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  :األصولية اإلسالمية
  دراسة يف اخلطاب األيديولوجي

  والسياسي عند سيد قطب
  .١٩٩٣دار الناشر، : بيروت. أحمد موصللي

  
سيد قطب، ثم مقابلة أفكاره بآراء بعض  الكتاب عبارة عن شرح مسهب ألفكار  

وهو، إىل . األصوليين واملفكرين اإلسالميين أمثال أبو األعلى املودودي وحسن البنا
ويمكن اعتبار . ذلك، جولة يف حياة سيد قطب وسيرته من خالل ما كتبه وما كُتب عنه

اإلخوان  هذا الكتاب مهماً ملن مل يقرأ سيد قطب، وملن يريد االطالع على أفكار
أما عن منهجية الكتاب، فقد اتبع املؤلف طريقة السرد وعرض األفكار، ثم . املسلمين

والكتاب، فضالً عن ذلك، يحتوي قدراً . مقارنتها بأفكار اآلخرين من الكتّاب املسلمين
  .من احلياد العلمي والتحليل النقدي

ستوى الدكتور غير أن الكتاب شابته شوائب كثيرة غير منتظرة من كاتب يف م  
فقد خرّقته أغالط يف الترجمة وأغالط لغوية، وأُخرى يف الفهرست . أحمد موصللي

فالفهرست جاء غير علمي وغير مرتب بحسب تسلسل . وبعض األغالط الطباعية
قبل " إقبال"و" أسس"قبل " اإلسالم"، و"ارتقاء"قبل " األمة"احلروف الهجائية؛ إذ وردت 

ويف الترجمة، ورد اسم . ، ومثل ذلك كثير جداً"األشعري"ل قب" أميركا"، و"إسرائيل"
أما عن األغالط اللغوية ". جميد خدوري"والصحيح  ،)١٤ص " (ماجد خدوري"

وردت اجلملة  ٢٥يف الصفحة : وكأمثلة لذلك نورد ما يلي. والطباعية فحدّث وال حرج
 – ٤٨إن عامي " :والصحيح". كانتا سنتان مأساويتان ١٩٤٩ – ٤٨إن عاما : "التالية
، "وكان له دوراً فعاالً: "جاءت هذه اجلملة ٣٦ويف الصفحة ". كانا مأساويين ١٩٤٩

: ، والصحيح"التصور الفني يف القرآن: "ورد ٥٨ويف الصفحة ". دور فاعل: "والصحيح
. بالياء" أسيوط"بالباء، وهي " أسبوط: "وردت ٢٥٨ويف الصفحة ". التصوير الفني"

وهي أحد األمكنة يف " املنشية: "، والصحيح"املانشية: "ردتو ٢٦٤ويف الصفحة 
 .القاهرة



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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