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 سيد�قطب�وكتبه�0ي�حياة�سجنه
  

  .س.�أ����الصمد�عبد

  تشنائي�،جامعة�مدراس�،ردويةقسم�اللغات�العربية�والفارسية�و� ،�باحث

 سيد�قطب�

� �ا-صري االكولد ��تب ��ي �"موشة" �قرية ��ي �قطب �سيد م�١٩٠٦الكب>;
بناء�والده�الحاج�إبراهيم�حس>ن.�أ�وكان�أك`; �،مصر�ي�حافظة�أسيوط�بم

وتعلم��،وأتم�دراسته�الثانوية��ي�القاهرة�،حفظ�القرآن��ي�طفولته�ا-بكرة
�دار �كلية �سنوات��ي �Èربع �القاهرة ��ي �شهادة��،العلوم �ع�ى �حصل وقد

�عام� ��ي �القاهرة �جامعة �من �ال�;بية ��ي �دبلوم �مع ��داب ��ي الليسانس
�أوفدته�١٩٣٣ �ا-عارف. �وزارة ��ي �مباشرة �تخرجه �بعد �مفتشا �عمل �ثم م.

�أمريكا �ا«ي �ا-عارف �ميدانية�،وزارت �تربوية �بعثة �مناهج��ل�ط�ع�،�ي ع�ى
م.�انتظم��ي�شبابه�مع�حزب�الوفد�وبقي�فيه�ح°�Ãعام�١٩٥٠وأقام�هناك�سنت>ن�وعاد�عام��،ال�;بية�والتعليم

١٩٤٢ Pبقي�ذلك�أك½;�من�عشر��،ونشر�ف¾�ا�قصائد�عديدة�،ت�وأبحاثا�كث>;ةم.�وكتب��ي�مج�ت�الحزب�مقا
أن�وجد�نصيبه��ي�جماعة�"Dخوان�ا-سلم>ن"�ال°��انتظم��ى«إسنوات�بدون�انتماء�فع�ي�Èي�جماعة�أو�تنظيم�

�معها. �عمره �بقية Ã�äوام� �عمليا �شبابه�ف¾�ا �منذ �الصحافة ��ي �قطب �سيد ��ي��،عمل �ا-قاPت ونشر�مئات
ثم��،و"الفكر�الجديد"�،مجل°��"العالم�العربي"�-ج�ت�ا-صرية�كاÈهرام�والرسالة�والثقافة�وأصدرالصحف�وا

وقد�حارب��فبعد�شهرين�اغلقت�هذه�الصحيفة.�،م١٩٥٣ترأس�جريدة�"Dخوان�ا-سلمون"��سبوعية�عام�
ي�Dص�ح�ودعا�ا«�دية،و�قتصاوالسياسية���جتماعية�ي�حياة�مصر��و�نحراف�ي�مقاPته�مظاهر�الفساد�

ألف�الشهيد�سيد�قطب�عددا�كب>;ا�من�ا-ؤلفات�وا-قاPت�غلبت�عل¾�ا�الوجهة��دبية��ساس�Dس�م.أع�ى�
�العطاء�الفكري�Dس�مي.�ى«إثم�تحول�بشكل�جذري��،من�نقد�وأدب�وشعر�وقصص��ي�بداية�حياته�العلمية

�كتب �فيما �ا-عاصرة �الجاهلية �قطب �سيد �فردية�،حقيق�Úا�وأظهر �،واجه �حالة �ليست �أ�Éا �يتحرك��،وب>ن بل
�بعض �أولياء �بعضهم �عضوي �ككائن �بذات��،أفرادها �الجاهلية �هذه �يواجه �بأن �ا-سلم �ا-جتمع وطالب

عقيدة�سيد�قطب��ح°�P�Ãتقع�الفتنة�بظهور�الفساد��ي�ال`;�والبحر.�،ولكن�بدرجة�أقوى�وأعمق�،الخصائص
�فكر�سل �وفكره �الصالح �السلف �الشوائبعقيدة �من �خال �وبيان��،في �الخالص �التوحيد �موضوع تركز�حول

كما�ركز��،اله���هللا"�وبيان�ا-واصفات�الحقيقية�ل�يمان�كما�وردت��ي�الكتاب�والسنة�"�Pـا-ع��Ãالحقيقي�ل
  لة�الحاكمية�والوPء�ليكون�خالصا�لوجه�هللا�تعا«ى�وحده.أ�ي�كتاباته�حول�ا-س

  د�ستشهامن�اعتقاله�اÏي�

ثم�اعتقل�مرة�أخرى�بعد��،م�وبقي��ي�ا-عتقل�مع�قيادات�Dخوان�ا-سل>ن١٩٥٤اعتقل�سيد�قطب��ي�عام�
هو�الحادث�الذي�ا��م�فيه�Dخوان�ا-سلمون�بمحاولة�اغتيال�عبدالناصر�عندما��–مسرحية�(حادث�منشية�

مب��Ãهيئة�التحرير��ط�ق�الرصاص�من�مسدسه�ع�ى�عبدالناصر�وهو�يخطب��يإنسب�-حمود�عبد�اللطيف�
�وتعذي��م)�١٩٥٤اكتوبر��٢٦ا-نشية�باØسكندرية�مساء� م�والذي�أعقبه�بطش�عبدالناصر�وتنكيله�باØخوان

�،م�٢٢/١١/١٩٥٤ال°��ا��م�عبدالناصر�ف¾�ا�Dخوان�بمحاولة�اغتياله�حيث�قدم�سيد�قطب�للمحاكمة�يوم
�الحربي �والسجن �القلعة �زنازين ��ي �به �الث�.وزج �اليوم �و�ي �مايو�سنة �من �ا-ستشفى��،م١٩٥٥الث �ا«ي نقل
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� �مما �للمعالجة �مرض�أالعسكري �من �الرهيب �سجنه �خلفها �ال°� �ا-ختلفة �و�مراض �آثار�التعذيب �من صابه
  صدري�وأزمة�قلبية�و"رومات>Âم"��ي�معظم�أعضاء�جسمه.

عشر�عاما�م�حكمت�عليه�محكمة�الشعب�بالسجن�مدة�خمسة��١٩٥٥ي�اليوم�الثالث�عشر�من�مايو�سنة�
�الشاقة ��شغال ��،مع �ما �جراء �من �الجلسة �لحضور �استطاعته �لعدم �غيابيا �الحكم �إعياء�أوكان �من صابه

�"ليمان�طرة"�الذي�يبعد�بضعة�أميال�عن�القاهرة وأعفي�من��،وتعذيب.�ق�Ã�äم�Õا�عشر�سنوات��ي�سجن
يس�جمال�عبدالناصر�عند�ا-دة�الباقية�نتيجة�توسط�الرئيس�العراtي�عبدالس�م�عارف�شخصيا�لدى�الرئ

م�أخرج�كتابه�"معالم�١٩٦٥م�و�ي�عام�١٩٦٤خرج�سيد�قطب�من�السجن�عام��م.١٩٦٤زيارته�للقاهرة�عام�
�Pغتيالفأعيد�اعتقاله�ا-رة�الثالثة�مع�غ>;ه�من�Dخوان�ا-سلم>ن�ب�Úمة�تدب>;�ا-ؤامرة�بقيادته��،�ي�الطريق"
�بالقوة�،عبدالناصر �الحكم �نظام ��،وقلب �قطبوكان ��سيد �باØضافة �الصدرية �بالذبحة �مصابا �ى«إآنذاك

�يوم� �قطب �سيد �ع�ى �Dعدام �حكم �ا-حكمة �وأصدرت �ستون. �سنه �بلغ �وقد �ا-عدة �وأمراض �الك�ى مرض
م.�وقد�وصلت�برقيات�كث>;ة�من�أنحاء�العالم�العربي�وDس�مي�تطالب�عبدالناصر�بعدم�تنفيذ�١٩٦٦\٨\٢٢

�فيه. �Dعدام ��حكم ��تنفيذوكان �وأخويه �قطب �سيد �ع�ى �تم �قد �ل�عدام �اسماعيل��–الحكم عبدالفتاح
  م.١٩٦٦\٨\��٢٩ثن>نقبل�بزوغ�فجر�يوم��–ومحمد�يوسف�هواش�

  مؤلفات�سيد�قطب

وكتبه�ا-طبوعة�قسمان:��ول:�كتب�أدبية�وÑي�ث�ثة�عشر�كتابا.�الثاني�كتب�إس�مية�وÑي�ث�ثة�عشر�كتابا�
� �م�Õا: �كث>;ة �قصائد �وله �ا-جهول أيضا. �الفجر�،الشاطئ �حلم �الرقيق، �ا-طاف�،قافلة �قديم�،�Éاية �،حلم

�بواك>;�،ان�Úينا �مؤلفات�الكفاح.�من �قطب�أهم �و�دبية�سيد � :Dس�مية �Dس�م��جتماعيةالعدالة �،�ي
�وDس�م �العالم� �ا-الية�،الس�م �والرأس �Dس�م �القرآن�التصور �،معركة ��ي ���،الف�� �القيامة ي�مشاهد

�،طفل�من�القرية�،س�ميإنحو�مجتمع��،صوله�ومناهجهأالنقد��دبي:��،أشواك�،كتب�وشخصيات�،القرآن
�ي�التاريخ�فكرة�وم�Õاج,�تفس>;�آيات�الربا,�تفس>;��،معركتنا�مع�ال¾�ود�،مهمة�الشاعر��ي�الحياة�،�طياف��ربعة

�اس�مية. �دراسات �الشورى, ��عم�صورة �من �م�Õا: �عديدة �قصص �Dسكندرية�،اقوله �الرقيق�،ا«ي �،سوق
�نحن�الشعب .عذراء،�تلميذة �ا-صرية�،الكتلة�Dس�مية�،وله�مقاPت�متنوعة�م�Õا: دفاعا�عن��،ا«ي��حزاب

   .والقصة�الكتاب��ي��دب�والشعر�وله�مباحث�نقدية�لنتائج�كبار الفضيلة.

  الكتب�ال«��ألفها�سيد�قطب�0ي�سجنه

أصدر�من�سجنه��،اة�سجنه�ب>ن�التأمل�والبحث�والعمل�والتأليف�والدعوةكان�سيد�قطب�قد�جمع��ي�حي
�التالية �القرآن"�،الكتب �ظ�ل �"�ي �تفس>;ه ��،وأكمل �تنقيحه ��ي �وصل �حيث �ا-نقحة �طبعته ��ي �أعاده �ى«إثم

�عشر �الثالث �الجزء �"هذا، �الدين"�،الدين"�وكتاب �لهذا �الحضارة"�،و"ا-ستقبل �ومشك�ت �،و"Dس�م
  و"معالم��ي�الطريق".�،و"مقومات�التصور�Dس�مي"�،لتصور�Dس�مي"خصائص�ا"و

�القرآن �ظRل �قطب�:0ي �سيد �أشهر�كتب �كبار��،من �مجلدات �ستة ��ي �دار��–نشر�تفس>;�القرآن نشر��ا
نه�يتناول�بمقدمة�السورة�أما�طريقة�سيد�قطب��ي�التفس>;�ف
��أم.��١٩٧٦– ١٩٧٥سنة��،>;وتب�،الشروق

ات�الرئيسية��ي�السورة�ويكشف�بالكشف�عن�الجانب��دبي�والب�¯ي��ي�القرآن�وبإيضاح�ويوضح�ف¾�ا�النك
عن�ما�يجري�ع�ى�قلب�ا-ؤمن�أثناء�الت�وة�والعمل�بالقرآن��حكمة��حكام�الشرعية�والحياة�Dس�مية�ويع`;

�بإبراز �كث>;ا �أيضا �القاري �و�çتم �ذهن �يش>;�ا«ي �الختام �و�ي �والحركي �ال�;بوي �سطور �الجانب �بضع لكي���ي
� �كامل���ðءيستحضر�كل �وإدراك �تام �بوضح �التفس>;. �لهذا �الخاص �ا-فسر�هو�والجانب بإبراز�فن��اهتمام

أثناء�تفس>;�القرآن�لم�يخرج�سيد�قطب�من��،القرآن�سواء�كان��ي�التعب>;�أو�التصوير�أو�ى�الفصاحة�والب�غة
�القرآنيإ ��سلوب �ي`;ز�،طار �دائما �فهو �الهادف ��حكام�والعمل ��ي �Dس�م �كمال �،والعقائد�،النكات

  وإحاطته�لجميع�جوانب�الحياة�Dنسانية.�،والعبادات
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�الدين �هذا �عام �بالقاهرة �دار�القلم �وطبعته �السجن �من �الدين" �"هذا � �كتابه �أصدر�سيد �هذا��.م١٩٦٠: �ي
وب>ن�فيه�إن�،�هج�متفردوإنه�منهج�ميسر�ومن�وإنه�منهج�للبشر�،خصائصههذا�الدين�و الكتاب�بيان�لطبيعة�

�الواقع �عالم ��ي �والتحقق �النجاح �من �رصيد �الدين �ورصيد��،لهذا �الفطرة �رصيد ��ي �الرصيد �هذا ويشتمل
  .التجربة

�الدين �هذا �مباشرةا�ستقبل �الدين" �"هذا �بعد �أصدره �وهو�مكمل��،: �القاهرة ��ي �"وهبة" �مكتبة �له ونشرته
�الدين �،�م�م�Õاج�حياة�كامل�شامل�يل��Ùحاجات�Dنسانية�كافةبّ>ن�فيه�كيف�أن�Dس�.ومتمم�لكتاب�هذا

كما�ب>ن�فيه�أنه�قد�انت
��Ã،ورباأوتحدث�عن�الفصام�ب>ن�الديانة�النصرانية�ا-حرفة�ب>ن�العلم�الحديث��ي�
دور�الرجل��بيض��ي�قيادة�البشرية�وسجل�فيه�بعض�صيحات�التحذير�والخطر�ال°��أطلقها�علماء�غربيون�

  هناك.

عن��وقد�صدر�،:�خصص�سيد�كتابه�عن�خصائص�العقيدة�Dس�مية�وطبيع�Úالتصور��سRميخصائص�ا
�الكتب�العربية�عام� �هو�العقيدة�وطبيع�Úا�١٩٦٢دار�إحياء �أعمق�كتب�سيد�فموضوعه �الكتاب�من م.�هذا

�عشر��.وخصئصها �أك½;�من �منه �لذلك �استغرق �ويكفر�وقد �ويدرس �وهو�يبحث �طوي� �وقتا � Ã�äأم� ولقد
�ا-نهج"سنوا ��ي �"كلمة �أسماه �ضروري �بتمهيد �لكتابه �مّهد �القرآن��،ت. �فهم ��ي �الصحيح �ا-نهج �فيه ب>ن

�Dس�مية�،وتفس>;ه �العقيدة �ومعرفة �Dس�مي �التصور �خصائص �العقيدة��،وإدراك �عرض �بشدة وحارب
 فكرية�بشرية.�بقوالب

�الحضارة �ومشكRت ��:�سRم �استع�،م١٩٦٢صدر�عام �ع�ى �الكتاب �ال°��ويقوم �الحضارة �مشك�ت راض
  ثم�تقديم�حّل�Dس�م�لهذه�ا-شك�ت.�،أنجب�Úا�قيادة�العالم�الغربي�للبشرية��ي�العصر�الحديث

وألف�سيد���.م١٩٦٤وقد�أصدرته�مكتبة�(وهبة)�عام��،:�هذا�هو�آخر�كتاب�صدر��ي�حياتهمعالم�0ي�الطريق
وضيحا�-عالم�طريقها��ي�الدعوة.�كانت�مقدمة�الكتاب�كتابه�هذا�ليكون�بيانا�-نهج�عمل�الحركة�Dس�مية�وت

�الطريق" ��ي �"معالم �للبشريةب>ّ �،بعنوان �الجاهلية �القيادات �إف�س �ف¾�ا �سيحكم��،ن �هو�الذي �Dس�م وأن
�فريد �قرآن �جيل �Ñي: �الكتاب �وفصول �القرآني�،البشرية. �ا-نهج �وخصائصه�،طبيعة �ا-سلم �ا-جتمع �،نشأة

�هللا �سبيل ��ي ����P،الجهاد �حياة�اله �منهج º،الكونية�� �هو�الحضارة�،شريعة �Dس�مي��،Dس�م التصور
  جنسية�ا-سلم�وعقيدته.�،والثقافة

:�هذا�الكتاب�القسم�الثاني�ومكمل�للكتاب�"خصائص�التصور�Dس�مي"�ومتمم�مقومات�التصور��سRمي
� �-وضوعه. �طبع �عاما �بعشرين �صاحبه �استشهاد �بعد �قطب� م.��١٩٨٦يالكتاب �محمد ��ستاذ �عّرف وقد

�البحث �"وجهة �بعنوان �ا-قدمة �شقيقه �كتاب �Dس�مي"�"،بفصول �التصور �"مقومات �فصل وفصل��،ثم
  �ثم�فص�ن�بعنوان�"حقيقة�الحياة�وحقيقة�Dنسان".�،وفصل�"حقيقة��لوهية"�،ألوهية�وعبودية""

  ا�راجع�وا�صادر

�العقيل .١ �وال�،عبدهللا �الحركة �أع�م �ا-عاصرةمن �Dس�مية �،دعوة �دار�البش>;, �ا-نار, �مكتبة �م�١،�٢٠٠١ط,
  )٣١٩, ٣١٥, ٣١٣, �٣١١-(ص�:

�الخالدي .٢ �الفتاح �عبد �دار�،ص�ح � ,� ��ستشهاد �ا«ي �ا-ي�د �من �قطب �والنشر�والتوزيع,��سيد �لطباعة القلم
  )٥٥٩, ٥٥٤-٥٥٠, ٥٤٤, �١٥-م�(ص:١٩٩٤ب>;وت:�الطبعة�الثانية�

 )�٤٦٣– �٤٦٢-م,(�ص:١٩٨٠مدراس�،�;�والشعر��ي�العصر�الحديثأع�م�الن½�،محمد�يوسف�كوكن .٣

  )١٤٣-�١٤٢-شخصيات�وكتب,�كلية�اللغة�العربية�وآدا§�ا,�ندوة�العلماء�لك�Õو�(ص�:�،أبو�الحسن�ع�ي�الندوي  .٤




