة وفالسفة ودكاترة
وباحثAن ،وأحيانا كتاب وشعراء وفنانAن وصحفيAن ،هذا جيش العمالء موجه لخلخلة
العقيدة \ي النفوس بشٔ WXالاساليب\ ،ي صورة بحث وعلم وأدب وفن وصحافة ،وتوهAن
6
قواعدها من ٔالاساس والتوهAن من شأن العقيدة والشريعة سواء.
ﱠ َ
َ
ْ
ﱠ
ً ﱠ
الناس عداوة للذين آمنوا الCßود والذين
دن أشد
تج
َ يقول ﷲ سبحانه وتعاtى﴿:ل ِ
ِ
أشركوا﴾ وأن تكون كذلك خطابا عاما ]املائدة [ 82 :إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون
خطابا للرسول ألنه يتضمن أمرا ظاهرا مكشوفا يجدﻩ كل إنسان ،وما يلفت النظر \ي
صياغة العبارة هو تقديم الCßود ع¶ى الذين أشركوا باعتبارهم أشد عداوة للذين آمنوا.
 1ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﻌﺮﻛﺘﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﳱﻮد ،ط  ،12دار اﻟﴩوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1993 ،ص 21
ٔ 2ارﻓﻴﺲ ﻋﲇ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ص114
 3ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﻌﺮﻛﺘﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﳱﻮد ،ص 22
 4اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص 23
 5اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص 24
ٔ 6ارﻓﻴﺲ ﻋﲇ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ص114
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1واملعركة بAن ٕالاسالم والCßود ال تزال دائرة ،وستظل كذلك ألن الCßود ال يرضون إال
بتدم @Aهذا الدين ،فهم يحاربون هذا الدين باملؤامرات والدسائس وتحريك عمالC¤م \ي
الظالم ،أما اليوم فقد ازدادت املعركة ضراوة وسفورا أو تركÑAا ،بعد أن جاءوا من كل
فج ،وأعلنوا أCªم أقاموا دولة إسرائيل.2
 4.2.2اﻟﺤﻘﺪ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ :الشيوعية yي نظرية فلسفية تنكر أن يكون \ي هذﻩ الحياة
مؤثر \ي س@Aها ،خارج عن مادCDا ،ف  pتنكر منذ اللحظة ٔالاوtى أن يكون هناك إله ليس
كمثله peàء \ي هذﻩ الحياة ،وyي تقرر أن املؤثرات \ي س @Aالتاريخ كلها ناشئة من املاديات
الواقعية ،ف  pتنكر منذ اللحظة ٔالاوtى أن يكون هناك رسل يو)ى إلCßم 3.فالشيوعية
تعادي ٕالاسالم أك©@ مما تعادي املسيحية ،ألن املسيحية لم تعد قوة إيجابية \ي طريقها،
وألن ٕالاسالم يملك أن يحقق عدالة اجتماعية اقتصادية بجانب احتفاظه باهلل \ي
العقيدة واحتفاظه بالروح \ي الحياة ،ومثل هذا خطر كل الخطورة ع¶ى الدعوة
الشيوعية ال pXتعتمد أول ما يعتمد ع¶ى سوء ٔالاحوال الاجتماعية وبأس الجماه ،@Aمن
أن تجد لها طريقا إtى العدالة غ @Aالشيوعية 4.لقد أحست الشيوعية ´Cذا الخطر \ي
السنوات ٔالاخ@Aة ،فأخذت ّ
تجند ملحاربة الدعوة إtى الحكم ٕالاسالمي جهودها ،وتثبت
ضد هذﻩ الفكرة دعايCFا ،وهذﻩ الدعاية تأخذ طريقها \ي شعبتAن :الشعبة ٔالاوtى وyي
تشويه صورة الحكم ٕالاسالمي ،مستغلة تلك الصورة املزورة للحكومة ٕالاسالمية \ي
بعض الشعوب الشرقية وبيان عدم جدية هذا الحكم ،أما الشعبة الثانية ف ٕ pالالحاح
\ي القول بأن العالم ينقسم فقط إtى كتلتAن اثنتAن الشرقية والغربية ،وأن عدم
الانضمام إtى الجCcة الشرقية معناﻩ تقوية الجCcة الغربية ،وكذلك أي تفك\ @Aي إيجاد
كتلة ثالثة معناﻩ تجزئة القوى مما يقوي جCcة الرأسمالية 5.والشيوعيون يتعصبون
ملذهCcم تعصبا يجعله \ي نظرهم غاية \ي ذاته ،ال وسيلة لتحقيق عدالة اجتماعية،

 1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص 24
2ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻻٕﺳﻼم واﻟﺮ ٔاﺳﲈﻟﻴﺔ ،ص 109
 3ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﻌﺮﻛﺘﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﳱﻮد ،ص 36
 4ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻻٕﺳﻼم واﻟﺮ ٔاﺳﲈﻟﻴﺔ ،ص 110
 5اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص ص 111،110
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لذلك Cمهم أن يسدوا \ي وجوﻩ الجماه @Aأي طريق آخر يمكن أن يحقق لها عدالة
حقيقية ،كي ال يبقى هناك إال طريق واحد طريق الشيوعية.

اﻟﺨﺎOﺔ:
من خالل استعراضنا ملعوقات ال}Cضة عند سيد قطب يمكن أن نستنتج ما ي¶ي:
 .1أن سيد قطب يرى أن أساس الصراع بAن الغرب والشرق ٕالاسالمي هو صراع رو)ي
ومادي .فالحضارة الغربية تطورت وجعلت نصب أعي}Cا الجانب املادي وابتعدت عن
الرو)ي الذي يثبت قيم وأخالق املجتمع.
 .2فسر أسباب تخلف العالم ٕالاسالمي هو ابتعادﻩ عن الجانب ٕالايماني الرو)ي.
 .3يرى أن القوة العميلة ال pXأنشأها املستعمر yي سبب تخلف العالم ٕالاسالمي ،وyي
املتسببة \ي تراجع مكانته ،ألCªا أخذت بأسباب الرفاهية املادية وضيعت قيم مبادئ
املجتمع الذي حث علCßا ٕالاسالم.
 .4نجد أنه امتداد للدعوة السلفية ٕالاصالحية ال pXمثلCFا مدرسة املنار مع الشيخ محمد
رشيد رضا ،ويمكن اعتبار رشيد رضا هو الاتجاﻩ ٔالاك©@ تأث@Aا \ي التيار السلفي \ي بداياته
مع حركة ٕالاخوان املسلمAن \ي مصر بزعامة حسن البنا ،ذلك ألن رشيد رضا يجسد
الجناح ٔالاك©@ تشددا داخل السلفية ٕالاصالحية ،وكانت نزعته أك©@ اعتمادا ع¶ى ابن
تيمية مدافعا عن الوهابية ،كما كان عنيفا \ي مجادالته ومواقفه من التيار التحدي.p
 .5مشكلة العالم ٕالاسالمي حسبه yي مشكلة إيمانية اعتقادية باألساس ،وال يمكن فهم
أو تحليل هذﻩ املشكلة إال من خالل ٕالاسالم.
 .6إن استبداد الحكام وامللوك هو طريق التخلف ،وهذا ما أشار إليه سيد قطب ،حAن
ذهب إtى أن ما Cم الاستعمار دائما ،أن ال تحكم الشعوب نفسها ،ألنه يصعب عليه
حينئذ إخضاعها ،فالبد من طبقة ديكتاتورية حاكمة تملك سلطات استبدادية وتملك
ثروة قوية ،هذﻩ الطبقة yي ال pXيستطيع الاستعمار أن يتعامل معها ،ألCªا أوال قليلة
العدد وألCªا ثانيا تستعAن به ع¶ى البقاء ،وتحتاج إليه ليدعمها \ي السيطرة ع¶ى
الشعوب.
 .7يرى أن الحضارة الغربية ستتعرض إtى إفالس مادي ومعنوي نتيجة ابتعادها ع¶ى
قيم وثوابت ٔالامة ،ما يشهدﻩ العالم اليوم من حروب واضطرابات وأزمات اقتصادية
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وسباق نحو التسلح ،لدليل ع¶ى إفالس الحضارة الغربيةو\ي ظل هذﻩ الحضارة سيبقى
املجتمع ٕالانساني دائما \ي حروب وأزمات.
 .8لقد قدم السيد قطب مشروع Cªضويا عميقا ،لكنه ربطه بالجان الايماني الدي،pr
ألنه يمكن للشعوب ٕالاسالمية العربية ان ت}Cض وyي بعيدة عن الدين ،فمشكلة العالم
ٕالاسالمي حسبه yي مشكلة دينية عقائدية ،ال عالقة لها بالفلسفة وال العلم.
 .9ورأى أن الدين ال يتحول إtى حياة إسالمية ،إذا لم تدرك العصبة املؤمنة \ي ٔالارض
أن الدين عقيدة تتمثل \ي إفراد ﷲ سبحانه باأللوهية ومن ثم إفرادﻩ بالحاكمية ،ولكنه
\ي نفس الوقت لم يغفل الشروط املوضوعية الالزمة لبناء الحضارة ٕالاسالمية.
ﻗﺎﲚﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ:
 .1ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ط  ،6دار اﻟﴩوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.1979 ،
 .2ــــــــــــــــــــ ،اﻟﻌﺪاةل الاﺟامتﻋﻴﺔ ﰲ اﻻٕﺳﻼم ،ط  ،13دار اﻟﴩوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.1993 ،
 .3ــــــــــــــــــــ ،ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺼﻮر اﻻٕﺳﻼﱊ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ،ط  ،15دار اﻟﴩوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.2002 ،
 .4ــــــــــــــــــــ ،ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻻٕﺳﻼم واﻟﺮ ٔاﺳﲈﻟﻴﺔ ،ط  ،13دار اﻟﴩوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.1993 ،
 .5ــــــــــــــــــــ ،ﳓﻮ ﳎﳣﻊ إﺳﻼﱊ ،ط  ،10دار اﻟﴩوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.1993 ،
 .6ــــــــــــــــــــ ،اﻻٕﺳﻼم وﻣﺸالكت اﳊﻀﺎرة ،ط  ،11دار اﻟﴩوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.1992 ،
 .7ــــــــــــــــــــ ،دراﺳﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ،ط  ،11دار اﻟﴩوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.2006 ،
 .8ــــــــــــــــــــ ،ﻣﻌﺮﻛﺘﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﳱﻮد ،ط  ،12دار اﻟﴩوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1993 ،
 .9ﶊﺪ ﺣﺎﻓﻆ دايب ،ﺳـﻴﺪ ﻗﻄﺐ اﳋﻄﺎب واﻻٕﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،دون ﻃﺒﻌﺔ ،دار اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
 .10ﻃﺎرق اﻟﺒﴩي ،اﳊﺮﻛﺔ اﻻٕﺳﻼﻣﻴﺔ ،ط  ،2دار اﻟﱪاق ﻟﻠﻨﴩ ،ﺗﻮﻧﺲ.1990 ،
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