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:عدادإ

 
 

  :المقدمة

�Ƣđ�®ǂǨǼȇ�ƨȈǻƢǈǻ¤�ƨȈǏƢƻ�ƨǤǴǳ¦عن غريه من الكائنات إنسان .�ǶƬȇ�Ƣđ

�Â�ǂǰǨǳ¦Â��ƨǧƢǬưǳ¦� ƢǟÂ�ǲưŤÂ�©¦°Ƣǔū¦�ƨǠǻƢǏ�ƢĔ¤�Ʈ ȈƷ��ǺȇǂƻȉƢƥ�¾Ƣǐƫȏ¦

واللغة عبارة عن نظام يتكون من عدة أنظمة، نظام األصوات، ونظام . السلوك

فمنه . واللفظ هو اللبنة األساسية يف بناء األسلوب.األلفاظ، ونظام العبارات

م، وقد عين به العلماء واألدباء من متكلمني وغريهم، ووضع له تشكل وعليه يقو 

أرباب البيان من املقاييس ما جيعله خالصًا مما يشينه يف مادته أو صورته ومعناه 

  . يكون عماد أسلوب بليغ يقنع العقل وميتع الوجدان

:هذا، وسيدور حمور هذه املقالة يف العناصر التالية

املقدمة  

ملعجمي والداليلاللفظ يف مفهومه ا 

القرآن ظالليف " كتاب  اخلصائص اجلمالية للفظ القرآين يف". 

دقة اللفظ 

التصوير 

اإلحياء 

اإلشعاع 

اخلامتة  
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  :لغة واصطالحااللفظ 

الالم والفاء والظاء كلمة صحيحة تدل " جاء يف معجم مقاييس اللغة، أن 

بالكالم يلفظ لفظ : تقول. على طرح الشيء، وغالب ذلك أن يكون من الفم

ƨǤǴǳ¦�Ƥ.)١(لفظاً  ȇǀē�Ŀ�Ʈ ȈǴǳ¦�Ǻǟ�Äǂǿ±ȋ¦�ǲǬǻÂ " :يءأن ترمي بش: اللفظ  

: يقال:" وورد يف لسان العرب .)٢("كان يف فيك، والفعل لفظ يلفظ لفظاً 

لفظت الشيء من فمي ألفظه لُفاظة ولُفاظاً ولفيظاً وَلْفظاً، والدنيا الفظة، تلفظ أ

. واألرض تلفظ امليت إذا مل تقبله ورمت به. Ƕđمبن فيها إىل اآلخرة، أي ترمي

ويف . ولفظ بالشيء يلفظ لفظًا تكلم. البحر يلفظ الشيء يرمي به إىل الساحل

ولفظت بالكالم  )٣(﴿ما يلفظ من قول إّال لديه رقيب عتيد﴾ التنزيل العزيز

وقال الزبيدي يف . )٤("وهو يف األصل مصدر. واللفظ واحد األلفاظ. وتلفظت

ويقول اخلضري يف " )٥(Ǿƥ�ǚǨǴƬǯ�Ǿƥ�Ǫǘǻ��¿ȐǰǳƢƥ�ǚǨǳ�±ƢĐ¦�ǺǷÂ" العروس تاج

  :حاشيته على شرح ابن عقيل لقول ابن مالك يف األلفية

  واسم وفعل مث حرف الكلم  *كالمنا لفظ مفيد كاستقم               

اللفظ يف اللغة مصدر، لفظت الشيء من باب ضرب، إذا طرحته مطلقًا أو "

ويف عرف النحاة، صوت معتمد على خمرج من : مث يقول.... صةمن الفم خا

ألنه هواء مرمي " لفظا"خمارج الفم حمقق كاللسان، ومقدر كاجلوف، ومسي ذلك 

إىل خارجها، فهو مصدر أريد به املفعول، كاخللق مبعىن  الرئةمن داخل 

.)٦("املخلوق

تعىن يف " اللفظ"ومن خالل هذا العرض لتلك اآلراء يتضح لنا أن كلمة 

�ƢǿǂǷ¢�¾Â¢�Ŀ�ƪ ǷƾƼƬǇ¦�ƢĔ¢Â��ÅƢǬǴǘǷ�ȆǷǂǳ¦Â�¬ǂǘǳ¦�ƨȈƦǿǀǳ¦�ƨȇǄǯǂŭ¦�ƢȀƬǳȏ®



  

١١٨

±ƢĐ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƪ ǴǬƬǻ¦�Ľ��©ƢǇȂǈƄ¦�ȄǴǟ�ƨǳȏƾǴǳ -   كما ذكر الزبيدي– 

  .للداللة على النطق بالكالم

هو إال جمموعة من الوحدات الصوتية املؤلفة بطريقة معينة لكي  واللفظ ما

وملا كانت . ǚǨǴǳ�̈®Ƣŭ¦�Ȃǿ�©Ȃǐǳ¦Â��̈®ǂĐ¦�°Ƣǰǧȋ¦Â��ƨȈǈū¦� ƢȈǋترمز إىل األ

واشتهر اللفظ . صبح اللفظ داال على هذا النطقأعملية النطق تتم يف كل حلظة 

بذلك انتقل من داللته احلسية احملضة إىل . يف هذا الوضع، وصار مرادفا للنطق

¨®ǂĐ¦�ƨȇȂǼǠŭ¦�ƨǳȏƾǳ¦�ǽǀǿ.

املتقدمني جيد أن األلفاظ قد حظيت باهتمام كبري من والناظر يف مصنفات 

Ŀ�ńÂȋ¦�ƨƦƫǂŭ¦�ǲƬŢ�ƢĔȋ�Ǯ ǳ̄Â�� ƢǸǴǠǳ¦ أ�ƨȈǟÂ¢�ƢĔ¤�Ʈ ȈƷ��Ņȏ®�ǲǸǟ�Ä

اعلم أنه " :يف هذا يقول ابن جين. املعاين وال تتم عملية االتصال إال من خالهلا

وعلى الزاد حمصلة  ملا كانت األلفاظ للمعاين أزِمَّة وعليها أدلة، وإليها موصلة،

ƢȀƷ¦ǂǏ¤Â�ƢȀǨȈǬưƫ�ǺǷ�ƢūƢǏ�¦°ƾǏ�ƢŮȂǬǧ�§ǂǠǳ¦�Ƣđ�ƪ ȈǼǟ")واهتمام العرب  )٧

.باأللفاظ محلهم على االهتمام مبعانيها، ألن قوة األلفاظ تتطلب قوة يف معانيها

وقد  )٨("حتسن حبسنها وتقبح بقبحهااأللفاظ ظواهر املعاين، : "قال القلقشندي

" جاء فيه )٩("قوة اللفظ لقوة املعىن" بابا بعنوان" اخلصائص"ه خصص ابن جين يف كتاب

وذهب ابن رشيق القريواين إىل أن اللفظ جسم روحه . )١٠("هذا فصل يف العربية حسن

.)١١("يضعف بضعفه ويقوى بقوته املعىن، وارتباطه به كارتباط الروح باجلسم،

ظي فحسب، وإمنا عنوا  ومل يكتف املتقدمون باالهتمام بالكالم يف مظهرة اللف

وملا كانت األلفاظ " "صبح األعشى" كذلك بأثره النفسي، يقول صاحب كتاب 

عنوان املعاين وطريقها إىل إظهار أغراضها، أصلحوها وزينوها، وبالغوا يف حتسينها 

ƾǐǬǳ¦�ȄǴǟ�ƨǳȏƾǳ¦�Ŀ�Ƣđ�Ƥ ǿ̄ ¢Â�ǆ ǨǼǳ¦�Ŀ�ǞǫÂ¢�Ǯ ǳ̄�ÀȂǰȈǳ")ومعانيها .)١٢
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"استعملها أديب ملهم، مدرك لدقة وصفها ومناسبة معناها متغلغلة يف الوجدان إذا

وللمعاين ألفاظ تشاكلها، فتحسن فيها وتقبح يف غريها، فهي كاملعرض للجارية احلسناء 

اليت تزداد حسنًا يف بعض املعارض دون بعض، وكم من حسن قد شني ملعرضه الذي 

ملعرضه الذي ابرز  قد شني تزداد حسنًا يف بعض املعارض دون بعض، وكم من حسن

.)١٣("فيه، وكم من معرض حسن قد ابتذل على معىن قبيح ألبسه

فاألديب البليغ من يستنفد ما لأللفاظ من معاٍن أضفاها عليها الزمان، فتشري 

.يف النفس أعمق اإلحساسات، ومتأل اخليال بشىت املشاهد والصور

  "القرآنفي ظالل "كتاب الخصائص الجمالية للفظ القرآني في  

لعله من األفضل يف البداية أن نضع مدخال يبني طبيعة املنهج الذي سلكه 

فهو منهج يستمد أصوله من تأمل طويل يف . سيد قطب يف نظراته للفظ القرآين

النفس اإلنسانية، ويف غريزة التدين يف فطرة البشر، مث يعتمد على ذوق فين يف 

سيد قطب يف هذا اجلانب وقد ُمنح. والفواصل. دراسة النرب والتنغيم واملقاطع

اجلمايل ذوقا عاليا ومقدرا وافرا من املعرفة بالطبيعة اإلنسانية، وموهبة فطرية 

تنامت ونضجت مع طول معايشة النقد واألدب وطول التفكري يف فنون القول،  

كما وهب نفسا أبعد من غريها أفقا وأمسي غاية وأوضح هدفا، مغتبطة مبشاعرها 

�ƢēƢǟǄǻÂ هلذا وجدناه أكرب قدرة على التعبري عما يفكر فيه وحيس به.  

�ƢȀȈǻƢƦǷÂ�· ƢǨǳȋ¦�ňƢǠŠ�ǶƬē�ńÂȋ¦�À¡ǂǬǳ¦�±Ƣƴǟ¤�©ƢǨǼǐǷ�ƪ ǻƢǯ�ƾǬǳ

ودالالت العبارات وتراكيبها يف إطارها اللغوي البحث، مث اتسعت فشملت 

 ميدان البالغة لكنها مل تستطع أن تبسط رواقها لتضم النواحي النفسية إال

فلم يتوقف سيد قطب كما توقف السابقون يف كشفهم لإلعجاز الفين . مؤخرا



  

١٢٠

عند خصائص اجلزالة والرصانة، والساللة والنصاعة، والرونق والطالوة، وإمنا  عرب 

�ǺǷ�ŚƦǯ�°ƾǫ�ń¤�«ƢƬŹ�Ƥ Ʒ°�Ǫǧ¢�ń¤�®ǂĐ¦�ǪȈǔǳ¦�řǿǀǳ¦�ǄȈū¦�¦ǀǿ�±ÂƢšÂ

عقلية إىل جانب اخلربة الثقافية املوضوعية واملرونة النفسية واالستعدادات ال

والعلمية، وهو أفق التحليل النفسي، وحىت يتكيف ويتالءم مع ثقافة هذا األفق 

�¦ǀǿ�śǷƢǔǷ�ǲǸŢ�À¢�ǞȈǘƬǈƫ�· ƢǨǳƘƥ�ǶēƢƸǴǘǐǷÂ�śǷƾǬƬŭ¦�· ƢǨǳ¢�¾ƾƦƬǇ¦

الدراسة األوىل لسيد قطب اليت " الظالل"وليس . األفق وتعكس خفاياه النفسية

قويا وبارزا يف دراساته  االجتاهلتحليل النفسي، وإمنا كان هذا سارت على منهج ا

النقدية األوىل، مما جعل كثريا من الباحثني يعتربون مؤلف سيد قطب النقدي  

.)٢٠("احلديث االجتاهمن الدراسات اليت تناولت جوانب " "كتب وشخصيات

اعتماد وكأن الباحث بسيد قطب يف منحاه التحليلي احلديث ينادي بضرورة 

األديب والناقد على خالصة ما تنتهي إليه الدراسات اإلنسانية احلديثة، ومن 

ضرورة تعاون امللكات اإلنسانية من عقل وخيال وذوق ومعرفة يف املفسر 

واألديب حىت تستمد إجادته الفنية نداءها احلقيقي من احلس والشعور والعاطفة 

  .واخليال اخلصيب

إىل خصائص مجالية للفظ القرآين " الظالل"تفسريه لقد أشار سيد قطب يف 

يف مواضع كثرية، كشف من خالهلا مسات األسلوب القرآين ونواحيه الفنية 

:الكامنة يف باطنه، ومن أهم هذه السمات الفنية اليت أشار إليها

  :دقة اللفظ

��ƢȀǨǏÂ�Ŀ�ƨǬȈǫ®Â�ƢȀƬǣƢȈǏ�Ŀ�ƨǬȈǫ®�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�ƨǜǨǴǳ¦�À¢��ƨǫƾǳ¦�ǽǀđ�ƾǐǬي

دقيقة يف معناها، ودقيقة يف اختيارها، وأن الوضع الذي وجدت فيه ال حيتاج و 
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ال حتس " فإذا ما طالعت آية قرآنية ودققت جيدا. تأخري أو حذف أوإىل تقدمي 

�ŕƷ��Ƣē¦Ȃƻ¢�ǞǷ�Ǌ ȈǠƫ�ȏ�Â¢��ƢȀǠǓȂǷ�Ǻǟ�§ȂǼƫ�Â¢��ƢĔƢǰŠ�ǪȈǔƫ�ƨǸǴǰƥ�ƢȀȈǧ

غين تلة كلمة بكلمة، أو أن تسصار من العسري بل من املستحيل أن تغري يف اجلم

وتؤدي دقة اللفظ إىل وضوح املعىن وجتليته  )٢١("عن لفظ، أو أن تزيد فيها شيئا

  .للذهن واألبصار حىت تدرك غاياته ومراميه

يف "كتاب ويود الباحث أن يبني أن منهج البحث يف إبراز اإلعجاز الفين يف  

السابقة وكتب غريب القرآن  قائم على املقارنة مع كتب التفسري" القرآن ظالل

حىت تتضح الرؤية ويتحقق هدف الدراسة، كما يود أن يوضح أن سيد قطب يف 

مل يتناول هذه اخلصائص بالدراسة والبحث والتطويل، وإمنا " الظالل"تفسريه 

استخرجها الباحث من بني السطور، فكان سيد قطب يكتفي باإلشارة البصرية 

لقارئ مبا تضيف من أضواء وألوان ومن جدة وطرافة الواعية اليت تستثري وجدان ا

﴿وال تقربوا : يف قوله تعاىل" وال تقربوا"ففي تفسري معىن . على املعىن

أشار اإلمام الشوكاين إىل املعىن العام املفهوم من هذه اآلية لكنه  )٢٢(الفواحش﴾

املعاصي، ومنه الفواحش أي : "فقال" وال تقربوا"مل يقف عند داللة صيغة النهي 

أما سيد قطب فقد تركز انتباهه على داللة . )٢٣("وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة

وألن :"ومناسبتها يف هذا املوضع للنفس اإلنسانية، فقال" وال تقربوا"صيغة النهي 

للنهي عن جمرد االقرتاب، " وال تقربوا"الفواحش ذات إغراء وجاذبية، كان التعبري 

فدقة اللفظ يف اآلية  )٢٤("تقاء للجاذبية اليت تضعف معها اإلرادةسدا للذرائع وا

ومل " وال تقربوا"السابقة يتمثل يف أن اهللا تعاىل اخلبري بعباده استخدم لفظ 

يدل على التحرمي " ُحرِّم"الذي ورد كثريا يف القرآن، فلفظ "ُحرِّم"يستخدم لفظ 

ىل تلك املعاين فيدل على النأي فإضافة إ" وال تقربوا"والكف واالمتناع أما لفظ 
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فإن حدث بعد حسي من اإلنسان عن مكان . والبعد احلسي عن مكان املعصية

﴿وهو الذي يٌنزِّل : وكذلك يف قوله تعاىل. املعصية الزمة دون شك نأي معنوي

ورد يف كتاب  )٢٥(الغيث من بعد ما قـََنطٌوا وينشر رمحته وهو الويل احلميد﴾

فأغاثين من الغوث، واستغثته . غاثين من الغيث" لغيث عن لفظ ا" املفردات"

أما  )٢٦("طلبت الغيث والغوث، والغوث يقال يف النصرة، والغيث يقال يف املطر

سيد فقد بني أن الغيث ليس كل مطر، وإمنا هو املطر الذي يغيث من اجلدب 

" قرآين واجلفاف واحملل لذلك خص بالنافع منه، مث أشار إىل دقة اختيار اللفظ ال

واللفظ القرآين املختار للمطر يف هذه املناسبة : "يف هذا املوضع، فقال" الغيث

.)٢٧("يلقى ظل الغوث والنجدة، وتلبية املضطر يف الضيق والكربة" الغيث"

فنستطيع هنا القول أن سيد قطب كان يطوف يف آفاق من البالغة متحسسا 

النفس من نداوة وأمل ورجاء، جتعل األجواء اجلمالية هلذا اللفظ، وما يلقيه يف 

Ƣ̈Ȉū¦�Ƣđ�ƶƬǨƬƫ�¬Â°�Ȃǿ�ƢŶ¤Â�ƨǤǴǳ¦�Ƥ Ƭǯ�Ŀ�Ȃǿ�ƢǸǯ�®ȂǠȇ�Ȑǧ�ǞǈƬȇ�ǚǨǴǳ¦ . ويف

يقارن  )٢٨(﴿فالصاحلات القانتات حافظات للغيب مبا حفظ اهللا﴾:قوله تعاىل

سيد قطب بني معىن كلميت قانتات وطائعات من خالل السياق القرآين مث 

¦�ƢĔƢŻ¤�ǶǰŞ�ƢŮ�ƨǷ±Ȑŭ¦�ƢȀƬǨǏ�ǺǷÂ��ƨūƢǐǳ¦�ƨǼǷƚŭفمن طبيعة : "يصرح

الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة : والقنوت. مطيعة..قانتة..وصالحها أن تكون

ومل يقل . قانتات: ومن مث قال! وحمبة، ال عن قسر وإرغام وتفلت ومعاظلة

ات وتعبري قانت )٢٩("ألن مدلول اللفظ األول نفسي وظالله رخية ندية. طائعات

يتناسب مع السكن واملودة والسرت يف األسرة املسلمة حيث ينشأ األطفال أسوياء 

مبا "مث يعلق سيد قطب على دقة صياغة التعبري القرآين. متوازنني نفسيا وعاطفيا

والتعبري القرآين ال يقول هذا بصيغة األمر، بل مبا هو أعمق : "ويقول" حفظ اهللا
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إن هذا احلفظ مبا حفظ اهللا، وهو من طبيعة : وأشد توكيدا من األمر إنه يقول

ويف قوله تعاىل ﴿لقد جاءكم رسول من .)٣٠("الصاحلات، ومن مقتضى صالحهن

واللفظ الذي " أنفسكم"يوازن سيد قطب بني اللفظ القرآين من  )٣١(أنفسكم﴾

مث يستعني بعلم النفس لتأكيد دقة اللفظ  -رسول منكم -يتبادر إىل الذهن

وهي " من أنفسكم".:"ولكن قال. ومل يقل جاءكم رسول منكم" :ويقول. القرآين

فهو بضعة . أشد حساسية وأعمق صلة وأدل على توع الوشيجة اليت تربطهم به

ǆ Ʒ¢Â�ǪǸǟ¢�ȆǿÂ��ǆ ǨǼǳƢƥ�ǆ ǨǼǳ¦�ƨǴǏ�Ƕđ�ǲǐƬƫ��ǶȀǈǨǻ¢�ǺǷ")ويف قوله  )٣٢

مث يفسر اآلية " السجود"يتأمل سيد قطب لفظ  )٣٣(﴿من أثر السجود﴾: تعاىل

"بينًا مقصود اللفظ القرآين، ويقولم فاملقصود بأثر السجود هو أثر العبادة، :

ألنه ميثل حالة اخلشوع واخلضوع للعبودية هللا يف أكمل " السجود"واختار لفظ 

فهو أثر هذا اخلشوع، أثره يف مالمح الوجه، حيث تتوارى اخليالء، . صورها

ل، والشفافية الصافية، والوضاءة والكربياء، والفراهة، وحيل حملها التواضع النبي

)٢٤("اهلادئة، والذبول اخلفيف الذي يزيد وجه املؤمن وضاءة وصباحة ونبال

إىل دقة للفظ القرآين تفسريه وهكذا أشار سيد قطب يف مواطن كثرية من 

  .ومناسبته ملوضعه دون سواه

:التصوير

ورد مفهوم التصوير أول ما ورد على لسان اجلاحظ عندما كان يبحث عن 

مواطن البالغة يف الكالم، فلما نفى البالغة عن املعىن بقي له اللفظ وحده فعرب 

ومل تكن تفصيالت أجراء الكالم إىل اللفظ واملعىن والصورة قد . عنه بالصورة

اجلرجاين وأخذ يتحدث  ملا جاء عبد القاهر. اتضحت يف أذهان النقاد آنذاك
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عن امليزة البالغية للكالم، والصورة اليت حيدثها النظم، اعرتف بإسهام اجلاحظ يف 

وليس قولنا الصورة : "بناء هذا املفهوم، كما أبان إفادته من اجلاحظ، وذلك بقوله

إمنا الشعر صناعة، وضرب من "قياسا حنن ابتدعناه، ولكن يكفيك قول اجلاحظ

.)٢٥("من التصويرالنسيج، وجنس 

لقد استخدم القرآن الكرمي أسلوب التصوير الفين لعرض املشاهد واحلاالت 

النفسية، والنماذج البشرية، من أجل تقريب معانيها لألذهان وخمالطتها للوجدان، 

وذلك ملا يضفيه التصوير على املعاين من صفة الشخوص والربوز واحليوية، 

وير، نتناول هنا التصوير باجلرس واإليقاع وللقرآن أساليب متعددة يف التص

املوسيقي، ونقصد بذلك األصوات اللغوية املكونة للفظ القرآين ومدى مناسبتها 

اتفاقها مع داللة اللفظ، فقد تكون أصوات اللفظ رخوة ندية لطيفة لتناسب 

حالة معنوية رقيقة، أو يكون جرس الكلمة قويا عنيفا حادا ليتناسب حالة 

وقد أفاد سيد قطب من داللة اجلرس إفادة عظيمة يف . دة وشدةصالبة وصال

  .عرض الصورة وإثارة النفس ونقل األفكار

الفين عند سيد قطب يود  اإلعجازولكننا قبل اخلوض يف عرض مناذج من 

إىل دراسة األصوات " الظالل"الباحث أن يبني، أن سيد قطب مل يهدف يف 

ǠǼǷ�ƨǴǬƬǈǷ�©¦ƾƷÂ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȇȂǤǴǳ¦��©¦ȂǏȋ¦� ƢǸǴǟ�ƾǼǟ�ƢǸǯ�ƢǿŚǣ�Ǻǟ�ƨǳǄ

وإمنا كانت دراسته لألصوات اللغوية دراسة داللية تعتمد أوال إىل العالقة الرمزية 

بني الكلمات واألشياء واألفكار مث تشري ثانية إىل ظالل وإشعاعات جرس اللفظ 

ى فالعملية الشعورية والتعبريية عند سيد قطب تتم يف مستويني، مستو . القرآين

عميق ومستوى سطحي، فالبنية الذهنية العميقة تعاجل القضايا اللغوية والنحوية 

عالجا معياريا دقيقا، مث تايت البنية الذهنية السطحية لرتاعي املقام وحالة 
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﴿احلاقة  :ففي قوله تعاىل. املخاطبني واهلدف من الدراسة فتقدم ما جيب تقدميه

لك ألن األمور حتق فيها، قال الطربي، مسيت بذ"يقول القرطيب  )٢٦(ما احلاقة﴾

Ǯ ǋ�Śǣ�ǺǷ�ÀȂǰƫ�ƢĔȋ�ƨǫƢƷ�ƪ ȈũÂ ....واخلرب . واحلاقة األوىل رفع باالبتداء

واللفظ استفهام معناه . هي ألن معناها ما" ما احلاقة"املبتدأ الثاين وخربه وهو 

ƢĔƘǌǳ�ǶȈƼǨƬǳ¦Â�ǶȈǜǠƬǳ¦")عناها اهتم القرطيب يف هذه الكلمة القوية اجلرس مب )٢٧

ƢȀǟƢǬȇ¤Â�ƢȀǇǂƳ�ń¤�ǂǌȇ�Ń�ǾǼǰǳ��ƢȀȈǧ�¿ƢȀǨƬǇȏ¦�ƨǳȏ®�ƶȈǓȂƬƥÂ�Ƣđ¦ǂǟ¤Â . أما

سيد قطب فنجده أول ما يقف عند جرس اللفظ، حيث يبني داللته، ويوضح 

وهي بلفظها .. احلاقة:"تناسقه واتفاقه مع اجلو العام لآلية، ويف ذلك يقول

وإيقاع ... رامة واحلق واالستقرار،وجرسها ومعناها تلقي يف احلس معىن اجلد والص

رفعه يف . اللفظ بذاته أشبه شيء برفع الثقل طويال، مث استقراره استقرار مكينا

مدة احلاء باأللف، وجده يف تشديد القاف بعدها، واستقراره باالنتهاء بالتاء 

وهكذا استطاع سيد قطب مبتابعته اجلرس . )٣٨("املربوطة اليت تنطق هاء ساكنة

صوت احلاء املرفق الطويل مث انفجار الكاف املفخم بعده حمدثا " احلاقة"اللفظ 

دويا هائال يف األذن أن يرسم لنا صورة مرئية مشاهدة، فيها احلق واالستقرار، 

.وفيها احلركة والقوة والشدة، صورة تتناسب وتتفق حقيقة مع هول يوم القيامة

لدراسة الصرفية واملعجمية الدقيقة با" ُكٌبِكبوا"وتناول املفسرون اللفظ القرآين 

قيل : "حيث قال الشوكاين )٣٩(﴿فُكٌبِكبوا فيها هم والغاوَون﴾: يف قوله تعاىل

قلبوا على رؤوسهم، وقيل ألقي بعضهم على بعض، قيل مجعوا، "ُكٌبِكبوا" معىن 

هو مشتق من : وقال النحاس. وهي اجلماعة قاله اهلروي" الكبكبة"مأخذوة من 

.أي معظمه، واجلماعة من اخليل كوكب وكبكبة، وقيل دهدهوا: ءكوكب الشي

بباءين مشددين من حرفني، فأبدل من الباء " كببوا"وهذه املعاين متقاربة، وأصله 
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وقد رجح الزجاج أن املعىن طرح بعضهم على بعض، ورجح . الوسطى الكاف

الكبكبة وصف الشوكاين حركة . )٤٠("ابن قتيبة أن املعىن ألقوا على رءوسهم

طرحهم وتدافعهم بعضهم على بعض، وسقوطهم على رءوسهم، كل ذلك يف 

أما سيد قطب فقد انطلق يف تفسريه . حركة خافتة صامتة ال تسمح فيها مهسا

من تلك األصوات الشديدة الكاف والباء، وتتابع هذه األصوات وترددها حيث 

مث الباء الساكنة اليت الكاف املضمومة اليت تدل على احلركة العنيفة والشديدة 

الذي يوحي بالسقوط بعد ذلك االندفاع مث الكاف  ئتدل على التوقف املفاج

املكسورة اليت تصور مشهد االنزالق مث الواو املمدودة اليت تكمل املشهد بالقذف 

ويقول . بقوة يف مكان سحيق، فجرس الكلمة يشخص هذه الصورة احلية املرئية

ع من جرس اللفظ صوت تدافعهم وتكفئهم وإننا لنكاد نسم"سيد قطب 

من الكبكبة، كما ينهار  الناشئكبة و وتساقطهم بال عناية وال نظام، صوت الك

.)٤١("، فهو لفظ مصور جبرسه ملعناهاحلروفاجلرف فتتبعه 

:ثقل وصعوبة، مث يقول يف تفسريها"لٌيَبطُِّئنَّ " ويلحظ سيد قطب يف لفظة 

بكل ما فيها من ثقل وتعثر، وإن اللسان ليتعثر يف  خمتاره هنا" ولفظة ليبطئن" 

�ƨǯǂū¦�°ȂǐƬǳ�ƢĔ¤Â��¦ƾǋ�Ƣǿƾǌȇ�ȂǿÂ��Ƣǿǂƻ¡�ȄǴǟ�ļƘȇ�ŕƷ��ƢȀǇǂƳ�» ÂǂƷ

ƢȀǇǂƳ�Ŀ�ǲǫƢưƬǳ¦Â�ǂưǠƬǳ¦�¦ǀđ�ȐǷƢǯ�¦ǂȇȂǐƫ�ƢŮ�ƨƦƷƢǐŭ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦")وهكذا  )٤٢

ēƢǨǏÂ�©¦ȂǏȋ¦�ǽǀǿ�«°Ƣű�ǆ ǸǴƬȇ�À¢�ǪȈǫǂǳ¦�Ǧ ǿǂŭ¦�ǾǈŞ�Ƥ ǘǫ�ƾȈǇ�̧ƢǘƬǇ¦ ا

" ليبطئن" فكلمة . ليكشف لنا عن الثقل الناتج يف نطقها املتناسق مع معناها

وزادها ثقال وتعثرا " والطاء"و" الباء"دخلها الثقل يف النطق من تقارب خمارج 

.تكرار حرف الطاء بالتشديد، الشيء الذي جعل القارئ يتعثر يف نطقها
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من ذلك التحليل  ولعل قدم سيد قطب الراسخة يف األدب والنقد مكنته

وساعدت القراء أيضا على مشاركة سيد قطب " القرآن ظاللتفسري يف "الفين يف 

  .استمتاعه بالقرآن

لفظة تعرب : عتل: "يقول )٤٣(ففي تفسريه لقوله تعاىل ﴿عٌِّتٍل بعد ذلك زنيم﴾

جبرسها وظلها عن جمموعة من الصفات وجمموعة من السمات ال تبلغها جمموعة 

إن العتل هو الغليظ اجلايف، وإنه األكول الشروب : فقد يقال .ألفاظ وصفات

وعن . يف معاملته يئوإنه الشره املنوع، وإنه اللفظ يف طبعه،اللئيم يف نفسه، الس

العتل كل رغيب اجلوف، وثيق اخللق، أكول شروب، " يب الدرداء رضي اهللا عنهأ

كل هذا،وأبلغ ȄǴǟ�¾®¢�Ƣē¦ǀƥ" عتل"ولكن تبقى كلمة " مجوع للمال، منوع

ويقول سيد قطب عن داللة  )٤٤("تصويرا للشخصية الكريهة من مجيع الوجوه

﴿إن الذين سبقت هلم منا  :املهموس املرقق يف قوله "َسَهايَحسِ "جرس لفظة

ال يسمعون حسيسها وهم يف ما اشتهت أنفسهم  .أولئك عنها مبعدون .احلسىن

املصورة جبرسها للمعىن فهي تنقل  من األلفاظ"َسَهايَحسِ "ولفظة " )٤٥(خالدون﴾

صوت النار وهي تسري وحترق،وحتدث ذلك الصوت املفزع،وإنه لصوت يتفزع له 

﴿مثل ريح فيها ِصرٌّ أصابت حرث قوم  :ويف قوله تعاىل. )٤٦("اجللد ويقشعر

القوية اجلرس " صر "يقف سيد قطب أمام لفظة  )٤٧(ظلموا أنفسهم فأهلكته﴾

§"  :ولالقصرية املقطع، مث يق ƢǐƻȎǳ�ƘȈē�ƾǫ�ǲǬƷ�¿ƢǷ¢�ǺŴ�¦̄Ɯǧ�ǂǜǼǻ�ƢǼǻ¤.

Ƥ ē�ƨǨǏƢǠǳ¦�¦̄¤�Ľ�ª ǂƷ�ȂȀǧ.ƨǫǂŰ�ƨȈƴǴƯ�̈®°Ƣƥ�ƨǨǏƢǟ�ƢĔ¤ ! حترق هذا

�ǽƢǼǠǷ�°ȂǐȈǧ��Ǧ.احلرث، مبا فيها من صر ǼǠƥ�ȆǬǴȇ�» ÂǀǬǷ�ƢĔƘǯ�Ƣē¦̄�ƨǜǨǴǳ¦Â

زِمُكُموَها لْ ن﴿أَ : ويف قوله تعاىل. )٤٨("وإذا احلرث كله مدمر خراب. جبرسه النفاذ

يفسر هذا اللفظ الطويل املقطع، املتداخل الضمائر، )٤٩(وأنتم هلا كارهون﴾
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تصور جو اإلكراه " أَنـٌّلِز ٌمُكُموَها"فتحس أن كلمة : "املتداخل احلركات، بقوله

بإدماج كل هذه الضمائر يف النطق وشد بعضها إىل بعض كما يدمج الكارهون 

وهكذا يصور لنا جرس األلفاظ  )٥٠(!"نافزونمع ما يكرهون ويشدون إليه وهم 

يف األمثلة املاضية صورا من التناسق أعلى من البالغة الظاهرية وأرفع من 

استثمر سيد قطب " أمحد الشيخ عبد السالم . ويقول د. الفصاحة اللفظية

�ŘǠŭ¦�ǞǷ�ƢȀǴǟƢǨƫ�Ŀ�Ƣē¦ ƢŹ¤Â�©¦ȂǏȋ¦�¾ȐǛ�ȄǴǟ�» ȂǫȂǳ¦�Ŀ�Ǧ ǿǂŭ¦�ǾǈƷ

ق واملوقف اخلطايب من أجل إفادة معان إضافية مؤثرة يف بيان املعىن العام والسيا

واستقرا دالالت األصوات املفردة داخل . القرآين، وتوصيلة إىل سامعيه وقارئيه

.)٥١(اللفظ استنادا إىل خصائصه الصوتية

  :اإليحاء

ولعل أعظم خصائص العمل األديب الراقي اإلحياء، الذي به يسمو العمل 

والقرآن نبع . األديب إىل مراقي الذوق الفين، وتتجدد معانيه، وخيلد يف النفوس

تردفاق، تتفتح كنوزه وينداح إحياؤه بكثرة التأمل فيه واإلقبال عليه بتجرد 

املعجمي لأللفاظ إىل معان  القرآن مرحلة دقيقة اعدى املفهوم إحياء. واستسالم

نفسية احتجبت وتوارت خلف األلفاظ، ينفذ إليها املؤمن بصفاء نفسه وارتقاء 

ومصادر اإلحياء يف القرآن الكرمي كثرية، نلمحها يف اجلرس، . روحه وقوة بصريته

  .وغريها... ويف الكلمة، ويف العبارة، ويف الصياغة األسلوبية، ويف اجلو العام

أن الباعث لسيد قطب لكشف معاين القرآن وإحياءاته منحاه ويرى الباحث 

وهو منهج اقتضته املرحلة احلاضرة من . السيكولوجي يف فهم القرآن وتفسريه

تطور العلم اإلنساين، واصطباغها بصبغة الدراسة النفسية، واقتضاه كذلك إيغال 
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اليت  يكولوجيةالساألدب نفسه يف تصوير نواحي احلياة اإلنسانية وظهور الروايات 

وال ننسى أن سيد قطب . تفننت يف الكشف عن خبايا النفس، وعقدها الباطنة

له جمموعة من الروايات يف بداية حياته، بل واقتضاه كذلك ميل احلياة إىل 

وقد حاول سيد قطب . الغموض والذوق واجلمال أكثر من جمرد الفهم واإلدراك

أحاسيسه إىل القارئ حية نذية واإلحياءات نقل مشاعره و  تفسريهمن خالل 

Ȃ̈ǌǼǳ¦Â�̧ ƢƬǷȍ¦Â�¾ƢǸŪ¦�ǺǷ�ƨǳƢđ�ƨǗȂŰ�ƨǸȈǴǇ . وقد اعتمدت إشاراته على

اللمحة الدالة واإلجياز دون التفصيل يف بعض األحيان، ويف أحيان مييل إىل 

البسط والتطويل ومن صوره اجلمالية يف مبحث اإلحياء، يقول يف تفسري قوله 

والتعبري بلفظ الفرار "  )٥٢( اهللا إين لكم منه نذير مبني﴾﴿َفِفروَّا إىل :تعاىل

وهو يوحي باألثقال والقيود واألغالل واألوهاق اليت تشد النفس . عجيب حقا

البشرية إىل هذه األرض، وتثقلها عن االنطالق، وحتاصرها وتأسرها وتدعها يف 

للنصيب وخباصة أوهاق الرزق واحلرص واالنشغال باألسباب الظاهرة . عقال

اهلتاف قويا لالنطالق والتملص والفرار إىل اهللا من هذه  يءومن مث جي. املوعود

وتذكري الناس بانقطاع . الفرار هللا وحده منزها عن كل شريك! األثقال والقيود

وأورد اإلمام القرطيب بعض " )٥٣(احلجة وسقوط العذر، ﴿إين لكم نذير مبني﴾

وا إىل اهللا﴾ وقد اشتملت على بعض اإلحياءات آراء العلماء يف تفسري معىن ﴿َفِفرُّ 

أي فروا من معاصيه إىل  - َفِفرُّوا إىل اهللاِ -قل هلم يا حممد" املوجزة املقتضية، فقال 

اهللا  عبدن وقال حممد ب. فروا إىل اهللا بالتوبة من ذنوبكم: وقال ابن عباس. طاعته

الشيطان داع إىل : وقال اجلنيد. أخرجوا إىل مكة: بن عمرو بن عثمان بن عفان

فروا من اجلهل إىل : وقال ذو النون املصري. الباطل، ففروا إىل اهللا مينعكم منه

. كمتفروا إىل ما سبق لكم من اهللا، وال تعتمدوا على حركا: وقال أيضا. العلم
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فاملعاين اليت ذكرها العلماء .)٥٤("فروا مما سوى اهللا إىل اهللا: وقال سهل بن عبداهللا

بني لنا أن الشيطان يطارد اإلنسان كالفريسة، وحييطه بكل وسائل السابقون ت

الغواية، وأسباب الفساد، وجيذيه إىل األرض كلما انطلقت روحه إىل أعلى 

أما سيد قطب فيخرج من هذه . ولكنها ال تتجاوز هذه املعان إىل ما سواها

قيود وأثقلتها املعاين مينة ويسرة وهو يراقب النفس البشرية وقد تكالبت عليها ال

±ȂǨǳ¦Â�̈ƢƴǼǳ¦�Ʈ ȈƷ�Ƣđ°�ń¤�ǪǴǘǼƬǳ�ǎ ǴƼƬǴǳ�ƢȀƦǗƢź��¼ƢǿÂȋ¦�ƢȀƬǬǿ°¢Â�ŔǨǳ¦.

يقول سيد قطب مبينا  )٥٠(﴿فمن أسلم فأولئك حترَّْوا رشد﴾ :ويف قوله تعاىل

أن خالص النية، والقصد يف التوجه، واجلهاد ملعرفة احلق من أسباب اهلداية 

يوحي بأن االهتداء إىل اإلسالم معناه الدقة يف " ا حترَّوْ "والرشد والتعبري بلفظ

ومعناه حتري الصواب واختياره  - ضد الغي والضالل – واالهتداءطلب الرشد، 

وليس هو خبط عشواء، وال انسياقا بغري . عن معرفة وقصد بعد تبني ووضوح

�ŘǠǷ�ȂǿÂ��¿ȐǇȍ¦�¦Â°ƢƬƻ¦�śƷ�§ ¦Ȃǐǳ¦�ń¤�ȐǠǧ�¦ȂǴǏÂ�ǶĔ¢�ǽƢǼǠǷÂ��½¦°®¤

.)٥٦("يق مجيلدق

" الظالل"بدأ للباحث بصورة واضحة الفرق الكبري بني معاين سيد قطب يف 

: يف قوله تعاىل" َعَفْوا "ظه فومعاين املفسرين املتقدمني حينما عرض إىل معىن ل

ءنا الضَّرآُء ا﴿مث بَدَّلنا مكاَن السيئِة احلسنَة حىت َعَفْوا وقالوا قد مس آب

. فقد أشار املتقدمون إىل معناها املعجمي جمردا من اإلحياءات )٥٧(والسَّرآُء﴾

قد "حىت كثروا، وكذلك كل شيء كثر فإنه يقال فيه :حىت َعَفْوا: "ويقول الطربي

  :كما قال لبيد" عفا

بأْسوِق عافيات الشحم ُكومِ *ولكناَّ نُِعضَّ السيَف منها 

)٥٨("وينحو الذي قال أهل التأويل
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حىت كثروا ومنوا يف أنفسهم، وأمواهلم، :حىت َعَفْوا: "يقول الزخمشريوكذلك 

.)٥٩("إذا كثر: ومن قوهلم عفا النبات وعفا الشحم والوبر

الذوق والنفس " حىت َعَفْوا"أما سيد قطب فقد استصحب معه يف تفسري 

:اللته على كثرة، يوحي حبالة نفسية خاصةدإىل جانب " عفواً "والتعبري: "وقال

حالة استسهال كل أمر، واتباع . حالة االستخفاف واالستهتار. الةاالة قلة املبح

- وهي حالة مشاهدة يف أهل الرخاء...عفو اخلاطر يف الشعور والسلوك سواء

كأن حساسية نفوسهم قد ترهلت فلم تعد حتفل شيئا، أو حتسب -أفرادًا وأمماً 

يلهون يف يسر ويبطشون حسابا لشيء، فهم ينفقون يف يسر ويلتذون يف يسر، و 

ويقرتفون كل كبرية تقشعر هلا األبدان، ويرتعش هلا الوجدان ! كذلك يف استهتار

يف يسر واطمئنان، وهم ال يقرتفون غضب اهللا، وال لوم الناس، كل شيء يصدر 

.)٦٠("عنهم عفوا بال حترج وال مباالة

وكذلك من الدالالت العميقة اليت أشار إليها سيد قطب تفسريه 

﴿فإن خرجن فال جناح َعَلْيُكْم فيما فعلن يف : يف قوله تعاىل" عليكم"للفظة

توحي مبعىن اجلماعة " عليكم"وكلمة:"حيث قال )٦١(أنفسهن من معروف﴾

�ǽǀǿ�ǂǷ¢�Ƣđ�¶ƢǼȇ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƨǟƢǸŪƢǧ. عن كل ما يقع فيها املسئولةاملتضامنة 

وهي اليت يكون . حميطهاالعقيدة، وأمر هذه الشريعة، وأمر كل فرد، وكل فعل يف 

وهلذا اإلحياء قيمته يف إدراك حقيقة ..عليها جناح فيما يفعل أفرادها أو ال يكون

ƢēƢǠƦƫÂ�ƨǸǴǈŭ¦�ƨǟƢǸŪ¦. ،ويف ضرورة قيام هذه اجلماعة لتقوم على شريعة اهللا

يف النهاية عن األفراد يف الصغرية  املسئولةوحترسها من خروج أي فرد عليها، فهي 

§��ĿÂ��ƢȀǈƷ�Ŀ�ƨǬȈǬū¦�ǽǀǿ�ǂȇǂǬƬǳ�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ƢȀȈǳ¤�ǾƳȂȇ. ةوالكبري  ƢǘŬ¦Â

.)٦٢("حس كل فرد فيها
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وهكذا استطاع سيد قطب أن يلج إىل وجدان القراء برقائقه ولطائفه يف رفق 

  .ولطف وأنس

  :اإلشعاع

�ƨȇȂǼǠŭ¦�ƢēƢǟƢǠǋƜƥÂ�Ņȏƾǳ¦�ƢȀƟ¦ǂưƥ�ƢǨǻ¡�ǽƢǼǓǂǟ�ƢǷ�ǪǧÂ�À¡ǂǬǳ¦�· ƢǨǳȋ¦�ǄȈǸƬƫ

·�¦ǂǸǔǷ�ÀƢǠŭ�̈ǂǿƢǛ�±ȂǷ°�Ƣē¦°ƢƦǟÂ�ƨǤǴǳ̈��. املنبعثة من األلفاظ والعبارات ƢǨǳƘǧ

وقوالب حمسوسة لطلقة كامنة، يستخدمها األدباء واملفكرون وعامة الناس لنقل 

«��ÄȂǤǴǳ¦�ǶĔÂǄű�Ŀ� ȏƚǿ. أفكارهم إىل قرائهم ومستمعيهم ȐƬƻȏ�ƨƦǈǻÂ

ي عمقًا وسطحية وقوة وضعفًا وكثرة واألديب والنفسي والروحي والفكري والعاطف

�ƪ Ǡǈƫ¦�ƢǸǴǰǧ��ÅƢǟƢǠǋ¤Â�ÅȏȐǛÂ�Å¦°ȂǏÂ�Å ƢŹ¤�Ƕē¦°ƢƦǟÂ�ǶȀǛƢǨǳ¢�Ǧ ǴƬţ��ƨǴǫÂ

��©ȏȏƾǳƢƥ�Ǿƫ¦°ƢƦǟ�©ȌƬǷ¦�ƢĔȂǸǔŠ�ǾǼȈǬȇ�ÃȂǫÂ��̈ƢȈūƢƥ�ƪ ƳǄƬǷ¦Â��®ǂǨǳ¦�§°Ƣš

أما ألفاظ القرآن الكرمي . ع قراؤه ومستمعوه باملعاين، مث تأثروا بفكرهمواست

فنجدها غنية بالصور واملعاين، مرتعة باإلشعاعات، قوية التأثري، تتخلل النفوس 

اإلنسانية الشفافة اللطيفة، فتضئ نواحيها بالتقوى واخلري والرب، كما تنفث فيها 

إشعاعات العلم والقدرة والربكة، ويستطيع األديب امللهم من توليد إشعاعات 

األصلي يف معاجم اللغة، وتبقى مفتوحة  ردات تنطلق من حمور الكلمةفداللية للم

احلدود تتغري من عصر إىل عصر، ومن فرد إىل فرد، وذلك من خالل مراعاة 

التشكيالت اللغوية املختلفة، والتفاعل الذي يتم بني تلك األبنية الرتكيبية 

  .واأللفاظ اللغوية

اظ إلبراز إشعاعات األلف تفسريهولقد احتشدت طاقات سيد قطب الفنية يف 

�Ŀ�ǪǴƷ�ÅƢǬƷ�ÅƢƦȇ®¢Â�Å¦ǂǟƢǋ�ÀƢǰǧ��ƨǼǷƢǰǳ¦�ƨȇȂǼǠŭ¦�ƢēƢǫƢǗ�̈®ƢǨƬǇ¦Â��ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦
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ومن أمثلة . مساوات البيان برقته ودقة حسه، وعميق عاطفته وسعة خياله

﴿وكيف تأخذونه وقد أَْفَضى  :إشعاعات املعاين عنده تفسريه لقوله تعاىل

بال " أفضى" ويدع الفعل" )٦٣(بعُضُكم إىل بعض وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا﴾

يدع الفعل مطلقا يشع كل معانيه ويلقي كل ظالله، ويسكب كل . مفعول حمدود

وال تقف عن حدود اجلسد وافضاءاته بل يشمل العواطف، واملشاعر، . إحياءاته

والوجدانات، والتصورات، واالسرار، واهلموم، والتجارب، يف كل صورة من صور 

عشرات الصور لتلك احلياة املشرتكة آناء الليل  يدع اللفظ يرسم. التجاوب

وأطراف النهار، وعشرات الذكريات لتلك املؤسسة اليت ضمنتها فرتة من 

ويف كل اختالجة حب إفضاء، ويف كل تفكر حاضر ومستقبل إفضاء، ... الزمان

كل تفكر حاضر ومستقبل إفضاء، ويف كل اشرتاك يف أمل أو أمل إفضاء، ويف

كل هذا احلشد .  خلف إفضاء، ويف كل التقاء يف وليد إفضاءويف كل شوق إىل

من التصورات والظالل واألنداء واملشاعر والعواطف يرمسه ذلك التعبري املوحي 

فيتضاءل إىل جواره ذلك املعىن ".. قد أفضى بعضكم إىل بعض" العجيب 

الصغري وخيجل الرجل أن يطلب بعض ما دفع، وهو يستعرض يف خياله ويف 

انه ذلك احلشد من صورة املاضي، وذكريات العشرة يف احلظة الفراق وجد

لو حيصر سيد قطب نفسه يف ذلك املعىن القريب املباشر، وإمنا .)٦٤("األسيف

�ňƢǠŭ¦�ǺǷ�µ ƢǧƘǧ��ƢēƢǻ¦ƾƳÂÂ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�̈ƢȈū¦�ǂǟƢǌǷ�Ŀ�ƨǠǇ¦Â�ƨƷƢȈǇ�Ŀ�ǪǴǘǻ¦

  .املرء بظالهلا ما يؤكد أن األلفاظ القرآنية تشع معانيها حني يستظل

﴿يا أيُّها الذين آمنوا مالكم إذا ِقيَل لكم انفروا يف سبيل اهللا  :ويف قوله تعاىل

اثَّاقـَْلتُم ِإىل األرِض﴾
)٦٥(.



  

١٣٤

واستخلص ظالال وإحياءات " اثَّاقـَْلتمُ " فقد ذكر إشعاعات كثرية للفظ 

د متعددة من جرس اللفظ الثقيل، وجاء ثقل اللفظ من إدغام احلرف الشدي

لتقارب خمرجيهما فتسبب ذلك يف ثقل اللفظ " الثاء"يف احلرف الرخو " التاء"

��µ:"يقول سيد قطب. الذي أوحى بعملية التثاقل يف معناه العام °ȋ¦�ƨǴǬƯ�ƢĔ¤

ثقلة اخلوف على احلياة، واخلوف على ..ومطامع األرض، وتصورات األرض

ثقلة ..الدعة والراحة واالستقرار ثقلة. املال، واخلوف على اللذائذ واملصاحل واملتاع

. ثقلة اللحم والدم والرتاب.. الذات الفانية واألجل احملدود واهلدف القريب

وهي جبرسها متثل اجلسم " اثاقلتم"والتعبري يلقي كل هذه الظالل جبرس ألفاظه 

ويلقيها بنعىن ! املسرتخي الثقيل، يرفعه الرافعون يف جهد فيسقط منهم يف ثقل

وما هلا من جاذبية تشد إىل أسفل وتقاوم رفرفة " ثاقلتم إىل األرضا"ألفاظه 

.)٦٦("األرواح وانطالقة األشواق

ويعكس إشعاع املعاين يف أسلوب سيد قطب تسلسل شعوره تسلسال طبيعيا 

ال تكلف فيه وال افتعال، حيث إنه تعبري صادق عن إحساسه، وتصوير ناطق 

ولعلنا نستطيع القول أن أسلوب . طبعههلواه وفكره، ونظام متسق مع خلقته و 

سيد قطب أنيق وواضح وسهل وحمكم، ويبدو طبيعيا فطريا، وهذا ما أمساه النقاد 

﴿وكذلك جعلناكم أمة َوَسطاً  :ففي قوله تعاىل. بالسهل املمتنع يف التعبري

يقول سيد  )٦٧(لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾

من  ءȂǇ�ǖǇȂǳ¦�ňƢǠǷ�ǲǰƥ�ǖǇȂǳ¦�ƨǷȌǳ�ƢĔ¤Â¦" أمة وسطا"ت قطب مبينا دالال

مبعىن احلسن والفضل، أو من الوسط مبعىن االعتدال والقصد، أو من  ةالوساط

ال تغلو يف ..يف التصور واالعتقاد".. أمة وسطا". الوسط مبعناه املادي احلسي

ال .. والشعور يف التفكري" أمة وسطا. "التجرد الروحي، وال يف االرتكاس املادي
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جتمد على ما عملت وتغلق منافذ التجربة واملعرفة، وال تتبع كذلك كل ناعق،

 يتلغ ال. يف االرتباطات والعالقات" أمة وسطا."وتقلد تقليد القردة املضحك

شخصية الفرد ومقوماته، وال تالشي شخصيته يف شخصية اجلماعة أو الدولة، 

يف سرة ...يف املكان" أمة وسطا. "ال ذاتهوال تطلقه كذلك فردا جشعا ال هم له إ

تنهي عهد طفولة البشرية .. يف الزمان" أمة وسطا. "ويف أوسط بقاعها. األرض

ومتثل ظاهرة االنطالقة يف املعاين عند سيد قطب " من قبلها، وحترس عهد الرشد

" يف ظالل القرآن"كتاب ظاهرة أسلوبية واضحة ال تكاد ختفي على الناظر يف  

وقف سيد قطب عند . ﴿وإن كانوا من قبل لفي َضَالٍل مبني﴾ :له تعاىلويف قو 

ضالل يف التصور " "مث قال مبينا داللته" الظالل"كثريا يف " الضالل"لفظ 

واالعتقاد وضالل يف مفهومات احلياة، وضالل يف الغاية واالجتاه، وضالل 

ƬĐ¦�Ŀ�¾ȐǓÂ� �̧ ƢǓÂȋ¦Â�ƨǸǜǻȋ¦�Ŀ�¾ȐǓÂ��½ȂǴǈǳ¦Â�©¦®ƢǠǳ¦ مع

.)٦٨(.."واألخالق

يف كل وجوه  ةبني للباحث أن إشعاعات األلفاظ عند سيد قطب كثري ت

احلياة، ليس يف الناحية العقدية فقط، ولكنها تبدأ باحملور العقدي مث تنطلق يف 

ńƢǠƫ�ǾǳȂǬǳ�ǽŚǈǨƫ�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ƢǼǳ�śƦȇ�ǾǴǸǯƘƥ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǨǴƬƼŭ¦�̈ƢȈū¦�°ÂƢŰ:

واألمانات تبدأ : حيث يقول. )٦٩(َأْن تـٌَؤدُّوا اَألَمانَاِت ِإَىل أَْهِلهَا﴾﴿ِإنَّ اهللاَ يأٌمرُُكْم 

¦�ƨǧǂǠŭ¦Â�ƨȇ°¦ƾŮ¦�ÀƢǈǻȍ¦�̈ǂǘǧ�Ƣđ�ƅ¦�¶Ƣǻ�Ŗǳ¦�ƨǻƢǷȋ.. من األمانة الكربى

أمانة الشهادة هلذا . واإلميان باهللا، ومن هذه األمانة الكربى تبعث سائر األمانات

ناس، أمانة املعامالت والودائع املالية، وأمانة النصيحة الدين، أمانة التعامل مع ال

ة، وأمانة احملافظة على حرمات ئللراعي والرعية، وأمانة القيام على األطفال الناش

Ƣē¦ǂǤƯÂ�ƢŮ¦ȂǷ¢Â��ƨǟƢǸŪ¦")٧٠(.
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" ال حصر هلا تدل على " يف طالل القرآن" كتاب  يفوردت وهناك أمثلة 

�À¢�ƢǼǨǌǯ�À¢�ƾǠƥ��°ƾǬǳ¦�¦ǀđ�¿ƢǬŭ¦�¦ǀǿ�Ŀونكتفي " إشاعات اللفظ القرآين

�śƥ�Ƥ واإلبداعالفن  ǘǫ�ƾȈǇ�ÀƢǯ�¦ǀǰǿÂ��§ȂǿȂŭ¦�ÀƢǈǻȍ¦�Ƣđ�ǄȈǸƬȇ�ƨǫƢǗ

 .املفسرين واألدباء

  :الخاتمة

من خالل ما قد مت عرضه يتبني لنا كيف متكن للسيد قطب من إبراز مجالية 

طاقاته الفنية إلبراز شد حوقد "  القرآن ظالليف "اللفظ القرآين يف تفسريه 

إشعاعات األلفاظ القرآنية واستفاد طاقاته املعنوية الكامنة فكان حقا له حلق يف 

كما أن الباعث له . مساوات البيان برقته ودقة حسه وعميق عاطفته وسعة خياله

كما جتده .يف كشف معاين القرآن وإحياءاته منحاه السيكولوجي يف فهم القرآن

 أمثلته البليغة صورا من التناسق أعلى من البالغة يصور جرس األلفاظ يف

 .الظاهرية وأرفع من الفصاحة اللفظية



١٣٧



  :المراجع والهوامش

  .٥/٢٥٩)ل ف ظ(أمحد ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة)١(

)٢(¨®ƢǷ��ƨǤǴǳ¦�Ƥ ȇǀē��Äǂǿ±ȋ¦)١٤/٣٨١)ل ف ظ.  

.١٨ اآلية ،)ق(سورة )٣(

  .٧/٢٦٤) ل ف ظ(ابن منظور، لسان العرب، مادة)٤(

  ٥/٢٦٤)ل ف ظ(الزبيدي، تاج العروس، مادة )٥(

  .١٦- ١/١٤اخلضري، حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل لأللفية )٦(

  .١/٣١٢ابن جين، اخلصائص )٧(

  .٢/٢٢٢القلقشندي، صبح األعشى )٨(

  .٣/٢٦٤ابن جين،اخلصائص )٩(

  .٣/٢٦٤ابن جين،اخلصائص )١٠(

  .١/١٢٤ابن رشيق،العمدة )١١(

  .٢/٢٠٣القلقشندي، صبح األعشى )١٢(

 .٥العلوي، عيار الشعر،صابن طباطبا )١٣(

، وأبو هالل "نقد الشعر"هـ يف كتابة ٣٣٧قدامة بن جعفر املتويف سنة )١٤(

  ."هـ يف كتابه الصناعتني٣٩٥العسكري املتويف سنة 

  .١١٠ص ،الرسالةالسيد حسن حممد حسني فضل اهللا، من وحي )١٥(

  .١٤سورة احلجرات، االية)١٦(

  .١٠٤سورة البقرة، اآلية )١٧(

  .١٠١- ١/١٠٠الظالل )١٨(



  

١٣٨

  .١/١٥٠كثري، تفسري القرآن العظيم ابن  )١٩(

  .٢٣ص حممد خلف اهللا امحد، من اجلهة النفسية،)٢٠(

  .١٠٥ص أمحد أمحد بدوي، من بالغة القرآن،)٢١(

  .١٥١سورة األنعام، اآلية )٢٢(

  .٢/١٧٦الشوكاين، فتح القدير )٢٣(

  .٣/١٢٣١ القرآن ظالليف )٢٤(

  .٢٨سورة الشورى، اآلية)٢٥(

  .٥٥٠الراغب األصفهاين، املفردات،ص)٢٦(

  .٥/٣١٥٨ القرآن ظالليف )٢٧(

  .٣٤سورة النساء، اآلية)٢٨(

  .٢/٦٥٢ القرآن ظالليف )٢٩(

  ٢/٦٥٢ القرآن ظالليف )٣٠(

  .١٢٨سورة التوبة،االية)٣١(

  .٣/١٧٤٣ القرآن ظالليف )٣٢(

  .٢٩سورة الفتح، اآلية )٣٣(

  .٦/٣٣٣٢ القرآن ظالليف )٣٤(

  .٩٩ص عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،)٣٥(

  .٢- ١سورة احلاقة، اآليتان )٣٦(

  .٩/٢٥٧ألحكام القرآن القرطيب، اجلامع )٣٧(

  .٦/٣٦٧٤ القرآن ظالليف )٣٨(



١٣٩



  .٩٤سورة الشعراء،اآلية)٣٩(

  .٤/١٠٦الشوكاين، فتح القدير )٤٠(

  .٤/٢٦٠٥ القرآن ظالليف )٤١(

  .٢/٧٠٥ القرآن ظالليف )٤٢(

  .١٣ اآليةسورة القلم، )٤٣(

  .٦/٣٦٦٣ القرآن ظالليف )٤٤(

  .١٠٢-١٠١ اآليتانسورة األنبياء، )٤٥(

  .٤/٢٣٩٩ القرآن ظالليف )٤٦(

  .١١٧االية سورة آل عمران، )٤٧(

  .١/٤٥١ القرآن ظالليف )٤٨(

  .٢٨سورة هود، اآلية)٤٩(

  .٤/١٨٧٣ القرآن ظالليف  )٥٠()٥٠(

  ..٣٠ص محد الشيخ عبد السالم، ظاهرة التجانس الداليل،أ)٥١(

  .١١٥- ١١٤ اآليتانسورة األعراف، )٥٢(

  .٣/١٣٤٩ القرآن ظالليف )٥٣(

  .٥٠اآلية سورة الذاريات،)٥٤(

  .٦/٣٣٨٦ القرآن ظالليف )٥٥(

  .٥٤- ٩/٥٣القرآن القرطيب، اجلامع ألحكام )٥٦(

  .١٤سورة اجلن، اآلية )٥٧(

  .٦/٣٧٣٣ القرآن ظالليف )٥٨(



  

١٤٠

  .٩٥سورة األعراف،اآلية )٥٩(

  .٥٧٤-١٢/٥٧٣الطربي، جامع البيان)٦٠(

.الزخمشري، الكشاف)٦١(

  ٣/١٣٣٧٧٧ القرآن ظالليف )٦٢(

 ٢٤٠اآلية  سورة البقرة،)٦٣(

.١/٢٥٩ القرآن ظالليف )٦٤(

  .٢١سورة النساء،اآلية )٦٥(

  .١/٤٤١الشوكاين، فتح القدير )٦٦(

  .١/٦٠٧ القرآن ظالليف )٦٧(

  .٣٨سورة التوبة، اآلية )٦٨(

 .٣/١٦٥٥ القرآن ظالليف )٦٩(

  .١٤٣ اآليةسورة البقرة، )٧٠(


