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ABSTRACT 

   لسيد قطب "نآفي ظالل القر"المحاسن األدبية في  

 ينآتذوق الجمال في التعبير القرن و آلدراسات البيانية للقرا تنقسم إلىنية آالدراسات القر
ن آثيرة  منذ عهد التابعين إلى الوقت الحاضر حيث نظر المفسرون آانية للقريفالدراسات الب

ني و قدموا تحليالت بيانية عديدة آآثيرا في التعبير القرن والبيانيون واألدباء والبالغيو
وأبدع المبدعون   ةلعلميالعصور ا فيوألفوا آتبا آثيرة على مدار التاريخ اإلسالمي و

 .المعاصرون إبداعات رائدة رفيعة

 

ني آثيرة منها إدراك الخصائص العامة لجمال الفني آتذوق الجمال في التعبير القر مرحلةو
وهذه المرحلة الناضجة تمت على يد سيد قطب حيث وفقه اهللا إلدراك الخصائص : ينآالقر

ني و لهذا يعتبر سيد آفتاح الجمالي للتعبير القرني و هذه النظرية هي المآالعامة للجمال القر
نية هو تفصيل و تحليل آو ما قدمه في آتابه و دراسته القر .قطب رائد هذه المرحلة

ن الكريم من آآانت نظرة سيد قطب األولي  إلى القر .نيآللخصائص العامة للجمال القر
ني و آآان يبحث  عن الجمال والفن في التعبير القر ،زاوية فنية جمالية و عبارات أدبية

ومن . ن الكريم هدف فني جماليآأعلن  أآثر من مرة أن هدفه األول من دراسة القر
 ."ن آفي ظالل القر"سيد قطب في  وردهاأ المصطلحات التي

 أن الفنان المتخيل هو الذي يكشف التصوير الفني  ىلوهو القاعدة األ :هي التخييل الحسي 
و األمثلة على   .ن الخيال هو الميدان الذي تظهر فيه الصور الفنية و األدبيةأن و آفي القر

لى         اتع ن منها قول اهللاآالتخييل الحسي آل األيات التي تحوي التصوير الفني في القر
 ."و اشتعل  الرأس شيبا"

ظاما و نسقا و جوا يسمح هو أن يهيئ األديب  وقت التعبير لأللفاظ ن: التناسق في التعبير
ن بلغ اإلعجاز آاسق في القرنتالو علها  أن تشع  أآبر شحنتها من الصور و الظالل و اإليقا

 . في  ألوانه و أفاقه



ث تأثيرات مدهشة وظواهر مغايرة لقوانين الطبيعة بواسطة احدإفن يزعم به  :السحر 
 .صيغ وممارسات سرية غريبة

مما .1:ردة ظالال خاصة تستمدها من أمرينقطب أن أللفاظ المفولقد بين األستاذ سيد : الظل
ها في تاريخها الشخصي وما يمر وراء الشعور من الذآريات والصور التي صاحبت

 .لأللفاظ ظاللها وهي في نسق آامل . 2.إلنسان على الزمن الطويل با

فات روف تختلف بصحفجرس الحروف صوتها المنغم و آما نعلم أن صفات ال: الجرس 
مخارجها  و جرسها  و جرس الكلمات هو صوتها و نغمتها الحاصلة من التالؤم بين 

ن ليوم آمثال أن األوصاف  التي اشتقها القر .حروفها وتوافق  أصواتها و حالوة جرسها
 ".مة االط" ، "الصاخة " :القيامة 

التي نسمعها  في آل لغة لهي ا ىقيقى هي لغة التعبير العالمية  والموسيالموس: قى يالموس
شيء في الحياة في المنزل من التلفزيون و الكمبيوتر و رنات التليفون المحمول في وسائل 

 .المواصالت

محاسن أسلوب سيد قطب محلوج بتجربات طويلة التي ضربت دورا آبيرا في تشكيل 
 طريق الفن والتذوق بدل طريق العلم, جديدوإنه خاض في طريق . شخصياته التفسيرية

ن التصويرية والفنية بأسلوب يجذب به قلوب القارئين بألفاظ آوالقصص وأنه بين قيم القر
ويشهد له ما يقول العلماء عن تفسيره واألسلوب الذي . بسيطة مع عناية العناصر الشعورية

 .لتزمه في تفسيرهإ

وف وذلك الطريق والمنهج غير مأل. نآن سيد قطب قد مهد طريقا جديدا في تفسير القرإ
ن الكريم وبين محاسن األدب آوقد إهتم بالعناصراألدبية في القر. للعلماء حتى ذلك الوقت 

، "التصوير  الفنى في القرآن"ف ثالثة آتب فى هذا المجال لوأ .ن الكريمآالفن في القرو
حساس القرآن جديدا آما تاله إراد بها أو" فى ظالل القرآن"، "مشاهد القيامة فى القرآن"

ول مرة فسسحروا به أجمعين واستنقذوه من التأويل والتعقيد وبحوث اللغوية أالعرب 
اآتشف سيد قطب القاعدة . ية والتاريخية واستخلص العناصر الفنية ومحاسن األدبهوالفق

العامة للتعبير القرآني وهي التصوير الفني ولقد بين سيد قطب هذه القاعدة على أحسن وجه 
 .  "فى ظالل القرآن"ريم فى آتابه كرآن المثلة عليها من القوضرب األ

فى ثالثين جزءا بعدد أجزاء القرآن الكريم من الحجم " فى ظالل القرآن"ألف التفسير 
المتوسط فى ثمان مجلدات وقد طبع عدة طبعات فى سنوات معدودة لما له من رواج آبير 

 .و يحق ثروة فكرية اجتماعية هائلةفقين وهثلدى الم


