
 

 

 

 

 سيد قطب شاعرًا

  (دراسة وحتليل يف خصائصه الشعرّية)
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 (66/1/6253: ؛ تاريخ القبول 51/1/6253: تاريخ االستالم)

 

 امللخّص

بدأ حياته . أكثر من أشعاره وأدبه ،سيد قطب، هذا األديب الناقد الذي نعرفه عرب تراثه اإلسالمي والقرآين

د اليت نشرت يف عدد من اجمللّات السائرة آنذاك، مثّ جُمعت شاعراً وشارك يف ميدان الشعر بعددٍ وافر من القصائ

، إلّا أنّ مكانته يف التفسري والعلوم اإلسالميّة غطّت شهرته األدبيّة "الشاطئ اجملهول"يف جمموعة واحدة بعنوان 

سيج الشعري ترمي مقالتنا هذه إىل الكشف وإزالة الستار عن أهمّ املقوّمات واخلصائص اليت تكوّن الن. والشعريّة

وحناول يف . فهو أشبه ما يكون بطريق غري واضحة املعامل ،آخذاً بنظر االعتبار أنّ شعره مازال بكراً ،لسيد قطب

يُذكر أنّ األسلوب الذي اعتمدنا عليه يف . هذا املقال إعطاء صورة واضحة شفّافة لشعره ونفض غبار اجلهل عنه

 . ر بعض مناذج شعريّة من ديوان الشاعرإعداد هذا البحث هو املنهج التحليلي مع ذك

 

 لمات الرئيسيةكال

 .الشعر املصري املعاصر ،اخلصائص الشعرية، سيد قطب
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 421 -435صفحة 
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 ةمقدم

األدب يتكوّن من عناصر متيّزه عن غريه وتعطيه حياة أبديّة، وجمال الشعر الذي يكون 

نوعاً راقياً من األدب هو الشعور، سواء أثار الشاعر هذا الشعور يف جتربة ذاتيّة حمضة كشف 

سائل الكون، أو فيها عن جانب من جوانب النفس، أو نفذ من خالل جتربته الذاتيّة إىل م

فإثارة الشعور واإلحساس ». مشكلة من مشكالت اجملتمع، تتراءى من ثنايا شعوره وإحساسه

مقدّمة يف الشعر على إثارة الفكر، على النقيض من املسرحية والقصّة، فإثارة الفكر من 

سائل طبيعة العمل الفين فيهما قبل إثارة الشعور، ولذا كان موقف القاصّ أو املسرحيّ من امل

« واملشكالت موقفاً حتليليّاً، يف حني يظلّ موقف الشاعر يف تصويره جتميعيّاً أكثر منه حتليليّاً

فالشعر يعتمد على شعور الشاعر بنفسه ومبا حوله شعوراً . (414ص، 5123غنيمي هالل، )

. وريتجاوب هو معه، فيندفع إىل الكشف فنيّاً عن خبايا النفس أو الكون استجابة هلذا الشع

أضف إىل ذلك أنّ الكلمات والعبارات يف الشعر يقصد هبا بعث صور إحيائيّة، ويف هذه الصور 

 .يعيد الشاعر إىل الكلمات قوّة معانيها التصويريّة الفطريّة يف اللغة

سيد قطب
8

، األديب الذي قدّم حياته يف سبيل الدعوة اليت آمن هبا، والذي مل تُلهِه 

                                                        

ختـرّج عـام   . مـن حمافظـة أسـيوط يف مصـر    « موشـا »، يف قريـة  5122سيد قطب إبراهيم الشاذيل، وُلد عـام   .5

وخاض يف معاركهم الـيت  « اإلخوان املسلمني»لتحق حبركة ا. من دارالعلوم حامالً شهادة الليسانس يف اآلداب 5144

، بــدءاً مــن اعتقالـه يف نفــس السـنة، عنــدما اتّهــم اإلخـوان مبحاولــة اغتيـال الــرئيس املصــري      5113بـدأت منــذ عـام   

، ولكنــه عــاد إىل الســجن مــرة أخــرى وحُكــم عليــه وعلــى  5123أفــرج عــن ســيد قطــب يف عــام  . «مــال عبدالناصــر»

ــدي،  :انظــر) 5122ء اإلخــوان باإلعــدام، ونُفــذ فيــه احلكــم يف فجــر اإلثــنني عــام    جمموعــة مــن أعضــا  ، 5115اخلال

لقـد مــارس سـيد قطــب حياتـه العلميــة أديبـًا وناقــدًا ولكـن مل يعرفــه كـثري مــن النـاس إال كمفكــر          .(316-464صـص 

ــر إســالمي، وذلــك مــن خــالل دراســاته اإلســالمية املتعــدّدة مثــل    العدالــة االجتماعيــة يف »، «يف ظــالل القــرآن»ومفسّ

ــق »، «اإلســالم ــه      .... و« معــامل يف الطري ــذلك، تــرك أدب ــب الكــثريين وب ــة مــن جان ــة والنقديّ وقــد أمُهــل ثقافتــه األدبيّ

مــارس سـيد قطــب نظـم الشـعر يف فتــرة مبكـرة مــن     ( 36ص ،5345سـرباز،  . )ومدرسـته النقديـة يف زاويــة النسـيان   

، فتــرة  5132إىل  5142؛ وكانــت الفتــرة مــن   5142، وديوانــه الثــاين يف  5141حياتــه، فــأخرج ديوانــه األول يف عــام    

 :وله فضالً عن ديوانه آثار أدبية رائعة، إليك مناذج منها .(541-542صص ،5114حسني، )ازدهار شاعريّته 

عـبري  أول كتاب إسـالمي لـه، يقـوم علـى تقريـر القاعـدة العاّمـة املّطـردة للت        : التصوير الفين يف القرآن الكرمي (أ

. ، حيـث يسـتخدم القـرآن طريقـة التصـوير يف خمتلـف موضـوعاته وأغراضـه        «التصـوير الفنّـي  »القرآين، وهي قاعدة 

 .وقد أثّر هذا الكتاب يف الدراسات البيانيّة اجلماليّة للقرآن، اليت ظهرت بعده

ــاة وشــعر اجليــل املاضــي    (ب ــة الشــاعر يف احلي ــه ســيد قطــب وهــو يف   : مهمّ ــاب نقــديّ كتب األصــل كــان   أول كت
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واب وإدراك ما فيها من حقّ وباطل، بل منحته فرصة املقارنة بينها احلضارة الغربيّة عن الص

وبني حضارة الفكر اإلسالمي الصحيح، وكانت النتيجة أنّه آمن باألخرية عن يقني وثبات، ونقد 

إنّه فوق هذا كان شاعراً ميلك املوهبة، موهبة . األوىل وهامها انتقاد خبري وهجوم بصري

ثني عاماً مع الشعر، غاص يف أعماق النفس البشرية فأخرج لنا اإلبداع والتذوّق، خالل ثال

عشرات القصائد اليت تنمّ عن نفس رقيقة شاعرة، لكنّها عزيزة أبيّة غري هيّابة؛ قصائده 

هادفة يف ظالل اإلميان والعفاف، وأبياته كلمات حسّاسة معبّرة وأساليب رقيقة مؤثّرة، جتعل 

 . ذوب وجداً مع واقع الدنيااإلنسان مستمتعاً منتشياً، بل ي

يف هذا املقال، نستقصي اخلصائص وامليزات الفنيّة يف شعر سيد قطب
8
وحناول اإلجابة  

 :عن السؤال التايل

 ما هي خصائص شعر سيد قطب وميزاته؟

 سابقة دراسات

انب الديين من شخصية سيد قطب، ولكن ميزاته اجل هناك دراسات وكتب كثرية تدرس

وث، نذكر منها على سبيل املثال مقاالت وحب ك؛ فهنابالعناية كما هو حقّهاألدبية مل حتظ 

 :ال احلصرو

جملة كلية اآلداب والعلوم )منتظمي  يللكاتب عل« سيد قطب؛ الكاتب املصري املعاصر»

؛ يتحدّث فيها عن بعض احملطّات من حياة سيد (ش5421اإلنسانية، جامعة طهران، اخلريف والشتاء 

                                                                                                                                  
مهمّة : حتدّث سيد قطب يف هذا الكتاب عن. م5144حماضرة ألقاها يف قاعة كلية دارالعلوم وطبع هذا الكتاب سنة 

 .الشاعر يف احلياة، من هو الشاعر؟، اخليال يف الشعر، ذوق الشاعر، التعبريات الشعرية، وشخصيّة الشاعر

ــات خمتلفــة كالرســالة، واملقتطــف،   كــان يف األصــل مقــاالت نقديــة كتبــه  : كتــب وشخصــيات (ج ــف يف جملّ ا املؤلّ

ــل ونقــد هــذه      5132وغريمهــا، مثّ طبعهــا هبــذا العنــوان ســنة     ــة وتصــدّى لتحلي ــار يف الكتــاب شخصــيات أديب م واخت

 .الشخصيّات وآثارهم الشعرية والنثرية

حتدّث . م5131ع سنة هذا الكتاب كان أهمّ أثر نقدي لسيد قطب والذي طب: النقد األديب؛ أصوله ومناهجه (د

 املؤلف يف هذا الكتاب عن مناهج النقد األديب

 .قصّة خياليّة أسطوريّة، استوحاها من قصص ألف ليلة وليلة: املدينة املسحورة (هـ

يف « عبـدالباقي حممـد حسـني   »كان اعتمادنا يف هذه املقالـة، علـى ديـوان سـيد قطـب، الـذي معـه وقـّدم لـه          . 5

هذه األعمال الشـعرية ُجمعـت مـن مصـادرها األصـلية، وهـي الـدوريات الـيت كانـت          . م5116جملد واحد وطبعه سنة 

 .الرسالة، وأبولو، واألهرام، واألسبوع، وغريها من اجملالت والصحف: ينشر فيها أشعار سيد قطب، مثل
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للكاتبني « نظرة إىل املراحل واخلصائص النقدية لسيد قطب». ببعض آثارهقطب والتعريف 

؛ (ش5411، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا، الصيف) راغي وبچرويني وحسين پخليل 

: قياس خاصية تنوع مفردات يف األسلوب». يتحدّث فيها عن آراء سيد قطب النقديّة وميزاهتا

للكاتب « ج من كتابات حممد مندور وسيد قطب وحممد غنيمي هاللدراسة تطبيقية لنماذ

؛ كانت هذه املقالة دراسة لغويّة يف آثار (هـ5362جملة اللغة العربية وآداهبا، شتاء )هومن ناظميان 

للكاتب حسن سرباز « سيد قطب وتراثه األديب والنقدي». هؤالء األدباء ومنهم سيد قطب

؛ يتحدّث عن (هـ5345، ربيع وصيف (فارايب فرديس)، جامعة طهران جملة اللغة العربية وآداهبا)

للكاتب حسن « أصداء شعر العقّاد يف شعر سيد قطب». التأليفات األدبيّة والنقديّة لسيد قطب

؛ هذه املقالة رصدت بعض (هـ5352جملة كلية اللغة العربية، القاهرة، )أمحد عبداحلميد 

« خصائص التصوير الفين يف شعر سيد قطب». ادالتشاهبات بني شعر سيد قطب والعقّ

يتحدّث . (م6221جملة اجلامعة اإلسالمية، غزة، )للكاتبني كمال أمحد غنيم، وحنان أمحد غنيم 

أسلوبية التكرار يف التعبري عن ». فيها عن بعض اجلماليّات الفنيّة والبالغيّة يف شعر سيد قطب

جملة جامعة )ير أميري وفارو  نعمتي گجهانتبني للكا« شعر سيد قطب منوذجاً :شعور االغتراب

تدرس هذه املقالة شعر سيد قطب من الناحية . (م6256، (اهللرام)القدس املفتوحة، فلسطني 

يف كلّ هذه املقاالت والبحوث مل تدرس . األسلوبيّة اليت تعبّر عن احلس االغترايب لدى الشاعر

سيد قطب وهذا املقال سيتولّى إجناز هذه املهمّة املعامل الفنيّة واخلصائص الشعريّة يف شعر 

 .وهو يكاد يكون جديداً مبتكراً يف هذا اجملال

 سيد قطب وشعره

اختيار . م5141سنة « الشاطئ اجملهول»بدأ سيد قطب يكتب الشعر، ونشر ديوانه األوّل 

الكنه يرى أنّ احلياة هي حبرٌ جمهول »هذا اإلسم للديوان ربّما يرجع إىل أنّ الشاعر 

 .(666ص ،5115اخلالدي، )« واحلقيقة والغاية، وإنّه هو يقف على شاطئ ذلك البحر اجملهول

مل حيقّق هذا الديوان جناحاً يتساوى مع ما حقّقته دواوين أبناء جيل سيد قطب، ومل »ولكن 

حتّى إنّ البعض  ،(61ص ،5111النمنم، ) «النقاد الكبار أمام هذا الديوانيتوقّف أحد من 

 ،5113شلش، ) «ابيّته وتقريريّته أحياناً أخرىبضعف التعبري أحياناً، وخط»ف أشعاره وص

لكن كلّ هذا يرجع إىل غلبة الساحة الدينية والسياسية على شخصية وفكر سيد  .(64ص

 . قطب وجتاهل مقدرته الشعريّة واألدبيّة
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مظاهر احلياة، بعمق النظرة إىل مشكالت الوجود و»يف احلقيقة، اتّسم شعر سيد قطب 

، وكان مييل يف شعره إىل (416ص ،5121هيكل، )« وبالتوهّج العاطفي وصدق التعبري عن النفس

استخدام الصور والظالل وإضفاء احلياة على اجلمادات، وبذلك يُعدّ من الشعراء املصورين، 

ه الصفة وال غرابة يف ذلك؛ ألن التصوير والتخييل هو الصفة الغالبة على أسلوبه، وإنّ هلذ

تناول سيد  .(12ص ،5111اخلالدي، ) سهجذوراً عميقة راسخة يف نفسه وشعوره وخميلته وأحاسي

قطب يف شعره، قضايا خمتلفة مثل إحساس الشاعر بالكون، وعالقته باهلل وباحلياة وبالناس، 

.وإحساسه بالزمن، ومثل قضية املرأة والقضايا االجتماعية والوطنية
8
اللغة الشعرية عند  

الشاعر كانت حيّة نابضة، يف نسيجها رصانة اكتسبها من خربته بالشعر القدمي؛ ولكنّها يف 

وسرّ الكلمة عنده يكمن يف استمدادها من . العموم رقيقة عذبة تنأى عن املفردات الغريبة

ضمائر الشعوب، ومن مشاعر اإلنسان، ومن صرخات البشريّة، ومن دماء املكافحني األحرار؛ 

العبارات؛ إنّما هو كامنٌ يف قوّة  ىإنّ السرّ العجيب ليس يف بريق الكلمات وموسيق»: إذ يقول

إنّه يف ذلك التصميم احلاسم على حتويل الكلمة ! اإلميان مبدلول الكلمات وما وراء املدلوالت

 .(541ص ،5112قطب، )« املكتوبة إىل حركة حيّة واملعىن املفهوم إىل واقع ملموس

طب أنّه أميل إىل التجديد يف شعره منه إىل احملافظة ومييل إىل يظهر من شعر سيد ق

وشخصيّة العقّاد، والوجداين املتأثّر « الديوان»الرومانسيّة باجتاهيه الذهين املتأثّر مبدرسة 

، حيث جند يف شعره تدفّق العاطفة وحرارهتا، وصدق التجربة، وحبّ احلقّ «أبولو»مبدرسة 

ل العليا، وحتليل املواقف اإلنسانيّة، واالمتزاج بالطبيعة والذوبان فيها، واخلري واجلمال، وحبّ املث

، كما يدلّ «الشاطئ اجملهول»ويدلّ على هذه الزنعة الرومانسية يف شعره عنوان ديوانه األول 

 .، وغري ذلك«حليم النيل»، «وحي اخللود»، «النفس الضائعة»عليها عناوين بعض قصائده مثل 

أقرب شعراء جيله من روح التجديد الراشد وأشدّهم تأثّراً »طب كان ويبدو بأنّ سيد ق

كل أشعاره  .(564ص ،5352عبداحلميد، )« ن عباس العقاد، تنظرياً وتطبيقاًبرائد اجملددي

. جتارب إنسانية عامّة ميرّ هبا كلّ إنسان بصرف النظر عن لغته وثقافته ووطنه وقومه

اهلجاء، وكان بعيداً عن الغزل احلسي الفاحش خيلو شعر سيد قطب من املدح والفخر و

ن يندرج حتت خوفاً من أ»الذي يصدر عن شهوات النفس وملذّاهتا، وقلّ يف شعره الرثاء، 

                                                        

احنراف مناذج  إنّ سيد قطب نفسه كناقدٍ أديبّ تولّى نقد شعره فيما بعدُ يف ضوء التصوّر اإلسالمي، لتبيني .5

 .(525-522صص ،5322البدوي، : أنظر)من شعره عن القيم اإلسالمية 
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املوضوعات اليت عاجلها سيد قطب يف  .(412ص ،5114حسني، )« اسم شعراء املناسبات

 :ديوانه هي

 .الوطنيّات .1الرثاء  .2الوصف  .2ل الغز .1التأمّل  .3احلنني  .4الشكوى  .6التمرّد . 5

 عند سيد قطب « الشعر»مفهوم 

إنّ سيد قطب كشاعرٍ رومانسي ومن أتباع العقاد يف مدرسة الديوان الشعريّة حاول أن 

فاألدب عند العقاد هو الذي . يقدّم رؤية جديدة للفنّ الشعري، ووظائفه ومقوّماته الفنيّة

ما حيسّها هو، ال كما حيسّها غريه، ألنّ الشاعر إنسان له عن الدنيا ك»يعبّر لنا فيه صاحبه 

ذوق ومواهب وفهم وجتربة، وأخالق وعادات ال يشبه فيه اآلخرين وال يشبهه اآلخرون 

عند تعريفه عن العمل األديب، بأنّه  فهكذا رأى سيد قطب .(524ص ،تادون العقاد، )« ...فيها

فالشاعر احلقيقي عنده  .(55ص ،6222قطب، ) «التعبري عن جتربة شعوريّة يف صورة موحية»

 ؛(53ص ،5112قطب، )« ...هو الذي يُحسّ باحلياة إحساساً عميقاً، ويترجم عنها لألحياء»

حيدثّك يف أعماق نفسك، ويصف لك »ويف فهمه لطبيعة الشعر ووظيفته، يذهب إىل أنّه 

يالك أن يتيه، ألنّه ال الشعور احلساس وصفاً غامضاً مبهماً، يدع لشعورك أن ينطلق، وخل

قطب، )« يضع أمامك مقاييس وحدوداً، ولكنّه يدعك يف ميدان فسيح من عامل الروح الرحيب

يعترب سيد قطب الشعر نعمةً من أنعم احلياة وآية من آيات اجلمال البارعة،  .(56ص، 5112

 :واصفاً حقيقة الشعر« سعادة الشعراء»فيقول يف قصيدة 

ــــعْرُ مِـــــن نِعَـــــمِ     احلَيَـــــاةِ عَـــــــرفتُهُ  الشِـّ

ــــــــعرُ ذَوبُ حُشَاشَـــــــــةٍ مَســـــــــفُوكةٍ   الشِـّ
 

ــازِبِ    ــربةَ لَــ ــؤسَ ضَــ ــه البُــ  وَعَرفــــتُ فيــ

ــبِ   ــي حَـــــــنِنيِ ذَاهِــــ ــاً وَوَجــــــداً فِــــ  ألَمَــــ
 

(14، ص5116قطب، )   
الذي خياطب العاطفة املبهمة أكثر مما خياطب الفكر »إذاً الشعر عند سيد قطب، هو 

 ،5112قطب، )« ف القيود وال التحديد، ولكنّها تتيه يف كلّ واداحملدود؛ العاطفة اليت ال تعر

ينطلق صرخات عميقة قويّة، وأشجاناً وجدانيّة لطيفة، وسبحات »الشعر هو الذي  .(23ص

جيب أن يكون »إنّ مهمّة الشعر  .(22ص ،5114قطب، )« علويّة شفيفة، وفرحات رفّافة طليقة

ظات التوهّج واالنطالق يف النفس اإلنسانيّة، تلك تعبرياً عن حلظات اإلشراق والتهومي، وحل

، أو حسّاً أشدّ ما يكون اللحظات اليت يستحيل فيها الشاعر روحاً أكثر ما تكون جترّداً

 .(22ص ،5114قطب، )« توهّجاً
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   ميزات شعر سيد قطب وخصائص  

الصبغة الرومانسية
8
 يف شعره 

يف مقدمة ديوان « حسن حنفي»اً، كما يقول شعر سيد قطب كان عاطفيّاً وجدانيّاً رومانسيّ

ويرجع هذا إىل اتصال سيد قطب بالعقّاد؛ إذ فرض عليه قراءة  .(2، ص6221قطب، ) الشاعر

أنّ سيد قطب قد تعرّف على »أشعاره وحتليلها واستيعاب آرائه النقدية والدفاع عنها؛ هذا يعين 

اد، وأيضاً من خالل اطّالعه على كثري من الشعر الرومانسي من خالل قراءته لشعر العقّ

 .(521ص ،5114حسني، )« الشعر الذي كان يترمه العقاد عن شعراء الرومانسية األجانب

؛ هذه الزنعة إىل الشرق «حافظ الشريازي»أعجب سيد قطب باآلداب الشرقيّة السيما 

نّ واحلياة الشرقية كانت سبباً آخر يف تكوين الشعور الرومانسي عند سيد قطب؛ أل

الرومانسيني نشأوا يف عصر التنوير الذي كان العقل فيه مسيطراً عليه، فانزعجوا من صولة 

وهكذا صار كثري من . العقل اجلاحمة وأرادوا أن يلطّفوا أرواحهم بشيء ال صلة له بالعقل

األدباء الرومانسيني ومنهم سيد قطب، مشتاقني إىل اآلداب الشرقيّة وحتّى نرى سيد قطب، 

 .يف بعض مضامينه الغزلية من احلافظ الشريازي وغزله يستلهم

 :لقد اقترنت الزنعة الرومانسية عند سيد قطب مبيزات، تتمثّل فيما يلي

صارت القصيدة عنده جتربة شعورية، قادرة على خماطبة مشاعر اآلخرين، وحتريكها  (أ

 . وإثارهتا

رّك فيه حنو غاية حمدّدة، جعل الشاعر أجزاء القصيدة ترتبط موضوعاً واحداً، تتح (ب

اعتماده على اخليال إىل حدّ بعيد يف بناء القصيدة ممّا : ج. وهذا ما حقّق هلا وحدهتا الفنيّة

 .جعلها بناءً تصويريّاً، وهذا ما جعل القصيدة عنده هلا مذاقاً خاصاً وجديداً

فراق األحبّة، فمثالً إنّ االغتراب عن الوطن، والبعد عن األهل والديار وذوي القرىب، و

يؤجّج العواطف ويلهب شعور املغترب الذي طوّحت به أيدي النوى، وهو حيسّ بالوحدة، وأمل 

الفراق وعذابات البني، فال جيد بدّاً من اللجوء إىل ذكرياته السالفة، جيد فيها األنس 

س بلهفة والترويح ويلتمس عندها الطمأنينة والسلوى وهو يقاسي آالم الغربة وجراحاهتا؛ ويلتم

شديدة من صاحبَيه أن يستعيدا له ذكريات املاضي وأمانيه العذبة، ويتحدّثا له من أيام طربه 

اليت ال يعتين فيها بصروف الدهر وحدثانه، ويصفا له أيضاً ليايل قضاها يف أنس ومرحٍ وهلو 

                                                        

1. Romanius 
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أرض  ولعب، فكأنّه حيلم وليس حبامل بل كلّ ما وجده من لذّة وتسلية كان حقيقة جتري على

الواقع حبيث يلمسها بكلّ جسده وروحه مثّ ينتقل الشاعر إىل رياض الوطن اخلالبة وحدائقه 

الغنّاءة اليت تشدو فيها الطيور بأحلاهنا الشجيّة وتفوح فيها األزهار بروائحها الشذيّة، مثّ يريد 

ر املاضي يعيش الشاعر عند تذك. الشاعر من خليلَيه أن جيدّدا له ذكر ما طوته يد النسيان

حالة شعوريّة مشحونة باحلنني واالغتراب ويعترب هذا الشعور االغترايب أفضل بديلٍ لأليّام 

اليت خلت، وذكرياهتا اليت مضت؛ ولذلك يتلهّف على املاضي حبرارة ويؤجّج يف نفسه الشوق 

 :«جولة يف أعماق املاضي» قصيدته إليه والرغبة فيه، فيقول يف

 ــــــــــى حَــــــــدِّثَانِيحَدِّثَانِـــــــــي بِمَــــــــا مَضَ

ــاً    ـــتُ طَرُوبـــ ــانَ عِشْـــ ــي زَمَـــ ــرَا لِـــ  وَاذْكـــ

ـــــــتْ     وَصِفَـــــــا لِــــــي لَيَالِيــــــــاً قَــــــدْ تَقَضَـّ

ــوَرْ     ــرَ وَالــ ــاضَ وَالزَّهْــ ــي الرِّيَــ ــوِّرَا لِــ  صَــ

 وَأُعِيــــــــــــدَا لِمَسْــــــــــــمَعِي ذِكرِيَـــــــــــــــاتٍ  

 وَاسْـــــــــمَحَا لِـــــــــي بِزَفْـــــــــرَةٍ وَحَنِيـــــــــــنٍ 
 

ـــدَ األمَانِـــــــــــي     ــيَّ عَهْـــــــ ــدَا إلَـــــــ  وَأَعِيـــــــ

 لَـــــــــا أُبَالِــــــــــي بِحَادِثَـــــــــاتِ الزَّمَــــــــــانِ 

ــالِمِ الوَسْنَــــــــانِ    ــا كاحلَـــــ ــتُ فِيهَـــــ  كنْـــــ

ــانِي   ــذْبِ األغَــــ ــورِ عَــــ ــنَ الطُّيُــــ  دَ وَحلْــــ

ـــانِ   ــا يَـــــــدُ النِّسْيَــــــ  لَـــــــا تَصَـــــــدَّى لَهَـــــ

ــان   ــلْوَةٌ سِــــــوَى التَّحْنَــــ  لَــــــيْسَ لِــــــي سَــــ
 

(23ص ،5116قطب، )  
تعمال لفظة املثىن يف كل األفعال الواردة فيها، يُذكر أنّ اخلطاب إىل اثنني يف هذه األبيات واس

.كان أسلوباً تقليديّاً يف الشعر اجلاهلي؛ إذ نرى امرؤ القيس يبدأ معلّقته الشهرية هبذا األسلوب
8
 

نرى يف شعر سيد قطب الشوق للوطن الذي كان من أهمّ املالمح الشعرية عند الرومانسيني؛ 

باه وثراه وصباه، مثّ يتطرّق حنني الشاعر إىل اللّيايل اليت إذ هو يتلهّف وحينّ إىل بلده مصر ورُ

قضاها مع رفاقه، فيبدو الشاعر يف هذه األبيات متعطّشاً لزيارة بلده وذكرياته اجلميلة اليت 

عاشها يف مصر منطلقاً يف وهادها وهضاهبا ومتقلّباً بني ودياهنا وجباهلا؛ مثّ يتمنّى الشاعر لو 

ه ومأل كيانه من رحيه  ويقضي ليلة واحدة يف وطنه مع خلّانه منهمكاً يف ضمّ حفنة من تراب بلد

واألمل الوحيد الذي يعيشه الشاعر بكلّ هلفة وظمأ هو . املالهي واملالذ على غرار أيّامه املاضية

أن يزور وطنه مرّة أخرى، ويف استخدام الشاعر أسلوب االستفهام للتعبري عن هذا األمل داللة 

دّة حنينه وشغفه لرؤية الوطن، ذلك ألنّ استفهام الشاعر عن إمكانيّة حتقّق آماله واضحة على ش

وأمانيه يعترب لدى البالغيني حماولة تعبرييّة جادّة لإلفصاح عن حبّه اجلمّ ورغبته امللحّة يف بلوغ 

                                                        

 لـــول فحومـــن الدخــوى بيــط النــبسق زلــحبيب ومن ىرــك من ذكــا نبـــقف  :أعين هذا البيت .5
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عن أفكاره أمنياته ومآربه، ومل يتوان الشاعر جهداً يف توظيف األساليب البيانيّة املؤثّرة للتعبري 

وآماله مبا فيها أسلوب االستفهام والتكرار والتمنّي والتعجّب وما شابه ذلك من األساليب البيانيّة 

 :لشعراء على استخدامها يف أشعارهماليت دأب كبار ا

ــوْقٌ    ــرُ شَــــــ ــا مِصْــــــ ــنَّفْسِ يَــــــ ــي الــــــ  فِــــــ

ـــراك   ـــنْ ثَــــــــــــــــــ ـــضَمَّةٍ مِــــــــــــــــــ  لِــــــــــــــــــ

ـــرَى  ـــك أُخْــــــــــــــــــ ـــلَةٍ فِيــــــــــــــــــ  لِلَيْــــــــــــــــــ

ـــفُ رُ  ـــآنُ تَهْتَــــــــــــــــ ــيظَمْــــــــــــــــ  وحِــــــــــــــــ
 

ـــاك    لِـــــــــــــــــــــخَطْرَةٍ فِـــــــــــــــــــي رُبَـــــــــــــــــ

ـــواك  ــنْ هَـــــــــــــــــ ـــةٍ مِـــــــــــــــــ  لِنَفْـحَـــــــــــــــــ

ـــاك  ـــاقِ هُـنَـــــــــــــــــ  مَـــــــــــــــــــعَ الرِّفَـــــــــــــــــ

ـــرَاين أراك؟  ـــى تَــــــــــــــــــــــــــ  مَتَـــــــــــــــــــــــــ
 

(11، ص5116قطب، )   

فسيد قطب بلّغ . الشاعر يرسل سالمه وحتيّته لبلدٍ اعتربه مهداً للرجاء ومهبطاً ألحالمه

من ذكريات وأحاسيس احتلّت مكانة مرموقة يف حتيّةً خاصّة للريف دون املدينة ملا حيتوي الريف 

خياطب سيد قطب يف األبيات التالية الريف وكأنّه إنسان يسمع كالمه ويتجاوب مع . قلب الشاعر

أثار الريف يف نفس الشاعر الشعور باخللود وسرمديّة، . مشاعره احلزينة فيحييه أمل حتية

ليس الريف يف نظر الشاعر جمرّد . الدمّ وهذا الشعور مازال جيري يف عروقه وشرايينه جريان

لقد كبُر فيه الشاعر . بيئة نشأ فيها وترعرع بل إنّه مأوى آماله ومغىن أحالمه ومكمن أسراره

فكلّما . بطموحاته وتطلّعاته، فكلّ عنصر من عناصر الريف يذكره آماالً اختلطت بلحمه ودمه

ه صورة الريف مبناظره اجلميلة ومشاهده استرجع الشاعر ذكرياته الصبيانية تبدّت يف خميّلت

 :حالمه وأوهامه امتزاجاً حقيقيّاًاألخّاذة، فامتزج يف ذهن الشاعر صورة الريف مع أ

ــامِ   ـــطَ األحْلَـــــ ـــاءِ وَمَهْبَـــــ ــدَ الرِّجَـــــ  مَهْـــــ

 يَــــا رِيــــفُ فِيــــك مِــــنَ اخلُـــــلُودِ أثَــــارَةٌ      

 وَتَــــــردُّ إحْسَاسِـــــــي إلَيْــــــك إذَا خَلَـــــــتْ  
 

ــك تَ   ــي عَلَيْـــــ ــي وَسَلَامِــــــــي وَطَنِـــــ  حِيَّتِـــــ

 تَنْسَــــابُ فِـــــي خَلَــــدِي وَفِـــــي أوْهَـــــامِي  

ــامِ   ـــالِ وَاآللَـــــــ ــى اآلمَـــــــ  نَـفْسِــــــــــي إلَـــــــ
 

(11ص ،5116قطب، )   

كان الرومانسيون منعزلني عن اجملتمع والشاعر الرومانسي يريد أن يغترب ويتخلّص من 

حماولة جادّة للتخلص من ويف الواقع كلّ هذه املضامني . املعاناة اليت يفرضها عليه اجملتمع

وهلذا االغتراب تظاهرات روحيّة خمتلفة لدى الشاعر فتارة نراه حيزن . اجملتمع واالغتراب منه

وينعزل عن اجملتمع، وتارة يتظاهر باملرض ويتمنّى املوت وربّما تكون هذه األحوال اليت تطرأ على 

عيشها الشاعر؛ كما جند احلالة نفسيّة الشاعر جتليّات رومانسيّة عن حالة االغتراب اليت ي

  :عن غربته الروحية يف أمل تعبريٍنفسها لدى سيد قطب يف األبيات التالية اليت يعبّر فيها 
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 غَــــــــرِيبٌ أجَــــــــلْ أنــــــــا فِــــــــي غُـرْبـــــــــَةٍ   

 غَـــــــــرِيبٌ بِـــــــــنَفْسِي وَمَــــــــا تَـنْطَــــــــــوِي   

ــــــــــا يَـــــــــــزَلْ   غَـــــــــــرِيبٌ وَإنْ كـــــــــــانَ لَمَـّ

ـــوَا حَاجَــــــــــتِي لِلمُـــــــــ    ـعِنيغَرِيـــــــــبٌ فَـــــــ
 

ــــحْبُ وَاألقْرَبُـــــونْ    وَإنْ حَـــــفَّ بِـــــي الصَـّ

ـــونْ   ـــُؤادِي احلَــنُـــــ ـــنَايَا فـــــ ـــلَيْهِ حَــــــ  عَـــــ

ـــلْبِي حَـنِيـــــــنْ    ـــضِ القُـلُـــــــوبِ لِقَـــــ  بِبَعْــــ

ـــخلِصِنيْ   ـــسِيَ لِلْـمُـــــــ ـــفَ نَـفْـــــــ  وَوا لَـهْـــــــ
 

(24ص ،5116قطب، )   

ينقّب عن طبقات املعىن ويقوم بدور  أربع مرّاتٍ يف كلّ بيت« غريب»إنّ التكرار هنا يف كلمة 

عن تلك احلالة الشعورية املسيطرة على الشاعر، ليصل إىل العمق املطلوب وهو « التعويض»

إنّ الغربة اليت يعيشها سيد، ليست غربةً عاديّة يعيشها أيّ إنسان غريب »التعبري عن اغترابه؛ 

 قطب كما صرّح يف هذه األبيات يُقيم وسطيسكن خارج وطنه بعيداً عن أحبابه وأقاربه؛ إذ أنّ سيد 

إنّما يكون هذا االغتراب الذي بداخله . أصحابه وأقرانه ويتمتّع برعايتهم وعطفهم وحناهنم

أمريي )« ناماً عن شعوره بالوحدة واالنفراد يف عامل الكون، فهو غربة فلسفيّة إن جاز التعبري

طب ينادي وبكلّ وجد وانفعال مَن يُعينه من أجل ذلك نرى أنّ سيد ق .(562ص ،6256ونعميت، 

 .ويناصره على محل هذا الشعور االغترايب لعلّه خيفّف من وطأته اليت تكاد تزول منها اجلبال

يؤكد سيد قطب على هذه الغربة الروحية ويعتربه أشدّ وأقوى من الغربة اجلسميّة؛ إنّه يتخيّل 

 : س وهو حماطٌ باألحزان واألشجان، حيث يقولنفسه منفرداً يف وادٍ غريب ال صديق فيه وال أني

ـــداتِ   وَحْـــــــــدَةُ األرْوَاحِ أنْــــــــــكى الوَحَـــــــ

ـــثُّ الذِّكــــــــــرِياتِ   ــي تَسْتَحِـــــــ  أيُّ بُؤْسِـــــــ

 «خُــــذ وَهَــــات»إنَّ رُوحِـــي قَــــدْ تَنَاسَـــتْ   
 

ـــنْسَى وتَهُـــــــونْ     ـــسَامِ تُــــ ــدَة األجْــــ  وَحْــــ

ـــجُونْ   كــــانْفِرَادِ الــــرُّوحِ فِـــــي وَادِي الشُـّ

ـــــكونْ وَانـــــزَوَتْ  فِـــــي عَـــــالَمٍ جَــــــمِّ السُـّ
 

(41ص ،5116قطب، )   

الذوبان يف الطبيعة والتحدّث معها، واحلبّ والتغزّل، والسياحة يف عامل اخليال، والثورة 

على اجملتمع وأفكاره، واإلشادة باحلرية، واإلحساس باألمل واحلزن، كانت من أهمّ املالمح 

ه املالمح نرى سيطرة القوى الروحية عند يف أكثر هذ. الرومانسية يف شعر سيد قطب

 . الشاعر سيطرةً تذهب بأفكاره ومشاعره إىل متاهات اخليال األرحب

 توظيف الكلمات القرآنية يف الشعر

يعدّ استخدام الكلمات القرآنية من أبزر التقنيات الفنية اليت عين هبا سيد قطب يف شعره 

إذ إنّ شاعرنا  ؛نيّة اليت متنح النصّ ثراءً وغىنواحتفى هبا بوصفها لوناً من األساليب البيا

فمن  ،كان متأثّراً بالتعاليم اإلسالميّة والقرآنية« يف ظالل القرآن»وهو صاحب تفسري 



  715  (دراسة وتحليل في خصائصه الشعريّة) يد قطب شاعرا  س

 

الطبيعي أن ينعكس ذلك على شعره، لذلك جنده قد اقتبس يف شعره من بعض اآليات، كما 

 : شعرهاستخدم كثرياً من مفردات القرآن؛ فخذْ مناذج من هذا يف

ــه    ــي دَعْوَتِـــــــ ــا اهللُ فِـــــــ ــدْ اخْتَارَنَـــــــ  قَـــــــ

ـــــــــذِينَ قَضَــــــــــوْا نَحْــــــــــبَهُمْ  ـــــــــا الَـّ  فَمِنَـّ
 

ـــنَّتِه   ـــــــــا سَـــــــــــنَمْضِي عَلَــــــــــى سُــــــــ  وَإنَـّ

ــــــــــتِه  ـــــــــا احلَـــــــــــفِيظُ عَلَــــــــــى ذِمَـّ  وَمِنَـّ
 

(614ص ،5116قطب، )   

ُهْم َمْن َقضى ﴿ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رِجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اللََّه َعَلْيهِ : استخدام اآلية َنْحَبُه   َفِمن ْ
ُهْم َمْن يَ ْنَتِظر َوما َبدَُّلوا تَ ْبِديال﴾  .(64/األحزاب) َوِمن ْ

 وَتَقَالِيـــــــــــــــدٌ وَأسْــــــــــــــرَى يَعْبُـــــــــــــــدُون

 وَإذَا ثُــــــــــــرْتُ عَلَيْهَــــــــــــا يَسْخَطُـــــــــــــون 
 

 هَــــــــذِهِ األصْــــــــنَامَ مَغْلُــــــــولِي الفِكــــــــرْ  

ــادَى وَك  ــونَ تَمَـــــــــــــ ـــرْوَيَقُولُـــــــــــــ  !فَـــــــــــــ
 

(32ص ،5116قطب، )   

ْر ِإنَّما َأْنَت ُمذَكٌِّر ﴿: املصراع األخري من البيت الثاين كان صدى لغويّاً من اآلية   َفذَكِّ
 .(64/الغاشية) ﴾ِإالَّ َمْن تَ َولَّى وََكَفر َلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَصْيِطٍر 

ـــارُ اجلَــــــــــحِيمْ    ــي أمْ نَــــــ ـــاةٌ هــــــ  أحَيَـــــــ

ــا ــجْوِ األلِـــيمْ     .لَـ ــنَ الشَـّ  فَفِـــي نَفْسِـــي مِـ
 

 بِلَظَاهَــــــــــــا اهلَائِــــــــــــــجِ املُسْتَعِـــــــــــــرِ؟    

ــقَرِ    ــي سَـــ ــوْقَ مَـــــا فِـــ ــاتِي فَـــ  !مِـــــن حَيَـــ
 

(36، ص5116قطب، )   

ُوُجوِهِهْم   يَ ْوَم ُيْسَحُبوَن ِفي النَّاِر َعلى﴿: كانتا من املفردات القرآنيّة« سقر»و« لظى»كلمات 
نَ زَّاَعة     َكالَّ ِإن ََّها َلَظى﴿، (53/الليل) ﴾َلظَّىأَْنَذْرُتُكْم نَارا  ت َ فَ ﴿، (31/القمر) ﴾ُذوُقوا َمسَّ َسَقر

 .(52-51/ املعارج) ﴾لِلشَّوى

ــا بَـــــــثَّ . آهْ ـــجَنْ لَـــــــا شَــــــــكوَى وَلَـــــ  شَـــــ

ـــنْ    ـــي مَـــــا كمُـــ ــ ــا يَظْهَــــــرُ مِنِـّ  سَـــــوْفَ لَـــ
 

ــــعْفَ  ــــاك. لَـــــا أرِيـــــدُ الضَـّ  لَـــــا أرِيـــــدْ. لَـّ

 فَلْيَشُــــــــدَّ اخلَطْـــــــــبُ إنِِّــــــــي لَشَـــــــــدِيدْ 
 

(36، ص5116قطب، )   

، (56/الربوج) ﴾ِإنَّ َبْطَش رَبَِّك َلَشِديد﴿: كانت اقتباساً من القرآن الكرمي« لَشَـدِيدْ»كلمة 

 .(1/العاديات) ﴾َوِإنَُّه ِلُحبِّ اْلَخْيِر َلَشِديد﴿

ــا    ــتْ إذَا غَفَ ــى، وَكانَ ــلِ إذْ يَغْشَ ــي اللَّيْ  وَفِ
 

ــيَقَّظَ فِيــــــهَا كـــــلُّ غَـــــــافٍ وَسَـــــــادِرِ       تَـــ
 

(22، ص5116طب، ق)   



712   05171 صيف الثاني0 العدد العاشرةا0 السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 إذَا اللَّيْــــــــلُ جَــــــــنَّ تَجِيــــــــــشُ الفِكــــــــــرْ
 

 وَيـــــــــؤرِّقُ جَــفْنِـــــــــــي مَـــــــــرُّ الذِّكـــــــــــرْ     
 

(24، ص5116قطب، )   

: يف هذين البيتني جند اقتباساً من بعض صفات الليل واليت ذكرها القرآن الكرمي

 .(22/األنعام) ﴾َكوَْكبا     للَّْيُل رَأىفَ َلمَّا َجنَّ َعَلْيِه ا﴿ ،(5/الليل) ﴾ َواللَّْيِل ِإذا يَ ْغَشى﴿

ــا غَـــدِي؟      ــذْهَبُ يَـ ــفُ يَـــوْمَ تَـ ــاذَا تُخَلِـّ  مَـ

ــــــامَ قَاعَــــــاً صَفْصَـــــــــفاً    سَــــــتُخَلِّفُ األيَـّ
 

ــــــدِ      ــدِ لِلْمُتَفَقِـّ ــيْءَ بَعْــــــدَ الفَقْــــ ــا شَــــ  لَــــ

ــارَ الفَدْفَـــــدِ     ــا غُبَـــ ــاحُ بِهَـــ ــذْرُو الرِّيَـــ  تَـــ
 

(26، ص5116قطب، )   

 ﴾فَ َيَذرُها قاعا  َصْفَصفا   َوَيْسئ َُلوَنَك َعِن اْلِجباِل فَ ُقْل يَ ْنِسُفها رَبِّي َنْسفا  ﴿: االقتباس من اآلية
 َواْضِرْب لَُهْم َمَثَل اْلَحياِة الدُّنْيا َكماٍء أَنْ َزلْناُه ِمَن السَّماِء فَاْختَ َلَط بِِه نَباُت اأْلَْرضِ ﴿؛ (522-521/طه)

 .(31/الكهف) ﴾ياحَفَأْصَبَح َهِشيما  َتْذُروُه الرِّ 

 وَلَيَالِيـــــــــــــهِ شَاجِيـَــــــــــــــاتٌ حَيـــــــــــــارَى   
 

ـــوبِ    ــنْ لُغُـــــــــ ــهُ مِـــــــ ـــنَ حَوْلَـــــــ  يَتَرَامَيْـــــــ
 

(13، ص5116قطب، )   

ُهما ِفي ﴿: كانت مقتبساً من اآلية« من لغوب»ملة  ن َ َوَلَقْد َخَلْقَنا السَّماواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
 .(41/ق) ﴾وبٍ ِستَِّة َأيَّاٍم َوَما َمسَّنا ِمْن لُغُ 

ــــا فِــــي العَظَـــــائمِ مَوْئِلَـــــاً    هَــــل كـــــانَ إلَـّ
 

ــي يَــــوْمٍ تَشْــــخَصُ عِنْــــدَهُ األبْصَــــارُ       فِــ
 

(623، ص5116قطب، )   

ْوٍم َتْشَخُص ِفيِه ﴿: االقتباس من ُرُهْم لِي َ ا يَ ْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنَّما يُ َؤخِّ َوال َتْحَسَبنَّ اللََّه غاِفال  َعمَّ
 .(36/براهيمإ) ﴾اأْلَْبصارُ 

ـــ    ــنْحَنِ الــ ــاهُ وَتَــ ــذِّكرَى اجلِبَــ ــتَعُنْ لِلــ  فَلْــ
 

ـــــــــــعُ األبْصَــــــــــــارُ      ــــــــــــهَامَاتُ وَلْتَتَخَشَـّ
 

(621، ص5116قطب، )   

 .(34/القلم) ﴾خاِشَعة  َأْبصاُرُهْم تَ ْرَهُقُهْم ِذلَّةٌ ﴿: االقتباس من اآلية

 اللوحات التصويريّة يف الشعر

يت اعتمد عليها الشاعر يف التعبري عن أبعاد وجوانب جتربته يُعدّ التصوير األداة البارزة ال

يتبني للناقد، أنّ الشاعر يف هذا الديوان؛ »: الشعريّة، ولذلك قال يف املقدّمة اليت كتبها لديوانه

فهو متحف ... يقف موقف املصوّر يف كثري من القصائد؛ حتّى ال تكاد ختلو قصيدة من تصوير

ذلك أنّ الشاعر بواسطة الصورة  .(43، ص5116، قطب)« شعرصُور، قبل أن يكون قصائد 
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يشكل أحاسيسه وأفكاره وخواطره يف شكل فينّ حمسوس، وبواسطتها يصوّر رؤيته اخلاصّة 

 . للوجود والعالقات اخلفيّة بني عناصره

إنّ للحركة مكانة متميّزة ومتفوّقة يف الصورة الشعريّة عند سيد قطب، حيث مينح اجلمادات 

هناك صور خمتلفة من التجسيم يف شعر سيد قطب ميكن أن نقسّمها إىل . ةً إنسانيةشخصي

فالتجسيم العقلي هو جتسيم املعاين الذهنية اليت تُدرك بالعقل، . التجسيم العقلي والذهين

حبيث تبدو أجساماً تُدرك باحلسّ؛ فمثالً جيسّم الشاعر اخلطيئة والذنب الذي كان أمراً عقليّاً، 

 : «اخلطيئة»ذا حركة وشعورٍ، وهو يف قصيدة وجيعله 

ــاءِ يف بَهْمَــــــةِ اللَّيْـــــ     ــنْ خِلَــــالِ الظَّلْمَــ  مِــ

 تُوقِـــــــظُ اجلِسْـــــــمَ وَالغَرِيــــــزَةَ بِاهلَمْــــــــ 

ــوَارَى     ــمِريِ تَــ ـ ـــةِ الضَـّ ـــنْ خَشْيَـــ ــيَ مِــ  وَهْــ
 

ـــاءِ    ـــةِ الرَّقْـــطَــــــ ـــــ ــتْ كاحلَيَـّ ــــ  ــــــــلِ تَمَشَـّ

 الذَّكــــــاءِــــسِ وَتَطْغَـــى عَلَــــى احلِجَـــــا وَ   

ـــوَاءِ   يف زَوَايَـــــــــــــــا املُيُـــــــــــــولِ وَاألهْـــــــــــ
 

(543، ص5116قطب، )   

لقد منح سيد قطب اخلطيئة الشخصيةَ واحلياة فإذا هبا تنساب انسياب حيّة رقطاء يف 

آناء الليل وجنح الظالم جتعل الغشاوة على العقول والفطن وتتناجى مع النفوس والغرائز 

إنّ . ة حتّى توقظها من نومها وتدفعها حنو ارتكاب اجلرائم واآلثاموتوسوس فيها بال هواد

اخلطيئة جبانة ال جترؤ على مقابلة العقل هناراً فنراها تتغلغل وتتسلّل إىل دواخل النفوس 

 .وزوايا القلوب خوفاً من سطوة العقل عليها وطردها من مملكته

من احلزن واليأس واإلحباط تصويراً قام سيد قطب أحياناً كثرية بتصوير احلاالت النفسيّة 

حسيّاً موحياً يف حماولة شعريّة لتقريب هواجسه وأحاسيسه إىل نفس املخاطب؛ فالشاعر يف 

البيتني التاليني مثّل نفسه إنساناً ضالّاً وتائهاً يف جماهل فالة موحشة وسط ظالم دامس 

زانه يلمح يف األفق ضوءاً خافتاً والوحوش تكتنفه من كلّ جانب، بينما هو يتخبّط يف أهواله وأح

 : يعيد إىل الشاعر بصيص األمل

ـــعَاعٌ    ـــقِ شُـــ ــبِ األُفُـــ ــنْ جَانِـــ ــاحَ يل مِـــ  لَـــ

ــاعِ  ــأْسِ أسْـــرِي يف ارْتِيَـ  يف صَـــحَارِي اليَـ
 

ــامِ    ـــي الظَّلَــــ ــبِطُ يف دَاجِـــــ ــا أخْــــ  بَيْنَمَــــ

ــامِ   ــاتٍ كالرِّجَــــ ــدُو مُوحِشَــــ  حَيْــــــثُ تَبْــــ
 

(554ص، 5116قطب، )   

د الطبيعة كان أفقاً آخر من آفاق التصوير الشعري لدى سيد قطب؛ ومن تصوير مشاه

أمثلته تصوير الدنيا كطفلة هادئة مستغرقة يف النوم، والليل يضمّها بذراع حانية، كأنّه أمّ 

 : حنون؛ هذا التصوير اجليمل الذي رسم الشاعر فيه بريشته منظراً غاية يف اجلمال والدقّة
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ـــــــكونْ كانَـــــــتِ الـــــــدُّنْيَا يُغَ   ــــــيهَا السُـّ  شِـّ

 طِفْلَــــــةٌ قَــــــدْ ضَــــــمَّهَا اللَّيْــــــلُ احلَنُــــــونْ 
 

ـــــــوْمُ العَمِيـــــــــقْ    وَظَــــــــالمُ اللَّيْــــــــلِ وَالنَـّ

ــفُوقْ  ــــ  !ضَـــــــمَّةَ الرَّحْمَـــــــةِ كـــــــاألمِّ الشَـّ
 

(643ص، 5116قطب، )   

وبينما الدنيا نائمة كطفلة رقيقة، إذا بالصبح يظهر يف هيئة ميلة وقورة، فتستيقظ 

 : أنفاسها هي نسمات اجلوّ الرقيقة النديّة، فيقول الطفلة اليت

ـــــبْحُ يف سَــــــمتٍ بَـــــــدِيعٍ     وَتَــــــرَاءى الصُـّ

 تُرْسِــــــــلُ األنْفَـــــــــاسَ يف رِفْــــــــقٍ وَدِيــــــــعٍ
 

 فَـــــإذَا الطِّفْلَـــــةُ تَصْـــــحُو مِـــــنْ سُـــــبَاتْ  

ــمَاتْ  ــك النَّسَــــــــ  وَإذا األنْفَــــــــــاسُ تِلْــــــــ
 

(643ص، 5116قطب، )   

 الميّة واحلثّ على املقاومة االهتمام بالقضايا الوطنيّة واإلس

ألنّه  ؛يؤيّد سيد قطب الثورة الفلسطينيّة ويدعو رجاهلا إىل مواصلة الكفاح ومحل السالح

االنتصار يف منظور الشاعر ال يتأتّى إلّا عن طريق . هو الطريق الوحيد إىل التحرير والنصر

ذود عن الذمار من شأنه أن فالدّم املراق يف سبيل الكفاح وال. التضحية وبذل النفس والنفيس

يؤكد سيد قطب على أنّ االستقالل احلقيقي هو من مثار اجلهاد وال . يُعظّم األمم ويُعلي شأهنا

 : جينيها إلّا اجملاهدون املستميتون الذين ال يهابون املوت وال األعداء، فيقول

 عَــــــهْدٌ عَـــــــلَى األيـــــــَّامِ ألـــــــَّا تـُهْـزَمُـــــــوا 

 طُ الدِّمَـــــاءُ فَأيـعقِـــــنُوافِـــي حَيـــــعثُ تــــَعْتَبِ  

ـــلَالَ؟ تلْـــــك طـَرِيقُــــــهُ  ـــبْغُونَ االسْتِقْـــ  !تَـــ

 وَهــــــــُوَ اجلِـــــــــهَادُ حـَمِيـــــــــَّةٌ جَـشَّامَـــــــــةٌ 
 

ـــيْثُ يُهْـــرَاقُ الــــدَّمُ   ـــتُ حَـ  فَالنَّصــــرُ يَـنْبُـ

ـــمُوا  ـــاءِ وَتَعظُـ ــوْا بِـالدِّمَـ ـــوْفَ تَحْيَـ  أنْ سَـ

ـــمْ بِـالطَّرِيــــــ  ـــدْ أخَـذْتُـــ ـــَمِّمُواوَلَقَـــ  قِ فَيـــ

ــا إنْ تـــَخَافُ مِـــنَ الــرَّدَى أوْ تَحْجُـــمُ      مَ
 

(621، ص5116قطب، )   

 مثّ حيثّ الشرق كلّه على مناصرة الثورة الفلسطينيّة، وينوّه بانتفاضته العاتية اليت ستقضي

 : على كلّ ألوان االستعمار فيقول

ــــــــمُ لِلـــــــــدَّخِيلِ هَـــــــــدِيَّةً    ــنٌ يُقَـسَـّ  وَطَــــــ

ــــــرْقُ  ــاؤُهُ  الشَـّ ــك دِمَــــ ــــــرْقِ تِلْــــ ــا لَلشَـّ  يَــــ

ــوا   ــفَ تَقَحَّمُــ ـــرْقِ كيْــ ــحَ الشَـّ ـــرْقُ وَيْــ  الشَـّ

ـــوا   ــامُ تـَيْقُظُــــــ ـــرَّتِ وَالنِّيَــــــ  سَــــــــنَةٌ وَمَــــــ

 اليَـــــوْمَ فَلْيَلِغُـــــوا الدِّمَــــــاءَ وَفِـــــي غَــــــدٍ     
 

ــذَا مُحْجِــــمُ؟      ــمُ بـــــَعْدَ هَــ ــامَ يَحجُــ  فَعَلَــ

ــرْبِ يُضْــــرِيهِ الـــــدَّمُ     ــرْبُ يَــــا لَلْغَــ  وَالغَــ

 حُرُمَاتِــــــهِ الكبْــــــرَى وَكيْــــــفَ تَهَجَّمُــــــوا 

 !فَلْيَعْلَمُـــــوا مَـــــنْ نَحْـــــنُ أوْ لَـــــا يَعْلَمُـــــوا 

 فَلْـــــــــيَنْدَمُوا عَـــــــــنْهَا وَلَــــــــاتَ املَنْــــــــدَمُ
 

(612-621صص، 5116قطب، )   
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استخدم الشاعر يف األبيات املذكورة أسلوب االستفهام يف البيت األوّل وجيعله آلية صاحلة 

لقد . ه وامشئزازه من الذين فضّلوا اإلحجام واالستسالم على العزّ والكرامةللتعبري عن سخط

أهوى الشاعر بسياط اللوم والغضب على احملجمني واملساومني الذين قدّموا وطنهم للغاصبني 

تُحفةً، مثّ حيذّر الشرق العريب بصرخاته النارية من الويالت واملصائب اليت أحدقت به من كل 

دهم باملستقبل العاجل الذي يستيقظ فيه الشباب فسرعان ما يُحاسبون حدب وصوب، ويتوعّ

اخلونة واملتهاونني الذين باعوا الوطن وضيّعوا دماء اجملاهدين حساباً شديداً، ويف ذلك اليوم 

 !يعضّ الظاملون أيديهم ولكن الت ساعة مندم

ك يف تأليف معيّة ، وهو شابّ سوداين اشتر«البطل»يف قصيدة « العُبيّد»يرثي سيد قطب 

اللواء األبيض
8
 يف السودان، وقام يناضل يف بطولة ورجولةٍ فذّة االستعمار الربيطاين، إىل أن أودعه 

 يف هذه القصيدة. املستعمرون السجن وراحوا يعذّبونه يف وحشيّة قاسية حتّى مات وهو يف سجنه

ألوان التعذيب الذي ذاقها هذا ينوّه الشاعر بشجاعة العبيّد يف مواجهة املوت ويشري إىل بعض 

الشابّ السوداين، مثّ يدعو شباب الشرق إىل االتّحاد والقوّة، وإىل أن يضحّوا بأنفسهم فداءً 

لوطنهم، وختاماً يلوم شباب وطنه مصر النغماسهم يف روتينيّات احلياة وتَلهّيهم عن رسالتهم 

 : الذين يرفضون حياة الذلّ واخلذالناجلهاديّة، ناصحاً إيّاهم مبواكبة األبطال وأباة الضيم 

ــمْ    ــاذَا؟ وَيْحَكـــ ـــلِ مَـــ ــبَابَ النِّيــــ ــا شَـــ  !يَـــ

 يَــــــــا شَــــــــبَاباً نَكـــــــــــبَ النِّيــــــــــلُ بِــــــــــهِ   

 يَـــــا شَـــــبَابَ النِّيــــــــلِ هَــــــلْ أبْصَــــــرْتُمُو   

 يَــــــــا شَــــــــبَابَ النِّيــــــــــلِ هَــــــــذَا مَثَــــــــــلٌ  
 

ــاءع؟     ــيكمْ دُعَـــــ ـــثُ يُحْيِـــــ ــأنْتُمْ حَيْــــــ  أفَـــــ

ــانِي وَالتَّ ـــاءع يف األمَـــــــ ــاتِ الوِضَــــــــ ــــــ  عِلَـّ

ـــهَدَاءع؟     ـــودَانِ كيْــــفَ الشُـّ  يف فَتَــــى السُـّ

 لِجَلَـــــــــالِ املَـــــــــوْتِ يف ظِـــــــــــلِّ اإلبَـــــــــاءع
 

(624 -626صص، 5116قطب، )   

أربع مرّات يف هذه األبيات، ألنّ النيل عنده خيرج من دائرة « النيل»يكرّر سيد قطب لفظة 

ة اإلرادة وجمد الوطن وكان باعثا ملعاين العزة احلس واملادة إىل دائرة املعىن، فهو رمز لقوّ

ويف عزو الشباب إىل النيل . والكرامة واحلرية والعظمة، ورفض اخلضوع على مرّ العصور

حماولة ذكيّة إلهناض الروح اجلهاديّة لدى الشباب وإثارة الغرية واحلميّة فيهم آخذاً بنظر 

                                                        

ن عن مصر، غايتها مقاومة على إثر فصل السودا 5163محعيّة وطنيّة ألّفها الشباب الوطين السوداين عام  .5

الرافعي، : راجع)االستعمار الربيطاين واالنضمام إىل مصر يف احلركة الوطنيّة وحتقيق اجلالء عن وادي النيل 

 .(526-525، صص5ج ،5132
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معاين سامية كالوطن واجلهاد والرفض واإلباء االعتبار أنّ لفظة النيل تبعث يف نفسيّة الشباب 

والكرامة، زد على ذلك أنّ ألسلوب التكرار الذي وظّفه يف شعره أثراً بيّناً لتعزيز مكانة النيل 

 .الرمزيّة يف أذهان شباب الوطن

ليس يف »: يف مصر، واليت يقول عنها سيد قطب« البداري»وقعت حادثة مأساويّة يف مركز 

هذه املأساة الوحشيّة اليت مثّلها مأمور البداري املقتول مع أهايل البداري  مصر من ال يذكر

يتذكر سيد قطب يف إحدى قصائده  .(615، ص5116قطب، )« ...عامّة؛ وسجني البداري خاصّة

الوطنيّة هذه الواقعة فيندّد بالظلم والقمع الذي يُمارس حبقّ األبرياء يف ظلّ الدفاع عن حقوق 

شاعر األشخاص واملؤسّسات اليت تدافع عن حقوق احليوانات بلهجة ال ختلو خاطب ال. البشر

ما بالكم تتحمّسون على حقوق القطط والكالب، وال تكترثون  :من الغرابة والدهشة، فيقول

ما بال مصر  :مثّ يُضيف قائالً !زحون حتت سياط القسوة والتعذيب؟باألناس الذين يتألّمون وير

ملاذا يف مصر يكافأ اجملرم بدل ! ورفاهيّة بينما شعبها يقتل ويضطهد؟ أنّ كالهبا تعيش بأمانٍ

ماذا جرى على مصر حيث حلّت املساوئ والفحشاء حملّ ! أن يُحاسب ويُعاقب على جرميته؟

وماذا خطب مصر أنّ الرذائل اليت مألت أرجاءها تقضي على الكرامة ! القيم واألخالق؟

يف هذه األبيات حيدث « مصر»ال خيفى أنّ تكرار لفظة و! وتسفك دماء الكرماء والصاحلني؟

 : يف أذن السامع إيقاعاً يشبه عويل الثكلى اليت ترثي ولدها املفجوع، فيقول الشاعر

 يَــــــا أيُّهَـــــــا الـرُّفَـقَـــــــاءُ بِـــــــاحلَيْوَانِ لَــــــا 

ـــايَةً     ــابُ رِعَـ ـــى الكلَـ ــدْ تَلْقَـ ــرَ قَـ ــي مِصْـ  فِـ

ـــ     ـــسِيءُ جَ ــى املُـ ــا يَلْقَـ ــرَ لَـ ــي مِصْـ  ـزَاءَهُفِـ

ـــنْ      ــارِيخُ مِ ــظُ التَّ ــا يَحْفَ ــا لَ ــرَ مَ ــي مِصْ  فِ

 لَــو فِـي مِصْــرَ بَعْــضُ كرامَــةٍ ! فِـي مِصْــرَ 
 

ـــأْلَمُ   ــــــــــاً تَـئِــــــــــنُّ وَتَـــــــ ـــنْسَوْا أُنَاسِيَـّ  تَـــــــ

ــــــــمُ    ـــعْبُهَا وَيُحَطَـّ ـــيْنَا يُحَــــــــقَّرُ شَـــــ  !بَـــــ

ــا بَــــــــلْ يُكـافَـــــــــأُ دُونَــــــــهُ وَيُكــــــــرَّمُ      لَـــــ

 ا وَفُــــــحْشٍ يُكتَــــــــمُ فُحْـــــشٍ يَعِــــــجُّ بِهَــــــ  

ــدَّمُ    ــا الـ ــى جَوَانِبِهَـ ـــارَ عَلَـ ــبَتْ وَفَــ  !غَضِـ
 

(616ص، 5116قطب، )   

، حيثّ الشاعر مصر على الثورة واالنتفاض، ألنّها ما كانت يوماً «صوت الوطنيّة»يف قصيدة 

والنيل صار ماؤه  ذليلة مهينة، وألنّه مل يعد هناك وقتٌ للكسل أو البكاء، فالدنيا كلّها تتحرّك وتثور،

نقماً ساخطاً ينتظر مَن يقذف فيه من األعداء؛ فيقول بأسلوب قويّ ومؤثّر نسمع فيه جلجلة الرعود 

وهو يقصد )القاصفة وولولة الرياح اهلوج وزجمرة العواصف السود؛ يتوجّة الشاعر إىل مصر 

لصروف اليت مرّت هبا؛ حيث مل يأن هلا أن تفور بعد كلّ هذه املصائب واأ :إيّاها سائالً( أبنائها



  719  (دراسة وتحليل في خصائصه الشعريّة) يد قطب شاعرا  س

 

انقلبت األمور واضطربت األحوال وسوّدت األهوال آفاقَ البالد كلّها، فالنيل األزرق غضب وملّ هذا 

الصمت اجلنائزي، لكنّ مصر ظلّت غارقة يف هلوها ومرحها وعندما صاحت واستيقظت من نومها 

ترجم مصر هذا البكاء والعويل إىل أخذت تبكي وتُعول على حاهلا املأساوي، ويتمنّى الشاعر لو تُ

إقدام وشجاعة وانتفاضة؛ ألنّ البكاء والعويل ال جيديان وال طائل حتتهما، فهي إمّا أن تثور وتُحطّم 

 : القيود ويفوز باحلرية والكرامة العيش وإمّا أن تظلّ مقيّدة بالقيود مسلوبة اإلرادة صاغرة

ـــــــتْ الدُّنْيَــــــــــا فَمَـــــــاذَا تَرْتَقِــــــــبْ    ضَجَـّ

ــذِي   ــ ـــوْلِ الَـّ ــنَ اهلَــــ ــدُّنْيَا مِـــ  ضَـــــجَّتْ الـــ

ــى    ـــارَ إلَـــــ ـــلِ أوْ صَـــــ ــاءُ النِّيــــــ ــارَ مَـــــ  فَـــــ

 وأرَى مِصْــــــــــــــرَ تُعَــــــــــــــاين سَكــــــــــــــرَةً

ــا    مِصْــــرُ يَــــا مِصْــــرُ وَمَــــا يُجْــــدِي البُكــ

ــا فَادْرُجِــــــي     ــرُ أوْ لَـــ ــا مِصْـــ ــبَةٌ يَـــ  غَضْـــ
 

ــبْ؟     ــى تَثِـــ ــ ـــهَا حَتَـّ ــنْ أهْوالِــــ ــرُ مِـــ  مِصْـــ

 يعـــــــاً تَضْطَـــــــــرِبْتَـــــــرَك الـــــــدُّنْيَا جَمِ

ــهُ تُصَــــــــــبْ    ــمٍ أوْ نِقْمَـــــــــــةٍ مِنْـــــــ  حُمَـــــــ

ــــــــــتْ تَنْتَحِـــــــــــــبْ؟  وَإذَا تَصْـــــــــــحُو تَوَلَـّ

 غَضْــــــبَةٌ يَــــــا مِصْــــــرُ كاللَّيْــــــثِ وَثَـــــــبْ  

ـــرَب  يف قُيُـــــودِ الـــــذُلِّ وَارضَـــــيْ بِاحلَـــ
5
 

 

(614ص، 5116قطب، )   
 سيطرة احلبّ العرفاين يف شعره 

ار العام الذي حترّكت فيه فلسفة الشاعر يف احلياة، حتدّث سيد قطب عن املرأة يف اإلط

فاعترب املرأة السرَّ الذي فتح بينه وبني احلياة، واحلبّ الذي حتدّث عنه هو احلبّ الطاهر 

يالحظ يف . العفيف، اخلالد الذي يرتفع باإلنسان عن خطل اجلسم إىل عامل النور والضياء

مزاً موحياً دالّاً على احملبوب احلقيقي، وهو اهلل شعر سيد قطب الغزيل بأنّ احلبّ عنده كان ر

إذ أنّ الشاعر يعترب احلبّ جوهراً مكنوناً وقدسيّاً يف هذا الكون، كان مأواه . سبحانه وتعاىل

احلقيقي يف السماء وفوق العرش، واملؤشّر الصادق الذي يدلّ على أنّ حمبوب الشاعر هو اهلل 

لّ مكوّناته اإلنسانيّة ومقوّماته البشريّة من الروح والنفس سبحانه دون سواه أنّه أذاب وأفىن ك

والفكر واجلسد واخليال يف احلبيب، فال يتناسب هذا التعبري مع ما يوجد يف منظومته الفكريّة 

 :إلّا إذا اعتربنا احلبيب معبوداً أسلم له مَن يف السموات ومن يف األرض، فيقول عن ذلك

ــي    ــدْ سَــــــمَتْ رُوحِــــ ــبٌ قَــــ  إلَيْــــــه  وَحَبِيــــ

ــتُ الــــــــنَّفْسَ والفِكـــــــــرَ عَلَيْــــــــه     ووَقَفــــــ
 

ــدتُ الطُّهْـــــــرَ فِيـــــــهِ واجلَمَـــــــالْ      وعَبَـــــ

ـــالْ   واألمَــــــــــــاينَّ وأطْيَــــــــــــافَ اخلَيَــــــــــ
 

(41، ص5116قطب، )   

وهذه النظرة إىل احلبّ ختتلف عمّا يعنيه اآلخرون من دُعاة احلبّ اإلباحي، حيث إنّهم 

                                                        

 .سلب األموال وكلّ ما يُملك: احلَرَب .5
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ما يرفض سيد قطب أن يكون حبّه اهلوى واهلوس يستغرقون يف العشق الشهواين ولوازمه؛ بين

الذي يُراودُ الشعراء واليت تتعلّق غالباً ما بالعشيقات البشريّة واحلبّ اجلسدي املاجن، فالعرائس 

اليت مييل إليهنّ الشعراء املاجنون يتصرّفن يف أغلب األحوال تصرّف البغايا واملومسات، ولكن 

 : اإلهلي الذي يترفّع عن الدنايا والشهوات املُخزية سيد قطب يتحدّث يف أشعاره عن احلبّ

ــــــاً    ــرْتُ احلُــــــــبَّ قُدْسِـــــــيَّاً نَقِيَـّ  إنْ ذَكـــــ

ــاً  ــــــــ ــــــــــين أُدْرِكــــــــــــهُ رُوحَـــــــــــــاً خَفِيَـّ  إنَـّ

ـــــــــــاً    ـــاً فَرِيَـّ ــمْ يَبْغُونَــــــــــــهُ إثْمــــــــــ  وَهُـــــــــ
 

 حَسَــــــــبَوهُ مِــــــــنْ خَيَــــــــالِ الشُّعَـــــــــرَاءع     

ــــــــمَاءع     يَهْـــــــــبِطُ األرْضَ وَمَـــــــــأْوَاهُ السَـّ

 !تَــــــــــــــدَى يف أثْـــــــــــــوابِ البِغَــــــــــــــاءع يُرْ
 

(34ص، 5116قطب، )   

  :فهو ظلّ وفيّاً هلذا احلبّ السماوي إىل أن مات دونه شهيداً

ــاهِراً    ــاً طَــ ـ ــبِّ عَفَـّ ــدَ احلُــ ــونُ عَهْــ  سَأصُــ
 

ــا    ــهِيداً مُغْرَمَــــ ــوتَ بِــــــهِ شَــــ ـــــى أمُــــ  حَتَـّ
 

(31ص، 5116قطب، )   

طاق األرض أو عامل الناسوت الذي يشاب واملعشوقة اليت يتودّد إليها سيد قطب خارجة من ن

 فيه احلبّ بالشوائب اجلسديّة بل معشوقة الشاعر يسمو شأهنا وتعلو مكانتها وتفوق األرض والسماء

 :ومَن فيهما، وهي اليت مسّاها سيد قطب رسوالً من رُسل احلياة اليت متثّل معجزة نبويّة

ـــــــا رَسُــــــــولُ احلَيَــــــــاةِ   وَمَــــــــا أنْــــــــتِ إلَـّ
 

ــــــــــك    مُعْجِـــــــــــزَةٌ مِـــــــــــنْ نَبِــــــــــــيْ وَحُبُـّ
 

(523ص، 5116قطب، )   

 التأثّر بنغمات احلافظ الشريازي الغزلية

إقبال األدباء والنقاد املصريني السيّما سيد قطب على ديوان حافظ وغزليّاته
8
ينطلق من  

شوق دفني لديهم إىل تراث الشرق خلصلتهم الشرقيّة العميقة، ولسأمهم من كثرة ما طالعوه من 

إنّ فكرة حافظ . ت األدب األوريب اليت ال تنسجم يف كثري من نفحاهتا مع روح الشرقينيترما

الشريازي ورؤيته العرفانية تتّفق والنظرةَ الروحيّة لدى سيد قطب
1
إذ يصرّح بأنّ عنايته بدراسة  ؛

ندوي، ن العنقالً ) نفسه من مناهل هي أقرب إىل الروحأشعار الشرقيني، إنّما باعثها هو أن يروي 

                                                        

ريب وهو يضم منظومة ومنثورة إلبراهيم أمني الشوا« أغاين شرياز»ترجم هذا الديوان يف مصر على عنوان . 5

 .ألشعار حافظ الشريازي

إذ يقول سيد قطب بأن العقّاد كان رجالً  ؛وهذا التطلّع الروحي كان نقطة اختالف سيد قطب مع أستاذه العقّاد .6

 .(521ص ،6225ن الندوي، عنقالً )فكريّاً حمضاً ال ينظر إىل مسألة وال يبحث فيها إال عن طريق الفكر والعقل 



  717  (دراسة وتحليل في خصائصه الشعريّة) يد قطب شاعرا  س

 

إىل الغناء  ــ مع حافظ ــلقد أخلدتُ »: يقول سيد قطب متحدّثا عن حافظ وغزله .(521ص ،6225

العذب بروح صادقة، ال تكدّرها شوائب احلياة، وال مهوم العيش، وال أحقاد الناس، وال تفسدها 

 .(21ص ،5114قطب، )« كذلك غواشي القلق، وال مهوم الفكر، وال اجلدل الذهين العقيم

يرى سيد قطب أنّ أشعار حافظ ستعمل على تغذية الشعر العريب بالروح الغنائية بعدما 

غرق الشعر العريب احلديث يف موجة فكريّة ويعتقد أنّ سبب طغيان هذه املوجة يعود إىل 

اهتمام الشعراء املعاصرين مبواكبة موجة األسلوب اللفظي أو اإليقاعي اليت اهتمّت باحملسّنات 

 .(22ص، 5116قطب، ) ي ال يتّسم باحلياة وال باجلديّةاجلوفاء واإليقاع املوسيقي الذالبديعيّة 

يشري سيد قطب إىل خصائص أشعار حافظ الشريازي البارعة وميزاهتا وما فيها من عطاء 

 :(وبعدها 25ص، 5116انظر، قطب، )للعامل العريب، ويركز على النقاط التالية 

 .ثارة ألوان جديدة من التفكري وفنون من الشعور اخلصبزيادة ثروة األدب العريب، وإ -

 .زيادة رصيد الغناء يف الشعر العريب -

 .استرواح عطر الشرق البعيد وبساطته ومرحه، وغيبيّته وتصوّفه -

هذا االهتمام لشعر حافظ وغزله انعكس بوضوحٍ يف غزليّات سيد قطب، نذكر مناذج 

 :ها يف غزل حافظ الشريازي يف اهلوامشمنها يف شعر سيد مع اإلشارة مبا شاهب

إنّ احلبّ سبب الغىن -
8
 : 

 وَأشْــــعَرتِنِي مَعْنَــــى الطَّلَاقَــــةِ وَالرِّضَــــا    
 

 وَمَعْنَــــى الغِنَــــى عَــــنْ كــــلِّ آتٍ وَغَــــابِرِ      
 

(16، ص5116قطب، )   

االستشهاد يف سبيل احلبّ -
1
 : 

ــاهِراً    ــاً طَــ ـ ــبِّ عَفَـّ ــدَ احلُــ ــونُ عَهْــ  سَأصُــ
 

ـــــى أمُــــــوتَ   بِــــــهِ شَهِيـــــــداً مُغْرَمَــــــا  حَتَـّ
 

(31ص، 5116قطب، )   
احلرية من املعشوق -

7
 : 

ــائرٌ قَلِـــقٌ   ــي حَـ ــا أنْـــتِ؟ إنِـّ  مَـــنْ أنْـــتِ؟ مَـ
 

ــاك؟    ــ ــي سِـــــفْرِ أفَـّ  أأنْـــــتِ أُسْـــــطُورَةٌ فِـــ
 

(652ص، 5116قطب، )   

                                                        

 ودشكند گداى تاج سلطنت مىدت هدگوش چو  روه گرچه فقيرم ببين به دولت عشق :حافظ غزليف   .5

 به خاك ما گذري كن كه خون ماست حالن يديتيل عشق تو شد حافظ غريب ول :يف غزل حافظ .6

 ددددددرع  مدان حيددددو كمددل تددوص دددددرع  مددان حديدددو نهدق تدعش :يف غزل حافظ .4
 ددددرع  مددان حيددر حدر سدم بدددده ردآخدددل كدددان وصددح هدو غريدب



771   05171 صيف الثاني0 العدد العاشرةا0 السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

وجود املعشوق؛ سبب اخللق واحلياة -
8
 : 

ــتِ لِنَحْيَـــــــا     ــيت خُلِقْـــــ ــــ ــتِ الَـّ ــيَ أنْـــــ  هِـــــ
 

ـــ   ــي ظِلَــ ــيد؟  فِـــ ــاءِ الرَّشِـــ ــنَ الوَفَـــ  الٍ مِـــ
 

(522ص، 5116قطب، )   

وردت بعض االصطالحات العرفانيّة يف غزل سيد قطب واليت نراها يف غزل حافظ 

 :الشريازي بعينها؛ نذكر مناذج منها على سبيل املثال ال احلصر

«حجاب»لفظة -
1
 : 

ــفْتِ ضَــــــمَائرِي    ــزَةٍ كشَــــ ــأَيِّ مُعْجِــــ  فَبِــــ
 

ــتُورِ؟ وَجَلَــــــــوْتِ كــــــــلَّ مُ  ـــــــبٍ مَســــــ  حَجَـّ
 

(14ص، 5116قطب، )   

«وجود، وعدم»اصطالح  -
7
 : 

ــتِ    ــي نَبَضْـــــ ــتِ الَّتِـــــ  "بِـــــــالوُجُود "ألَسْـــــ
 

ـــــــاخِرَه" العَــــــــدَمِ"فَشَــــــــقَّ قُــــــــوَى    السَـّ
 

(521ص، 5116قطب، )   

«مع، وتفرقة»اصطالح  -
7
:  

 هَكـــــــذَا الـــــــدُّنْيَا اجْتِمَـــــــاعٌ وافْتِــــــــرَاقٌ   
 

 !شَقَـــــــــاءوَهِــــــــيَ آهَـــــــــاتٌ وَذِكــــــــرَى وَ  
 

(513ص، 5116قطب، )   

 التأثّر مبدرسة العقّاد الشعرية

يعدّ العقّاد أستاذ جيل، ورأس مدرسة، تأثّر به كثري من الشعراء الذين عاصروه والذين 

 «هو أشبه تالميذ العقّاد به»قطب جاءوا من بعده، ولكن نستطيع أن نقول بإن سيد 

أعجب سيد بداية  .(122ص ،6222اجليوسي، )  بهوأكرب املُعجبني ،(551ص ،5352عبدالسالم، )

، ويصف العقّادَ بأنه أفضل شاعر وأقوى أديب يف مصر «العقّاد»مسريته األدبية مبدرسة 

على هذا األساس، نرى بوضوحٍ تأثري العقّاد على سيد قطب يف شعره  .(16، ص5116البدوي، )

، 5116البدوي، : راجع)عشرين موضعاً  التشابه بني عناوين قصائد الشاعرين يف أكثر من. وأدبه

والكثري من موضوعات شعرمها ومعانيه، يدلّ على هذا التأثري والتأثّر بني  (561-561صص

                                                        

 عكو روحي است كه بر عظم رميم افتادست ى دمداي عيس البمدو بر يديد ت ايهدس:يف غزل حافظ .5

 حجاب رودخوشا كسي كه در اين راه بي ان برخيزدحجاب راه توئي حافظ از مي:يف غزل حافظ .6

 ايماين همه راه  مده "وجود"تا به ايليم  "عدم"ره رو منزن عشقيم وز سر حد  : يف غزل حافظ .4

 به حكم  نكه چوشد اهرمن سروب  مد وعدا شوي مجمدز فكر تفريه باز  ي ت : يف غزل حافظ .3



  775  (دراسة وتحليل في خصائصه الشعريّة) يد قطب شاعرا  س

 

فمثالً رثاء احليوان الذي كان أحد املضامني الشعرية لدى العقّاد، انعكس . العقّاد وسيد قطب

اطفة حارّة تفيض باحلزن واألسى متضمّناً ع« بيجو»يف شعر سيد قطب؛ إذ يرثي العقّاد كلبه 

على الكلب الفقيد، وتدلّ على املزنلة اليت كان يتبوّؤها عند صاحبه، كما تدلّ على عظم 

هرّه « موت سوسو»يرثي أيضاً سيد قطب يف قصيدة  .(521ص ،5136العقّاد، : راجع)مصابه عنده 

 : الذي انطفأت فيه شعلة احلياة ويقول

ــــــ   لُوعِ احلَيَـــــــاةُلَقَــــــدْ هَمَـــــــدَتْ يف الضُـّ

ـــونِ   ــابَ لَأالؤُهَــــــــا يف العُيُــــــ  وَقَــــــــدْ غَــــــ

ــاه   ــةٌ يف حَشَـــــــ ـــتْ نَأْمَـــــــ ــدْ سَكنَـــــــ  وَقَـــــــ
 

ــبُ أوْ يَخْفُــــــــقُ     ــا يَرْجُــــــــفُ القَلْــــــ  فَمَــــــ

 فَمَـــــــــا تَرْمُـــــــــقُ الكــــــــــوْنَ أوْ تَبْــــــــــرُقُ   

 فَمَـــــــــــا عَـــــــــــادَ يَقْفِـــــــــــــزُ أوْ يَمْـــــــــــرُقُ
 

(621، ص5116قطب، )   

يف حقائق املوت واحلياة منها إىل الرثاء، إذ ال تظهر هذه املرثية كانت أقرب إىل التأمّل 

 .فيها عاطفة الشاعر حنو هذا احليوان، وال حتدّثنا عن شيء من صفاته وأحواله

 توظيف الشعر القصصي 

الشعر القصصي هو الذي يعتمد يف مادّته على ذكر وقائع وتصوير حوادث يف ثوب قصّة 

فالشاعر القصصي قد يطوف حبياته . أشخاصهاتساق مقدّماهتا، وتُحكى مناظرها وينطق 

حادث من احلوادث تنفعل به نفسه وتتجاوب له مشاعره ويهتزّ إحساسه، فيعمد إىل تصوير 

فاجي، اخل) طها ويرسم ألواهنا ويطرز حواشيهاهذا احلادث كما تَمثّلَ لديه يف قصّة ينسج خيو

يّزاً، حتكي بأمعها قصّة خياليّة فالقصيدة القصصيّة صارت نوعاً أدبيّاً متم .(12، ص5116

إذ من الطبيعي أن يعتمد الشاعر على عنصر اخليال وقد يبين من جتربة  ؛أكثر منها واقعيّة

 .كامالً خياليّة عمالً فنيّاً

نرد يف ديوان سيد قطب القصائد اليت حيكي خالهلا الشاعر قصّة خياليّة، يُبدي خالهلا 

كانت من أهمّ « السرّ أو الشاعر يف وادي املوتى»فالقصيدة . نافكاره وآراءه جتاه احلياة والكو

اعتاد الشاعر أن »: يف البداية يقدّم سيد قطب على هذه القصيدة فيقول. هذا النوع من الشعر

تكون عند مغرب مشس، وقبل يتردّد كثرياً على وادي املوتى يف أوقات خمتلفة، أكثر ما 

كر بأنّه منذ ستّة أعوام ويف جنح الليل ذهب إىل حِمى مثّ يذ .(563، ص5116قطب، )« !طلوعها

املوتى ولكنّه أحسّ بالرهبة وساوره الوجل، وشَعرَ كأنّ أصواتاً من وراء احلفائر تتناجى، مثّ 

عاد الشاعر صامتاً واماً من وادي املوتى ولكن مل يستطع أن يفسّر . توجه إليه اخلطاب
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هذا الشعور شعراً، بعد أن زال الكثري من روعته، ويصوّر ما حدث، حىت استطاع أن يترجم 

 : ووصل إىل الدرجة اليت يستطيع هبا التعبري؛ يقول الشاعر يف مقدّمة القصيدة

ـــرِ     ــالَ املَقَابِـ ـــارِي خِلَـ ــارِقُ السَـّ ــنِ الطَـّ  مَـ

ــةِ الــدُّجَى   ــذْعُورُ يف وَحْشَ ــلُ املَ ــنِ الوَجِ  مَ

ـــوَهُ    ــدَّيَاجِريِ خَطْـــــ ــك الــــ ـــلُ يف تِلْــــ ـــ  يُنقِـّ
 

ـــرِ؟    ــدُّجْنَاتِ عَابِــــ ــةِ رُوحٍ يف الــــ  كخَفْقَــــ

ــهُ األوْهَـــــــامُ يف كــــــلِّ خَاطِــــــــرِ؟     تُقَلِّبُــــ

ــسِ املُحَـــاذِرِ؟    ــرُ يف هَمْـــسٍ كهَمْـ  وَيَخْطُـ
 

(561ص، 5116قطب، )   

 ؛استغرابه عن به يعبّر الذي االستفهام أسلوب مُستخدماً للقصيدة املقدّمة هذه يف الشاعر أشار

وكأنّه روح متمرّدة أو شبح من األشباح، مثّ يتحدّث وهو  ،ملقابر وسط الظالم احلالكإذ أنّه ارتاد ا

مازال يستخدم صيغة االستفهام ويشري إىل خوفه ورعبه يف تلك الليلة القامتة حيث انتابته األوهام 

خيطو الشاعر أثناء تلك األهوال خطواتٍ قصرية مضطربة ويتمشّى مشياً . وأخذت به كلّ مأخذ

 .عاً وكأنّه بقرة وحش مذعورة متشي هبدوء وتتنفّس أنفاساً متقطّعة تتخلّلها مهسةواد

 يف شعره« التكرار»كثرة ظاهرة 

انتشرت ظاهرة التكرار يف الشعر احلديث كثرياً واختذت موقفاً بارزاً يف بناء النص والتعبري 

، 5112فضل، )رية عن ضمري الشاعر؛ فإنه ميثل عنصراً جوهرياً حامساً يف الصياغة الشع

ترُبز اجلوانب  ،(561، ص6222العبد، )« يعدّ وسيلة بالغية ذات قيم أسلوبية خمتلفة»كما  .(625ص

أحد األضواء الالشعورية اليت »فالتكرار . اليت يريدها الشاعر وتكون أقدر على محل مراده

يف شعر سيد قطب، و .(34، ص5114املالئكة، نازك )« يسلطها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها

يكون ألسلوب التكرار حضوره املكثف، األمر الذي دعانا إىل رصد هذه الظاهرة عنده وعدّه من 

 :نضرب بعض األمثلة من وجود التكرار يف شعر سيد قطب. ميزات شعره اخلاصّة

 فمثالً يف تكرار اجلملة يعمد الشاعر إىل عبارة معيّنة يكرّرها يف أثناء النص وبشكلٍ يهيّئ

وقد استثمر سيد قطب هذا النمط ليتغنّى مبشاعره . هلا فرصة ليعبّر عن حالة يريد هو بثها

( إذهب وخلِّفين)، يكرّر الشاعر ملتني (زَفراتٌ جاحمةٌ مكبوحة)وعواطفه، ففي قصيدة 

 : مرّتني، تعبرياً منه عن قشعريرة اغترابه املرير

ـــــــــماً    اذْهَــــــــبْ وخَلِّفْنِــــــــــي هُنَـــــــــا مُتألِـّ

 بْ وخَلِّفْنِــــــي تَــــــذُوبُ حُشَاشَــــــتِياذْهَــــــ
 

ــا    ــا مُتَجَهِّمَــــ ــي سَــــــمْحاً وَلَــــ  !لَــــــا تَلقَنِــــ

ــا   ــنْ قَرَارتِــــــهِ دَمَــــ  وَيَــــــبُضُّ قَلْبِـــــــي مِــــ
 

(33، ص5116قطب، )   
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لكي يعبّر عن أمله ومرارته « اذهب وخلّفين»كما يبدو يف هذين البيتني كرّر الشاعر تعبري 

ما يئس الشاعر من مالطفة احملبوب وعطفه عليه يطرده من سوء معاملة احملبوب إزاءه، فحين

من نفسه طالباً منه بإصرار أن يتركه وشأنَه حتّى يقضي ما تبقّى له من سويعات حياته األليمة 

 .  ويلفظ أنفاسه األخرية

رمق سيد قطب املوهوب برهافة احلسّ ودقّة الشعور إىل السماء فاستلهم منها معانٍ 

، أنّ «يف السماء»ة لتجربة شعريّة موحية، كما صرّح سيد يف قصيدته سامية تشكل مادّة دمس

السماء أثارت يف نفسه أحاسيسه الدفينة وأهنضت خبايا روحه املستورة مثّ أراد الشاعر نقل 

هذه التجربة الفردية إىل املخاطب بأسلوب مُقنع ناجح فيلجأ إىل تقنية التكرار اللفظي 

مرّات يزيح الستار يف كلّ مرة عن جتربة شعوريّة كامنة يف  مخس( فإذا أنا)ويكرّر ألفاظ 

 : نفسه قائالً

ـــو بِهَــــا      ــيت تَسْمُـــ ـ ــرُّوحُ الَـّ ــا الــ ــإذَا أنَــ  فَــ

ــهِ     ـــو بِـــ ـــذِي تَجْلُـــ ــ ــورُ الَـّ ــ ــا النُـّ ــإذَا أنَـــ  فَـــ

ـــذِي يَحْـــــدُو بِهَــــا   ـــوْقُ الَـّ  فَــــإذَا أنَــــا الشَـّ

ـــدُو بِــــهِ      ــذِي تَشْــ ـ ــعْرُ الَـّ ـ ــا الشِـّ ــإذَا أنَــ  فَــ

ــــضُ وَاهلُــــدَى فَــــإذَا أنَــــ  ا اخلَيْــــرُ املُمَحَـّ
 

 دُنْيَـــــــا احلَيَـــــــاةِ لِأوْجِــــــــهَا املَنْظُــــــــورِ     

 تِلْـــــــك احلَيَــــــــاةُ غَيَاهِـــــــبَ الـــــــدَّيْجُورِ 

ــخُورِ   ـــك وَصُــــــ ــيْنَ مَسَالِــــــ ـــذُّ بَــــــ  فَتَغِــــــ

ـــرِ  ـــشُ بِالتَّعْبِيـــــــــ ـــوَةٍ وَتَجِيـــــــــ  يف نَشْـــــــــ

 وَاحلُــــــبُّ وَالنَّجْـــــــوَى خِلَـــــــالَ ضَـــــــمِريِ 
 

(14ص ،5116قطب، )   

ففي هذه األبيات يسمّي الشاعر نفسه الروح اليت هبا حيلّق من دنياه السفلي إىل حياة 

علويّة، ويشبّه نفسه بالنور الذي تنقشع به ظلمات احلياة احلالكة ومن مثّ يعبّر عن نفسه 

بالشوق الذي يدفع الشاعر إىل اجتياز طرق حياته الشائكة والوعرة، كما إنّ الشاعر عبّر عن 

األنشودة اليت يتغنّى هبا يف حالة مرحة ومثلة، وأخرياً جعل نفسه رمزاً للخري واهلُدى نفسه ب

واحلبّ وجنوى الضمري وال خيفى األثر الذي تتركه على السامع أسلوبيّةُ التكرار اللفظي اليت 

 .وظّفها سيد قطب لينقل هبا جتربته الشعورية إىل سامعيه يف صدقٍ ووفاء

 سيطرة احلزن على شعره

أفضى سيد قطب بوصفه شاعراً رومانطيقيّا على أشعاره طابع احلزن واالغتراب إلّا أن 

هذا احلزن ليس عاديّاً نراه عادة لدى الرومانسيني بل إنّ حزنه حزن فلسفي ينبع عن رؤيته 

اخلاصّة جتاه الكون والوجود؛ فهو يعبّر يف األبيات التالية عن مشاعر احلزن واألسى عندما 
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وصارخاً  قويّاً يعترب سيد قطب احلياة صدىً. اة الدنيا لُعبة كلعبة األطفاليرى احلي

لألصوات لو حبثتَ عن مصدرها لن جتين سوى اخليبة والتعب مثّ متضي أيّام الدهر يف 

نظر الشاعر يف رتابة وتكرار، حبيث كلّ يوم يكرّر نفسَه فلم يعُد يشعر أنّه حيّ يُرزق، ذلك 

يبعث األمل والرجاء؛ فالشعور الذي يتملّك الشاعر يف أغلب األحيان هو  ألنّه مل جيد فيها ما

أنّه كائن يضرب يف فالة موحشة هائماً على وجهه، ولكنّه مهما صار يف هذامل يزدد إلّا تيهاً 

 :وحرية، فيقول

 إيــــــهْ يَـــــــا دُنْيَـــــــا وَمَــــــا أنْــــــــتِ سِـــــــوَى  

ــجَّةٌ صَــــــــــاخِبَةٌ لَــــــــــا تَحْتَـــــــــــوِي     ضَــــــــ

 نْ مَبعَثِـــــــــــــهَافَـــــــــــإذَا فَتَّشْـــــــــــتَ عَـــــــــــ
 

 عَبَـــــــــثِ األطْفَـــــــــالِ فِيمَـــــــــا يَلْعَبُـــــــــونْ  

ـــــــــاتِ الـــــــــرَّنِنيْ   غَيْــــــــرَ أصْـــــــــدَاءِ قَويَـّ

 !لَــــــمْ تَجِــــــدْ شَــــــيْئاً تُخْبِيــــــهِ الوُكــــــونْ  
 

(521، ص5116قطب، )  

يُذكر أنّ احلياة اليت حتدّث عنها الشاعر هو حياة السواد من الناس الذين ال يرون منها 

ن دون أن يتوغّلوا يف بواطن احلياة وأغوارها، فتكون حياة هؤالء القوم إلّا شكلها وصورهتا م

رتيبة متعبة جدّاً فكأنّهم نيام كلّ ما يرونه حُلم من األحالم، ولذلك أراد سيد قطب يف أشعاره 

هذه أن يوقظ الناس من سباهتم وغفوهتم املستدمية، ويفتح عيوهنم أمام آفاق جديدة من 

من اجلدير بالذكر . رين على رؤيتها بأفكارهم القصرية وعقوهلم الضيّقةاحلياة مل يكونوا قاد

أنّ العبث الذي حتدّث عنه الشاعر ليس عبثاً حقيقيّاً ألّنه أنسان متديّن يؤمن مببادئ دينه 

الذي يؤكد أنّ العامل صنع اهلل الذي خلقه حبكمته وقدرته ورسم له غاية حكيمة، فما أبعدَ 

! الذي هو آية باهرة من خالق حكيم مدبّر خلَق كلّ شيء وأحسن خلقه العبث عن هذا الوجود

 : فيقول سيد قطب

 فَهُوَ بَعْثٌ مِنْ حَيَاةٍ خَامِــدَةْ/ دْ بُعِثْتُ اليَوْمَ أحْيَا مِنْ جَدِيدٍ ـقَ

 يف حَيَاةٍ رَاكدَةْ -لَهْفَ نَفْسِي / مَرَّ نِصْفُ العُمْرِ أوْ كـادَ يَزِيدُ 

 !مْ أجِدْ فِيهَا حَيَاهيف حَيَاةٍ لَ

 بَلَغَ العُقْمُ بِهَا أقْصَى مَـدَاه

 وَتَبَدَّتْ بَلْقَعاً مِثْــلَ الفَلَاه

(555ص، 5116قطب، )  
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 النتيجة

 :النتائج اليت متّ التوصل إليها عرب هذا املقال

شعر سيد قطب حيمل بصمات رومانسية متيل إىل األدب الشرقي العرفاين متأثّراً باألدب 

قّاد واحلافظ الشريازي إلّا أنّ الزنعة الرومانسية عند سيد قطب متتاز بالترابط املوضوعي الع

والوحدة العضوية بني أجزاء قصيدته واعتماده يف بناء القصيدة على اخليال اجملنّح ممّا جعل 

سيد  يعدّ التناص القرآين من أبرز التقنيات الفنيّة اليت عُين هبا. شعره لوحات تصويريّة فنيّة

قطب يف شعره والسبب يف ذلك ربّما يكون تأثّره الشديد بالتعاليم اإلسالميّة والقرآنيّة اليت 

للتشخيص دورٌ بارز يف شعره حيث . «يف ظالل القرآن»برز وبشكل أوضح يف تفسريه املسمّى بـ

إىل إنّه أضفى على قصائده روح احلياة واحلركة حتّى حتوّلت عناصر قصائده الفاقدة للحياة 

عناصر حيّة ترتبط ارتباطاً ديناميكيّا فيما بينها؛ فشعر سيد قطب أشبه ما يكون باملعرض 

الذي تُعرض فيه لوحات تصويريّة حيّة انتزعها الشاعر من مظاهر بيئته اليت عاشها منذ 

 .طفولته وحتّى بلغ أشدّه

ذي يتحدّث به سيطر على شعر سيد قطب احلبّ العرفاين بكلّ رموزه ودقائقه؛ فاحلبّ ال

الشاعر يف غزله ليس على غرار احلبّ اإلباحي الذي يتغنّى به شعراء الفسق واملُجون بل إنّه 

احلبّ الذي يقدّمه إىل احملبوب السماوي وهو بعيد كلّ البعد عن العشق الشهواين الذي يكثر 

فاستقى  يهتمّ سيد قطب بشعر حافظ الشريازي اهتماماً بالغاً. عند أصحاب الغزل اجلسدي

شعر حافظ وجبة شهيّة يتغذّى هبا الشعر العريب « سيد»يعترب . من مناهله العذب حتّى االرتواء

 .وإنّه مصدر إحياء استوحى منه الشاعر العريب املزيد من مفرداته ومضامينه العرفانيّة

وردت يف ديوان سيد قطب قصائد حيكي خالهلا قصّة خياليّة يبدي عربها أفكاره وآراءه 

ظاهرة التكرار متثّل عنصراً جوهرياً حامساً يف ديوان الشاعر، فيكون . اه الكون واحلياةجت

ألسلوب التكرار حضور املكثّف يف نسيجه الشعري واستخدم الشاعر هذه اآللية الفنية يف 

إذ هلا مفعوهلا الكبري يف إقناع املخاطبني دون أن يشعروا باملل  ؛عمليّة نقل جتاربه الشعوريّة

 .ضجروال
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: ، بــــريوت6ط .يف النقــــد واألدب؛ مــــذاهب فنيّــــة غربيّــــة عربيّــــة (. م5112)احلــــاوي، إيليــــا  .1
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ــي، عبـــدالرمحن   .51 ــاب الثـــورة املصـــريّة  (. م5132)الرافعـ ــاهرة .يف أعقـ مكتبـــة النهضـــة   : القـ
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778   05171 صيف الثاني0 العدد العاشرةا0 السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 .العلم للماليني دار: بريوت .قضايا الشعر املعاصر(. م5116) املالئكةنازك  .46

ــذكرات ســائح يف الشــرق العــريبّ  (. م6225)النــدوي، الســيّد أبواحلســن   .44 دار ابــن : دمشــق .مُ

 .كثري

 . مرييت للنشر واملعلومات: القاهرة .رة يوليوسيد قطب وثو(. م5111)النمنم، حلمي  .43

 .الفكر دار: بريوت .قضيّة الشعر اجلديد(. م6222)النويهي، حممد  .41

 .املعارف دار :القاهرة .تطوّر األدب احلديث يف مصر(. م5121)هيكل، أمحد  .42




