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 خصل  املم 
، وأشعاره هي غناء الروح، وبلسم القلوب اجلرحية، وشفاء کاتًباشاعر قبل أن یكون   حممد قطب

لو على ، ورفیف النسیم احلآلمال، وموسیقى أحراش اماهره هي هتاف اجلدینشالنفوس املكلومة؛ و 
. البتسامج احلب بالبكاء، واألمل بالغزل، والعبوس بای! وأمتع أشعاره مز جاألرز فوق عمْدَويت الكنحقول 

إنه شاعر یعیش ألمته وینسی نفسه، إنه یوظف جتاربه الشخصیة لیکون معرباً عن واقع األمة أو صدی 
 هذا هو الشاعرفلعذوبة شعره، لباب سامعیه بأ سلبرائع الشعر، یظریفًا  كان شاعًراهو  و لواقعها. 

 ،أعاصر احلیاة، واحنطت علیه اآلالم، وهي خالل ذلك تبعث باألمل عصفت به، قد فرید يف أسلوبه
 خطوط التأصیل اإلسالمي يف منهج الذي رسم الكبراملفکر اإلسالمي  یذكر  بصدد إحیاءوحنن 

رَ عَ  اإلسالم خدمة کان يف بإرساء هذه اجلذور.ا فخرً  حازو الرتبیة اإلسالمیة واألدب اإلسالمي   ب ْ
ابق األجل وحیاته ملیئةً بالکتابة والفکرة عن واقع األمة، کأنه یس ة والتسعني اليت عاشهامساألعوام اخل

إلی حتقیق أماله، ومتابعة مساعیه يف إعالء کلمة هللا واعزاز اإلسالم وجتلیة األدب اإلسالمي الذي  
 طعة النظر.کان من فرسانه إبداًعا وتنظرًا يف محاسة منق

 تستمر ا شعره الذي مليء بالذکریات وحیاته الشعریة اليت عنتعرض بشکل موجز  دراسةالهذه 
ولعل من الغریب أنه مل یثبت طویاًل يف اجملاول، فقد انصرف عن الشعر بعد  ،اثنيت عشر سنةقرابة 

انتشار عد ة قصائد يف جملة الرسالة والثقافة والکتاب. هذا املقال یدرس شعره وبیانه وما تطرق له من 
ی ر کما أنه حيکي عن جمری احلیاة اإلنسانیة اليت تکون هلا املبدء والنهایة، کما ألزمه يف جم،  معاين

حیاهتم االجتماعیة وما یسودها من قلق واضطراب، وبذلك صو ر عصره وجمتمعه کما صور ما یدور 
 يف خلجات قلبه يف صدق واستیفاء واستیعاب.
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 املقدمة
حممد  نالشعر، فالشاعر یولد وال یصنع، وقد كايف املوهبة أساس يف أكثر الفنون، وال سیما 

ألحداث  تد كانالفطریة فق تهالشعراء الذین یولدون وال یصنعون، وباإلضافة إىل موهب يف طلیعة قطب
كتابته للشعر؛ للنثر   تهكتاب  ت، وإن غلبامتمیزً  ناثًراعلى اهتمامه األديب، فنجده ا حیاته املختلفة انعكاسً 

الثقافة الرسالة و يف اجملالت املصریة، مثل:  مقاالته، وقد نشر عدًدا من قالةأكثر من مکتب حیث  
 والکتاب واإلخوان املسلمون وغرها.

األستاذ حممد قطب رمحه هللا أدیب ومثقف عريب متعدد املواهب، هو شاعر مجع بني األصالة 
قد  األستاذ كان  یة،ودالقصیدة العمب ما یطلق علیهکالتفعیلة  ألدبیة وشعر واملعاصرة، وأبدع يف العناصر ا

 ویقو  م إنتاجهیوجهه  سید قطب بدأ كتابة الشعر منذ سن مبكرة، وكان الناقد الكبر والشقیق األكرب
عصر ال يف األدباء املسلمنيأساس الشعر إمنا هو األسلوب، وقد تبعه كثر من ویهذ ب أسلوبه ألن 

رجع إىل أنه یرتجم عن احساسات اإلنسان حماواًل أن یوقظ العواطف املقابلة يف ت هوقیمة شعر ، احلدیث
وهو کاتب ثائر یرتکز يف کتابته إلی معرفة علمیة عمیقة بأصوهلا من خالل دراساته  ،قلوب اآلخرین

هو کاتب قصة شأن ومکانة کبرة، و العلمیة ولو تفرغ لکتابه )منهج الفن اإلسالمي( لکان له يف ذلك 
وبعده کان  كینتزع أحداثه من واقعه ومشکالت جمتمعه، وهو مبدع يف األدب اإلسالمي، وهو قبل ذل

باحثًا متمکًنا جیمع يف حبوثه ومقاالته بني العمق العلمي والروح اإلبداعیة، وباختصار شدید جمموعة 
 مواهب وإبداعات تألفت وتکاملت يف رجل واحد. 

يف بلدة م 9191إبریل  62 أسرة تعمل يف الزراعة هو حممد قطب إبراهیم، ولد يفهذا الرجل 
م قبیل وفاة والده، وکان يف رعایة شقیقه 9161القاهرة سنة ، سافر إلی موشا من حمافظة أسیوط مبصر

 التقق دراسته، فأمت املرحلتني االبتدائیة والثانویة، مث قطب ففي القاهرة بدأ حممد األکرب سید قطب.
ومن مث تابع يف  م،9191جبامعة القاهرة حیث درس اللغة اإلجنلیزیة وآداهبا، وكان خترجه فیها عام 

 .(2:9)عايل للمعلمني فقصل على دبلومها يف الرتبیة وعلم النفس.معهد الرتبیة ال
، قطبأخوه سید هو اا يف حیاته كلهیؤكد أن أعظم الناس تأثرً من الشخصیات اليت أثرت علیه: 

كان لوجودنا مع خايل، ذي النشاط السیاسي »: کي عن هذا التأثرحي وخاله أمحد حسني عثمان،
 القراءة حنو األدب والشعر وتغذیة میلنا إىل. أخي وأنا، موس يف توجیهناواألديب والصقايف، أثره املل

إال أن تأثره  اوأدبیً  اكان خايل على صلة وثیقة بالعقاد فقد اجتذبنا إىل التأثر به فكریً   ملاواالطالع، و 
، خاصة ، والشرتاكهما يف النشاط األديب والنقد األديبله يف أخي كان أكرب لطول مصاحبته ومعایشته

عة من منذ بدأ االتصال بكتبه وكتب املازين وطه حسني، وأنا يف التاس تفقد بدأ أما أثره بالنسبة إيلي 
ي، إذ كنت أجدها جبانيب يف البیت، فأحاول أن أفهم منها ما یتیقه يل وعیي وجتربيت، وميكنين عمر 

عمق وعدم تناوهلا فكار بشيء من الا إمنا یتمثل يف الصرب على معاجلة األالقول بأن أثر العقاد يب فكریً 
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من ذلك مل یظهر إال  اا یتمثل يف الرتكیز على الدقة يف التعبر.. وطبیعي أن شیئً من سطوحها، وأسلوبیً 
سي أو فكري ا ترك يف نفبعد أن بدأت أمارس الكتابة بالفعل، وفیما عدا هؤالء الثالثة ال أحسب أحدً 

 .(611:96) .«ات اهلامشیة اليت ال تعد يف املؤثرات اهلامةا، اللهم إال بعض اللمسا ملقوظً طابعً 
واملوكب األول من  قطب اليت أعقبت اعتقال سید م9199اعتقل األستاذ حممد قطب سنة 

أفرج عن  . مث.شهداء الدعوة، وأتیح هلما أن یشهدا من فنون التعذیب ما ال خيطر على بال إنسان.
حتی  ،طوال عشر سنوات السجنيف  قطب بعد فرتة غر طویلة، وبقي سید قطب األستاذ حممد

 .امعدم
الطویلة والعمیقة يف میدان الدعوة تدفعنا الستطالع رأیه يف مسرته الراهنة، یرى  حممد قطبخربة 

األستاذ أن يف مسرة الدعوة هذه األیام إجیابیات وسلبیات، فهي تتطلب مراجعة موضوعیة واعیة 
حداث نصف القرن األخر، لتأكید اإلجیابیات وحماولة التخلص من السلبیات وبالنسبة إىل تتناول أ

 لذلك یقرر األستاذ ضرورة الرتكیز على الدعوة داخل العامل، إقبال بعض مفكري الغرب على اإلسالم
یلة ئذلك أال نلتفت إىل الغرب، ولكن معناه فقط أن حصیلتنا فیه ستظل ض عينی اإلسالمي ذاته، وال

 س املسلمني.محىت یتغر هذا الواقع الذي یال
فكر احلي النابع من الذاع صیته يف الشرق والغرب مبؤلفاته الذي  کتب  الذي  املفکرذلك هو 

من الرؤیة اإلسالمیة، اليت خلصت من شوائب التقلید، فكانت إحدى املنارات القلیلة اليت تبني 
أبریل  9تويف يف و  (612-679: 96) الدنیا وسعادة اآلخرة.ل إىل عز و للقارئ املسلم طریقه الوص

 (1:9).م يف مستشفی الدويل جبدة6199
ا هذا العامل اجللیل عرفه الناس داعیًة وخطیًبا وعرفوه کاتًبا وباحثًا ومؤلًفا وعرفوه داهیًة ومربًیا وفقیهً 

 اعر واألدیب.زمالئه بالش ولکن قلیال من الناس عرفه شاعًرا، مع أنه بدأ حیاته بالشعر وعرف بني
لقد نظم حممد قطب شعًرا کثرة سج ل فیه أحداث أم ته، وصو ر أفکارها ومشاعرها أصدق 
ع هذا الشعر لکو ن دیوانًا ضخًما، ولکن ذهب أکثره يف دو امة احملن املتالحقة اليت  تصویر... ولو مجم

روه دهم منه خشیة أن یصیبهم مکأصابت دعاة اإلسالم، فکان األقارب واألصدقاء یتخلصون مما عن
جرياء وجوده عندهم، وهلذه األسباب مل یبق منه إال  القلیل، وهذا القلیل الباقي هو الذي أعرض بعضه 

 علی القاریء يف هذه املقالة.
لقد قرأت بعض قصائده فوجدت فیها دق ة العامل، وإشراقة األدیب وحرارة الداعیة... ألن 

ضعة حبرارة اإلميان، فوجدت أدبًا حیًّا ونغمة فریدة تضمها شعره. اخرتت بقصائده يف کل بیٍت تنبض 
قصائد من أشعاره التکاد تری مثیاًل هلم يف الشعر املعاصر من حیث اإلحساس والصدق وسرد 

 احلوادث.
  



هـ7931 دومم، شماره چهارسال     737 

 شاعریة حممد قطب 
ا یغذیها مالشاعریة ملکة فطریة یموَهبها الشاعر دون غره من الناس، لکنها متوت إذا مل جتد 

ویبعث يف أوصاهلا احلرکة واحلیاة، البدي هلا من بیئة مالئمة وترویض مستمر... وحممد قطب کشاعر 
أعطي هذه املوهبة، ولنا يف حیاته شواهد أری أهنا قد رفدت موهبته وغذ ت جتربته وأثرت يف رؤیته 

 للقیاة.
عر العريب، وصاغ  حممد قطباألستاذ  شعراء نوال على م قصائدهشاعٌر أصیٌل، التزم قواعد الش  

َة جزالة الليفظ ومتانة األسلوب، سهولَة الوزن وبراع بني األصالة والتجدید من ناحیةجمع ف، العرب
ديب، أما نتاجه النيثري، فهو وجٌه آخر لعملة إنتاجه األ، الوضع، فجاء شعرمه غایًة يف اجلودة واإلبداع

یاغة.  فال تكاد تفصل بني نثره وشعره، إن أتیته من ناحیة القیمة األدبیة وجودة الص  
راسات دیتمثيل ذلك يف كتبه كل  ها، وحسب ما قیل يف كتابه  بیاٌن آسٌر خاليب، مد قطبوحمل

وأسلوٍب  ،اضر نر   نمن خالل فكرٍ  التفكر يف اآلیات وتدبرهاببأسلوبه الرائع هذا کتاٌب ممتٌع ؛ قرآنیة
عر. وعرضٍ  قويٍ  مسح،  منطقيٍ  متماسك، و هي أقرب إىل روح الش  

قد کان املطلوب يف جمال الفکر واألدب، بت الصلة بني األجیال کما یقول األستاذ بقوله: 
لتها، حنن  اعلی حفظها وحفظ أص صاحلدیثة وبني تراثها الفکري واألديب املستمد من اإلسالم. حنر 

 وبالتايل یؤدي اًل ا أصیا وإسالمیً على أن ینتصر هذا التیار، أي أننا نرید تراثنا عربیً  كتقدمیني نعمل
( إن حماولة إرجاع عجالت التاریخ إىل الوراء باسم أصالة جتاوزهتا 299-619 :96. )دوره كاماًل 

 .األحداث، لیس من شأنه أن حيل املشاكل املطروحة أمامنا الیوم
ال یوجد  ...: الظاهرة احلقیقیة لیست هي التكرار، وإمنا هي التنویعهذا األستاذ حممد قطب یقول

نصان متماثالن يف القرآن كله، إمنا یوجد تشابه فقط دون متاثل، تشابه كذلك الذي قد یوجد بني اإلخوة 
ذهب یوإن التنویع ذاته جلمال فوق أنه  ،واألقارب، لكنه لیس تكرارا حبال من األحوال، إنه مثل مثار اجلنة

ات إ ىَل همَو أقرب من تعرضوا هلَذ ه  اآْلیَ ، األدیب الذواقة حممد قطب أرى َأن اأْلمْسَتاذ ؛عن النفس املالل
ني  .. َوَذل َك ح  َشارَة إ ىَل مقصٍد كليٍ  آیَات  شدیإ َصابَة احملز   يف  بَ َیان تساوق آیَات السُّورَة كلَها يف  اإْل 

د جَتَْتم ع َعَلْیه ، وترتدُّ إ لَْیه ، َوهمَو معىن "السُّورَة كلَها إ ىَل معىن أسا " اليذ ي لوحدة املوضوعیةاسي َواح 
 .هعلى أساس -بتعالیمه، وعقائده، َوَأْحَكامه-یَ ْنَبغ ي َأن یمنظر إ ىَل َهَذا الد ین كمله 

، ن كل سورة هلا وحدة موضوعإ فیها، وحدة املوضوعیةهو کتب عن تساوق آیات السور و ال
فقال  ،يف الظالل، حممد قطب أعطى مناذج على ذلكلنفس الکاتب من أول آیة اىل آخر آیة، واقرأ 

على سبیل املثال سورة البقرة موضوعها تربیة أمة ال إله إال هللا، سورة آل عمران موضوعها معركة أمة 
ركة املادیة، واملع ،صقیح باتساق، املعركة الفكریةىل آخر آیة الكالم إال إله إال هللا، فمن أول آیة 

املعركة مع الیهود واملشركني واملنافقني والنصارى، إذن معركة أمة ال إله إال هللا معركة ضد كل أعداء 
ال إله إال هللا، وعلى الصعیدین املادي والفكري، هذه سورة آل عمران، معركة نفسیة ثقافیة فكریة 
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 قدو ومادیة میدانیة ومع الیهود والنصارى واملشركني واملنافقني، موضوع واحد،  دینیة عقدیة اجتماعیة
موضوع اإلعجاز الشامل للقرآن الذي ال ینقصر أیًضا درس و  أحیانًا،خترج السورة عن هذا اإلطار 

راسات قرآنیة د کتبنزول ومعاين املفردات والغریب واملكي واملدين و اليف اإلعجاز البیاين وسبب 
 ذاإومفیدة ال تزال يف إطار اإلنضاج والتكمیل كالوحدة املوضوعیة وعالقة السور بأمسائها.  نافعة

﴿َأَفاَل ل جال له جویعد هذا من قبیل التدبر الذي أمرنا به  -یةلآل باملعلومات التقلیلیة كنت ملماً 
یرى ما ال یرى غره، وال داعي لتسفیه باحث  [69: 97: 9]و [ 16: 9: 9] یَ َتَدب يرموَن اْلقمْرآَن﴾

 مما فتح هللا به علیه من كنوز املعرفة واحلكمة.
من کإذا أغفل منها جانب األدب الذي ی ،األستاذ حممد قطب مل احلدیث عن خصائصتال یك

 مفتاح شخصیته، فهو أدیب يف مشاعره، وأدیب يف وأصبح اإلحاطة إلی کل النواحي شخصیته.
نه شدید الرتكیز .. هذا إىل كو يء نش   طریقة تناوله لكل ما یم تفكره، وأدیب يف فلسفته، وأدیب يف

 هذه الشئون، بأفكاره يف نایطالع أنه تشعر أنك على أمهیة األدب يف خماطبة القراء واملستمعني حىت
أنه یعترب الكلمة اجلمیلة، والعبارة البلیغة، والصورة املوحیة، هي الوسائل املفضلة اليت عن طریقها 

 عیة اإلسالمي إىل التأثر املنشود يف العقول والقلوب.یتوصل الدا
ن األدب ألوان خمتلفة، ولكل لون خصائصه املناسبة.. إ»حممد قطب یقول يف جواب سائل: 

وحني أحتدث عن التعبر غر املباشر فال ميكن أن یتطرف ذهين إىل املقالة والبقث والدراسة واملوعظة 
بأنواعها  .التوجیه والتذكر، إمنا أقصد بذلك الشعر والقصة اليت تلقي على الناس مباشرة بقصد

ل ا أن یتوارى املؤلف، وأن یتوارى القصد املباشر، وأن یصواملسرحیة.. ففي هذه الفنون حيسن دائمً 
ها یاملؤلف إىل هدفه من خالل عرضه مشاهد حیة، شعوریة وفكریة، وحسیة، یتصرف الناس ف

، أو هم املختلفة ومن خالل براعة العرض یتبني املوقف الصقیحتصرفاهتم اليت تتناسب مع مواقف
باشر الذي یفسد ا يف هذه الفنون من التعبر املالذي ینبغي أن یتجه إلیه الناس، وهي طریقة أكثر تأثرً 

القصة أو املسرحیة، ومتعة استخالص القصة  یاتعلى القارئ أو املشاهد متعة املشاركة مع شخص
عظة لقوظ أن الشعر والقصة واملسرحیة إذا جلأت إىل التعبر املباشر تستوي مع املو بنفسه لنفسه. وامل

 املباشر ا مث ال یلبث أن خيفت ویضیع.. على حني تظل مع التعبر غرا مؤقتً بكون تأثرها یكون عابرً 
 .(612:92« )مؤهلة للخلود.

ما سبق من الکالم یملهمين هذا القول بأن سید قطب غرس يف قلب شقیقه حمبة األدب وفنونه، 
حیث مارس حممد قطب کتابة الشعر منذ بدایة اهتماماته األدبیة، وقد نشر بعض قصائده يف الصقف 

 واجملالت األدبیة املشهورة، مثل: الرسالة والثقافة يف سين الثالثینیات واألربعینیات. 
(  97:1) «تعبر مجیل عن النفس اإلنسانیة يف أصفى حاالهتا ، هوالشعر»یقول يف مفهوم الشعر: هو 

يف آفاق األدب والشعر واملشاعر املهمومة  [حمنة السجن]کنت أعیش من قبلها »کما هو یقول: 
 ( أعاين حرة عمیقة صورهتا يف األبیات التالیة من قصیدة جعلت عنواهنا "ضالل":611:92)
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    م  م  رت ب         ي دورات ال      لی        ايل            وانطوی السقر الذي غش  خیايلث   
!   وإذا الن        اس مجیع    ًا يف ض         ق يف الک       ون ب      دا يل            ف       إذا باحل      الل 

 أن          ا والوه     م الذي یشغ    ل بايل         م       ا ل       ذي ی      رجون يف دنیا الزوال    
 مث  ميضي الکون يف التیه املعم ی ال یبايل          ك الرمال يف غٍد نذهب يف طیات هاتی

                                                                     (91:99) 
یسقرك إنه »األستاذ عبد الفتاح سویفي، یقول يف وصف ممیزات الکتابة عند حممد قطب: 

ویستهویك من أول مجلة يف املقدمة إىل آخر مجلة يف النهایة، أنه یرضي ذوق األدب، وروح الشاعر، 
تعبر هو حبث سیكلوجي، یعرض علیك النفس، يف ثوب حتلیلي رائع، و  ومنطق الفیلسوف وعقل العامل

ديب موسیقي بدیع، وإنك لتجد فیه رشاقة األسلوب وقوة التعبر والتقلیل، وسالسة املنطق وسالمته، أ
واملعرفة بأسرار النفس وخفایاها، وطبیعة تكوینها، ورأى العلماء واألدیان فیها، ومدى ارتباطها باحلیاة، 

سُّ کأني ( کان حممد قطب منذ طفولته، ويف أی ام یفاع92:6«)وارتباط احلیاة هبا.  روًحا ته  کالذي حيم
، واإلحساس  البعید املدی، وإن  له شأنًا ستجل یه  األی ام،  مرهفة حتیط به، فتوحي لهم بالشعور  املرهف 
وقد یعیش يف آفاق األدب واملشاعر املهمومة، لکن تؤثره علیه أزمة اليت کان یعیشها وأیضا کان کثر 

، یأل فم الوحدة و   یبتعدم عن الناس، ما ذاقه من وداع أبیه وأم ه، وما منا فیه املیل إلیاالنفراد والتأم ل 
فقد کنت يف فرتة من الفرتات أقول الشعر. وقد ظللت اثنيت عشرة سنة »اجلمال والشعر، یقول: 

أوتزید، أقول يف معنی واحد متکرر، کلما اجتهت إلی الکتابة وجدتين أکتب يف نفس املعنی وإن 
باشرة الدافعة إلی التعبر. کانت يف نفسي "أزمة" کبرة. أزمة الشعور بالضیاع اختلفت املشاعر امل

 .(1:99« )الکامل يف احلیاة.
ور ، وأمل ویأس، ونكمنذ وجد اإلنسان وهو یعاين أزمة احلیاة وما فیها من خر وشر، و ورد وشو 

بل تلتقي فیها  وظلمة، وسرور وحزن، فلیست حیاة اإلنسان مشرقة دائًما وال مظلمة دائًما،
الصفقتان، تارة تکون نقیة صافیة وتارة تکون کدرة قامتة، فهو یعیش حیاته دون حماولة إلدراکها وما 

 ضغوطات وقوی تغلباإلنسان فوق اإلنسان قوة تغلبه وتقهرهك یغشاه فیها من بالء وحمن، وأن هنا
 والقنوط، ویعیش ناء تفکره الیأسم وال حمیص له من االستسالم هلا والرضا بقضائها، وقد یغلب علیه أث

يف حرة وقلق وتفکی مستمر يف املصر، ولکن ال متر فرتة زمنیة حتی یغلب الطمع علی الناس وتقوم 
 الثورات والفنت ویعم السخط يف اجملتمع.

يف عفته وشبابه، والتزامه بقیم  دینه  احلنیف، ونوازع وجدانه ، ودواعي حریص  هوعلی أي  حال 
اه، ومن ذلالصبوة  فقم يف االجت  نظومًة جاری فیها م -يف أول أیامه–حماولتمهم األدبیة ك عنده، کاد خيم

 فرحة" وتکل ف هلا حالًة من الوعظ مل یَنل فیها. يف مثل قوله:"
 راحم حمب            قد فاض قليب بالسعادة بعد جدب    راح م     أحلى األماين وامل

 اد الشبابم إيل  بعد طویل شیب!    ل ْعب!           عوطفرت كاملرح اللعوب  وأي 
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 وب                      أطلقتين حراً أشارف كل ص یا حب لیس سواك فك  ع قال قليب             
 ال َمْن یعوق خطاي عن َجْري ووثب            هي ذي معي، وأنا أبوح بسر حميب              

 ور أواَن أْوب        س كالطی      ومجال مه           یرب      قما أمجل احلب السعید وأنت  
 يب                        وحتیطين وحتیط باإلعجاب ح    نب                مهس احلیاة حتیطين من كل ج

 اد وأي حب!                               ك یا سع     إين أحب     ليب              يء ق       رام یض         فرحانة هي بالغ
 ب یرفرف كاحلنان املستَقب                           ح     ب تسامى فوق كل هوى حمب             ح
( حيب!                        ي              ب       ر قل   د لن تریه بغ     ب فری      ح  إين أتیه على الغرام )ب َنوع 

 سرتین إعجايب مبن أهوى وعجيب                          ي                ب وأن حتب         أحوأنا سعید أن 
 ذوب الغرام وذوب تفكري وقليب                     ل ذوب              وسرتشفني خالصة من ك 

                 ذوب السعادة خالصاً من كل ریب          ذوب احلیاة ممقضاً من كل شوب
                       أعطیك  حىت ترتوي حىت تعيب  ا عذب          اً أي         ت عذب    د شئ        أعطیك  ما ق

. لست بآخذ أبداً. وحيب!                     و وحي قليب    ه ه     جمال فإن     إال ال            أعطیك 
                  رضیت مبا سآخذ دون غضب! إين          هاتیه كیف أردت من دل وعجب

 (71:9)                              أفأنت راضیة وحظك سوف یمرىب؟
الشعر، هو الذي »مث  إنه کالذي یتدارك کلمة یرسلمها عفَو اخلاطر علی سجیته وقد خمی َل إلیه إن 

سد اط من األلفاظ اآلالم واملآسي، يف أمن الحيلل القضایا واملشکالت، والیعاجل النفوس واألرواح، بل جیم
ن يف أمانة من األداء، وصدق يف التعبر، وحتلیق يف آفاق رحبة م كاألنیقة واملعاين اجلمیلة، کل ذل

 .(919: 91« )الشعور املطمئن، وأبعاد مستطیلة يف أجواء اإلهلام الفسیقة.
یقول عن " الشعر والقصةبعنوان "األستاذ عباس حممود العقاد يف مقالة نشرها يف جملة الرسالة 

وحنن قد فضلنا الشعر على القصة يف سیاق الكالم علیهما من كتاب )يف بیيت(، فكل  :فضیلة الشعر
ما قلناه إذن هو أن الشعر أنفس من القصة، وأن حمصول مخسني صفقة من الشعر الرفیع أوفر من 

شعر ا على ذلك إن القصة الزمة، وإن الحمصول هذه الصفقات من القصة الرفیعة فال یقال لنا جوابً 
ال یغين عن القصة، وإن التطویل والتمهید ضرورتان من ضرورات الشرح الذي ال حیلة فیه للرواة 

قصة دراسة أن ال»والقصاصني ویستطیع األدیب األستاذ حممد قطب أن یقرر كما قرر يف )الرسالة(: 
ها، ألهنا يف لشعر أو النقد أو البیان املنثور مبغن عننفسیة ال غىن عنها يف فهم سرائر النفوس، ولیس ا

 .(9:2« )ذاهتا أحد العناصر اليت حيتاج إلیها القارئ.
ا مه ودفعً ا هلممه وشقذًا لعزائيف نفسه همي العرب، فجاء شعرمه استنهاضً  حممد قطبلقد محل 

ت قصائدمه أزعج هذا، فلالوجدانإلثارة اإلحساس وهنوض به إىل الثيورة والتيقرُّر. لقد كان شعرمه 
مرتني،  عتقالباال -غیابیاً -، وأقض ت مضجَعها، فأصدرت حكَمها علیه االستعمارسلطات  ةماسی  احل
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القصیدة بعنوان  يف هذه اهلمح صور، وها هو یسرتهرهبه احلكم، ومل تفزعه توابعه من مصادرة أفلم یم 
 :"بعد األوان...!"
 ايت            ل يف جنب       ن موغ      ايت        وحنی     اح حی       ة جتت        ف       ه      ذه الل      ه

 د إن عشت زمانا يف سبات      بع      وهلیب فائر يف خفقايت لیت شعري! 
 ه    ظ قليب من سبات    ما الذي أیق   اة!          أقطع األیام يف صمت بلید وأن

 اته     وى يف جنب      ان ث      ط    ه         أي شی     ات            ه حرق   ج من       ذي هی          ما ال
 یشعل الثورة فیه، ویغذي مجقاته!    ویشیع اللهفة احلرى فتذكي رغباته؟

 ا  اء شی     عة األحی     ذق من مت      ا       مل ت     ت شقی            لب! لقد عش     أیها الق
 ا    عشت أیامك فیه، فكأن مل تك حیا       دی         م ر       رابا س      قت س       قد تعش

 ود؟       د رك    وم من بع      وطواك الزمن الساخر يف البیداء طیا!    مل تصقوا الی
 د!      ق الشری     د؟    دورة أخرى على األف     دی      دت ترجى من ج     ما الذي ع

 وعذاب األمل الضائع يف التیه املدید!   هكذا یذهب عمري يف ضالل وشرود!
 اين!           ان األم     ط    ی      رنك ش      غ    ال ی ان      ق   ب داعي اخلف   ل   ع یا ق       ط     ال ت
 زمان     ر ببیداء ال     م   ب الع    ل رك     د األوان؟    ض    ع     ن ب     ق    اء الص     ن      ما غ

      (91:1)                        وتغشى الیأس والظلمة أعماق كیاين
عنصر الص  دق يف شعره، فقد حتديث عن حاله وحال النياس فأنصفهم، وصدق يف  مد قطبویبقى حمل

، لقد  دینهإحساسه بو  لدینیةوصفه هلم، رقي للفقراء ونَفَقهم من نفسه، ویبقى له صدقه يف محاسته ا
 على ذلك.ثرة کمملوء بشواهد   قصائده، یذود عنهم ویفخر هبم، و دینیهكان شاعراً ینبض شعره ب

... " یعرب عن طریقة إحساسه باحلیاة ومعناها: إنه القلق ... إنه احلمرقغریبقصیدة بعنوان "ويف ال
هذه احلیاة احلقة! احلیاة املتقرکة من ناحیة، اليت ینشأ من حرکتها يف النفس هذا القلق املعرب عن 

الضطراب. کما القلق واالرغبة الدائمة يف اجلدید من صور احلیاة، وعدم الرکون والسکون، یَ عممُّ فیها 
 یقول:

 اس     ون توحي بإین    على سعة يف الك     ه       ون كل      غریب أنا يف ذلك الك
 ري عن دمىن ذلك الناس    غریب بفك     رة             وس كثی     غریب بنفسي عن نف

 الدجى القاسيغمار  كماضل ومض يف   ارهم           ه يف غم         وأحسب أىن تائ
 واس    ف وس    ا وال طی     رة علی        وال فك    ة    ما نلتقي يف خفقة أو وشیج و
 ا دنیا من احللك الكاسيوب معً     جن    ا     ن     ر أن    ط غی    ا من راب     ا بینن   م و

 المة إحساس    دق أو س    ومن فیه ص   راً     راً وعنص     ا أصفى ضمی    ترى أین
 اس      رور وأرج      ها دنیا ش     سب      وأح    ة          ل     اهمم كل ض      ألحسب يف دنی

 اد            اً إىل كل مرت      وان      ل ق نش      أح    لقد كنت قبل الیوم هیمان يف الذرا 
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 ائر الشادي        ف يف أذين  كالطویهت     ة               یفیض بنفسي الفن بشراً وغبط
 ویلهمين اإلحساس كالكوكب اهلادي    ة    ری                ق     فسي ممىًن عب   وخيلق يف ن

 ادي      وأمجل ما یهفو له الناهل الص      ا   ره        اة وذخ     قی    ومينقين صفو ال
(99:2) 

عویل وصراخ من التعاسة والغربة واإلحساس العمیق باألمل شاعرنا قد عاش یائیًسا وحمروًما، وشعره 
والیأس الشدید. فقیاته سوداء حزینة، لیس فیها رضا وال ما یشبه الرضا، وإمنا فیها الکآبة والقلق 
والتشاؤم والسخط، کأن  الشر یشیع يف بیئته والظالم ینتشر يف کل األفق. والناس يف حرة من أمرهم 

ین املفر. وهو الشاعر الذي جتمعت يف صدره ويف قلبه هذه األحاسیس القامتة وحیاهتم، ال یدرون أ
 ومعانیها املظلمة وقد أخذ یرددها يف شعره منذ انطلق لسانه به يف أی ام شبابه.

لقد کانت مصر آنذاك جتتاز دورة قامتة يف حیاهتا، بل لعلها أکثر دورات حیاهتا یأًسا، وبؤًسا، 
 أمثال حممد قطب یشعر شعورًا عمیًقا بآالم احلیاة اليت حيیاها وطنه وأثقاهلا،وکان الشباب الطامح من 

ملا یقیدهم به  ،أماًل يف مستقبلهمنفوس الشباب  ویری إلی أي  حد  ظلمته احلیاة ظلًما ال یرتك يف
 ول:علی لسانه: یقاملستعمر وأعوانه من قیود وأغالل، لندع حممد قطب نفسه یصور لنا ذلك 

 زود     اء غر م   لم   ئت إىل الظ     وج    ى       من  اً من ال   قفرت یومولكنين أ
 ت يَل األشواك يف كل مقصد   وبث     ب    اء من كل جان      تين الظم   ف  فل

 رد         وان أج       دج   قي إال ب    ا ألت    وم     ورد   ورد، أي م     وي من م     وما أرت
 رد       ل مش     دت من سر مم    فأجه    هیامي يف الظالم بال هدىوطال 

 د      ل    داً من اإلحساس أي تب      ی   بل     رى     كون وللك    يب لس     د قل   ل   وأخ
 دي    تلمست حويل الكون عل  َي أهت   رى    فلما أفقت الیوم من ذلك الك

 د    ه سرم   ی    ت    و  م يف واد من ال     أه    ردًا        اً مش     ب   ری      ه غ    ی   یتين ف  ق   فأل
(99:2) 

أمهیة هذه الشکوی ترجع إلی کون حممد قطب یستمد تشاؤمه من تشاؤم جمتمعه، فقد طغت موجات 
ی اإلخوان إلاألیام السود، أیام الظلم، علی مجیع الشباب املنتمي الیأس طغیانًا جارفًا يف تلك 

املسلمني، وهو طغیان قد َفلي العزائم وثبط اهلمم وأمات اآلمال والقلوب، فبعض الشباب یستطیعون 
اإلقدام والعزم الصادق ومهة عالیة، لیس کلهم، فبعضهم أصبقوا فریسة اإلحجام والرتدد واخلنوع، 

 ال ضفاف أصبقوا غرقی يف ی ٍ بل قد أصبقوا فریسة الظلم األسود الذي حيیل احلیاة کلها ظالًما، و 
 له.
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 كنت أهواك
 وخیااًل جیول يف تفكري        كنت أهواك  خاطراً يف شعوري

 ري  ورواء، رفايفًة يف ضمی       ذات حسن (فكرةً )كنت أهواك 
 ور     فما كنت  غر روح طه       ي       كنت أهواك ال كقب األناس

 ور       اء ون    احني من نق    جبن       خیايل اً يف      اً مرفرف     كنت  روح
 ایا عواطفي وشعوري   يف ثن       ي      كنت  معىًن م ين   أراك بروح

 عن دمىَن الناس لمطيخت بالشرور   كنتم ألقاك حني أمسو بنفسي
 ور    وادي الن  یتين  ل     ض فأعل      تم إىل األر     ط   ا هب      ولقد طامل

فافاً من القی  الق الطیور     ساب كانط     وتن      د         حیث نرتاده خ 
 جتمعنا وحدةم الوجود الكبر       حیث ننسى ضآلة األرض إذ 

 رائق الصفو كالسىن، كالعبر       اًل      وحنس احلیاة خلداً مجی
 رياديت وسرو       كان فیه سع        ري     كان هذا متاع قليب وفك

 اً يف عاملي املسقور     طلیق     لقد كنت  أنت معىن من السقر
 وضمر احلیاة خلف الستور        كنت سراً أرتاده يف ضمري

 ور!    ذا اللقاء جد فخ      ه   ب         وان      رت نش      فإذا ما لقیته ط
 ور    ف    ر ط    ی     ض جامث بغ     راب        سم   إمنا الیوم أنت عقل وج

 ر    د األسی      قی        د  یَنين  ك       مم     وتَ          أنت يف األرض تثقلني انطالقي
 رور      ك   دد م      ق      ام م     يف نظ          الم          اة ظ      ن يل حی     ریدی   ت و

(7 :99-99) 
األولی أسئلة کثرة حول ماهیة احلیاة وأجسامها وغایة وجودها، تلح علی ذهن الشاعر يف املرحلة 
اة خلًدا مجیاًل، حنس احلی»" تعرب عن نظراته للقیاة،کما یقول: ك أجراها يف هذه القصیدة "کنت أهوا

دور يف أجری حوارًا فکریًا بینه وبني نفسه، هو يف حقیقته صدی ملا ی« رائق الصفو کالسين وکالعرب
 سه کأن طفلة صغرة قیئمة یتکلمه، فیقول:ذهنه، یسأل نف

 العقل؟ سوى عامل من الدجیور     ام؟ ما )واقع(        ما حیاة األجس
 ور     امل مذخ        القاً يف ع       وانط       االً   كنت أهواك حني كنت  خی

 وري!     ف        ماضیاً؟ یا لشقويت وك     كنت أهواك هل ترى كان هذا
 ر؟   ز ی    ور غ    ن   ها ب     یئین       ض   ي ت     ا     أحیا وأنت لست بدینكیف 
 ر؟          ی    ب وف    ها خبص     دین      ومت    اة        ی      وين ح      ن     ن يف ف     وتبثی

 ري  می       ي ض     ة ف     اف     ورواء، رف    سوف أهواك فكرة ذات حسن
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 ر   ی  د نف     ه       وى مشرق وع    ه      ل     سوف تبقني يف فؤادَي ذكرى
 (7 :99-99) 

ما دام الشاعر یطلب حًبا یبعث فیه احلیاة وخيفف عنه اآلالم، فقبه إذن حب طاهر بعید عن اخلطأ 
قیة من اخللود، بوالفساد، ألن الشاعر مل یکره احلیاة من قبل إال  ملا فیها من خطأ وفساد، حب فیه 

أوهو بدیل عن اخللود، یرتفع بالروح عن أخطاء اجلسم، ویتجاوز هبا حدود الزمان واملکان إلی عامل 
یذکر أن اإلنسان  «كیف أحیا وأنت لست بدیناي تضیئینها بنور غز یر؟  »للنور والضیاء...کما یقول: 

وبني الناس روابط  ة آماالً وغایات، بینهال یستطیع أن یقطع صلته باحلیاة والناس حوله ألن له يف احلیا
وعالقات. لذلك ال غرابة يف ذلك. والشاعر یشکو من نفسه ألهنا أرته احلیاة والکون علی ما غر ما 

 حيب ویهوی فقال:
 ؤادي     اء ف     د السم     ویسمو إىل خل     ة       ی     اة نق      قی       ي لل     بع حب      فأش

 كما أرقب األنعام تنساب يف الوادي     ه      وان       اس يف دی     هذا النفأرقب 
 ادي      الم بال ح      یهیمون يف دنیا الظ     الهم      م يف ض     فیأخذين رفق هب

(99:2) 
خيتلف الشعراء يف أحساسهم بالکون واحلیاة أو بأنفسهم وما حوهلم اختالفًا مبعثه العمق واحلدة يف 

والنفوذ إلی بواطنهم أو بواطن ما یصورونه. فهم لیسوا مجیًعا سواء يف اإلحساس، بل منهم اإلدراك 
إال  تأثراً ك یؤثر فال یك من هو سطقي اإلحساس، ال یکاد یلمس ما یصفه إال  ملًسا خفیًفا، وهو لذل

 ظاهریًا إن صحي التعبر، فشعره فاتر ال حرارة فیه.
ومن الشعراء من یتعمق فیما یدرکه وحيسه من ذات نفسه، أو ما یبصره ویشاهده يف الکون 
واحلیاة ومن حوله، تعمًقا یصل إلی باطنه وخفایا داخله، فنقرأ شعره وحنس کأننا يف حلم سقري، 

فیة عن أنفسنا وبراحة و متعة حقیقة، ألن  الشاعر ینف س عم ا يف داخلنا مبا جیري نشعر بشيء من الرت 
 علی لسانه من أبیاته، أو قل من مشاعره وإحساساته. 

 نتائج الدراسة
، كان أدیًبا یًماحک، ومربًیا واعًیاا مفك رً و ، داعیًة مصلًقا، وكاتًبا ثائًراقبل أن یكون  حممد قطب
ینفصل أدبه  به، ملجمتمعه يف أدحیاة حیاته و صو ر . ، یهز  القلوب ببیان ساحرممْصق عاً شاعًرا، وخطیًبا 

ابة رتاءى صورًا تسجیلیة متتابعة، بل هي مبثتعن أحداث حیاته، لكن هذه األحداث يف شعره ال 
بأدبه اعر ال یتم ن الشأل ،الوقود الذي یؤجج املشاعر، فتفیض مبا أراد هللا له أن تفیض به من إبداع

 . احلیاة فیه هالذي تضع الشعري نفسهوضع يف امل اومواهبه حىت یكون متام
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نه شاعر فقل أی عل شاعریة حممد قطبكالم يف إثبات المن كل ما سبق من  هاستخلصااليت  ائجالنت
م من أعذب القصائد اليت وردت يف الشکوی من 9199وقصیدته اليت أنشدها يف معهد الرتبیة سنة 

 ما یلي:إىل  ولةاحملا هابعد تصلوالکونني، تو األی ام 
ريب جنًبا إىل جنب مع دراسة الفكر، ومل یضر الشعر الع یرى الباحث أن دراسة الشعر ینبغي أن تسر -9

 إال  إذا کان الفکر غر جمانٍب للشعور. غر الفصل احلاد  بینه وبني الفكر
والتصویر وغر ذلك من الفنون اجلمیلة تبث يف الناس روح  ،إن دراسة الشعر والفصاحة املوسیقى -6

 الدماثة والرقة واإلیناس.
لقى قضایا حامسة اليت ت وادثفن التصویر والتعبر والتفكر وفن احلكمة واحل حممد قطبالشعر عند  -2

 المرد هلا.
ة، رتیب املصطلقات العلمیة والفنی شعره دقیق الكلمات بسیط العبارات تشیع يف أن حممد قطب -9

ثر من اللفظ، باملعىن أك األسلوب الینوعه، ال یسلم من الركاكة واجلفاء، ال یرتاءى فیه اجلمال والرباعة، معىن
 أصقاب أسلوب البدیع. طراز آخركالمت اب نزعته تقریریة، فهو من  

عقل إىل لا على العقل واألخالق، فنرى إن اشغال الذوق توجه اا جدً ا عظیمً إن لتداعي األفكار تأثرً  -9
ن الثانیة بقوة م تنفرث على حب األوىل. و عترد عنه أسباب الضعة والفساد، ذلك إهنا تب ،مواطن اجلمال والسمو

 التداعي والرتابط.
ذلك كذلك بدائع الذوق هتذب العقل ل  ،إن املوسیقى تطرب السمع واأللوان البهیجة تفنت العني -2

 ان یزعجه اضطراب األلوان، والذوق الرقیق تؤذیه شراسة األخالقنرى أن املوسیقي یؤمله اختالل األحلان. والفن
 وغلظة الطباع.

أن دراسة الشعر وتفقده وتذوقه ومعرفة فنونه وطرائق الشعراء كل ذلك أصل وأساس يف الدراسة  -7
طف لالبالغیة ال یقوم شيء منها إال علیه، وتأمل مثل قول عبد القاهر: إنك ال تزال ترى شعًرا یروقك مسمعه وی

عن سبب أن راقك إىل آخره جتد أن قدرتك على التذوق هي بدایة الطریق يف البالغة فإذا  للدیك موقعه مث تسأ
 مل توجد هذه القدرة فلیس هناك طریق وال بالغة.

وص على وجه اخلصه القصائد شعر الشاعر صورة عنه وعن عصره الذي عاش فیه؛ واهتم يف هذ -1
ال ميكن  قطبفشعر  فكرته وبناء صورته؛عن  التعبراخلاص يف  همنطله " و میلطریقة التعبر اجل" هفكر أسلوب ب

وال ینفصل عن شخصیته وتفاصیل حیاته وهواجسه وأفكاره وخواطره ودقائق   قطب،إال أن تدرك أنه من حبر 
 .تفاصیل العصر الذي عاش فیه

 تبدأالشعر على َمر   العصور، و ، وأنه ميثل بؤرة هذه املقالة مکانة حممد قطب الشعریةعرفنا يف  -1
ینات، ومن املتوقع أنه اتضح يف السبع أعتقداالهتمام بتقلیل نصوصه وحماولة الدراسة الرأسیة بداًل من األفقیة ، و 

ه وینضج يف هذا ال  قرن.أن یبلغ أشدي
 اولدراسة ظاهرة كثرًا ما ینطلق الباحث من منطق فكري أو نظري حمدد، فیفسر الظاهرة ویعلله -91

وأنتقل  ،وحيللها من منطلق ذلك املنظور، ولذا فإنين أوثر أن أرجئ احلدیث عن هذه اجملموعة ریثما تكتمل الصورة
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إىل احلدیث عن مناهج احملدثني العرب يف دراسة الشعر اجلاهلي؛ ألن قسًما كبرًا من هذه الدراسات سیكون مادة 
 ذلك اجلزء مباشرة أو بطریق غر مباشر.

 االقرتاحاتو توصیات ال
ىل جهود وهذا أمر ال شك يف أن ه حيتاج إشاعریة حممد قطب وحتلیل قصیدته، مواصلة البقث يف  -9

ي عموما، اإلسالم دبمتضافرة، وموجيهة، وتسل ح فكري، ومادي ومعنوي واطالع وإملام عمیق برتاث األ
لك من خالل املعاصرة وذ بیئةا من أجل إعادة صیاغته صیاغة جدیدة تتناسب مع لغة الخصوصً قطيب وال

 .تعددةامل نواحي الاملعاصر يف ديبمقارنة ما یتوص ل إلیه من نتائج بالنتائج اليت توص ل إلیها البقث األ
إن  أهم  ما ميكن أن یستفاد من جهود املفكرین الغربی ني هي قدرهتم على تولید األفكار وتعمیقها  - 6

ىل تركیز أحباثهم خصوصا إقطيب هتمني بالرتاث اإلسالمي عموما والوتفعیلها. هلذا فإن  الباحث یدعو امل
 وتوجیهها إىل بعض القضایا احملد دة وحماولة تطویرها وتفعیلها يف فهم ومواجهة قضایانا الرتبویة واملعرفی ة

 والنفسی ة والتعلیمی ة وغرها من املسائل الكثرة اليت مر  ذكرها يف ثنایا البقث.
يف عاملنا اإلسالمي من خالل إقامة مؤمترات ومراكز  دهاةب القرار من الساسة والأصقا اقرتح - 2

 لعصریة.احبوث متخص صة تعىن بدراسة تراثه دراسة واعیة وهادفة، وجعله املصدر األساس يف بناء مناهجنا 
والوصایا اليت أردت إثباهتا يف هنایة هذا البقث، عل ها تكون معامل وإشارات  قرتاحاتاالأهم هذه هي 

 ما زالت حتتاج إىل اليت حممد قطب(ولبنات صاحلة تفید املهتمني بفكر وآراء هذا العامل العبقري اجللیل )
ا هذا هو ر وغایتها خدمة األمة والبشریة مجعاء. وأخ ،ورایتها احلق ،سالحها العلم ،جهود جبارة وخملصة

م جهد املقل  وأمحد هللا على ما وفيَق وأسأله املغفرة فیما قص رتم فیه وأسأله العون والتوفیق فیما یأيت إن ه نع
 املوىل ونعم النصر.
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Short Study for the Poetry of Muhammad Qutb 

Assistant Professor sharifullah Ghafoori   

Abstract 
Muhammad Qutb is Authors Sporting indeed magic abilities, 

capable of Presenting an issue, which I am outies remote from, or 

that I would refuse to even consider, in away so tempting on the 

lingual level, I can’t write myself in it. 

He was one of the talented writers and he was a brilliant 

personality in the fields of literature, arts and Islamic studies. He 

has contributed in the establishment of the association of Islamic 

literature and was the first president of this association, and yet 

there was no research about the topic which I select on his works 

(Sample Study for the Poetry of Muhammad Qutb) and therefore 

I found the eligibility of my works over it and eventually I select 

this topic to research over it. 

The article in the start narrates the life and biography of 

Muhammad Qutb, and stating the source of his Poetry ideas, 

Poetry life in literature such as educator’s basic skills and stating 

his most important views in clarifying the criticism and literature. 

This article is divided on two axes: the first axes about life of 

Muhammad Qutb and the second axis is about his contribution to 

the biography literature. 

The proposal consist of introduction preface three chapter and 

epilogue. 

Keywords: Poetry, Muhammad Qutb, biography, Poetry ideas. 


