
 س يد قطب والأصولية الإسالمية

  رشيف يونس :تأأليف

 

 :املعلومات الاكمةل

 

أأن يدرس الأصولية الإسالمية، من خالل حياة وأأفاكر واحد من أأكرب أأعالهما  حياول هذا العمل

تثري  -عىل حنو ما سرنى  –والواقع اإن حياة س يد قطب ابذلات الفكر الأصويل.  يف جمال

 هممة حول دوافع وبنية الفكر الأصويل، وعالقته ابلأمناط الأيديولوجية السائدة، ومدى تساؤلت

غريبًا عن  اقرتابه من ما يسمى ابلفكر العقالين؛ أأي العقل اجملرد. ذكل أأن س يد قطب مل يكن نبتًا

نتليجنس يا املرصية احلديثة، ومل يكن شااًب قليلهذا اجملمتع، وعن فئة  اخلربة أأو قليل الاطالع  الإ

والناقد الأديب الرومانيس اكن يف  عندما اختار أأن حيمل لواء الإسالم الس يايس، فذكل الشاعر

متنوًرا عىل طريقة طه حسني، وفدًًي من أأنصار  أأحد مراحل حياته وثيق الصةل ابلعقاد وأأفاكره،

نزعة يسارية واحضة، رمغ أأنه اكن حياول حتقيق أأحالمه  رصية، ومصلًحا اجامتعيًا ذاالوطنية امل

يف امجلةل واحد من  -اإذن  –. فهو 1923القامئ يف ظل دس تور  الإصالحية من خالل النظام

نتليجنس يا القومية   .ش به العلامنية يف ذكل العرص رجال الإ

 

الحمها؛ فاإن تناوًل علميًا حصيًحا لطبيعة التحول اذلي م واتساقًا مع النظرة العقالنية اليت تناولنا

الإسالم الس يايس؛ لبد وأأن يرفض من حيث املبدأأ الأحاكم  أأدى بس يد قطب اإىل صفوف

كام قد يقول هو  –ترتاوح بني اعتبار حتوهل هداية رابنية لعلامين منحرف  البدهيية القميية، اليت

 افًا انجًتا عن أأحقاد خشصية؛ بسبب فشهل النس يب يف جمالوبني اعتبار حتوهل احنر  - ذاته عن نفسه

 الأدب كام رأأى البعض. مفثل هذه الأحاكم ل ترىق اإىل مس توى التفسري بأأي معىن. ذكل أأن

اإىل  التفسري يتطلب فهم س ياق حتول س يد قطب يف مجلته، والنظر اإىل خيوط الاس مترار جنبًا

دراك مجمل الظروف اجليل  الشخصية والاجامتعية اليت مرت هبذا جنب مع جوانب القطيعة، واإ

  .من املفكرين، وبس يد قطب بصفة خاصة

 

هذا العمل يف تناول حياة س يد قطب وأأفاكره وأأثرها يف  والفكرة الأساس ية اليت يدور حولها

نتليجنس يا  الفكر الس يايس لتيار الإسالم الس يايس؛ يه فرض أأويل يقول ابلطبيعة النخبوية لالإ

الاجامتعية، ورؤيهتا املمتركزة حول اذلات لالإصالح الاجامتعي والس يايس  اكرهااملرصية وأأف
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دراك رصحي أأو مضين لوضعها كفئة اجامتعية ممتزية ذات مصاحل  والفكري، واليت تستند اإىل اإ

 ابلإضافة اإىل كوهنا معربة عن مصاحل طبقات اجامتعية أأخرى.. ويه فكرة أأدين هبا لصديق خاصة،

املنشور: "وضع  ادل العمري، اذلي تناولها تناوًل نظرًًي خمترًصا يف مقاهل غريالعمر الأس تاذ ع

نتليجنس يا يف البناء الاجامتعي املرصي احلديث   ."الإ

 

نتليجنس يا قد تعرضت ملفاعيل هتميش اجامتعي ضاغطة منذ ما قبل منتصف  واحلال أأن هذه الإ

ادليين  حبيب يف كتابه املهم: "الاحتجاج الأس تاذ رفيق -بصفة عامة  –احلايل، كام أأوحض  القرن

نتليجنس يا اإىل تبين  والرصاع الطبقي يف مرص"؛ الأمر اذلي دفع قطاعات من هذه الإ

ملسرية التحديث يف  أأيديولوجيات خنبوية انعزالية رافضة للمجمتع احلديث، مس تغةل الأزمة املزمنة

  .بالدان، ويف بالد العامل الثالث لكه

 

ت أأفاكره عىل  ومن خالل دراسة حياة وفكر س يد قطب تبلور دلي تصور معني لطبيعة وَسم

واليت تركت أأثًرا معيقًا عىل كتاابته الإسالمية الأخرية، حاولت بلورهتا يف  مدى مراحل معره،

الرومانتيكية"، اذلي أأريم من خالهل اإىل تقدمي رؤية لطبيعة حتولت س يد قطب " مصطلح

لقاء الفكرية،  الضوء عىل هذه الزاوية كزاوية ممكنة لتناول فكر واجتاه الإسالم ابلإضافة اإىل اإ

يضاح مبديئ لس تخدام هذا  الس يايس، الرداياكيل خصوًصا، الأمر اذلي يتطلب تقدمي اإ

  .املصطلح

 

منا املقصود هبا هنا هو  ليس املقصود ابلرومانتيكية هنا ذكل املذهب الأديب املعروف، واإ

تمتزي بأأهنا تدور حول فكرة  وجية ونظرة للحياة، أأو موقف من العاملالرومانتيكية كروح وأأيديول

املعرفة ومعىن املوجود. فلكام  أأساس ية يه فكرة "اذلات" ابعتبارها معيار احلقيقة ومصدر

اكنت ذاًًت فردية أأو جمردة، ذات  اكتسبت ذات ما هذا الوضع فهيي ذات رومانتيكية، سواء

الأدب القويم مثاًل يه مدرسة رومانتيكية  مم. ومن هنا مفدرسةجامعة من امجلاعات أأو أأمة من الأ 

براز ما تسميه خشصية   .الأمة وعظمهتا وتفردها.. اإىل أ خره بقدر ما أأهنا تعىن ابإ

 

أأهنا ترى يف نفسها ذاًًت مصمتة، وحدة أأولية ل تنقسم،  وأأول خصائص هذه اذلات الرومانتيكية؛

اين.. مفعاانهتا يف نظرها تنبع من بشاعة الواقع اخلاريج، أأهنا تع ل جتري بداخلها رصاعات برمغ

نقاهئا" و"تفردها".. فاخلارج ابلنس بة لذلات الرومانتيكية ل خيرج عن كونه " اذلي يفتقر اإىل
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 لها أأو احنرافًا عهنا. وعىل ذكل فاذلات الرومانتيكية تصور نفسها عىل أأهنا خالية من امتداًدا

ذا أأحست بد املعادي  اخلها بعوامل رصاع، فاإهنا تفرسه عىل أأهنا تأأثريات الوسطالتناقض، وحىت اإ

  .اذلي يريم اإىل هدم نقاهئا اخلاص، اذلات الرومانتيكية يه اإذن جوهر

 

وأأفاكرها. ومن  ويه أأيًضا ذات مشعة، يتجىل جوهرها الواحدي هذا يف مجيع ترصفاهتا ومشاعرها

عادة تشكيهل عىلهنا فاإن تفاعلها مع العامل يريم اإىل هدف واحد صورهتا ومثالها، ومن مث  ؛ هو اإ

ل بقدر ما تس تطيع أأن جتعل ما حييط هبا انبًعا مهنا مرتبًطا  فهيي ختلق عاملها اخلاص، ول تتحقق اإ

عىل النظرة املوضوعية للعامل، وجتنح يف مجيع الأحوال  هبا، ومن مث فهيي بطبيعهتا تفتقر اإىل القدرة

معه أأو ضده، وفقًا ملقاييسها اخلاصة. ومن هنا فرصاعها مع خمالفهيا  ه،اإىل اإصدار أأحاكم القمية علي

واملوت، رصاع اخلري ضد الرش، والوجود احلقيقي ضد العدم. وسواء اكنت هذه  هو رصاع احلياة

 منطوية أأو عدوانية نشطة؛ فهيي متطرفة ل تعرف النظرة املوضوعية أأو المتوضعأأو الرتكيب اذلات

  .املتناقضات، ويه ذات معادية للجدل.. قانوهنا هو مبدأأ الهوية الأرسطي: أأ=أأ  بني

 

للعقل املوضوعي،  وعىل ذكل، فالرومانتيكية يه حاةل وجدانية ل عقلية ابلرضورة، بل يه معادية

ًترخيي أأو مادي، رمغ أأهنا  ذكل أأهنا تكتسب مفهوهما عن نفسها مبعزل عن لك س ياق اجامتعي أأو

دراك  .الناحية املوضوعية؛ نتاج اجامتعي ًترخيي مادي طبًعا من ومبعىن أ خر فاإهنا تعجز عن اإ

حتامك الواقع مبقتىض ما تراه قمية مطلقة انبعة  كينونهتا ككينونة ًترخيية اجامتعية موضوعية، ويه اإذ

ليه" من ذاهتا، فاإهنا تقرتب كثرًيا من شارة اإ
ِ
  .منطق" القياس الفقهيي، اذلي س بقت ال

 

شعار "احلقيقي هو اللكي"، وجيد احلرية احلقيقية يف  -لسان هيجل  عىل –امن يرفع العقل وبي

دراك الرضورة، فاإن اذلات الرومانتيكية تعمتد "الصدق مع اذلات" معياًرا للحقيقة؛ وهو معيار  اإ

  .العامل خارج احلقيقة، وتربير الزنعات اذلاتية بطريقة حدس ية حبتة من شأأنه وضع

 

ذا اكن ومعىن  الرومانتييك يقدر مشاعره تقديًرا عاليًا ويعتربها معيار احلقيقة ومصدر املعرفة واإ

نه يضفي لهية؛ فاإ نه حني خيضع ذاته الفردية ذلات عليا، قومية أأو اإ علهيا فوًرا اخلصائص  الوجود، فاإ

قق ذاهتا وتمتتع وحدها ابلأصاةل، وحت ذاهتا، وحيولها اإىل ذات مقدسة معزوةل، متتكل جامع احلقيقة

انطالقًا من اعتبار لك ما خيالفها زيفًا وتشوًها وضأ ةل  ابلتطابق مع نفسها، وابلإشعاع عىل العامل،

لهية  –الرومانتيكية  ورًشا. وتتحول اذلات اإىل أ لية رسيعة حاَسة يف اإصدار الأحاكم  -قومية أأو اإ
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  .قمية يف ذات الوقت العامل، علًما بأأن هذه الأحاكم يه ابلطبع أأحاكم حقيقة، وأأحاكم عىل

 

مظهًرا  مثل هذه الروح الرومانتيكية حني تدخل جمال الفعل الس يايس، وقد اكتسبت

للواقع؛ تس تطيع يف  "موضوعيًا"، بتبنهيا ذلات جمردة، وتسلحت بفكر قانوين سلطوي يف تصدهيا

هويهتا  ترفع ببساطة شعار أأوقات الأزمات الس ياس ية والاجامتعية والأيديولوجية احلادة أأن

للك مشالكت العامل، وتس تطيع أأن ترمس  املصمتة املشعة، ابعتبارها حاًل اكماًل وشاماًل وهنائيًا

قادرة عىل اجتذاب لك أأولئك اذلين دفعهم الواقع  بوجداهنا امللهتب مالمح عوامل منسقة املظهر،

 بذكل سالهمم أأقداهمم، وهز ثقهتم بأأنفسهم، وأأفقدمه الاجامتعي خارجه، وحسب البساط من حتت

ختلع احلاملني واحملتجني واليائسني خلًعا من بيئهتم، فتعطهيم  النفيس والاجامتعي، بل تس تطيع أأن

حلياهتم، وتس تطيع أأن متنحهم حلًما ابلعدل والتناسق والسالم ادلاخيل،  رساةل وطريقًا ومعىن

حساس التفوق بطابعها النخبوي العميق وحبمل العظمة الشخصية وامجلاعية، وابإ  وتعوضهم

سامء املبادئ والأفاكر، عن لك فشل.. وتس تطيع يف أأحوال الاهنيار الشامل أأن  الرسمدي يف

 .التارخيية هبذه الوسائل، بعامل بأأمكهل، وتعيد اإىل احلارض قصة اهنيار الإمرباطورية الرومانية تطيح،

 

 

 

 

*** 

 

ب الأسايس يف فكر الإسالم بأأن دور س يد قط ودون استباق حملتوى هذا الكتاب، ميكن القول

جبميع خصائصها، وكساؤها بأأطروحة فقهية ممكةل  الس يايس هو بلورة هذه الروح الرومانتيكية

دماج ذكل مجيعه يف "نظرة للحياة"  لها، متنحها ثقة ل حمدودة ابذلات، انبعة من املطلق ذاته، واإ

م العدل الرسمدي والراحة الاتساق الظاهري، وحتمل حشنة قوية من أأحال تتسم بقدر كبري من

  .هذه الرتكيبة اليت تمتزي ابلشمول الفائق بأأسلوب أأديب رفيع ومبشاعر جياشة الهنائية، وعرض

 

أأيديولوجيًا  اإن س يد قطب يقدم من خالل هذا املزجي من الأدب والس ياسة والتأأمالت خطاابً 

التحدث، وذكل الهتديد،  سلطوًًي يتحدى العقل العريب، وهيدده ابلتوقف والشلل، غري أأن هذا

ليتجاوز عقالنيته اجملردة وحيدة  هام يف الوقت ذاته ظرف مناسب وفرصة مواتية لهذا العقل
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نقيضه، ويدرك أأن هزامئه أأمام الأصولية  اجلانب، ويواجه الواقع، ويرثي نفسه من خالل استيعاب

منا يس تحقها عن جدارة، لأهنا جتاوزته حبدس الوقت اذلي خان فيه العقل أأمعق لأزمة الواقع، يف  اإ

القويم الضيق، وحتول اإىل أأداة تربير لأيديولوجيات قومية  العريب هممته وحرص نفسه يف احلمل

الأصولية، بل وبرر لك ما مورس ابَسها من اضطهاد وقهر ول  ليست أأقل خنبوية وسلطوية من

عامل  عقالنية، ومارس الكتابة العقل، واهنمك يف رشح دفاعًا عن كبت احلرًيت وحتديد جمال اإ

الرادياكلية  –هبا من سلطان. ومن هذه الزاوية فقد جتاوزت الأصولية  نصوص ما أأنزل العقل

  .العقالين اجملرد القدمي التنوير -خصوًصا 

 

ليحارب معركة خارسة، لبد للعقل أأن يدرك أأنه ل  وبدًل من اإهناض جثة العقل التنويري القدمي،

ذا جع نقيضه والاس تفادة منه والارتقاء من خالهل، والالتحام  ز عن استيعابيس تحق أأن يسود اإ

الانهتازي احملافظ، اذلي يسعى اإىل التقرب من السلطة، والاعرتاف  ابلواقع، والتخيل عن طابعه

 الواقع، وانعدام ثقته بذاته. عليه أأن يدرك أأن الفعالية الوحيدة املمكنة لبد أأن غري املرشوط ابلأمر

نسا قضية ينبغي  نية عاملية تتجاوز احنطاط الواقع. وعليه قبل لك يشء أأن يدرك أأن احلقيقةتكون اإ

عالؤها فوق الأهواء، وخوض احلرب من أأجلها والتضحية يف سبيلها، وأأهنا  التفاين يف طلهبا، واإ

  .تنبت من مصمي الواقع وليس من أأبراج احلمكة اجملردة

 

 

 

 

http://www.4shared.com/file/37894779...ified=da145b9d 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.4shared.com/file/37894779/4721f4b5/___.html?dirPwdVerified=da145b9d

