
قرلء  في كتمب: لإلسالم  لشرالت لمحضمر  مسيد قطب

لمتعريف بمماؤمف:
يوم  الشاذيل  حسني  إبراهيم  قطب  سيد  ولد 
موشا  قرية  يف  906)م  األول  أكتوبر/ترشين   9
بمحافظة أسيوط يف مرص، يف أرسة ميسورة الحال، 
يف  وأكمله  القرية  ُكتاب  يف  الكريم  القرآن  درس 
يتزّوج. ولم  االبتدائية،  دراسته  من  الرابعة  السنة 

تخرج بشهادة بكالوريوس آداب 933)م، عمل 
الصحافة،  يف  شبابه  منذ  اشتغل  كما  بالتدريس، 
املعارف،  وزارة  يف  وتربوية  إدارية  وظائف  وتوىّل 
948)م  املتحدة  الواليات  إىل  الوزارة  وأرسلته 
ص يف الرتبية وأصول املناهج، وبعد عودته  للتخصُّ

952)م. الوزارة  من  استقالته  قدم 

ماجستير في التفسير وعلوم القرآن، مدير معهد الِحكمة في إسطنبول.  )*(

لبداية  947)م  منذ  اإلسالمية  كتاباته  دت  مهَّ
إليها  عالقته بجماعة اإلخوان املسلمني التي انضمَّ 
إرشادها  بمكتب  عضًوا  وأصبح  953)م،  رسميًا 
تحرير  ورئيس  الدعوة،  نرش  قسم  ومسؤوَل 
صحيفة »اإلخوان املسلمون« حتى أغلقت 954)م.

تنوَّعت كتاباته ما بني أدبية خالصة، وسياسية 
كتاباته  بدأت  وحركية،  فكرية  وإسالمية  متنوعة، 
ثم  األربعينيات،  من  الثاني  النصف  يف  السياسية 

امَللكية 952)م. الثورة عىل  بعد  أكثر  برزت 

األول  أكتوبر/ترشين   26 املنشية  واقعة  عقب 
مئات  واعتِقل  بالحادثة،  اإلخوان  م  ـِ اته 954)م 
منهم بينهم سيد قطب وُحكم عليه بالسجن مدى 

قراءة في كتاب: اإلسالم قراءة في كتاب: اإلسالم 
ومشكالت الحضارة لسيد قطبومشكالت الحضارة لسيد قطب

أ. أحمد بن أسامة حالق )*(

قت الحضارة الغربية املعارصة إنجازاٍت كبريًة يف الجوانب العلمية  حقَّ
واملخرتعات واملكتشفات، فانبهر بها كثري من الناس ووقفوا موقف املستعدِّين 
للذوبان فيها، ويف املقابل تكرَّرت نداءات وتحذيرات العديد من املفكرين الغربيني 

واملسلمني من تلك الحضارة بسبب مشكلٍت جوهرية فيها، فما هي هذه 
املشكلت؟ وما الذي جعلهم يقفون هذا املوقف منها؟ 
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الحياة ولقي أشد العذاب، وأفرج عنه يف مايو/أيار 
أعِدم  ثم  أشهر،  بعد  اعتقاله  أعيد  لكن  964)م، 

966)م. أغسطس/آب   29 يوم  فجر  الله  رحمه 

لمتعريف بممرتمب:
صفحة،   (98 الكتاب:  صفحات  عدد  تبلغ 
داخل مرص وخارجها،  كثرية  بطبعات  وقد حظي 
وطبعة هذه القراءة لدار الرشوق، مرص – القاهرة، 

2005م.  – 426)ه  عرشة  الثالثة  الطبعة  وهي 

لوضوا لمرتمب:
اليوم وما يعيش به  العالم  الكتاب حال  يعالج 
الحديثة  الحضارة  سببته  وما  وضياع،  تخبط  من 
التقدم  الرغم من  اإلنسان وتجهيله عىل  من تدمري 
املادي الكبري، ويقرتح لعالج هذا التخبط والضياع 
الحضارة  أعباء  من  والخالص  اإلسالمي،  الحل 

الحديثة. املادية 

فصول لمرتمب:
يتضمن الكتاب سبعة فصول، وهي:

تدمري اإلنسان.. )
اإلنسان ذلك املجهول.. 2
تخبط واضطراب.. 3
حضارة ال تالئم اإلنسان.. 4
عقوبة الفطرة.. 5
كيف الخالص؟. 6
طريق الخالص.. 7

)  أدلير لإلنسمن:
أن  يمكن  ال  اليوم-  اإلنسانية -كما هي  الحياة 
تستمرَّ يف طريقها هذا، وال بدَّ لها من تغيري أسايس 
من  يعصمها  تغيريًا  عليها.  تقوم  التي  القاعدة  يف 
األساسية. بتدمري خصائصه  ذاته،  اإلنسان  تدمري 

تدمري  يف  يوم  بعد  يوًما  يميض  الحايل  وخطُّها 
خصائص اإلنسان، وتحويله إىل آلٍة من ناحية، وإىل 
لم  الخط  هذا  كان  وإذا  أخرى،  ناحيٍة  من  حيواٍن 
يصل إىل نهايته بعد، فالذي ظهر منها حتى اليوم، 
املادية،  الحضارة  قمة  إىل  وصلت  التي  األمم  ويف 
وضمورها  اإلنسانية  الخصائص  بتناقص  ييش 

وتراجعها.

ت من حولنا يف املايض والحارض ويف  وحني نتلفَّ
املستقبل ال نجد الحلَّ املقرتح لتجنيب البرشية ذلك 
الدمار وللخروج بها من األزمة الحادَّة ولالحتفاظ 

إال  اإلنسانية  خصائصه  عىل  باملحافظة  باإلنسان 
والحياة  اإلسالمي  واملنهج  اإلسالمي  ر  التصوُّ يف 

اإلسالمي. واملجتمع  اإلسالمية 

ولكن كيف تبدو الحياة مهددًة بتدمري اإلنسان 
عن طريق تدمري خصائصه اإلنسانية؟ لعلَّه يحُسن 

الكشُف عن أهم عنارص هذه املأساة باختصار.

إن أهم عنارص هذه املأساة تتمثل يف:

أن يضع . ) استطاعته  بذاته وعدم  اإلنسان  جهل 
طبيعته  مع  يتناسب  شامالً  نظاًما  لنفسه 
ٍد  وخصائصه، ويحتفظ بها جميًعا يف حالة تجدُّ

واالعتدال. بالتناسق  موسوٍم  وازدهار  ونموٍّ 

تخبُّط الحياة البرشية لقيامها عىل أساٍس من هذا . 2
الجهل منذ افرتق طريقها عن املنهج الذي وضعه 

الله الخبري لإلنسان بفطرته وبخصائصه.

قيام حضارة مادية ال تاُلئم اإلنسان وال تحرتم . 3
خصائصه، تعامله باملقاييس اآللية والحيوانية 

التي أمكن دراستها يف عالم الحيوانات!

مها بدون كبري . 4 بروز آثار هذه الحضارة وتضخُّ
اعتباٍر للخصائص اإلنسانية األصلية التي تُفّرق 
طالئع  وظهور  والحيوان،  اآللة  عن  اإلنسان 

مفزعة تنذر بما وراءها من دمار.

ثم عرض »سيِّد« هذه العنارص بيشٍء من الرشح 
والتفصيل.

2  لإلنسمن ذمك لماجهول
وهو عنوان مستقى من عنوان لكتاب مشهور 
كتابه  يف  قرر  حيث  كاريل(،  ألكسيس  )للدكتور 
أن حقيقة علمنا عن اإلنسان ال يشء! وأننا نعيش 
يف جهل مطبق بهذا الكائن الذي هو نحن! مع ما 
لدراسة  شتّى  وعلوم  هائلة  إمكاناٍت  من  له  تيرسَّ 
طويالً  كالًما  عنه  وينقل  عليه،  والتعرف  اإلنسان 
بذل  لقد  الحقِّ  »ويف  خالصة:  إىل  وصوالً  ذلك  يف 

الحياة اإلنسانية يف ظل الحضارة الغربية 
املعارصة ال يمكن أن تستمرَّ يف طريقها 

هذا، وال بدَّ لها من تغيري أسايس يف 
القاعدة التي تقوم عليها. تغيريًا يعصمها 
من تدمري اإلنسان ذاته، بتدمري خصائصه 

األساسية
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الجنس البرشي مجهوًدا جباًرا لكي يعرف نفسه، 
ولكن بالرغم من أننا نملك كنًزا من املالحظة التي 
كّدسها العلماء والفالسفة والشعراء وكبار العلماء 
أن  استطعنا  فإننا  األزمان،  جميع  يف  الروحانيني 
نفهم جوانَب معينًة فقط من أنفسنا.. إننا ال نفهم 
اإلنسان كُكل.. إننا نعرفه عىل أنه ُمكون من أجزاء 
مختلفة، وحتى هذه األجزاء ابتدعتها وسائلُنا، فكل 
يف  تسري  األشباح  من  موكٍب  من  مكون  منا  واحٍد 

مجهولة!!«. حقيقة  وسطها 

عن  لإلجابة  محاولة  يف  طويالً  عنه  ينقل  ثم 
سؤال: ملاذا يبقى جهلُنا باإلنسان مع كل هذا التقدم 

الهائل؟ العلمّي 

ويصل إىل خالصة: أنَّ التقدُّم البطيء يف معرفة 
بني اإلنسان يُعزى إىل عقباٍت أساسية وليس هناك 
أمٌل يف تذليلها، وسيظل التغلُّب عليها شاًقا يستلزم 
جهوًدا مضنيًة، وأن هذه العقبات أساسية، وليس 
هناك أمٌل يف تذليلها. وأن معرفة نفوسنا لن تصل 
والتجرُّد  ة  املعربِّ البساطة  من  املرتبة  تلك  إىل  أبًدا 
فارٍق  لوجود  املادة؛  علم  بلغها  التي  والجمال 
الحياة، بني طبيعة  املادة وعلوم  أسايس بني علوم 
طبيعة  وبني  اإلنسان،  علم  وطبيعة  املادة  علوم 
موقف العقل من هذه وتلك، وأن هذا الفارق كامٌن 
وال  زمان،  وال  ببيئٍة  يتعلَّقان  ال  ثابتني  أمرين  يف 

هما: واملكان..  بالزمان  مرهونٍة  وقتيٍة  بظروف 

د املوضوع.. ) تعقُّ

طبيعة تركيب عقولنا.. 2

يف  وإبداَعه  املادة  علوم  يف  اإلنسان  تقدم  وأن 
ذلك  يف  ونظرياته  بحوثه  ة  وصحَّ املاّدي،  العالم 
ة  الحقل، ال تقتيض تقدمه يف علم اإلنسان وال صحَّ

اإلنساني.  الحقل  يف  ونظرياته  بحوثه 

إىل  والجهل  العجز  هذا  تقرير  بعد  لينتقل 
ر اإلسالمي ويُرتِّب عليها نتائَج عديدة، من  التصوُّ
واستخدام  األرض،  عمارة  يف  اإلنسان  يِد  إطالق 
اإلنسان  لهذا  يضع  هو  بينما  وخاماتها.  طاقاتها 
منهج حياته الذي يَحكم هذه الحياة، وال يَِكل إليه 
ُمعيّنٍة  بطاقاٍت  ُمزوٌَّد  ألنه  املنهج،  هذا  وضَع  هو 
ليتحكم يف املادة عن علٍم -نسبي- ويف املقابل هو 
الطاقات ملعرفة نفسه، حتى  ُمزّود بمثل هذه  غري 

املادة. يف  يتحكَّم  كما  علم  عن  أمرها  يف  يتحكم 

سيِّد  هو  اإلسالمي-  التصور  -يف  فاإلنسان 
فيها  ما  وكل  الله،  عن  فيها  بخالفته  األرض  هذه 
إمكان  أوتي  وقد  تعاىل،  الله  بقدرة  له  ٌر  ُمسخَّ
واالستمتاع  سبحانه،  الله  من  هبًة  بشؤونها  العلم 

منه.  خالصًة  نعمًة  وجمالها  بطبيعتها 

كما  اإلسالمي  التصور  -يف  اإلنسان  هذا  ولكن 
هو يف الحقيقة- عىل كلِّ ما استودعه الله من أمانة 
الخالفة الكربى يف هذا امللك العريض، وعىل كلِّ ما 
واألحياء  واألشياء  والطاقات  القوى  من  له  ر  سخَّ
املعرفة  طاقات  من  فيه  أودعه  ما  كلِّ  وعىل  فيه، 
الخالفة  يف  له  الالزمة  الجوانب  واالستعداد إلدراك 
من النواميس الكونية.. عىل كلِّ هذا .. هو مخلوٌق 
هواه  ويحكمه  أحيانًا،  شهواته  تغلبه  ضعيٌف، 
جهله  وياُلزمه  أحيانًا،  ضعفه  به  ويقعد  أحيانًا، 
بنفسه يف كلِّ حني.. ومن ثمَّ لم يرتك الله أمَر نفسه 
ومنهَجه يف الحياة لشهواته وهواه وضعفه وجهله.. 
هذا  عنه  فتوىلَّ  ورعايته،  نعمته  عليه  أكمل  ولكْن 
الجانب الذي يعلم -سبحانه- أنَّ اإلنسان ال يقدر 
علمه  بمقتضياته  يعلم  املادة، وال  قدرته عىل  عليه 
بقوانني املادة، وهي جوانب الترشيع ورسم املنهج.

الحقيقة  هذه  عىل  االستدالل  يف  استفاض  ثم 
وتقريرها من خالل النصوص الرشعية، ومن ذلك 
عىل  التشديد  مع  لإلنسان،  والحياة  الكون  تسخري 
وأال  لإلنسان،  منهًجا  ومنهجه  الله  رشيعة  جعل 
يتَّخذ من عند نفسه لحياته منهًجا وال رشيعة، وإال 
إفراد  ورفض  األلوهية  حقَّ  -بهذا-  لنفسه  ادَّعى 

باأللوهية.  الله 

وبعد تقرير هذا العنرص ينتقل ملعالجة العنرص 
املأساة كما رتَّبها يف كلمة  الثاني من عنارص هذه 

االفتتاح. 

اإلنسان يف التصور اإلسلمي هو سيِّد األرض 
ٌر له، وقد  بخلفته فيها، وكل ما فيها ُمسخَّ

أودع الله فيه الطاقات واملعارف اللزمة 
له للخلفة، وهو مع ذلك ضعيٌف تغلبه 

شهواته ويلزمه جهله بنفسه، فلم يرتكه 
تعاىل وأكمل عليه نعمته ورعايته، وتوىل عنه 

جوانب الترشيع التي ال يقدر عليها
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جهُل اإلنسان بذاته يقتيض أن يُبقيه 
قريبًا منه تعاىل، ملتجئًا إليه، مهتديًا 

بمنهجه الذي يضعه له عن علٍم وحكمة، 
وأال يغرتَّ بُفتوحات العلم يف عالم املاّدة، 

وأال يفتنه الغرور فيجعله يُحاول أن يضع 
لحياته مناهَج مستقلًة عن منهج الله، 

بله أن تكون معاديًة له شاردًة عنه

3  أخّبوط  لضطرلب:
كان  تقريره  كما سبق  بذاته  اإلنسان  إنَّ جهل 
تعاىل،  الله  من  قريبًا  اإلنسان  يبقى  أن  يقتيض 
عن  له  يضعه  الذي  بمنهجه  مهتديًا  إليه،  ملتجئًا 
يف  والعلم  العقل  بفتوحات  يغرتَّ  وأال  علم وحكمة، 
عالم املادة، وال بمهارته يف اإلبداع املادي، وأال يفتنه 
هذا الغرور أيًضا فيجعله يُحاول أن يضع لحياته 
مناهج مستقلًة عن منهج الله، بله أن تكون معادية 

عنه. له شاردة 

بلوته  ت  عمَّ ثم  أوالً  أوروبا  يف  وقع  الذي  ولكن 
األرض كلَّها فيما بعد كان عىل الضدِّ من هذا كلِّه، ومن 
الدمار  الشقوة، وكان خطُّ  وكانت  التخبط،  كان  ثَمَّ 
الذي تنحدر فيه البرشية إىل الهاوية يف هذا الزمان.

عن  وابتعاده  العلم  رشود  ألسباب  عرض  وقد 
التي  العلمية  بالنهضة  أوروبا  تأثُّر  واصًفا  الدين 
كانت تعمُّ العالم اإلسالمي، ونقَلها عنها وتتلُمذَها 
العنيد يف وجه  الكنيسة  ثمَّ موقف  عىل حضارتها، 
هذا االتجاه الجديد، ومقابلة نتائج بحوث الطليعة 
من العلماء األوروبيني يف عداٍء شديد، واستخدمت 
ذلك  جرائرها  من  كان  بوحشيٍة  ضدَّهم  سلطانها 
الرشود من الكنيسة، ومن كلِّ ظلٍّ للدين وللتوجيه 
للدين  خضوٍع  أو  اعرتاٍف  كلُّ  كان  فقد  الديني. 
الَكنيَسِّ  الطغيان  لهذا  والخضوع  االعرتاف  معناه 

الغشوم.

الدين  بني  النكد  الفصام  ذلك  كان  وعندئٍذ 
والعلم حتى مطلع القرن العرشين يف أوروبا، وظل 
اندفاع الناس -والعلماء خاصة- يف رشودهم اآلبق 
ما-  -شيئًا  الرشود  هذا  يهدأ  ولم  كلِّه.  الديِن  عن 
العرشين، حيث جعل بعضهم  القرن  إال يف مطلع 
بالخواء  يُحسُّ  وهو  الالهثة،  أنفاسه  ليلتقط  يقف 
املقفر  التيه  يف  الجاهدة  الرحلة  آثار  من  الروحيِّ 

قرون. أربعة  نحو 

والعلم  الدين  بني  الفصام  هذا  آثار  ولتوضيح 
الذاتية  البرشية  لنماذج من تجارب  عرض »سيد« 
يف معزٍل عن َهدي الله ومنهِجِه للحياة من القديم 

وهي: الحديث،  إىل 

فطرته . ) وحقيقة  اإلنسان  إىل  النظرة  مسألة 
واستعداداته.

مسألة النظرة إىل املرأة وعالقة الجنسني.. 2

مسألة النظم االقتصادية واالجتماعية.. 3

لمنظر  مإلنسمن  حقيقة فطرأه  لستعدلدلأه:
وفرويد  داروين  نظريات  »سيد«  ناقش 
اإلنسان وعالقته  الحياة، وأصل  وماركس يف أصل 
ببقية املخلوقات وتحليل شخصيته وتركيبه، ناقالً 
عن علماء غربيني نقدهم لهذه النظرية وبيان أوجه 
خطئها وقصورها، متوصالً لنتيجة: تفرُّد اإلنسان 
وغاية  وظيفته  وىف  وتركيبه،  بطبيعته  الكون  يف 
ر  ُوجوده، وىف مآله ومصريه، وهو الذي يقرِّره التصوُّ
اإلسالمي عن اإلنسان يف نصوصه الكثرية: أنَّ هذا 
الله، وأن ِخلقته فذٌَّة خاصة  اإلنسان هو ِمن خلق 
مقصودة، وعيَّنت له وظيفًة، وَجَعلت لوجوده غايًة، 
فيها، ُمحاسب يف  وأنه كذلك مبتىل بالحياة ُمختربٌ 
يُقرِّر  الذي  السلوك  هذا  فيها،  سلوكه  عىل  النهاية 

ومصريه. جزاءه 

عديدة،  وعلمية  رشعية  بأدّلٍة  ذلك  عىل  مستدالً 
واملسلمني. الغرب  علماء  كبار  عن  ونقول 

هذا  حصول  يف  الكنيسة  دور  عرض  مع 
االنحراف من نظرتها لإلنسان وتحميله الخطيئة، 
ووقوفها  واألساطري  الخرافات  من  للعديد  وتبنيها 

وأهله. العلم  ضد 

جنبات  إىل  انساحت  العاتية  املوجة  تلك  وأنَّ 
رًة،  األرض، وما تزال ماضيًة يف طريقها عاصفًة مدمِّ
واملرسح  والسينما  الصحافة  أبواُق  فيها  تنُفخ 
واألدب والتصوير والنحت.. وسائر الفنون، وسائر 
أجهزة اإلعالم والتوجيه.. وما تزال البرشية تهوي 
جامحًة  الحياة  وعجلة  األكيد،  الدمار  هاوية  إىل 
مجنونة تُلهبها سياط األجهزة املتعددة، حتى يأذن 
الله فتتسلم القيادة يٌد غريُ تلك اليد الرعناء املجنونة 

املحمومة. الشاردة 

لمنظر  إىل لمارت   عالقة لمجنسين:
للمرأة  النظرة  طبيعة  »سيد«  استعرض 
الذي  العنيف  والتأرُجح  الجنسني،  بني  وللعالقات 
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والجذِب  والشدِّ  والتفريط،  الغلوِّ  بني  له  تعرَّضت 
تأرجحت  فقد  وسٍط،  طريٍق  عىل  يستقرُّ  ال  الذي 
كائٍن  بني  األوروبية  الحضارات  يف  للمرأة  النظرة 
اعتبارها  إىل  باألحياء!  منه  باألشياء  أشبََه  منحطٍّ 
إىل  والخطيئة!  بالرشِّ  يُوسوُس  رجيًما  شيطانًا 
اعتبارها سيِّدَة املجتمع والحاكمَة يف أقداره وأقدار 
حاكميه! إىل اعتبارها عاملًة عليها أن تُكافح وتشقى 

وتُربّي! وتضع  تحمل  ثم  لتعيش.. 

كما تأرجحت العالقُة بني الجنسني بني اعتبارها 
وِرجًسا  َدنًَسا  اعتبارها  إىل  بحيوان،  حيواٍن  عالقة 
من عمل الشيطان، إىل اعتبارها مرًَّة أخرى عالقة 

حيواٍن بحيوان!

مبينًا يف الوقت نفسه منهج اإلسالم يف تصحيح 
النظرة للمرأة وللعالقة بني الجنسني، وبنائها عىل 
الفطرة  مع  والتناسق  التكريم  من  راسخة  أسس 
بإقامة  بها  الالئقة  للمكانة  املرأة  وإعادة  السليمة، 
حقائق  من  أساس  عىل  الجنسني  بني  العالقة 
من  فرع  كل  يف  العالقة  هذه  وبتوضيح  الفطرة، 
وال  تضطرب  ال  بحيث  والعملية،  النفسية  فروعها 
تتأرجح وال يكتنفها الغموض يف زاوية من زواياها.

الترشيعات  من  جانبًا  »سيد«  استعرض  ثم 
واألرسة  باملرأة  الرجل  عالقة  جانب  يف  اإلسالمية 

واألبناء.

خاتًما هذه الفقرة بقوله: وهكذا يتَّضح من هذا 
النظرة  يف  واالضطراب  التخبُّط  مدى  االستعراض 
إىل املرأة وعالقات الجنسني يف تاريخ أوروبا، ومدى 
التأرجح  هذا  املتباعدين،  الطرفني  بني  التأرجح 
الذي لم يعتدل به امليزان قط، لوضع كل شطٍر من 
شطري النفس الواحدة يف مكانه الحقيقي، وإلدراك 
والذي  الطبيعي،  ومكانها  الحقيقي  املرأة  دور 
شقي به الجنسان وشقيت به البرشية –وما زالت 
الحضارة  زمام  فتتسلم  الله،  يأذن  حتى  تشقى– 

للحياة. بالله ومنهجه  أمينة موصولة  يد  البرشية 

لمنظل ل  تامعية  ل قتصمدية:
العنيفة  والهزات  والتطرُّف  التخبُّط  وقع  كما 
وعدم اعتدال امليزان يف النظرة إىل اإلنسان وفطرته 
وعالقات  املرأة  إىل  النظرة  وىف  واستعداداته، 
االقتصادية  النظم  يف  وقع  كذلك  الجنسني، 

بسواٍء. سواًء  واالجتماعية 

نُُظٍم تقوم عىل  وكان هذا طبيعيًا ومنتظًرا من 
الجهل  وعىل  اإلنسان،  إىل  الخاطئة  النظرة  تلك 
إىل  النظرة  تصحَّ  لم  فما  اإلنسان،  بحقيقة  امُلطِبق 
ذاته، وحقيقِة فطرته واستعداداته وغايِة  اإلنسان 
وجوده وحدود سلطانه.. إلخ، فال مفرَّ من التخبُّط 
وبخاصة  األخرى،  ارتباطاته  كلِّ  يف  واألرجحة 
فروٌع  فهذه  واالجتماعية..  االقتصادية  ارتباطاته 

آثارها. من  وأثٌر  تلك  من 

وقد تناول »سيد« تحت هذا العنوان النظريات 
االقتصادية واالجتماعية التي عانت منها أوروبا عىل 
العالم،  بلدان  إىل  انتقلت  ومنها  الخصوص،  وجه 
االقتصاد  يف  املاركسية  للنظرية  طويالً  فعرض 
واالجتماع -لعلوِّ صوتها يف وقته- مفنًِّدا ناقًدا لهذا 

ر. املدمِّ اإللحادي  املذهب 

ونظام  الروماني،  الرقِّ  نظام  عىل  معرًِّجا 
من  بسببه  البرشية  عانته  وما  األوروبي  اإلقطاع 
ظلٍم رهيٍب أُهدرت فيه كرامة اإلنسان وإنسانيته.

وكيف استمرَّت أوروبا يف ذلك التخبُّط إىل حني 
احتكاك الصليبيني باملجتمع اإلسالمي، وعرفوا عن 
كثب أوضاَع حياة الناس فيه، ورأوا نظاًما آخر، رأوا 
الناس أحراًرا يف العمل واالنتقال والتعبري، ورشيعًة 
يتحاكم إليها الناس جميًعا، حاكُمهم ومحكوُمهم، 
غنيُّهم وفقريُهم، صاحُب األرض والعامُل فيها عىل 
السواء. يتوىّل الحكم بها قضاٌة ال يُداهنون الحكام 
ويتصدَّون لهم إن ظلموا، وكان لوقفاتهم صداها 
الذي تتناقله الجماهري يف العالم اإلسالمي، وتعرُفها 
املجتمع  بهذا  يحتكُّون  الذين  الصليبيني  جموع 

خالل قرنني من الزمان.

باملجتمع  والتأثريات  االنطباعات  فكانت 
الذين  الصليبيني  نفوس  يف  فعلها  تفعل  وأوضاعه 
سمعوا  مّمن  وراءهم  ممن  واملاليني  شاهدوها، 

هناك. من  العائدين  قصص 

رت يف املجتمع األوروبي هذه االنطباعات  فتخمَّ
والتأثريات، إىل جانب عوامل محلية أخرى مما أدى 

إىل الثورة عىل نظام اإلقطاع.

التخبُّط والتطرُّف والهزات العنيفة وعدم 
اعتدال امليزان كانت السمة الطاغية يف 
نظرة الحضارة الغربية لإلنسان، ويف 

النظرة إىل املرأة وعلقات الجنسني، ويف 
النظم االقتصادية واالجتماعية سواًء 

بسواٍء. وهذا طبيعي من نُُظٍم تقوم عىل 
نظرة خاطئة قارصة لإلنسان

العدد 13 | رجب 1443ه - شباط/ فرباير 2022م66



قرلء  في كتمب: لإلسالم  لشرالت لمحضمر  مسيد قطب

لكن الثورة لم تسلُك االتجاه الصحيح، فقام عىل 
إثرها ردَّة فعٍل عىل إهدار الوجود اإلنساني، مما أدى 
العنان  إطالق  أساس  عىل  الرأسمايل  النظام  لقيام 
لنشاط الفرد إىل غري حّد، وللحرية الفردية من غري 

قيد، والعتبار الصالح الفردي هو الصالح األعىل.

ولم يكتِف بإتاحة الفرصة للمواهب الفردية أن 
تصل إىل قمة اإلبداع والحركة والطالقة، وأن تتجه 
الطبيعة  وقوى  األرض  كنوز  استثمار  إىل  الجهود 
عار بدايًة من  للصالح البرشى العام، بل انطلق السُّ
االقتصاد  أساَس  أصبح هو  بحيث  الرِّبوي  النظام 
األخالقية  القيم  جميع  اعتبار  إىل  انتهاء  الحديث، 
واإلنسانية واالجتماعية هراًء ال معنى لها إذا شاءت 

أن تتدخل يف قواعد االقتصاد.

كما صاحب النظاَم الرأسمايل االنحالُل الخلقيُّ 
أن  يجوز  ال  التي  الفردية  الحرية  نظريات  تحت 
اإلنسان  حيوانيِة  نظريات  أو  قيد،  أو  حدٌّ  يحدها 
وماديِة الكون، وكلُّها منبَِثَقٌة من حركة الهروب من 
الكنيسة والرشوِد من كل تفكري دينيٍّ عىل اإلطالق.

تضاف له حركة االستعمار الرأسمالية الرشسة 
وما ارتكتبه من جرائم، وما خلفته من آثار.

ثم تتمثَّل الطامة الكربى يف )النظم الجماعية( 
عىل  الغرب،  يف  أو  الرشق  يف  أوروبا  طبقتها  التي 

عند  تجتمع  وكّلها  وأشكالها،  أسمائها  اختالف 
اإلنتاج  ووسائل  العامة  املوارد  تمليك  دعوى 
الشعب  من  لطبقة  وإما  )كالنَّازية(  للشعب  إما 
للجموح  فعٍل  ردَّ  جاءت  والتي  )كاملاركسية(، 

الرأسمالية. النظم  يف  الشارد 

وكانت هذه هي الرضيبة الفادحة التي دفعتها 
األسف–  مع  كلُّها  البرشية  ورائها  –ومن  أوروبا 

الحياة. يف  الله ومنهجه  عن  لرشودها 

رٌ    أالئل لإلنسمن: 4  حضم
إنَّ اإلبداع املادي يف هذه األرض عىل يد اإلنسان 
الحياة  هذه  ولنمو  لحياته  رضورة  أنه  -فوق 
وُرقيِّها- هو يف الوقت ذاته وظيفٌة أساسيٌة له أودعها 
الله فيه، لكنَّ هذا اإلبداع املادي بكل مدلوالته يجب 
ملحوًظا  يكون  وأن  اإلنسان،  خدمة  يف  يكون  أن 
عليه  تقوم  التي  الحضارة  بناء  وىف  اإلبداع  هذا  يف 

جنايُة الحضارة الراهنة وسبُب فسادها 
األسايس وإهداِرها للقيم والخصائص 

اإلنسانية واملقومات الفردية يكُمُن 
يف رفضها ابتداء أن تكون للدين 

االختصاصات الترشيعية والسلطان 
املنهجي، أي رفضها أللوهية الله سبحانه

جميع العلوم المادية التي 
تساعد عىل عمارة األرض 

واستخراج خيراتها وتسخيرها 
لمصلحة البشرية

المجاالت التي يمتلك 
اإلنسان أدوات تطويرها

ما يتعلق باإلنسان وحقيقة 
فطرته واستعداداته

النظرة إىل المرأة وعالقة 
الجنسين

النظم االقتصادية واالجتماعية

المجاالت التي ال يمكن 
لإلنسان تطويرها وفهمها 

بمعزل عن الوحي
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تنميُة خصائص اإلنسان التي تُفرِّقه عن املاّدة وعن 
وال  املادّي  اإلبداع  طرائق  يف  يكون  وأال  الحيوان، 
يناقض هذه  ما  التي تقوم عليه  الحضارة  بناء  يف 
الخصائص أو يدفنها أو يعوق نموها أو يحطمها، 
أن يجعل دور  يهينها كذلك ويحقرها، وال  أن  وال 
اإلنسان يف هذه األرض دوًرا ثانويًا أو تابًعا لإلبداع 

املادّي بأيِّ حاٍل من األحوال.

كبار  عن  النقوالت  من  جملًة  »سيد«  أورد  ثم 
علماء الغرب يف نقد الحضارة الغربية، وعقب عىل 
تكفي  –وحدها–  املقتطفات  وهذه  بقوله:  ذلك 
للداللة العميقة عىل أنَّ هذه الحضارة »حضارة ال 
تالئم اإلنسان«. ألنَّها قامت دون معرفٍة بطبيعته، 
وسارت يف طريقها دون اعتبار لخصائصه، ودون 

به من ويالت. تُنزله  ملا  اعتبار كذلك 

فسادها  وسبُب  الراهنة  الحضارة  وجنايُة 
والخصائص  اإلنسانية  للقيم  وإهداِرها  األسايس 
رفضها  يف  يكُمُن  الفردية  واملقومات  اإلنسانية 
ابتداء أن يكون للدين –بوصفه منهًجا للحياة من 
أي  السلطان،  وهذا  االختصاصات  هذه  الله–  عند 
املتمثِّل  الرفض  الله سبحانه، هذا  رفضها أللوهية 
لم تعلن  للحياة غري منهجه، ولو  اتخاذ مناهج  يف 
الشيوعية–  كالبالد   – جهًرا  الله  أللوهية  رفضها 
فاتخاذ مناهج من صنع البرش هو رفض أللوهية 

قطًعا. الله 

5  عقوبة لمفطر :
عرض »سيد« تحت هذا العنوان ما انتكست به 
السليمة  الفطرة  عن  والرشقية  الغربية  املجتمعات 
التي فطر الله الناس عليها، سواء يف النظرة ألصل 
أو األنظمة  الحياة،  اإلنسان والغاية من وجوده يف 
األنظمة  أحلها محل  التي  واالقتصادية  االجتماعية 
الرجل واملرأة، وغري ذلك،  العالقة بني  أو  الربانية، 
مما أدى إىل طمس الفطرة وتغيريها وحرفها، وما 
اليوم  املجتمعات  تعانيها  التي  والكوارث  املصائب 

إال نتاج لهذا الطمس والتغيري والعبث.

ثم أورد عىل ذلك شواهد عديدة ونقوالٍت كثرية 
عن علماء ومفكرين مسلمني ومن تلك املجتمعات، 
حذَّر  قد  تعاىل  الله  أنَّ  ببيان  العنوان  هذا  خاتًما 
وعن  اإللهية  القوانني  عن  اإلعراض  عواقَب  عباَده 
الكون، فال  املتميشِّ مع سنته يف  الله وهداه  منهج 

لهم من عواقبها نجاة وال مفر: تكون 

ا نَُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه َفتَْحنَا َعَليِْهْم أَبَْواَب ُكلِّ  ﴿َفَلمَّ
ٍء َحتَّى إِذَا َفِرُحوا ِبَما أُوتُوا أََخذْنَاُهْم بَْغتًَة َفِإذَا  يَشْ
َظَلُموا  الَِّذيَن  اْلَقْوِم  َداِبُر  َفُقِطَع   44 ُمبِْلُسوَن  ُهْم 

]األنعام: 45-44[. اْلَعاَلِمنَي﴾  َربِّ  ِللَِّه  َواْلَحْمُد 

يَّنَْت َوَظنَّ  ﴿ َحتَّى  إِذَا  أََخذَِت  اأْلَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ
َُّهْم َقاِدُروَن َعَليَْها أَتَاَها أَْمُرنَا َلياًْل أَْو نََهاًرا  أَْهلَُها أَن
ُل  َفَجَعْلنَاَها َحِصيًدا َكأَْن َلْم تَْغَن ِباأْلَْمِس َكذَِلَك نَُفصِّ

اآْليَاِت ِلَقْوٍم يَتََفكَُّروَن﴾ ]يونس: 24[.

6  كيف لمخالصه
املقرتحات  »سيد«  يناقش  العنوان  هذا  تحت 
لخالص البرشية من هذا الواقع الذي تعيشه تحت 

الغربية: الحضارة 

1- هل هو الحكم عليها باإلعدام؟ 

تملُكها  التي  الحلول  أنسب  أنَّه ليس  ويقرِّر 
باإلعدام  حكم  إصدار  نملك  ال  ألننا  أوالً  البرشية؛ 
عىل الحضارة الصناعية؛ فهي نتاٌج طبيعيٌّ عميُق 
الجذور أصيل الوجود، ُوجد لتلبية حاجٍة طبيعية 

لإلعدام. قابلة  تكون  ال  ثمَّ  ومن  للبرشية 

فإن  كهذا  حكٍم  تنفيذ  نملك  أنَّنا  فرض  وعىل 
صالح  يف  ليس  أنه  يبدو  الحضارة  هذه  تحطيم 
البرشية، وىف حدود هذه النظرة ال نملك أن نُصدر 
من  الرغم  عىل  الحضارة  هذه  عىل  اإلعدام  حكم 

اإلنساني! العنرص  ضد  البشعة  جرائمها 

2- أم هل هو مزيد من علوم اإلنسان؟

ويرى أن هذا وحده ال يكفي، وأنه ال يثق فيما 
قد نصل إليه من املزيد يف علوم اإلنسان، وصحيح 
أنَّ املزيد من علوم اإلنسان رضوريٌّ لنا، لكنَّ هذا 
اإلنساني  التكوين  جوانب  من  جانبًا  يمثِّل  العلم 
فحسب، أال وهو الجانب املادي، وليس فيه ما يُلبي 
الحضارة  تفتقده  والذي  الروحي  التكوين  جانب 

للخالص. املادية؛ وبالتايل فهو ال يصلح سبيالً 

املجتمع اإلسلمي هو طريق الخلص 
الوحيد للبرشية املهددة بالدمار والبوار، 
وهو االستجابة الوحيدة لنداء الفطرة، 

والدوافع لربوزه أقوى من كل قوٍة معوقة، 
وأقوى من األجهزة املسلَّطة يف كل زاوية 
من زوايا األرض، وأقوى كذلك من جهل 

أهل اإلسلم باإلسلم

العدد 13 | رجب 1443ه - شباط/ فرباير 2022م68



قرلء  في كتمب: لإلسالم  لشرالت لمحضمر  مسيد قطب

7  طريق لمخالص:
بعد كل هذا التطواف الكبري يف جانب الحضارة 
املادية الحالية ومشاكلها، يقرر »سيد« أن املجتمع 
الخالص  طريق  هو  فيه-  ما  كل  -مع  اإلسالمي 

والبوار. بالدمار  املهددة  للبرشية  الوحيد 

إنَّه  الفطرة،  لنداء  الوحيدة  االستجابة  وأنَّه 
فإن  ثمَّ  ومن  فطرية،  وحتمية  إنسانية  رضورٌة 
وأقوى  معوقة،  قوٍة  كل  من  أقوى  لربوزه  الدوافع 
من األجهزة املسلَّطة يف كل زاوية من زوايا األرض، 
وأقوى كذلك من جهل أهل اإلسالم باإلسالم، ومن 

العام! الجارف  التيار  يف  وانغمارهم  بالدتهم 

إنَّه ال مفر من قيام املجتمع اإلسالمي، إنه إن لم 
لم يقم هنا فسيقوم  غًدا، وإن  اليوم فسيقوم  يقم 

هناك.

رضورًة  بوصفه  املجتمع  هذا  قيام  حتمية  إنَّ 
إنسانية إلنقاذ اإلنسانية، وبوصفه الرتجمة العملية 
للمنهج اإللهي الذي ال بد أنه غالب ليس معناه أنَّ 
بعد  عىل  هناك  أنه  وال  مريحة،  نزهٌة  إليه  الطريق 

خطوات!.

وشاقٌّ  طويٌل  اإلسالمي  املجتمع  إىل  فالطريق 
هو  الطريق  هذا  يف  ما  وأعرُس  باألشواك،  وميلٌء 
وبأخالقنا  وبأفكارنا  راتنا  بتصوُّ نحن  نرتفع  أن 
إىل  املادي-  الحضاريِّ  بواقعنا  -ثم  وبسلوكنا 

اإلسالم. مستوى 

الطريق إىل املجتمع اإلسلمي طويٌل وشاقٌّ 
وميلٌء باألشواك، وأعُس ما يف هذا الطريق 
راتنا وبأفكارنا  هو أن نرتفع نحن بتصوُّ

وبأخلقنا وبسلوكنا -ثم بواقعنا الحضاريِّ 
املادي- إىل مستوى اإلسلم
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