جملة اللغة العربية وآداهبا
السنة  ،52العدد  ،6صيف  5341هـ
صفحة 421 - 435

سيد قطب شاعراً
(دراسة وحتليل يف خصائصه الشعريّة)
فاروق نعمتي 0*5علي سليمي 02جهانگير أميري

7

 .5أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة بيام نور ،إيران
 6و  .4أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة رازي ،كرمانشاه
(تاريخ االستالم 6253/1/51 :؛ تاريخ القبول)6253/1/66 :

امللخّص
سيد قطب ،هذا األديب الناقد الذي نعرفه عرب تراثه اإلسالمي والقرآين ،أكثر من أشعاره وأدبه .بدأ حياته
شاعراً وشارك يف ميدان الشعر بعددٍ وافر من القصائ د اليت نشرت يف عدد من اجمللّات السائرة آنذاك ،مثّ جُمعت
يف جمموعة واحدة بعنوان "الشاطئ اجملهول" ،إلّا أنّ مكانته يف التفسري والعلوم اإلسالميّة غطّت شهرته األدبيّة
والشعريّة .ترمي مقالتنا هذه إىل الكشف وإزالة الستار عن أهمّ املقوّمات واخلصائص اليت تكوّن النسيج الشعري
لسيد قطب ،آخذاً بنظر االعتبار أنّ شعره مازال بكراً ،فهو أشبه ما يكون بطريق غري واضحة املعامل .وحناول يف
هذا املقال إعطاء صورة واضحة شفّافة لشعره ونفض غبار اجلهل عنه .يُذكر أنّ األسلوب الذي اعتمدنا عليه يف
إعداد هذا البحث هو املنهج التحليلي مع ذكر بعض مناذج شعريّة من ديوان الشاعر.

الكلمات الرئيسية
اخلصائص الشعرية ،سيد قطب ،الشعر املصري املعاصر.
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* الكاتب املسؤول

Email: faroogh.nemati@gmail.com
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مقدمة
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
فيها عن جانب من جوانب النفس ،أو نفذ من خالل جتربته الذاتيّة إىل مسائل الكون ،أو
مشكلة من مشكالت اجملتمع ،تتراءى من ثنايا شعوره وإحساسه« .فإثارة الشعور واإلحساس
مقدّمة يف الشعر على إثارة الفكر ،على النقيض من املسرحية والقصّة ،فإثارة الفكر من
طبيعة العمل الفين فيهما قبل إثارة الشعور ،ولذا كان موقف القاصّ أو املسرحيّ من املسائل
واملشكالت موقفاً حتليليّاً ،يف حني يظلّ موقف الشاعر يف تصويره جتميعيّاً أكثر منه حتليليّاً»
(غنيمي هالل ،5123 ،ص .)414فالشعر يعتمد على شعور الشاعر بنفسه ومبا حوله شعوراً
يتجاوب هو معه ،فيندفع إىل الكشف فنيّاً عن خبايا النفس أو الكون استجابة هلذا الشعور.
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 ،8األديب الذي قدّم حياته يف سبيل الدعوة اليت آمن هبا ،والذي مل تُلهِه
 .5سيد قطب إبراهيم الشاذيل ،وُلد عـام  ،5122يف قريـة «موشـا» مـن حمافظـة أسـيوط يف مصـر .ختـرّج عـام
 5144من دارالعلوم حامالً شهادة الليسانس يف اآلداب .التحق حبركة «اإلخوان املسلمني» وخاض يف معاركهم الـيت
بـدأت منــذ عـام  ، 5113بــدءاً مــن اعتقالـه يف نفــس السـنة ،عنــدما اتّهــم اإلخـوان مبحاولــة اغتيـال الــرئيس املصــري
«مــال عبدالناصــر» .أفــرج عــن ســيد قطــب يف عــام  ،5123ولكنــه عــاد إىل الســجن مــرة أخــرى وحُكــم عليــه وعلــى
جمموعــة مــن أعضــا ء اإلخــوان باإلعــدام ،ونُفــذ فيــه احلكــم يف فجــر اإلثــنني عــام ( 5122انظــر :اخلالــدي،5115 ،
صـص .)316-464لقـد مــارس سـيد قطــب حياتـه العلميــة أديبـ ًا وناقــد ًا ولكـن مل يعرفــه كـثري مــن النـاس إال كمفكــر
ومفسّــر إســالمي ،وذلــك مــن خــالل دراســاته اإلســالمية املتعـدّدة مثــل «يف ظــالل القــرآن»« ،العدالــة االجتماعيــة يف
اإلســالم»« ،معــامل يف الطريــق» و ....وقــد أُمهــل ثقافتــه األدبيّــة والنقديّــة مــن جانــب الكــثريين وبــذلك ،تــرك أدبــه
ومدرسـته النقديـة يف زاويــة النسـيان( .سـرباز ،5345 ،ص )36مــارس سـيد قطــب نظـم الشـعر يف فتــرة مبكـرة مــن
حياتــه ،فــأخرج ديوانــه األول يف عــام  ،5141وديوانــه الثــاين يف 5142؛ وكانــت الفتــرة مــن  5142إىل  ،5132فتــرة
ازدهار شاعريّته (حسني ،5114 ،صص .)541-542وله فضالً عن ديوانه آثار أدبية رائعة ،إليك مناذج منها:
أ) التصوير الفين يف القرآن الكرمي :أول كتاب إسـالمي لـه ،يقـوم علـى تقريـر القاعـدة العا ّمـة امل ّطـردة للتعـبري
القرآين ،وهي قاعدة «التصـوير الفنّـي»  ،حيـث يسـتخدم القـرآن طريقـة التصـوير يف خمتلـف موضـوعاته وأغراضـه.
وقد أثّر هذا الكتاب يف الدراسات البيانيّة اجلماليّة للقرآن ،اليت ظهرت بعده.
ب) مهمّــة الشــاعر يف احليــاة وشــعر اجليــل املاضــي :أول كتــاب نقــديّ كتبــه ســيد قطــب وهــو يف األصــل كــان
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احلضارة الغربيّة عن الصواب وإدراك ما فيها من حقّ وباطل ،بل منحته فرصة املقارنة بينها
وبني حضارة الفكر اإلسالمي الصحيح ،وكانت النتيجة أنّه آمن باألخرية عن يقني وثبات ،ونقد
األوىل وهامها انتقاد خبري وهجوم بصري .إنّه فوق هذا كان شاعراً ميلك املوهبة ،موهبة
اإلبداع والتذوّق ،خالل ثالثني عاماً مع الشعر ،غاص يف أعماق النفس البشرية فأخرج لنا
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
اإلنسان مستمتعاً منتشياً ،بل يذوب وجداً مع واقع الدنيا.
يف هذا املقال ،نستقصي اخلصائص وامليزات الفنيّة يف شعر سيد قطب 8وحناول اإلجابة
عن السؤال التايل:
ما هي خصائص شعر سيد قطب وميزاته؟

دراسات سابقة
هناك دراسات وكتب كثرية تدرس اجلانب الديين من شخصية سيد قطب ،ولكن ميزاته
األدبية مل حتظ بالعناية كما هو حقّه؛ فهناك مقاالت وحبوث ،نذكر منها على سبيل املثال
وال احلصر:
«سيد قطب؛ الكاتب املصري املعاصر» للكاتب علي منتظمي (جملة كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،جامعة طهران ،اخلريف والشتاء 5421ش)؛ يتحدّث فيها عن بعض احملطّات من حياة سيد
حماضرة ألقاها يف قاعة كلية دارالعلوم وطبع هذا الكتاب سنة 5144م .حتدّث سيد قطب يف هذا الكتاب عن :مهمّة
الشاعر يف احلياة ،من هو الشاعر؟ ،اخليال يف الشعر ،ذوق الشاعر ،التعبريات الشعرية ،وشخصيّة الشاعر.
ج) كتــب وشخصــيات :كــان يف األصــل مقــاالت نقديــة كتبــها املؤلّــف يف جملّــات خمتلفــة كالرســالة ،واملقتطــف،
وغريمهــا ،مثّ طبعهــا هبــذا العنــوان ســنة  5132م واختــار يف الكتــاب شخصــيات أديبــة وتص ـدّى لتحليــل ونقــد هــذه
الشخصيّات وآثارهم الشعرية والنثرية.
د) النقد األديب؛ أصوله ومناهجه :هذا الكتاب كان أهمّ أثر نقدي لسيد قطب والذي طبع سنة 5131م .حتدّث
املؤلف يف هذا الكتاب عن مناهج النقد األديب
هـ) املدينة املسحورة :قصّة خياليّة أسطوريّة ،استوحاها من قصص ألف ليلة وليلة.
 .5كان اعتمادنا يف هذه املقالـة ،علـى ديـوان سـيد قطـب ،الـذي معـه وقـدّم لـه «عبـدالباقي حممـد حسـني» يف
جملد واحد وطبعه سنة 5116م .هذه األعمال الشـعرية جُمعـت مـن مصـادرها األصـلية ،وهـي الـدوريات الـيت كانـت
ينشر فيها أشعار سيد قطب ،مثل :الرسالة ،وأبولو ،واألهرام ،واألسبوع ،وغريها من اجملالت والصحف.
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قطب والتعريف ببعض آثاره« .نظرة إىل املراحل واخلصائص النقدية لسيد قطب» للكاتبني
خليل پرويني وحسين چراغي وب (جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا ،الصيف5411 ،ش)؛
يتحدّث فيها عن آراء سيد قطب النقديّة وميزاهتا« .قياس خاصية تنوع مفردات يف األسلوب:
دراسة تطبيقية لنماذج من كتابات حممد مندور وسيد قطب وحممد غنيمي هالل» للكاتب
هومن ناظميان (جملة اللغة العربية وآداهبا ،شتاء 5362هـ)؛ كانت هذه املقالة دراسة لغويّة يف آثار
هؤالء األدباء ومنهم سيد قطب« .سيد قطب وتراثه األديب والنقدي» للكاتب حسن سرباز
(جملة اللغة العربية وآداهبا ،جامعة طهران (فرديس فارايب) ،ربيع وصيف 5345هـ)؛ يتحدّث عن
التأليفات األدبيّة والنقديّة لسيد قطب« .أصداء شعر العقّاد يف شعر سيد قطب» للكاتب حسن
أمحد عبداحلميد (جملة كلية اللغة العربية ،القاهرة5352 ،هـ)؛ هذه املقالة رصدت بعض
التشاهبات بني شعر سيد قطب والعقّاد« .خصائص التصوير الفين يف شعر سيد قطب»
للكاتبني كمال أمحد غنيم ،وحنان أمحد غنيم (جملة اجلامعة اإلسالمية ،غزة6221 ،م) .يتحدّث
فيها عن بعض اجلماليّات الفنيّة والبالغيّة يف شعر سيد قطب« .أسلوبية التكرار يف التعبري عن
شعور االغتراب :شعر سيد قطب منوذجاً» للكاتبني جهانگير أميري وفارو نعمتي (جملة جامعة
القدس املفتوحة ،فلسطني (راماهلل)6256 ،م) .تدرس هذه املقالة شعر سيد قطب من الناحية
األسلوبيّة اليت تعبّر عن احلس االغترايب لدى الشاعر .يف كلّ هذه املقاالت والبحوث مل تدرس
املعامل الفنيّة واخلصائص الشعريّة يف شعر سيد قطب وهذا املقال سيتولّى إجناز هذه املهمّة
وهو يكاد يكون جديداً مبتكراً يف هذا اجملال.

سيد قطب وشعره
بدأ سيد قطب يكتب الشعر ،ونشر ديوانه األوّل «الشاطئ اجملهول» سنة 5141م .اختيار
هذا اإلسم للديوان ربّما يرجع إىل أنّ الشاعر «يرى أنّ احلياة هي حبرٌ جمهول الكنه
واحلقيقة والغاية ،وإنّه هو يقف على شاطئ ذلك البحر اجملهول» (اخلالدي ،5115 ،ص.)666
ولكن «مل حيقّق هذا الديوان جناحاً يتساوى مع ما حقّقته دواوين أبناء جيل سيد قطب ،ومل
يتوقّف أحد من النقاد الكبار أمام هذا الديوان» (النمنم ،5111 ،ص ،)61حتّى إنّ البعض
وصف أشعاره «بضعف التعبري أحياناً ،وخطابيّته وتقريريّته أحياناً أخرى» (شلش،5113 ،
ص .)64لكن كلّ هذا يرجع إىل غلبة الساحة الدينية والسياسية على شخصية وفكر سيد
قطب وجتاهل مقدرته الشعريّة واألدبيّة.
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يف احلقيقة ،اتّسم شعر سيد قطب «بعمق النظرة إىل مشكالت الوجود ومظاهر احلياة،
وبالتوهّج العاطفي وصدق التعبري عن النفس» (هيكل ،5121 ،ص ،)416وكان مييل يف شعره إىل
استخدام الصور والظالل وإضفاء احلياة على اجلمادات ،وبذلك يُعدّ من الشعراء املصورين،
وال غرابة يف ذلك؛ ألن التصوير والتخييل هو الصفة الغالبة على أسلوبه ،وإنّ هلذه الصفة
جذوراً عميقة راسخة يف نفسه وشعوره وخميلته وأحاسيسه (اخلالدي ،5111 ،ص .)12تناول سيد
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
العموم رقيقة عذبة تنأى عن املفردات الغريبة .وسرّ الكلمة عنده يكمن يف استمدادها من
ضمائر الشعوب ،ومن مشاعر اإلنسان ،ومن صرخات البشريّة ،ومن دماء املكافحني األحرار؛
إذ يقول« :إنّ السرّ العجيب ليس يف بريق الكلمات وموسيقى العبارات؛ إنّما هو كامنٌ يف قوّة
اإلميان مبدلول الكلمات وما وراء املدلوالت! إنّه يف ذلك التصميم احلاسم على حتويل الكلمة
املكتوبة إىل حركة حيّة واملعىن املفهوم إىل واقع ملموس» (قطب ،5112 ،ص.)541
يظهر من شعر سيد قطب أنّه أميل إىل التجديد يف شعره منه إىل احملافظة ومييل إىل
الرومانسيّة باجتاهيه الذهين املتأثّر مبدرسة «الديوان» وشخصيّة العقّاد ،والوجداين املتأثّر
مبدرسة «أبولو» ،حيث جند يف شعره تدفّق العاطفة وحرارهتا ،وصدق التجربة ،وحبّ احلقّ
واخلري واجلمال ،وحبّ املثل العليا ،وحتليل املواقف اإلنسانيّة ،واالمتزاج بالطبيعة والذوبان فيها،
ويدلّ على هذه الزنعة الرومانسية يف شعره عنوان ديوانه األول «الشاطئ اجملهول» ،كما يدلّ
عليها عناوين بعض قصائده مثل «النفس الضائعة»« ،وحي اخللود»« ،حليم النيل» ،وغري ذلك.
ويبدو بأنّ سيد قطب كان « أقرب شعراء جيله من روح التجديد الراشد وأشدّهم تأثّراً
برائد اجملددين عباس العقاد ،تنظرياً وتطبيقاً» (عبداحلميد ،5352 ،ص .)564كل أشعاره
جتارب إنسانية عامّة ميرّ هبا كلّ إنسان بصرف النظر عن لغته وثقافته ووطنه وقومه.
خيلو شعر سيد قطب من املدح والفخر واهلجاء ،وكان بعيداً عن الغزل احلسي الفاحش
الذي يصدر عن شهوات النفس وملذّاهتا ،وقلّ يف شعره الرثاء« ،خوفاً من أن يندرج حتت
 .5إنّ سيد قطب نفسه كناقدٍ أديبّ تولّى نقد شعره فيما بعدُ يف ضوء التصوّر اإلسالمي ،لتبيني احنراف مناذج
من شعره عن القيم اإلسالمية (أنظر :البدوي ،5322 ،صص.)525-522
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اسم شعراء املناسبات» (حسني ،5114 ،ص .)412املوضوعات اليت عاجلها سيد قطب يف
ديوانه هي:
 .5التمرّد  .6الشكوى  .4احلنني  .3التأمّل  .1الغزل  .2الوصف  .2الرثاء  .1الوطنيّات.

مفهوم «الشعر» عند سيد قطب
إنّ سيد قطب كشاعرٍ رومانسي ومن أتباع العقاد يف مدرسة الديوان الشعريّة حاول أن
يقدّم رؤية جديدة للفنّ الشعري ،ووظائفه ومقوّماته الفنيّة .فاألدب عند العقاد هو الذي
يعبّر لنا فيه صاحبه «عن الدنيا ك ما حيسّها هو ،ال كما حيسّها غريه ،ألنّ الشاعر إنسان له
ذوق ومواهب وفهم وجتربة ،وأخالق وعادات ال يشبه فيه اآلخرين وال يشبهه اآلخرون
فيها( »...العقاد ،دون تا ،ص .)524فهكذا رأى سيد قطب عند تعريفه عن العمل األديب ،بأنّه
«التعبري عن جتربة شعوريّة يف صورة موحية» (قطب ،6222 ،ص .)55فالشاعر احلقيقي عنده
«هو الذي يُحسّ باحلياة إحساساً عميقاً ،ويترجم عنها لألحياء( »...قطب ،5112 ،ص)53؛
ويف فهمه لطبيعة الشعر ووظيفته ،يذهب إىل أنّه «حيدثّك يف أعماق نفسك ،ويصف لك
الشعور احلساس وصفاً غامضاً مبهماً ،يدع لشعورك أن ينطلق ،وخليالك أن يتيه ،ألنّه ال
يضع أمامك مقاييس وحدوداً ،ولكنّه يدعك يف ميدان فسيح من عامل الروح الرحيب» (قطب،
 ،5112ص .)56يعترب سيد قطب الشعر نعمةً من أنعم احلياة وآية من آيات اجلمال البارعة،
فيقول يف قصيدة «سعادة الشعراء» واصفاً حقيقة الشعر:
الشِّـ ـ ـعْرُ مِ ـ ــن نِعَـ ـ ـمِ احلَيَ ـ ــاةِ عَ ـ ـــرفتُهُ
الشِّ ـ ـ ـ ــعرُ ذَوبُ حُشَاشَـ ـ ـ ــةٍ مَسـ ـ ـ ــفُوكةٍ

وَعَرف ــتُ فيـ ــه البُـ ــؤسَ ضَـ ــربةَ لَـ ــازِبِ
ألَمَ ـ ـ ـاً وَوَجـ ـ ــداً فِـ ـ ــي حَـ ـ ــنِنيِ ذَاهِ ـ ـ ـبِ
(قطب ،5116 ،ص)14

إذاً الشعر عند سيد قطب ،هو «الذي خياطب العاطفة املبهمة أكثر مما خياطب الفكر
احملدود؛ العاطفة اليت ال تعرف القيود وال التحديد ،ولكنّها تتيه يف كلّ واد» (قطب،5112 ،
ص .)23الشعر هو الذي «ينطلق صرخات عميقة قويّة ،وأشجاناً وجدانيّة لطيفة ،وسبحات
علويّة شفيفة ،وفرحات رفّافة طليقة» (قطب ،5114 ،ص .)22إنّ مهمّة الشعر «جيب أن يكون
تعبرياً عن حلظات اإلشراق والتهومي ،وحل ظات التوهّج واالنطالق يف النفس اإلنسانيّة ،تلك
اللحظات اليت يستحيل فيها الشاعر روحاً أكثر ما تكون جترّداً ،أو حسّاً أشدّ ما يكون
توهّجاً» (قطب ،5114 ،ص.)22
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ميزات شعر سيد قطب وخصائص
الصبغة الرومانسية 8يف شعره
شعر سيد قطب كان عاطفيّاً وجدانيّاً رومانسيّاً ،كما يقول «حسن حنفي» يف مقدمة ديوان
الشاعر (قطب ،6221 ،ص .)2ويرجع هذا إىل اتصال سيد قطب بالعقّاد؛ إذ فرض عليه قراءة
أشعاره وحتليلها واستيعاب آرائه النقدية والدفاع عنها؛ هذا يعين «أنّ سيد قطب قد تعرّف على
كثري من الشعر الرومانسي من خالل قراءته لشعر العقّاد ،وأيضاً من خالل اطّالعه على
الشعر الذي كان يترمه العقاد عن شعراء الرومانسية األجانب» (حسني ،5114 ،ص.)521
أعجب سيد قطب باآلداب الشرقيّة السيما «حافظ الشريازي»؛ هذه الزنعة إىل الشرق
واحلياة الشرقية كانت سبباً آخر يف تكوين الشعور الرومانسي عند سيد قطب؛ ألنّ
الرومانسيني نشأوا يف عصر التنوير الذي كان العقل فيه مسيطراً عليه ،فانزعجوا من صولة
العقل اجلاحمة وأرادوا أن يلطّفوا أرواحهم بشيء ال صلة له بالعقل .وهكذا صار كثري من
األدباء الرومانسيني ومنهم سيد قطب ،مشتاقني إىل اآلداب الشرقيّة وحتّى نرى سيد قطب،
يستلهم يف بعض مضامينه الغزلية من احلافظ الشريازي وغزله.
لقد اقترنت الزنعة الرومانسية عند سيد قطب مبيزات ،تتمثّل فيما يلي:
أ) صارت القصيدة عنده جتربة شعورية ،قادرة على خماطبة مشاعر اآلخرين ،وحتريكها
وإثارهتا.
ب) جعل الشاعر أجزاء القصيدة ترتبط موضوعاً واحداً ،تتحرّك فيه حنو غاية حمدّدة،
وهذا ما حقّق هلا وحدهتا الفنيّة .ج :اعتماده على اخليال إىل حدّ بعيد يف بناء القصيدة ممّا
جعلها بناءً تصويريّاً ،وهذا ما جعل القصيدة عنده هلا مذاقاً خاصاً وجديداً.
فمثالً إنّ االغتراب عن الوطن ،والبعد عن األهل والديار وذوي القرىب ،وفراق األحبّة،
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
والترويح ويلتمس عندها الطمأنينة والسلوى وهو يقاسي آالم الغربة وجراحاهتا؛ ويلتمس بلهفة
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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ولعب ،فكأنّه حيلم وليس حبامل بل كلّ ما وجده من لذّة وتسلية كان حقيقة جتري على أرض
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
الشاعر من خليلَيه أن جيدّدا له ذكر ما طوته يد النسيان .يعيش الشاعر عند تذكر املاضي
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
إليه والرغبة فيه ،فيقول يف قصيدته «جولة يف أعماق املاضي»:
حَدِّثَانِ ـ ـ ـــي بِمَـ ـ ـ ــا مَضَـ ـ ـ ـــى حَ ـ ـ ــدِّثَانِي
وَاذْكـ ـ ـرَا لِ ـ ــي زَمَ ـ ــانَ عِشْ ـ ـ ـتُ طَرُوبـ ـ ـاً
وَصِفَ ـ ـ ــا لِـ ـ ــي لَيَالِي ـ ـ ــاً قَ ـ ـ ـدْ تَقَضَّ ـ ـ ــتْ
صَ ـ ـوِّرَا لِـ ــي الرِّيَـ ــاضَ وَالزَّهْ ـ ـرَ وَال ـ ـوَرْ
وَأُعِي ـ ـ ـ ـ ـ ـدَا لِمَسْ ـ ـ ـ ـ ـ ـمَعِي ذِكرِيَ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاتٍ
وَاسْـ ـ ـ ــمَحَا لِ ـ ـ ـ ــي بِزَفْـ ـ ـ ـ ـرَةٍ وَحَنِيـ ـ ـ ـ ــنٍ

وَأَعِيـ ـ ـ ـ ـدَا إلَـ ـ ـ ـ ـيَّ عَهْ ـ ـ ـ ـ ـدَ األمَانِ ـ ـ ـ ـ ــي
لَ ـ ـ ـ ــا أُبَالِـ ـ ـ ـــي بِحَادِثَ ـ ـ ـ ــاتِ الزَّمَـ ـ ـ ـــانِ
كنْـ ـ ـ ـتُ فِيهَ ـ ـ ــا كاحلَ ـ ـ ــالِمِ الوَسْنَـ ـ ـ ــانِ
دَ وَحلْ ـ ـ ـنَ الطُّيُـ ـ ــورِ عَ ـ ـ ـذْبِ األغَـ ـ ــانِي
لَ ـ ـ ــا تَصَـ ـ ــدَّى لَهَ ـ ـ ــا يَـ ـ ــدُ النِّسْيَ ـ ـ ـ ــانِ
لَ ـ ــيْسَ لِـ ـ ــي سَ ـ ـ ـلْوَةٌ سِ ـ ــوَى التَّحْنَـ ـ ــان
(قطب ،5116 ،ص)23

يُذكر أنّ اخلطاب إىل اثنني يف هذه األبيات واستعمال لفظة املثىن يف كل األفعال الواردة فيها،
8
كان أسلوباً تقليديّاً يف الشعر اجلاهلي؛ إذ نرى امرؤ القيس يبدأ معلّقته الشهرية هبذا األسلوب.
نرى يف شعر سيد قطب الشوق للوطن الذي كان من أهمّ املالمح الشعرية عند الرومانسيني؛
إذ هو يتلهّف وحينّ إىل بلده مصر ورُباه وثراه وصباه ،مثّ يتطرّق حنني الشاعر إىل اللّيايل اليت
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
ضمّ حفنة من تراب بلده ومأل كيانه من رحيه ويقضي ليلة واحدة يف وطنه مع خلّانه منهمكاً يف
املالهي واملالذ على غرار أيّامه املاضية .واألمل الوحيد الذي يعيشه الشاعر بكلّ هلفة وظمأ هو
أن يزور وطنه مرّة أخرى ،ويف استخدام الشاعر أسلوب االستفهام للتعبري عن هذا األمل داللة
واضحة على شدّة حنينه وشغفه لرؤية الوطن ،ذلك ألنّ استفهام الشاعر عن إمكانيّة حتقّق آماله
وأمانيه يعترب لدى البالغيني حماولة تعبرييّة جادّة لإلفصاح عن حبّه اجلمّ ورغبته امللحّة يف بلوغ
 .5أعين هذا البيت :قفـ ـا نب ـك من ذك ـرى حبيب ومن ـزل

بسق ـط الن ـوى بي ـن الدخـ ـول فحومـ ـل
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أمنياته ومآربه ،ومل يتوان الشاعر جهداً يف توظيف األساليب البيانيّة املؤثّرة للتعبري عن أفكاره
وآماله مبا فيها أسلوب االستفهام والتكرار والتمنّي والتعجّب وما شابه ذلك من األساليب البيانيّة
اليت دأب كبار الشعراء على استخدامها يف أشعارهم:
فِـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـنَّفْسِ يَـ ـ ـ ــا مِصْ ـ ـ ـ ـرُ شَ ـ ـ ـ ـوْقٌ
لِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضَمَّةٍ مِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنْ ثَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك
لِلَيْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلَةٍ فِي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك أُخْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرَى
ظَمْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآنُ تَهْتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفُ رُوحِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

لِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخَطْرَةٍ فِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي رُبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك
لِنَفْـحَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةٍ مِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنْ هَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواك
مَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعَ الرِّفَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقِ هُـنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك
مَتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرَاين أراك؟
(قطب ،5116 ،ص)11

الشاعر يرسل سالمه وحتيّته لبلدٍ اعتربه مهداً للرجاء ومهبطاً ألحالمه .فسيد قطب بلّغ
حتيّةً خاصّة للريف دون املدينة ملا حيتوي الريف من ذكريات وأحاسيس احتلّت مكانة مرموقة يف
قلب الشاعر .خياطب سيد قطب يف األبيات التالية الريف وكأنّه إنسان يسمع كالمه ويتجاوب مع
مشاعره احلزينة فيحييه أمل حتية .أثار الريف يف نفس الشاعر الشعور باخللود وسرمديّة،
وهذا الشعور مازال جيري يف عروقه وشرايينه جريان الدمّ .ليس الريف يف نظر الشاعر جمرّد
بيئة نشأ فيها وترعرع بل إنّه مأوى آماله ومغىن أحالمه ومكمن أسراره .لقد كبُر فيه الشاعر
بطموحاته وتطلّعاته ،فكلّ عنصر من عناصر الريف يذكره آماالً اختلطت بلحمه ودمه .فكلّما
استرجع الشاعر ذكرياته الصبيانية تبدّت يف خميّلته صورة الريف مبناظره اجلميلة ومشاهده
األخّاذة ،فامتزج يف ذهن الشاعر صورة الريف مع أحالمه وأوهامه امتزاجاً حقيقيّاً:
مَهْـ ـ ـ ـدَ الرِّجَـ ـ ـ ــاءِ وَمَهْبَ ـ ـ ـ ـطَ األحْلَ ـ ـ ــامِ
يَـ ــا رِي ـ ـفُ فِيـ ــك مِ ـ ـنَ اخلُـ ـ ـلُودِ أثَـ ــارَةٌ
وَتَـ ـ ــردُّ إحْسَاسِ ـ ـ ــي إلَيْـ ـ ــك إذَا خَلَـ ـ ــتْ

وَطَنِ ـ ـ ــي عَلَيْ ـ ـ ــك تَحِيَّتِ ـ ـ ــي وَسَلَامِـ ـ ـ ــي
تَنْسَـ ــابُ فِ ـ ــي خَلَ ـ ـدِي وَفِ ـ ــي أوْهَ ـ ــامِي
نَـفْسِـ ـ ـ ـــي إلَ ـ ـ ـ ــى اآلمَـ ـ ـ ـ ــالِ وَاآللَ ـ ـ ـ ــامِ
(قطب ،5116 ،ص)11

كان الرومانسيون منعزلني عن اجملتمع والشاعر الرومانسي يريد أن يغترب ويتخلّص من
املعاناة اليت يفرضها عليه اجملتمع .ويف الواقع كلّ هذه املضامني حماولة جادّة للتخلص من
اجملتمع واالغتراب منه .وهلذا االغتراب تظاهرات روحيّة خمتلفة لدى الشاعر فتارة نراه حيزن
وينعزل عن اجملتمع ،وتارة يتظاهر باملرض ويتمنّى املوت وربّما تكون هذه األحوال اليت تطرأ على
نفسيّة الشاعر جتليّات رومانسيّة عن حالة االغتراب اليت يعيشها الشاعر؛ كما جند احلالة
نفسها لدى سيد قطب يف األبيات التالية اليت يعبّر فيها عن غربته الروحية يف أمل تعبريٍ:
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غَ ـ ـ ـ ـرِيبٌ أجَ ـ ـ ـ ـلْ أنـ ـ ـ ــا فِـ ـ ـ ــي غُـرْبـ ـ ـ ــَةٍ
غَـ ـ ـ ـ ـرِيبٌ بِـ ـ ـ ـ ـنَفْسِي وَمَـ ـ ـ ــا تَـنْطَ ـ ـ ـ ــوِي
غَـ ـ ـ ـ ــرِيبٌ وَإنْ ك ـ ـ ـ ـــانَ لَمَّ ـ ـ ـ ـــا يَـ ـ ـ ـ ــزَلْ
غَرِيـ ـ ـ ــبٌ فَ ـ ـ ـ ـ ـوَا حَاجَ ـ ـ ـ ـ ـتِي لِلمُ ـ ـ ـ ـ ـعِني
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وَإنْ حَـ ــفَّ بِ ـــي الصَّـ ــحْبُ وَاألقْرَبُ ـــونْ
عَ ـ ـ ــلَيْهِ حَـ ـ ـ ـ ـنَايَا ف ـ ـ ــُؤادِي احلَ ـنُـ ـ ـ ــونْ
بِبَعْـ ـ ـ ـضِ القُـلُ ـ ـ ــوبِ لِقَ ـ ـ ـ ـلْبِي حَـنِيـ ـ ـ ـنْ
وَوا لَـهْ ـ ـ ـ ـ ـفَ نَـفْ ـ ـ ـ ـ ـسِيَ لِلْـمُـ ـ ـ ـ ــخلِصِنيْ
(قطب ،5116 ،ص)24

إنّ التكرار هنا يف كلمة «غريب» أربع مرّاتٍ يف كلّ بيت ينقّب عن طبقات املعىن ويقوم بدور
«التعويض» عن تلك احلالة الشعورية املسيطرة على الشاعر ،ليصل إىل العمق املطلوب وهو
التعبري عن اغترابه؛ «إنّ الغربة اليت يعيشها سيد ،ليست غربةً عاديّة يعيشها أيّ إنسان غريب
يسكن خارج وطنه بعيداً عن أحبابه وأقاربه؛ إذ أنّ سيد قطب كما صرّح يف هذه األبيات يُقيم وسط
أصحابه وأقرانه ويتمتّع برعايتهم وعطفهم وحناهنم .إنّما يكون هذا االغتراب الذي بداخله
ناماً عن شعوره بالوحدة واالنفراد يف عامل الكون ،فهو غربة فلسفيّة إن جاز التعبري» (أمريي
ونعميت ،6256 ،ص .)562من أجل ذلك نرى أنّ سيد قطب ينادي وبكلّ وجد وانفعال مَن يُعينه
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
نفسه منفرداً يف وادٍ غريب ال صديق فيه وال أنيس وهو حماطٌ باألحزان واألشجان ،حيث يقول:
وَحْـ ـ ـ ــدَةُ األرْوَاحِ أنْـ ـ ـ ـــكى الوَحَـ ـ ـ ـ ــداتِ
أيُّ بُؤْسِ ـ ـ ـ ــي تَسْتَحِ ـ ـ ـ ـ ـثُّ الذِّك ـ ـ ـ ـ ـرِياتِ
إنَّ رُوحِ ــي قَ ــدْ تَنَاسَـ ـتْ «خُـ ــذ وَهَـ ــات»

وَحْ ـ ـ ـدَة األجْـ ـ ـ ـسَامِ تُـ ـ ـ ـنْسَى وتَهُ ـ ـ ــونْ
كـ ــانْفِرَادِ ال ــرُّوحِ فِ ـــي وَادِي الشُّ ــجُونْ
وَانـ ــزَوَتْ فِ ـ ــي عَ ـ ــالَمٍ جَ ـ ــمِّ السُّـ ـــكونْ
(قطب ،5116 ،ص)41

الذوبان يف الطبيعة والتحدّث معها ،واحلبّ والتغزّل ،والسياحة يف عامل اخليال ،والثورة
على اجملتمع وأفكاره ،واإلشادة باحلرية ،واإلحساس باألمل واحلزن ،كانت من أهمّ املالمح
الرومانسية يف شعر سيد قطب .يف أكثر هذه املالمح نرى سيطرة القوى الروحية عند
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
واحتفى هبا بوصفها لوناً من األساليب البيانيّة اليت متنح النصّ ثراءً وغىن؛ إذ إنّ شاعرنا
وهو صاحب تفسري «يف ظالل القرآن» كان متأثّراً بالتعاليم اإلسالميّة والقرآنية ،فمن

سيد قطب شاعرا (دراسة وتحليل في خصائصه الشعريّة)
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الطبيعي أن ينعكس ذلك على شعره ،لذلك جنده قد اقتبس يف شعره من بعض اآليات ،كما
استخدم كثرياً من مفردات القرآن؛ فخذْ مناذج من هذا يف شعره:
قَـ ـ ـ ـ ـدْ اخْتَارَنَ ـ ـ ـ ــا اهللُ فِ ـ ـ ـ ــي دَعْوَتِ ـ ـ ـ ــه
فَمِنَّـ ـ ـ ـ ــا الَّ ـ ـ ـ ــذِينَ قَضَ ـ ـ ـ ــوْا نَحْ ـ ـ ـ ــبَهُمْ

وَإنَّـ ـ ـ ـ ــا سَـ ـ ـ ـ ــنَمْضِي عَلَـ ـ ـ ـ ــى سُـ ـ ـ ـ ــنَّتِه
وَمِنَّـ ـ ـ ـ ــا احلَـ ـ ـ ـ ــفِيظُ عَلَـ ـ ـ ـ ــى ذِمَّـ ـ ـ ـ ـ ـتِه

(قطب ،5116 ،ص)614
ِ
ِِ
ين ِر ٌ
عاه ُدوا اللَّ َه َعلَْي ِه فَ ِمْن ُه ْم َم ْن قَضى نَ ْحَب ُه
ص َدقُوا ما َ
جال َ
استخدام اآلية﴿ :م َن ال ُْم ْؤمن َ
َوِمْن ُه ْم َم ْن يَ ْنتَ ِظر َوما بَ َّدلُوا تَ ْب ِديال﴾ (األحزاب.)64/

وَتَقَالِيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدٌ وَأسْ ـ ـ ـ ـ ـ ــرَى يَعْبُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدُون
وَإذَا ثُ ـ ـ ـ ـ ــرْتُ عَلَيْهَـ ـ ـ ـ ـ ــا يَسْخَطُ ـ ـ ـ ـ ـــون

هَ ـ ـ ــذِهِ األصْ ـ ـ ــنَامَ مَغْلُـ ـ ـ ــولِي الفِك ـ ـ ــرْ
وَيَقُولُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونَ تَمَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادَى وَكفَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرْ!

(قطب ،5116 ،ص)32
ت ُم َذِّك ٌر
املصراع األخري من البيت الثاين كان صدى لغويّاً من اآلية﴿ :فَ َذِّك ْر إِنَّما أَنْ َ
صْي ِط ٍر  إِالَّ َم ْن تَ َولَّى َوَك َفر﴾ (الغاشية.)64/
َس َ
ت َعلَْي ِه ْم بِ ُم َ
لْ

أحَيَـ ـ ـ ـ ــاةٌ هـ ـ ـ ــي أمْ نَ ـ ـ ـ ــارُ اجلَ ـ ـ ـ ـ ـحِيمْ
لَ ــا .فَفِ ــي نَفْسِ ــي مِـ ـنَ الشَّـ ـجْوِ األلِ ــيمْ



بِلَظَاهَـ ـ ـ ـ ـ ــا اهلَائِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجِ املُسْتَعِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرِ؟
مِ ـ ــن حَيَ ـ ــاتِي فَـ ـ ـوْقَ مَ ـ ــا فِ ـ ــي سَـ ـ ـقَرِ!

(قطب ،5116 ،ص)36
كلمات «لظى» و«سقر» كانتا من املفردات القرآنيّة﴿ :ي وم يسحبو َن فِي النَّا ِر َعلى وج ِ
وه ِه ْم
ُُ
َْ َ ُ ْ َُ
اعة
ذُوقُوا َم َّ
س َس َقر﴾ (القمر﴿ ،)31/فَأَنْ َذ ْرتُ ُك ْم نَارا تَ لَظَّى﴾ (الليلَ ﴿ ،)53/كالَّ إِنَّ َها لَظَى  نَ َّز َ
لِ َّ
لشوى﴾ (املعارج.)52-51 /

آهْ .لَ ـ ـ ــا شَـ ـ ـــكوَى وَلَ ـ ـ ــا بَـ ـ ــثَّ شَ ـ ـ ـ ـجَنْ
سَـ ــوْفَ لَ ـ ــا يَظْهَ ـ ــرُ مِنِّـ ـ ــي مَ ـ ــا كمُ ـ ـ ـنْ

لَ ـ ــا أرِيـ ــدُ الضَّـ ــعْفَ .كلَّ ـ ــا .لَ ـ ــا أرِيـ ــدْ
فَلْيَشُ ـ ـ ــدَّ اخلَطْـ ـ ـ ــبُ إنِِّـ ـ ـ ــي لَشَـ ـ ـ ــدِيدْ

(قطب ،5116 ،ص)36
ْش َربِّ َك لَ َش ِديد﴾ (الربوج،)56/
كلمة «لَشَـدِيدْ» كانت اقتباساً من القرآن الكرمي﴿ :إِ َّن بَط َ
ْخْي ِر لَ َش ِديد﴾ (العاديات.)1/
﴿ َوإِنَّهُ لِ ُح ِّ
ب ال َ

وَفِــي اللَّيْ ـلِ إذْ يَغْشَــى ،وَكانَ ـتْ إذَا غَفَــا

تَـ ـ ـيَقَّظَ فِي ـ ـ ـهَا كـ ـ ـلُّ غَ ـ ـ ــافٍ وَسَ ـ ـ ــادِرِ

(قطب ،5116 ،ص)22
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إذَا اللَّيْ ـ ـ ــلُ جَ ـ ـ ــنَّ تَجِي ـ ـ ـ ــشُ الفِك ـ ـ ـ ــرْ
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وَي ـ ـ ـ ــؤرِّقُ جَ ـفْنِ ـ ـ ـ ـ ــي مَـ ـ ـ ـ ـرُّ الذِّكـ ـ ـ ـ ـ ـرْ
(قطب ،5116 ،ص)24

يف هذين البيتني جند اقتباساً من بعض صفات الليل واليت ذكرها القرآن الكرمي:
﴿ َواللَّْي ِل إِذا يَ ْغ َشى﴾ (الليل﴿ ،)5/فَ َل َّما َج َّن َع َلْي ِه اللَّْي ُل َرأى َك ْوَكبا﴾ (األنعام.)22/
مَ ــاذَا تُخَلِّـ ـفُ يَـ ـوْمَ تَـ ـذْهَبُ يَ ــا غَـ ـدِي؟
سَ ـ ـ ـتُخَلِّفُ األيَّ ـ ـ ــامَ قَاعَ ـ ـ ـاً صَفْصَ ـ ـ ـــفاً

لَـ ـ ــا شَ ـ ـ ـيْءَ بَعْ ـ ـ ـدَ الفَقْ ـ ـ ـدِ لِلْمُتَفَقِّـ ـ ـ ـدِ
تَـ ـ ـذْرُو الرِّيَ ـ ــاحُ بِهَ ـ ــا غُبَ ـ ــارَ الفَدْفَـ ـ ـدِ

(قطب ،5116 ،ص)26
ِ
ك َع ِن ال ِ
ْج ِ
صفا﴾
االقتباس من اآليةَ ﴿ :ويَ ْسَئ لُونَ َ
ص ْف َ
بال فَ قُ ْل يَ ْنس ُفها َربِّي نَ ْسفا  فَ يَ َذ ُرها قاعا َ
الس ِ
الدنْيا َك ٍ
بات ْاأل َْر ِ
ْحياةِ ُّ
ض
ماء فَا ْخَت لَ َ
ماء أَنْ َزلْناهُ ِم َن َّ
(طه)522-521/؛ ﴿ َوا ْ
ط بِهِ نَ ُ
ض ِر ْ
ب ل َُه ْم َمثَ َل ال َ
الرياح﴾ (الكهف.)31/
َصبَ َح َه ِشيما تَ ْذ ُروهُ ِّ
فَأ ْ

وَلَيَالِيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهِ شَاجِي َـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتٌ حَي ـ ـ ـ ـ ـ ــارَى

يَتَرَامَيْ ـ ـ ـ ـ ـنَ حَوْلَـ ـ ـ ـ ـهُ مِـ ـ ـ ـ ـنْ لُغُـ ـ ـ ـ ـ ــوبِ

(قطب ،5116 ،ص)13
الس ِ
ض َوَما بَ ْي َن ُهما فِي
ملة «من لغوب» كانت مقتبساً من اآليةَ ﴿ :ولََق ْد َخ َل ْقَنا َّ
ماوات َو ْاأل َْر َ
سنا ِم ْن لُغُ ٍ
وب﴾ (ق.)41/
ِست َِّة أَيَّ ٍام َوَما َم َّ

هَـ ــل ك ـ ــانَ إلَّ ـ ــا فِـ ــي العَظَ ـ ــائمِ مَوْئِلَـ ــاً

فِـ ــي يَ ـ ـوْمٍ تَشْ ـ ـخَصُ عِنْ ـ ـدَهُ األبْصَـ ــارُ

(قطب ،5116 ،ص)623
االقتباس من﴿ :وال تحسب َّن اللَّه غافِال ع َّما ي عمل الظَّالِمون إِنَّما ي ؤخ ِ ٍ
ص فِ ِيه
ُ َ
َ َ ْ ََ َ
ِّرُه ْم لَي ْوم تَ ْش َخ ُ
َُ ُ
َ ََْ ُ
صار﴾ (إبراهيم.)36/
ْاألَبْ ُ

فَلْ ـ ـتَعُنْ لِل ـ ـذِّكرَى اجلِبَـ ــاهُ وَتَ ـ ـنْحَنِ الـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـهَامَاتُ وَلْتَتَخَشَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـعُ األبْصَـ ـ ـ ـ ـ ــارُ

(قطب ،5116 ،ص)621
ِ
صارُه ْم تَ ْرَه ُق ُه ْم ِذلَّةٌ﴾ (القلم.)34/
االقتباس من اآلية﴿ :خاش َعة أَبْ ُ

اللوحات التصويريّة يف الشعر
يُعدّ التصوير األداة البارزة اليت اعتمد عليها الشاعر يف التعبري عن أبعاد وجوانب جتربته
الشعريّة ،ولذلك قال يف املقدّمة اليت كتبها لديوانه« :يتبني للناقد ،أنّ الشاعر يف هذا الديوان؛
يقف موقف املصوّر يف كثري من القصائد؛ حتّى ال تكاد ختلو قصيدة من تصوير ...فهو متحف
صُور ،قبل أن يكون قصائد شعر» (قطب ،5116 ،ص .)43ذلك أنّ الشاعر بواسطة الصورة
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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
شخصيةً إنسانية .هناك صور خمتلفة من التجسيم يف شعر سيد قطب ميكن أن نقسّمها إىل
التجسيم العقلي والذهين .فالتجسيم العقلي هو جتسيم املعاين الذهنية اليت تُدرك بالعقل،
حبيث تبدو أجساماً تُدرك باحلسّ؛ فمثالً جيسّم الشاعر اخلطيئة والذنب الذي كان أمراً عقليّاً،
وجيعله ذا حركة وشعورٍ ،وهو يف قصيدة «اخلطيئة»:
مِ ـ ـنْ خِلَـ ــالِ الظَّلْمَـ ــاءِ يف بَهْمَ ـ ـ ـةِ اللَّيْـ ـ ـ
تُوقِـ ـ ــظُ اجلِسْـ ـ ــمَ وَالغَرِي ـ ــزَةَ بِاهلَمْ ـ ـ ــ
وَهْ ـ ـيَ مِـ ـ ـنْ خَشْيَ ـ ـ ـةِ الضَّ ـ ـمِريِ تَ ـ ـوَارَى

ـ ـ ــلِ تَمَشَّـ ـ ـ ـتْ كاحلَيَّـ ـ ـ ـ ـةِ الرَّقْـ ـطَ ـ ـ ـ ــاءِ
ـ ـسِ وَتَطْغَ ــى عَلَـ ــى احلِجَ ـ ــا وَالذَّكـ ـــاءِ
يف زَوَايَ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا املُيُ ـ ـ ـ ـ ـــولِ وَاألهْ ـ ـ ـ ـ ـ ــوَاءِ
(قطب ،5116 ،ص)543

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
وتوسوس فيها بال هوادة حتّى توقظها من نومها وتدفعها حنو ارتكاب اجلرائم واآلثام .إنّ
اخلطيئة جبانة ال جترؤ على مقابلة العقل هناراً فنراها تتغلغل وتتسلّل إىل دواخل النفوس
وزوايا القلوب خوفاً من سطوة العقل عليها وطردها من مملكته.
قام سيد قطب أحياناً كثرية بتصوير احلاالت النفسيّة من احلزن واليأس واإلحباط تصويراً
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
والوحوش تكتنفه من كلّ جانب ،بينما هو يتخبّط يف أهواله وأحزانه يلمح يف األفق ضوءاً خافتاً
يعيد إىل الشاعر بصيص األمل:
لَ ـ ــاحَ يل مِـ ـ ـنْ جَانِـ ـ ـبِ األُفُ ـ ـ ـقِ شُ ـ ـ ـعَاعٌ
يف صَــحَارِي اليَـ ـأْسِ أسْــرِي يف ارْتِيَ ــاعِ

بَيْنَمَـ ـ ــا أخْ ـ ـ ـبِطُ يف دَاجِـ ـ ـ ــي الظَّلَـ ـ ــامِ
حَيْ ـ ــثُ تَبْ ـ ـ ـدُو مُوحِشَـ ـ ــاتٍ كالرِّجَـ ـ ــامِ
(قطب ،5116 ،ص)554

تصوير مشاهد الطبيعة كان أفقاً آخر من آفاق التصوير الشعري لدى سيد قطب؛ ومن
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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كانَـ ـ ـ ـتِ الـ ـ ـ ـدُّنْيَا يُغَشِّ ـ ـ ــيهَا السُّـ ـ ـ ــكونْ
طِفْلَ ـ ــةٌ قَ ـ ــدْ ضَ ـ ــمَّهَا اللَّيْ ـ ــلُ احلَنُـ ـ ــونْ
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وَظَـ ـ ـ ــالمُ اللَّيْ ـ ـ ــلِ وَالنَّ ـ ـ ــوْمُ العَمِيـ ـ ـ ــقْ
ضَـ ـ ــمَّةَ الرَّحْمَـ ـ ــةِ ك ـ ـ ــاألمِّ الشَّـ ـ ـ ـفُوقْ!
(قطب ،5116 ،ص)643

وبينما الدنيا نائمة كطفلة رقيقة ،إذا بالصبح يظهر يف هيئة ميلة وقورة ،فتستيقظ
الطفلة اليت أنفاسها هي نسمات اجلوّ الرقيقة النديّة ،فيقول:
وَتَ ـ ـ ـرَاءى الصُّ ـ ـ ـبْحُ يف سَـ ـ ــمتٍ بَـ ـ ــدِيعٍ
تُرْسِ ـ ـ ــلُ األنْفَـ ـ ـ ــاسَ يف رِفْ ـ ـ ــقٍ وَدِي ـ ـ ــعٍ

فَ ـ ــإذَا الطِّفْلَـ ــةُ تَصْـ ــحُو مِـ ــنْ سُـ ــبَاتْ
وَإذا األنْفَـ ـ ـ ـ ــاسُ تِلْـ ـ ـ ـ ــك النَّسَ ـ ـ ـ ـ ـمَاتْ
(قطب ،5116 ،ص)643

االهتمام بالقضايا الوطنيّة واإلسالميّة واحلثّ على املقاومة
يؤيّد سيد قطب الثورة الفلسطينيّة ويدعو رجاهلا إىل مواصلة الكفاح ومحل السالح؛ ألنّه
هو الطريق الوحيد إىل التحرير والنصر .االنتصار يف منظور الشاعر ال يتأتّى إلّا عن طريق
التضحية وبذل النفس والنفيس .فالدّم املراق يف سبيل الكفاح والذود عن الذمار من شأنه أن
يُعظّم األمم ويُعلي شأهنا .يؤكد سيد قطب على أنّ االستقالل احلقيقي هو من مثار اجلهاد وال
جينيها إلّا اجملاهدون املستميتون الذين ال يهابون املوت وال األعداء ،فيقول:
عَ ـ ـ ـهْدٌ عَـ ـ ــلَى األيـ ـ ــَّامِ ألـ ـ ــَّا تـُهْـزَمُ ـ ـــوا
فِ ــي حَيـ ــعثُ ت ـ ـَعْتَبِطُ الدِّمَ ـــاءُ فَأيـعقِـ ــنُوا
تَ ـ ــبْغُونَ االسْتِقْ ـ ــلَالَ؟ تلْ ـ ــك طـَرِيقُ ـ ــهُ!
وَه ـ ـ ـ ـُوَ اجلِـ ـ ـ ــهَادُ حـَمِيـ ـ ـ ــَّةٌ جَـشَّامَـ ـ ـ ــةٌ

فَالنَّص ــرُ يَـنْبُ ــتُ حَ ـ ـيْثُ يُهْــرَاقُ ال ــدَّمُ
أنْ سَ ــوْفَ تَحْيَــوْا بِـالدِّمَـــاءِ وَتَعظُ ـ ـمُوا
وَلَقَ ـ ـ ـدْ أخَـذْتُ ـ ـ ـمْ بِـالطَّرِي ـ ـ ـقِ فَي ـ ـ ـَمِّمُوا
مَــا إنْ تـ ـَخَافُ مِـ ـنَ ال ـرَّدَى أوْ تَحْجُـ ـمُ
(قطب ،5116 ،ص)621

مثّ حيثّ الشرق كلّه على مناصرة الثورة الفلسطينيّة ،وينوّه بانتفاضته العاتية اليت ستقضي
على كلّ ألوان االستعمار فيقول:
وَطَ ـ ـ ـ ـنٌ يُقَـسَّـ ـ ـ ـ ـمُ لِلـ ـ ـ ـ ـدَّخِيلِ هَـ ـ ـ ـ ـدِيَّةً
الشَّـ ـ ــرْقُ يَـ ـ ــا لَلشَّـ ـ ــرْقِ تِلْـ ـ ــك دِمَـ ـ ــاؤُهُ
الشَّ ـ ـرْقُ وَيْ ـ ـحَ الشَّ ـ ـرْقِ كيْ ـ ـفَ تَقَحَّمُـ ــوا
سَ ـ ـ ــنَةٌ وَمَـ ـ ـ ـ ـرَّتِ وَالنِّيَـ ـ ـ ــامُ تـَيْقُظُ ـ ـ ـ ــوا
اليَـ ـ ـوْمَ فَلْيَلِغُ ـ ــوا الدِّمَـ ـ ــاءَ وَفِ ـ ــي غَ ـ ـ ـدٍ

فَعَلَـ ــامَ يَحجُ ـ ـمُ بـ ـ ـَعْدَ هَ ـ ـذَا مُحْجِ ـ ـمُ؟
وَالغَ ـ ـرْبُ يَـ ــا لَلْغَ ـ ـرْبِ يُضْ ـ ـرِيهِ الـ ـ ـدَّمُ
حُرُمَاتِ ـ ــهِ الكبْ ـ ــرَى وَكيْ ـ ــفَ تَهَجَّمُـ ـ ــوا
فَلْيَعْلَمُ ـ ــوا مَـ ــنْ نَحْـ ــنُ أوْ لَ ـ ــا يَعْلَمُ ـ ــوا!
فَلْـ ـ ـ ــيَنْدَمُوا عَـ ـ ـ ــنْهَا وَلَـ ـ ـ ــاتَ املَنْ ـ ـ ــدَمُ
(قطب ،5116 ،صص)612-621
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استخدم الشاعر يف األبيات املذكورة أسلوب االستفهام يف البيت األوّل وجيعله آلية صاحلة
للتعبري عن سخطه وامشئزازه من الذين فضّلوا اإلحجام واالستسالم على العزّ والكرامة .لقد
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
حدب وصوب ،ويتوعّدهم باملستقبل العاجل الذي يستيقظ فيه الشباب فسرعان ما يُحاسبون
اخلونة واملتهاونني الذين باعوا الوطن وضيّعوا دماء اجملاهدين حساباً شديداً ،ويف ذلك اليوم
يعضّ الظاملون أيديهم ولكن الت ساعة مندم!
يرثي سيد قطب «العُبيّد» يف قصيدة «البطل» ،وهو شابّ سوداين اشترك يف تأليف معيّة
اللواء األبيض 8يف السودان ،وقام يناضل يف بطولة ورجولةٍ فذّة االستعمار الربيطاين ،إىل أن أودعه
املستعمرون السجن وراحوا يعذّبونه يف وحشيّة قاسية حتّى مات وهو يف سجنه .يف هذه القصيدة
ينوّه الشاعر بشجاعة العبيّد يف مواجهة املوت ويشري إىل بعض ألوان التعذيب الذي ذاقها هذا
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
اجلهاديّة ،ناصحاً إيّاهم مبواكبة األبطال وأباة الضيم الذين يرفضون حياة الذلّ واخلذالن:
يَ ـ ــا شَـ ـ ـبَابَ النِّيـ ـ ـ ـلِ مَ ـ ــاذَا؟ وَيْحَكـ ـ ـمْ!
يَـ ـ ـ ــا شَ ـ ـ ـ ـبَاباً نَكـ ـ ـ ـ ــبَ النِّي ـ ـ ـ ـ ـلُ بِ ـ ـ ـ ــهِ
يَ ـ ــا شَـ ـ ـبَابَ النِّي ـ ـ ــلِ هَ ـ ـ ـلْ أبْصَ ـ ــرْتُمُو
يَـ ـ ـ ــا شَ ـ ـ ــبَابَ النِّي ـ ـ ـ ــلِ هَ ـ ـ ــذَا مَثَ ـ ـ ـ ــلٌ

أفَ ـ ـ ــأنْتُمْ حَيْـ ـ ـ ـ ـثُ يُحْيِ ـ ـ ــيكمْ دُعَ ـ ـ ــاءع؟
يف األمَ ـ ـ ـ ــانِي وَالتَّعِلَّ ـ ـ ـ ــاتِ الوِضَ ـ ـ ـ ـ ــاءع
يف فَتَـ ــى السُّـ ــودَانِ كيْ ـ ـفَ الشُّ ـ ـهَدَاءع؟
لِجَلَ ـ ـ ـ ــالِ املَـ ـ ـ ــوْتِ يف ظِـ ـ ـ ـ ــلِّ اإلبَ ـ ـ ـ ــاءع
(قطب ،5116 ،صص)624 -626

يكرّر سيد قطب لفظة «النيل» أربع مرّات يف هذه األبيات ،ألنّ النيل عنده خيرج من دائرة
احلس واملادة إىل دائرة املعىن ،فهو رمز لقوّة اإلرادة وجمد الوطن وكان باعثا ملعاين العزة
والكرامة واحلرية والعظمة ،ورفض اخلضوع على مرّ العصور .ويف عزو الشباب إىل النيل
حماولة ذكيّة إلهناض الروح اجلهاديّة لدى الشباب وإثارة الغرية واحلميّة فيهم آخذاً بنظر
 .5محعيّة وطنيّة ألّفها الشباب الوطين السوداين عام  5163على إثر فصل السودان عن مصر ،غايتها مقاومة
االستعمار الربيطاين واالنضمام إىل مصر يف احلركة الوطنيّة وحتقيق اجلالء عن وادي النيل (راجع :الرافعي،
 ،5132ج ،5صص.)526-525

717



مجلة اللغة العربية وآدابها 0السنة العاشرة 0العدد الثاني 0صيف 5171

االعتبار أنّ لفظة النيل تبعث يف نفسيّة الشباب معاين سامية كالوطن واجلهاد والرفض واإلباء
والكرامة ،زد على ذلك أنّ ألسلوب التكرار الذي وظّفه يف شعره أثراً بيّناً لتعزيز مكانة النيل
الرمزيّة يف أذهان شباب الوطن.
وقعت حادثة مأساويّة يف مركز «البداري» يف مصر ،واليت يقول عنها سيد قطب« :ليس يف
مصر من ال يذكر هذه املأساة الوحشيّة اليت مثّلها مأمور البداري املقتول مع أهايل البداري
عامّة؛ وسجني البداري خاصّة( »...قطب ،5116 ،ص .)615يتذكر سيد قطب يف إحدى قصائده
الوطنيّة هذه الواقعة فيندّد بالظلم والقمع الذي يُمارس حبقّ األبرياء يف ظلّ الدفاع عن حقوق
البشر .خاطب الشاعر األشخاص واملؤسّسات اليت تدافع عن حقوق احليوانات بلهجة ال ختلو
من الغرابة والدهشة ،فيقول :ما بالكم تتحمّسون على حقوق القطط والكالب ،وال تكترثون
باألناس الذين يتألّمون ويرزحون حتت سياط القسوة والتعذيب؟! مثّ يُضيف قائالً :ما بال مصر
أنّ كالهبا تعيش بأمانٍ ورفاهيّة بينما شعبها يقتل ويضطهد؟! ملاذا يف مصر يكافأ اجملرم بدل
أن يُحاسب ويُعاقب على جرميته؟! ماذا جرى على مصر حيث حلّت املساوئ والفحشاء حملّ
القيم واألخالق؟! وماذا خطب مصر أنّ الرذائل اليت مألت أرجاءها تقضي على الكرامة
وتسفك دماء الكرماء والصاحلني؟! وال خيفى أنّ تكرار لفظة «مصر» يف هذه األبيات حيدث
يف أذن السامع إيقاعاً يشبه عويل الثكلى اليت ترثي ولدها املفجوع ،فيقول الشاعر:
يَـ ـ ــا أيُّهَـ ـ ــا الـرُّفَـقَ ـ ـــاءُ بِ ـ ـــاحلَيْوَانِ لَـ ـ ــا
فِ ــي مِصْـ ـرَ قَـ ـدْ تَلْقَـ ــى الكلَ ــابُ رِعَـ ــايَةً
فِ ــي مِصْـ ـرَ لَ ــا يَلْقَ ــى املُ ـ ـسِيءُ جَ ـ ـزَاءَهُ
فِــي مِصْ ـرَ مَــا لَــا يَحْفَ ـظُ التَّــارِيخُ مِـ ـنْ
فِـي مِصْـرَ! لَــو فِـي مِصْـرَ بَعْـضُ كرامَـةٍ

تَ ـ ـ ـ ــنْسَوْا أُنَاسِيَّـ ـ ـ ـ ـ ـاً تَـئِ ـ ـ ـ ــنُّ وَتَ ـ ـ ـ ـ ـأْلَمُ
بَ ـ ـ ـ ـيْنَا يُحَ ـ ـ ـ ـقَّرُ شَ ـ ـ ـ ـعْبُهَا وَيُحَطَّـ ـ ـ ـ ـمُ!
لَ ـ ـ ــا بَ ـ ـ ـ ـلْ يُكـافَـ ـ ـ ـ ـأُ دُونَ ـ ـ ـ ـهُ وَيُك ـ ـ ـ ـرَّمُ
فُحْـ ـ ـشٍ يَعِ ـ ـ ـجُّ بِهَ ـ ــا وَفُ ـ ـ ـحْشٍ يُكتَ ـ ـ ــمُ
غَضِـ ـبَتْ وَفَ ـ ــارَ عَلَ ــى جَوَانِبِهَ ــا الـ ـدَّمُ!
(قطب ،5116 ،ص)616

يف قصيدة «صوت الوطنيّة» ،حيثّ الشاعر مصر على الثورة واالنتفاض ،ألنّها ما كانت يوماً
ذليلة مهينة ،وألنّه مل يعد هناك وقتٌ للكسل أو البكاء ،فالدنيا كلّها تتحرّك وتثور ،والنيل صار ماؤه
نقماً ساخطاً ينتظر مَن يقذف فيه من األعداء؛ فيقول بأسلوب قويّ ومؤثّر نسمع فيه جلجلة الرعود
القاصفة وولولة الرياح اهلوج وزجمرة العواصف السود؛ يتوجّة الشاعر إىل مصر (وهو يقصد
أبنائها) سائالً إيّاها :أمل يأن هلا أن تفور بعد كلّ هذه املصائب والصروف اليت مرّت هبا؛ حيث
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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
أخذت تبكي وتُعول على حاهلا املأساوي ،ويتمنّى الشاعر لو تُترجم مصر هذا البكاء والعويل إىل
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:
ضَجَّ ـ ـ ـ ـتْ الدُّنْيَ ـ ـ ـ ــا فَمَ ـ ـ ــاذَا تَرْتَقِ ـ ـ ــبْ
ضَـ ــجَّتْ الـ ـ ـدُّنْيَا مِـ ـ ـنَ اهلَـ ـ ـ ـوْلِ الَّـ ـ ـذِي
فَ ـ ـ ــارَ مَ ـ ـ ــاءُ النِّيـ ـ ـ ـ ـلِ أوْ صَـ ـ ـ ــارَ إلَ ـ ـ ــى
وأرَى مِصْ ـ ـ ـ ـ ـ ــرَ تُعَـ ـ ـ ـ ـ ـــاين سَك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرَةً
مِصْ ــرُ يَـ ــا مِصْ ــرُ وَمَـ ــا يُجْ ــدِي البُكـ ــا
غَضْـ ـ ـبَةٌ يَ ـ ــا مِصْـ ـ ـرُ أوْ لَ ـ ــا فَادْرُجِـ ـ ــي

مِصْـ ـ ـرُ مِـ ـ ـنْ أهْوالِـ ـ ـ ـهَا حَتَّ ـ ــى تَثِـ ـ ـبْ؟
تَـ ـ ــرَك الـ ـ ــدُّنْيَا جَمِيعـ ـ ــاً تَضْطَـ ـ ـ ــرِبْ
حُمَـ ـ ـ ـ ـمٍ أوْ نِقْمَـ ـ ـ ـ ـ ـةٍ مِنْـ ـ ـ ـ ـهُ تُصَ ـ ـ ـ ـ ـبْ
وَإذَا تَصْـ ـ ـ ـ ــحُو تَوَلَّـ ـ ـ ـ ــتْ تَنْتَحِـ ـ ـ ـ ـ ــبْ؟
غَضْ ـ ــبَةٌ يَـ ـ ــا مِصْ ـ ــرُ كاللَّيْ ـ ــثِ وَثَـ ـ ــبْ
5
يف قُيُ ـ ــودِ الـ ــذُلِّ وَارضَـ ــيْ بِاحلَ ـ ـ ـرَب
(قطب ،5116 ،ص)614

سيطرة احلبّ العرفاين يف شعره
حتدّث سيد قطب عن املرأة يف اإلطار العام الذي حترّكت فيه فلسفة الشاعر يف احلياة،
فاعترب املرأة السرَّ الذي فتح بينه وبني احلياة ،واحلبّ الذي حتدّث عنه هو احلبّ الطاهر
العفيف ،اخلالد الذي يرتفع باإلنسان عن خطل اجلسم إىل عامل النور والضياء .يالحظ يف
شعر سيد قطب الغزيل بأنّ احلبّ عنده كان رمزاً موحياً دالّاً على احملبوب احلقيقي ،وهو اهلل
سبحانه وتعاىل .إذ أنّ الشاعر يعترب احلبّ جوهراً مكنوناً وقدسيّاً يف هذا الكون ،كان مأواه
احلقيقي يف السماء وفوق العرش ،واملؤشّر الصادق الذي يدلّ على أنّ حمبوب الشاعر هو اهلل
سبحانه دون سواه أنّه أذاب وأفىن كلّ مكوّناته اإلنسانيّة ومقوّماته البشريّة من الروح والنفس
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:
وَحَبِي ـ ـ ـبٌ قَ ـ ـ ـدْ سَ ـ ـ ـمَتْ رُوحِـ ـ ــي إلَيْـ ـ ــه
ووَقَف ـ ـ ـ ـتُ ال ـ ـ ـ ـنَّفْسَ والفِكـ ـ ـ ـ ـرَ عَلَيْـ ـ ـ ــه

وعَبَ ـ ـ ــدتُ الطُّهْـ ـ ـ ـرَ فِيـ ـ ـ ـهِ واجلَمَ ـ ـ ــالْ
واألمَـ ـ ـ ـ ـ ــاينَّ وأطْيَـ ـ ـ ـ ـ ــافَ اخلَيَ ـ ـ ـ ـ ـ ــالْ
(قطب ،5116 ،ص)41

وهذه النظرة إىل احلبّ ختتلف عمّا يعنيه اآلخرون من دُعاة احلبّ اإلباحي ،حيث إنّهم
 .5احلَرَب :سلب األموال وكلّ ما يُملك.
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يستغرقون يف العشق الشهواين ولوازمه؛ بينما يرفض سيد قطب أن يكون حبّه اهلوى واهلوس
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
سيد قطب يتحدّث يف أشعاره عن احلبّ اإلهلي الذي يترفّع عن الدنايا والشهوات املُخزية:
إنْ ذَكـ ـ ـ ـرْتُ احلُ ـ ـ ـ ـبَّ قُدْسِـ ـ ـ ـيَّاً نَقِيَّـ ـ ـ ـاً
إنَّ ـ ـ ـ ـ ــين أُدْرِك ـ ـ ـ ـ ــهُ رُوحَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً خَفِيَّـ ـ ـ ـ ـ ـاً
وَهُـ ـ ـ ـ ـ ـمْ يَبْغُونَ ـ ـ ـ ـ ـ ـهُ إثْمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً فَرِيَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

حَسَ ـ ـ ـ ـبَوهُ مِ ـ ـ ـ ـنْ خَيَـ ـ ـ ــالِ الشُّعَـ ـ ـ ـ ـرَاءع
يَهْـ ـ ـ ـ ـبِطُ األرْضَ وَمَـ ـ ـ ـ ـأْوَاهُ السَّـ ـ ـ ـ ـمَاءع
يُرْتَ ـ ـ ـ ـ ـ ــدَى يف أثْ ـ ـ ـ ـ ـ ــوابِ البِغَـ ـ ـ ـ ـ ـــاءع!
(قطب ،5116 ،ص)34

فهو ظلّ وفيّاً هلذا احلبّ السماوي إىل أن مات دونه شهيداً:
سَأصُـ ــونُ عَهْ ـ ـدَ احلُ ـ ـبِّ عَفَّ ـ ـاً طَـ ــاهِراً

حَتَّـ ـ ــى أمُـ ـ ــوتَ بِ ـ ــهِ شَ ـ ـ ـهِيداً مُغْرَمَـ ـ ــا
(قطب ،5116 ،ص)31

واملعشوقة اليت يتودّد إليها سيد قطب خارجة من نطاق األرض أو عامل الناسوت الذي يشاب
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:
وَمَـ ـ ـ ــا أنْ ـ ـ ــتِ إلَّـ ـ ـ ــا رَسُـ ـ ـ ــولُ احلَيَـ ـ ـ ــاةِ

وَحُبُّ ـ ـ ـ ـ ــك مُعْجِـ ـ ـ ـ ــزَةٌ مِـ ـ ـ ـ ــنْ نَبِ ـ ـ ـ ـ ــيْ
(قطب ،5116 ،ص)523

التأثّر بنغمات احلافظ الشريازي الغزلية
إقبال األدباء والنقاد املصريني السيّما سيد قطب على ديوان حافظ وغزليّاته 8ينطلق من
شوق دفني لديهم إىل تراث الشرق خلصلتهم الشرقيّة العميقة ،ولسأمهم من كثرة ما طالعوه من
ترمات األدب األوريب اليت ال تنسجم يف كثري من نفحاهتا مع روح الشرقيني .إنّ فكرة حافظ
الشريازي ورؤيته العرفانية تتّفق والنظرةَ الروحيّة لدى سيد قطب1؛ إذ يصرّح بأنّ عنايته بدراسة
أشعار الشرقيني ،إنّما باعثها هو أن يروي نفسه من مناهل هي أقرب إىل الروح (نقالً عن الندوي،
 .5ترجم هذا الديوان يف مصر على عنوان «أغاين شرياز» إلبراهيم أمني الشواريب وهو يضم منظومة ومنثورة
ألشعار حافظ الشريازي.
 .6وهذا التطلّع الروحي كان نقطة اختالف سيد قطب مع أستاذه العقّاد؛ إذ يقول سيد قطب بأن العقّاد كان رجالً
فكريّاً حمضاً ال ينظر إىل مسألة وال يبحث فيها إال عن طريق الفكر والعقل (نقالً عن الندوي ،6225 ،ص.)521
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 ،6225ص .)521يقول سيد قطب متحدّثا عن حافظ وغزله« :لقد أخلدتُ ـ مع حافظ ـ إىل الغناء
العذب بروح صادقة ،ال تكدّرها شوائب احلياة ،وال مهوم العيش ،وال أحقاد الناس ،وال تفسدها
كذلك غواشي القلق ،وال مهوم الفكر ،وال اجلدل الذهين العقيم» (قطب ،5114 ،ص.)21
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
البديعيّة اجلوفاء واإليقاع املوسيقي الذي ال يتّسم باحلياة وال باجلديّة (قطب ،5116 ،ص.)22
يشري سيد قطب إىل خصائص أشعار حافظ الشريازي البارعة وميزاهتا وما فيها من عطاء
للعامل العريب ،ويركز على النقاط التالية (انظر ،قطب ،5116 ،ص 25وبعدها):
 زيادة ثروة األدب العريب ،وإثارة ألوان جديدة من التفكري وفنون من الشعور اخلصب. 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
منها يف شعر سيد مع اإلشارة مبا شاهبها يف غزل حافظ الشريازي يف اهلوامش:
 إنّ احلبّ سبب الغىن:8وَأشْ ـ ـعَرتِنِي مَعْنَـ ــى الطَّلَاقَ ـ ـةِ وَالرِّضَـ ــا

وَمَعْنَـ ــى الغِنَـ ــى عَ ـ ـنْ ك ـ ـلِّ آتٍ وَغَـ ــابِرِ
(قطب ،5116 ،ص)16

 االستشهاد يف سبيل احلبّ:1سَأصُـ ــونُ عَهْ ـ ـدَ احلُ ـ ـبِّ عَفَّ ـ ـاً طَـ ــاهِراً

حَتَّـ ـ ــى أمُـ ـ ــوتَ بِ ـ ــهِ شَهِي ـ ـــداً مُغْرَمَـ ـ ــا
(قطب ،5116 ،ص)31

 احلرية من املعشوق:7مَــنْ أنْــتِ؟ مَ ــا أنْــتِ؟ إنِّ ــي حَ ــائرٌ قَلِــقٌ

أأنْـ ــتِ أُسْـ ــطُورَةٌ فِ ـ ــي سِـ ــفْرِ أفَّ ـ ــاك؟
(قطب ،5116 ،ص)652

 .5يف غزل حافظ:
 .6يف غزل حافظ:
 .4يف غزل حافظ:

چو روه گرچه فقيرم ببين به دولت عشق
يتيل عشق تو شد حافظ غريب ول دي
عشدق تدو نهدددان حديددرع مددددد
بدو غريده حددان وصدددل كدددآخدر

گوشده تداج سلطنت مىشكند گداى تدو
به خاك ما گذري كن كه خون ماست حالن
وصددل تددو كمددددان حيدرع مدددددد
هددددم بدر سدر حددان حيددرع مدددد
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 وجود املعشوق؛ سبب اخللق واحلياة:8هِـ ـ ـ ـيَ أنْـ ـ ـ ـتِ الَّ ـ ـ ــيت خُلِقْـ ـ ـ ـتِ لِنَحْيَ ـ ـ ــا

فِ ـ ــي ظِلَـ ـ ـالٍ مِـ ـ ـنَ الوَفَ ـ ــاءِ الرَّشِ ـ ــيد؟
(قطب ،5116 ،ص)522

وردت بعض االصطالحات العرفانيّة يف غزل سيد قطب واليت نراها يف غزل حافظ
الشريازي بعينها؛ نذكر مناذج منها على سبيل املثال ال احلصر:
لفظة «حجاب»:1فَبِ ـ ـ ـأَيِّ مُعْجِ ـ ـ ـزَةٍ كشَ ـ ـ ـفْتِ ضَ ـ ـ ـمَائرِي

وَجَلَ ـ ـ ــوْتِ ك ـ ـ ــلَّ مُحَجَّ ـ ـ ــبٍ مَس ـ ـ ـ ـتُورِ؟
(قطب ،5116 ،ص)14

 اصطالح «وجود ،وعدم»:7ألَسْـ ـ ـ ـتِ الَّتِ ـ ـ ــي نَبَضْـ ـ ـ ـتِ "بِ ـ ـ ــالوُجُود"

فَشَ ـ ـ ــقَّ قُ ـ ـ ــوَى "العَ ـ ـ ــدَمِ" السَّـ ـ ـ ــاخِرَه
(قطب ،5116 ،ص)521

 اصطالح «مع ،وتفرقة»:7هَكـ ـ ـ ـذَا الـ ـ ـ ـدُّنْيَا اجْتِمَ ـ ـ ــاعٌ وافْتِ ـ ـ ــرَاقٌ

وَهِ ـ ـ ــيَ آهَ ـ ـ ـــاتٌ وَذِك ـ ـ ــرَى وَشَقَ ـ ـ ـــاء!
(قطب ،5116 ،ص)513

التأثّر مبدرسة العقّاد الشعرية
يعدّ العقّاد أستاذ جيل ،ورأس مدرسة ،تأثّر به كثري من الشعراء الذين عاصروه والذين
جاءوا من بعده ،ولكن نستطيع أن نقول بإن سيد قطب «هو أشبه تالميذ العقّاد به»
(عبدالسالم ،5352 ،ص ،)551وأكرب املُعجبني به (اجليوسي ،6222 ،ص .)122أعجب سيد بداية
مسريته األدبية مبدرسة «العقّاد» ،ويصف العقّادَ بأنه أفضل شاعر وأقوى أديب يف مصر
(البدوي ،5116 ،ص .)16على هذا األساس ،نرى بوضوحٍ تأثري العقّاد على سيد قطب يف شعره
وأدبه .التشابه بني عناوين قصائد الشاعرين يف أكثر من عشرين موضعاً (راجع :البدوي،5116 ،
صص )561-561والكثري من موضوعات شعرمها ومعانيه ،يدلّ على هذا التأثري والتأثّر بني
 .5يف غزل حافظ:
 .6يف غزل حافظ:
 .4يف غزل حافظ:
 .3يف غزل حافظ:

سدايه يد تدو بر يدالبم اي عيسدى دم

عكو روحي است كه بر عظم رميم افتادست

حجاب راه توئي حافظ از ميدان برخيز

خوشا كسي كه در اين راه بيحجاب رود

ره رو منزن عشقيم وز سر حد "عدم"

تا به ايليم "وجود" اين همه راه مدهايم

ز فكر تفريه باز ي تدا شوي مجمدوع

به حكم نكه چوشد اهرمن سروب مد
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العقّاد وسيد قطب .فمثالً رثاء احليوان الذي كان أحد املضامني الشعرية لدى العقّاد ،انعكس
يف شعر سيد قطب؛ إذ يرثي العقّاد كلبه «بيجو» متضمّناً عاطفة حارّة تفيض باحلزن واألسى
على الكلب الفقيد ،وتدلّ على املزنلة اليت كان يتبوّؤها عند صاحبه ،كما تدلّ على عظم
مصابه عنده (راجع :العقّاد ،5136 ،ص .)521يرثي أيضاً سيد قطب يف قصيدة «موت سوسو» هرّه
الذي انطفأت فيه شعلة احلياة ويقول:
لَقَ ـ ـ ـدْ هَمَـ ـ ــدَتْ يف الضُّـ ـ ــلُوعِ احلَيَ ـ ـ ــاةُ
وَقَ ـ ـ ــدْ غَـ ـ ـ ــابَ لَأالؤُهَـ ـ ـ ــا يف العُيُ ـ ـ ـ ــونِ
وَقَـ ـ ـ ـ ـدْ سَكنَ ـ ـ ـ ـ ـتْ نَأْمَـ ـ ـ ـ ـةٌ يف حَشَ ـ ـ ـ ــاه

فَمَـ ـ ـ ــا يَرْجُ ـ ـ ـ ـفُ القَلْ ـ ـ ـ ـبُ أوْ يَخْفُ ـ ـ ـ ـقُ
فَمَ ـ ـ ـ ــا تَرْمُـ ـ ـ ـ ـقُ الك ـ ـ ـ ـ ـوْنَ أوْ تَبْ ـ ـ ـ ــرُقُ
فَمَ ـ ـ ـ ـ ــا عَ ـ ـ ـ ـ ــادَ يَقْفِـ ـ ـ ـ ـ ــزُ أوْ يَمْـ ـ ـ ـ ــرُقُ
(قطب ،5116 ،ص)621

هذه املرثية كانت أقرب إىل التأمّل يف حقائق املوت واحلياة منها إىل الرثاء ،إذ ال تظهر
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
تساق مقدّماهتا ،وتُحكى مناظرها وينطق أشخاصها .فالشاعر القصصي قد يطوف حبياته
حادث من احلوادث تنفعل به نفسه وتتجاوب له مشاعره ويهتزّ إحساسه ،فيعمد إىل تصوير
هذا احلادث كما تَمثّلَ لديه يف قصّة ينسج خيوطها ويرسم ألواهنا ويطرز حواشيها (اخلفاجي،
 ،5116ص .)12فالقصيدة القصصيّة صارت نوعاً أدبيّاً متميّزاً ،حتكي بأمعها قصّة خياليّة
أكثر منها واقعيّة؛ إذ من الطبيعي أن يعتمد الشاعر على عنصر اخليال وقد يبين من جتربة
خياليّة عمالً فنيّاً كامالً.
نرد يف ديوان سيد قطب القصائد اليت حيكي خالهلا الشاعر قصّة خياليّة ،يُبدي خالهلا
افكاره وآراءه جتاه احلياة والكون .فالقصيدة «السرّ أو الشاعر يف وادي املوتى» كانت من أهمّ
هذا النوع من الشعر .يف البداية يقدّم سيد قطب على هذه القصيدة فيقول« :اعتاد الشاعر أن
يتردّد كثرياً على وادي املوتى يف أوقات خمتلفة ،أكثر ما تكون عند مغرب مشس ،وقبل
طلوعها!» (قطب ،5116 ،ص .)563مثّ يذكر بأنّه منذ ستّة أعوام ويف جنح الليل ذهب إىل حِمى
املوتى ولكنّه أحسّ بالرهبة وساوره الوجل ،وشَعرَ كأنّ أصواتاً من وراء احلفائر تتناجى ،مثّ
توجه إليه اخلطاب .عاد الشاعر صامتاً واماً من وادي املوتى ولكن مل يستطع أن يفسّر
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ويصوّر ما حدث ،حىت استطاع أن يترجم هذا الشعور شعراً ،بعد أن زال الكثري من روعته،
ووصل إىل الدرجة اليت يستطيع هبا التعبري؛ يقول الشاعر يف مقدّمة القصيدة:
مَـ ـنِ الطَّ ــارِقُ السَّـ ــارِي خِلَ ــالَ املَقَابِ ـ ـرِ
مَـنِ الوَجِـلُ املَ ـذْعُورُ يف وَحْشَـةِ ال ـدُّجَى
يُنقِّـ ـ ـ ـلُ يف تِلْـ ـ ــك ال ـ ـ ـدَّيَاجِريِ خَطْ ـ ـ ـ ـوَهُ

كخَفْقَ ـ ـ ـةِ رُوحٍ يف ال ـ ـ ـدُّجْنَاتِ عَابِـ ـ ـ ـرِ؟
تُقَلِّبُ ـ ـ ـهُ األوْهَ ـ ـ ــامُ يف ك ـ ـ ـلِّ خَاطِ ـ ـ ـ ـرِ؟
وَيَخْطُـ ـرُ يف هَمْـ ـسٍ كهَمْـ ـسِ املُحَ ــاذِرِ؟
(قطب ،5116 ،ص)561

أشار الشاعر يف هذه املقدّمة للقصيدة مُستخدماً أسلوب االستفهام الذي يعبّر به عن استغرابه؛
إذ أنّه ارتاد املقابر وسط الظالم احلالك ،وكأنّه روح متمرّدة أو شبح من األشباح ،مثّ يتحدّث وهو
مازال يستخدم صيغة االستفهام ويشري إىل خوفه ورعبه يف تلك الليلة القامتة حيث انتابته األوهام
وأخذت به كلّ مأخذ .خيطو الشاعر أثناء تلك األهوال خطواتٍ قصرية مضطربة ويتمشّى مشياً
وادعاً وكأنّه بقرة وحش مذعورة متشي هبدوء وتتنفّس أنفاساً متقطّعة تتخلّلها مهسة.
كثرة ظاهرة «التكرار» يف شعره
انتشرت ظاهرة التكرار يف الشعر احلديث كثرياً واختذت موقفاً بارزاً يف بناء النص والتعبري
عن ضمري الشاعر؛ فإنه ميثل عنصراً جوهرياً حامساً يف الصياغة الشعرية (فضل،5112 ،
ص .)625كما «يعدّ وسيلة بالغية ذات قيم أسلوبية خمتلفة» (العبد ،6222 ،ص ،)561تُربز اجلوانب
اليت يريدها الشاعر وتكون أقدر على محل مراده .فالتكرار «أحد األضواء الالشعورية اليت
يسلطها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها» (نازك املالئكة ،5114 ،ص .)34ويف شعر سيد قطب،
يكون ألسلوب التكرار حضوره املكثف ،األمر الذي دعانا إىل رصد هذه الظاهرة عنده وعدّه من
ميزات شعره اخلاصّة .نضرب بعض األمثلة من وجود التكرار يف شعر سيد قطب:
فمثالً يف تكرار اجلملة يعمد الشاعر إىل عبارة معيّنة يكرّرها يف أثناء النص وبشكلٍ يهيّئ
هلا فرصة ليعبّر عن حالة يريد هو بثها .وقد استثمر سيد قطب هذا النمط ليتغنّى مبشاعره
وعواطفه ،ففي قصيدة (زَفراتٌ جاحمةٌ مكبوحة) ،يكرّر الشاعر ملتني (إذهب وخلِّفين)
مرّتني ،تعبرياً منه عن قشعريرة اغترابه املرير:
اذْهَ ـ ـ ـ ـبْ وخَلِّفْنِـ ـ ـ ـــي هُنَ ـ ـ ـ ــا مُتألِّـ ـ ـ ـــماً
اذْهَ ـ ــبْ وخَلِّفْنِـ ـ ــي تَ ـ ــذُوبُ حُشَاشَ ـ ـ ـتِي

لَـ ـ ــا تَلقَنِـ ـ ــي سَ ـ ــمْحاً وَلَـ ـ ــا مُتَجَهِّمَـ ـ ــا!
وَيَ ـ ــبُضُّ قَلْبِ ـ ـــي مِ ـ ـ ـنْ قَرَارتِ ـ ــهِ دَمَـ ـ ــا
(قطب ،5116 ،ص)33
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كما يبدو يف هذين البيتني كرّر الشاعر تعبري «اذهب وخلّفين» لكي يعبّر عن أمله ومرارته
من سوء معاملة احملبوب إزاءه ،فحينما يئس الشاعر من مالطفة احملبوب وعطفه عليه يطرده
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
سامية تشكل مادّة دمسة لتجربة شعريّة موحية ،كما صرّح سيد يف قصيدته «يف السماء» ،أنّ
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
ويكرّر ألفاظ (فإذا أنا) مخس مرّات يزيح الستار يف كلّ مرة عن جتربة شعوريّة كامنة يف
نفسه قائالً:
فَـ ــإذَا أنَـ ــا ال ـ ـرُّوحُ الَّـ ــيت تَسْمُـ ـ ــو بِهَـ ــا
فَ ـ ــإذَا أنَ ـ ــا النُّ ـ ــورُ الَّ ـ ـ ـذِي تَجْلُـ ـ ــو بِـ ـ ـهِ
فَـ ــإذَا أنَـ ــا الشَّ ــوْقُ الَّ ــذِي يَحْـ ــدُو بِهَـ ــا
فَـ ــإذَا أنَـ ــا الشِّ ـ ـعْرُ الَّ ـ ـذِي تَشْـ ـ ـدُو بِ ـ ـهِ
فَـ ــإذَا أنَ ــا اخلَيْ ــرُ املُمَحَّـ ــضُ وَاهلُ ــدَى

دُنْيَ ـ ـ ــا احلَيَ ـ ـ ــاةِ لِأوْجِ ـ ـ ـ ـهَا املَنْظُـ ـ ـ ــورِ
تِلْ ـ ـ ــك احلَيَـ ـ ـــاةُ غَيَاهِـ ـ ــبَ الـ ـ ــدَّيْجُورِ
فَتَغِـ ـ ـ ـ ـذُّ بَ ـ ـ ـ ـيْنَ مَسَالِ ـ ـ ـ ــك وَصُ ـ ـ ـ ـخُورِ
يف نَشْ ـ ـ ـ ـ ـ ـوَةٍ وَتَجِي ـ ـ ـ ـ ـ ـشُ بِالتَّعْبِي ـ ـ ـ ـ ـ ـرِ
وَاحلُ ـ ـ ـبُّ وَالنَّجْـ ـ ــوَى خِلَ ـ ـ ــالَ ضَـ ـ ــمِريِ
(قطب ،5116 ،ص)14

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
نفسه ب األنشودة اليت يتغنّى هبا يف حالة مرحة ومثلة ،وأخرياً جعل نفسه رمزاً للخري واهلُدى
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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يرى احلياة الدنيا لُعبة كلعبة األطفال .يعترب سيد قطب احلياة صدىً قويّاً وصارخ ًا
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
ألنّه مل جيد فيها ما يبعث األمل والرجاء؛ فالشعور الذي يتملّك الشاعر يف أغلب األحيان هو
أنّه كائن يضرب يف فالة موحشة هائماً على وجهه ،ولكنّه مهما صار يف هذامل يزدد إلّا تيهاً
وحرية ،فيقول:
إي ـ ـ ـهْ يَ ـ ـ ــا دُنْيَ ـ ـ ــا وَمَـ ـ ــا أنْ ـ ـ ــتِ سِـ ـ ــوَى
ضَ ـ ـ ـ ـ ـجَّةٌ صَـ ـ ـ ـ ــاخِبَةٌ لَـ ـ ـ ـ ــا تَحْتَـ ـ ـ ـ ـ ـوِي
فَ ـ ـ ـ ـ ــإذَا فَتَّشْـ ـ ـ ـ ــتَ عَـ ـ ـ ـ ــنْ مَبعَثِـ ـ ـ ـ ـ ــهَا

عَبَـ ـ ـ ــثِ األطْفَ ـ ـ ـ ــالِ فِيمَ ـ ـ ـ ــا يَلْعَبُ ـ ـ ـ ــونْ
غَيْ ـ ـ ـ ـرَ أصْـ ـ ـ ــدَاءِ قَويَّـ ـ ـ ـــاتِ الـ ـ ـ ــرَّنِنيْ
لَ ـ ــمْ تَجِ ـ ــدْ شَ ـ ــيْئاً تُخْبِي ـ ــهِ الوُكـ ـ ــونْ!
(قطب ،5116 ،ص)521

يُذكر أنّ احلياة اليت حتدّث عنها الشاعر هو حياة السواد من الناس الذين ال يرون منها
إلّا شكلها وصورهتا من دون أن يتوغّلوا يف بواطن احلياة وأغوارها ،فتكون حياة هؤالء القوم
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
احلياة مل يكونوا قادرين على رؤيتها بأفكارهم القصرية وعقوهلم الضيّقة .من اجلدير بالذكر
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
العبث عن هذا الوجود الذي هو آية باهرة من خالق حكيم مدبّر خلَق كلّ شيء وأحسن خلقه!
فيقول سيد قطب:
قَـدْ بُعِثْتُ اليَوْمَ أحْيَا مِنْ جَدِيدٍ  /فَهُوَ بَعْثٌ مِنْ حَيَاةٍ خَامِ ـدَ ْة
مَرَّ نِصْفُ العُمْرِ أوْ كـادَ يَزِيدُ  /لَهْفَ نَفْسِي  -يف حَيَاةٍ رَاكدَةْ
يف حَيَاةٍ لَمْ أجِدْ فِيهَا حَيَاه!
بَلَغَ العُقْمُ بِهَا أقْصَى مَـدَاه
وَتَبَدَّتْ بَلْقَعاً مِثْ ـلَ الفَلَاه
(قطب ،5116 ،ص)555
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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
العقّاد واحلافظ الشريازي إلّا أنّ الزنعة الرومانسية عند سيد قطب متتاز بالترابط املوضوعي
والوحدة العضوية بني أجزاء قصيدته واعتماده يف بناء القصيدة على اخليال اجملنّح ممّا جعل
شعره لوحات تصويريّة فنيّة .يعدّ التناص القرآين من أبرز التقنيات الفنيّة اليت عُين هبا سيد
قطب يف شعره والسبب يف ذلك ربّما يكون تأثّره الشديد بالتعاليم اإلسالميّة والقرآنيّة اليت
برز وبشكل أوضح يف تفسريه املسمّى بـ«يف ظالل القرآن» .للتشخيص دورٌ بارز يف شعره حيث
إنّه أضفى على قصائده روح احلياة واحلركة حتّى حتوّلت عناصر قصائده الفاقدة للحياة إىل
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.
سيطر على شعر سيد قطب احلبّ العرفاين بكلّ رموزه ودقائقه؛ فاحلبّ الذي يتحدّث به
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
عند أصحاب الغزل اجلسدي .يهتمّ سيد قطب بشعر حافظ الشريازي اهتماماً بالغاً فاستقى
من مناهله العذب حتّى االرتواء .يعترب «سيد» شعر حافظ وجبة شهيّة يتغذّى هبا الشعر العريب
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
جتاه الكون واحلياة .ظاهرة التكرار متثّل عنصراً جوهرياً حامساً يف ديوان الشاعر ،فيكون
ألسلوب التكرار حضور املكثّف يف نسيجه الشعري واستخدم الشاعر هذه اآللية الفنية يف
عمليّة نقل جتاربه الشعوريّة؛ إذ هلا مفعوهلا الكبري يف إقناع املخاطبني دون أن يشعروا باملل
والضجر.
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