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نبذة عن مؤسسة طابة :

هي م�ؤ�س�سة غري ربحية تعنى بتقدمي �أبحاث ومبادرات وا�ست�شارات
وتطوير كفاءات ،وت�سهم يف جتديد اخلطاب الإ�سالمي املعا�رص لال�ستيعاب
الإن�ساين ،وت�سعى �إىل تقدمي مقرتحات وتو�صيات لقادة الر�أي التخاذ نهج
حكيم نافع للمجتمع بالإ�ضافة �إىل �إعداد م�شاريع تطبيقية تخدم املثل العليا
لدين الإ�سالم وتربز �صورته احل�ضارية امل�رشقة م�ستندين يف ذلك على مرجعية
�أ�صيلة وا�ستيعاب للتنوع الثقايف واحل�ضاري والإن�ساين.
نبذة عن مبادرة سند :

مبادرة جمتمعية تُعنى بتبيني حقائق الأمور و�إزالة الغ�شاوة عن النا�س
ملعرفة ت�رصفات املتطرفني الذين ين�سبون �أنف�سهم �إىل ن�رصة الإ�سالم و�إبطال
�شبهاتهم ،ومتيز �أفعال التطرف با�سم الدين ب�أنها فعل اخلوارج ،مبا ي�صحح
املفاهيم ،ويحفظ على النا�س الدين ،عن طريق توفري الأدلة ال�رشعية ،وو�سائل
تو�ضيح احلقيقة للدعاة والإعالميني والنخب املثقفة امل�ؤثرة على املجتمع
ليقوموا بدورهم يف حقن الدماء من خالل ن�رش الوعي ال�صحيح بني النا�س.

نبذة عن الباحث :

الباحث �شعيب عز الدين حبيلة من مواليد  1993بوالية جيجل �رشق
اجلزائر ،حائز على الثانوية العامة يف الآداب والفل�سفة �سنة  ،2012وعلى �شهادتي
لي�سان�س وما�سرت يف اللغة العربية والدرا�سات القر�آنية من اجلامعة الإ�سالمية الأمري
عبد القادر بق�سنطينة �سنتي  2015و .2017انت�سب �سنة � 2017إىل كلية الآداب
واللغات بجامعة حممد ال�صديق بن يحيى بوالية جيجل كباحث يف الدكتوراه،
وع�ضو يف خمرب اللغة وحتليل اخلطاب ،و�أ�ستاذ بالكلية ذاتها.
�شارك يف عدد من امللتقيات الوطنية ،وهو م�شتغل بامل�صطلح القر�آين وباخلطاب
الديني عامة وال�صويف خا�صة� ،أ�صدر �سنة  2016رواية «�أحفاد الأمري» عن دار
الأوطان باجلزائر العا�صمة.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مدخل:

رسوله النبي األ ّمي ،أما بعد:
العيل ،والسالم عىل ُ
احلمد هلل ّ

ف
فهذه دراسة ُخ ِّص َصت ملناقشة إشكالية (استعالء اإليامن) التي ُع ِر َ

دون ِ
هبا س ّيدُ قطب َ
غريه مم َّ ْن سب ُقوه من ا ُملتقدّ مني واملتأخرين ،وذلك من
الل ال ُق ِ
خالل كتابه( :معامل يف الطريق) ،وتفسريه( :يف ظِ ِ
استحرضنا
رآن)،
ْ
َّاب الدَّ ِ
املعاجم اللغو ّية واالستعامل القرآين لالستعالء ،ونُـ ُقول كُـت ِ
عوة
فيها
َ

اإلسالم َّية عن س ّيد ق ْطب ،انتها ًء بأ َثر فرضية استعالء اإليامن عىل الفرد
ْ

واملجتمع.

إن الداعي إىل ِ
ف علىَ َم ْن بسط لفرضية استعالء
هذه الدّ راسة هو أنَّا مل ْ ِنق ْ
َ
بتوسعَ ،خال بعض املقاالت التي التزمت ِش ًّقا من
اإليامن عند سيد قطب ُّ
ون ِ
الدّ راسة ُد َ
آخر ،ومنهجنا الرئيس يف هذا البحث وصفي نقدي ،عمدته

نصوص سيد قطب نفسه ،مع حرص عىل ذكر املفاهيم املتصلة باالستعالء
عنده -أعني :اجلاهلية واحلاكمية وعند غريه من ال ُكتّاب ممِ َّ ْن نقلوا عنه أو
تأ َّثروا به.

هذا وقد َح َوت الدراسة ثالث َة مباحث وخامتة ،هذا تفصيلها:
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•املبحث األول :االستعالء بني املعاجم اللغوية واالستعامل القرآين.
•املبحث الثاين :فرضية استعالء اإليامن عند سيد قطب ونقضها:

املطلب األول :مبحث استعالء اإليامن يف كتاب (معامل يف الطريق)ونقضه.

-املطلب الثاين :استعالء اإليامن يف تفسري سيد قطب ونقضه.

•املبحث الثالث :حضور استعالء اإليامن يف أدبيات اإلسالميني وأثره
النفيس:

-املطلب األول :حضور استعالء اإليامن يف أ َدب ّيات اإلسالميني.

-املطلب الثاين :أثر فرضية استعالء اإليامن النفيس عىل الفرد واملجتمع.

•خامتة.
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املبحث األول

االستعالء بني املعاجم اللغوية واالستعامل القرآين

الظاهر من رشوح املعجميني املتقدمني أهنم ال يميزون بني العلو

«وك ُُّل َم ْن َق َه َر ا ْم َر ًأ َأ ْو عَدُ ًّوا فقد
واالستعالء يف أصل املعنى؛ فقال اخلليلَ :
َع َ
اس َت ْعلىَ َع َل ْي ِه» .1ونقل األزهري ما جاء يف العني -ونس َبه إىل
ال ُه َوا ْع َتلاَ ُهَ ،و ْ

2
أيَ :علاَ »،3
«اس َت ْعلىَ ْ :
الليث عىل عادته ومن ذلك قول نشوان احلمرييْ :

وقال مثله زين الدين الرازي.4

والغالب يف معاين االستعالء عندهم :ال َق ْهر وال َغ َل َبة.

اشتمل القرآن الكريم عىل صيغ خمتلفة من مادة (ع ل و)؛ من ذلك الفعل

( َعلاَ ) الذي تكرر مرتني بمعنىَ :ط َغى .ومن مشتقاتهُ ( :ع ُل ًّوا) ،و( َت ْع ُل َّن)،

و( َت ْع ُلوا) ،وكذلك ورد الفعل ( َت َعا َل ْوا) بمعنىَ :أ ْقبِ ُلوا ،ومنه ( َت َعا َلينْ َ ).

و(اس َت ْعلىَ ) بمعنى :صار َعالِ ًيا
ومن املادة ذاهتا ( َت َعالىَ ) بمعنى :ت ََسا َمىْ ،
ب َغ َل َب ٍة ،وأفعل التفضيل (األَ ْعلىَ َ ) بمعنى :األشرْ َ ف واأل ْف َضل ،أو ال َغالِب،
 -1ينظر :العين،الخليل الفرهودي ،تحقيق :إبراهيم السامرائي ومهدي المخزومي[ ،د ط]،
(.)247/2
 -2ينظر :تهذيب اللغة ،أبو منصور األزهري ،تحقيق :محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت ،ط.)122/3( ،2001 ،1
 -3ينظر :شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،نشوان الحميري ،تحقيق :حسين بن
عبد اهلل العمري وآخران ،دار الفكر المعاصر لبنان ،دار الفكر ،سورية ،ط،1999 ،1
(.)4746/7
 -4ينظر :مختار الصحاح ،زين الدين الرازي ،تحقيق :يوسف الشيخ محمد ،المكتبة العصرية،
الدار النموذجية ،بيروت ،صيدا ،ط ،1999 ،5ص .217
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ٍ
ني) بمعنى:
مج ُعه( :األَ ْع َل ْو َن) .ومن مشتقات املادة:
(عال) و( َعالِ ًيا (و( َعالِ َ
و ْ
التج  .ومن أسامء اهلل تعاىل( :ا ْل َعليِ ّ ) و(المُْ َت َع ِ
ال).
َ برّ

(اس َت ْعلىَ ) ،وأفعل التفضيل( :األَ ْع َل ْو َن)؛
والذي يعنينا ممَّا َس َبق :الفعلْ :
َ
(استِ ْعلاَ ء اإليماَ ِن).
استحدث منهام سيد قطب
ال ّلذ ْين
َ
مصطلحْ :
(اس َت ْعلىَ ) فقد ورد يف القرآن الكريم عىل لسان فرعون:
أما الفعل ْ
ِ
اس َت ْعلىَ ﴾ [طه،]64 :
﴿ َف َأجمْ ُعوا َك ْيدَ ك ُْم ُث َّم ا ْئتُوا َص ًّفا َو َقدْ َأ ْف َل َح ا ْل َي ْو َم َم ِن ْ

والغالب يف مادة (ا ْل ُع ُل ّو) أهنا إذا مل تُـ ْق َر ْن باهلل -عز وجل -أو مالئكته
ْ ،
أن ت ُْذكَر َذ ًّما.

ونقل الراغب األصفهاين قولاً يف التمييز بني الفعلينْ ( َعلاَ ) و( َعليِ َ )،
فقال« :قيلّ :
حمود وا َملذمو ِم ،و( َعليِ َ ) :ال ُيقال إلاَّ يف
إن ( َعلاَ )ُ :ي َق ُال يف ا َمل ُ
املحم ِ
طلب لل ُع ُل ّو ْ
املذ ُموم ،وقد
ود» .5واالستعالء عنده من حيث األصل:
ٌ
ْ ُ
(اس َت ْعلىَ ) من آية طه :فيحتملهام مجي ًعا حسبه.6
للر ْفعة .أ ّما الفعل ْ
َي ِر ُد طل ًبا ّ
ونقله عنه السمني احللبي عىل عادته.7

ور َ
السمني احللبي َّ
ون عل
أن املرا َد َ
بـ(و َأنت ُُم األَ ْع َل ْو َن)« :املن ُْص ُ
ر َأى ّ

 -5ينظر :المفردات في غريب القرآن ،الراغب األصفهاني ،تحقيق :صفوان الداودي ،المكتبة
العصرية ،الدار النموذجية ،بيروت،صيدا ،ط 1420 ،1هـ ،ص .583
 -6ينظر :المرجع نفسه ،الموضع نفسه.
 -7ينظر :عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ ،السمين الحلبي ،تحقيق :محمد باسل عيون
السود ،دار الكتب العلمية ،ط.)117/3( ،1996 ،1
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باحلجة وال ّظفر» .8واختار معجم جممع اللغة بالقاهرة معنى:
أعدائكم
ّ

مجع األَ ْعلىَ َ  ،بمعنى الغالب» .9وجعل
(ال َغ َل َبة)؛ فقال مؤ ِّل ُفوه« :األعلونْ :
الفريوز آبادي ُمل ْفرد ِة( :األَ ْعلىَ ) مخس َة وج ٍ
وه يف القرآن؛ فقال يف
ُ
َ َ
َ
احلر ِ
والو َغى».10
بَ ،
(األَ ْع َل ْو َن)َ « :غل َبة املؤمنني عىل الك َّفار يوم ْ

ِ
وخصه
والكربياء،
احلق يف ال َعظمة
أما الوجه األول عنده فبمعنىُ :ع ُل ّو ّ
َّ

بقوله تعاىل:

اس َم َر ِّب َك األَ ْعلىَ ﴾ ،11وهذا الوجه نس َبه سيد قطب للمؤمنني غل ًطا
﴿س ِّب ِح ْ
َ
كام سن َت َب َّيـنُه.

 -8ينظر :المرجع نفسه.)119/3( ،
 -9ينظر :معجم ألفاظ القرآن الكريم ،مجموعة مؤلفين ،مجمع اللغة العربية ،طبعة
منقحة ،1988،ص.788
 -10ينظر :بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،مجد الدين الفيروز آبادي ،تحقيق:
محمد علي النجار ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ،لجنة إحياء التراث اإلسالمي،
القاهرة ،ط)156/2( ،1،1996
 -11ينظر :المرجع نفسه.)156/2( ،
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املبحث الثاين

فرضية استعالء اإليامن عند سيد قطب ونقضها

•املطلب األول :مبحث استعالء اإليامن يف كتاب (معامل يف الطريق)
ونقضه:

﴿ولاَ تهَ ِنُوا َولاَ
ابتدأ سيد قطب مبحث (استعالء اإليامن) بقوله تعاىلَ :

ني﴾ [آل عمران .]139 :ثم رغب يف أن
تحَ ْ َزنُوا َو َأ ْنت ُُم الأْ َ ْع َل ْو َن إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
ِ
«أول ما يت َبادر إىل ِّ
الذ ْهن من هذا التوجيه
ينف َي
ختصيص اآلية باجلهاد فقالَّ :
َ

ب عىل حالة اجلهاد ا ُملم َّثلة يف القتال؛ ولكن حقيقة هذا التوجيه
ينص ُّ
أنّه َ

ومداه أكرب ...إنه يمثل احلالة الدائمة التي ينبغي أن يكون عليها شعور

املؤمن.12»...

ٍ
بأسلوب
ويستمر سيد قطب يف بسط معنى استعالء اإليامن عنده،

أديب يغلب عليه تَكرار املفاهيم نفسها؛ بمصطلحات خمتلفة ،نحوُ :ع ْرف
ِ
وتعارف الناس ...إلخ.
اجتامع ّي ،اصطالح املجتمع،
ُ
ينبغي أن نناقش قضية عموم االستِ ْعالء ،أو ال ُع ُل ّو ،يف آية آل عمران عند
سيد قطب؛ فاآلية نزلت يف ت ْع ِز َية املؤمنني عىل ما أصاهبم يف ُأ ُحد ،وقد ذكرت

التفاسري لنزوهلا أسبا ًبا :من ذلك أن املسلمني َع َل ْوا الجْ َ َب َل َي ْو َم َذ َ
اك .ومن ذلك
أن عبد اهلل بن عباس قالَ :أ ْقب َل َخالِدُ بن ا ْلولِ ِ
يد ُي ِريدُ َأ ْن َي ْع ُل َو َع َل ْي ِه ُم الجْ َ َب َل،
ْ ُ َ
َ
 -12ينظر :معالم في الطريق ،سيد قطب ،دار الشروق ،ط ،1979 ،6ص .163
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فقال النَّبِ ُّيﷺ« :ال َّل ُه َّم لاَ َي ْع ُل َ
ون َع َل ْينَا» .فأنزل اهلل عز وجل:
ني﴾.13
﴿ولاَ تهَ ِنُوا َولاَ تحَ ْ َزنُوا َو َأ ْنت ُُم الأْ َ ْع َل ْو َن إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
َ

واحلق أن مسألة العموم واخلصوص هلا تعلق بإشكالية خطاب املعدوم

أي :إن الذين مل حيرضوا نزول القرآن الكريم يف حكم
عند األصولينيْ ،

املعدومني ،وال يتع ّلق هبم اخلطاب إال من جهة القياس؛ فاأل ْع َل ْون هم الذين

ِ
أساسا.
شهدُ وا ُأ ُحدً ا مع النبيﷺ ً

واإلشكال ليس يف جعل العلو سمة من سامت املؤمنني عامة ،ولكن
يف مفهوم اإليامن عند سيد قطب ويف فهم اآلية؛ ما جعله يحُ ْ ِد ُ
املصطلح
ث
َ
ا ُمل َركّب (استعالء اإليامن) ،أي :االستعالء اإليامين.

َ
﴿و َأ ْنت ُُم الأْ َ ْع َل ْو َن﴾ :إخبار ب َغ َل َبتهم ،وو ْعد ْ
تكون العاقب ُة
بـأن
إن قوله تعاىلَ :

باحلجة غال ًبا؛ ال باإليامن
لو
ّ
هلم ،عىل جهة االستقبال ،و َم ْن أرا َد احلال ق ّيد ال ُع ّ
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عونُ ﴿ :ق ْلنَا لاَ
واج َه َس َحر َة ْفر ْ
ومثله قوله يف موسى عليه السالم عندما َ

ْت الأْ َ ْعلىَ ﴾ [طه ،]68 :وقد جاءت مادة (العلو) يف هذا املعنى
تخَ ْ
َف إِن ََّك َأن َ
 -13ينظر :جامع البيان في تأويل القرآن ،محمد بن جرير الطبري ،تحقيق :أحمد محمد
شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط.)236/7( ،2000 ،1
 -14ينظر :تفسير الراغب األصفهاني ،الراغب األصفهاني ،تحقيق :محمد عبد العزيز
بسيوني ،كلية اآلداب ،جامعة طنطا ،ط.)875-874/3( ،1999 ،1
ٍ
مناف لما هو عليه حال المؤمن
نالحظ هنا أنه ليس في اآلية أمر باالستعالء ،وهو وصف
من التواضع.
نعم؛ المؤمن له وصف “السمو” على نوازع النفس وشهواتها ،أما االستعالء فهو تكبر مذموم
باسم الدين.
والعلو جاء بمعنى الغلبة ،وورد في اآليات على سبيل الوعد واإلخبار ،ال على أنه من
المأمورات الشرعية.
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ِ ِ
﴿ولِ ُي َتـبرِّ ُ وا َما َع َل ْوا َتتْبِ ًريا﴾ [اإلرساء.]7 :
من قول احلق ل َبني إرسائيلَ :

أيضا
قال الطربي :وليد ِّمروا ما غلبوا عليه من بالدكم
تدمريا× .15وأتى ً
ً
ِ
اس َت ْعلىَ ﴾ [طه،]64 :
بمعنى الغل َبة يف قول احلقَ :
﴿و َقدْ َأ ْف َل َح ا ْل َي ْو َم َم ِن ْ
لب.
أيَ :م ْن َظهر و َغ َ

ني﴾ :فليس شهاد ًة هلم باإليامن ،وليس متعل ًقا
أما قوله﴿ :إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ

﴿ولاَ تهَ ِنُوا َولاَ تحَ ْ َزنُوا﴾؛ ذلك أن عبارة
بال ُع ُل ّو؛ ولكن بالن َّْهي يف قولهَ :
ني﴾ تكررت يف القرآن الكريم ست عرشة مرة ،متصلة بأ ْمر
﴿إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
اهلل ِ
ني﴾
﴿و َأطِي ُعوا اللهََّ َو َر ُسو َل ُه إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
وهنيه يف الغالب ،نحوَ :

ني﴾ [التوبة،]13 :
[األنفال ،]1 :ونحوَ ﴿ :فاللهَُّ َأ َح ُّق َأ ْن تخَ َْش ْو ُه إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
ني﴾ [النور.]17 :
وقولهَ ﴿ :ي ِع ُظك ُُم اللهَُّ َأ ْن َت ُعو ُدوا لمِِ ْث ِل ِه َأ َبدً ا إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
ُ
والراجح ْ
ني.
أن يحُ ْ َم َل
أي :إِ ْن ُكنْت ُْم ُم َصدّ ِق َ
اإليامن يف اآلية عىل التصديقْ ،

والفرق بني ُع ُل ّو موسى و ُع ُل ِّو أتبا ِع النبيﷺ يف موضع اآليةَّ :
أن علو

َّ
بـ(إن) وبتكرار الضمري ،وبالم التعريف؛
موسى عليه السالم ثابت؛ لذا أكّده
ِ
فحاد ٌ
ث ومظروف بالواو احلالية؛ فاالبتداء واخلرب
أ َّما ُع ُل ّو أتباع النبيﷺ
ِ
﴿و َأنت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾،
﴿و َأ ْنت ُُم الأْ َ ْع َل ْو َن﴾،مثل قولهَ :
ال َّل َذان يف موضع احلال َ
﴿و َأنت ُْم تَن ُظ ُر َ
َارى﴾...إلخ.
ون﴾ ،ومثلَ :
ومثل قولهَ :
﴿و َأنت ُْم ُسك َ

من هذا نتبـينّ غلط سيد قطب؛ إ ْذ يقول بعد التأسيس ملقولة الغربة

التي ير ِّددها املخالفون لرأي السائد واجلامعة عادة :جييء هذا التوجيه
 - 15ينظر :جامع البيان في تأويل القرآن ،مرجع سابق.)388/17(،
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ليواجه الوهن كام يواجه احلزن ...يواجههام باالستعالء ال بمجرد الصرب
َ
إن قلناَّ :
التأويل ْ
إن سيد قطب َف ِهم يف اآلية أ ْم ًرا
والثبات» .16ال ُنسيِ ء
واحلزن؛ ألجل ّ
أن الذين نز َلت فيهم اآلية ﴿والذين
الوه ِن
ْ
باالستعالء عىل َ

أت َْوا من بعدهم﴾ مؤمنون ،وهذا ال َف ْهم بعيد جدًّ ا ،وال تُؤ ّيده سياقات آي
ِ
القرآن ،وموارد ال ُع ُل ّو؛ دليلنا قوله تعاىل يف موضع آخر﴿ :فَلاَ تهَ ِنُوا َوتَدْ ُعوا
رِ
تك ُْم َأ ْعماَ َلك ُْم﴾ [حممد.]35 :
الس ْل ِم َو َأ ْنت ُُم الأْ َ ْع َل ْو َن َواللهَُّ َم َعك ُْم َو َل ْن َي َ
إِلىَ َّ
أن ُي َ
صح ْ
بفهم سيد قطب؟
قال يف هذه اآلية ما قيل يف األوىل ْ
فهل َي ّ

ثالث مر ٍ
ات،
تكرر الضمري ( َأ ْنت ُُم)
َ ّ
و ْلنَ ُعدْ إىل سياق آية حممدﷺ ،فقد َّ

الس ْل ِم َو َأ ْنت ُُم األَ ْع َل ْو َن َواللهَُّ َم َعك ُْم َو َلن
قال تعاىلَ ﴿ :فال تهَ ِنُوا َوتَدْ ُعوا إِلىَ َّ
ِ
رِ
ب َولهَ ْ ٌو َوإِن ت ُْؤ ِمنُوا َو َت َّت ُقوا ُي ْؤتِك ُْم
تك ُْم َأ ْعماَ َلك ُْم( )35إِ َّنماَ الحْ َ َيا ُة الدُّ ْن َيا َلع ٌ
َي َ
وها َف ُي ْح ِفك ُْم َت ْب َخ ُلوا َو خُي ِْر ْج
ورك ُْم َولاَ َي ْس َأ ْلك ُْم َأ ْم َوا َلك ُْم( )36إِن َي ْس َأ ْلك ُُم َ
ُأ ُج َ

َأ ْض َغا َنك ُْم(َ )37ها َأنت ُْم َه ُؤالء تُدْ َع ْو َن لِت ُِنف ُقوا فيِ َسبِ ِ
يل اللهَِّ َف ِمنكُم َّمن َي ْب َخ ُل
َو َمن َي ْب َخ ْل َفإِ َّنماَ َي ْب َخ ُل َعن َّن ْف ِس ِه َواللهَُّ ا ْل َغنِ ُّي َو َأنت ُُم ا ْل ُف َق َراء َوإِن َتت ََو َّل ْوا َي ْس َت ْب ِد ْل
َق ْو ًما َغيرْ َ ك ُْم ُث َّم ال َيكُونُوا َأ ْم َثا َلك ُْم﴾ ،إن تأويل سيد قطب يصح يف قوله:

﴿و َأنت ُُم ا ْل ُف َق َراء﴾؛ ألن (الواو) :استئنافية ،و﴿ َأنت ُُم ا ْل ُف َق َراء﴾ عطف عىل
َ
﴿اللهَُّ ا ْل َغنِ ُّي﴾؛ فالفقر صفة يف البرش ،والغنى سمة يف اهلل تعاىل ،وهذه
ٍ
ٍ
نص السمني احللبي عىل ّ
أن
حقيقة مطلقة غري مق ّيدة بزمان أو مكان .وقد ّ

 - 16ينظر :معالم في الطريق ،مرجع سابق ،ص .165
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﴿و َأ ْنت ُُم الأْ َ ْع َل ْو َن﴾ :حالية ،وأن االستئناف فيها غري ظاهر .17وال نغفل
مجلة َ
َصك ُُم اللهَُّ
سياق (الأْ َ ْع َل ْو َن) يف آل عمران ،ففي آيات سبقت قالَ :
﴿و َل َقدْ ن رَ َ
بِ َبدْ ٍر َو َأ ْنت ُْم َأ ِذ َّل ٌة﴾ [آل عمران.]23 :

َ
يكون حقيق ًة
ن َق َل سيد قطب (ال ُع ُل ّو) من معناه القرآين الذي ال ي ْعدُ و أن
لغوية ،معناها غلبة العدو عند املواجهة -إىل معنًى ِ
أضا َفه إىل
عقد ّي حني َ
بتصو ِره عن اجلاهل ّية واحلاكم ّية،
اإليامن ،ومعلوم أن اإليامن عنده مق ّيد
ُّ
ِ
املبحث ذاته يقول :واجلاهلية ليست فرتة من الزمان؛ إنام هي حالة من
ففي
احلاالت تتكرر ك َّلام انحرف املجتمع عن هنْج اإلسالم ،يف املايض واحلارض

واملستقبل عىل السواء .18

إن هذا النقل الداليل الذي أحدثه سيد قطب جعل (استعالء اإليامن)

عنده إزاء البرش ممَّن ليسوا مؤمنني بام جاء به النبيﷺ ،واحلال َّ
أن اآليتينْ
وصف (الأْ َ ْع َل ْو َن)
اللتينْ استحدث منهام سيد قطب هذا املصطلح تق ّيدان ْ

فرضنا ّ
أيْ :
ف(العلو) بمعنى (الغلبة)
وص َ
إن ْ
أن ْ
بحالة واحدة هي احلربْ ،
عام يف كل مسل ٍم ،فإنام ي ْذكَر ِ
بإزاء العدُ ّو احلريب؛ ال عامة البرش.
ُ ُ
ٌّ
 - 17ينظر :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،اليمن الحلبي ،تحقيق :أحمد الخراط،
دار القلم ،دمشق،
[د ط].)707/9( ،)401/3( ،
 - 18ينظر :معالم في الطريق ،مرجع سابق ،ص .167
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والظاهر أن سيد قطب َو َعى هذا ابتدا ًء؛ لذا صدّ ر مبح َثه بن ْفي ختصيص
ِ
حني
نتائجه م ْن َبعد؛ فال ُيال ُم َ
تصح ُ
اآلية ،وأسب َغها ت ْلكُم املعاين العا ّمة؛ لكي ّ
يقول :وحني ِ
يراجع املؤم ُن َّ
قيسه إىل
كل ما عر َفتْه البرشي ُة قديماً وحدي ًثا ،و َي ُ
ِ
بمحاوالت األطفال وخبط العميان ،إىل
رشيعته ونظامه ،فسرياه كله ْأش َبه

الضالة من
جانب الرشيعة الناضجة ،والنظام الكامل ،وسينظر إىل البرشية ّ
وإشفاق عىل ب ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ؤسها وش ْقوهتا ،وال جيد يف نفسه إال االستعالء
عطف
عل يف
ُ

عىل الشقوة والضالل .19

وظاهر ما يف هذا النص من ُغ ُل ّو وأحكام ُمط َلقة ،وتنا ُق ٍ
ٍ
رصيح يف
ض

اجلم ِع بينْ َ االستعالء وبني العطف واإلشفاق ،وخلط بني اإليامن من حيث
ْ
هو عقيدة وبني الرشيعة الدينية املقيدة بعلو ٍم ،منها :أصول ِ
الف ْق ِه بام فيه من

ختصيص عام ،وتقييد مطلق ،واستثناء ،وتعارض ِ
أد ّلة .وفرع عنها الرشائع
ُ
ٍّ
ٍ
الوضعية التي مل تخَ ُْل م ْن
صالحْ ،أو ُمواف َقة َلمِا جاء يف الرشيعة اإلسالمية،
وال غرو أن هذا االستعالء املحمود يف ظاهره عند سيد قطب مطية االغرتار.
•املطلب الثاين :استعالء اإليامن يف تفسري سيد قطب ونقضه:

فصل سيد قطب فرضيته عن استعالء اإليامن يف تفسريهَ ،
وش َّق َق
َّ
ٍ
مصطلحات عدّ ة:
يم ّن إ َذا
•منها االستعالء الكاذب :وهو عنده رغبة من رغائب الذي ُ

 - 19ينظر :المرجع نفسه ،ص .166
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أع َطى.20

•ومنها االستعالء بالعقيدة :وهي عنده احلرية.21

•ومنها االستعالء املطلق :بوصفه موق ًفا للمسلمني إزاء غريهم.22
وكام سبق؛ ّ
فإن سيد قطب َي ِعي أن مصطلحات العقيدة اإلسالمية

أن أحدَ َ
توقيف ّية ،فام كان منه إال ْ
ث املركب اإلضايف (استعالء اإليامن).

﴿ولاَ تهَ ِنُوا َوال تحَ ْ َزنُوا َو َأ ْنت ُُم الأْ َ ْع َل ْو َن إِ ْن ُكنْت ُْم
يقول سيد قطبَ :
ني﴾:
ُم ْؤ ِمنِ َ
﴿لاَ تهَ ِنُوا﴾ِ :من ا ْلوه ِن و َّ ِ
﴿.ولاَ تحَ ْ َزنُوا﴾َ :لمِا َأ َصا َبك ُْمَ ،و َلمِا
الض ْعف َ
َ َ َ َ
َفا َتك ُْم.

﴿و َأ ْنت ُُم الأْ َ ْع َل ْو َن﴾َ :ع ِقيدَ ُتك ُْم َأ ْعلىَ َ :ف َأ ْنت ُْم ت َْس ُجدُ َ
ون للِهَِّ َو ْحدَ ُهَ ،و ُه ْم
َ
يسجدُ َ ِ
ش ٍء ِم ْن َخ ْل ِق ِه َأ ْو لِ َب ْع ٍ
ض َم ْن َخ ْل ِق ِه!
َْ ُ
ون ل يَ ْ
ون َعلىَ َمن َْه ٍج ِم ْن ُصنْ ِع اللهََِّ ،و ُه ْم َي ِس ُري َ
َو َمن َْه ُجك ُْم َأ ْعلىَ َ :ف َأ ْنت ُْم ت َِس ُري َ
ون

َعلىَ َمن َْه ٍج َم ْن ُصنْ ِع َخ ْل ِق اللهَِّ!

َو َد ْو ُرك ُْم َأ ْعلىَ َ :ف َأ ْنت ُُم الأْ َ ْو ِص َيا ُء َعلىَ َه ِذ ِه ا ْل َبشرَ ِ َّي ِة ُك ِّل َها ،الهْ ُدَ ا ُة لهِ َ ِذ ِه ا ْل َبشرَ ِ َّي ِة
ُك ِّل َهاَ ،و ُه ْم َش ِ
ون َع ِن الن َّْه ِجَ ،ضا ُّل َ
ار ُد َ
ون َع ِن ال َّط ِر ِيق.

 - 20ينظر :في ظالل القرآن ،سيد قطب ،دار الشروق ،ط.)307-306/1( ،2003 ،32
 - 21ينظر :المرجع نفسه.)1352/3( ،
 - 22ينظر :المرجع نفسه.)3187/5( ،
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ض َأ ْعلىَ َ :ف َلك ُْم ِو َرا َث ُة الأْ َ ْر ِ
َو َمكَا ُنك ُْم فيِ الأْ َ ْر ِ
ض ا َّلتِي َوعَدَ ك ُُم اللهَُّ بهِ َا،
ِ
َاء والنِّسي ِ
ان َص ِائ ُر َ
ني َح ًّقا َف َأ ْنت ُُم الأْ َ ْع َل ْو َن.
ونَ ...فإِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
َو ُه ْم إِلىَ ا ْل َفن َ ْ َ
ني َح ًّقا فَلاَ تهَ ِنُوا َولاَ تحَ ْ َزنُوا؛ َفإِ َّنماَ ِه َي ُسنَّ ُة اللهَِّ َأ ْن ت َُصا ُبوا
َوإِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
ُون َلكُم ا ْلع ْقبى بعدَ الجِْ ه ِ
ِ
ِ 23
اد َوالاِ ْبتِلاَ ِء َوالت َّْم ِحيص.
َ
َوتُصي ُبواَ ،علىَ َأ ْن َتك َ ُ ُ َ َ ْ
نكرر ما ذكرناه يف املطلب السابق ،ولكن نشري إىل أن سيد قطب
لن ِّ
َخب تأويلاً واحدً ا مرجوحا عند التحقيق من غري ذك ٍْر لوج ٍ
وه أخرى،
ُ
ً
انت َ َ

وانظر ترتيب الوجوه عند فخر الدين الرازي:24
الأْ َ َّو ُلَ :أ َّن َحا َلك ُْم َأ ْعلىَ ِم ْن َحالهِِ ْم فيِ ا ْل َقت ِْل؛ لأِ َ َّنك ُْم َأ َص ْبت ُْم ِمن ُْه ْم َي ْو َمَبدْ ٍر َأ ْك َث َر ممِ َّا َأ َصا ُبوا ِمنْك ُْم َي ْو َم ُأ ُح ٍدَ ،و ُه َو َك َق ْولِ ِه َت َعالىَ َ ﴿ :أ َو لمََّا َأ َصا َب ْتك ُْم

ُم ِصي َب ٌة َقدْ َأ َص ْبت ُْم ِم ْث َل ْي َها ُق ْلت ُْم َأنَّى َه َذا﴾ [آل عمرانَ .]165 :أ ْو لأِ َ َّن
ِ
ِ
ِ
لشي َط ِ
ين ا ْل َباطِ ِل َو ِقتَا َلك ُْم لِلدِّ ِ
انَ ،أ ْو لأِ َ َّن ِق َتالهَ ُ ْم لِلدِّ ِ
ين
قتَا َلك ُْم للِهَِّ َوق َتالهَ ُ ْم ل َّ ْ
الحْ ِّقَ ،وك ُُّل َذلِ َك ُي ِ
ب ك َْو َنك ُْم َأ ْعلىَ َحالاً ِمن ُْه ْم.
وج ُ
َ
ُون المُْ َرا ُدَ :و َأ ْنت ُُم الأْ َ ْع َل ْو َن بِالحْ ُ َّج ِةَ ،والت ََّم ُّس ِك بِالدِّ ِ
ال َّثانيِ َ :أ ْن َيك َين،

وا ْلع ِ
اق َب ِة الحْ َ ِميدَ ة.
َ َ
ُون المَْعنَى :و َأ ْنتُم الأْ َ ْع َلو َن ِمن حي ُث َأ َّنكُم فيِ ا ْلع ِ
ِ
اق َب ِة
َ
ْ َْ
ْ
ال َّثال ُثَ :أ ْن َيك َ ْْ
َ ُ
ِ
ون بهِ ِ ْمَ ،وت َْست َْو ُل َ
َت ْظ َف ُر َ
َاس َب ِة َلمِا َق ْب َل ُه؛ لأِ َ َّن ا ْل َق ْو َم
ون َع َل ْي ِه ْمَ ،و َه َذا َشديدُ المُْن َ
 - 23المرجع نفسه.)480/1( ،
 - 24ينظر :مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط،3
 1420هـ.)371/9( ،

19

�إ�ستعالء الإميان

ب َذلِ َك ا ْل َو ْه ِن؛ َف ُهم كَانُوا محُ ْت ِ
َس ْت ُق ُلوبهُ ُ ْم بِ َس َب ِ
ني إِلىَ َما ُي ِفيدُ ُه ْم
َاج َ
ْ
ا ْنك رَ َ
ُق َّو ًة فيِ ا ْل َق ْل ِ
بَ ،و َف َر ًحا فيِ النَّ ْف ِ
سَ ،ف َبشرَّ َ ُه ُم اللهَُّ َت َعالىَ بِ َذلِ َك.

ِ
لأِ ِ
ِ
لشي َط ِ
ان...من الوجه
احلق أن قول الرازي :أو َ َّن قتَا َلك ُْم للِهَِّ َوق َتالهَ ُ ْم ل َّ ْ

الثاين ،وقد را َعى السياق القرآين يف تقديم الوجه األول (وهو العلو يف

القتال).
ف مع َق ِ
الة سيد قطبَ ... :ف َأ ْنت ُُم الأْ َ ْو ِص َيا ُء َعلىَ َه ِذ ِه ا ْل َبشرَ ِ َّي ِة ُك ِّل َها ؛
و ْلن َِق ْ

السالفة ،وهي نتيجة ينقضها القرآن الكريم الذي ن َفى
فهي نتيجة ملقدِّ ماته ّ
﴿وك ََّذ َب بِ ِه َق ْو ُم َك َو ُه َو الحْ َ ُّق
عن النبيﷺأن يكون وكيلاً عىل الناس فقالَ :
ُقل َّل ْست َع َل ْيكُم بِ َو ِك ٍ
يل﴾ [األنعام.]66 :
ْت ُم َذكِّرَّ ،ل ْس َت َع َل ْي ِهم
ونفى عنه أن يكون
مسيطرا فقالَ ﴿ :ف َذك ِّْر إِ َّنماَ َأن َ
ً

مأمور ْ
واحلق ّ
بأن يكون
املسلم قرآن ًّيا
أن
بِ ُم َص ْيطِ ٍر﴾ [الغاشية،]22/21:
ّ
ٌ
َ
الر ُس ُ
لقولِه﴿ :لِ َيك َ
ول َش ِهيدً ا َع َل ْيك ُْم َو َتكُونُوا ُش َهدَ ا َء
شاهدً ا عىل األُ َمم ْ
ُون َّ
َعلىَ الن ِ
َّاس﴾ [احلج.]78 :

يقرر الوكالة ومن معاين الوكيل قرآن ًّيا :احلفيظ املسئول
ولكن سيد قطب ّ
فيقول يف موضع آخر :والنَّاس ح ِ
اك ُم ُه ْم َومحَ ْكُو ُم ُه ْم إِ َّنماَ َي ْست َِمدُّ َ
ون ُس ُل َطاتهِ ِ ْم
َ ُ َ
ِمن َتن ِْف ِ
يذ ِه ْم لِشرَ ِ ي َع ِة اللهَِّ َو َمن َْه ِج ِهَ ،و َل ْي َس لهَ ُ ْم فيِ جمُ ْ َلتِ ِه ْم َأ ْن خَي ُْر ُجوا َعن َْها،
ْ
ض بِشرَ ٍ
َخ َل ُف َ فيِ
لأِ َنهَّ ُ ْم إِ َّنماَ ُه ْم ُو َكلاَ ء ُم ْست ْ
ط َو َع ْه ٍد؛ َو َل ْي ُسوا مالكًا
ون الأْ َ ْر ِ ْ
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ني َلمِا فيِ َأ ْي ِدهيِ ْم ِم ْن َأ ْر َز ٍاق.25
َخالِ ِق َ

ِ
ِ
ص ُف َها،
واإلسالم عنده مسيطر ،قالَ :والإْ ِ ْسلاَ ُم ِح َ
ني ُي َس ْيط ُر َعلىَ الحْ َ َياة َو ُي رَ ِّ
ي ْأ ُخ ُذ الحْ يا َة جمُ ْ َل ًة ،وي ْأ ُخ ُذ الأْ َمر جمُ ْ َل ًة; َفيس ِق ُط ابتِدَ اء ك َُّل َأو َضا ِع الجْ ِ
اه ِل َّي ِة
ْ
ََ
ََ
َ
َ
ْ ً
ُْ
َْ
َوك َُّل ِق َي ِم َهاَ ،وك َُّل ُع ْرفِ َهاَ ،وك َُّل شرَ َ ِائ ِع َها؛ لأِ َنهَّ َا َباطِ َل ٌة ُبطْلاَ نًا َأ ْص ِل ًّيا َغيرْ َ َقابِ ٍل

يح المُْست َْأن ِ
ِ
ِ
َف.26..
للت َّْصح ِ ْ

ِ ِ
َّاس ِم ْن ِع َبا َد ِة
ويقول يف موضع آخرَ :من َْه َج اللهَِّ ُي ِريدُ َأ ْن ُي َس ْيط َر؛ ل ُي ْخ ِر َج الن َ
ا ْل ِعب ِ
َاهج الجْ ِ
ِ
اد إِلىَ ِع َبا َد ِة اللهَِّ َو ْحدَ ُه َكماَ ُه َو الإْ ِ ْعلاَ ُن ا ْل َعا ُّم لِ إْ ِ
اه ِل َّي ِة
َ
ل ْسلاَ ِمَ ،و َمن ُ َ
ت ُِريدُ ِد َفا ًعا َعن وج ِ
ود َها َأ ْن ت َْس َح َق الحْ َ َر َك َة المُْنْ َط ِل َق َة بِ َمن َْه ِج اللهَِّ فيِ الأْ َ ْر ِ
ض،
ْ ُ ُ
يِ
ض َع َل ْي َها...
َو َأ ْن َت ْق َ

27

َ
التأويل ذاتَه يف تفسري آية حممد ،فيقولَ :أ ْنت ُُم الأْ َ ْع َل ْو َن؛
ويكرر سيد قطب
ّ
الس ْل ِمَ .أ ْنت ُُم الأْ َ ْع َل ْو َن ا ْعتِ َقا ًدا َوت ََص ُّو ًرا لِ ْل َح َي ِاةَ .و َأ ْنت ُُم
فَلاَ تهَ ِنُوا َوتَدْ ُعوا إِلىَ َّ
الأْ َ ْع َل ْو َن ْارتِ َبا ًطا َو ِص َل ًة بِا ْل َعليِ ِّ الأْ َ ْعلىَ َ .و َأ ْنت ُُم الأْ َ ْع َل ْو َن َمن َْه ًجا َو َهدَ ًفا َو َغا َي ًة.

ورا َو ُخ ُل ًقا َو ُس ُلوكًاُ ..ث َّمَ ..أ ْنت ُُم الأْ َ ْع َل ْو َن ُق َّو ًة َو َمكَانًا
َو َأ ْنت ُُم الأْ َ ْع َل ْو َن ُش ُع ً
﴿واللهَُّ َم َعك ُْم﴾؛ َف َل ْست ُْم َو ْحدَ ك ُْم؛ إِ َّنك ُْم فيِ
ُصةًَ .ف َم َعك ُُم ا ْل ُق َّو ُة ا ْل ُكبرْ َ ىَ :
َون رْ َ
ار ا ْل َق ِ
اد ِر ا ْل َق َّه ِ
ُص ْح َب ِة ا ْل َعليِ الجْ َ َّب ِ
ارَ ،و ُه َو َلك ُْم ن َِص ٌري َحاضرِ ٌ َم َعك ُْمُ ،يدَ افِ ُع
ِّ
ُون َأعْدَ ُاؤك ُْم َه ُؤلاَ ِء َواللهَُّ َم َعك ُْم؟! َوك ُُّل َما َت ْب ُذ ُل َ
َعنْك ُْمَ ،فماَ َيك ُ
ونَ ،وك ُُّل َما
 - 25ينظر :في ظالل القرآن ،مرجع سابق.)319/1( ،
 - 26المرجع نفسه.)623/2( ،
 - 27المرجع نفسه.)1620/3( ،
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ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َت ْف َع ُل َ
يع ِمنْ ُه
وب َلك ُْم ،لاَ َيض ُ
ونَ ،وك ُُّل َما ُيصي ُبك ُْم م ْن ت َْضح َيات محَ ْ ُس ٌ

ش ٌء َع َل ْيك ُْم .28
يَ ْ

يعرف
ْ
إن هذه املعاين التي ذكرها سيد قطب ال إشكال فيها عند َم ْن مل ْ

ِ
ور َد ْت فيهام ُم ْف َرد ُة
لواز َمها ،واإلشكال ههنا يظهر يف
تأويل اآليتينْ اللتينْ َ
تصو ِره
(األَ ْع َل ْو َن) ،ويف تلكم األحكام الكل ّية التي ّقررها ،ويف استحضار ُّ

عن اجلاهلية ،وما يلزم عنه عند ذكره الستعالء اإليامن أو الدين ،من ذلك
قوله :إِ َّن َأصحاب الدَّ ْعو ِة إِلىَ اللهَِّ لاَ بدَّ َأ ْن يجَ ِدُ وا ح ِقي َق َة ر ِم فيِ ُن ُف ِ
وس ِه ْم
ُ
َ
ْ َ َ
َ
َ بهِّ ْ
َعلىَ َه َذا النَّح ِو حتَّى يم ِلكُوا َأ ْن ي ِق ُفوا بِإِيماَنهِ ِم فيِ استِعلاَ ٍء َأمام ُقوى الجْ ِ
اه ِل َّي ِة
َ َ َ
ْ ْ
َ
َ
ْ
ْ َ َْ

ِ
ِ
ِ
لهِِ
ِ ِ ِ
الصنَا َع ِةَ .و ُق َّو ِة المَْالَ .و ُق َّو ِة
ال َّطاغ َية م ْن َح ْو ْمَ ...أ َما َم ا ْل ُق َّوة المَْا ِّد َّيةَ .و ُق َّوة ِّ
ِ 29
ا ْل ِع ْل ِم ا ْل َبشرَ ِ ِّيَ .و ُق َّو ِة الأْ َنْظِ َم ِة َوالأْ َ ْج ِه َز ِة َوالت ََّج ِ
ار ِ
ب َوالخْ ِ برْ َ ات.
ٍ
آيات ُأ َخر ،فيقول:
يستمر سيد قطب يف إسقاط هذا التصور عىل

ِِ
ِ
ِ
ني﴿وإِذا خا َطبهم الجْ ِ
اه ُل َ
ت َّف ُع َ
ون قا ُلوا
ون َع ِن المُْ َهات ََرة َم َع المُْ َهات ِري َن ال َّطائش َ َ
َُ ُ
َو َي رَ َ
ِ
ٍ
َسال ًما﴾ [الفرقان]63 :؛ لاَ َع ْن َض ْعف َو َلك ْن َع ْن ت ََر ُّفعٍَ ،ولاَ َع ْن َع ْج ٍز إِ َّنماَ
ع ِن ِ ٍ
ِ ٍ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ِل ا ْلك َِري ِم
َ ْ
است ْعلاَ ءَ ،و َع ْن ص َيانَة ل ْل َو ْقت َوالجْ َ ْهد َأ ْن ُينْ َف َقا فيماَ لاَ َيل ُيق بِ َّ
ِ
ِ
المَْ ْش ُغول َع ِن المُْ َهات ََرة بِماَ

ُه َو َأ َه ُّم َو َأك َْر ُم َو َأ ْر َف ُع.30.

الفهم نجده عند كثريين يف مواقع التواصل االجتامعي؛ إذ
ومثل هذا ْ

 - 28المرجع نفسه.)6448/1( ،
 - 29المرجع نفسه.)3872/1( ،
 - 30المرجع نفسه.)5107/1( ،
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ِ
َاق َشه بأنَّه ج ِ
خيتم أحدهم ً
اهل؛ رغم أن
َ
(سلاَ ًما) ُمؤذنًا ُمن ُ
نقاشا ما بكلمة َ
اللفظ القرآين إنام ُا ْس ُت ْع ِمل بمعنى التحية والوداع ،قال إبراهيم عليه السالم
ألبيهَ ﴿ :ق َال َسلاَ ٌم َع َل ْي َك َس َأ ْس َت ْغ ِف ُر َل َك َربيِّ إِ َّن ُه ك َ
َان بيِ َح ِف ًّيا﴾ [مريم.]47:
َّ
تص ُّو َر سيد قطب عن(استعالء اإليامن) ،واستعامله مقرونًا
إن َ

بمفهو َم ْي :اجلاهل ّية واحلاكم ّية ،حيكُمه منطق حدي ،وهو ليس تأويلاً

ٍ
موض ِ
ٍ
توس ٌل بالقرآن الكريم؛ لتربير احلالة النفسية
وع ًّيا
ُ
لنصوص قرآن ّية؛ لكنَّه ُّ
ِ
احلاك ِمية واجل ِ
اهل ّية ،وال فرق ههنا بني
التي ينتهي إليها َمن اتَّـك ََأ عىل ُثنائ ّي ِة
ّ
َ

التربير الالهويت والتربير اإلثني أو الثقايف ،وال فرق بني االستعالئية
الدينية واالستعالئية الفلسفية ،والغالب يف َم ْن َهذا شأنُه ألاّ ُي َو َّفق فيِ اختِ ِ
يار
مص َطلحاتِه؛
ْ
(اس َت ْعلىَ ) ا ُملعاصرِ َ ةَ :تكبرَّ وت َعال،32وإن سيد قطب
فإن من معاين الفعل ْ
نفسه ليغفل؛ فيستعمل (االستعالء) بمعنى( :االستكبار) من غري ق ْي ٍد؛
31

فقد قال:

َل ْف َظ ُة (المَْ ْقب ِ
ِ
تهِ
يح ِة َوالت َّْشنِيعَِ ،و َج ِّو
وح َ
ور َة ا ْل ُق ْب ِح َوا ْل َفض َ
ُ
ني) ت َْر ُس ُم بِ َذا َا ُص َ
َّقز ِز َوالاِ ْش ِم ْئ َز ِازَ ،ذلِ َك فيِ ُم َقابِ ِل الاِ ْستِ ْعلاَ ِء َوالاِ ْستِ ْك َب ِ
ار فيِ الأْ َ ْر ِ
ض.33
الت ُّ
يعرف معجم اللغة العربية المعاصرة االستعالئية بالقول :نزعة لدى البعض تتمثّل في
ِّ - 31
دونية تحقيرّية .ينظر :معجم اللغة العربية
اإلحساس بال ّذات والنظر إلى َمن عداهم نظرة ّ
المعاصرة ،أحمد مختار عمر وآخرون ،عالم الكتب ،مصر ،ط.)1547/2( ،2008 ،1
 - 32ينظر :المرجع نفسه.)1546/2( ،
 - 33في ظالل القرآن ،مرجع سابق.)2695/5( ،
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ِ ِ
الر ُس ُ
ولُ .ث َّم ك َ
ص ُع ُه ْم
وقال ً
أيضاَ :ف َأ َب ْوا َأ ْن َي ْس َم ُعوا َحتَّى َيئ َس من ُْه ُم َّ
َان َم رْ َ
فيِ َهو ٍ
ان َب ْعدَ الاِ ْستِ ْعلاَ ِء َوالاِ ْستِ ْك َب ِ
ار.34
َ
واالستعالء مصطلح فرعوين ،وهامش مهم ،وسبب رئيس يف أن ُييس َء

فه َم (استعالء اإليامن) عنده إذا س ّلمنا أنه أرا َد إمجالاً معنًى
أتباع سيد قطب ْ

فهم ما ُس ِّم َي
حممو ًدا؛ وليس كذلك مثلام أسا َء متأخرو احلنابلة من
املتعصبني ْ
ِّ

(هجر املبتدع).
ْ

وكام استحضرَ سيد قطب مفهو َم ْي :احلاكمية واجلاهلية ،استحرضوا
حديث خ ية ال ُق ِ
رون األُوىل ،ونجزم أن عامة الناطقني باللغة العربية،
َ يرْ ّ

وعامة املسلمني ،زمن سيد قطب ويف الزمن املعارص ،متى ُذ ِك َر هلم االستعال ُء
ِ
ٍ
باإليامن أو العقيدة.
معان سلبية حتى لو ُق ِر َن
خواطرهم إىل
صرُ ِ َف ْت
ُ

 - 34المرجع نفسه.)3207/5( ،
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املبحث الثالث

حضور استعالء اإليامن يف أدبيات اإلسالميني وأثره النفيس

•املطلب األول :حضور استعالء اإليامن يف أ َدب ّيات اإلسالميني:

ف مقوالته َخ ْل ٌق كثري من الكُـت ِ
َّاب،
وغربت ،وتل َّق َ
رشقت آثار سيد قطب َّ
َّ
وح َاز ْت ِ
فرض َّيتَا احلاكمية واجلاهلية قصب الس ْبق ،ولكنّهام عاد ًة ما تشفعان
َ
ِ
أن ِ
ِ
صورة ُن ُقول عن س ّيد قطب ،وال بأس ْ
نبتد َئ
االستعالء يف
بمفهوم
لكتَاب الندوي (ماذا خرس العامل ِ
بتقدي ِم سيد قطب ِ
بانحطاط املسلمني)،

ٍ
ست مر ٍ
ِ
ات! فقالَّ :
استعالء،
إن اإلسال َم عقيد ُة
كر َر مصطلح اجلاهلية ّ َّ
وفيه ّ
ِ
خصائصها أنهّ ا ت ْب ُ
عث يف ُروح املؤمن هبا
أخص
من
إحساس ّ
َ
ّ
العزة من غيرْ
ِ
ِ
وح ال ِّثـ َقة يف غيرْ ِ اعتِ ٍ
االطمئنان يف غري تواك ٍ
ُل .وأهنا
وشعور
زاز،
ور َ
َ
كبرْ ٍ ُ ،
ت ُْش ِعر ِ
املسلمني بالتبعة اإلنسان ّية ا ُمللقاة عىل كواهلهم ،تبعة ِ
الو َصاية عىل هذه
ُ
ِ
مشارق األرض ومغاربهِ ا ،وتبعة القيادة يف هذه األرض للقطعان
البرش ّية يف

الس ِو ّي ،وإخراجها من الظلامت
الضالة ،وهدايتها إىل الدين الق ّيم ،والطريق ّ

إىل النور بام آتاهم اهلل من نور اهلدى والفرقان.

35

وهذا النص اختزال ملا جاء يف كتاب املعامل ،ويف تفسريه ،ومما سبق

تفصيله .ونرشع يف ذكر اآلخذين عن سيد قطب.

 - 35ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ،علي الندوي ،مكتبة اإليمان ،مصر[ ،د ط]،
ص 10
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مم َّ ْن أخذ باستعالء اإليامن زهري اخلالد يف كتابه (عالقة املعسكر النرصاين

الصليبي باملسلمني عرب التاريخ ومنطلقاهتا األساسية) :أين ذكر مصطلح

(االستعالء اإليامين) يف ثالثة مواضع من كتابه ،36وقرن بني اخلرافات

والبدع والضالالت والصوفيات ،واعتمد فيه كالم سيد قطب ،وكتابيَ ْ حممد

قطب( :جاهلية القرن العرشين) و(هل نحن مسلمون) .وهو وإن مل يذكر
هذه الكتب يف كالمه عن االستعالء اإليامين فال ُبدَّ متأثر بسيد قطب؛ ألنه
أول من نحته حسب اطالعيِ ،
وم ْن تأ ُّث ِره ِبه تَكرار مصطلح (اجلاهلية) يف
َ ْ
مواضع عدَّ ة من كتابه.

نص عليه يف كتابه
ويقودين ذك ُْر حممد قطب إىل ذكر االستعالء عنده ،فقد ّ

السالف (هل نحن مسلمون) ،وابتدأه بآية آل عمران كام فعل سيد قطب،
ْ
واش َت َّط ْت به العاطفة فحرص ،وقال :إنام االستعالء مصدره اإليامن...
وحده .37

واملسلمون عنده است ْع َل ْوا بإحساسهم؛ أهنم -وهم مؤمنون -أفضل

من ّ
كل اخلَ ْل ِق ،مهام كان عددهم وقوهتم ،وعتادهم وحضارهتم ،و ُن ُظمهم
وقوانينهم وترشيعاهتم ،وهي عنده كلها انحرافات جاهلية؛ ما دامت ال
هتتدي هبدْ ِي اهلل ،وال تتَّبِع رشيع َة اهلل.38

 - 36ينظر :عالقة المعسكر النصراني الصليبي بالمسلمين عبر التاريخ ومنطلقاتها األساسية،
زهير الخالد ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة[ ،د ط] ،1974 ،ص  ،115ص ،116
ص .120
 - 37ينظر :هل نحن مسلمون ،محمد قطب ،دار الشروق ،ط ،2002 ،6ص .47
 - 38ينظر :المرجع نفسه ،ص .50
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وهو إنام يريد تصوره هو عن هدْ ِي اهلل ،وعن رشيعته ،ويف الكتاب يذك ُُر
االستعالء مقرونًا باجلاهلية؛ عىل ِ
عادة سيد قطب.
َ ُ

مم َّ ْن َ
أيضا عبد الرمحن عبد اخلالق اليوسف
أخذ بمصطلح سيد قطب ً

املرصي الكويتي يف كتابه (أضواء عىل أوضاعنا السياسية) ،حيث

قال :العقيدة اإلسالمية عقيد ُة استعالء فوقية ،ال ت َْر ىَض ألصحابهِ ا ّ
بالذ ِّل
والدَّ نِية ،وال حترصهم فقط يف إطار الشعائر الدينية ِ
العباد ّية .39
َّ
وسماَّ ه بـ(رياح
خص َ
ومن تأ ُّثره بسيد قطب أن ّ
ص يف الكتاب مبح ًثا َ

اجلاهلية هتب عىل العامل اإلسالمي).

نقف عىل مصطلح االستعالء عند األردين صالح عبد الفتاح اخلالدي،

وهو من أبرز َم ْن خدَ ُموا َ
أنج َز رسالة املاجستري
تراث سيد قطب ،إ ْذ َ

عنواهنا( :سيد قطب والتصوير الفن ِّّي يف القرآن) ،ووسم أطروحة
الدكتوراه بـ(يف ظالل القرآن :دراسة وتقويم) ،ومن ُكتُبِه( :سيد قطب
الشهيد احلي).

ويظهر مصطلح استعالء اإليامن يف كتابه( :يف ظالل اإليامن) ،والتأثر

ص مبح ًثا
خص َ
بسيد قطب ظاهر من خالل عنوان الكتاب (ال ِّظالل)؛ وقد َّ

الستعالء اإليامن يف كتابه ،40وفيه إشار ٌة إىل مبحث سيد قطب يف

 - 39أضواء على أوضاعنا السياسية ،عبد الرحمن اليوسف ،دار القلم ،الكويت ،ط،1
 ،1978ص .24
 - 40ينظر :في ظالل اإليمان ،صالح الخالدي ،دار القلم ،دمشق ،ط ،2013 ،4ص 227
وما بعدها.
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كتابه( :معامل يف الطريق)41ون ْقل لنص ِ
حضار للجاهلية ،وآية
وصه ،واستِ َ
ُ

آل عمران.

ِ
احلر ِ
أقر ّ
واجلهاد ،ويف التعقيب عىل
ب
أن اآلي َة نز َلت يف مناسبة ْ
ورغم أنّه ّ
ِ
ِ
االستعالء حال ًة
كو ِن
رج َع إىل كالم سيد قطب يف ْ
أحداث غزوة ُأ ُحد ،إلاّ أنّه َ
ِ
واحلاصل ْ
أن ليس يف مبحثِه هذا غري ما يف مبحث سيد قطب.
دائم ًة،

مل ْ
حرصا ،كذلك
يذكر مصطلح (االستعالء القطبي) يف كتب الدعوة
ً

امتدَّ إىل التفاسري احلديثة واملعارصة ،وإىل حوايش ما ح ّق َق من الكتُب

ينص عىل است ْعالء اإليماَ ن يف كتابه( :تفسري
الرتاثية ،فهذا عبد العزيز القارئ ّ

مقتبسا من تفسري سيد قطب.42
سورة العرص)،
ً

وكذلك فعل السوري سعيد حوى (ت1989م) يف تفسريه (األساس)؛
وصا يف االستِعالء من كتاب سيد قطب ،43وتفسريه طافح
نص ً
حيث ن َقل ُ
وخص سعيد حوى استِعالء اإليامن بمبحث
بذكر احلاكمية واجلاهلية،
َّ

كامل يف كتابه (اإلسالم) ،44ون َق َل كال َم سيد قطب من (معامل يف الطريق)
تعليق أو إير ٍ
تاما ،مع ٍ
ٍ
قبول تا ٍّم من ِ
اد.
غري
َ
ًّ
وكذلك نجد هذا املصطلح عند رفاعي رسور يف كتابه ( التصور السيايس

41
42
43
44

 ينظر :المرجع نفسه ،ص  228وما بعدها. ينظر :تفسير سورة العصر ،عبد العزيز القارئ ،مكتبة الدار[ ،د ط] ،ص .56 ينظر :األساس في التفسير ،سعيد حوى ،دار السالم ،القاهرة[ ،د ط] )1214/2( ،ومابعدها.
 -ينظر :اإلسالم ،سعيد حوى ،دار السالم ،القاهرة ،ط ،2001 ،4ص .80-73
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للحركة اإلسالمية).45

وهذا املعنى حارض عند أيب مصعب السوري ،املنظر احلركي املشهور ،يف

كتابه (التجربة السورية).46
أن ِ
ِ
واحلاص ُل َّ
اآلخذين عن سيد قطب اتخَّ َُذوا
َ
موقف املس ِّلم القانِع ،وقدْ

طغت عىل زيا َداتهِ م املسحة األدب ّية ذاهتا التي نجدها عند سيد قطب ،مع ما
ْ
ِ
فيها من ٍ
للعواطفْ ،
وحش ٍد للعصب ّية الدّ ين ّية.
إثارة

•املطلب الثاين :أثر فرضية استعالء اإليامن النفيس عىل الفرد واملجتمع:
االستعالء عند سيد قطب هو احلالة النفسية التي تعت َِو ُر ِم ْن مل ْ يكن جاهل ًّيا،
اه ُم
...و َأ ْع َط ُ
غريه ،يقولَ :
وهو الن َّظارة التي يضعها ْ
الفرد لكي يرى هبا َ
ان ا ْلب ِ ي ِة الضا َّل ِة ،فيِ َأرج ِ
الاِ ستِعلاَ ء ِ
اء الجْ ِ
الذي َينْ ُظ ُر َ
اه ِل َّي ِة
ون بِ ِه إِلىَ ُق ْط َع ِ َشرَ َّ َّ
ْ َ
َ
ْ ْ َ
يحسون َأ َّن اللهََّ آتَاهم ما لمَ ي ْؤ ِ
المُْ رَت ِامي ِة الأْ َ ْطر ِ
اف فيِ الأْ َ ْر ِ
َ
ت َأ َحدً ا ِم َن
ضَ ،ف
ُ ْ َ ُْ
َ َ
َ
ني.47..
ا ْل َعالمَِ َ
وإنه لو أراد املعنى املحمود الكتفى بمصطلح السمو أو التسامي ،ال عن

اخل ْل ِق؛ بل عن أفعاهلم ،وحيضرُ ين ههنا قول لوط عليه السالم لقومه:
ف الك ُْر َه
رص َ
﴿ َق َال إِنيِّ لِ َع َم ِلكُم ِّم َن ا ْل َقالِ َ
ني﴾[الشعراء ،]168 :فإنه َ

 - 45ينظر :التصور السياسي للحركة اإلسالمية ،رفاعي سرور ،ص ،116دار الفرقان
للتراث1995 ،م.
 - 46ينظر :الثورة اإلسالمية الجهادية في سوريا :الجزء الثاني :الفكر والمنهج ،عمر عبد
الحكيم ،ص .146
 - 47المرجع نفسه.)252/1( ،
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البالغ إىل ِ
َ
عملهم؛ ال إليهم.
إن ُقلناّ :
وال ُنسيِ ُء ال ّظ ّن ْ
املصطلح ا ُمل ْبهم؛ َملا فيه
اختار هذا
إن سيد قطب
َ
َ

ٍ
هامش للتأويل؛ وألنه ال يمكن ْ
السلبي،
أن ُيط ّبق عمل ًّيا إال بمعناه
من
ّ

أي :اإلحساس بالفوق َّية واخلريية ،وال فرق ههنا بني قول إبليس :أنا
ْ
نار وخ َل ْقتَه من طِ ٍ
خري منه؛ خل ْقتَنِي من ٍ
ني ،وبني قول أتبا ِع سيد قطب :نحن
ٌ
ِ
خري؛ نؤمن باحلاكم ّية ونكفر باجلاهلية ،وغرينا يكفر باألُولىَ
ويؤم ُن بالثانية!
ٌ
ال يقف املؤم ُن بعقيدة (استعالء اإليامن) عند حدود تربير احلالة النفسية

الفر ُد؛ ولكنه يمتدّ لتربير الفعل وعدَ مه؛ من ذلك أن مجاعات
التي يعانيها ْ
تتوسل السلطة أوانْتِ َزا ِع ِز َما ِم الأْ َ ْم ِر ِم ْن َأ ْي ِدي ا ْلكَافِ ِري َن
اإلسالم السيايس قد َّ
ني باصطالح أيب األعىل املودودي.48
َوا ْل َف َج َر ِة َوال َّظالمِِ َ

ربر
مراهن ًة عىل العاطفة الدينية لدى الشعوب؛ فإن اجلامعات اإلرهابية ت ّ
العمليات االنتحارية باملنطق ذاته؛ يقول سيد قطبَ :والاِ ْستِ ْعلاَ َء َعلىَ ُغ ُرور
الز ِائ ِل وج ِ
اذبِ َّيتِ ِه المُْ َق َّيدَ ِة بِالأْ َ ْر ِ
ضَ .ه َذا الاِ ْستِ ْعلاَ ُء ا َّل ِذي ك َ
َان
ِ المَْتَا ِع َّ
َ َ
ِ
ون بهِ ِذ ِه السور ِة فيِ ح ٍ ِ ِ
َاج إِ َل ْي ِه ك ُُّل
اجة إِ َل ْيه ل ُي َح ِّق ُقوا إِيماَنهَ ُ ْمَ .وا َّلذي يحَ ْ ت ُ
َ َ
ُّ َ
المُْ َخا َط ُب َ َ

ُم ْؤ ِم ٍن بِ َع ِقيدَ ٍة ،لِ ُي َح ِّق َق َع ِقيدَ َت ُه َو َل ِو ا ْقت ىََض تحَ ْ ِقي ُق َها َأ ْن ُي َض ِّح َي بهِ َ ِذ ِه الحْ َ َي ِاة الدُّ ْن َيا
49
جمَ ِي ًعا.
 - 48ينظر :األسس األخالقية للحركة اإلسالمية ،أبو األعلى المودودي ،مؤسسة الرسالة،
بيروت[ ،د ط] ،1980 ،ص .15
 - 49في ظالل القرآن ،مرجع سابق.)3491/6( ،
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وجه؛ لو أنه مل ِ
وكالم سيد قطب هذا واقعي من ٍ
يستش ّفه من سورة قرآنية،
ْ
ْ
ٍ
فرضها علىَ ِ
ٍ
ٍ
ّ
وراغب يف ْ
غريه ال ُبدّ ُم ْس َت ْع ٍل.
بعقيدة
مؤمن
فكل
أن َي َ
مثالهُ ا :االستعالئية الصهيونية ،وفرضية احلق اإلهلي ،واستعالئية

تفو ِق البِيض( )White supremacyالتي كانت سب ًبا يف هجو َم ْي
ُدعاة ُّ

كرايستشريش يف نيوزيلندا ،وليس ا ُملراد بالعقيدة يف كالم سيد قطب حقيقتها

اآلخر
عند مجهور علامء اإلسالم؛ إنام املراد الدوغامئية أو اجلزمية ،التي ترى
َ
ِ
الغ ًيا.

والدوغامئية ال ختتص بدين أو جنس ،وما أكثر ال ُكتّاب األوربيني الذين

ملؤوا الصحافة بفوبيا املهاجرين ،ومنهم الفرنيس إريك زمور

ِ
أن الفرنس ِّيني ِ
( )Éric Zemmourالذي طاملا ر َّد َد ّ
األصول األجنبية
ذوي
ينبغي أن يسموا أبناءهم بأسامء فرنسية ،وأن يلبسوا لباسا ِ
فرنس ًّيا ،فإن مل
َ
ً
ُ
َ
يفعلوا ذلك؛ فهم ليسوا ِ
ني بام يكفي!
فرنس ِّي َ
يرصح سيد قطب بمهمته األوىل ،وهي تغيري املجتمع ،وهو م ِ
وق ٌن
ُ

ويقرتح ألجل التغيري االستعال َء ،يقولَّ :
َّ
إن
واقع ال حمالة،
بأن االصطدا َم
ُ
ٌ
أن نَس َتعليِ عىل هذا املجتمع اجلاهيل ِ
وق َي ِمه
ُأولىَ اخلطوات يف طريقنا هي ْ ْ ْ َ
وتَصوراته ،وأال ُنعدِّ َل نحن يف ِقي ِمنا وتصوراتنا قليلاً أو كثريا؛ لنلت ِ
َـق َي معه
َ
َ
َ ّ
َ ُّ َ
ً
ايره خطو ًة
يف منتصف الطريق ،كال! إننا وإياه عىل مفرق الطريق ،وحني ن َُس ُ
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الطريق!».50
املنهج ك َّله ،ونفقد
َ
واحدَ ةً ،فإننا َن ْفقدُ
َ
ِِ
التغيري ،وليس مؤمنًا باتهِّ ا ِم
الوجدانيِ ّ مستعجل
إن سيد قطب بمنْطقه ْ
َ
ِ
ملناقشة
الن ْفس ،ونقد تصوراته ،كال! إنه يملك احلقيق َة ،وليس مستعدًّ ا

املجتمع جاهيل ،وال بديل عن ِ
ُمس َّلماَ تِه ،ثم إنّه ُم َق ِامر يؤمن بدا َء ًة ّ
تغيريه.
أن
َ
ٌّ
والتغيري عنده ال يكون بمجرد التبليغ والبيان! وإنام ُينْت ََز ُع انْتِ َزا ًعا؛ يقول
سيد قطب يف تفسريهَ :و ِق َيا ُم ممَ ْ َلك َِة اللهَِّ فيِ الأْ َ ْر ِ
ضَ ،وإِ َزا َل ُة ممَ ْ َلك َِة ا ْل َبشرَ ِ .
ان ِمن َأي ِدي م ْغت َِصبِ ِيه ِمن ا ْل ِعب ِ
وانْتِ َزاع الس ْل َط ِ
اد َو َر ُّد ُه إِلىَ اللهَِّ َو ْحدَ ُهَ .و ِس َيا َد ُة
َ َ
ْ ْ
َ
ُ
ُ ُّ
الشرَّ ِ ي َع ِة الإْ ِ لهَ ِ َّي ِة َو ْحدَ َها َوإِ ْل َغا ُء ا ْل َق َوانِ ِ
ني ا ْل َبشرَ ِ َّي ِة ..ك ُُّل ُأو َل ِئ َك لاَ َيتِ ُّم بِ ُم َج َّر ِد
ال َّتب ِلي ِغ وا ْلبي ِ
ان.51.
ْ َ ََ

احلق يف رسولهﷺَ ﴿ :فإِ َّنماَ َع َل ْي َك ا ْل َب َ
ال ُغ﴾
قو َل ّ
وكأين به ذك ََر ْ

[آل عمران ،]20 :وتَكراره هلذا احلرص يف عرشة مواضع من القرآن

الكريم ،فاستنكف عنه ومىض!

وأما تربير عدم الفعل ،فهو أن يتنكر املؤمن بعقيدة (استعالء اإليامن)
ِ
ِ
أيْ :
لقوة العقل
أن يتنكّر
لرشوط هنضة األُ َمم التي ال تَدي ُن بام َيدي ُن بهْ ،

َ
رشوط
يستنكر
البرشي نفسه (وهو اصطالح سيد قطب) ،ويلزم منه أن
َ
الدّ عوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة ،واجلدال بالتي هي أحسن.

 - 50ينظر :معالم في الطريق ،مرجع سابق ،ص .19
 - 51ينظر :في ظالل القرآن ،مرجع سابق.)1434/3( ،
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ومن املفارقات التي وقفنا عليها ،اختالف تأويل آية آل عمران عند
ٍّ
كل ِم ْن :سيد قطب ،واإلمام حممد عبده ،مع ُّ
تأخر األول ،وتقدُّ م الثاين
«و َأ ْنت ُُم الأْ َ ْع َل ْو َن
زمنِ ًّيا؛ فرتى اإلمام يستحرض
األسباب ُ
املوضوع ّي َة؛ فيقولَ :
َ
بِ ُر ْج َحانِك ُْم َع َل ْي ِه ْم فيِ مجَ ْ ُمو ِع ا ْل َو ْق َع َتينْ ِ َبدْ ٍر َو ُأ ُح ٍد إِ ِذ ا َّل ِذي َن ُقتِ ُلوا ِمن ُْه ْم َأ ْك َث ُر ِم َن

ِ ِ
ِ ِ
ِ
(و َأ ْنت ُُم الأْ َ ْع َل ْو َن)ُ :م ْع رَ ِت َض ٌة
ا َّلذي َن ُقت ُلوا منْك ُْمَ ،علىَ َك ْث َرتهِ ِ ْم َوق َّلتك ُْمَ ،أ ْو جمُ ْ َل ُة َ
ها َق ْولاَ ِن لِ ْل ُم َف رِّ ِ
ُون فيِ المُْ ْس َت ْق َب ِل ِم َن الن رْ ِ
ُي َرا ُد بهِ َا ال َّت ْب ِش ُري بِماَ َيك ُ
سي َن،
َّصَ ،و مُ َ
ِ
وسواء كَان ْ ِ ِ ِ ِ
ِ
يح ا َّل ِذي لاَ
الص ِح ِ
َت للت َّْسل َية َأ ْو ل ْلبِ َش َارةَ ،ف ِه َي ُم ْرتَبِ َط ٌة بِالإْ ِ يماَ ن َّ
َ َ َ ٌ

ت َق َه َذا الإْ ِ يماَ ُن ُف َؤا َد ُه َوتمَ َ َّك َن ِم ْن ُس َو ْيدَ ِائ ِهَ ،يك ُ
َش ِائ َب َة فِ ِيه؛ َفإِ َّن َم ِن ْ
ُون َعلىَ
اخ رَ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ي ِق ٍ ِ
السن َِن ا ْل َعا َّم ِة َوالأْ َ ْس َب ِ
اب المُْ َّط ِر َد ِة».52
َ
ني م َن ا ْل َعاق َبةَ ،ب ْعدَ ال ِّث َقة م ْن ُم َرا َعاة ُّ

بل إن اإلمام حممد عبده جعل االستعالء مطية َب ْغ ِي الرجل عىل زوجه؛
حني قال احلق﴿ :فَلاَ َت ْب ُغوا َع َل ْي ِه َّن َسبِيلاً إِ َّن اللهََّ ك َ
َان َع ِل ًّيا كَبِ ًريا﴾
لأِ
الر ُج َل إِ َّنماَ َي ْب ِغي َعلىَ
[النساءَ ÷ :]34 :أتَى بهِ َ َذا َب ْعدَ الن َّْه ِي َع ِن ا ْل َب ْغ ِي؛ َ َّن َّ

المَْ ْر َأ ِة بِماَ يحُ ِ ُّس ُه فيِ َن ْف ِس ِه ِم َن الاِ ْستِ ْعلاَ ِء َع َل ْي َهاَ ،وك َْونِ ِه َأ ْكبرَ َ ِمن َْها َو َأ ْقدَ َرَ ،ف َذك ََّر ُه
َت َعالىَ بِ ُع ُل ِّو ِه َو ِكبرْ ِ َي ِائ ِه َو ُقدْ َرتِ ِه َع َل ْي ِه لِ َيت َِّع َظ َو خَي َْش َع َو َيت َِّق َي اللهََّ فِ َيها .53
ِ
للسعادة
مصدر
وليس االستعالء طلبا للتربير والراحة النفسية فقط؛ ْبل إنه
ٌ
أيضا ،إهنا اللذة ال ُع ْل ِو ّية (باصطالح سيد قطب) ،ولذة االستعالء عىل
وال َّل َّذ ِة ً
 - 52تفسير المنار ،محمد رشيد رضا ،الهيئة المصرية العامة للكتاب[ ،د ط]،
.)120/4(،1990
 - 53ينظر :المرجع نفسه.)63/5( ،
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الضعف واهلبوط ،54واالستعالء نفسه إثبات للوجود اإلنساين عنده ،55وهو
وسيلة للصرب عىل اآلالم ،56وخالصة صبغة االستعالء أن نصفه بأنه خمدر.

أي
مذهب َف َردانيِ ّ س ْلبِ ّي ،ال خيدم
إن عقيد َة استعالء اإليامن
املجتمع من ِّ
َ
ٌ
ٍ
إقصاء ال مذهب قبول.
مذهب رصا ٍع ال مذهب تعا ُيش ،ومذهب
وج ٍه ،وهو
ُ
ْ
يقول سيد قطب :إِ َّن الت َّْو ِجي َه ا ْل ُق ْرآنيِ َّ فيِ َه ِذ ِه المَْ ْو َج ِة ا َّلتِي ن َْح ُن بِ َصدَ ِد َها
ِ
ليِ
ِ
ب الدَّ ْع َو ِة
َوفيِ َغيرْ ِ َها ك ََذل َك َي ْش َم ُل َه َذا ُك َّل ُه ...إِ َّن ُه ُي ِريدُ َأ ْن َي ْس َت ْع َ َصاح ُ
َجيب لاِ ْق رِتاح ِ
ِ ِِ
ني; َولاَ يحُ َ ِ
ين بِ َغيرْ ِ
ني َه َذا الدِّ ِ
او ُل ت َْز ِي َ
ات المُْ ْق رَ ِت ِح َ
َ َ
بِدينه; فَلاَ َي ْست ِ ُ
اس ِم ِه َو ُعن َْوانِ ِه; َولاَ مخُ َا َط َب َة الن ِ
َّاس بِ ِه بِ َغيرْ ِ َمن َْه ِج ِه َو َو ِسي َلتِ ِه ...إِ َّن اللهََّ َغنِ ٌّي َع ِن
ْ
ودي ًة َله ،وان ِْسلاَ ًخا ِمن ا ْلعب ِ
ِ
َج ِ ِ ِ ِ
ود َّي ِة لِ ِس َوا ُه ،فَلاَ
ا ْل َعالمَِ َ
َ ُُ
ب لدينه ُع ُب َّ ُ َ
نيَ .و َم ْن لمَ ْ َي ْست ِ ْ
حاج َة لهِ َذا الدِّ ِ ِ
ني َأ ِو
س ْب َحا َن ُه -بِ َأ َح ٍد ِم َن ال َّط ِائ ِع َين بِهَ ،كماَ َأ َّن ُه لاَ َح َ
اج َة للِهَِّ ُ
َ َ َ

ويشت َّط يف أن َ
ا ْل ُع َص ِاة .57.ويستمر سيد قطب يف التحدُّ ث باسم السامءْ ،
جيعل
ني عىل كل ما يف األرض.58
مجاع َة املسلمني ُم ْس َت ْع ِل َ
ِ
ليِ
ب َأ َّن ُه
إن ا ُمل ْست ْع له ُس ْل َطة اآلمر ،حسب سيد قطب الذي يقولَ :ون َْح َس ُ
وس د َعاتِ ِه ،فَلاَ يجَ ع ُلوه مجُ َرد َخ ِ
ليِ
آن لِ إْ ِ
اد ٍم لِ أْ َ
َقدْ َ
ل ْو َضا ِع
ْ َ ُ َّ َ
ل ْسلاَ ِم َأ ْن َي ْس َت ْع َ فيِ ُن ُف ِ ُ
ِ
ِِ ِ
اه ِلي ِة ،والحْ اج ِ
ِ
ات الجْ ِ
اه ِل َّي ِةَ .و َأ ْن َي ُقو ُلوا لِلن ِ
َّاس
الجْ َاهل َّيةَ ،والمُْ ْجت ََم َعات الجْ َ َّ َ َ َ
َ

54
55
56
57
58

-

ينظر:
ينظر:
ينظر:
ينظر:
ينظر:

في ظالل القرآن ،مرجع سابق.)1616/3( ،
المرجع نفسه.)1656/3( ،
المرجع نفسه.)3016/5( ،
المرجع نفسه.)1084/2( ،
المرجع نفسه.)2713/5( ،
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ٍ
ِ ِ
اص َت َعا َل ْوا َأ ْنت ُْم َأ َّولاً إِلىَ الإْ ِ ْسلاَ ِمَ ،و َأ ْع ِلنُوا
َول َّلذي َن َي ْس َت ْف ُتونهَ ُ ْم بِ َو ْجه َخ ٍّ
ُخ ُضو َعكُم س َل ًفا لأِ َحك ِ
َام ِه .59
ْ
ْ َ
مؤ ّيد من السامء ،وال ُبدّ ْ
أن َي ْس َت ْعليِ َ عىل
يرى املؤمن باستعالء اإليامن أنه َ
ِ
ِ
األر ِ
اج َعل ليِّ ِمن
﴿و ْ
ض ،وعىل ُع ْرف الناس؛ يقول سيد قطبَ :
ضرَ ُ ورات ْ
نك س ْلطانًا ن َِّصريا﴾ [اإلرساءُ :]80 :قو ًة و َهيب ًة َأس َتعليِ بهِ ِ َعلىَ س ْل َط ِ
ان
ُ
َّ َ ْ َ ْ ْ ماَ
َّلدُ َ ُ
ً

ني وك َِلم ُة ِ
ِ
ِ
الأْ َ ْر ِ
(م ْن َلدُ ن َْك) ت ََص ِّو ُر ا ْل ُق ْر َب َوالاِ ت َِّص َال بِاللهَِّ
ض َو ُق َّوة المُْشرْ ِ ك َ َ َ
َوالاِ ْستِ ْمدَ ا َد ِم ْن َع ْونِ ِه ُم َباشرَ َ ًة َوال ُّل ُجو َء إِلىَ حمِ َا ُه.60
وكام سبق فإن ظاهر كالم سيد قطب يبدو متس ًقا مع فلسفة املعرفة
ِ
ِ
ولوازمه ،و ْلن ُ
نصا من
مفاهيمه،
اإلسالمية ،ولكن اإلشكال يظهر يف
َأخ ْذ ًّ
ِ
ن ُُص ِ
تفسريه لنُ َبينِّ َ خ َطره علىَ املجتمع؛ حيث يقولَ :ف َأ َّما ا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ون:
وص
ضَ ،ويحُ َ ِ
ون فيِ الأْ َ ْر ِ
ار ُب َ
ون ُث َّم ُي ْف ِسدُ َ
إِنهَّ ُ ْم ُم ْس ِل ُم َ
الصلاَ َح فيِ َح ِقي َقتِ ِه الأْ ُولىَ
ون َّ

َو ِه َي إِ ْق َر ُار َمن َْه ِج اللهَِّ فيِ الأْ َ ْر ِ
ضَ ،وشرَ ِ ي َعتِ ِه فيِ الحْ َ َي ِاةَ ،و َأ ْخلاَ ِق ِه فيِ المُْ ْجت ََمعِ،
ِ
ِ
ِ
ش ٌءَ ،و َل ْي َس لهَ ُ ْم ِم ْن َث َو ِ
ش ٌء .61
َف َه ُؤلاَ ء َل ْي َس لهَ ُ ْم م َن الإْ ِ يماَ ن يَ ْ
اب اللهَِّ يَ ْ

 - 59المرجع نفسه.)2011/4( ،
 - 60المرجع نفسه.)2247/4( ،
 - 61المرجع نفسه.)86/1( ،
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يظهر اإلشكال يف هذا النص فيام ييل:

-ما اإلفسا ُد يف األرض؟

منهج اهلل يف األرض؟ وما رشيعتُه يف احلياة؟ وما أخالقه يف
ما ُاملجتمع؟

-هل اإلفساد يف األرض ينفي عن املسلم إيامنه مطل ًقا؟

مذهب
نبدأ من السؤال األخري؛ إ ْذ مل ي ُق ْل
إسالمي ُمعتبرَ بكُـ ْف ِر َم ْن أفسدَ
ٌ
ّ
ِ
األرض؛ وإنام هي َم َقالة اخلوارج ،فهذا شيخ األزهر أمحد الطيب وهو ممِ َّ ْن
يف
الشيخ األك ابن عريب يرصح ِ
َخدَ ُموا َ
ِ
قائلاً :
أعامل
برَ ْ َ ُ ِّ
ال أستطيع تكفري داعش ،وإنام أحكم عليها بالفسق واخلروج ...وهو
حكم املفسدين يف األرض.

فم ْمتدّ  ،ويمكن ْ
نخترصه
أن
وأما جواب السؤال األول والثاين ُ
َ

ِ
منهج اهلل يف األرض ،وعن رشيعته يف
تصور سيد قطب ع ْن
بالقول :إنه ُّ
ْ
احلياة ،وعن أخالقه يف املجتمع!

الوض ِع ّية،
إنه الد ْينونة واالتباع واحلاكمية ،وهي عنده
َ
خالف الدساتري ْ
واألغلب ّية الربملانِ ّية ،واحلريات الصحفية ،واحلاكمية األرضية؛ بل إن الوطنية
والقومية والشعب عنده حمض أصنام وآهلة ،وجاهلية حديثةّ ،
أقل أد ًبا مع اهلل
من اجلاهلية القديمة62؛يقول سيد قطب :إن اإلسالم هو اإلسالم،

 - 62ينظر :المرجع نفسه.)1413/3( ،
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واالشرتاكية هي االشرتاكية ،والديمقراطية هي الديمقراطية ...ذلك

منهج اهلل ،وال عنوان له ،وال صفة ،إال العنوان الذي جعله اهلل له ،والصفة

التي وصفه هبا  ...وهذه وتلك من مناهج البرش .63

وكل ما كان خالف اإلسالم عنده فهو من مناهج ال ُعمي ،وهذا خلط

شنيع ،وهو فيه تابع أليب األعىل املودودي.

إن سيد قطب يدعو إىل االستعالء عىل اجلاهل ِّيـني ،و َم ْن اجلاهليون

الضا ّلة؟
عنده؟ وما البرشية َّ
إِ َّن ا ْلبشرَ ِ ي َة َتنْ َق ِسم عنده ِشيعا؛ ُك ُّلها ج ِ
اه ِل َّي ٌةِ :شي َع ٌة ُم ْل ِحدَ ةٌَ ،و ِشي َعة
َ َ
ًَ
َ َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ َو َثن َّي ٌةَ ،وشي َع ٌة ( َأ ْه ُل كتَاب)َ ،وشي َع ٌة ت َُس ِّمي َن ْف َس َها ( ُم ْسل َم ًة)! كذا عبرّ
سيد قطب؛ فقال :و ِشيع ٌة تُسمي َن ْفسها (مس ِلم ًة)! و ِهي َتتَّبِع من ِ
َاه َج َأ ْه ِل
َ َ ُ َ
َ َ ُ ْ َ
َ َ َ ِّ
ين ا ْل ِعب ِ
ِ
ا ْل ِكت ِ ِ ِ
ح ْذ َو َك النَّ ْع َل بِالنَّ ْع ِلَ -خ ِار َج ًة ِم ْن ِد ِ
اد.
ين اللهَِّ إِلىَ د ِ َ
َاب َهذه َ
َف ِدي ُن اللهَُِّ :ه َو َمن َْه ُج ُه َوشرَ ْ ُع ُه َونِ َظا ُم ُه ا َّل ِذي َي َض ُع ُه لِ ْل َح َي ِاة َو َقانُو ُن ُه .64

املسلمني
القارئ لكتب سيد قطب (الظالل) يقف عىل ن ْف ِيه اإلسال َم عن
َ

موضعٍ ،وقد أحص ْي ُت َف ْع َلته هذه يف أكثر من عرشة مواضع من
يف أكثر م ْن ْ

مواضع ُأ ْخرى،
حق) يف
تفسريه ،وهو يقيد قوله بلفظة (اليوم) ،وبلفظة (بغري ٍّ
َ
و َل َع ْم ِري ْ
تكفريا فام التكفري؟!
إن مل ْ ي ُك ْن هذا
ً

 - 63المرجع نفسه.)1083/2( ،
 - 64المرجع نفسه.)1256/3( ،
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روح أيب األعىل املودودي وعبارته يف كتيبه (اإلسالم واملدنية
وهي
ُ

احلديثة).

أ َما وبحثنا خمتص أساسا بسيد قطب؛ فإنه أعلنها واضحة رصحية حني
ِ
ُون فيِ مك ِ
ِ
َان ا ْل ِق َيا َد ِة لِ ْل َبشرَ ِ َّي ِة; َف َينْ َب ِغي لهَ َا َأ ْن
قالَ :والجْ َماَ َع ُة المُْ ْسل َم ُة َقا َم ْت ل َتك َ َ
ت َْست َِمدَّ َت َقالِيدَ َها َكماَ ت َْست َِمدُّ َع ِقيدَ تهَ َا ِم َن المَْ ْصدَ ِر ا َّل ِذي ْ
اخت ََار َها لِ ْل ِق َيا َد ِة...
َوالمُْ ْس ِل ُم َ
ون ُه ُم الأْ َ ْع َل ْو َنَ .و ُه ُم الأْ ُ َّم ُة ا ْل َو َس ُطَ .و ُه ْم َخيرْ ُ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت
ِ 65
لِلنَّاس.
ِ
ولواز ُمهّ ،
أن طائف ًة من الناس ترى يف نفسها أهنا أعلىَ
و ُم َؤ َّدى َما س َب َق

من غريها؛ واحلال أهنا ال حتيا معزول ًة يف جزيرة؛ بل يف جمتمعات تتعدّ د
ُ
االختالف؛ وهو ُسنَّ ٌة إهل ّية ال ت ْب ِد َيل لهَ ا،
واألديان ،ويك ُث ُر فيها
املذاهب
فيها
ُ
ُ
والقرآن الكريم ْ
يش َهدُ بذلك.

الر َياسة ،ويف ْفر ِ
ض
ولكن هذه اجلامعة تأ َبى التعا ُي َش ،وترغب يف ّ
األمر الذي ينتهي بالطرفني
تصو ِرها عن الوجود عىل الغري ،دون مساومة،
ُّ
ُ
إىل الرصاع والتقاتُل.

أكثر الذين ُ
أن َب َّيـنَّا ّ
َسبق ْ
أخذوا بفرضية (استعالء اإليامن) ُع ِر ُفوا
أن َ
ِ
بعدَ ائهم للتّصو ِ
ف والعرفان ،وهذا طبعي؛ َّ
الصوفِ ّي ِة
فإن
أساس الرتبية ّ
َ
َ ُّ
َ
التزكية ،واتهِّ ام النفس ،قال القشريي يف قوله تعاىل:
ْ
 - 65في ظالل القرآن ،مرجع سابق.)129/1( ،
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ون ُع ُل ًّوا فيِ الأْ َ ْر ِ
﴿تِ ْل َك الدَّ ُار الآْ ِخ َر ُة ن َْج َع ُلها لِ َّل ِذي َن ال ُي ِريدُ َ
ض﴾
[القصص ،]83 :قيل :ال ُع ُل ّو فيِ الدّ ْن َياَ :أ ْن َتت ََو َّه َم َأ َّن عىل البسيطة أحدً ا هو

رش منك».66
ٌّ

 - 66ينظر :لطائف اإلشارات ،عبد الكريم القشيري ،تحقيق :إبراهيم البسيوني ،الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،مصر ،ط.)82/3( ،3
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خامتة

بعد أن ذكرنا طر ًفا من معنى االستعالء يف املعاجم اللغوية ،واستعامله

بعض َم ْن ن َق ُلوا
القرآين ،وثنَّ ْينا بمفهوم االستعالء عند سيد قطب ،وذكرنا َ
عنه ِم ْن كُـت ِ
َّاب الدّ عوة اإلسالمية ،وبعد ْ
أن بس ْطنا شي ًئا من أ َثر فرضية
استعالء اإليامن عىل الفرد واملجتمع ،نخلص إىل مجلة نتائج:

الراجح من معنى االستعالء يف اللغة العربية ،ويف االستعامل القرآين،طلب لل ُع ُل ّو ْ
املذموم.
أنه ٌ

سيد قطب هو أول من استحدث مفهوم (استعالء اإليامن) مستندً اعىل تفسري خاطئ آل َيت َْي :آل عمران وحممد ،وقد بسط هذا املفهوم

يف كتابه «معامل يف الطريق» ويف كتابه (الظالل).

توسل سيد قطب بآيت َْي :آل عمران وحممد؛ الستحداث مفهوم(استعالء اإليامن) لعلمه أن مصطلحات العقيدة توقيفية.

تممة لفرض َّيت َْي :احلاكمية واجلاهلية عند
فرضية (استعالء اإليامن) ُم ِّسيد قطب ،أي :هي نتيجة لألخذ هبام.

أخذ أكثر املتأثرين بسيد قطب بفرضية استعالء اإليامن ،واكتفوااستئناسا؛ ال تأصيلاً .
بنقل نصوص سيد قطب
ً

فرضية (استعالء اإليامن) :نوع من أنواع االستعالئية الدينية،يستغلها الفرد املؤمن بفرضيتي :احلاكمية واجلاهلية؛ لتربير حالتِه
40
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النفسية إزا َء اآلخر؛ ولتربير الف ْع ِل الذي قد يصل به إىل التضحية

بالنفس أو عدمه.

حض عىل الكراهية ،والصدام بني املجتمع
القول باستعالء اإليامن ّالواحد ،وبني البرشية عامة ،وإيذان بالصدام.
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الداودي ،املكتبة العرصية ،الدار النموذجية ،بريوت ،صيدا ،ط،1

 1420هـ.
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