
القرآنفيالفنيالتصوير
قطبسيد/ األستاذتأليف

، واستعرضها وبين طريقةفي القرآن جمع فيه المؤلف الصور الفنيةبحثٌالتصوير الفني في القرآن 
.إخراجها، دون التعرض للمباحث اللغوية أو الكالمية أو الفقهيةالفني فيفيها والتناسقالتصوير

.م على رسول اهللا بسم اهللا والصالة والسال

صلى اهللا عليه وسلم بواسـطة      الكريم هو كالم اهللا سبحانه و تعالى المنَزْل على عبده ورسوله محمد              القرآن
للتشريع اإلسالمي وهو األساس الـذي تبنـى عليـه جميـع             الوحي جبريل عليه السالم، هو المصدر األول      

…شتى بقاع األرضفيالباقية، هو معجزة اهللا العظيمة التي وعد سبحانه وتعالى بحفظها وتمكينها المصادر 
ذلك العرب الذين كانوا يفخرون بلغتهم ويمجـدون  فيبيانه و بالغته، تحدى فيجاء كتاب اهللا العزيز معجِزاً  

خاصة بهـا لـم      فيالشعراء والفصحاء، فكان صورة جديدة أشد فصاحة وأشد بالغة لها أوزان وبحور وقوا            
… !!ثراًيعرفوها من قبل أن يذكرها لهم محمد صلى اهللا عليه وسلم، هي بذلك ليست شعراً وال ن

توافقه مع ما    فيه من أمور الغيب،     فيآياته وبما أنزل اهللا      فيجاء معجزاً ألهل الكتاب من اليهود والنصارى        
هو إله واحد ال إله إال هو، خالق هذا الكون القادر علـى كـل                القرآناإلنجيل والتوراة، فَمنزِلهما و      فينزل  

…شيء، فسبحانه وتعالى عما يشركون
كل زمان ومكان، وامتد بذلك إلى       فيبل جاء معجزا للناس     ي العظيم لم يقتصر فقط على ذلك،        القرآناإلعجاز  

جوانب كثيرة، منها اإلعجاز الكوني وسرد مجموعة كبيرة من الحقائق العلمية حول خلق السماوات واألرض               
العلماء من تفسير بعض اآليات الكريمة بناءاً على مجموعـة مـن الحقـائق              زماننا هذا تمكن     فيواإلنسان، ف 

١٤الكريم جاء على ذكرها بلغة عربية بالغة الفصاحة قبل     القرآنالعلمية الثابتة، كما أثبتوا لعلماء الغرب بأن        
بعد ذلك وال يصدقون رسوله عليه الصالة والسالم؟ مـن          قرن من اآلن، فكيف ال يؤمنون بمنزل هذا الكتاب          

أين جاء محمد صلى اهللا عليه وسلم بهذه الحقائق وهذه المعلومات؟ أليس اهللا عز وجل هو من علمـه وكلَّفـه             
بهذه المهمة العظيمة؟ أما آن لنا أن نتفكر قليال ونتدبر وندرك أن من خلق هذا الكون ومن أنزل الكتاب هو إله 

واحد؟

"..الفنيالتصويري أو التصويراإلعجاز "كتاب اهللا عز وجل فيومن أوجه اإلعجاز العظيمة 
..نقل المعاني كأنها صورة تحدث أمام نفسك: هوالتصويرومعنى 

الكريم، وكان أول من تطرق إلى الكتابة الموسـعة  القرآنبحث كثير من العلماء حول هذا الجانب من إعجاز        
…)الكريمالقرآنفيالفنيالتصوير( كتابه الرائع فيحوله هو األستاذ سيد قطب رحمه اهللا تعالى 
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"..اللغويةالقرآنبالغة فيوهو األصل القرآنهو األسلوب المفضل بالتصوير:" ذلكفيوقال سيد قطب 
ليس حلية أسلوب إنما هو مذهب مقرر وخطة موحدة و خصيصة شـاملة وطريقـة                الفنيالتصوير: " ويقول

…"استخدامها بطرق شتىفيمعينة يستن 

/لقد وجدت القرآن 

يشخص في مخيلته حين قراءتها، ثم بدأ بنشر ما وما.. سه بدأ بقصة معرفته بالقرآن وتصويراته في نف
يعرض له مما يجده في القرآن من صور، فنشر في مجلة القطيف وبعدها شعر أن هذا البحث يصلح ألن 

.يكون رسالة جامعية ، وشيئاً فشيئاً حتى اكتمل له ما أراد من جمع التشبيهات القرآنية في مبحث واحد

هو قاعدة عامة فيه ، وليست جزءاً يختلف عن سائره ، قاعدة لقرآن أو التصوير ووجد أن الصور في ا
متّبعة في جميع األغراض عدا غرض التشريع،

/سحر القرآن

سواء منهم من آمن ومن تحدث أن سحر القرآن أو أثره كان قد بلغ قلوب العرب منذ اللحظة األولى، 
ع علمه مر بن الخطاب وقصة تولّي الوليد بن المغيرة مأعرض ، وعرض لذلك شواهد منها قصة إسالم ع

.إال إنه معجزةبأن هذا غير سحرٍ وال شيء

جمع على أنّه سمع شيئاً أو قرأ شيئاً من القرآن فكان هذا وذكر بعض الروايات في إسالمِ عمر ، وكلها تُ
تت إليه قريش تُثير كبرياءه واعتزازه داعيه إلى اإلسالم، وكذلك الوليد حين رقَّ لقلبه سماع القرآن فأ

.فقال ماقال.. بنسبه وماله وتطلب منه أن يقول في القرآن قوالً يعلم به قومه أنه له كاره

ال : ( في الداللة على أثر القرآن ما حكاه اهللا عن قول بعض الكفار في كتابه وال يقّل عن هاتين القصتين
)م تغلبون تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلك

فدلَّ هذا على الذعر الذي كان يضطرب في نفوسهم من تأثير هذا القرآن فيهم وفي أتباعهم ثم تحدث عن 
تحدي اهللا لهم بعشر سور ثم بسورة ولم يستطيعوا ذلك ،

.ن المحاولة فليس من الصحة في شيءومن زعم أن اهللا صرفهم ع
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بعض الذين أوتوا العلم نفوس لتأثيره في ي القرآنوفي آخر هذا الفصل أثبت بعض الصور التي وردت ف
من قبله وبعض الذين صغت قلوبهم إليه ،

:منها 

ما جاء بصدد الحديث عن اليهود والنصارى 

ًلتجدن أشد الناس عداوة( ََ ََ َّ َّ َِ َّ َ ََ َّللذین آمنوا الیھود والذین أشركوا ولتجدنِ َ َ َ َِ َ ُ ْ َُ َّ ْ َّ َِّ َ َ ُ َ َْ َْ ِ َّأقربھم مِ ُ َ َْ ْ َّودة للذین آمنوا الذین قالوا إناَ ُِ ْ َْ َ َُ َّ َّ ِّ ًَ َ َ َِّ َنصارى ِ َ َ

ْذلك بأن منھم قسیسین ورھبانا وأنھم ُْ َ َ ُ َ ِّ َُّ ً َْ َْ َ َِّ ِ ِ ِِ َ َال یستكبرونَ ُ ْ َِ ْ َ َوإذا سمعوا ما أنزل إلىَ ِ َِ ِ ُ َ ُ َ َْ ِ َّالرسول ترى أعینھم تفیض من الدمع مما َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ َِّ ِ ِِ َّ َ َ َ َْ َ ِ
ْعرفوا ُ َ َمنَ ِالحق یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاھدینِ ِ َّ َ ُ ْ َّ ََ َ ْ َ َّ َ َ ََ َُ ُ ِّْ(

وتلك صورة من صور التأثر الوجداني لسماع القرآن وأن أعينهم لتفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، 
.وإن للطريقة التي يعرض بها هذا الحق ألثراً ال شك فيه ، فسبحان اهللا رب العالمين

/السحر في القرآن منبع 

:بدأ سيد قطب هذا الفصل باستفهامين مهمين 

كيف استحوذ القرآن على العرب هذا االستحواذ؟

وكيف اجتمع على اإلقرار بسحره المؤمنون والكافرون سواء؟

 رسقال أنه ال بد للسور القالئل التي ال تشريع فيها وال غيب أنها كانت تحتوي على العنصر الذي ي
معين ويستحوذ عليهم مؤمناً وكافراً ، وحين بدأ بالبحث عن منبع السحر بدأ بترتيب السور من حيث المست

إن هذا إال : ( فيها والذي جعل العرب تذوقه فتقول في السور ذات النزول األول ويرى ماالنزول ليحلَّل ما
)سحر يؤثر 

المدثر ، فالقلم ، الفاتحة ، المسد ، التكوير ، األعلى ثم المزمل ، ثم،بالعلق أوالًإن نزول السور بدء قال 
، الليل ، الفجر ، الضحى ، االنشراح ، العصر ، العاديات ، الكوثر ، التكاثر ، الماعون ، الكافرون ، الفيل ، 

الفلق ، الناس ، اإلخالص ، النجم ، عبس ، القدر ،

المرسالت ، ق ، البلد ، الطارق ، القمر ، ص ، الشمس ، البروج ، التين ، قريش ، القارعة ، الهمزة ،
األعراف ، الجن ، يس ، الفرقان ، فاطر ، مريم 



وهذه السور التي سبقت نزول السورة التي أسلم بها عمر ، فالنظر إلى هذه السور باإلجمال يكشف لنا 
جهر النبي صلى اهللا عليه السبب الذي جعلها تؤثر في العرب كافة حتى قبل أن يعتز اإلسالم بعمر وقبل أن ي

وسلم بدعوته في وضح النهار ، ال نرى فيها تلك األغراض التي يراها بعض الباحثين أكبر مزايا القرآن 
.كالعلوم الكونية إال النزر اليسير ، لكننا نجد في السور كلها مثُالً من الجمال الفني والتصوير الجميل 

لفصل الذي بعده وهو كيف فهم الناس هذا الجمال القرآني على مدى ويختم الفصل بسؤال مثير يثيرنا لبدء ا
.األجيال

/كيف فُهِم القرآن

ال نستطيع أن نجد صورةً معينةً لجمال القرآن في نفوس العرب المعاصرين له ، وإن لمسنا تأثيره فيهم ، 
لفني ، فهم في شغلٍ عن كما في حديث الصحابي عمر والوليد بن المغيرة وال نجد صورة واضحة لجماله ا

.في شعورهم وهم حيارى مضطربون وهذه هي مرحلة التذوق الفطريبيان هذه الصورة بما يحسونه 

عصر الصحابة:
بعض الصحابة تعاطوا تفسير القليل منه اعتماداً على ما نقل من النبي وبعضهم يتحرج عن ذلك 

:كما قال سعيد بن المسيب خشية اإلثم 
.وهذا يدل على مس السحر وروعته) في القرآن شيئاً أنا ال أقوُل ( 

عصر التابعين:
غير متعرضٍ: نما التفسير نمواً مطراً مقتصرين على المعنى اللغوي مثل قولهم غير متجانف إلثم 

ال بحثاً عن الجمال الفني بل أغرقوا في مباحث ثم نما التفسير في أواخر القرن الثانيلمعصية،
وية ، وفلسفية ، وتاريخية ، وأسطورية ،فقهية ، ونح

) ضبفلما سكت عن موسى الغ( مثل قوله ماعدا ما كان عند الزمخشري بين الحين واآلخر في
وهو توفيقٌ محدود ينقصه التبلور ولكنه جماٌل في تشخيص ،كأن الغضب يغريه على ما فعل 

.ى قاعدة شاملةالغضب، فتفسيره يدل على الترابط المعنوي دون االهتداء إل

لم يصل إليه قبلهم ، لكنهم شغلوا بقي الباحثون في البالغة وكان المنتظر أن يصلوا إلى ما
أيهما تكمن فيه البالغة ، أو التقسيم والتبويب وأصول اللفظ والمعنى و أنفسهم بمباحث عقلية 

)كسوا رؤوسهم ولو ترى إذ المجرمون نا: ( حتى وصلوا لدرجة من اإلسفاف مثل قولهم في 



أصل الخطاب أن يكون لمعين وقد يترك إلى غير معين، فتخرجه في صورة الخطاب ليفيد : قالوا 
.العموم

:كتابوبلغ غاية التوفيق لباحث في عصرهفوجاء عبد القاهر الجرجاني
د دخول والمنطق بع" الكالم " مثال من توفيقاته طريقة شائعة في عصره وهي ، "دالئل اإلعجاز " 

:مثل قوله األدب
}واشتعل الرأس شيباً { :بيانه إال بعد العلم بالنظم ، مثل قوله إن في االستعارة ماال يمكن " 

فليس الشرف في االستعارة وحدها ولكن ألنه يسلك بالكالم طريق ما يسند فيه العقل إلى شيء 
لتي بذلت في التفسير في حدود وهو لما هو من سببه فيرفع به ما يسند إليه ، وتبقى الجهود ا

الخصائص العامة عملية النقد العربي القديمة التي تتناول كل نص على حدة دون تجاوز إدراك
." للعمل الفني  كله

/التصوير الفني 
التصوير هو األداة المفضلة في أسلوب القرآن ، فهو يعبر عن المعنى الذهني والحالة النفسية ، 

س ، والطبيعة البشرية ، ثم يرتقي بالصور فيمنحها الحياة الشاخصة فإذا وعند الحادث المحسو
المعنى النفسي هيئة وحركة ، وإذا الحالة النفسية وحدة ومشهد وإذا النموذج اإلنساني شاخص 

سيد قطب في ضرب األمثال وحي ، فالتصوير الفني باللون والحركة والتخييل والنغمة ، ويأخذ
:فبدأ ب 

:صور حية محسوسة، ومثال على ذلك بقوله تعالىفير المعاني الذهنية تصوي: أوال
فـي ِإن الذين كَذَّبوا بِآياتنا واستَكْبروا عنْها ال تُفَتَّح لَهم َأبواب السماء وال يدخُلون الجنَّةَ حتَّى يلج الجمُل                  { 

٤٠األعراف } سم الخياطْ 
…الكريم صورة للذين كفروا، ويقول أنه ال أمل لهم بدخول الجنة إطالقاًالقرآنيرسم 

فتحة فييحاول أن يدخله " الجمل هو الحبل الغليظ السميك جدا" فجاء بمثل إنسان بيده حبل غليظ 
، وبالتأكيد يستحيل ذلك، حتى يشعر القارئ باستحالة دخول "سم الخياط هي فتحة اإلبرة "اإلبرة 

…الكفار إلى الجنة ويعتبر ويؤمن

:صور مجسمة، ومثال على ذلك بقوله تعالىفيتصوير الحاالت النفسية : ثانيا
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من يعبد اهللا على حرف، فَِإن أصابه خَير اطمَأن بِه، وِإن َأصابتْه فتْنَةٌ انْقَلَب على وجهِه خَسر                  ومن النَّاسِ { 
١١الحج }الدنْيا واآلخرة، ذِلك هو الخُسران المبين 

قلبه، يريـد    فياإليمان   صورة عجيبة وحالة نفسية يصفها اهللا عز وجل لإلنسان الذي آمن ولكن لم يستقر             
.اآلخرةفيالدنيا أكثر من رغبته فيد من عقيدته مكاسب دنيوية، أي مؤمن متزعزع وراغب فيأن يست

يسقط، " فتنة وإن صغر أمرها   "وإذا المسه شيء بسيط     ،"على حرف "شبهه وكأنه يقف على حافة الهاوية       في
…ويترتب على ذلك انه سيخسر الدنيا واآلخرة

ثم بعد ذلك أخذ في عرض نماذج من األمثال القصصية 
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:ثم ننتقل لمشاهد القصة وصور النعيم والعذاب 
%

/التخييل الحسي واإليقاع 
ظاهرة التخييل ( يسرد سيد قطب في هذا الفصل بعض مما له داللة خاصة على هذه الطريقة 

فني قليل من صور القرآن الذي يعرض صامتاً ساكتاً لغرض: " ، فيقول ) الحسي والتجسيم
"يقتضيه الصمت والسكوت

أي تجسيم المعنويات المجردة : وهناك ظاهرة أخرى تتضح في تصوير القرآن وهو التجسيم 
.وإبرازها أجساماً أو محسوسات على العموم 

ومن األمثلة للتخييل



 %

صوراً وهيئات ، نذكر ومن أمثلة التجسيم كل التشبيهات التي جيء بها إلحالة المعاني والحاالت 
:منها 
  %



: يتحدث القرآن أيضاً عن حالة التضايق والضجر فيجسمها كحركة جسمانية 
 %

أو يصف عن حالة عقلية أو معنوية وهي حالة عدم االستفادة مما يسمعه بعضهم من الهدى ، 
/من القرآن ، من ذلك وكثيراً ما يجتمع التخييل والتجسيم في المثال الواحد 

" بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق % " 
.فكأنما الحق قذيفة خاطفة تصيب الباطل فتزهقه 

وعلى هذا فقد سار األسلوب القرآني في أخص شأن يوجب فيه التجريد المطلق والتنزيه الكامل 
اآليات لكن هذا إنما يجري على قاعدة وثار ما ثار حول مثل هذه " يد اهللا فوق أيديهم : " فقال 

متبعة ، وإنما هو طريقة في القرآن أساسية في التصوير ، كما أن التصوير هو القاعدة األولى في 
.التعبير 

/التناسق الفني 
بدأ سيد قطب يتعمق شيئاً فشيئاً في خصائص التصوير القرآني بصفة خاصة ، وبدأ بالتناسق الذي 

يق القرآن ، وعده درجات وألوان ، منها ما عرفها العلماء ومنها مازال غير يبلغ الذروة في تنس
.مكشوف حتى كتاب التصوير الفني 

التنسيق في تأليف العبارات ، واإليقاع الموسيقي الناشئ من تخير : من تلك الدرجات التي عرفت 
" هو على كل شيء قديرو" األلفاظ ونظمها في نسق خاص ، ثم النكت البالغية كأن تجيء الفاصلة 

.عليم بذات الصدور بعد كالم في وادي العلم المستور إن اهللا " بعد كالمٍ يثبت القدرة ، و 



 ومنها التسلسل المعنوي بين األغراض في سياق اآليات ، وأعلى نوع من التناسق تنبه له العلماء
ه سيد قطب أولى مظاهر ، ويعتبرهو التناسق الفني بين الخطوات المتدرجة في بعض النصوص

.التناسق التي يلمحها الباحث في القرآن
/أخبر سيد قطب أن هناك مواضيع يتناسق فيها التعبير مع الحالة المراد تصويرها ، مثال ذلك 

 %

وقد يستقل لفظ واحد ال عبارة برسم صور شاخصة ال بمجرد المساعدة على إكمال معالم الصورة
%



:وهناك تلك المقابالت الدقيقة بين الصور التي ترسمها التعبيرات ، من ذلك 
 %

/وهناك نوع من التقابل ال بين صورتين حاضرتين ، بل بين صورة حاضرة وأخرى ماضية 
"خلقَ اإلنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين " قوله % 

ني الذي لم يتَعرض له من قبل ، فبدأ باإليقاع الموسيقي ثم عطف سيد قطب بألوان التناسق الف
/الذي يتناسق مع الجو وبؤدي وظيفة أساسية في البيان ، أخذ مثاالً على ذلك سورة النجم 

 %





ي ، وهو يتنوع في والقوافي يتنوع فيها النظم كما يتنوع في ألوان اإليقاع الموسيقوفي الفواصل
.السور المختلفة كما يتنوع في السورة الواحدة

ومن المواضع التي ذكرها سيد قطب والحظ فيها تغير نظام الفاصلة والقافية تغيراً يعني شيئاً 
/خاصاً ما جاء في سورة مريم 

 %

ارئ الفرق بينه وبين ثم ذكر سيد قطب لون من الموسيقى المتموجة الطويلة الموجة ليعرف الق
.اللون الذي قبله 

/قال سيد قطب 
 %



عن التناسق الفني في ماء الصورة وجو المشهد وتقاسيم األجزاء وهو ما نعنيه تحدث بعدها و
.بوحدة الرسم 

/مثاالً لسورة الفلق فقال –رحمه اهللا –ما ضربه / مثال ذلك 
٩٦إلى ص ٩٥من ص % 



ثم تحدث عن أفق جديد من آفاق التناسق الفني في التصوير القرآني ، فالتناسق ليس في الصورة 
أو المشهد فحسب ، إنه يضع إطاراً للصورة أو نطاقاً للمشهد فينسقها معاً ، ويطلق اإليقاع 

/الموسيقي الذي يناسب هذا كله ، والمثال 
 %



من آفاق التناسق الفني في القرآن وأفق آخر
من تناسق األلوان واألجزاء في الصورة ، ويطلق حولها الموسيقى المكملة فالقرآن حين ينتهي 

.معروضاً على األنظار في الخيال للجو ، ال يغفل عن المدة المقررة لبقاء المشهد 
عض المشاهد يطول حتى ، يكاد يخطف البصر لسرعته ، وبفبعض المشاهد يمر سريعاً خاطفاً 

.يخيل للمرء أنه لن يزول 

/مثال ذلك عن المشاهد القصيرة 
 %

هذا ومثاله من المشاهد الطويلة لنفس الماء الذي ينزل من السماء فيختلط به نبات األرض ، 
/المشهد وقد عرضه اهللا على مهلٍ وتؤدة 

 %

إلى التناسق واالتساق من نظم فصيح إلى سرد عذب وهكذا يضع سيد قطب بين يدينا آفاق من
معنى مترابط وصوالً إلى موسيقى منغّمة وتناسق في األجزاء واإلطارات ، وحتى افتتان في 

!اإلخراج ، فسبحان من كان كالمه معجزاً مبدعاً 



/القصة وأغراضها في القرآن 

ألدلة التي ولى أغراضه الدينية مثل الصور،ذكر سيد قطب أن القصة وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إ
يسوقها على البعث وعلى قدرة اهللا ،

فالقصة في القرآن تخضع في موضوعها وطريقة عرضها وإدارة حوادثها لمقتضى األغراض الدينية ، ومن 
:أغراض القصة 

نحن * لعلكم تعقلون إنا أنزلناه قرآنياً عربياً : " في سورة يوسف إثبات الوحي والرسالة ، جاء في / ١
"الغافلين.........نقص عليك أحسن القصص 

....."ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكراً " بيان أن الدين كله من عند اهللا /  ٢

لقد أرسلنا نوحاً إلى " بيان أن الدين كله موحد األساس والعقيدة األساسية وهي اإليمان باهللا الواحد / ٣
.األعراف....."....قومه 

......."وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم " 

"إن هذا لفي الصحف األولى" بيان األصل المشترك بين دين محمد ودين إبراهيم بصفة خاصة / ٤

وكالً نقص عليك من أنباء الرسل ما " بيان أن اهللا ينصر دينه في النهاية وأنبياؤه ، ويهلك المكذبين / ٥
.."ادكنثبت به فؤ

* نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم " تصديق التبشير والتحذير وعرض نموذج واقع من هذا التصديق / ٦
"وأن عذابي هو العذاب األليم 

.بيان نعمة اهللا على أنبيائه وأصفيائه كقصص سليمان وداود وأيوب وإبراهيم/ ٧

وة الخالدة بينه وبينهم ،وإبراز العدا، تنبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطان/ ٨

عاقبة الطيبة والصالح ،ثم أغراض أخرى متفرقة ، كبيان قدرة اهللا على الخوارق ، وبيان 

.إلى آخر األغراض الوعظية التي كانت تُساق عن القصص فتفي بغرضها



/آثار خضوع القصة للغرض الديني

ر وضوحه أن ترد القصة الواحدة مكررة وضح الغرض الديني في القصة القرآنية أيما وضوح ، ومن آثا
في مواضع شتى ، ومعظم المواضع إشارات سريعة لمحّل العبرة فيها ، أما حجم القصة كامالً فال يكرر إال 

في النادر لكن سيد قطب يخبر أن هناك ما يشبه نظاماً مقرراً في عرض الحلقات المكررة من القصة 
وترتيبه،الواحدة ، يتضح حين تُقرأ بحسب نزولها

ومن آثار وضوحها غير التكرار أن تعرض بالقدر الذي يكفي آلداء هذا الغرض ومن الحلقة التي تتفق معه 
.، فمرةً تُعرض القصة من أولها ، ومرةً من وسطها ، ومرةً من آخرها ، وتارةً كاملة

:من القصص التي تعرض من الحلقة األولى 

.هللا وكمال علمهقصة آدم منذ خلقه وفيها مظهر لقدرة ا

.قصة نوح وقصة داوود عليهما السالم: ومن القصص متوسطة التفصيل 

القصة قبلها وبعدها ومن آثار وضوح أو خضوع القصة للغرض الديني أن تمزج التوجيهات الدينية بسياق 
.في ثناياها

:مثال

%

:يقول سيد قطب في ختام هذا الفصل 



/الدين والفن في القصة

"مظاهر التنسيق الفني في القصة " ستعرض سيد قطب الخصائص الفنية التي تسمى ا

 وحدة اإلله ، ووحدة الدين ، ووحدة الرسل،كان من أغراض القصة في القرآن إثبات
ووحدة طرائق الدعوة ووحدة المصير،

ة تبعد ، ونشأ عن ذلك أن يعرض شريط األنبياء والرسل الداعين إلى دين واحد ، مرات متعدد
.وهذه األغراض وتنشأ ظاهرة التكرار في بعض المواضيع

ولكن جماله الفني ظهر من أن عرض هذا الشريط يخيل للمتأمل أنه نبي واحد وإنها إنسانية 
.واحدة على طول الزمن

 %

من آثار خضوعها للغرض الديني أن تعرض منها الحلقات التي تقتضيها هذه األغراض ،
تتفق مع أظهر غرض ديني صيغت القصة من أجله أن آخر حلقة تُعرض بحسب ترتيب السور ذلك

.هذا الختام مع األصول الفنية ثم يتفق في الوقت ذاته 
:مثال سيد قطب في هذا 

 %



.وكان مقتضى األغراض الدينية للقصة أن تتساوق مع الوسط الذي تعرض فيه 
:ال التاليومظهره في سياق القصة كالمث

 %



/الخصائص الفنية للقصة 
العامة التي تحقق الغرض الديني للقصة عن طريق الجمال يعرض سيد قطب للخصائص الفنية 

.الفني 

:أولى هذه الخصائص 
.صة أهل الكهفمرةً يذكر ملخصاً للقصة يسبقها ، ثم يعرض التفصيالت ، كطريقة ق

ومرةً يذكر عاقبة القصة ومغزاها ،



ثم تبدأ القصة بعد ذلك من أولها وتسير بتفصيل خطواتها وذلك كقصة موسى في سورة القصص 

في األرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي إن فرعون عال:" 
أئمة ونريد أن نمن على الذين استُضعفوا في األرض ونجعلَهممن المفسديننساءهم إنه كان

منهم ما كانوا ونمكّن لهم في األرض ونري فرعون وهامان وجنودهما. ونجعلهم الوارثين
"يحذرون

.....مولده ونشأته ورضاعه وكبره: ت قصة موسى ثم يمضي في تفصيال
كانت تمهيداً مشوقاً لمعرفة الطريقة التي تتحقق فكأن هذه المقدمة التي تكشف الغاية من القصة 

.بها هذه الغاية المرسومة المعلومة
.ومرةً تذكر القصة بال مقدمة وال تلخيص ، مثل قصة مريم عند مولد عيسى

ية فيذكر من األلفاظ ما ينبه إلى ابتداء العرض ، ثم يدع القصة تتحدث ومرةً يجعل القصة تمثيل
.عن نفسها بواسطة أبطالها ، كقصة إبراهيم وإسماعيل عند بناء البيت

:ثاني الخصائص
.تنوع طريقة المفاجأة

مثل قصة موسى . فمرةً يكتم سر المفاجأة عن البطل وعن انتظاره حتى يكشف لهم في آنٍ واحد
.في سورة الكهفبد الصالح مع الع

ومرة يكشف السر للنظارة ويترك أبطال القصة في عماية ، ومرة يكشف بعض السر للنظارة وهو 
.خاف على البطل في موضع وخاف عن النظارة وعن البطل في موضع آخر في القصة الواحدة

:ثالث الخصائص
قص المناظر وهذه الطريقة متبعة في الفجوات بين المشهد والمشهد التي يتركها تقسيم المشاهد و

.جميع القصص القرآني
:وقصة يوسف مثالً ، إذ يقول سيد قطب

 %
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/في القصةالتصوير 
هذا المقطع للخصيصة الرابعة ألنها أبرز الخصائص الفنية في القصة القرآنية خصص سيد قطب 

.الكتابوأشد اتصاالً بموضوع 
:وهو يقول إن التصوير في مشاهد القصة ألوان

.لون يبدو في قوة العرض واإلحياء
.ولون يبدو في تخيل العواطف واالنفعاالت

.ولون يبدو في رسم الشخصيات
وليست هذه األلوان منفصلة  ولكن أحدها يبرز في بعض المواقف ويظهر على اللونين األخيرين 

.فيسمى باسمه
:لذلك في لون العرض واإلحياء لقصة أصحاب الكهفنأخذ مثاالً

%



/رسم الشخصيات في القصة 
اللون الثالث من ألوان التصوير في القصة أفرد له سيد قطب مبحثاً خاصاً أيضاً وهو رسم 

.الشخصيات وإبرازها ، وهي سمة بارزة في القصص 
نماذج إنسانية تتجاوز حدود الشخصية المعنية إلى الشخصية كما أن القصص القرآني يرسم 

.النموذجية 
:مثال ذلك

شخصية آدم
 %

/نماذج إنسانية 
يذكر في هذا الفصل نماذج إنسانية في القرآن في غير القصص، وكيفية رسمها،

.فماهي إال جملة أو جملتان حتى يرتسم النموذج اإلنساني شاخصاً



هذه النماذج  صورةً للجنس اإلنساني كله ،تارةً تكون 
وتارةً ألفراد مكرورين 

:أمثلة٣
وإذا مس اإلنسان ضر دعانا : " من النماذج اإلنسانية التي تصور الجنس كله قوله تعالى % 

"لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه 
يحبون أن يحمدوا بما لم : هؤالء الذين ال يفعلون شيئاً و : سانية الخاصة ومن النماذج اإلن% 

"يفعلوا 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم : " من النماذج الطيبة الخيرة % 

" .إيماناً وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل 

.

/المنطق الوجداني
لمبحث إثبات أن وظيفة القرآن هي إنشاء عقيدة خالصة، وأن موطن مقصد سيد قطب من هذا ا

العقيدة الخالد هو الضمير والوجدان ، وأقرب الطرق إلى الضمير هو البداهة ، وأقرب الطرق إلى 
.الوجدان هو الحس

فالقرآن قد عمد إلى لمس البداهة وإيقاظ اإلحساس لينفذ منهما إلى البصيرة ويتخطاهما إلى 
.ومادته في ذلك المشاهد المحسوسة والحوادث المنظورة الوجدان 

طريقة التصوير والتشخيص: طريقته في ذلك هي الطريقة العامة 
.وهذه الطريقة هي التي تجعله عنصراً من عناصر البحث في التصوير الفني

:شرح ذلك باستفاضة فقال
كر هذا التوحيد أشد اإلنكار لكنه المشكلة األولى التي واجهها اإلسالم هي التوحيد مع جماعة تن

:تناولها ببساطة وخاطب البداهة والبصيرة
لفسدتا فسبحان هللا رب العرش لو كان فیھما آلھة إال هللاأم اتخذو آلهةً من األرض هم ينشرون"%

)عما یصفون أم اتخذوا من دونھ آلھة قل ھاتوا برھانكم ال یسأل عما یفعل وھم یسألون( 22
"معرضونھذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرھم ال یعلمون الحق فھم

هكذا في بساطة البداهة التي ال ترى في السموات واألرض فساداً ، إنما نظاماً محكماً يوحي بأن 
.دبر واحد ، قادر عالم حكيم الم

http://english.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1166&idto=1166&bk_no=49&ID=1189
http://english.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1166&idto=1166&bk_no=49&ID=1189
http://english.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1166&idto=1166&bk_no=49&ID=1189
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1167&idto=1167&bk_no=49&ID=1190
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1167&idto=1167&bk_no=49&ID=1190


إن هي إال حياتنا الدنيا نموت " المشكلة الثانية هي مشكلة البعث واليوم اآلخر مع جماعة تقول 
، فكان رد القرآن عليهم أن عرض لهم صور الخلق الظاهرة والخفية "ونحيا وما نحن بمبعوثين

)قتل اإلنسان ما أكفره% "  )من أي شيء خلقھ( 17 )من نطفة خلقھ فقدره( 18 ثم ( 19
)السبیل یسره )ثم أماتھ فأقبره( 20 )ثم إذا شاء أنشره( 21 )كال لما یقض ما أمره( 22

)فلینظر اإلنسان إلى طعامھ( 23 )أنا صببنا الماء صبا( 24 )ثم شققنا األرض شقا( 25
)فأنبتنا فیھا حبا( 26 )وعنبا وقضبا( 27 )وزیتونا ونخال( 28 )وحدائق غلبا( 29
)وفاكھة وأبا( 30 "متاعا لكم وألنعامكم( 31

الذهني الذي يحاربه والذي رد على زعمه وظّل علماء وفي نهاية المبحث ضرب مثالً من الجدل 
.الكالم يتكلمون فيه قروناً طواالً

١٩١اليوميات ص ١٩٠نضرب ص : % مقطع 
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/طريقة القرآن
:أن القرآن له طريقة موحدة في التعبير يتخذها في جميع األغراض : خالصة الكتاب

يصي بواسطة التخييل والتجسيموهي طريقة التصوير التشخ
ن الطريقة التي اتبعها القرآن في التعبير هي التي أبرزت هذه األغراض إقال ملخصاً 

والموضوعات دون أن نرد إلى مباحث اللفظ والمعنى التي استغرقت النقاد، ثم جاء عبد القاهر 
:وضبطها، ويقول  بطريقته 

نه حيثما اختلفت طريقتان للتعبير عن المعنى الواحد حاسمة في تصوير المعنى وأاألداءإن طريقة 
.اختلفت صورتا هذا المعنى في النفس والذهن

طريقة التصوير في القرآن وأنها هي التي جعلت للمعاني واألغراض القرآنية ثم ذكر فضل 
.صورتها التي نراها 

ذهن والوعي ، وتصل ثم ذكر أمثلة ذلك لالستزادة، وإن المعاني في الطريقة األولى تخاطب ال
إليهما مجردة من ظاللهما الجميلة ، وفي الطريقة الثانية تخاطب الحس والوجدان وتصل إلى 

.النفس من منافذ شتى، والذهن أحد هذه المنافذ

:من األمثلة 



:سمة ثالثة في تعبير القرآن 
.مست جامداً إال بدا حياً ماريشة القرآن 

والصبح إذا " لوف متكرر لكنه في تعبير القرآن حي لم تشهده من قبل عينان فالصبح مشهد مأ
.فتلك طريقة القرآن" تنفس

وإنها لفن قائم وحده ازاءالمعاني واألغراض،وهو في أفقه الرفيع كفاء تلك المعاني وصنو هذه 
.األغراض

:هذا الكتاب
يضعها أمام القارئ كخالصة نجاح كتابه اهتم بذكر الظاهرات التي من المهم أن يختم بها كتابه أو

على الوسط األدبي والعلمي والديني دّل على أن الدين ال يقف في طريق البحوث الفنية والعلمية ، 
.وأن حرية الفكر ال تعني مجافاة الدين

:الظاهرة األخرى قنّن بها القاعدة األولى في أسلوب القرآن وقال
 %

الفن الذي أخذ بها للقرآن وأنها ال تتعدى جمال العرض وتنسيق األداء اختتم كالمه بمعنى كلمة
.وبراعة اإلخراج ال ذلك المعنى الضحل أو الملفّق كما يقول القائم على مجرد الخيال

: وجدتًُ مقالةً إلحدى تالمذة الشيخ قطب فأحببت إدراجها ، تقول 

:كبيرتينفائدتينفيهفوجدت,وشغفبعناية"القرآنفيالفنيالتصوير"كتابكقرأت



, القرآنعلومفيبالتفقهالحظيسعدهلمالذيالقارئخصوصا: للقارئأوالهما
, طريفةولذةجديدانوراكتابكفيواجدالشكالممتازالقارئهذاحتىبل. بالغتهأسرارإلىوالغوص

األجيالمنلجيلالجماليةأسرارهكليعطىالكالقرآنخالداكتاباأنذلك
سيكونكما, الشأنهذافيعملهالحاضرفالجيل, البيانوقدرةالذوقمنحظهكانمهما
الواجبهذاأداءفيالحاضرجيلنالسانتكونألنوفقتأنكوالمهم. اعملهالقادمةلألجيال
ويسروننهاويحبوالمعاصرونيألفهاالتيالفنيةالمقاييسبهذهمستعينا, معاالجميلالجليل

عصرناإن. ونورهاهداهاعلىالفنواديفي
وإلهامبقوةلناتبينذاوهاأنت, والقصةوالتصويرالموسيقىعصر–الجماليةالناحيةمن-

الوحيمنإليهترقىماأسمىفيوالقصةوالتصويرالموسيقىهوالمحبوبكتابناأن
سورهمنتيسرما–مضىسعيدزمنفي–وحفظنا. بلى؟القرآننقرأألم. واإلبداع

السحرذاكانكأنهبيد, سحروجدانناوفىعقيدةقلوبنافيله–وما يزال–وكان, وآياته
, التذوقيبلغهأوالعقليدركهأندون, الضميرلهويهتز, الحواستحسه, المغلقالغامض
كالمرشدكتابكفجاء, أطربتهكيفواللماذاالسامعيدرىالالتيالمطربةكالنغمةكان
لهويجلى, الجمالومطاويالحسنمواطنعلىويدله, جيلنامنالعربيوالمستمعللقارئ
والعقلواألذنوالعينالقلبملءفصارالقلبفيالقرآنكان. اإلبداعومفاتنالسحرأسرار
. القرآنأسلوبفيالمفضلةاألداةهوالتصوير)) وتدبرطويلنظربعدقلتولقد. جميعا
الحادثوعن, النفسيةوالحالة, الذهنيالمعنىعنالمتخيلةالمحسةبالصورةيعبرفهو

بالصورةيرتقىثمالبشريةوالطبيعةاالنسانىالنموذجوعن. المنظوروالمشهدالمحسوس
حركةأوهيئةالذهنيالمعنىفإذا, المتجددةالحركةأوالشاخصةالحياةفيمنحهايرسمهاالتي
الطبيعةوإذا, حيشاخصاالنسانىالنموذجوإذا, مشهدأولوحةالنفسيةالحالةوإذا؛

, موضحاشارحامفسراباألمثالحالةلكلتستشهدومضيت(( ... مرئيةمجسمةالبشرية
التخييلنمالمعجزالتصويرهذاعليهايقومالتيالقواعدعنللبحثفتوثبتبذلكتقتنعولم

هذاسحرمنعليكاهللافتحبماتقنعلمثم. والشواهداألمثالمنفيضفيوالتجسيمالحسي
وإنالقرآنتعبيرفياألساسيةالقاعدةهوالتصويرإننقولحينما)) فقلتاإللهيالفيض
بيانفيالمدىبلغناقدالنكونالتصويرهذافيالبارزتانالظاهرتانهماوالتجسيمالتخيل

يبلغالذيالتناسقهنالك... خاصةالقرآنيالتصويرخصائصوالعامةالقرآنيةالخصائص
النقدفيالذروةأيضاأنتبهبلغتالذيالفصلهذافكان(( . القرآنتصويرفيالذروة
لآلياتالتطبيقيدالنقمنكتابكفيجاءماببعضأستشهدلوأودكنت. فهموالوالذوق

الذكرآيبينالمفاضلةيأبىالذيذوقيويأباهالموجزةكلمتيذلكعنتضيقولكن, الكريمة
التناسق)) فصلىفيأنههناأقررأنفينبغيأمرمنيكنومهما. الوجوهمنوجهأيعلى

أنيتعذرمرتقىإلىفرفعكمجهودكالقرآنباركقد(( القرآنفيالقصة)) و(( الفني
!.. القرآنةبركبغيرناقديبلغه

إنك. كناقدمواهبكعنإعالنجملتهفيالكتابألن! أنتلكفهي: الفائدتينأخرىأما
بيانإلىفتجاوزههذاعندتقفوال, نفسكفيالنصأثرعنالتعبيرأجملتعبرأنتستطيع



تستنطقثم, وحياةوتصويرموسيقىمنبهيحفلومانفسهالنصفيالجمالمواضع
الحياةوتستأدى, وظاللهاألوانهاعنالصورةوتستخبر, وضروبهاأنغامهاموسيقىال

وراءتظفرحتى, والنصالنصبينذهنكفيقرن! كلهبهذاتقنعوال. وحركتهاحرارتها
واضحةغايةذاحياشخصاالكتابمنتجعل, عامةبطريقةاآلياتوخلف, بوحدةالظواهر

. جدارةعنفتنالهالفنياإلعجازإلىجميعاتهدف, موضوعةةوخط, بارعةوسياسة,
... فلسفيةنفحةذووفكرعسيروتذوق, جميلذوقفهذا
: مالحظةأسوقوأن, سؤاالإليكأوجهأنلياسمحواآلن

روحأولئكوكل, الفنيوالتنسيقوالتجسيمالتخييلالتصويرعنتحدثتفإنك: الالسؤأما
بحثكضوءعلىالقرآنكالمنوعتحددأنلكيخطرأفلم, آخرشئأيقبلهولبابالشعر

هذا؟
منبهاستشهدتفيماوجدتفقد, اإلنسانيةللنماذجخصصتهالذيالفصلفعنالمالحظةوأما

بمعناهاإلنسانيفالنموذج, إنسانيةنماذجالنفسيةوسجايابشريةطبائععنيعبرماآيات
المهم, غيرهايحوىقدكماالطبائعهذهمنالكثيريحوىقدوهو, هذامنأشملشئالعلمي

-معروفةمحدودةاإلنسانيةوالنماذج. األساسيومزاجهيتفقخاصنحوعلىيعرضهاأنه
الالطبائعقصدتفلعلك, لهاحصرفالالطبائعأما–لهاالنفسالعلماءتقسيماختالفعلى

.ه انتهى كالم: __. النماذج

وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد

منى محمد الشاهد/ مقدم من 

هيفاء فدا/ الدكتورة الفاضلة 
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