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تصدير 

بـــــــسم اهلل الـــــــرحـــــــمن الـــــــرحـــــــيم، والـــــــصالة والســـــــالم عـــــــلى أشـــــــرف خـــــــلقه محـــــــمد وآلـــــــه 

الطاهرين.

نشـر هـذا الـبحث عـلى صـفحات مجـلة "رسـالـة الـنجف" الـتي تـرعـاهـا جـامـعة الـنجف 
األشـــــرف لـــــلعلوم الـــــديـــــنية فـــــي لـــــبنان-حـــــاريـــــص، وذلـــــك فـــــي عـــــددهـــــا املـــــزدوج (8-7) 


والصادر في شهر شعبان 1427هـ/تشرين األول 2006م.

ولــــم يــــكن وارًدا فــــي الحســــبان حــــينها أن يُــــصار إلــــى نشــــر هــــذا الــــبحث فــــي كــــتاب 
مســـتقل، غـــير أن تـــلّقي الـــقّراء الـــكرام لـــه بـــحسن الـــقبول، ومـــا تـــركـــه فـــي نـــفوســـهم مـــن 
طـيّب األثـر، وهـو مـا ملـسناه مـن خـالل جـملة مـن اتـصاالتـهم وأحـاديـثهم املـباشـرة، أو 
عـــبر مـــا أتـــحفنا بـــه بـــعض الـــفضالء مـــنهم بـــما ســـطّروه مـــن كـــتب قـــيمة وكـــلمات طـــيبة 
نـعتزّ بـها، ونـقدِّر غـنى مـضامـينها وفـوائـد مـعانـيها، األمـر الـذي حـدا بـنا إلـى تـصديـر 
الـــبحث بجـــميل مـــا ســـطّروه. أضـــف إلـــى ذلـــك الـــحّث الـــدؤوب مـــن قـــبل بـــعض اإلخـــوة 


األفاضل، حرًصا منهم على تعميم الفائدة.

كــلّّ ذلــك أوجــد لــدّي الــقناعــة بــرجــحان إعــادة النشــر، مــتجاوزًا مــا كــان يــعتريــني مــن 
تــــردد اقــــتضاه عــــدم الــــتمكن مــــن مــــعالــــجة بــــعض الــــنقاط املــــهمة الجــــديــــرة بــــاملــــعالــــجة 
والـــــدرس، وذلـــــك مـــــن قـــــبيل الـــــنقاط الـــــتي أوردنـــــاهـــــا فـــــي ذيـــــل الـــــبحث تـــــحت عـــــنوان: 
مــــالحــــظات خــــتامــــية، مــــما أوقــــعني فــــي حــــيرة بــــني أن أبــــادر إلــــى نشــــر مــــا ســــمحت 
بـإنـجازه الـظروف الـصعبة، أو أن أنـتظر الـفرصـة املـناسـبة إلتـمام مـا يـنبغي إتـمامـه !! 
فـرأيـت أن احـتمال انـجالء تـلك املـصاعـب وحـلول فـرصـة مـؤاتـية هـو احـتمال بـعيد فـي 
املــدى املــنظور، لــذا ســلمت بــاملــيسور مــتعلالً بــاملــثل الــقائــل: مــا ال يــدرك كــله، ال يــترك 


كله، أو جّله.   
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ثـــم إنـــني وإن كـــنت قـــد حـــافـــظت أثـــناء اإلعـــداد لهـــذه الـــطبعة عـــلى الـــصورة األصـــلية 
لـــلبحث بـــشكل عـــام، إال أن ذلـــك لـــم يـــمنع مـــن إجـــراء بـــعض الـــتعديـــالت وزيـــادة بـــعض 
عت قــليالً فــي مــعالــجة بــعض  اإلضــافــات مــما وجــدتــه مــناســبًا ومــفيًدا.  فــكان أن تــوسّــ
املــــطالــــب، كــــما أنــــني قــــمت بــــإضــــافــــة مــــلحق يــــتضمن نــــص خــــطبة اإلمــــام عــــلي عــــليه 
الم الــتي يــذكــر فــيها عــجيب خــلقة الــطاووس، مــع مــقدمــة تحــليلية للخــطبة. وقــمت  السّــ
أيـًضا بـإعـداد فهـرس مـوضـوعـي لـآليـات الـقرآنـية الـتي تتحـدث عـن الجـمال املـحسوس، 


والذي اتخذناه بالخصوص موضوعا لبحثنا هذا.

ه بـأسـمى آيـات الـشكر لـكل مـن خـّص الـبحث بـشيء مـن عـنايـته  وأخـيًرا.. أود أن أتـوجّـ
ســواء مــن الــناحــية املــعنويــة أو الــعملية، وأخــّص بــالــذكــر فــضيلة األخ الــكريــم الــشيخ 
يــوســف الــفقيه، داعــيًا املــولــى ســبحانــه أن يــتقبّل مــنا جــميًعا ويــشملنا بــواســع رحــمته، 


إنه حسبنا ونعم الوكيل.
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كتاب كريم وردنا من الشاعر األديب جهاد الزغير 

بـسم اهلل الـرحـمن الـرحـيم والـصالة والسـالم عـلى أشـرف خـلق اهلل، محـمد بـن عـبد اهلل 

صلى اهلل عليه وعلى آله الطيبني الطاهرين..


في البدء كانت الكلمة الركن األول للحوار الذي نحتاجه ونكاد نَهلك دونه.

والــكلمة كــانــت ومــا زالــت ســالحــك األمــضى، يــا مــن ركــب خــيلها ومــضى إلــى األرحــب 

األوسع.. لك مني ألف تحية وسالم.


بحثُك هذا أدهشني، هو مزٌج لطيف بني الفلسفة والعلم واللغة والدين و... 


َسْوٌق جميل لألدلة والبراهني التي تحاكي العقل حينًا والحّس والذوق أحيانًا.

دراسـة الجـمال كـونـه جـماالً، أمـٌر محـمود، واألحـمد أن نـدرس الجـمال كـدلـيل وطـريـق 
يــوصــلنا بــال شــّك إلــى صــانــعه وخــالــقه ومُــبدعــه، فــَمثَل الــثلج والــشكل الســداســي مــثَلٌ 
رائــع بــكّل مــا جــاء فــيه ومــا بُــني عــليه، أمــا تــاريــخيّة انــتقال اإلنــسان مــن دور املــتلّقي 
للجـــمال إلـــى دور الـــصانـــع واملُـــنتج واملُـــبدع، فـــهي نـــظرة تـــرســـم بـــوضـــوح عـــمق الـــصلة 
وجـدلـية الـعالقـة الـتي تـربـط اإلنـسان بـالجـمال، تـلك الـعالقـة الـتي تـبدأ بـالجـمال كـمؤثّـر 


وعلة لتنتهي به كمعلول وأثر. 

حـقيقة األمـر، أنـني أُسـرت بـتقسيم الـبحث، وبـعنونـة األقـسام الـثالثـة، ومـا تـحتويـه مـن 
أفـــكار رئـــيسية، وأكـــثر مـــا أســـرنـــي حـــديـــث املـــفاضـــلة بـــني الجـــمال الـــطبيعي والجـــمال 
الــفنّي، فــعرضــك لــالتــجاهــني املــتعاكســني املــنتجني للجــمال كــان راقــيًا وواعــيًا فــي آٍن. 
أمـا االسـتدالل بـفكريـهما لـإلجـابـة عـلى الـسؤال الـكبير (هـل الجـمال أمـر مـقصود فـي 


عالم الطبيعة)؟ فقد كان دليالً واضًحا على علميّة البحث ودّقته.


فضيلة الشيخ مصطفى اليحفوفي جزاك اهلل خيًرا ووفّقك. 


جهاد الزغير 
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كلمات عذبة نشرت تعقيبًا على البحث في أحد مواقع اإلنترنت بقلم 

األخت العراقية الفاضلة املهندسة (فرح)، وقد نقلناها ببعض التصرف 


بسم اهلل الرحمن الرحيم

ألول مـرة فـي حـياتـي اقـرأ بـحثًا فـي الـعقائـد بـمثل هـذه السـالسـة والـبساطـة، كـلماتـه 

تنساب كالشالل الهادي.

قـرأتـه أكـثر مـن مـرة.. وكـّلما قـرأتـه أرانـي أقـرأ شـيئًا جـديـًدا لـم أقـرأه مـن قـبل.. كـلماتـه 

ملكت قلبي ومألت عقلي..

أَنـــظر إلـــى الـــسماء فـــأجـــدهـــا غـــير الـــسماء الـــتي عـــشقتها.. إنـــها أجـــمل.. كـــل مـــا فـــي 

الكون صار أجمل.. فكيف لم أنتبه لكل هذا الجمال..


هذا الجمال الذي ارتبط بالنور اإللهي.. 

فــاهلل ســبحانــه وتــعالــى ربــط الجــمال بــالــنور ولــم يــربــطه بــالــعتمة.. حــيث أضــاء بــنوره 

َماَواِت َواأْلَرِْض}. على موجوداته.. فكساها ُحسنًا.. فـ{اهللَُّ نُوُر السَّ

مــنذ األمــس وأنــا أقــرأ الــقرآن.. قــراءة مــختلفة وأســتمع إلــى الــقرآن.. ســماع عــاشــٍق.. 

شغٍف بهذه الكلمات.. فوجدتها كأنها وحي يوحى ال كلمات تقرأ.. 


أستاذي دمت لنا.. وبوركت السفينة التي حملتك.


فرح
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هللا يتجّىل يف الجمال 

قـال بـعض أهـل املـعرفـة: إن الـطرق إلـى اهلل بـعدد أنـفاس الـخالئـق، وهـو قـول قـد بـلغ 
د الــحق  الــغايــة فــي الــصدق، وأدرك الــنهايــة مــن الــّدقــة والــعمق، إذ مــا مــن عــاقــل يَنشُــ
دة ومـــسالـــَك مُـــعبَّدة تـــقوده إلـــى  ــ ويـــجانـــب الـــتعصب إال وهـــو يجِـــد بـــني يـــديـــه دروبًـــا ُمَمهّـَ
بـواطـن املـعرفـة، وتُـفضي بـه إلـى مـواطـن الـيقني. يسـتوي فـي ذلـك مـن لـم يحـَظ مـن نـور 
ر فــتوغّــل واســتفاض. فــهما فــي أصــل امــتالك الــطريــق إلــى  الــعلم إال بــقليله، ومــن تبحّــ
مــعرفــة اهلل مشــتركــان، وإن اخــتلفت الــحال بــينهما بــعد ذلــك فــي عــمق الــدراســة ودقّــة 


البحث وتنّوع الِشَعاب.

وقــد انــعكس هــذا الــواقــع عــلى كــتب الــعقائــد وعــلم الــكالم، فــاحــتوت عــلى جــملة كــبيرة 
مــــن األدلــــة الــــتي تــــتناســــب وطــــالَب املــــعرفــــة، مــــهما اخــــتلفت مســــتويــــاتــــهم الــــعلمية أو 
تـــبايـــنت قـــدراتـــهم الـــعقلية، فـــكان مـــن بـــينها مـــا هـــو مـــن قـــبيل مـــا اســـتدل بـــه األعـــرابـــي 
حــني قــال: (الــبعرة تــدّل عــلى الــبعير، وأثــر األقــدام عــلى املــسير، أفــسماء ذات أبــراج، 


.( 1وأرض ذات فجاج، ال تدالن على اللطيف الخبير؟!)(

كـما كـان مـن بـينها أيـًضا مـا هـو مـن قـبيل (دلـيل الـنظم)، والـذي يتّخـذ مـن سـنن الـكون 

ومن دّقة الصنع آيًة تحكي عن وجود الصانع وسعة علمه وعظمة شـأنه.

وتــتوالــى األدلــة بــعد ذلــك وصــوالً إلــى دلــيل الــوجــوب واإلمــكان، ودلــيل الــعلة واملــعلول، 
ودلـيل صـرافـة الـوجـود... وغـيرهـا مـن األدلـة الـعقلية والـفلسفية. بـل تسـلك كـتب الـعقائـد 
ســـــبالً مـــــعرفـــــيًة أخـــــرى فـــــتطرق بـــــاب الـــــبداهـــــة وتســـــتلهم الـــــفطرة املـــــغروزة فـــــي كـــــيان 
اإلنــسان واملــجبولــة بــطينة وجــوده، ثــم تــمضي قُــدمًــا فتســترشــد بــآيــات الــقرآن الــكريــم 

1 - بحار األنوار، العالمة المجلسي: 66/134.
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الم والــتي تُــعّلمنا أن مــعرفــة اهلل ســبحانــه أوضــح  وبــكلمات آل بــيت الــنبوة عــليهم السّــ
مـــن أي بـــرهـــان وأســـبق مـــن كـــل دلـــيل، وفـــي هـــذا الـــباب نـــقرأ قـــولـــه تـــعالـــى: {اهللَُّ نُـــورُ 
الم فــــــي دعــــــاء  )، ونــــــقرأ أيــــــًضا قــــــول أمــــــير املــــــؤمــــــنني عــــــليه السّــــــ َماَواِت َواأْلَرِْض( 1الــــــسَّ

). وكــذلــك قــول  2الــصباح: (يــا مــن دّل عــلى ذاتــه بــذاتــه، وتــنزّه عــن مــجانــسة مخــلوقــاتــه)(

الم فــي دعــاء عــرفــة (هــامــش): (كــيف يُســتدل عــليك بــما هــو  اإلمــام الحســني عــليه السّــ
فــــي وجــــوده مــــفتقر إلــــيك، أيــــكون لــــغيرك مــــن الــــظهور مــــا لــــيس لــــك، حــــتى يــــكون هــــو 
املظهـــر لـــك، مـــتى غـــبت حـــتى تـــحتاج إلـــى دلـــيل يـــدّل عـــليك، ومـــتى بـــعدت حـــتى تـــكون 


.( 3اآلثار هي التي توصل إليك، عميت عني ال تراك عليها رقيبًا)(

والـخالصـة هـي أن كـتب الـعقائـد املـتداولـة قـد اسـتفاضـت فـي عـرض األدلـة، فـتناولـت 
مــا هــو فــي مــنتهى الــبساطــة والــسهولــة مــنها، كــما تــناولــت مــا يــمثّل الــغايــة فــي الــدقّــة 
ا بــــدلــــيل الــــنظم فــــتتبّعت  والــــتعقيد، وقــــد اهــــتّمت بــــعض هــــذه الــــكتب اهــــتمامًــــا خــــاصًــــ
العشـــرات مـــن مـــوارده. ولـــكنها وعـــلى الـــّرغـــم مـــن ذلـــك كـــّله قـــد غـــفلت عـــن آيـــة هـــي مـــن 
أجــلى اآليــات اإللــهية عــلى صــفحة الــكون، فــلم تتّخــذ مــنها دلــيالً، وهــذه اآليــة هــي آيــة 


(الجمال)، والتي أوالها القرآن الكريم قدرًا كبيًرا من العناية واالهتمام.

موضوع البحث وحدوده 

إن غــنى الــكون بــالجــمال وانشــداد اإلنــسان إلــيه مــن جــهة، وعــنايــة الــقرآن الــبالــغة بــه 
مـن جـهة ثـانـية، كـانـا هـما الـداعـيني لـكتابـة هـذا الـبحث. ولـذا سـنحاول دراسـة الجـمال 


بما هو آية من آيات اهلل في الكون تدّل عليه سبحانه، وتشير إلى غنى صفاته.

فــــليس املــــقصود بــــالــــبحث إذًا دراســــة الجــــمال عــــلى إطــــالقــــه، وال مــــعالــــجة جــــملة مــــن 
حـــيثيّاتـــه املـــختلفة، وإنـــما املـــقصود هـــو الـــتعرّض لـــبعض جـــوانـــبه مـــما لـــه دخـــالـــة فـــي 

1 - سورة النور من اآلية 35.
2 - بحار األنوار: 84/339

3 - بحار األنوار: 95/226.
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تشكيل الدليل على وجود اهلل سبحانه.

ولــــذلــــك رأيــــنا أن نــــقّسم الــــبحث إلــــى ثــــالثــــة أقــــسام رئــــيسية، يــــتناول أولــــها الــــحضور 
الــواســع للجــمال فــي الــكون، ويــبنّي عــمق صــلة اإلنــسان بــه، لــيتضح بــذلــك مــا للجــمال 
له الحـتالل مـوقـعه الـذي يسـتحقه كـدلـيل بـني األدلـة املـعتبرة عـلى وجـود  مـن أهـمية تـؤهّـ


الصانع الحكيم.

ويـتناول الـقسم الـثانـي مـدى عـنايـة الـقرآن الـكريـم بـالجـمال، ويـبنّي كـيف أن الـقرآن قـد 
نــّص نــًصا صــريــًحا عــلى الجــمال بــما هــو آيــة مــن اآليــات اإللــهية الــبيّنة، وإن أغــفلته 


كتب العقائد املتداولة، أو قّل اهتمامها به.

وأمــا الــقسم الــثالــث فــيحاول دراســة عــناصــر هــذا الــدلــيل وتــبيان األســس واملــقّدمــات 
الــتي يــبتني عــليها، وكــيفية تــأديــتها إلــى الــنتيجة املــطلوبــة، ليســتوفــي بــذلــك الشــروط 


املرعية فيما يماثله من أدلة.
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القسم األول: 

جمال الكون وَشَغُف اإلنسان به 

سراية الجمال يف الكون 

إّن مـا يـفيض بـه الـكون مـن جـمال ال يـحتاج إلـى بـرهـنة أو تـدلـيل، بـل يـكفي أن يـرسـل 
ه ويـــفتح قـــلبَه لـــيلتقي بـــالجـــمال فـــي كـــل مـــكان، فـــالـــكائـــنات عـــلى تـــنّوعـــها  ــ املـــرُء حـــواسّـَ
بــــكبيرهــــا وصــــغيرهــــا، بــــعظيمها وحــــقيرهــــا، بجــــليلها وبــــسيطها، تُنشــــد كــــلها أنــــشودة 
مشـتركـة عـذبـة اسـمها الجـمال، وهـذا مـا يـجعل املـرء فـي حـيرة مـن أمـره إذا مـا حـاول 


االستعراض أو التتبّع...


فهل يتصفّح جمال الذرّة أم املجّرة؟! حبّة الرمل أم الصحراء والجبل؟! 


وهل يلتفت إلى الزهرة بزهّوها، أو إلى النجمة بتأللئها؟!


أيتأمُل الطائر بسحر ألوانه، أم البركان في ثورته وفورانه؟!

أيُـلمح إلـى تـعاقـب الـفصول، أم إلـى تـقّلب الـليل والـنهار، أم إلـى هـبوب الـريـاح وحـركـة 

السحاب، أم إلى تفتّح البراعم ونمّو األحياء؟!

ثــّم هــل يســتعرض مــن مــشاهــد الجــمال مــا يــمأل الــعني أو مــا يُــطرب األذن أو مــا يســرّ 

الحواس األخرى؟!


.( إِن تَُعدُّواْ ِنْعَمَت اهللِّ الَ تُْحُصوَها}( 1{َو

فـالجـمال يـتبّدى ظـاهـرًا لـلعيان فـي كـل نـاحـية مـن أنـحاء الـوجـود، بـل هـو يـتغلغل فـي 

بواطن األشياء أيًضا ليضفي على أعماقها الّسحر والبهاء.

1 - سورة إبراهيم اآلية 34
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ا  وكــلما اتّــسعت مــدارك اإلنــسان اتّــسعت دائــرة الجــمال أمــام نــاظــريــه وازدادت تــنّوعًــ
وغـنى، والـشاهـد عـلى ذلـك هـو أن اإلنـسان بـعدمـا تـوفّـر عـلى بـعض األجهـزة الحـديـثة 
الـتي سـاعـدتـه فـي مـعرفـة الـتركـيب الـداخـلي لـألجـسام، فـإنـه وقـع فـي الـوقـت عـينه عـلى 
كــنوز مــخبّأة مــن الجــمال، بهــرت بسحــرهــا عــيون الــبّحاثــة والــعلماء فــقّصوا عــلينا فــي 
مـصنفاتـهم الـكثير مـن أخـبارهـا مـما ال يـسع املـجال السـتيعابـها، لـذا سـنكتفي بـإيـراد 


مثال واحد من أمثلتها املتعددة.


يقول ُمؤّلفا كتاب "العلم في منظوره الجديد": 

(إن الـــطبيعة تـــزخـــر بـــالجـــمال، فـــفي عـــالـــم الجـــماد مـــثال تُظهـــر الـــجيودات واألحـــجار 
الــكريــمة والــبلورات جــماالً فــي الــتناســق والــلون واإلشــراق ال ســبيل إلــى إنــكاره، ومــن 
األمــــــثلة الــــــالفــــــتة لــــــلنظر عــــــلى ذلــــــك الــــــندف الــــــثلجية (...) ذات الــــــتنوع املــــــدهــــــش فــــــي 
أنــماطــها، وكــّلها تســتند إلــى الــشكل الســداســي. ويــحتوي كــتاب "الــبلورات الــثلجية" 
عــلى ألــفي شــكل لــنَُدف الــثلج، بــذل د. أ. بــنتلي فــي تــصويــرهــا غــايــة جهــده وعــنايــته 
طـــوال مـــّدة تـــقرب مـــن خـــمسني عـــامًـــا... ومـــصّممو املـــنسوجـــات والـــفنّانـــون يســـتوحـــون 
األفــكار مــن فهــرس"الــبلورات الــثلجية": الــذي وضــعه بــنتلي، ويســتعينون بــما يــسّميه 

.( 1همفريز: معرض الطبيعة الدائم للزخرفة التوشيعية وتصاميم الجواهر والحلي)(

إن الجــمال الــذي تُظهــره الــكائــنات ومــنها الــثلج ال يــنتهي عــند حــدود مــا تــتلّقاه الــعني 
ـــه أنــــظار  ا تــــؤمّـُ املجــــرّدة، بــــل هــــو يــــنبثق مــــن تــــركــــيبها الــــداخــــلي أيــــًضا لــــيُصبح مــــحجًّ


الفنانني وتتجّول في أرجائه عيون املبدعني.


وبذلك يتضافر الظاهر والباطن ليتلَوا مًعا حكاية محبّبة عنوانها الجمال.

1 - روبــرت م. أغــروس، وجــورج ن. ســتانــيو: الــعلم فــي مــنظوره الجــديــد، تــعريــب د. كــمال خــاليــلي، المجــلس 
الـــــوطـــــني لـــــلثقافـــــة والـــــفنون واآلداب، الـــــكويـــــت، جـــــمادى اآلخـــــرة 1409 هـ - شـــــباط 1989 م، ص 71-69، 

والكتاب من سلسلة عالم المعرفة العدد 134. وقد نقلنا النص ببعض التصرف.
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اإلنسان والجمال 

ز بــكل مــا يــلزمــه  يــتبّدى الجــمال مــن جهــته لــإلنــسان، واإلنــسان مــن نــاحــيته مُــهيّأ مجهّــ
د  مـن أجهـزة حـسيّة ومـلكات نـفسية لـتلّقي الجـمال واإلحـساس بـروعـته، وهـذا مـا يمهّـ
لـــنا الـــطريـــق لـــفهم ذلـــك الـــولـــع اإلنـــسانـــي الشـــديـــد بـــكل مـــا هـــو جـــميل، والـــذي نـــلمس 


تجلياته في مختلف فترات تاريخ اإلنسان وأطوار وجوده.

فـعنايـة اإلنـسان بـالجـمال قـديـمة قـدم تـاريـخه، مـتنوعـة تـنّوع مـظاهـر حـياتـه، وهـذا مـا 

سنشرع اآلن في استعراض جملة من شواهده:

الــشاهــد األول: وهـــو يـــتمثّل فـــيما يُـــطلعنا عـــليه بـــعض الـــعلماء إذ اكـــتشفوا رســـومًـــا 
داخــل كــهوف يــعود تــاريــخها إلــى نــحو عشــريــن ألــف ســنة مــضت، وهــي رســوم ربــما 
تـــكون قـــد أُبـــدعـــت ألكـــثر مـــن غـــايـــة، ولـــكن مـــما ال شـــك فـــيه أن الـــغايـــة الجـــمالـــية هـــي 
واحـدة مـن أبـرز تـلك الـغايـات كـما يـرى بـعض خـبراء الـفّن. ولـذا يـعّلق الـكسندر ألـيوت 
عـــلى تـــلك الـــرســـوم بـــقولـــه: (مـــن الـــجائـــز أنـــها كـــانـــت ذات غـــايـــات سحـــريـــة أو غـــايـــات 
وثـائـقية، ال بـأس: أمـا غـايـتها الـرئـيسية فـقد كـانـت وملـّا تـزْل إيـقاَظ الـروح وتـنويـَر الـنفس 


.( 1البشرية. وهذا ينطبق على الفن العظيم في كل زمان ومكان)(

د "إرويــــن إدمــــان" عــــلى هــــذا املــــعنى نــــفسه فــــيقول: (ولــــم يــــكتف الــــرجــــال بــــأن  ويــــؤكّــــ
يـحفروا ألنـفسهم كـهوفًـا ومـغارات، بـل زيّـنوا جـدرانـها بـالـرسـوم، وبـدأ الـصانـع البشـري 
الــذي اعــتراه مــا فــي األلــوان والخــطوط مــن مــتع مــحتملة، يــحوم حــولــها مــتأنــيًا. وإذا 
نـــحن تـــأمـــلنا صـــناعـــة الخـــزف والســـالل الـــبدائـــية لـــتعذّر عـــلينا الـــتمييز فـــيها بـــني عـــمل 


.( 2الصانع وعمل الفنان على اإلطالق)(

1 -ألـــكسندر إلـــيوت: آفـــاق الـــفن، تـــعريـــب جـــبرا إبـــراهـــيم جـــبرا، دار الـــكتاب الـــعربـــي بـــاالشـــتراك مـــع مـــؤســـسة 
فرنكلين للطباعة والنشر، بيروت-نيويورك، 1964، ص117.

2 - إروين إدمان: الفنون واإلنسان، تعريب مصطفى حبيب، مكتبة مصر، ص35.
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إن رسـوم الـكهوف، وصـناعـة الخـزف والسـالل الـبدائـية، تـطلعنا بـجالء عـلى قِـَدم عـالقـة 

اإلنسان بالجمال ومدى شغفه بتلّقي نبضاته.

الــشاهــد الــثانــي: ومـــن الـــشواهـــد الـــبارزة عـــلى عُـــمق صـــلة اإلنـــسان بـــالجـــمال، أن 
اإلنــسان لــم يــكتِف بهــبات الــطبيعة ومــا تُظهــره مــن سحــر وروعــة، بــل لــقد تــصّدى هــو 
نـــفسه لخـــلق الجـــمال، فجـــرّد مـــن الـــلون والـــصوت والـــشكل والحـــركـــة... فـــنونًـــا مـــتنّوعـــًة، 
كـــالـــتصويـــر والـــنحت واملـــوســـيقى...، مـــما يـــعبّر عـــن نـــزعـــته الجـــمالـــية ويـــنقله مـــن دور 


املتلقي إلى دور الصانع املبدع.

د عـلى شـغف اإلنـسان بـالجـمال، سـعيه الـدؤوب إلضـفاء  الـشاهـد الـثالـث: ومـما يـؤكّـ
صـــبغة الجـــمال عـــلى كـــل جـــانـــب مـــن جـــوانـــب وجـــوده، حـــتى مـــا يـــتعّلق مـــنها بـــأســـباب 
الـــعيش وضـــرورات الـــحياة، ولـــذلـــك عـــِمَل عـــلى تجـــميل وســـائـــله وتـــزيـــني أدواتـــه وتـــأنـــيق 
مظهـــره، فـــلم يـــكتِف مـــن طـــعامـــه بســـّد الـــجوع، وال مـــن لـــباســـه بســـتر الجســـد، وال مـــن 
أدواتــه بــما تــؤّديــه مــن أغــراض عــملية، بــل لــّونــها قــاطــبة بــألــواٍن مــن الــزيــنة والــزخــرفــة، 


ليشيع فيها جًوا من السحر، ويُضفي عليها ملسة من ملسات الجمال.

الــشاهــد الــرابــع: ومــّما يُظهــر عُــمق صــلة اإلنــسان بــالجــمال أن انــشغالــه بــاألشــياء 

الجميلة يتعّدى فترات السكينة واألمان، إلى الظروف الصعبة واألزمنة العسيرة.

يـروي فـكتور فـرانـكل مـن تجـربـته الـشخصية فـي أحـد مـعسكرات االعـتقال الـنازيّـة مـا 

يلي: 

(ذات مـــــساء فـــــيما نـــــحن مســـــتلقون لـــــلراحـــــة عـــــلى أرضـــــيّة الـــــّسقيفة نـــــكاد نـــــموت مـــــن 
اإلعـياء، وفـي أيـديـنا طـاسـات الـحساء، دخـل عـلينا أحـد زمـالئـنا الـسجناء عـلى عجـل، 
وســـألـــنا أن نهـــرع إلـــى ســـاحـــة التجـــّمع لـــنشاهـــد غـــروب الـــشمس الـــرائـــع. وفـــيما نـــحن 
وقــوف خــارج الــسقيفة شــاهــدنــا الــغيوم املــنذرة بــالــشؤم تــتوهّــج مــن الــناحــية الــغربــية، 
والـسماء كـلها مـتلبّدة بـالـغيوم ذات األشـكال واأللـوان املـتغيرة عـلى الـدوام مـن األزرق 
الـرصـاصـي إلـى األحـمر الـقانـي، وكـانـت سـقائـف الـطني الـرمـاديـة الـكئيبة تـكشف عـن 
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فــروق صــارخــة بــاملــقارنــة، فــي حــني كــانــت بُــريــكات املــاء عــلى األرض املــوحــلة تــعكس 

.( 1صور السماء املتوّهجة)(

فـــالجـــمال يســـتحوذ عـــلى أحـــاســـيس اإلنـــسان، حـــتى فـــي أصـــعب الـــظروف وأكـــثرهـــا 

حرمانًا.

الــشاهــد الــخامــس: وهـــو يتجـــّلى فـــي ارتـــباط اإلنـــسان بـــالجـــمال حـــتى فـــي حـــاالت 
الـــــبله والـــــجنون، وهـــــذا مـــــع مـــــا عـــــبّر عـــــنه ألـــــكسيس كـــــاريـــــل بـــــالـــــقول: (إن اإلحـــــساس 
بـالجـمال مـوجـود فـي اإلنـسان الـبدائـي مـثلما هـو مـوجـود فـي أكـثر الـناس تـمديـنًا.. بـل 
إنــه يــبقى حــتى عــندمــا ينطفئ نــور الــعقل، ألن األبــله واملــجنون قــادران عــلى اإلنــتاج 
الـــفني.. فخـــلق األشـــكال أو ســـلسلة مـــن األصـــوات الـــتي تســـتطيع إيـــقاظ اإلحـــساس 


.( 2بالجمال ضرورة أوليّة بطبيعتنا)(

الـشاهـد الـسادس: وهــو يــكشف عــن عــالقــة اإلنــسان املــبكرة بــالجــمال، إذ يــبدو أن 
اإلنــسان يــبدأ بــتمييز الجــمال وهــو طــفل رضــيع. يــقول الــدكــتور شــاكــر عــبد الحــميد: 
(إن الـعني الـتي يـجتذبـها الجـمال، يـبدو أنـها تـعمل بـطريـقة فـطريـة، كـما يـشير " بـكنر 
ع الـذيـن كـانـت أعـمارهـم تـصل إلـى ثـالثـة أشهـر فـقط، فـّضلوا  "، فـحتى األطـفال الـرضّـ
أن يـــنظروا وقـــتا أطـــول إلـــى الـــوجـــه الجـــميل مـــقارنـــة بـــنظرهـــم إلـــى الـــوجـــوه الـــعاديـــة أو 

 .( 3األقل جماال)(

ة مــن حــواّس اإلنــسان تــختّص بــتلّقي نــوع  الـشاهـد الـسابـع : وآيــته  أن كــل حــاسّــ
مـــــعنّي مـــــن املـــــدركـــــات، فـــــالـــــعني تُـــــبصر األشـــــكال واأللـــــوان، واألذن تـــــسمع األصـــــوات، 
وهـكذا...، ولـكن مـا يَـلفت الـنظر ويـبعث عـلى الـدهـشة هـو اشـتراك الـحواس كـلها فـي 
انـــفعالـــها بـــالجـــمال، إذ يـــالحـــظ أن هـــذه الـــحواسِّ تتخـــطى حـــدوَد وظـــائـــفها الـــخاصـــة 

1 - العلم في منظوره الجديد، مرجع سابق، ص95.
2- ألـــكسيس كـــاريـــل: اإلنـــسان ذلـــك الـــمجهول، تـــعريـــب شـــفيق أســـعد فـــريـــد، مـــكتبة الـــمعارف - بـــيروت، ط3، 

1980، ص154.
3 - د.شاكر عبد الحميد: التفضيل الجمالي ص70، سلسة " عالم المعرفة " العدد 267.

14



ة  لــتلتقي مــًعا فــي انــفعالــها بــنبضات الجــمال، هــنالــك حــيث تــذوب الــفروق بــني حــاسّــ
ة واحــدة مــهّمتها الــخشوع أمــام آالء  وأخــرى، وتــغدو الــحواّس جــميعها وكــأنــها حــاسّــ
الجـــمال، فـــالجـــمال يـــنقل الـــحواّس مـــن االخـــتالف والـــتميّز إلـــى االشـــتراك والـــتماثـــل، 


ويعُرج بها من التجزئة واالفتراق إلى التماهي والتوّحد.

يَام اإلنــسان بــحقيقة الجــمال أن اإلنــسان قــد  الـشاهـد الـثامـن: ومــما يــّدلــنا عــلى هَــ
تـجاوز فـي خـبرتـه الجـمالـية دائـرة املـحسوسـات ومـضى قُـدمًـا ليسـتشعر الجـمال فـي 
األمــــور املجــــردة واملــــعنويــــات، ولــــذلــــك نجــــده بــــات يــــحاول تــــحسس صــــفة الجــــمال فــــي 


النظريات العلمية واملواقف اإلنسانية والقيم املعنوية...  

هـــذه الـــشواهـــد الـــثمانـــية والـــتي تـــمثّل غـــيًضا مـــن فـــيض تـــكشف عـــن الـــصلة الـــقديـــمة 
والــراســخة الــتي تــربــط اإلنــسان بــظاهــرة الجــمال، وعــن االهــتمام الــكبير الــذي يــولــيه 
اإلنــسان لهــذه الــظاهــرة والــتي تــشغل حــواســه وتــمأل قــلبه وتــعّم أوقــاتــه، وتــتغلغل فــي 


مختلف َمنَاحي حياته حسيّة كانت أو فكرية أو معنوية.

والــنتيجة الــتي يــفضي إلــيها الــقسم األول مــن الــبحث هــي أنــه إذا كــان للجــمال ذلــك 
االنــــتشار الــــواســــع فــــي أرجــــاء الــــكون، وإذا كــــان لــــه فــــي الــــوقــــت عــــينه تــــلك األهــــمية 
الـــكبرى والـــصلة الـــعميقة بـــحياة اإلنـــسان، فـــإنـــه يجـــدر بـــنا إذًا أن نـــلتفت إلـــيه كـــنعمة 

من النعم العظيمة، ونحاول دراسته كآية مرشدة إلى العّلة التي أفاضت وأنعمت.
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القسم الثاين: 

القرآن والجمال 

عناية القرآن الكريم بالجمال 

لـــلقرآن الـــكريـــم عـــنايـــة خـــاصـــة بـــالجـــمال، فـــهو نـــفسه يـــشّكل تـــحفة فـــريـــدة مـــن تـــحف 
الجــمال، تــعتبر هــي األســمى مــن حــيث روعــة الــلغة وبــراعــة األســلوب وسحــر الــبيان، 
وهـذا مـا شهـد بـه أهـل الـذوق بـمن فـيهم الـخصوم واملـعانـدون، وال يـزال قـول الـولـيد بـن 
املــغيرة مجــلجالً حــتى يــومــنا هــذا، حــيث وصــف الــقرآن الــكريــم بــقولــه: (واهلل إن لــقولــه 
لــــحالوة، وإن عــــليه لــــطالوة، وإنــــه ملــــنير أعــــاله مشــــرق أســــفله، وإنــــه لــــيعلو ومــــا يــــعلى 


 .( 1عليه(

ثــم وعــالوة عــلى تــقديــم الــقرآن نــفَسه كــنموذج فــنّي ال يُــضاهــى، فــإنــه قــد اهــتّم بجــمال 
الــــطبيعة اهــــتمامًــــا بــــالــــًغا داعــــيًا اإلنــــسان إلــــى تــــصفح مــــشاهــــده والــــتمّلي مــــن بــــديــــع 


هباته.

ويـــمكن لـــلمتتبّع أن يـــالحـــظ أن الـــقرآن الـــكريـــم قـــد تـــناول ظـــاهـــرة الجـــمال مـــن جـــهات 
مــتعّددة يــمكن إجــمالــها فــي أربــع جــهات، ونــحن ســوف نــبيّنها مســتشهديــن لــكل جــهة 
مـنها بـبعض اآليـات الـقرآنـية مـما نجـده كـافـيًا فـي اإلشـارة إلـى املـراد، ولـم نـقصد إلـى 


عرض جميع اآليات املتعلقة باملوضوع.

الجهة األولى: وصف مشاهد الجمال 

بًّا  نَْها حَــ نَا مِــ رَجْــ ا َوأَخْــ يَيْنَاهَــ ـُهُم اأْلَرُْض امْلَــيْتَُة أَحْــ قــال تــعالــى فــي كــتابــه الــعزيــز: {َوآيَــٌة لّـَ

1 - المحلى، السيوطي: تفسير الجاللين، دار المعرفة، بيروت، هامش ص 806.

16



ْن الْــــُعيُوِن *  رْنَــــا فِــــيَها مِــــ ـــ نَاٍب َوفَجّـَ ـــِخيٍل َوأَعْــــ نَّاٍت مِــــن نّـَ َعْلنَا فِــــيَها جَــــ ُلوَن * َوجَــــ فَــــِمنُْه يَأْكُــــ
لََّها  َلَق األَزَْواَج كُـ بَْحاَن الّـَِذي خَـ ِمَلتُْه أَيْـِديـِهْم أَفَـاَل يَـْشُكُروَن * سُـ ُلوا مِـن ثَـَمرِِه َومَـا عَـ لِيَأْكُـ
نُْه الــنََّهارَ  َلخُ مِــ ـُهْم الــلَّيُْل نَسْــ ا ال يَــْعَلُموَن * َوآيَــٌة لّـَ مَّ ْن أَنــفُِسِهْم َومِــ ا تُــنِبُت األَرُْض َومِــ مَّ مِــ
ـَها ذَلِــَك تَــْقِديــُر الْــَعِزيــِز الْــَعلِيمِ * َوالْــَقَمرَ  تََقرٍّ لّـَ ِري مِلُسْــ ْمُس تَجْــ ـظْلُِموَن * َوالــشَّ فَِإذَا هُــم مّـُ
ْمُس يَــنبَِغي لَــَها أَن تُــْدرَِك الْــَقَمرَ  وِن الْــَقِديــمِ * ال الــشَّ الْــُعرْجُــ اَد كَــ تَّى عَــ قَــدَّرْنَــاهُ مَــنَاِزَل حَــ


.( 1واَل اللَّيُْل َساِبُق النََّهاِر وَُكلٌّ ِفي فََلٍك يَْسبَُحوَن}(

لــو أردنــا أن نــتقّصى ملــسات الجــمال فــي هــذه اآليــات املــباركــة لــطال بــنا املــقام، وهــو 
أمـر خـارج عـن غـرضـنا هـنا، إذ كـل مـرادنـا مـن إيـراد هـذه اآليـات هـو الـتمثيل إليـحاء 
الـقرآن الـكريـم بـالجـمال عـن طـريـق الـوصـف ومـن دون اسـتخدام األلـفاظ الـدالـة عـليه 
صـراحـة، ولـذا نـكتفي بـاإلشـارة الـعابـرة لـبروز الجـمال فـي ثـنايـا وصـف الـقرآن الـكريـم 


لهذه املشاهد الطبيعية. 

تــضعنا هــذه اآليــات أمــام لــوحــة فــنية تجــمع عــلى رقــعتها عــدًدا مــن املــشاهــد الــطبيعية 
د، تـــنبثق مـــن بـــني جـــوانـــبه أســـمى آيـــات  املـــختلفة، وتـــنتظمها جـــميًعا فـــي إطـــار مـــوحّـــ
الجــمال. فــلو تــأمــلنا هــذه الــلوحــة بــنظرة مــتفّحصة لــوجــدنــاهــا تشــتمل عــلى عــدد مــن 
الـعناصـر الـطبيعية، والـتي يـمتلك كـلٌّ مـنها وجـوَده الـخاص وحـركـته املـعينة، فـمن تـلك 
الـعناصـر إحـياء األرض.. وتـفجير الـعيون.. وخـلق األزواج.. وإظـالم الـليل.. وجـريـان 


الشمس.. ومنازل القمر.. إلخ..

ولــكن املــالحــظ هــو أن هــذه الــعناصــر لــم تُجــمع بــصورة مــرتجــلة وعــلى أي نــحو اتــفق، 
وملجـــرد أنـــها تـــشكل مـــظاهـــر طـــبيعية هـــامـــة، أو ألنـــها تـــعبّر عـــن نـــظام مـــحكم ودقـــيق. 
ـَف بــينها بــأســلوب محــّدد لــكي تــفصح  وإنــما اخــتيرت تــلك الــعناصــر لــغايــة مــعينة، وأُلّـِ


عما تتضمنه من داللة، وتبوح بما تنطوي عليه من جمال.

ولـذا نجـد أن هـذه الـعناصـر عـلى تـعددهـا وتـنوعـها قـد وزعـت عـلى مشهـديـن كـبيريـن: 

1 - سورة يس، من اآلية 33 إلى 40.
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مشهــد أرضــي، وآخــر ســماوي. غــير أن هــذا الــتوزيــع الــثنائــي لــم يــبنت عــلى أســاس 
املـــكان وحـــده بـــما هـــو ظـــرف ملـــا يـــحتويـــه مـــن عـــناصـــر، بـــل هـــنالـــك رابـــطة أقـــوى وســـرٌّ 


أعمق كانا هما وراء ذلك التوزيع. 

فـاملشهـد األرضـي يُـبرز تـلك الـصيرورة الـعجيبة حـيث تـنبثق الـحياة مـن األشـياء املـيتة 
فــتنمو وتــتكاثــر، ثــم تــتنوع بــعد ذلــك مــظاهــرهــا. هــنا يشهــد املــرء تــألــق الــجنات، وتفجــر 
الــعيون، وتــنوع الــثمرات، وتــآلــف األزواج... وهــو مشهــد تــتناغــم عــناصــره وتــتآزر فــيما 
بــــينها لــــتعبّر عــــن ظــــاهــــرة تُــــعدُّ مــــن أغــــرب ظــــواهــــر الــــوجــــود وأشــــّدهــــا عــــظمة وأكــــثرهــــا 


جماال.. إنه مشهد انبالج الحياة وتفتح كينونتها وحركة انتشارها.

أمـا املشهـد الـسماوي فـإن مـهمته هـي الـحكايـة عـن الـوجـه اآلخـر مـن وجـهي الـوجـود، 
وعــلى صــفحته تتجــلى الــحقيقة املــقابــلة لــلحقيقة الــتي يُــبرزهــا املشهــد األرضــي، فــهو 
يـــصور ظـــاهـــرة األفـــول والـــزوال، مـــوحـــيًا لـــنا بـــما تـــنبض بـــه هـــذه الـــظاهـــرة مـــن سحـــر 


وجمال. 

هـــنا فـــي هـــذا املشهـــد تحـــدث حـــركـــة انســـالخ الـــنهار مـــن الـــليل، فـــإذا الـــعتمة ســـائـــدة 
واألرض يــعّمها الــظالم. وهــنا أيــضا تجــري الــشمس فــي مــسارهــا املــرســوم، لــتنتهي 
إلـى مسـتقر لـها، وتـبلغ غـايـتها املـحتومـة. كـما إنـنا وفـي املشهـد نـفسه نـرى الـقمر وهـو 
يــتدرج فــي مــنازلــه حــتى يــعود رقــيقا خــافــت الــنور وكــأنــه الــعرجــون الــقديــم... وهــكذا 


تنطق عناصر املشهد السماوي كلها بمعنى واحد هو معنى األفول والغياب.

ثـم بـعد ذلـك يـتآلـف املشهـدان املـتقابـالن لـيشّكال مـعا لـوحـة واحـدة تـضم عـلى رقـعتها 
كـــــال مظهـــــري حـــــركـــــة الـــــوجـــــود: االنـــــبثاق والـــــزوال. حـــــينئذ تـــــتكامـــــل الـــــصورة، وتـــــتآزر 
األضــــــداد، فــــــيضيء كــــــلٌّ مــــــن الــــــضديــــــن رفــــــيقه، ويــــــشاركــــــه فــــــن الــــــبيان، حــــــتى يــــــغدو 
لــسانــهما لــسانــا مشــتركــا يــفصح عــن جــوهــر الــحقيقة الــواحــدة، ويــشير إلــى مــا تــكتنز 


به من جمال. 

ضدان ملا استجمعا حسنا 
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والضد يظهر حسنه الضد 
 

والـخالصـة هـي أن املـرء ال يجـد فـي هـذه اآليـات املـباركـة ذكـًرا للجـمال بـاسـمه، ولـكنّه 
يجــد الجــمال حــاضــرًا فــي كــل جــزء مــن أجــزاء هــذه الــلوحــة الــبديــعة، ويــشعر بــاملشهــد 
كــّله وقــد تــآلــفت عــناصــره املــتنوعــة لــتبدع وحــدةً مــتناســقًة فــّواحــًة بــعبق الجــمال، فهــذه 
اآليـات مـع أنـها لـم تـنّص عـلى الجـمال بـلفظه، لـكنها ومـن خـالل وصـف مـشاهـده تشـدّ 


انتباهنا إليه، وتجعلنا نقيم في حضرته مباشرة ونلقاه وجًها لوجه.

الجهة الثانية: النص على الجمال بلفظه 

َلَقَها لَـــُكْم فِـــيَها  مـــن اآليـــات الـــتي تـــنّص عـــلى الجـــمال بـــلفظه قـــولـــه تـــعالـــى: {َواألَنْـــَعاَم خَـــ
ِدْفٌء َوَمنَاِفعُ َوِمنَْها تَأُْكُلوَن * َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحنَي تُِريُحوَن َوِحنَي تَْسرَُحوَن * َوتَْحِمُل 


.( 1أَثَْقاَلُكْم إَِلى بََلٍد لَّْم تَُكونُواْ بَالِِغيِه إاِلَّ ِبِشقِّ األَنفُِس إِنَّ َربَُّكْم َلَرُؤوٌف رَِّحيٌم}(


.( َماِء بُُروًجا َوزَيَّنَّاَها لِلنَّاِظِريَن}( 2ومنها قوله سبحانه: {َوَلَقْد َجَعْلنَا ِفي السَّ

يــــالحــــظ أن هــــذه اآليــــات املــــباركــــة تــــنّص عــــلى الجــــمال بــــاأللــــفاظ الــــدالــــة عــــلى مــــعناه 
كـ(الجــمال) و(الــزيــنة)، وال تــقتصر عــلى وصــف مــشاهــده كــما هــو الــحال فــي اآليــات 


السابقة.

الجهة الثالثة: إبراز بعض عناصر الجمال 

إضـافـة إلـى الـوصـف، وإضـافـة إلـى الـنّص عـلى الجـمال بـلفظه، نجـد الـقرآن الـكريـم 
يــتناول الجــمال بــطريــقة ثــالــثة، وهــي إبــراز بــعض الــعناصــر الــتي يــتّكون مــنها، ومــن 


أمثلة ذلك األلوان وما تتّميز به من بهاء وتنّوع.

1 - سورة النحل، اآلية 6-5.
2 - سورة الحجر، اآلية 16.
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ْختَلِفًا أَلْـَوانُـَها  ِه ثَـَمرَاٍت مّـُ نَا بِـ رَجْـ اًء فَأَخْـ َماِء مَـ َن الـسَّ قـال تـعالـى: {أَلَـْم تَـَر أَنَّ اهللََّ أَنـزََل مِـ
َن الـنَّاِس َوالـدََّوابِّ  وٌد * َومِـ ْختَلٌِف أَلْـَوانُـَها َوغَـرَابِـيُب سُـ ْمٌر مّـُ َدٌد بِـيٌض َوحُـ َن الْـجِبَاِل جُـ َومِـ


.( 1َواألَنَْعامِ ُمْختَلٌِف أَْلَوانُُه}(

فَاٌء لِــلنَّاِس إِنَّ  رَاٌب مُــْختَلٌِف أَلْــَوانُــُه فِــيِه شِــ ْن بُــطُونِــَها شَــ ُرُج مِــ وقــال فــي آيــة أخــرى: {يَخْــ

.( ُروَن}( 2ِفي ذَلَِك آليًَة لَِقْومٍ يَتَفَكَّ

وقـــــــال أيـــــــًضا: {َومَـــــــا ذََرأَ لَـــــــُكْم فِـــــــي األَرِْض مُـــــــْختَلِفًا أَلْـــــــَوانُـــــــُه إِنَّ فِـــــــي ذَلِـــــــَك آليَـــــــًة لِـــــــَقْومٍ 

.( ُروَن( 3يَذَّكَّ

تـمثّل األلـوان عـنصًرا مـن الـعناصـر املـحسوسـة للجـمال، وقـد اهـتم الـقرآن الـكريـم بهـذا 
الــعنصر اهــتمامًــا بــالــًغا، فــتتبّعه فــي الــعديــد مــن مــجاالتــه، الفــتًا إلــى السحــر والــبهاء 
الــــذي تــــبديــــه ألــــوان الــــصخور والــــنباتــــات والــــدواب واألنــــعام والــــناس والشــــراب الــــذي 
يخـرج مـن بـطون النحـل... ويُـنبّه الـقرآن فـي أثـناء حـديـثه عـن عـنصر الـلون عـلى سـمة 
اخـتالف األلـوان وتـنّوعـها، مـّما يُـضفي عـلى هـذا الـعنصر رونـًقا وحـيويـة تُـبعدانـه عـن 


ملل التكرار، وتنتشالنه من سأم الرَّتابة.


الجهة الرابعة: التنبيه على األثر النفسي للجمال

دات الجـمال املـختلفة فـي الـعالـم الـخارجـي، فـإنـه  كـما يـلفتنا الـقرآن الـكريـم إلـى تجسّـ
ه بـــنا أيـــضا إلـــى الـــعالـــم الـــداخـــلي لـــلنّفس اإلنـــسانـــية، لـــيرصـــد مـــا يُحـــدثـــه فـــيها  يـــتوجّـــ


الجمال من أثر.

لِّ زَْوجٍ  يَ َوأَنـــــبَتْنَا فِـــــيَها مِـــــن كُـــــ ا َوأَلْـــــَقيْنَا فِـــــيَها َرَواسِـــــ َدْدنَـــــاهَـــــ قـــــال تـــــعالـــــى: {َواألَرَْض مَـــــ

.( 4بَِهيجٍ(

1 - سورة فاطر، اآلية 28-27.
2 - سورة النحل، من اآلية69.

3- سورة النحل، اآلية 13.
4 - سورة ق، اآلية 7.
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هِ  َماِء مَــاء فَأَنــبَتْنَا بِــ ـَن الــسَّ َماَواِت َواألَرَْض َوأَنــزََل لَــُكم مّـِ َلَق الــسَّ ـْن خَــ وقــال ســبحانــه: {أَمّـَ

.( عَ اهللَِّ بَْل ُهْم َقْوٌم يَْعِدُلون( 1َحَداِئَق ذَاَت بَْهَجٍة مَّا َكاَن َلُكْم أَن تُنِبتُوا َشَجرََها أَإَِلٌه مَّ

نْ  تَزَّْت َوَربَــْت َوأَنْــبَتَْت مِــ َليَْها امْلَــاَء اهْــ َدةً فَِإذَا أَنْــزَلْــنَا عَــ امِــ وقــال أيــًضا: {َوتَــَرى األَرَْض هَــ

.( 2ُكلِّ زَْوجٍ بَِهيجٍ}(

 إن مـــــا يـــــميز الجـــــمال عـــــن بـــــاقـــــي املـــــدركـــــات الـــــحسية هـــــو أنـــــه يـــــتعدى طـــــور انـــــفعال 
الـــحواس، ويـــتجاوز عـــملية االدراك الـــذهـــني، لـــيتغلغل فـــي أغـــوار الـــنفس مـــثيرًا فـــيها 


شعورًا فريًدا يسر القلب ويأسر اللب، وذلك هو الشعور بالبهجة.

دليل الجمال يف القرآن 

لــم يــوِل الــقرآن الــكريــم الجــماَل كــّل تــلك الــعنايــة -والــتي أشــرنــا إلــى بــعض أمــثلتها- 
ألجـل إمـتاع الـحواّس وإبـهاج الـنّفس فـقط، بـل قـصد مـن وراء ذلـك إلـى تحـريـك الـفكر 
وهـزّ الـوجـدان، لـيرى اإلنـساُن فـي الجـمال آيـًة تـحكي عـن وجـود اهلل تـعالـى، وتـعكس 
بـعض الـظالل لـبهاء صـفاتـه، ولـذلـك نجـد أن الـقرآن الـكريـم يـنّص صـراحـة عـلى كـون 
الجـمال يـشّكل آيـة جـليّة مـن آيـات اهلل الـدالّـة عـلى عـظمة وجـوده تـعالـى، واألمـثلة عـلى 
ذلـك كـثيرة، نـكتفي بـإيـراد نـماذج مـنها. عـلى أنـه يجـدر االلـتفات إلـى أن مـا قـد يـتكّرر 
االســــتشهاد بــــه مــــن اآليــــات الــــقرآنــــية فــــإن مــــرّده إلــــى اخــــتالف الــــغرض، حــــيث كــــان 
املـقصود سـابـًقا اإلشـارة إلـى مـدى عـنايـة الـقرآن بـحقيقة الجـمال، بـينما املـقصود هـنا 
هـــو بـــيان أن الـــقرآن قـــد نـــّص عـــلى الجـــمال بـــما هـــو آيـــة ودلـــيل يـــشير إلـــى وجـــود اهلل 


سبحانه، وتتجلى فيه عظمة صفاته جّل جالله.

ا َومَـــا لَـــَها مِـــن  ــنَّاهَـــ ا َوزَيّـَ يَْف بَـــنَيْنَاهَـــ َماِء فَـــْوقَـــُهْم كَـــ قـــال تـــعالـــى: {أَفَـــَلْم يَـــنظُُروا إِلَـــى الـــسَّ
لِّ زَْوجٍ بَـــِهيجٍ *  يَ َوأَنـــبَتْنَا فِـــيَها مِـــن كُـــ ا َوأَلْـــَقيْنَا فِـــيَها َرَواسِـــ فُـــُروجٍ * َواأْلَرَْض مَـــَدْدنَـــاهَـــ

1 - سورة النمل، اآلية 60.
2 - سورة الحج: من اآلية5.
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بَّ  نَّاٍت َوحَـ ِه جَـ ا فَأَنـبَتْنَا بِـ اًء مّـُبَارَكًـ َماِء مَـ َن الـسَّ ِنيٍب * َونَـزَّلْـنَا مِـ بٍْد مّـُ َرى لِـُكلِّ عَـ تَـبِْصرَةً َوِذكْـ

.( 1اْلَحِصيِد * َوالنَّْخَل بَاِسَقاٍت لََّها طَْلعٌ نَِّضيٌد}(

يـدعـونـا هـذا الـنص الـقرآنـي إلـى الـنظر فـي آيـات اهلل، ومـن بـينها الـبهجة الـتي يـثيرهـا 
جــــمال الــــنبات فــــي الــــنفس، ثــــم يــــبني لــــنا أن هــــذه اآليــــات إنــــما تــــمثّل تــــبصرة وذكــــرى 


ليعقل اإلنسان ويرجع إلى حضرة مواله.

ومــثل هــذه الــدعــوة نــصادفــها فــي نــصوص قــرآنــية عــديــدة، كــما فــي قــولــه تــعالــى: {َومَــا 

.( ُروَن}( 2ذََرأَ َلُكْم ِفي األَرِْض ُمْختَلِفًا أَْلَوانُُه إِنَّ ِفي ذَلَِك آليًَة لَِّقْومٍ يَذَّكَّ

َماِء مَــــاء  ـــَن الــــسَّ َماَواِت َواألَرَْض َوأَنــــزََل لَــــُكم مّـِ َلَق الــــسَّ ـــْن خَــــ وكــــذلــــك قــــولــــه ســــبحانــــه: {أَمّـَ
ْم قَـْومٌ  عَ اهللَِّ بَـْل هُـ ا أَإِلَـٌه مّـَ رَهَـ اَن لَـُكْم أَن تُـنِبتُوا َشجَـ ا كَـ َدائِـَق ذَاَت بَـْهَجٍة مّـَ ِه حَـ فَأَنـبَتْنَا بِـ


.( 3يَْعِدُلوَن}(

فـانـظر كـيف جـعل سـبحانـه اخـتالف األلـوان آيـة لـقوم يـذّكـرون، وكـيف اتّخـذ مـن بـهجة 
الحــــدائــــق دلــــيالً عــــلى وجــــوده ســــبحانــــه، بــــل عــــلى نــــفي وجــــود شــــريــــك لــــه فــــي الــــصنع 


والتدبير.


ومن بني اآليات القرآنية التي تنص على الجمال كدليٍل، نورد هذا النص األخير:

ْختَلِفًا أَلْـَوانُـَها  ِه ثَـَمرَاٍت مّـُ نَا بِـ رَجْـ اًء فَأَخْـ َماِء مَـ َن الـسَّ قـال تـعالـى: {أَلَـْم تَـَر أَنَّ اهللََّ أَنـزََل مِـ
َن الـنَّاِس َوالـدََّوابِّ  وٌد * َومِـ ْختَلٌِف أَلْـَوانُـَها َوغَـرَابِـيُب سُـ ْمٌر مّـُ َدٌد بِـيٌض َوحُـ َن الْـجِبَاِل جُـ َومِـ


.( 4َواألَنَْعامِ ُمْختَلٌِف أَْلَوانُُه َكذَلَِك إِنََّما يَْخَشى اهللََّ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعَلَماء}(

لــقد جــعل ســبحانــه مــا يــثيره اخــتالف األلــوان مــن جــاذبــية وسحــٍر عــّلة لــخشية الــعلماء 
مـن اهلل جـّل جـاللـه، فـهم عـندمـا يـلتقون بـما تُظهـره املخـلوقـات مـن جـمال، فـإن نـفوسـهم 

1 - سورة ق، من اآلية 6- 10.
2 - سورة النحل، اآلية 13.
3 - سورة النمل، اآلية 60.

4 - سورة فاطر، اآلية 28-27.
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تسـتشعر عـظمة مـن أبـدعـه، وتـتفتح بـصائـرهـم عـلى بـالـغ حـكمته، وتـدرك عـقولـهم سـعة 

علمه، فتطغى على كيانهم الدهشة وتسيطر على قلوبهم الخشية.

بَاِدِه الْـُعَلَماء} لـم تـرد  ْن عِـ ذَلِـَك إِنّـََما يَـْخَشى اهللََّ مِـ  وإنـه ألمـر الفـت لـالنـتباه أن عـبارة {كَـ
فــي ســياق الحــديــث عــن بــعض املــوضــوعــات الــخاصــة بــعلوم الــطبيعة، وإنــما -وخــالفًــا 
لـــلمتوقـــع- قـــد وردت هـــذه الـــعبارة فـــي ســـياق اســـتعراض جـــانـــب مـــن مـــشاهـــد جـــمال 
الـــــكون. وكـــــأنـــــما ثـــــمة تـــــأكـــــيد عـــــلى خـــــصوصـــــية الجـــــمال وأهـــــميته، فـــــهو كـــــما يـــــشّكل 
مــــوضــــوعــــا مشــــتركــــا لــــإلحــــساس والــــبهجة يــــلتقي عــــنده بــــنو االنــــسان عــــلى اخــــتالف 
مـشاربـهم، فـإنـه يـشّكل فـي الـوقـت عـينه مـوضـوعـا صـالـحا لـتدقـيقات الـعلماء وتـوغـلهم 


في استنباش أسرار الكون واستنباط حقائقة وسننه. 

والـــنتيجة الـــتي يـــوصـــلنا إلـــيها الـــقسم الـــثانـــي مـــن الـــبحث هـــي أن الـــقرآن الـــكريـــم قـــد 
اعــتنى عــنايــة بــالــغة بــنعمة الجــمال الــواســعة االنــتشار فــي الــكون، والــعظيمة األهــمية 
لـإلنـسان، فـلفت إلـيها مـراًرا وتـكراًرا، ونـّص عـليها كـآيـة بـاهـرة مـن اآليـات اإللـهية الـتي 


تدعو اإلنسان إلى التدبّر والتعّقل.

23



القسم الثالث: 

كيفية االستدالل بالجمال 

أسس دليل الجمال 

إن املــــنهج الــــقرآنــــي الــــعام فــــي تــــناول األدلّــــة واآليــــات يــــعَمُد إلــــى طــــرح أصــــل الــــدلــــيل 
واإلشــارة إلــى أهــّم مــعاملــه، ثــم يــترك لــإلنــسان نــفسه عــملية الــتتبّع والــتدقــيق، وتــرتــيب 


املقّدمات، واستخراج النتائج.

فـــالـــقرآن الـــكريـــم يـــدعـــو ويـــنبّه، ويُـــوكـــل األمـــر بـــعدهـــا لـــإلنـــسان لـــكي يـــتأمّـــل ويـــتدبّـــر، 
مســـــتخدمًـــــا مـــــا وهـــــبه إيـــــاه املـــــولـــــى مـــــن قـــــدرة عـــــلى الـــــفهم واإلبـــــداع لـــــيبحث ويـــــحّقق، 


ويستنتج ويستنبط.

وقــد مــّر بــنا ســابــًقا مــدى الــعنايــة الــتي أوالهــا الــقرآن الــكريــم للجــمال، وكــيف نــبّه عــليه 
كــنعمٍة عــظيمٍة مــن نِــَعم املــولــى ســبحانــه، والــتي تــنهض كــآيــة جــليّة مــن آيــات اهلل فــي 


الكون، تدّل على وجوده وتعكس بهاء صفاته.

وبــقي عــلينا اآلن أن نــدرس أهــّم مــقدمــات هــذا الــدلــيل، واألســَس الــتي يــبتني عــليها، 

والطريقَة التي من خاللها يمكن تحصيل النتيجة املطلوبة.

ويـبدو أنـه هـنالـك أربـع نـقاط مـهمة تـشّكل مـقّدمـات أسـاسـية فـي دراسـة دلـيل الجـمال، 

وهذا ما دفعنا إلى بحث كل واحدة منها بصورة مستقلة وتحت عنوان خاص.


املقدمة األولى: وفرة الجمال وسعة انتشاره

عة انـــتشار، وذلـــك تـــحت  أشـــرنـــا فـــيما مـــضى إلـــى مـــا يـــتمتع بـــه الجـــمال مـــن وفـــرة وسَـــ
عــنوان (ســرايــة الجــمال فــي الــكون)، وال نــريــد هــنا تــكرار مــا ســبق بــيانــه، ولــكنّا ومــن 
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باب التأكيد فقط نذكر بعض أقوال العلماء واملفكرين في املوضوع.


 يقول ا. كريسي موريسون في كتابه "العلم يدعو إلى اإليمان": 

(والجــــمال يــــبدو مــــالزمًــــا لــــلطبيعة، وجــــمال الــــّسحب وقــــوس قــــزح، والــــسماء الــــزرقــــاء، 
والــــبهجة الــــرائــــعة الــــتي تــــمأل نــــفس الــــناظــــر إلــــى الــــنجوم، وإلــــى الــــقمر فــــي طــــلوعــــه، 
والـــشمس فـــي غـــروبـــها، وإلـــى روعـــة الظهـــر الـــفائـــقة، كـــّل ذلـــك يهـــزّ مـــشاعـــر اإلنـــسان 
ويسحـــره، وتـــحت املـــيكروســـكوب تجـــد أصـــغر حـــيوان وأدّق زهـــرة، تـــزيّـــنها خـــطوٌط مـــن 
الجـمال مُـحكمة الـصنع، والخـطوط الـبلوريـة الـتي لـلعناصـر واملـركـبات، مـن نُـدفـة الـثلج 
إلـى األشـكال األصـغر مـنها، إلـى مـا ال نـهايـة، هـي صـادقـة لـدرجـة مـدهـشة، حـتى إن 


.( 1الفنّان ليس بوسعه إال أن يقّلدها أو يجمعها مًعا...)(

ويـقول "ديـفيد بـوم": (كـل مـا يـمكن الـعثور عـليه فـي الـطبيعة تـقريـبًا، يـتبّدى عـن شـيء 

.( 2من الجمال، سواء في اإلدراك الفوري له وفي التحليل الفكري)(


.( 3ويقول "ألكسندر أليوت": (يبدو أن الجمال وجه من أوجه كل شيء)(


وأقوالهم في ذلك كثيرة متنّوعة يضيق املجال عن االستفاضة في نقلها.


املقّدمة الثانية: الجمال حقيقة أصيلة

(قـضى بـرنـارد بـرنـسون عـصر أحـد األيـام وهـو يـتأمّـل رسـومًـا صـينية ملـشاهـَد شـتويـة، 
وعـــندمـــا نـــهض فـــي الـــنهايـــة لـــيذهـــب، رأى نـــافـــذة املـــتحف وقـــد امـــتألت بـــَغَسق ثـــلجي، 


.( 4فهتف -مشيرًا إلى النافذة-: تلك أفضلها جميًعا)(

لـقد أحـّس بـرنـارد أن مشهـد الـثلج الـذي تَـعرِضـه الـطبيعة، والـذي تُـشّكل الـنافـذة إطـاًرا 

1 - ا. كـــريـــسي مـــوريـــسون: الـــعلم يـــدعـــو لـــإليـــمان، تـــعريـــب األســـتاذ محـــمود صـــالـــح الـــفلكي، مـــكتبة الـــنهضة 
المصرية – القاهرة، ص 135-134.

2 - نقالً عن كتاب: العلم في منظوره الجديد، مرجع سابق، ص73.
3 - آفاق الفن، مرجع سابق، ص159.

4 - نفسه، ص 192.
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له، هو أجمل من جميع املشاهد الشتوية التي تعرضها لوحات املتحف.

تـمثّل هـذه املـفاضـلة بـني الجـمال الـطبيعي والجـمال الـفنّي واحـدة مـن قـضايـا عـديـدة 
تُــطرح عــلى بــساط الــبحث حــول طــبيعة كــلٍّ مــن هــذيــن الجــمالــني، وحــول الــّصلة الــتي 


تربط بينهما.

ولــــكن الــــذي يــــهّمنا اآلن مــــن بــــني تــــلك الــــقضايــــا هــــو الــــسؤال عــــّما إذا كــــان الجــــمال 
الـــطبيعي يـــعتبر أمـــًرا مـــراًدا ومـــقصوًدا بـــالـــذات، أو أنـــه مجـــرّد أمـــر ثـــانـــوي وعـــارض؟ 
ويـــختّص هـــذا الـــسؤال بـــالجـــمال الـــطبيعي فـــقط دون الجـــمال الـــفنّي، إذ ال ريـــب فـــي 
أن الجـــمال الـــذي تـــبديـــه -مـــثال- لـــوحـــة ال يظهـــر فـــيها بـــمحض الـــصدفـــة وعـــن طـــريـــق 
االتـفاق، بـل مـن املسـلم بـه أن الـفنّان يـسعى إلـى خـلقه، ويـقصد إلـى إبـداعـه، وهـذا ال 
يــــمنع مــــن وجــــود أغــــراض أخــــرى تحــــملها الــــلوحــــة فــــي داخــــلها، بــــل لــــعلها تــــكون مــــن 
الــعناصــر الــضروريــة فــي بــنائــها وســمّو قــيمتها، غــير أن الــفنّان إذا أراد لــلوحــته أن 
تحـــمل مـــغزى مـــن املـــغازي أو تـــنطق بـــمعنى مـــن املـــعانـــي، فـــإنـــه يـــوحـــي بـــه إيـــحاًء مـــن 
خـــالل مـــا يُـــشيعه فـــي أرجـــاء لـــوحـــته مـــن الجـــمال، فـــالجـــمال فـــي مـــثل هـــذا املـــورد هـــو 
الــلغة الــتي يســتخدمــها الــفنان فــي أداء رســالــته، ولــذلــك يــمكن الــقول وبــكل اطــمئنان: 
إن الجـــمال الـــذي يظهـــر فـــي األعـــمال الـــفنّية هـــو أمـــر مـــقصود لـــلفنان، ولـــيس مجـــرد 


شيء ثانوي أو عارض.


هذا فيما يتعّلق بالجمال الفني. فماذا عن الجمال الطبيعي؟

َلم مـــن املـــناقـــشة واألخـــذ  يـــبدو أن مـــسألـــة وجـــود قـــصد فـــي الجـــمال الـــطبيعي لـــم تَسْـــ
والــرّد، وقــد ظهــر فــي اإلجــابــة عــلى هــذه املــسألــة اتــجاهــان، يــرى أحــدهــما أن الجــمال 


لم يكن أمرًا مقصوًدا في عالم الطبيعة، بينما يرى اآلخر عكس ما يراه األول.

ومـمن عـبّر عـن االتـجاه األول الـفيلسوف الـفرنـسي "جـان بـول سـارتـر" فـي كـتابـه (مـا 
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) إلـى الـضرورة  1األدب؟)، حـيث ذكـر فـيه أنـه يـمكن إرجـاع وجـود الجـمال فـي الـطبيعة(

الــتي تــفرضــها طــبيعة قــوانــني املــادة، مــما يــنفي أن يــكون هــنالــك أيّــة إرادة أو قــصد 
وراء مـــا تـــزخـــر بـــه الـــطبيعة مـــن جـــمال، وقـــد أوضـــح ذلـــك بـــقولـــه: (يـــمكن شـــرح العشـــب 
األخــــضر عــــلى حســــب قــــوانــــني عــــلم الــــحياة وبــــمقتضى خــــصائــــص ثــــابــــتة وبــــحكم مــــا 
تُـــحتّمه الـــعوامـــل الـــجغرافـــية، عـــلى حـــني الـــلون األزرق فـــي املـــاء ســـببه عـــمق النهـــر أو 


.( 2طبيعة املجرى أو سرعة التيار...)(

وهــذا يــعني أن زرقــة املــاء -مــثالً- لــم تــكن مــقصودة بــحيث تــضفي عــلى املــاء جــماالً، 
وإنـــما هـــي قـــوانـــني الـــطبيعة تـــؤّدي وظـــائـــفها، فيَظهـــُر نـــتيجًة لـــذلـــك الجـــماُل وبـــصورة 
عــرضــية غــير مــقصودة وال مــرادة، فــليس الجــمال ســوى مظهــر ثــانــوي تــفرضــه قــوانــني 


املاّدة وتحتّمه ضروراتها.


هذه هي خالصة االتجاه األول.

أمـا االتـجاه الـثانـي فـإنـه يـرى أن الـضرورة ال تـكفي وحـدهـا لـتفسير ظـهور الجـمال، 
بـل الجـمال وجـد نـتيجة إرادة ووعـي، مـما يـجعله أمـًرا مـقصوًدا بـالـذات، ولـيس مجـرّد 


شيء ثانوي وعارض كما يراه أصحاب االتجاه األول.

ويــــمكن االســــتدالل عــــلى ذلــــك بــــما أورده مــــؤلّــــفا كــــتاب "الــــعلم فــــي مــــنظوره الجــــديــــد" 

حيث قاال:

زًا  ا تــمثيليًا لــذلــك. فــقد يســتطيع أحــدنــا أن يــبني مــصنع ســيارات مجهّــ (لــنأخــذ قــياسًــ
ــب فـــي  كـــليًا بـــمعّدات مـــيكانـــيكية إلنـــتاج عـــربـــات جـــميلة، بـــل هـــو قـــد يســـتطيع أن يـــركّـِ

1 - يـقع الحـديـث حـول الجـمال الـطبيعي فـي مـقامـين إذ هـو قـد يـتناول ظـاهـرة مـفردة كجـمال زهـرٍة أو جـمال 
خــضرِة العشــب أو زرقــة الــماء، وقــد يــتناول مشهــًدا مــركــبًا كجــمال مــنظر مــؤلّــف مــن البحــر والــسماء والسهــل 
والشجـر، فـيحاول تـعليل مـا فـي هـذا الـمنظر مـن تـناسـب، ولـكننا ورومًـا لـالخـتصار قَـَصرنـا الـكالم عـلى الـمقام 
األول فـــقط، إذ يـــكفي أن نـــدلّـــل عـــلى أن مـــا يـــوجـــد فـــي الـــظاهـــرة الـــمفردة مـــن جـــماٍل هـــو أمـــر مـــراد ومـــقصود، 

ليثبت بذلك وجود القصد في ظهور الجمال في الطبيعة.
2 - جان بول سارتر: ما األدب، تعريب د. محمد غنيمي هالل، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ص58.
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اآللـية الجـمال الـناتـج عـن الـتصميم والـلون، ولـكن الجـمال فـي الـسيارة ال يُـصبح بـذلـك 
ضــــرورة مــــطلقة، إذ تــــظلُّ الــــعربــــات الــــبشعة قــــادرةً عــــلى نــــقل الــــركّــــاب بــــفعالــــية. ومــــن 
املـمكن اخـتراع آالٍت إلنـتاج عـربـات كهـذه بـالـطريـقة نـفسها. ليسـت هـنالـك أي ضـرورة 
مـطلقة تَـفرض فـي املـقام األول أن تشـتمل الـقوانـني الـفيزيـائـية لـلطبيعة عـلى الـبساطـة 
والــتناســق. ولــنا أن نــتصّور كــونًــا آخــر ذا قــوانــني طــبيعية غــير مــتماثــلة، ومــعّقدة لــغير 
ضــرورة، يُــنتج نُــَدفًــا ثــلجية بــشعة بــضرورة مــيكانــيكية. الــضرورة إذن ال تــقّدم تــفسيًرا 


.( 1نهائيًا للجمال الذي نجده في الجوامد)(

وهـــــذا يـــــعني: أن جـــــمال كـــــائـــــنات الـــــطبيعة، مـــــع أنـــــه قـــــد يـــــنبع مـــــن صـــــميم الـــــقوانـــــني 
الـــفيزيـــائـــية والـــكيمائـــية، ولـــكن مـــا يـــجب مـــالحـــظته هـــو أن هـــذه الـــقوانـــني قـــد انـــتُخبت 
بـطريـقة خـاصـة بـحيث تُـنتج الجـمال إلـى جـانـب الـوظـائـف األخـرى املـرتـبطة بـاألشـياء، 
وذلــــك ألنــــه لــــم يــــكن مــــن املســــتحيل أن تــــوجــــد هــــذه الــــقوانــــني بــــصورة أخــــرى مــــختلفة، 
بــحيث تــعطي األشــياء جــميع خــصائــصها املــطلوبــة، ولــكن دون أن تــمنحها الجــمال. 
بة بــاملــصنوعــات البشــريــة، إذ مــن املــمكن تــصميم مــصنع لــلسيارات  وهــذا شــديــد الشّــ
-واملـصنع هـنا هـو بـمثابـة قـوانـني الـطبيعة- يُـنتج سـيارات مـتينة وسـريـعة وقـادرة عـلى 
نـــقل الـــركّـــاب بـــأفـــضل صـــورة، ولـــكنها تـــكون مـــع ذلـــك كـــّله ســـيارات ذات مظهـــر بـــشع. 
وبــــاملــــقابــــل فــــإنــــه يــــمكن تــــصميم املــــصنع بــــطريــــقة أخــــرى بــــديــــلة بــــحيث يُــــنتج جــــميع 


املواصفات السابقة إضافًة إلى الجمال. 

وعـليه فـإنـنا حـني نجـد أن الـسيارات الـتي تخـرج مـن املـصنع تـمتلك جـميع املـواصـفات 
املــــرتــــبطة بــــما يــــناط بــــها مــــن وظــــائــــف عــــملية، وهــــي عــــالوة عــــلى ذلــــك ســــيارات تــــتميّز 
بـخاصـية الجـمال، فـإنـنا نـدرك حـينئٍذ أن هـذا املـصنع قـد ُروعـي فـي أسـاس تـصميمه 


أن يُنتج الجمال.

واألمــر عــينه يــنطبق عــلى قــوانــني الــطبيعة، فــمما ال شــك فــيه أن جــمال الــكائــنات إنــما 

1 - العلم في منظوره الجديد، مرجع سابق، ص72-71.
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ّممت  يَــصدر عــن هــذه الــقوانــني، ولــكن املــهّم فــي املــسألــة هــو أن هــذه الــقوانــني قــد صُــ
ُب الـكائـنات كـل مـا يُـناط بـها مـن وظـائـف ومسـتلزمـات، وتَهـبها فـي  بـالـصورة الـتي تَهَـ
َمة الجــمال، وإال فــإنــه لــم يــكن مــن املــحال وجــود قــوانــني تَــصدر عــنها  الــوقــت ذاتــه سِــ
ة، ولـــكن دون أن يـــصدر عـــنها  جـــميع مـــا تـــحتاجـــه الـــكائـــنات لـــتأديـــة وظـــائـــفها الـــخاصّـــ


الجمال.

فـــالجـــمال -إذًا- ال تُـــحتّمه الـــوظـــائـــف وال تَـــفرضـــه الـــضرورات، بـــل هـــو أمـــر زائـــد عـــلى 

الضرورة ومقصود بالذات.

هـــذا ويـــمكن ألصـــحاب االتـــجاه الـــثانـــي أن يـــعرضـــوا نـــمطًا آخـــر مـــن األمـــثلة يتجـــّلى 
ا مـــن نـــمط األمـــثلة الـــبسيطة واملحـــدودة  فـــيها الـــقصد الجـــمالـــي بـــصورة أشـــد وضـــوحًـــ
الـــــتي طـــــرحـــــها (ســـــارتـــــر)، وذلـــــك مـــــن قـــــبيل الـــــتنويـــــعِ الـــــنغمي الـــــذي يـــــتميز بـــــه صـــــوت 
االنــسان، والــزخــرفــِة الــتي تُــزيّــن ريــش الــطيور، وكــذلــك األشــكال والتخــطيطات الــتي 
تُظهــرهــا أوراق األشــجار، وأيــًضا األلــوان الــزاهــية واملــتنوعــة الــتي تــتميّز بــها الــزهــور، 
أو الــرســومــات واألصــباغ الــتي تــزدهــي بــها الــفراشــات ومــا يــشاكــلها مــن الحشــرات، 
وإلــــى آخــــر الــــقائــــمة مــــما يــــضيق املــــجال عــــن وصــــفه وتــــعَداده.. ولــــنذكــــر بــــشيٍء مــــن 
الـــتفصيل نـــموذجـــني فـــقط مـــن نـــماذج هـــذا الـــنمط، نُظهـــر بـــواســـطتهما شـــأن الـــنماذج 
األخـــــرى مـــــما تـــــحتويـــــه هـــــذه الـــــقائـــــمة، ولـــــيكن مـــــوضـــــوع الـــــنموذج األول هـــــو (صـــــوت 


اإلنسان). 


يشير الفيلسوف األملاني هيجل إلى تميُّز الحنجرة البشرية بالقول: 

(لـكن اآللـة األكـثر حـريـة واألدنـى إلـى الـكمال بـصوتـيتها هـي الحنجـرة البشـريـة الـتي 
تجـــمع بـــني اآلالت الـــوتـــريـــة واآلالت الـــنفخية، عـــلى اعـــتبار أنـــها فـــي جـــزء مـــنها عـــمود 
هــواء اهــتزازي، وتــعمل فــي جــزء آخــر مــنها -بــفضل الــعضالت- كــوتــر مشــدود. وكــما 
أن لــون الجــلد البشــري يــمثل (...) تــركــيبا فــكرويــا لجــميع األلــوان األخــرى، وبــالــتالــي 
الـلون األدنـى إلـى الـكمال، كـذلـك يـشكل الـصوت البشـري الـكلية الـفكرويـة لـصوتـيات 
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اآلالت الـخصوصـية. وهـو يـتسم -بـحكم ذلـك- بـنغمية مـثلى تـتكيف مـع جـميع اآلالت، 

.( 1وتؤلف مع كل آلة منها طاقما مدهش الجمال)(


ويبني مؤلفَا كتاب "العلم في منظوره الجديد" األمر نفسه بالقول: 

(فـصوت اإلنـسان أكـثر بـراعـة وتـعبيًرا مـن أّي آلـة مـوسـيقية، والـضرورة ال تسـتلزم أن 
يــكون لــإلنــسان صــوت قــادر عــلى إخــراج نَــَغمات حــلوة، إذ يــكفي أن يــكون لــه صــوت 
رتــيب ومــمل، أو صــوت خــشن، لــالســتغاثــة أو لــلتعبير عــن حــاجــات بــدنــه، و"دارويــن" 
ِبيَ بــــه اإلنــــسان مــــن مــــواهــــب  ر مــــا حُــــ نــــفسه أقــــّر بــــأن الــــضرورة ال تســــتطيع أن تفسّــــ
مــوســيقية فــطريــة، فــقد قــال: "وحــيث إن االســتمتاع بــاألنــغام املــوســيقية والــقدرة عــلى 
إطــالقــها لــيسا مــن املــلكات الــتي تــعود عــلى اإلنــسان بــأدنــى نــفع فــي عــاداتــه الــيومــية 
ِبيَ بــــها اإلنــــسان  الــــحياتــــية، فــــال بــــد مــــن تــــصنيفها فــــي عــــداد أكــــثر املــــلكات الــــتي حُــــ


.( 2غموًضا")(

 فـالـصوت البشـري يـمثّل آيـة بـاهـرة مـن آيـات الجـمال فـي الـكون، وهـو يـبرهـن بـوضـوح 

على أن الضرورة ال يمكنها أن تفّسر وجود الجمال.

أمـا الـنموذج الـثانـي، فنسـتمده مـن عـالـم الـطيور، حـيث يـصادف املـرء فـي هـذا الـعالـم 
مـن جـمال الـشكل ومـن روائـع الـزخـرفـة والـتلويـن مـا يبهـر الـحّس ويـسيطر عـلى أعـماق 


النفس.

ولـنذكـر مـن ذلـك نـبذة يـسيرة مسـتقاة مـن بـعض فـيوضـات أمـير املـؤمـنني عـلي بـن أبـي 

طالب عليه الّسالم في خطبته التي يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس.

الم فـي هـذه الخـطبة إلـى ثـالثـة أصـناف مـن صـنوف الـتشكيل الـلونـي  يـشير عـليه السّـ
ى  الــذي تــبديــه الــطيور، فــمنها صــنف أحــادي الــلون، وآخــر يــتميّز بــلونــني، وثــالــث مــوشّــ

1 - هيجل: فن الموسيقى، تعريب جورج طرابيشي، دار الطليعة – بيروت، ط1، 1980، ص52-51.
2 - نفسه ص72.
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بألوان عديدة متنوعة.

الم بــــقولــــه: (ونــــسقها -أي الــــطيور- عــــلى  أمــــا الــــصنفان األوالن، فــــيبيّنهما عــــليه السّــــ
اخـتالفـها فـي األصـابـيغ بـلطيف قـدرتـه، ودقـيق صـنعته، فـمنها مـغموس فـي قـالـب لـون 
ال يـشوبـه غـير لـون مـا غُـمس فـيه، ومـنها مـغموس فـي لـوِن صـبغٍ قـد طـّوق بـخالف مـا 


.( 1ُصبغ به)(

الم الــصنف األول وكــأنــه غُــمس فــي قــالــب يــحتوي عــلى لــون واحــد،  يــصّور عــليه السّــ
ولـــذلـــك جـــاء هـــذا الـــطائـــر أحـــادي الـــلون لـــم يـــصطبغ بـــغيره مـــن األلـــوان، بـــينما يـــصور 
الـــصنف الـــثانـــي بـــأنـــه شـــبيه بـــاألول لـــجهة الـــغمس فـــي قـــالـــب الـــصبغ الـــواحـــد، ولـــكنه 


يمتاز عنه من جهة أخرى، إذ أنه مطّوق بلون يخالف سائر بدنه.

الم يـصف  أمـا الـصنف الـثالـث فـأجـلى مـصاديـقه الـطاووس، وأمـير املـؤمـنني عـليه السّـ
مــختلف مــعالــم تــشكيله الجــمالــي، كــحسن الــتكويــن، وروعــة الــزخــرفــة، وبــهاء األلــوان، 
وفـتنة الحـركـة... غـير أنـنا ورومًـا لـالخـتصار سـنكتفي بـبعض اإلشـارات السـريـعة مـما 


يتعّلق بألوان الطاووس فقط.

الم الـتنّوع الـعجيب أللـوان الـطاووس بـقولـه: (وقـّل صـبغٌ إال وقـد أخـذ  يـصف عـليه السّـ
مـنه بقسـط، وعـاله بـكثرة صـقالـه وبـريـقه وبـصيص ديـباجـه ورونـقه)، فـالـطاووس أشـبه 
معت فـــيه مـــعظم ألـــوان الـــطبيعة، أو كـــأنـــه دائـــرة لـــلمعارف  مـــا يـــكون بـــمعرض فـــني جُـــ
دّونــت بــاأللــوان ال بــالــكلمات. بــل األمــر أبــعد مــن ذلــك وأعــجب -كــما يــبنّي اإلمــام عــليه 
الم- حـيث إن الـطاووس يـعلو بـأصـباغـه عـلى مـا فـي الـطبيعة مـن أصـباغ، ويـزيـد  السّـ


عليها بكثرة صقاله وبريقه وبصيص ديباجه ورونقه.

وإذا مـا أراد املـرء أن يـشاهـد كـافّـة أزهـار الـربـيع مُـنتَخبة مـنّسقة فـي روضـة واحـدة، 
الم بــالــقول:  فــلينظر إلــى الــطاووس، ذلــك الــكائــن الــذي يــصفه أمــير املــؤمــنني عــليه السّــ

ر لـــلقارئ االطـــالع عـــليها،  1 - ســـنورد مـــايـــتعلق بـــموضـــوعـــنا مـــن الخـــطبة فـــي مـــلحق يـــتلو الـــبحث وذلـــك لنيسّـــ
والخطبة جديرة بدارسات مفّصلة ومن نواحٍ وجهات عديدة، وليس فقط من الجهة المتعلقة بالجمال.
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)ُجني من زهرِة كل ربيع). 1(إن شبّهته بما أنبتت األرض، ُقلَت َجنيٌ(

نّة مــن  ثــم إنــك لــو تــأمــلت حــتى الــشعرة الــواحــدة مــن شــعراتــه، فــلسوف تشهــد فــيها جَــ
الم: (وإذا تـصفحت شـعرة  الـجنان مـشغولـة بـأزهـى األلـوان، وفـي ذلـك يـقول عـليه السّـ
)، وأحــيانــا صــفرة  ) أرتــك حــمرة ورديــة، وتــارة خــضرة زبــرجــديــة( 3مــن شــعرات قــصبه( 2


.( 4عسجدية)(

الم وهـــو يشـــبّه الـــطاووس بـــأزهـــار الـــربـــيع فـــيقول: (فـــهو  وأخـــيرا اقـــرأ كـــالمـــه عـــليه السّـــ
كـــاألزاهـــير املـــبثوثـــة لـــم تـــربـــها أمـــطار ربـــيع وال شـــموس قـــيظ). وتـــأمـــل مـــليّا كـــيف فـــاق 
الــطاووس بجــمالــه جــماَل أزهــار الــربــيع، وذلــك ألن أزهــار الــربــيع مــحتاجــة فــي نــموهــا 
وتــــفتحها إلــــى الــــشمس واملــــطر، وأمــــا أزهــــار الــــطاووس فــــهي مســــتغنية عــــنهما. فــــما 
أعــــــجب هــــــذا الجــــــمال الــــــذي خــــــرج عــــــن مــــــألــــــوف الــــــطبيعة، وقــــــفز فــــــوق املــــــعروف مــــــن 


شروطها.

تـلك كـانـت ملـحة عـابـرة وعـجولـة مـن ملـحات الجـمال املـبثوث فـي عـالـم الـطيور، وهـي مـع 
ذلــك تســتوقــف املــتأمّــل لــيتساءل عــن ســّر هــذا الــفيض الــالمــتناهــي مــن الجــمال الــذي 


يزين أبدان الطيور.


فهل السّر يكمن في الضرورة ؟ 


فلنسأل إذًا أيّة ضرورة هي تلك، وما حقيقتها ؟

إن غــايــة مــا يــقال فــي اإلجــابــة: إنــها الــضرورة الــتي تســتوجــبها عــوامــل الــتكيّف مــع 
الـــبيئة. أو يـــقال إنـــها ضـــرورة تســـتدعـــيها مـــتطلبات الـــجاذبـــية الـــجنسية، وتســـتلزمـــها 


مقتضيات التزاوج.

1 - جنيٌ: مجتنى.
2 - القصب: عمود الريش.

3 - ربرجدية: زمردية.
4 - عسجدية: ذهبية.
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أمــا الــقول األول فــيمكننا أن نــتساءل حــولــه: ألــسنا نجــد مــن األطــيار مــا هــو مــتوافــق 
مــع بــيئته، مــع أنــه أقــل حــظًا مــن غــيره فــي مــيزان الجــمال ؟ بــل ألــسنا نجــد حــتى فــي 
الــبيئة الــواحــدة تــفاوتًــا هــائــالً بــني الــطيور مــن حــيث الــزخــرفــة والــتلويــن، وكــلها مــتوافــقة 


مع البيئة سواء منها ذو اللون الواحد وذو اللونني، وكذلك ذو األلوان املتعددة ؟

فـأّي تـوافـق هـو الـذي يـفرض عـلى طـائـر كـالـطاووس بـأن يـتصف بـمثل مـا أملـحنا إلـيه 
مــــــن الــــــصفات؟! وخــــــصوصــــــا بــــــعد االلــــــتفات إلــــــى الــــــجانــــــب الــــــذي تــــــتميز بــــــه صــــــفات 
الـطاووس عـما تَـحتُّف بـه الـبيئة مـن صـفات، مـما يـسمو بجـمال الـطاووس عـلى جـمال 
الــبيئة، ويــجعله مــتجاوزًا لــواقــعها، وذلــك مــن قــبيل مــا مــّر بــنا مــن قــول أمــير املــؤمــنني 
الم: (وعـــاله بـــكثرة صـــقالـــه وبـــريـــقه وبـــصيص ديـــباجـــه ورونـــقه)، وكـــذلـــك قـــولـــه  عـــليه السّـــ


عليه الّسالم: )فهو كاألزاهير املبثوثة لم تربها أمطار ربيع وال شموس قيظ(. 

ولــنا بــعد ذلــك أن نــتساءل: أّي تــاريــخ اجــتازه صــنف هــذا الــطائــر حــتى تــسنى لــه أن 

يصطبغ بكل ذلك املقدار العجيب من التوشيح والترصيع والزخرفة والتلوين؟!

وعـليه يـتبنّي أن إطـالق الـقول بـالـتوافـق مـع الـبيئة ال يـنهض عـلى عـالّتـه كـتعليل واضـح 

للقضية.

ل بــــعض األحــــياء بــــالجــــمال  وأمــــا فــــيما يــــتعلق بــــالــــقول الــــثانــــي، فــــإنــــنا ال نــــنكر تــــوسّــــ
الجـــتذاب الشـــريـــك والـــتأثـــير عـــليه، ومـــن أمـــثلة ذلـــك الـــطاووس، فـــإنـــه حـــني يـــقبل عـــلى 
الم: (إذا درج  األنــثى يــرفــع ذيــله نــاشــرا إيــاه، وفــي ذلــك يــقول أمــير املــؤمــنني عــليه السّــ


إلى األنثى نشره من طيه، وسما به مطال على رأسه). 

ولـكن يـجب أن ال نتسـرع فـي االسـتنتاج ذاهـبني إلـى أن جـمال الـطاووس لـيس سـوى 

أثر اقتضته الجاذبية الجنسية، وفرضته ضرورة التزاوج !

 بــل إن الــقليل مــن الــتدبــر يُــفضي بــنا إلــى الــعكس تــمامًــا، ويــمّدنــا بــأحــد األدلــة عــلى 
أصــالــة الجــمال، وذلــك ألنــه إذا افــترضــنا أن مــا يجــذب أنــثى الــطاووس إلــى الــتزاوج 
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هـو الجـمال، أفـال يـعني هـذا أن مـا يجـذبـها بـالـدرجـة األولـى هـو الجـمال ؟ مـما يـعني 
ل بــه حــتى إلــى  أن للجــمال أصــالــته، وأنــه ذو قــيمة خــاصــة لــدرجــة أن الــطاووس يــتوسّــ


الضروريات.

 يـــتبني مـــما تـــقدم أن االتـــجاه الـــثانـــي هـــو األولـــى بـــالـــقبول، ولـــذلـــك يـــمكن الـــقول بـــأن 
وجــــود الجــــمال فــــي الــــكون ال يــــمكن تــــفسيره بــــأنــــه مجــــرد أمــــر عــــارض وغــــير مــــقصود 
بــالــذات، وال بــأنــه أمــر قســري تُــحتّمه الــضرورة الــطبيعة تــلقائــيًا، إذ مــن املــمكن وكــما 
رأيـنا أن نـتصّور بـدائـل لهـذه الـقوانـني ال تـؤّدي بـالـضرورة إلـى ظـهور الجـمال، كـما أن 
طــبيعة األشــياء ومــا يُــناط بــها مــن وظــائــف، ال تســتدعــي تــلك الــزيــادة الــفائــضة عــلى 
الــــضرورة، وهــــو مــــا مــــثّلنا لــــه بــــنموذجــــني، أولــــهما صــــوت اإلنــــسان ومــــا فــــيه مــــن روعــــة 
وتــنويــع نَــَغمي كــبير، ال تســتلزمــه الــوظــائــف الــحياتــية وال تــفرضــه الــشؤون املــعيشية، 
وثـانـيهما الـزخـرفـة واأللـوان الـتي تـزيـن ريـش الـطيور، مـما يـصعب رّده إلـى مـقتضيات 
الـبيئة أومسـتلزمـات الـضرورة. وهـذا مـا يـؤّدي بـنا إلـى الـقول بـأن حـقيقة الجـمال هـي 
حــقيقة زائــدة عــلى الــضرورة، ومــقصودة بــالــذات، أي أنــها حــقيقة أصــيلة مــن حــقائــق 


هذا الوجود.


املقدمة الثالثة: البُعد الجمالي في حواّس اإلنسان

لــلحواّس وظــائــفها الــعملية الــتي تُــِعني اإلنــسان عــلى تــدبــير شــؤون حــياتــه وتــمّكنه مــن 
الـــــبقاء، فـــــهو بـــــواســـــطتها يســـــتطيع الـــــحصول عـــــلى مـــــقّومـــــات وجـــــوده مـــــن مـــــاء وغـــــذاء 


ومسكن وملبس، كما يستطيع بواسطتها أيًضا تمييز األخطار وتجنّبها...

ولـــــكّن األمـــــر الجـــــديـــــر بـــــاملـــــالحـــــظة هـــــو أن عـــــمل الـــــحواس ال يـــــنتهي عـــــند حـــــدود هـــــذه 
الـوظـائـف، بـل إن طـبيعة تـركـيبها قـد زّودتـها بِـُقُدرات أخـرى جـعلت مـنها أجهـزة مُـهيأة 


لإلحساس بالجمال.

) األصـوات بـما لهـذه األصـوات مـن  1فـاألُذن مـثالً ال تـقتصر عـلى كـونـها وسـيلة إلدراك(

1 - الحواس قنوات لإلدراك، ونسبة اإلدراك إليها ضرب من المجاز العقلي
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دالئـل عـملية ومـهام وظـيفية فـقط، بـل هـي تـقوم فـوق ذلـك بـتمييز فـروقـاٍت صـوتـية دقـيقة 
تُـمّكن الـنفس مـن اإلحـساس بـما فـي األصـوات مـن عـذوبـٍة وروعـٍة، وهـي أمـور ال صـلة 
لـــها بـــضرورات حـــياة اإلنـــسان الـــعملية وال بـــما تـــفرضـــه عـــليه شـــروط الـــوجـــود وأســـس 


البقاء.


يقول "ا.كريسي موريسن": 

نية "قـــوس" دقـــيقة  (إن جـــزًءا مـــن أُذن اإلنـــسان هـــو ســـلسلة مـــن نـــحو أربـــعة آالف حَـــ
مــعّقدة، مــتدرّجــة بــنظام بــالــغ فــي الحجــم والــشكل. ويــمكن الــقول بــأن هــذه الــحنيات 
تشــبه آلــة مــوســيقية، ويــبدو أنــها مُــعّدة بــحيث تــلتقط، وتــنقل إلــى املُــخّ، بــشكل مــا، كــلّ 
فيف الشجـر، فـضالً عـن املـزيـج الـرائـع  وقـع صـوت أو ضـّجة، مـن قـصف الـرعـد إلـى حَـ
مـن أنـغام كـل أداة مـوسـيقية فـي األوركسـترا ووحـدتـها املنسجـمة. لـو كـان املـراد عـند 
) يـــمتدّ  1تـــكويـــن األذن أن تُـــْحِسَن خـــاليـــاهـــا األداء كـــي يـــعيش اإلنـــسان، فـــلماذا (...)(

مــداهــا حــتى تــصل إلــى إرهــاف الــسمع؟ لــعل "الــقّوة" الــتي وراء نــشاط هــذه الــخاليــا 
) الـذهـني، أم أن املـصادفـة  2قـد تـوقّـعت حـاجـة اإلنـسان فـي املسـتقبل إلـى االسـتمتاع(


.( 3قد شاءت تكوين األذن خيًرا من املقصود؟)(

ومـا يـصدق عـلى األذن يـصدق عـلى الـعني أيـًضا، مـما يـدّل عـلى أن حـواّس اإلنـسان 

قد أُعّدت لتلّقي الجمال إضافة إلى ما لها من وظائف عملية.


املقدمة الرابعة: ابتهاج النفس بالجمال

ِبيَت جــملٌة مــن الــكائــنات الــحيّة بــموهــبة عــظيمة تــتمثّل فــي قــدرتــها عــلى الــوعــي  لــقد حُــ
واإلدراك، وتتجـــّلى هـــذه الـــقدرة بـــأســـمى مـــراتـــبها فـــي اإلنـــسان. بَـــيَْد أن بـــعض هـــذه 
ية الــشعور بــالــبهجة واالنــفعال  الــكائــنات تــمتاز فــوق ذلــك بــخاصــيّة أخــرى هــي خــاصّــ
1 - جـاء الـنص كـالـتالـي: "فـلماذا لـم يـمتد مـداهـا حـتى تـصل..."، ويـبدو أن كـلمة "لـم" قـد وردت خـطأ، ولـذلـك 

حذفناها من النص.
2 - في النص ورد كلمة (االستماع) بدل االستمتاع، ولعله خطأ مطبعي.

3- العلم يدعو لإليمان، مرجع سابق، ص119.
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بـالجـمال، وهـي خـاصـيّة يـرى الـبعض أنـها تـخّص اإلنـسان وحـده، بـينما يـرى آخـرون 

أنها مشتركة بينه وبني بعض أصناف الحيوان.

يــقول مــؤلــفا كــتاب "الــحواس فــي اإلنــسان والــحيوان": (أليســت الــقدرة عــلى الــدهــشة 
واإلعــــجاب مــــن الــــخصائــــص الــــقليلة املــــميزة فــــعالً لــــإلنــــسان عــــن غــــيره مــــن الــــكائــــنات 


.( 1الحيّة؟!)(

ويـقوالن أيـًضا: (ولـعل مـعظم األصـوات فـي الـطبيعة تـتولّـد نـتيجة نـشاط مـن نـوع مـا. 

.( 2ومن املشكوك فيه أن سماعها يلذّ ألي مخلوق عدا اإلنسان)(

بــينما يــذهــب ول ديــورانــت فــي كــتابــه مــباهــج الــفلسفة إلــى أن الــحيوان أيــًضا يــمتلك 
ة الجـمال  حـاسـة الجـمال، حـيث يـقول: (فـلنذهـب إلـى الـحيوان ولـنحاول أن نـتتبّع حـاسّـ
إلــــى مــــنبعها. إنــــنا نخــــطئ حــــني نــــفترض أن اإلنــــسان وحــــده هــــو املــــوهــــوب بــــالــــشعور 


.( 3الجمالي)(

وهــو يــنقل عــن "إلــيس" قــولــه: (لــقد دلّــت الــتجارب الــتي أجــريــت عــلى عــدد مــتنّوع مــن 
الـــــحيوانـــــات فـــــي حـــــدائـــــق الـــــحيوان عـــــند ســـــماع تـــــوقـــــيع آالت مـــــوســـــيقية أن جـــــميعها 
بـاسـتثناء بـعض سـباع البحـر كـانـت تـؤذيـها الـنغمة الـناشـزة... وتـهيّج نـمر كـان يـرتـاح 
إلــى صــوت الــكمان عــندمــا ســمع املــزمــار املــسّمى piccolo، ومــعظم أنــواع الــحيوان 


.( 4تؤِثُر سماع الكمان والناي)(

ويـرى كـذلـك أنـه ليسـت آذان الـحيوان وحـدهـا هـي الـتي تسـتشعر الجـمال بـل عـيونـها 

أيًضا، فيقول في ذلك: 

1 - لــورنــس مــلني، ومــارجــري مــلني: الــحواس فــي اإلنــسان والــحيوان، تــعريــب د. ثــابــت قــصبجي، الــمؤســسة 
الــوطــنية لــلطباعــة والنشــر - بــيروت، بــاالشــتراك مــع مــؤســسة فــرانــكلين لــلطباعــة والنشــر - نــيويــورك، 1966م، 

ص10.
2 - نفسه ص61.

3 - ول ديورانت، مباهج الفلسفة، ص286. 
4 - نفسه، ص 286
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(وليســـت عـــني الـــحيوان عـــديـــمة الـــحّس بـــالجـــمال. فـــبعض الـــطيور فـــيما يـــروي دارويـــن 
تــــزيّــــن أعــــشاشــــها بــــأوراق الشجــــر والــــقواقــــع املــــلّونــــة الــــبديــــعة، وبــــالــــحجارة والــــريــــش 
bower- "وشــرائــط الــنسيج مــما يخــّلفه الــناس فــي بــيوتــهم. والــطير املــسمى "بــويــر
ا ألنـــثاه يـــغطيه بـــفروع الشجـــر، ويـــفرشـــه بـــالـــحشائـــش، ثـــم  ا خـــاصًـــ bird، يـــبني عـــشًّ
يحـمل حـصى أبـيض الـلون مـن أقـرب جـدول ويـرتـبها بـهيئة فـنية عـلى جـانـبيه، ويـزيّـن 
جـدران الـعش بـالـريـش املـلّون، والـتوت األحـمر، وأّي شـيء بـديـع يجـده. وأخـيًرا يجـّلل 
طـــريـــق الـــدخـــول والخـــروج بـــاملـــحار والـــحجارة الـــالمـــعة. فهـــذا هـــو الـــقصر الـــذي يـــبنيه 
طــائــر الــبويــر ألنــثاه. وفــي ذلــك يــقول بــولــش: يــكفي أن تــلقي نــظرة واحــدة عــلى عــشّ 
الـزوجـية هـذا لـتقنع بـأن ثـّمة لـذة فـنية مـباشـرة "بـالجـميل" تـوجـد فـي ذهـن هـذا الـطائـر 


.( 1الصغير)(

ومـــن األمـــثلة الـــتي يـــسوقـــها ديـــورانـــت فـــي هـــذا املـــجال والـــتي قـــد تـــشير إلـــى اإلدراك 
الجـمالـي لـدى الـحيوان مـا تـقوم بـه بـعض الـطيور، فـيقول: (والـعقعق والـغراب وغـيرهـما 
مــن الــطير تســرق األشــياء الــالمــعة كــالــفضة والحــلي وتــخفيها. فــمن يــدري أي دافــع 


.( 2يسوقها: أهو الزهّو، أم االستطالع، أم الجشع، أم الذوق الفني؟)(

وســواء أكــان اإلنــسان وحــده يــمتلك الــقدرة عــلى إدراك الجــمال والــتمتّع بــعطايــاه، أو 
)، فـاملـهّم فـي املـسألـة هـو وجـود كـائـنات  3كـان يـشاركـه فـي ذلـك بـعض أنـواع الـحيوان(

-وعـــلى رأســـها اإلنـــسان- تـــمتلك خـــاصـــيّة الـــشعور بـــالـــبهجة واإلعـــجاب، عـــالوة عـــلى 
امـــــتالكـــــها الـــــقدرة عـــــلى اإلدراك، وهـــــنا يـــــكمن الســـــّر فـــــي تـــــميّز الجـــــمال وفـــــي تـــــعّلق 
اإلنـسان بـه وتـقديـره إيـاه. فـلو كـانـت الـنفس تـدرك فـقط، مـن دون أن يحـرّك مـا تُـدركـه 

1 - نفسه، ص 287.
2 - نفسه، ص287.

3 - قـد يـمكننا الـتوفـيق بـين االتـجاهـين الـمذكـوريـن بـأن نـقول: إن الـحيوان قـد يـشارك اإلنـسان فـي إحـساسـه 
بــالجــمال وااللــتذاذ بــه، ولــكنَّه ال يــشاركــه الــشعوَر بــالــدهــشة أمــام الجــمال، وبــما يــرافــق هــذه الــدهــشة مــن يــقظة 
وجـدانـية وتـسامٍ مـعنوي. فـأصـل اإلحـساس بـالجـمال وااللـتذاذ بـه أمـر مشـترك بـينهما، وأمـا الـشعور بـالـدهـشة 

فهو خاصة إنسانية، يمتلكها اإلنسان دون غيره من أنواع الحيوان.  
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مــكامــنَها، ومــن دون أن يــثير فــيها تــلك املــشاعــر الــخاصــة مــن الــفتنة واالبــتهاج، لَــفََقد 
َر كـل مـعناه، وبـذلـك يظهـر أن كـل مـا يـزخـر بـه الـكون مـن سحـر  الجـمال قـيمته، وَلَخسِـ
ذ أي مـــــعنى أو يكتســـــب أّي قـــــيمة، لـــــو لـــــم تـــــكن الـــــنفس مُـــــهيأة  وبـــــهاء، مـــــا كـــــان ليتخّـــــ


للشعور بالبهجة ومتّسمة بالقدرة على االندهاش.

كيفية االستدالل بالجمال 

تُــــشّكل املــــقدمــــات األربــــع املــــذكــــورة الــــعناصــــر الــــرئــــيسية لــــدلــــيل الجــــمال، وال بــــّد لــــكي 
يـــكتمل الـــبحث مـــن الـــقيام بـــعملية تـــركـــيب تـــؤلّـــف بـــني هـــذه املـــقدمـــات، وتســـتخلص مـــا 


يترتب عليها من نتائج:

عة انــتشاره فــي الــكون. وفــائــدة هــذه  تــناولــت املــقدمــة األولــى قــضية وفــرة الجــمال وسَــ
املـــقدمـــة هـــي إبـــطال دور الـــصدفـــة وإلـــغاء عـــامـــل االتـــفاق فـــي ظـــهور الجـــمال ووفـــرة 
وجـــوده. وبـــيان ذلـــك هـــو أنـــه ملّـــا كـــان الجـــمال عـــلى هـــذه الـــدرجـــة الـــكبيرة مـــن الـــسعة 
ر ذلــك عــلى أســاس مــعطيات الــصدفــة وعــامــل  ـ واالنــتشار، فــمن غــير املــحتمل أن يُفسّـَ
االتـفاق، إذ لـيس مـن شـأن الـصدفـة أن تـتصف بـالـعموم واالطّـراد، بـل كـلما اتـصفت 
ظــــاهــــرة مــــن الــــظواهــــر بــــالــــعموم واالطّــــراد، فــــإن ذلــــك ســــيشكل دلــــيالً عــــلى اســــتبعاد 


.( 1الصدفة وخفض درجة احتمالها، أو على إبطالها وإلغاء دورها(

وهـذا مـعناه بـالنسـبة لـبحثنا هـو أن مـا يـتّسم بـه الجـمال مـن وفـرة وانـتشار، ال يـمكن 
إرجــاعــه إلــى عــامــل الــصدفــة واالتــفاق، بــل ال بــد مــن الــقول أّن هــنالــك قــصًدا وتــدبــيًرا 


هما املسؤوالن عن ظهور الجمال ووفرة وجوده في الكون.

ولـــكن لـــقائـــل أن يـــقول: إن إبـــطال دور الـــصدفـــة فـــي ظـــهور الجـــمال ال يـــفضي حـــتًما 
إلــى افــتراض عــقل مــدبّــر هــو الــذي عــمد إلــى إيــجاده، إذ هــنالــك بــديــل آخــر يــمكن أن 
يـــكون هـــو الســـبب فـــي وجـــود الجـــمال، وهـــذا الـــبديـــل هـــو عـــامـــل الـــضرورة، بـــمعنى أن 
1 - الـــترديـــد بـــين إلـــغاء الـــصدفـــة وبـــين اســـتبعادهـــا وانـــخفاض درجـــة احـــتمالـــها، يـــرجـــع إلـــى االخـــتالف بـــين 

المناهج المتبناة لدى الفالسفة والعلماء. 
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الجــمال ال يــشّكل حــقيقة أصــيلة مــن حــقائــق الــكون لــيكون لــه عــلة خــاصــة تــقف وراء 
وجــوده، وإنــما هــو أمــر ثــانــوي وعــرضــي أنــتجته الــقوانــني الــطبيعية وبــصورة تــلقائــيةٍ 
وعــفويــة، فــزرقــة املــاء مــثال لــم تظهــر نــتيجًة لــوجــود قــصد ووعــي أرادا لــلماء أن يــتّصف 
بــــصفة الجــــمال، بــــل هــــنالــــك قــــوانــــني تــــحكم األجــــسام وطــــريــــقة امــــتصاصــــها لــــلضوء، 
وتـحكم الـضوء وطـرق انـعكاسـه، وكـنتيجة لهـذه الـقوانـني يظهـر الـلون األزرق فـي املـاء 


بالضرورة.

فـــإذا كـــان األمـــر كـــذلـــك، فـــإنّـــه يـــغدو مـــن الـــعبث الحـــديـــُث عـــن وجـــود قـــصد يـــقف وراء 
ظـهور الجـمال فـي الـكون، إذ حـتى مـع التسـليم بـبطالن دور "الـصدفـة"، فـإنـه يـبقى 


في البني دور عامل "الضرورة"، والذي يمكن على أساسه تعليل وجود الجمال.

هــنا تَــبرزُ وظــيفة املــقّدمــة الــثانــية، وهــي املــقدمــة الــتي أوردنــاهــا تــحت عــنوان "الجــمال 
حـقيقة أصـيلة"، والـتي بـيّنّا فـيها أن الجـمال لـيس حـقيقة ثـانـويـة وعـارضـة قـد فـرضـتها 
طــــبيعة الــــحقائــــق األخــــرى، لــــيكون هــــو مــــن مــــلحقاتــــها وتــــوابــــعها، بــــل الجــــمال عــــنصر 
أصـيل ومـقصود بـالـذات وزائـد عـلى الـضرورة، أُريـَد لـه أن يظهـر عـلى صـفحة الـكون 


كحقيقة خاصة إلى جانب الحقائق الكونية األخرى.

وعــــــليه، فــــــإذا بــــــطل دور الــــــصدفــــــة بــــــناء عــــــلى املــــــقدمــــــة األولــــــى، وبــــــطل أيــــــًضا عــــــامــــــل 
الــضرورة، بــناء عــلى املــقدمــة الــثانــية. فــإنــه يــتحتّم عــندهــا أن تــكون الــعلة فــي إبــداع 


الجمال هي عقل واعٍ وإرادة هادفة. 

وبـذلـك يـتبنّي أّن املـقدمـتني األولـى والـثانـية قـد أنـيط بـهما مـعالـجة مـوضـوع الجـمال مـن 
نــاحــية أصــل وجــوده، أي بــمعنى وجــود خــاصــيّة فــي الــكون مــقصودة بــالــذات وزائــدة 
ة  عـــلى الـــضرورة، ال تـــحكمها الشـــروط األولـــية لـــوجـــود الـــكائـــنات وال الـــعوامـــل الـــخاصّـــ


املتعلقة بتأدية وظائفها.

ية ال يـكفي وحـده لـتفسير قـضية الجـمال، وذلـك ألن  غـير أن مجـرد وجـود هـذه الـخاصّـ
قــضية الجــمال ال تــنحصر فــي ظــهور ذلــك الــعنصر الــزائــد عــلى الــضرورة، بــل ال بــد 
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عــــالوة عــــلى ذلــــك مــــن وجــــود أحــــاســــيَس ومــــشاعــــَر تــــرتــــبط بهــــذا الــــعنصر الــــزائــــد عــــلى 
الـــــضرورة حـــــتى يـــــكتمل للجـــــمال مـــــعناه، فـــــالجـــــمال لـــــيس هـــــو مجـــــرد ســـــمة خـــــارجـــــية 
مســتقلة عــن الــشعور، كــما أنــه لــيس مــحَض شــعور مــنقطع عــن الــعالــم الــخارجــي، بــل 
هـــو يـــمثّل ســـمة مـــن ســـمات الـــواقـــع الـــخارجـــي تســـتثير أحـــاســـيَس ومـــشاعـــَر مـــن نـــوع 
خـاص. ولـذلـك ولـكي تـكتمل الـصورة كـان ال بـد مـن املـقدمـتني الـثالـثة والـرابـعة، والـلتني 
تـــتجهان إلـــى مـــعالـــجة الـــقضية مـــن نـــاحـــية اإلدراك اإلنـــسانـــي، ومـــن الـــزاويـــة املـــتعلقة 


باإلحساس والشعور.

وعــليه جــاءت املــقدمــة الــثالــثة: "الــبعد الجــمالــي فــي حــواس اإلنــسان" لــتبنّي أن هــذه 
الــحواس قــد رُكّــبت بــصورة تــمّكنها مــن إدراك أمــور تــفيض عــن الــحاجــات الــضروريــة 
لــإلنــسان، وتــتجاوز مســتلزمــات بــقائــه، وهــذا مــا يــعطيها الــقدرة عــلى الــتقاط نــبضات 
الجـمال الـتي يـزخـر بـها الـعالـم الـخارجـي، األمـر الـذي ال يـمكن تـفسيره عـلى أسـاس 
ســنن الــطبيعة وقــوانــني بــقاء األحــياء وبــمعزل عــن وجــود الــقصد واإلرادة الحــّرة، وذلــك 
ألن قـوانـني املـاّدة وعـوامـل الـبقاء تـقتضي أن يـمتلك اإلنـسان مـن الـخصائـص والـقوى 
مـا يـجعله قـادًرا عـلى الـتوافـق مـع ظـروف الـبيئة واالنـسجام مـع شـروطـها ومـتطلباتـها، 


مما يمنحه إمكانية العيش ويزوده بالقدرة على البقاء.

ولــكن حــني نجــد أن قــدرات اإلنــسان والــخصائــص الــتي تــمتلكها قــواه الــحسيّة تــتميز 
بـــمقدار فـــائـــض عـــن حـــاجـــاتـــه الـــحيويـــة، وبـــزيـــادة مـــلحوظـــة عـــلى مـــتطلبات تـــوافـــقه مـــع 
الــبيئة، فــلنا حــينئذ أن نــتساءل عــن الــعلة الــتي يــصدر عــنها مــثل هــذا الــفائــض، وعــن 


الغاية من وجود هذه الزيادة في القدرة اإلدراكية للحواس؟!

فـإذا كـانـت عـوامـل الـبقاء وشـروط الـتوافـق مـع الـبيئة تـقتضي أن يـمتلك اإلنـسان قـدرة 
مـعيّنة عـلى الـّسمع ودرجـة خـاصـة مـن اإلبـصار تسـتقيم مـعهما حـياتـه ويـحافـظ بـهما 
عــــلى وجــــوده، فــــمن أيــــن يــــأتــــي ذلــــك الــــفائــــض الــــبعيد املــــدى فــــي قــــدرة الــــعني واألذن 
لـيجعلهما تسـتشعران أمـورًا تـفوق الـحاجـة وتـتجاوز مـتطلبات الـبيئة، فـتهيئان الـنفس 
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.( 1لإلحساس بالروعة وتمهدان لها الطريق لإلعجاب بالجمال؟!(

ألـــــيس األقـــــرب إلـــــى مـــــنطق األمـــــور هـــــو االعـــــتقاد بـــــوجـــــود عـــــقل مـــــدبّـــــر أراد لـــــحواسّ 
اإلنــــسان أن تــــتجاوز فــــي قــــدراتــــها اإلدراكــــية حــــدود الــــحاجــــات الــــضروريــــة وتــــتعّدى 


متطلبات البقاء ؟

واألمـــر عـــينه يـــصدق عـــلى املـــقدمـــة الـــرابـــعة: "ابـــتهاج الـــنفس بـــالجـــمال"، فـــكما يـــوجـــد 
لها لـلتفاعـل مـع آيـات الجـمال، فـإنـه يـوجـد  فـائـض فـي قـدرة الـحواس عـلى اإلدراك يـؤهّـ
فـائـض مـماثـل تـغتني بـه الـنّفس املـتأثّـرة بـالجـمال، حـيث نـراهـا تـمتلك مـن املـشاعـر مـا 
ال صــلة لــه الــبتّة بــالــحفاظ عــلى حــياة الــكائــن أو بــاســتمرار وجــوده، بــل هــي مــشاعــر 
تـختلف فـي وظـيفتها عـن غـيرهـا مـن املـشاعـر، إذ إنـها تهـب اإلنـسان شـعورًا بـالـبهجة 
ونـــــفحًة مـــــن الـــــتّسامـــــي، ال تســـــتثيرهـــــما املـــــشاعـــــر واألحـــــاســـــيس األخـــــرى مـــــن قـــــبيل 
اإلحــساس بــالــجوع والــعطش، أو مــن قــبيل الــشعور بــالــخوف واألمــن مــما يــقوم بــدور 


جليّّ في عملية حفظ الحياة واستمرار الوجود.

فــــما هــــو الســــّر الــــكامــــن وراء هــــذا الــــفيض مــــن املــــشاعــــر والــــتي ال عــــالقــــة لــــها بــــواقــــع 

الحاجة وال بشروط البقاء؟

ألــيس الــتفسير األكــثر مــعقولــية هــو التســليم بــوجــود عــقٍل مُــبدع أراد لــبعض الــكائــنات 
أن تـــتميّز نـــفوســـها بـــامـــتالك مـــشاعـــَر مـــن نـــوع خـــاص تـــمّكنها مـــن االبـــتهاج بـــالجـــمال 


والتمتّع ببهاء آثاره ؟

بهــذا تــتآلــف املــقّدمــات وتــكتمل الــنتيجة، حــيث تــشير كــّل واحــدة مــن املــقّدمــات األربــع 
بــخصوصــها إلــى اســتبعاد الــصدفــة وإلــى وجــود قــصٍد وتــدبــير، ثــّم وبــضّم املــقدمــات 
إلــــى بــــعضها نجــــد أنــــفسنا أمــــام تــــوافــــق دقــــيق وتــــكامــــل عــــجيب بــــني هــــذه املــــقدمــــات 

1 - يــحاول بــعض الــمنظريــن حــّل هــذه الــمعضلة بــطرح فــرضــية مــفادهــا أن تــطور بــعض الــقدرات قــد يــحصل 
ا لـتطّور بـعض األعـضاء، لـيس لـه أي دلـيل عـلمي عـليه، وهـو  بـصورة مسـتقلة عـن الـحاجـة إلـيها، فـيفترض فـرضًـ

مع ذلك يتمسك به ويجعله قاعدة من قواعد التطور. 
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جــميعها، حــيث يــتناغــم كــلٌّ مــن الــعالــم الــخارجــي وأجهــزة اإلدراك الــحسي ومــشاعــر 
الـــــنفس املـــــتعلقة بـــــالجـــــمال، لـــــيتشّكل بـــــذلـــــك انـــــسجام فـــــريـــــد بـــــني مـــــا يُظهـــــره الـــــعالَـــــم 
الـــــخارجـــــي مـــــن عـــــناصـــــر زائـــــدة عـــــلى الـــــضرورة، وبـــــني مـــــا تـــــتميّز بـــــه أجهـــــزة اإلدراك 
الـحّسي مـن قـدرات فـائـقة، وبـني مـا تـتمتّع بـه الـنفس مـن مـشاعـر االبـتهاج، وهـذا مـما 
ال يــــمكن أن تــــعّلله الــــصدفــــة أو يــــبّرره االتــــفاق والــــضرورة، فــــيتضح جــــليًا أن الجــــمالَ 

يشّكل دليالً ساطًعا على وجود صانع مدبٍّر مبدعٍ للكون وقائم على إدارة شؤونه.

وهـذه حـقيقة الفـتة قـد اسـتقطبت الـعديـديـن مـن أهـل الـفكر وأربـاب الـقلم، فـعبّروا عـنها 

ببيانات ساحرة، تتّسم في الوقت عينه بالعمق والنفاذ.

يـقول "ا.كـريـسي مـوريـسن": (والـطبيعة إذا لـم تـنلها يـد الـتشويـة، تـبدو وكـأنـها أُعـّدت 
لـــكي تســـتدّر أســـمى الـــشعور فـــي نـــفوســـنا، وتـــلهمنا اإلعـــجاب بـــصنع الـــخالـــق الـــذي 
وهــبنا نــعمة الجــمال، تــلك الــتي ال يــدركــها بــكل كــمالــها غــير اإلنــسان ! والجــمال هــو 


.( 1الذي يرفع اإلنسان وحده إلى درجة يكون فيها أقرب إلى اهلل)(

ويـقول مـؤلـفا كـتاب: "الـعلم فـي مـنظوره الجـديـد": (والبشـر يلحـظون يـد اهلل فـي نُـدفـة 
الــــثلج وفــــي غــــروب الــــشمس وفــــي حــــقل األعــــشاب، وعــــظمة الجــــمال وجــــاللــــه يحــــمالن 


.( 2توقيع اهلل الذي ال شبهة فيه)(


.( 3ويقول "توماس مان": (الجمال وحده إلهي ومرئي مًعا)(


ويُورد الكاتب اليوناني "نيكوس كازنتزاكي" هذا الحوار: 


(قلت لشجرة الّلوز... 


حّديثني عن اهلل يا أخِت..

1 - العلم يدعو لإليمان، مرجع سابق، ص136.
2 - العلم في منظوره الجديد، مرجع سابق، ص178.

3 - نفسه، ص78.
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.( 1 فأزْهرت شجرة اللوز...)(

تــشّكل هــذه الــنصوص غــيًضا مــن فــيض مــما يــمكن نــقله عــن كــبار الــفنانــني واألدبــاء 
واملـفّكريـن الـذيـن عـبّروا عـن تجـّلي صـفات اهلل وأسـمائـه الـحسنى فـي حـقيقة الجـمال، 


غير أن املجال يضيق عن االسترسال في إيراد املزيد.

1 - نــيكوس كــازنــتزاكــي: مــذكــرات كــازنــتزاكــي ج1، تــعريــب مــمدوح عــدوان، دار ابــن رشــد لــلطباعــة والنشــر، 
ط1، 1980، ص234.
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 مالحظات ختامية


وفي الختام أجد أنه ال بد الستكمال البحث من تسجيل املالحظات التالية:

أوالً: إن هـــــّمنا فـــــي هـــــذا الـــــبحث كـــــان مـــــنصبًّا فـــــي املـــــقام األول عـــــلى تـــــأصـــــيل دلـــــيل 
الجــمال وبــيان أُســسه، ولــذلــك قــصرنــا الحــديــث عــلى االســتدالل عــلى وجــود اهلل فــقط 
دون ســائــر الــنتائــج الــتي يــمكن تــرتــيبها عــلى هــذا الــدلــيل، مــن قــبيل إثــبات وحــدانــيته 


تعالى، أو غير ذلك من صفاته العليا تقّدست أسماؤه.

ثــــانــــيًا: إنــــنا وإن كــــنا قــــد ســــّلطنا بــــعض الــــضوء عــــلى مــــوضــــوع الجــــمال فــــي الــــقرآن 
ا مـن الـتصنيف لـلجهات الـتي قـاربـت بـها اآليـاُت الـقرآنـية ظـاهـرةَ  الـكريـم، وطـرحـنا نـوعًـ
ا ضــــروريًــــا لــــدراســــة الــــرؤيــــة الــــقرآنــــية للجــــمال، غــــير أن  الجــــمال، مــــما يــــشّكل مــــفتاحًــــ
املـــوضـــوع يـــحتاج إلـــى أبـــحاث أخـــرى مـــتعّددة، والـــى جـــهود مـــتضافـــرة لتجـــلية حـــقيقة 
الـرؤيـة الـقرآنـية للجـمال، والسـتخراج الـثمرات املـتنّوعـة لـتلك الـرؤيـة الـفذّة، والـتي يـمكن 
أن يــكون مــن جــملتها تــلّمُس بــعض جــوانــب اإلعــجاز لــلكتاب الــعزيــز، ال ســيما إذا مــا 
تـوفّـرت بـعض األبـحاث الـتاريـخية واملـقارنـة والـتي يُـناط بـها دراسـة قـضية الجـمال فـي 
تـاريـخنا الـفكري وفـي الـكتب املـقّدسـة لـألديـان الـسماويـة األخـرى، ثـم مـقارنـة الـنتائـج 


بالرؤية القرآنية للجمال. 

فـــإن مـــا يظهـــر بـــدًوا وعـــبر الـــنظرة األولـــية هـــو أّن طـــرح مـــفهوم الجـــمال كـــموضـــوع مـــن 
مــوضــوعــات الــرؤيــة الــكونــية، وكــمكّوٍن مــن مــكّونــات الــنظرة الــفلسفية لــلعالــم إنــما كــان 
فـتًحا قـرآنـيًا فـي تـاريـخنا الـفكري. ويـبدو أيـًضا أن الـعنايـة الـواسـعة بـقضية الجـمال 
فــي الــقرآن الــكريــم لــم يــقابــلها عــنايــة مــماثــلة فــي تــاريــخنا الــفكري الــذي ســبق نــزول 


الوحي وال في الكتب املقدسة لدى األديان السماوية األخرى. 
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فـإذا صـحّ ذلـك فـإنـه يـكشف عـن فـرادة قـرآنـية تـصّب فـي خـانـة اإلعـجاز. ولـكن األمـر 

يتطّلب دراساٍت دقيقة ومتأنية حتى يمكن القطع بمثل هذه النتيجة.

ثــالــثًا: قــد يــظن الــبعض أن الجــمال ال يــصلح أن يــشّكل دلــيالً عــلى وجــود اهلل إال بــناءً 
عــلى الــقول بــأن حــقيقة الجــمال هــي مــن الــحقائــق املــطلقة ال مــن الــحقائــق النســبية، 
ولــكن الــواقــع هــو أن الــطريــقة الــتي عــالــجنا بــها دلــيل الجــمال ال تــعتمد عــلى ذلــك، بــل 
هـــي تنسجـــم حـــتى مـــع الـــقول بنســـبية الجـــمال، وذلـــك ملـــا بـــينّاه مـــن أن الجـــمال يـــمثّل 
عــــنصرًا زائــــًدا عــــلى الــــضرورة، وأن اإلنــــسان مــــزّود بــــقوى حــــسيّة وبــــمشاعــــر نــــفسيّة 
فــائــضة عــلى مســتلزمــات الــبقاء، مــما يُــفضي إلــى الــقول بــوجــود قــدرة مــدركــة ومــريــدة 
د لــإلنــسان  تــقف وراء تــلك األمــور كــلها وتُحــدث ذلــك الــتوافــق الــعجيب بــينها، مــما يمهّــ
أن يـــدرك الجـــمال ويـــبتهج لـــحضوره، فـــيكفي فـــي مـــسألـــتنا أن نُـــثبت ذلـــك لـــنصل مـــن 
خــــاللــــه إلــــى الــــنتيجة املــــطلوبــــة مــــن بــــحثنا، ولــــيس مــــن الــــضروري فــــيما يــــتعلق بهــــذه 
الــنتيجة أن تــكون الــنظرة إلــى الجــمال واحــدة، ال بــالنســبة إلــى األشــخاص املــختلفني 
مـــن أبـــناء الـــبيئة الـــواحـــدة، وال بـــالنســـبة إلـــى املـــجتمعات واألزمـــنة املـــتعددة واملـــتبايـــنة، 
وذلـك ألن االخـتالف حـول جـمال هـذا الـشيء أو ذاك، ال يُـلغي مـا سـبق أن بـيّنّاه مـن 
وجـود عـنصر زائـد عـلى الـضرورة فـي الـكون، كـما ال يـلغي ضـرورة وجـود قـوى حـسية 
ومـــواهـــب شـــعوريـــة خـــاصـــة، هـــي الـــتي تـــمّكن الـــفرد مـــن اإلحـــساس بجـــمال الـــشيء 
وتهـب الـنفس الـقدرة عـلى االبـتهاج، حـتى لـو اخـتلف األفـراد فـيما بـينهم بـعد ذلـك فـي 


الحكم والتقدير. 

رابــــًعا: لــــم نــــبني فــــي طــــيات الــــبحث - وبــــصورة واضــــحة - املــــوقــــع الــــذي يــــشغله دلــــيل 
الجــمال مــقارنــة بــغيره مــن األدلــة، فهــل هــو تــابــع لــدلــيل الــنظم بــحيث يــمثّل واحــدة مــن 
مــفرداتــه، أم إنــه يــنضوي تــحت غــيره مــن األدلــة، أو هــو يــشكل دلــيال خــاصــا فــيتفرد 


عن كل ما سواه ؟ 

وإذا كــان املــقام ال يــسمح هــنا بــتفصيل املــسألــة، فــإنــنا نــكتفي بــإيــراد هــذه املــالحــظة 
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السريعة فيما يتعلق بالسؤال املذكور:

إن الجــمال قــد يــدرس مــن نــاحــية إتــقان الــصنع ودقــة الــتكويــن، فــينضوي بــذلــك تــحت 

دليل النظم، ويشكل إحدى مفرداته البارزة. 

وقــد يــدرس الجــمال مــن نــاحــية التجــربــة الــحية والــتأمــل املــباشــر، حــيث يــسمو الجــمال 
بـــاإلنـــسان مـــن خـــالل هـــذه التجـــربـــة وعـــبر هـــذا الـــتأمـــل، فـــيفتح أمـــام بـــصيرتـــه مـــنافـــذ 
ا مــن طــرق  الــغيب ويــصله بــاألفــق األعــلى. وهــذا مــا يــجعل مــن الجــمال طــريــًقا خــاصًــ


املعرفة، ويحدو به ليشكل دليالً مستقالً. 


* * *
وأخـــــيًرا، وبـــــعد الـــــلُّتيا والـــــتي، ال ريـــــب أن الجـــــمال يـــــمثّل كـــــنزًا ثـــــمينًا مـــــن كـــــنوز هـــــذا 
الـــوجـــود، ونـــعمة عـــظيمة مـــن نـــعم املـــولـــى ســـبحانـــه، فيجـــدر بـــنا أن نـــشكر تـــلك الـــنعمة 
بـتوجـيه عـنايـتنا إلـيها، فـندرس الجـمال لـذاتـه وبـما يـنطوي عـليه مـن قِـيم ذاتـية، ونـبحثه 
لـغايـته وبـما يشـتمل عـليه مـن قِـيَم داللـية، فـهو مـن الـناحـية األولـى يـؤنـس الـحّس ويـبهج 
الـــنفس، وهـــو مـــن الـــناحـــية الـــثانـــية يـــحثُّ الـــفكر ويُحـــرّك الـــعقل، ويـــعبر بـــاإلنـــسان مـــن 


النسبية واملحدودية إلى املطلق والالنهائية.

إن الــــطرق إلــــى اهلل بــــعدد أنــــفاس الــــخالئــــق، وال شــــك فــــي أن الجــــمال هــــو واحــــد مــــن 

أقرب تلك الطرق إليه سبحانه.
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ملحق  

مقدمة 

كـــــنت قـــــد اســـــتقيت فـــــي مـــــعرض الـــــبحث أحـــــد نـــــماذج الجـــــمال الـــــفريـــــدة مـــــن خـــــطبة 

[الطاووس] الواردة في (نهج البالغة) لإلمام علي عليه الّسالم.

وقـــــد اقـــــتصر األمـــــر هـــــناك عـــــلى االســـــتشهاد بـــــبضع كـــــلمات مـــــن الخـــــطبة، وفـــــًقا ملـــــا 

اقتضاه املورد.

ولــكن ملّــا كــانــت هــذه الخــطبة عــلى ســمّو بــيانــها وغــنى مــضمونــها لــم تحــَظ فــي عــالــم 
األدب والــفكر بــالــعنايــة املــالئــمة مــن الــدراســة والــبحث، فــقد رأيــت أن أورد مــا يــرتــبط 
مــنها بــموضــوعــنا فــي مــلحق خــاص، يُيســر لــلقارئ مــطالــعتها، ويــلفت انــتباه الــباحــث 


إلى دفائن كنوزها.

ع فــي دراســة الخــطبة وتحــليلها، إال أنــني وجــدت مــن  وإذا لــم يــكن املــقام مــقام تــوسّــ
الـضروري الـتوطـئة بـبضع مـالحـظات مـختصرة تـبنّي بـعض خـصائـص الخـطبة وتـشير 


إلى جانب من مميزاتها. 

ويــبدو أن إحــدى الــّسمات املــهمة الجــديــرة بــاالنــتباه تــتمثّل فــيما اتــصفت بــه الخــطبة 
مـــــن (جـــــامـــــعية) اســـــتطاعـــــت مـــــن خـــــاللـــــها أن تـــــوفّـــــق بـــــني املـــــختلفات، وأن تُـــــقارب بـــــني 


املتباعدات.

ولـبيان حـقيقة هـذه الـسمة نـقول: إن الـفكر اإلنـسانـي يتجـّلى بـصورة عـامـة فـي ثـالثـة 
مــــياديــــن كــــبرى، هــــي: مــــيدان الــــعلم، ومــــيدان الــــفلسفة، ومــــيدان الــــفن (ومــــن ضــــمنه 
الــــفنون األدبــــية)، وكــــل واحــــد مــــن هــــذه املــــياديــــن الــــثالثــــة يــــتميّز عــــمومًــــا بــــنهج مــــعني، 


ويستخدم لغة خاصة.
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بـــــيد أن األمـــــر الـــــالفـــــت فـــــي خـــــطبة (الـــــطاووس) هـــــو أنـــــها تـــــطرح الـــــوقـــــائـــــع الـــــعلمية، 
وتســـتنبط الـــحقائـــق الـــفلسفية، وتـــعالـــج املـــوضـــوعـــات األدبـــية فـــي نـــسيج واحـــد، يـــعلوه 
بـيان فـنيّ رفـيع. فـهي تـعجن الـعلم والـفلسفة بـاألدب، وتخـّمر األدب بـالـعلم والـفلسفة، 
لـتبدع بـذلـك كـالً مـوحـًدا وفـريـًدا، يـصطفي مـن الـعلم دقّـته، ومـن الـفلسفة عـمقها، ومـن 


األدب حالوته.

فـــدعـــنا نســـتعرض بـــإيـــجاز جـــانـــبًا مـــن مـــالمـــح هـــذه الـــسمة، مـــع ذكـــر بـــعض أمـــثلتها، 

تاركني التفصيل إلى مقام آخر.

أوالً: امليدان العلمي 

أ - إن املـــــــوضـــــــوع الـــــــرئـــــــيس الـــــــذي يـــــــدور حـــــــولـــــــه الـــــــكالم فـــــــي الخـــــــطبة هـــــــو الـــــــطيور، 
فا  ا الـطاووس. واملـالحـظ هـو أن الخـطبة تـتوخّـى وصـف مـوضـوعـها هـذا وصًـ وخـصوصًـ
عـلميًا مـطابـًقا لـلواقـع الـعيني، لـذلـك نـراهـا تـرسـم صـورة مـفصلة وصـادقـة ملـوصـوفـها، 
فتلحـظ مـن جـهة سـماتـه الـظاهـرة ومـا يـبدو مـنه لـلعيان، وتـتتبّع مـن جـهة أخـرى دقـائـق 


تركيبه وخفي أجزائه. 

ولـــسنا بـــحاجـــة لســـرد األمـــثلة املـــتعلقة بـــالـــجهة األولـــى، لـــوضـــوحـــها ووفـــرتـــها فـــي مـــنت 

الخطبة، وسنكتفي بإيراد األمثلة املتعلقة بالجهة الثانية لنلفت نظر القارئ إليها.

َقاِق مـفاصـل  بَها فـي حِـ الم كـيفية تـركـيب أجـنحة الـطيور فـيقول: (وركّـ يـصف عـليه السّـ
، وهـو مجـمع املـفصلني مـن األعـضاء. وهـي مـحتجبة  قٍّ مُـحتَجِبٍَة...)، والـحقاق: جـمع حُـ


ألنها مستورة بالجلد واللحم.

َمت مـــن  الم بـــعض دقـــائـــق تـــكويـــن ســـاق الـــطاووس، فـــيقول: (وقـــد نَجَـــ  ويـــبني عـــليه السّـــ
ِفيَّة...)، ومــعنى نجــمت: ظهــرت. والــظنبوب: حــرف الــساق.  يِْصيٌَّة خَــ ظُــنْبُوِب ســاقــه صِــ


والصيصية: الشوكة.

الم إلــــى الــــشعرة الــــواحــــدة مــــن شــــعرات الــــطاووس، لــــيبرز لــــنا مــــا  ويــــلفتنا عــــليه السّــــ
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َعرَاِت قَـَصِبِه، أَرَتْـكَ  ْعرَةً مـن شَـ تـختزنـه مـن اخـتالف األلـون، فـيقول: (وإذا تَـَصفَّْحَت شَـ
ـًة...)، والــزبــرجــد: مــن  ِديّـَ فرةً َعْسجَــ ـًة، وأحــيانًــا صُــ ِديّـَ مرةً ورديّــًة، وتــارة خُــضرةً زَبَــرْجَــ حُــ


األحجار الكريمة. والعسجد: الذهب.

يـتضح مـن هـذه الـعبارات كـيف أن الخـطبة تلحـظ مـا (احـتجب) مـن أجـزاء الـطاووس، 
وتــشير إلــى مــا (خــفي) مــن تــركــيب ســاقــه، بــل تــلتفت حــتى إلــى الــشعرة الــواحــدة مــن 
شـــعرات قـــصبه ومـــا تُـــبديـــه مـــن تـــعّدد األلـــوان وتـــنّوعـــها، ال يـــشغلها عـــن ذلـــك الجـــمال 


الكلي للطاووس، وما يمتاز به من ألوان ظاهرة للعيان.

ب - ال تــكتفي الخــطبة بــإيــراد املــعلومــات الــدقــيقة حــول مــوضــوعــها، بــل إنــها تــتعّدى 
ذلـك إلـى مـناقـشة بـعض املـزاعـم الـخاطـئة فـترّدهـا، وتـبني مـا هـو الـصواب فـي املـسألـة. 


ومثال ذلك مناقشة الزعم القائل بأن الطاووس يُلِقح بدمعة تسفحها مدامعه. 

ج - تــصدر الخــطبة فــي جــانــبها الــعلمي عــن مــنهج عــلمي واضــح ومحــدد، هــو مــنهج 
الم بـــالـــقول:  املـــعايـــنة فـــي املـــشاهـــدات، وهـــو املـــنهج الـــذي نـــّص عـــليه اإلمـــام عـــليه السّـــ


)أُِحيُلَك من ذلك على ُمعايَنٍَة، ال َكَمْن يُِحيُل على َضِعيِْف إسناِدِه(.

د - لـعل الـقارئ يـتذكـر مـا اسـتفدنـاه فـي ثـنايـا الـبحث مـن بـعض كـلمات الخـطبة عـند 
الم: (وقَــلَّ  مــناقــشة مــوضــوع أصــالــة الجــمال، حــيث اســتشهدنــا هــناك بــقولــه عــليه السّــ
هِ  َقالِـــــِه وبَـــــِريـــــِقِه وبَـــــِصيِص ِديـــــبَاجِـــــ ٍط، وعـــــاله بِـــــَكثرَِة صِـــــ بْغٌ إال وقـــــد أَخـــــذَ مـــــنه بِقسْـــــ صِـــــ
الم (فــهو كــاألزاهــيِر املــبْثُوثَــِة لــم تــربّـِـها أمــطاُر ربــيعٍ وال  وَرْونَــِقِه). وكــذلــك قــولــه عــليه السّــ
شـــموُس قَـــيٍْظ)، وبـــيّنا كـــيف أن الـــطاووس يـــعلو بجـــمال تـــكويـــنه عـــلى الـــبيئة ويـــتجاوز 


واقعها، مما يفضي بنا إلى القول بأصالة الجمال. 

فــهاهــنا نــاحــيتان، أوالهــما: تــجاوز الــبيئة، وثــانــيتهما: أصــالــة الجــمال. وقــد اســتبطن 
الم كــلتا الــناحــيتني بــصورة مــكثفة وعــميقة. ومــا يــهمنا هــنا هــو  كــالم اإلمــام عــليه السّــ
الــــناحــــية األولــــى بــــالــــخصوص الرتــــباطــــها بــــاملــــيدان الــــعلمي، حــــيث نجــــد أن الخــــطبة 
تســـتبطن مـــوقـــفا نـــظريـــا مـــن مـــسألـــة الـــعالقـــة بـــني الـــبيئة واألحـــياء، فـــتضرب لـــنا مـــثال 
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بالطاووس لتدلل بذلك على حقيقة تجاوز بعض األحياء لبيئتها، وسموها عليها.

وأمـاالـناحـية الـثانـية، أي قـضية أصـالـة الجـمال، فـهي تـرتـبط بـاملـيدان الـفلسفي اآلتـي 

ذكره. 

وخـــالصـــة األمـــر فـــيما يـــرتـــبط بـــاملـــيدان الـــعلمي، هـــي أن الخـــطبة تـــلتزم فـــي طـــرحـــها 
الـــطريـــقة الـــعلمية بشـــروطـــها املـــفروضـــة، كـــما أنـــها تـــنص عـــلى املـــنهج الـــعلمي الـــذي 
الـــتزمـــنه، فـــهي إذًا تـــالحـــظ املـــنهج وال تـــكتفي بســـرد الـــوقـــائـــع. هـــذا إضـــافـــة إلـــى أنـــها 


تتبنى - ولو بصورة ضمنية - موقفا نظريا من مسألة عالقة األحياء ببيئتها. 

ثانيًا: امليدان الفلسفي والعقائدي 

أ - نـالحـظ -فـيما يـرتـبط بهـذا املـيدان- أن الخـطبة لـم تـقتصر عـلى الـتوصـيف الـعلمي 
ملـوضـوعـها، بـل إنـها قـامـت بهـذا الـتوصـيف لتسـتخلص مـنه مـا يـبتني عـليه مـن نـتائـج 
الم يســــتنبط مــــن  فــــلسفية ومــــن أغــــراض عــــقائــــديــــة، ولــــذلــــك نجــــد أن اإلمــــام عــــليه السّــــ
الـــــوقـــــائـــــع الـــــعلمية نـــــتيجتني فـــــلسفيتني، أوالهـــــما: قـــــصور الـــــعقل أمـــــام عـــــظمة الخـــــلق. 


وثانيتهما: رجوع األمر إلى مدبّر قادر وحكيم.

فَِة هـــذا عَـــمائِـــُق الـــِفطَِن (...) وأَقَـــلُّ  الم: (فـــكيف تَـــِصُل إلـــى صِـــ مـــن ذلـــك قـــولـــه عـــليه السّـــ

أجزائِه قد أَعَجزَ األوهاَم أن تُدرَِكُه، واأللِسنََة أن تَِصفَُه). 

ه مـا انـقادتْ  نْعِتِه وعـظيمِ قُـدرتِـ وكـذلـك قـولـه: (فـأقـاَم مـن شـواهـِد الـبيّناِت عـلى لـطيِف صَـ

له العقوُل ُمعترِفًة به وُمسلِّمًة له. ونََعَقْت في أسماِعنا دالئُله على َوْحَداِنيَِّتِه).

ب - ذكـــرنـــا أثـــناء حـــديـــثنا حـــول املـــيدان الـــعلمي مـــوقـــف الخـــطبة مـــن قـــضية أصـــالـــة 
الجـمال، وقـلنا أن هـذا املـوضـوع يـرتـبط بـاملـيدان الـفلسفي، وقـد تـوسـعنا فـيه فـي مـنت 


البحث، فال نجد ضرورة لإلعادة، فليراجع هناك. 

يــتبنّي مــن كــل مــاســبق أن الــجانــب الــعقائــدي والــبعد الــفلسفي حــاضــران جــليّان فــي 

منت الخطبة.
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ثالثًا: امليدان الفني واألدبي 

إن هــــذا املــــيدان مــــتشعب الــــجهات مــــتعدد الــــجوانــــب فــــي الخــــطبة، وهــــذا مــــا دعــــانــــا 
لــالقــتصار عــلى بــعض املــميزات الــخاصــة، وإغــفال الــعديــد مــن الــخصائــص األخــرى 


مما يرتبط بفنون البالغة وموسيقى النظم وما يتبع ذلك من نواحٍ مشابهة.


ويمكننا أن ننبّه فيما يرتبط بهذا امليدان إلى املالحظات التالية:

أ - إذا رجـع الـقارئ إلـى مـنت الخـطبة فـإنـه سـرعـان مـا يـشعر بـغنى مـضمونـها، ومـما 
ال شــك فــيه أن غــنى املــضمون يُــعّد مــن الــعوامــل الــتي تــسمو بــالــنص األدبــي، وتــرفــع 


من قيمته املعنوية.

ونــــحن يــــمكننا تــــلّمس غــــنى مــــضمون الخــــطبة مــــن خــــالل ســــعة دائــــرة املــــعارف الــــتي 
الم لتجــلية املــوضــوع الــرئــيس وتــبيان مــعاملــه. فــاملــوضــوع  اســتخدمــها اإلمــام عــليه السّــ
الــرئــيس يــتمثل بــالــطيور، وبجــملة مــن شــؤونــها، واملــقدار األكــبر مــنه يــتعلق بــالــطاووس 
ا. غــــير أن الخــــطبة ولــــكي تُظهــــر مــــوضــــوعــــها بــــأجــــلى صــــوره، نجــــدهــــا قــــد  خــــصوصًــــ
اســـتعانـــت بـــمعارف شـــتى تـــرتـــبط بـــاملـــالبـــس وأصـــنافـــها، وبـــالحـــلي وأنـــواعـــها، وبـــنبات 


األرض وأزهارها، وبأشرعة املراكب ومميزاتها...

واملــــقام يــــضيق عــــن الــــتمثيل لــــكل هــــذه األمــــور، وهــــو ظــــاهــــر جــــلي فــــي مــــنت الخــــطبة، 

فيمكن الرجوع إليه هناك.

وال يـخفى بـعد ذلـك مـا لهـذا الـتنويـع مـن أثـر فـي إغـناء الـنص وفـي تـلويـن مـحتويـاتـه، 

مما يحبوه بفوائد معرفية، وبتشويق أدبي ومتعة فنية.

ب - ال شــــك فــــي أن مــــا بــــيّناه فــــي الــــنقطة الــــسابــــقة مــــن غــــنى املــــضمون يســــتدعــــي 
لـــلتعبير عـــنه ثـــروة لـــفظية واســـعة، وهـــذا مـــا جـــعل الخـــطبة تشـــتمل عـــلى معجـــم لـــغوي 


كبير، يغطي مساحات مختلفة من حقول املعاني.

ويـكفينا لـلتدلـيل عـلى ذلـك أن نـمثّل بـحقل واحـد مـن هـذه الـحقول، وهـو الـحقل املـتعلق 
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بجـمال املـنظور ومـا يـرتـبط بـه مـن شـكل ولـون، عـلى أنـنا ورومًـا لـالخـتصار، سـنكتفي 

بإيراد بعض نماذج هذا الحقل دون استيعابها.


وهذه نبذة منها:

الم: (ونَــَسَقها عــلى اخــتالفِــها فــي األصــابــيغِ...)، (فــمنها مــغموٌس فــي  قــال عــليه السّــ
َد ألـوانَـه فـي أحـسِن تَـنِْضيٍد...)،  يِه...)، (ونَـضَّ قَـالِـِب لـوٍن ال يَـُشوبُـُه غـيُر لَـْوِن مـا غُـِمَس فِـ
ِه خـالِـصَ  موسِـ ِه وشُـ ليْها مـن عَـجيِب دارَاتِـ ٍة، ومـا أُنْـِبَت عَـ (تَـَخاُل قَـَصبَُه مَـَداِرَي مـن فِـضَّ
َلِل، أو مُـــونِـــِق عَـــْصِب الـــيََمِن...)، (فـــهو  يِّ الحُـــ َمْوشِـــ ِد...)، (فـــهو كَـــ َلِذ الـــزَّبَـــرْجَـــ الـــِعْقيَاِن وفِـــ
ةٌ  عِ الـــُعْرِف قَـــنْزُعَـــ كـــفُُصوٍص ذاِت ألـــواٍن قـــد نُـــطَِّقْت بـــالـــلَُّجنْيِ املُــَـكلَِّل...)، (َولَـــُه فـــي مَـــْوضِـــ
دَّةِ  ِه وشِــ ـُه يُــَخيَُّل لِــَكثرَِة مــائِــ يَِّة...)، (إال أَنّـَ َمِة الــيََمانِــ ِصبْغِ الــَوسِــ اةٌ...)، (كَــ ـ خــضراُء مُــَوشّـَ
ِه فـي سـوادِ  ِه...)، (أبـيُض يِـَقٌق...)، (فـهو بِـبَياضِـ ٌة بِـ ْمتَزِجَـ رَةَ مُـ بَـريـِقِه أن الـُخْضرَةَ الـناضِـ
َقالِـِه وبَـريـِقهِ  ٍط، وعَـالهُ بِـَكثرَِة صِـ بْغٌ إال وقـد أخـذَ مـنُه ِبِقسْـ مـا هـنالـك يَأْتَـلُِق...)، (وقَـلَّ صِـ


وبَِصيِص ِديْبَاِجِه َوَرْونَِقِه)...

إنــــها نــــماذج مــــجتزأة مــــن الخــــطبة، ولــــكنها مــــع ذلــــك تــــكفي لــــلتدلــــيل عــــلى غــــنى املــــنت 
بـالـكلمات والـتراكـيب املـعبّرة خـير تـعبير عـن جـمال املـنظور وخـصائـصه، مـما يـؤسـس 
لــــلغة راقــــية ومــــصطلحات شــــامــــلة تــــنفع الــــفنان الــــتشكيلي والــــناقــــد الــــفني فــــي مــــقام 


التعبير عن املوضوعات الجمالية ووصفها.

ولــعله آن األوان - بــعد هــذه الــقرون املــتطاولــة - لــكي نــلتفت إلــى وجــه آخــر مــن وجــوه 
الم أال وهـو وجـه (عـالِـم الجـمال) والـذي لـم  عـظمة اإلمـام عـلي بـن أبـي طـالـب عـليه السّـ
يحـظ مـن الـعنايـة واالهـتمام حـتى بـأقـل الـقليل. وقـد وضـعنا عـبارة (عـالـم الجـمال) بـني 


مزدوجني ألننا أردنا بها املعنى األعم، وليس املعنى اإلصطالحي الحديث.

ج - إن أحـد مـواطـن السحـر فـي الخـطبة يـكمن فـي تـعدد الـلقطات للمشهـد الـواحـد، 
وذلــك لــكي يتجــلى املــوصــوف بــأوســع صــورة، ويظهــر بــأكــمل ظــهور، ومــن هــذا الــباب 
ِه، فـيَسُقُط تَـتَْرى، ويَـنْبُتُ  ُر مـن ريـِشِه، ويَـْعرى مـن لِـبَاسِـ الم: (وقـد يتحسّـَ قـولـه عـليه السّـ
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ِتبَاًعا، فَيَنَْحتُّ ِمن َقَصِبِه انِْحتَاَت أوراِق األغصاِن...).

فـــانـــظر كـــيف تـــعددت صـــور الـــتعبير عـــن مشهـــد ســـقوط ريـــش الـــطاووس عـــبر حـــركـــة 
) حـيث تـشير  األفـعال املـضارعـة ومـتعلقاتـها، وهـي (يتحسـر- يـعرى – يـسقط - يـنحتُّ


العبارات جميعها إلى املراد عينه، ولكن من خالل صور مختلفة وظالل متنوعة.

ِنيٌّ  بَّْهتَُه بِـما أنْـبَتَِت األرُض قُـْلَت جَـ الم: (فـإْن شَـ ومـن هـذا الـقبيل أيـًضا قـولـه عـليه السّـ
َلِل، أو مُـــونِـــقِ  يِّ الحُـــ َمْوشِـــ رِة كـــلِّ ربـــيعٍ. وإن ضـــاهـــيْتَُه بـــاملـــالبِـــِس فـــُهَو كَـــ ِنيَ مِـــن زهْـــ جُـــ
لِيِّ فـهو كـفُُصوٍص ذاِت ألـواٍن...). فـإنـنا نجـد هـنا -  عَـْصِب الـيََمِن. وإن شـاكـلتَه بـالحُـ
الم: (شـــبّهته -  كـــما فـــي الـــنص الـــسابـــق - تـــلويـــنًا تـــعبيريًـــا يـــتمثل فـــي قـــولـــه عـــليه السّـــ
ضـاهـيته - شـاكـلته)، ولـكننا نجـد إضـافـة إلـى ذلـك عـملية اسـتقصاء للمشـبَّه بـه، وتـتّبع 
لــوجــوهــه، حــيث نــرى املشــبّه الــواحــد وهــو الــطاووس، قــد شــبّه مــرة بــما تــنبت األرض، 
وأخــرى بــاملــالبــس، وثــالــثة بــالحــلي..، األمــر الــذي يــثري الــوصــف، ويــوســع مــن حــدود 
صـورة املـوصـوف، لتظهـر هـذه الـصورة وقـد انـطوت عـلى أبـدع مـا تـنبت األرض، وعـلى 
أفخـــــر الحـــــلي، وعـــــلى أزهـــــى الحـــــلل، فـــــتبلغ بـــــذلـــــك ذروة الجـــــمال وتـــــنتهي إلـــــى غـــــايـــــة 


الشمول.

د - نلحـــظ إحـــدى الـــلمسات الـــفنية الـــرفـــيعة للخـــطبة فـــي عـــملية الـــترقـــي بـــاملـــوصـــوف 

الواقعي إلى ما فوق الواقع املألوف، ليَظهر بذلك مبلغُ كماله وغرابُة حقيقته.

ٍط، وعَــالهُ بِــَكثرَةِ  بْغٌ إال وقــد أخــذَ مــنُه ِبِقسْــ الم: (وقَــلَّ صِــ ومــن أمــثلة ذلــك قــولــه عــليه السّــ
ِه َوَرْونَــِقِه)، فــإنــك تجــد هــنا مخــلوقًــا قــد فــاق بــصفاتــه  َقالِــِه وبَــريــِقِه وبَــِصيِص ِديْــبَاجِــ صِــ
ومــظاهــر جــمالــه كــل واقــع، فــهو مــن جــهة يــكاد يجــمع كــل صــبغ تــقع عــليه الــعني فــي 
دنــيا الــطبيعة، ولــكنه مــن جــهة أخــرى يــعلو عــلى جــميع تــلك األصــباغ بــكثرة صــقالــه، 
وبـريـقه، وبـصيص ديـباجـه، ورونـقه. مـما يـجعل عـناصـر الجـمال لـدى الـطاووس تـسمو 
عـلى مـثيالتـها لـدى الـكائـنات األخـرى، حـتى تـبدو وكـأنـها تـنتمي إلـى أفـق أخـر بـعيد 


املسافة عن كل الواقع املشهود. 
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ــَها أَمْـــطَارُ  الم: (فـــُهَو كـــاألزاهـــيِر املـــبْثُوثَـــِة لـــْم تُـــَربّـِ ومـــن أمـــثلة ذلـــك أيـــضا قـــولـــه عـــليه السّـــ
الم زخـــرفـــة الـــطاووس وتـــشكيله الـــلونـــي  ُموُس قَـــيْظ)، حـــيث شـــبّه عـــليه السّـــ َربِـــيعٍ واَلَ شُـــ
بـاألزاهـير املـبثوثـة، غـير أن األزاهـير املـعروفـة تـعتمد فـي تـكّونـها وفـي سـيرورة تـفتحها 
عـــلى حـــرارة الـــشمس وأمـــطار الـــسماء، بـــينما نجـــد أن أزاهـــير الـــطاووس تظهـــر إلـــى 
الـــوجـــود مـــن غـــير حـــاجـــة ال إلـــى شـــمس وال مـــطر، فـــهي تنتســـب إلـــى واقـــع يـــعلو عـــلى 
الـواقـع املـحسوس، وتـحكمها قـوانـنُي تـتجاوز قـوانـينَه، فـكأنـما هـي قـد هـبطت مـن عـالـم 


املثل لتزيّن جسم الطاووس، وتجّمل مظهره.

نْ  وهـــذا لـــعمري فـــن مســـتقى مـــن منهـــل آيـــة الـــنور، حـــيث يـــقول ســـبحانـــه: {...يُـــوقَـــُد مِـــ
يٍَّة يَـَكاُد زَيْـتَُها يُـِضيُء َولَـْو لَـْم تَـْمَسْسُه نَـاٌر نُـورٌ  يٍَّة واَل غَـْربِـ رْقِـ ٍة زَيْـتُونَـٍة ال شَـ رٍَة مُـبَارَكَـ َشجَـ


.( 1َعَلى نُوٍر }(

فـــاآليـــة تـــضرب لـــنا مـــثالً بشجـــرة غـــريـــبة عـــن أبـــصارنـــا جـــديـــدة عـــلى مـــسامـــعنا، إنـــها 
شجــــرة ال تــــنتمي ال إلــــى شــــرق وال إلــــى غــــرب، وإنــــما تــــنبت فــــي الــــالمــــكان، كــــما أن 


زيتها يكاد يضيء بذاته من غير حاجة إلى نار.

واآليــة تــعّلمنا بــذلــك أن نــور اهلل ســبحانــه يــتنزه عــن التشــبيه بــاملــحسوســات، ولــكن عــند 
الــتنزل ألجــل مــقتضيات الــتقريــب والــتفهيم، فــإنــه ال بــد حــينئذ مــن الــترقــي بــاملشــبّه بــه 
إلـــى أعـــلى املســـتويـــات املـــمكنة مـــن التجـــريـــد، وإلـــى أقـــصى الـــدرجـــات املـــحتملة مـــن 


الكمال.

وبـاألسـلوب ذاتـه تـعّلمنا خـطبة (الـطاووس) بـدورهـا أنـه هـنالـك حـتى بـني املخـلوقـات مـن 
كــائــنات عــالــم املــادة مــا هــو عــصي عــلى التشــبيه بــاملــألــوف مــن املــحسوســات، فــكيف 


إذًا بخالقها ومبدع صورتها؟!

يـتبني مـما تـّم اسـتعراضـه فـي املـياديـن الـثالثـة مـعنى مـا ذكـرنـاه مـن اتـصاف الخـطبة 
الم إلــــى الــــدمــــج بــــني وقــــائــــع الــــعلم  بــــسمة (الــــجامــــعية)، حــــيث عــــمد اإلمــــام عــــليه السّــــ

1 - النور: من اآلية35.
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د، يـــمثل الـــعلم بـــأدق مـــعانـــيه،  وحـــقائـــق الـــفلسفة وفـــنون األدب فـــي حـــقل مـــعرفـــي مـــوحّـــ
والــفلسفة بــأعــمق تجــلياتــها، واألدب بــأبــهى صــوره، األمــر الــذي يــضعنا أمــام مــدرســة 
فـــكريـــة خـــاصـــة، هـــي بـــنت عـــقيدة الـــتوحـــيد، والـــتي تـــتناغـــم فـــيها الـــوحـــدة مـــع الـــكثرة، 
وتــتالئــم لــديــها الــكثرة مــع الــوحــدة، وذلــك خــالفًــا لــلمدارس التجــزيــئية املــتداولــة، والــتي 

تشطر وحدة الحقيقة، وتفصل بني حقول املعرفة واضعة بينها الحواجز والسدود.

ولـــقد كـــان حـــريًـــا بـــنا عـــبر تـــاريـــخنا الـــثقافـــي الـــطويـــل أن نـــتعلم دروس هـــذه املـــدرســـة 
الـــتوحـــيديـــة، ونـــعمم طـــريـــقتها، لـــيكون ألمـــتنا أمـــة الـــقرآن، نـــهجها الـــخاص وأســـلوبـــها 


املميز.

لـكننا ولشـديـد أسـف، قـد جـلبنا ألنـفسنا الحـرمـان، ورمـينا بـأيـديـنا إلـى مـهاوي الجهـل، 
بـعضنا عـن تـقصير وتـهاون، وآخـرون بـدافـع الـعصبية والـحقد..، ولـتفصيل املـقال فـي 


هذا املجال مقام آخر.

وهـا نـحن بـعد هـذه الـتوطـئة نـضع مـنت الخـطبة بـني يـدي الـقارئ الـكريـم، عـّلنا نُـساهـم 

بمقدار وسعنا في محاولة الخروج عن صفة التقصير، واالبتعاد عن نزعة التهاون.
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خطبة الّطاووس 


من خطبة ألمير املؤمنني علي بن أبي طالب عليه الّسالم


( 1يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس(

دِ  َواهِــ ْن شَــ ات، فأَقَــاَم مِــ رَكَــ اكِــن َوِذي حَــ يََوان َومَــَوات، َوسَــ ْن حَــ ْلقاً عَــجِيباً مِــ ُهْم خَــ  ابْــتََدعَــ
لَِّمةً  ِه، َوُمسْـ ْعتَرِفَـًة بِـ ِه، مَـا انْـَقاَدْت لَـُه الْـُعُقوُل مُـ ِظيمِ قُـْدرَتِـ نَْعِتِه، َوعَـ الْـبَيِّنَاِت عَـَلى لَـِطيِف صَـ
َورِ  ْن مُـــــْختَلِِف صُـــــ )، َومَـــــا ذََرأَ مِـــــ يَِّتِه( َدانِـــــ ُلُه عَـــــَلى َوحْـــــ نَا َدالَئِـــــ 2لَـــــُه، َونَـــــَعَقْت فِـــــي أَْســــــَماعِـــــ

نْ  َها، مِــ ي أعْــالَمِــ َها، َوَرَواسِــ ُروَق فِــَجاجِــ اِديــَد االْرِْض، َوخُــ َكنََها أَخَــ ) الّـَـِتي أَسْــ 3االَْطْــيَاِر(

)، َومُــــرَفْــــرِفَــــةٍ  يْئَاٍت مُــــتَبَايِــــنٍَة، مُــــَصرَّفَــــٍة فِــــي زِمَــــامِ الــــتَّْسِخيِر( ِنَحة مُــــْختَلِفَة، َوهَــــ 4ذَاِت أَجْــــ


ِبأَْجِنَحِتَها ِفي َمَخاِرِق اْلَجوِّ املُنفَِسحِ َواْلفََضاِء املُنفَِرجِ.

لَ  َقاِق مَـــــفَاصِـــــ بََها فِـــــي حِـــــ ــــ َرة، َورَكّـَ َور ظَـــــاهِـــــ وَّنَـــــَها بَـــــْعَد إِذْ لَـــــْم تَـــــُكْن فِـــــي عَـــــجائِـــــِب صُـــــ كَـــــ
َعَلُه يَــــِدفُّ  فُوفــــاً، َوجَــــ ْلِقِه أَْن يَــــْسُمَو فِــــي الْــــَهَواِء خُــــ )، َومَــــنَعَ بَــــْعَضَها بِــــَعبَالَــــِة خَــــ 5مُــــْحتَجِبَة(

نَْعِتِه; فَـِمنَْها  ِه، َوَدقِـيِق صَـ َلِطيِف قُـْدرَتِـ ) بِـ ابِـيغِ( ِتالَفِـَها فِـى االْصَـ 6َدفِـيفاً، َونَـَسَقَها عَـَلى اخْـ

1 - نهج البالغة، خطب اإلمام علي عليه الّسالم، ج 2، خطبة رقم 165، شرح الشيخ محمد عبده.
2 - نعقت من نعق بغنمه -كمنع- صاح.

3 - ذرأ: خــــلق. واألخــــاديــــد: -جــــمع أخــــدود-: الــــشق فــــي األرض، والخــــروق -جــــمع خــــرق-: األرض الــــواســــعة 
تتخـرق فـيها الـريـاح. والـفجاج-جـمع فـج-: الـطريـق الـواسـع وقـد يسـتعمل فـي مـتسع الـفال. واألعـالم: جـمع عـلم 

بالتحريك، وهو الجبل.
4 - يـصرفـها الـله فـي أطـوار مـختلفة: تـنتقل فـيها بـزمـام تـسخيره واسـتخدامـه لـها فـيما خـلقها ألجـله. ومـرفـرفـة: 

من رفرف الطائر بسط جناحيه. والمخارق: -جمع مخرق-: الفالة، وشبه الجو بالفالة للسعة فيهما.
5 - الـحقاق: -كـكتاب- جـمع حـق بـالـضم: مـجتمع الـمفصلين، واحـتجاب الـمفاصـل: اسـتتارهـا بـاللحـم والجـلد. 
والـعبالـة: الـضخامـة. ويـسمو: يـرتـفع. وخـفوفـا: سـرعـة وخـفة. ودفـيف الـطائـر: مـروره فـويـق األرض، أو أن يحـرك 

جناحيه ورجليه في األرض. ويدف: بضم الدال.
6 - نــسقها: رتــبها. واألصــابــيغ: جــمع أصــباغ - بــفتح الــهمزة - جــمع صــبغ بــالكســر وهــو الــلون أو مــا يــصبغ 

به.
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نَْها مَــْغُموٌس فِــي لَــْونِ  ) لَــْون الَ يَــُشوبُــُه غَــيُْر لَــْوِن مَــا غُــِمَس فِــيه، َومِــ 1مَــْغُموٌس فِــي قَــالَــِب(


َق ِبِخالَِف َما ُصِبغَ ِبِه. ِصبْغ َقْد طُوِّ

َد أَْلَوانَُه ِفي أَْحَسِن  َوِمْن أَْعَجِبَها َخْلقاً الطَّاُووُس، الَِّذي أََقاَمُه ِفي أَْحَكمِ تَْعِديل، َونَضَّ

)، ِبَجنَاحٍ أَْشَرَج َقَصبَُه، َوذَنَب أَطَاَل َمْسَحبَُه. 2تَنِْضيد(

ْلعٌ َداِريٌّ  ــُه قِـــ ) َكأَنّـَ ِه( ِه مُـــِطالًّ عَـــَلى َرأْسِـــ َما بِـــ ْن طَـــيِِّه، َوسَـــ رَهُ مِـــ 3إذَا َدَرَج إلَـــى االُْنْـــثَى نَشَـــ


َعنََجُه نُوِتيُُّه.

إفْـَضاِء الـدِّيَـَكِة، َويَُؤرُّ بِـُمالَقَـَحٍة أَرَّ الْـفُُحولِ  يَـْختَاُل ِبأَلْـَوانِـِه، َويَـِميُس بِـزَيَـفَانِـِه، يُـفِْضي كَـ
ِعيفِ  َمْن يُـِحيُل عَـلى ضَـ )، الَ كَـ ْن ذلِـَك عَـَلى مُـَعايَـنَة( يُلَك مِـ رَاِب. أُحِـ ) فـي الـضِّ 5امْلُـْغتَلَِمِة( 4

)، فَــتَِقُف فــي  ُعُه( ـُه يُــْلِقحُ بِــَدمْــَعة تَــْسفَُحَها مَــَدامِــ ُم أَنّـَ زَعْــمِ مَــْن يَــزْعُــ اَن كَــ نَاِدِه، َولَــْو كَــ 6إسْــ

َوى الــــدَّمْــــعِ  ل سِــــ ْن لِــــَقاحِ فَحْــــ فُونِــــِه، وأَنَّ أُنْــــثَاهُ تَــــطَْعُم ذلِــــَك، ثُــــمَّ تَــــِبيُض الَ مِــــ فَّتَي جُــــ ضَــــ

1 - الــقالــب: مــثال تــفرغ فــيه الــجواهــر لــتأتــي عــلى قــدره. والــطائــر ذو الــلون الــواحــد كــأنــما أفــرغ فــي قــالــب مــن 
بغ  الــلون. وقــولــه (قــد طــوق): أي جــميع بــدنــه بــلون واحــد إال لــون عــنقه فــأنــه يــخالــف ســائــر بــدنــه كــأنــه طــوق صِــ

لحليته.
2 - الـتنضيد: الـنظم والـترتـيب. وقـولـه (أشـرج قـصبه): أي داخـل بـين آحـاده ونـظمها عـلى اخـتالفـها فـي الـطول 

والقصر وإذا مشى إلى أنثاه ليسافدها نشر ذلك الذنب بعد طيّه.
3 - سـما بـه: أي ارتـفع بـه، أي رفـعه مـطالً عـلى رأسـه، أي مشـرفًـا عـليه كـأنـه يـظلله. والـقلع: -بكسـر فـسكون- 
شـــراع الـــسفينة. وعـــنجه: جـــذبـــه فـــرفـــعه، مـــن عـــنجت الـــبعير إذا جـــذبـــته بخـــطامـــه فـــرددتـــه عـــلى رجـــليه. ويـــختال: 
يـعجب. ويـميس: يـتبختر بـزيـفان ذنـبه. وأصـل الـزيـفان الـتبختر أيـًضا ويـريـد بـه هـنا حـركـة ذنـب الـطاووس يـمينًا 

وشماالً.
4 - يــفضي: أي يــسافــد أنــثاه كــما تــسافــد الــديــكة جــمع ديــك. ويــؤر: -كيشــد- أي يــأتــي أنــثاه. بــمالقــحة: أي 
مــسافــدة يــفرز فــيها مــادة تــناســلية مــن عــضو الــتناســل يــدفــعها فــي رحــم قــابــل. والــمغتلمة: عــلى صــيغة اســم 

الفاعل، من اغتلم إذا غلب للشهوة. والضراب: لقاح الفحل ألنثاه
5 - أي إن لم يكفك الخبر فإني أحّولك عنه إلى المعاينة فاذهب وعاين تجد صدق ما أقول.

6 - تــسفحها: أي تــرســلها أوعــية الــدمــع. وضــفة الــجفن: اســتعارة مــن ضــفتي النهــر بــمعنى جــانــبيه. وتــطعم 
ذلـك: -كـتعلم- أي تـذوقـه كـأنـها تـترشـقه. ولـقاح الفحـل: -كـسحاب-: مـاء الـتناسـل يـلقح بـه األنـثى. والـمنبجس: 

النابع من العين.
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)؟  1امْلُنبَجِِس، مَلَا َكاَن ذلَِك بَأَْعَجَب ِمْن ُمطَاَعَمِة اْلُغرَاِب(

الِــصَ  ِه خَــ ُموسِــ ِه َوشُــ ْن عَــجِيِب َدارَاتِــ َليَْها مِــ ة، َومَــا أُنْــِبَت عَــ ْن فِــضَّ تَــَخاُل قَــَصبَُه مَــَداِرَي مِــ
رَةِ  ْن زَهْـ ِنىَ مِـ ِنىٌّ جُـ بَّْهتَُه بِـَما أَنْـبَتَِت االَْرُْض قُـْلَت: جَـ ). فَـإْن شَـ ِد( َلذَ الـزَّبَـرْجَـ 2الْـِعْقيَاِن، َوفِـ

ُمونِــِق عَــْصِب الَــيَمِن،  ) أَْو كَــ َلِل( يِّ اْلحُــ َمْوشِــ البِــِس فَــُهَو كَــ يْتَُه بِــاملْــ اهَــ إْن ضَــ )، َو لِّ َربِــيع( 4كُــ 3


.( إْن َشاَكْلتَُه ِباْلُحلِيِّ فَُهَو َكفُُصوٍص ذَاِت أَْلَوان، َقْد نُطَِّقْت ِباللَُّجنْيِ امْلَُكلَِّل( 5َو

َمالِ  كاً لِجَـــ احِـــ يُه، فَـــيَُقْهِقُه ضَـــ نَاحَـــ )، َويَـــتََصفَّحُ ذَنَـــبَُه َوجَـــ 6يَـــْمِشي مَـــْشيَ امْلَـــرِحِ اْلــــُمْختَاِل(

ِمِه زَقَــا مُــْعواِلً بِــَصْوت يَــَكادُ  ); فَــإذَا رَمَــى بِــبََصرِِه إِلَــى قَــَوائِــ ِه( احِــ ابِــيغِ وِشَــ ْربَــالِــِه َوأَصَــ 7سِــ

َقَوائِــــمِ الــــدِّيَــــَكةِ  ْمٌش كَــــ َمُه حُــــ ِعِه، الِنَّ قَــــَوائِــــ ـــ ُد بِــــَصاِدِق تَــــَوجّـُ ِتَغاثَــــِتِه، َويَْشهَــــ ِن اسْــــ يُــــِبنُي عَــــ

1 - لـــما كـــان ذلـــك بـــأعـــجب: أي لـــو صـــح ذلـــك الـــزعـــم فـــي الـــطاووس لـــكان لـــه نـــظير فـــيما زعـــموا فـــي مـــطاعـــمة 
الـغراب وتـلقيحه النـثاه حـيث قـالـوا إن مـطاعـمة الـغراب بـانـتقال جـزء مـن الـماء المسـتقر فـي قـانـصة الـذكـر إلـى 
األنـثى تـتناولـه مـن مـنقاره. والـمماثـلة بـين الـزعـمين فـي عـدم الـصحة. ومـنشأ الـزعـم فـي الـغراب إخـفاؤه لـسفاده 

حتى ضرب المثل بقولهم: أخفى من سفاد الغراب
2 - الـقصب -جـمع قـصبة- هـي عـمود الـريـش. والـمداري -جـمع مـدرى بكسـر الـميم- قـال ابـن االثـير الـمدرى 
والـمدراة مـصنوع مـن حـديـد أو خشـب عـلى شـكل سـن مـن أسـنان المشـط وأطـول مـنه يسـرح بـه الـشعر الـمتلبد 
ويســتعمله مــن ال مشــط لــه. والــدارات: هــاالت الــقمر. والــعقيان: الــذهــب الــخالــص أو مــا يــنمو مــنه فــي مــعدنــه. 
وفــــلذ -كــــعنب- جــــمع فــــلذة بــــمعنى الــــقطعة. ومــــا أنــــبت مــــعطوف عــــلى قــــصبه. والتشــــبيه فــــي بــــياض الــــقصب 

والصفرة والخضرة في الريش.
3 - جنى أي مجتنى جمع كل زهر النه جمع كل لون.

4 - الموشى: المنقوش المنمنم على صيغة اسم الفاعل. والعصب -بالفتح-: ضرب من البرود منقوش.
5 - جــعل الــلجين -وهــو الــفضة- مــنطقة لــها. والــمكلل: الــمزيــن بــالــجواهــر. فــكما تــمنطقت الــفصوص بــالــلجين 

كذلك زين اللجين بها.
6 - المرح -ككتف- المعجب والمختال الزاهي بحسنه.

7 - السـربـال: الـلباس مـطلًقا أو هـو الـدرع خـاصـة والـوشـاح نـظامـان مـن لـؤلـؤ وجـوهـر يـخالـف بـينهما ويـعطف 
أحــدهــما عــلى اآلخــر بــعد عــقد طــرفــه بــه حــتى يــكونــا كــدائــرتــين إحــداهــما داخــل األخــرى كــل جــزء مــن الــواحــدة 
يــقابــل جــزءا مــن قــريــنتها ثــم تــلبسه الــمرأة عــلى هــيئة حــمالــة الــسيف، وأديــم عــريــض مــرصــع بــالــجواهــر يــلبس 

كذلك ما بين العاتق والكشح.
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.( 1اْلِخالَِسيَِّة(

ٌة خَـْضرَاءُ  عِ الْـُعْرِف قُـنْزُعَـ )، َوَلـُه ِفـي َمـْوِضـ ِفيٌَّة( يِصيٌَة َخـ ِه ِصـ اقِـ ْن ظـُنْبُوِب َسـ َمْت ِمـ 2َوَقـْد نََجـ

َمةِ  ِصبْغِ الْـــــَوسِـــــ يُْث بَـــــطْنُُه كَـــــ ا إلَـــــى حَـــــ نُِقِه كـــــاالْبْـــــِريـــــِق، َومَـــــَغرزُهَـــــ َرُج عَـــــ )، َوَمخْـــــ اةٌ( ــــ 3مُـــــَوشّـَ

 ;( َم( ٍر أَْسحَــ ـُه مُــتََلفِّعٌ ِبِمْعجَــ )، وََكأَنّـَ َقال( ْرآةً ذَاَت صِــ ِريــرَة مُــْلبََسة مِــ )، أَْو َكحَــ يَِّة( 6اْلـــيَـَمانِــ 5 4

ٌة بِــِه، َومَــعَ فَــتْقِ  رَةَ مُــْمتَزِجَــ دَِّة بَــِريــِقِه، أَنَّ الْــُخْضرَةَ الــنَّاضِــ ـُه يُــَخيَُّل لِــَكثْرَِة مَــائِــِه، َوشِــ إالَّ أنّـَ
َوادِ  ِه فِـي سَـ بَيَاضِـ )، أَبْـيَُض يَـِقٌق، فَـُهَو بِـ تََدقِّ الْـَقَلمِ فِـي لَـْوِن األَقْـُحَواِن( طٌّ َكُمسْـ ْمِعِه خَـ 7سَـ


.( 8َما ُهنَالَِك يَأْتَلُِق(

هِ  َقالِـِه َوبَـِريـِقِه، َوبَـِصيِص ِديـبَاجِـ َكثْرَِة صِـ الَهُ بِـ )، َوعَـ ط( نُْه ِبِقسْـ ذَ مِـ بْغٌ إالَّ َوقَـْد أَخَـ 9َوقَـلَّ صِـ

ُموُس قَــيْظ.  )، واَلَ شُــ ـَها أَمْــطَاُر َربِــيعٍ( )، لَــْم تُــَربّـِ يِر امْلَــبْثُوثَــِة( االَْزَاهِــ )، فَــُهَو كَــ 12َوَرْونَــِقِه( 11 10

1 - زقــا يــزقــو: صــاح، وأعــول فــهو مــعول رفــع صــوتــه بــالــبكاء يــكاد يــبين أي يــفصح عــن اســتغاثــته مــن كــراهــة 
قــوائــمه أي ســاقــيه. حــمش - جــمع أحــمش - أي دقــيق. والــديــك الــخالســي - بكســر الــخاء - هــو الــمتولــد بــين 

دجاجتين هندية وفارسية.
2 - وقـد نجـمت أي نـبتت مـن ظـنبوب سـاقـه أي مـن حـرف عـظمه األسـفل صـيصية وهـي شـوكـة تـكون فـي رجـل 

الديك. والظنبوب -بالضم- كعرقوب: عظم حرف الساق.
3 - الــقنزعــة -بــضم الــقاف والــزاي - بــينهما ســكون-: الــخصلة مــن الــشعر تــترك عــلى رأس الــصبي ومــوشــاة: 

منقوشة.
4 - مـغرزهـا: الـموضـع الـذي غـرز فـيه الـعنق مـنتهيا إلـى مـكان الـبطن لـونـه كـلون الـوسـمة وهـي نـبات يـخضب 

به، أو هي نبات النيل الذي منه صبغ النيلج المعروف بالنيلة.
5 - الصقال: الجالء

6 - المعجـر - كـمنبر -: ثـوب تعتجـر بـه الـمرأة فـتضع طـرفـه عـلى رأسـها ثـم تـمر الـطرف اآلخـر مـن تـحت ذقـنها 
حــــتى تــــرده إلــــى الــــطرف االول فــــيغطى رأســــها وعــــنقها وعــــاتــــقها وبــــعض صــــدرهــــا وهــــو مــــعنى الــــتلفع هــــهنا. 

واالسحم االسود.
7 - األقحوان: البابونج. واليقق -محركا- شديد البياض 

8 - يلمع.
9 - نصيب.

10 - عاله أي فاق اللون الذي أخذه نصيبًا منه بكثرة جالئه. والبصيص: اللمعان. والرونق: الحسن.
11 - األزاهير: جمع أزهار جمع زهر.

12 - لم تربها، فعل من التربية. والقيظ: الحر.
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بَاعـاً، فَـيَنَْحتُّ  )، َويَـنْبُُت تِـ ِه، فَـيَْسُقُط تَـتَْرى( ْن لِـبَاسِـ )، َويَـْعَرى مِـ ْن ِريـِشِه( ُر مِـ 2َوقَـْد يَتََحسّـَ 1

َهيْئَِتِه قَــــبْلَ  تَّى يَــــُعوَد كَــــ ياً حَــــ ُق نَــــامِــــ )، ثُــــمَّ يَــــتاَلَحَــــ ْن قَــــَصِبِه انْــــِحتَاَت أَْوَراِق االَْغْــــَصاِن( 3مِــــ


ُسُقوِطِه، الَ يَُخالُِف َسالَِف أَْلَواِنِه، واَلَ يََقعُ َلْوٌن ِفي َغيِْر َمَكاِنِه ؟

ـًة،  ِديّـَ ـًة، َوتَــارَةً خُــْضرَةً زَبَــرْجَــ ْمرَةً َورِْديّـَ َعرَاِت قَــَصِبِه أَرَتْــَك حُــ ْن شَــ ْعرَةً مِــ إذَا تَــَصفَّْحَت شَــ َو

.( 4َوأَْحيَاناً ُصفْرَةً عْسَجِديًَّة(

تَنِْظمُ  )، أَْو تَــبُْلُغُه قَــرَائِــحُ الْــُعُقوِل، أَْو تَسْــ َمائِــُق الْــِفطَِن( فَِة هــذَا عَــ 5فَــَكيَْف تَــِصُل إلَــى صِــ


َوْصفَُه أَْقَواُل اْلَواِصِفنَي؟؟

رَ  بَْحاَن الّـَـِذي بَهَــ ُه، َواالَْلْــِسنََة أَْن تَــِصفَُه ؟ فَسُــ اَم أَْن تُــْدرِكَــ زَ االَْوهَــ ِه قَــْد أَْعجَــ زَائِــ َوأَقَــلُّ أَجْــ
َلوَّنــــاً،  ـــفاً مُــــ ُدوداً مُــــَكوَّنــــاً، َوُمؤَلّـَ تُْه َمحْــــ الَّهُ لِــــْلُعيُوِن، فَأَْدرَكَــــ ْلٍق جَــــ ِف خَــــ ْن َوصْــــ ) عَــــ 6الْــــُعُقوَل(


َوأَْعَجزَ االَْْلُسَن َعْن تَْلِخيِص ِصفَِتِه، َوَقَعَد ِبَها َعْن تَأِْديَِة نَْعِتِه ؟

ْلِق الْـــــِحيتَانِ  ْن خَـــــ ) َوالْـــــَهَمَجِة إلَـــــى مَـــــا فَـــــْوقَـــــُهَما مِـــــ بَْحاَن مَـــــْن أَْدمَـــــجَ قَـــــَوائِـــــَم الـــــذَّرَِّة( 7فَسُـــــ

َمامَ  َعَل اْلحِـ وَح، إاِلَّ َوجَـ ا أَْولَـجَ فِـيِه الـرُّ مَّ بَحٌ مِـ َوالـِفيََلِة ؟ َوَوأَى عَـَلى نَـفِْسِه أاَلَّ يَـْضطَرَِب شَـ

 .( 8َمْوِعَدهُ، َواْلفَنَاَء َغايَتَُه(

1 - يتحسر هو من حسره أي كشفه، أي وقد يكشف من ريشه.
2 - تترى أي شيئا بعد شيء.

3 - ينحت: يسقط وينقشر.
4 - ذهبية.

5 - عمائق جمع عميقة.
6 - بهر العقول: قهرها فردها. وجاله -كحاله-: كشفه.

7 - الـــذرة: واحـــدة الـــذر: صـــغار الـــنمل. والـــهمجة -محـــركـــة- واحـــدة الـــهمج: ذبـــاب صـــغير يـــسقط عـــلى وجـــوه 
الغنم. وقوائمها: أرجلها. وأدمجها: أودعها فيها.

8 - وأى: وعد. والحمام: الموت.
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الفهرس الموضويع آليات الجمال 

الـــغايـــة مـــن وضـــع هـــذا الفهـــرس هـــي جـــمع آيـــات الجـــمال فـــي الـــقرآن الـــكريـــم مـــما لـــه 
ارتــباط مــباشــر بــموضــوع بــحثنا اآلنــف، وتــصنيفها تــصنيفا مــوضــوعــيًا عــلى أســاس 


املضمون املشترك لكل مجموعة من هذه اآليات.

ولــذلــك فــإن هــذا الفهــرس لــم يســتوعــب جــميع اآليــات الــتي تتحــدث عــن الجــمال ومــهما 
كـان غـرض الحـديـث أوغـايـته، بـل اقـتصر عـلى اآليـات ذات الـصلة بـالجـمال مـن حـيث 
هــو مــوضــوع مــن مــوضــوعــات الــرؤيــة الــكونــية، وبــما يــتضمن مــن دالالت عــلى املــبدع 
الـــحكيم. كـــل ذلـــك بشـــرط أن يـــكون املـــوضـــوع الجـــمالـــي ظـــاهـــرا ظـــهورا بـــيّنا فـــي اآليـــة 
الـــقرآنـــية، ولـــيس مقحـــما إقـــحامـــا مـــن خـــالل الـــتوســـع فـــي الـــداللـــة أو قـــبول االحـــتمال 


الضعيف.

َماِء مَــاءً  َن الــسَّ ـِذي أَنْــزََل مِــ َو الّـَ وعــليه، فــإنــنا لــم نــورد آيــات مــن قــبيل قــولــه تــعالــى: {َوهُــ
لِ  َن النَّخْـ بًا َومِـ بًّا مُـتََراكِـ نُْه حَـ ِرُج مِـ نُْه خَـِضرًا نُخْـ نَا مِـ رَجْـ يٍْء فَأَخْـ لِّ شَـ ِه نَـبَاَت كُـ نَا بِـ رَجْـ فَأَخْـ
هٍ  تَِبًها َوغَــيَْر مُــتََشابِــ ـاَن ُمشْــ نَاٍب َوالــزَّيْــتُوَن َوالــرُّمّـَ ْن أَعْــ نَّاٍت مِــ يٌَة َوجَــ ْن طَــْلِعَها قِــنَْواٌن َدانِــ مِــ
)، وذلـك ألن قـولـه  نُوَن}( 1انْـظُُروا إِلَـى ثَـَمرِِه إِذَا أَثْـَمَر َويَـنِْعِه إِنَّ فِـي ذَلِـُكْم آَليـاٍت لِـَقْومٍ يُؤْمِـ

تـــــعالـــــى {انْـــــظُُروا إِلَـــــى ثَـــــَمرِِه إِذَا أَثْـــــَمَر َويَـــــنِْعِه} وإن كـــــان قـــــد يُســـــتظهر مـــــنه أن املـــــراد 
بــالــنظر هــو الــنظر إلــى جــمال الــثمر، ولــكنه اســتظهار بــعيد، واألظهــر أن يــكون املــراد 
بــــالــــنظر هــــو نــــظر الــــتدبــــر إلــــى ذات الــــثمر الســــتجالء مــــا فــــيه مــــن إتــــقان فــــي الــــصنع 


وحكمة في التدبير، فإرادة الجانب الجمالي ليست بينة في املقام.

1 - األنعام: 99.
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ـكَ  وكــذلــك لــم يشــتمل هــذا الفهــرس عــلى آيــات مــن قــبيل قــولــه تــعالــى {قَــالُــوا اْدُع لَــنَا َربّـَ
)، إذ  ِريـَن}( رُّ الـنَّاظِـ فْرَاُء فَـاقِـعٌ لَـْونُـَها تَسُـ َها بَـَقرَةٌ صَـ ُه يَـُقوُل إِنّـَ ْ لَـنَا مَـا لَـْونُـَها قَـاَل إِنّـَ 1يُـبنَيِّ

رغـم أن الـكالم هـنا يـتعلق بجـمال الـبقرة ومـا يـؤدي إلـيه جـمالـها مـن مسـرّة فـي نـفس 
الـناظـر، غـير أن الـسياق هـو سـياق تـعيني تـلك الـبقرة، ولـيس سـياق إبـراز الجـمال مـن 


حيث هو تجل إلهي ونعمة ربانية. 

وبهــذا تــتضح الــضابــطة الــتي راعــيناهــا فــي اخــتيار اآليــات، حــيث لــم يــكن املــقصود 
جــــمع كــــل اآليــــات املــــشيرة إلــــى مــــعنى الجــــمال، أو الــــتي اســــتخدمــــت األلــــفاظ الــــدالــــة 


عليه، وإنما تّم االقتصار على املقدار الذي يُناسب موضوع البحث.

ل هـــذه الـــبدايـــة حـــافـــزًا لـــبعض الـــدارســـني  هـــذا، وأرجـــو مـــن املـــولـــى ســـبحانـــه أن تـــشكِّ
لــــتصنيف فهــــرس مــــوضــــوعــــي أكــــثر شــــموالً يســــتقصي اآليــــات الــــقرآنــــية املــــشيرة إلــــى 
ا وأن املـتتبِّع قـد  الجـمال مـن نـواحـيه املـختلِفة، فـهو أمـر جـديـر بـبذل الجهـد، خـصوصًـ
أ حـني يجـد الـعديـد مـن الـتفاسـير املـوضـوعـية املـتداَولـة والـتي بـحثت مـوضـوعـات  يُـفاجَـ
قــرآنــية مــتشعبة، قــد أغــفلت الــبحث فــي مــوضــوع الجــمال، مــع أنــه كــان املــترقَــب مــنها 
أن تُــفِسح مــجاالً مــعتبرا وحــيّزًا مــناســبًا ملــثل هــذا الــبحث، ســيما بــعد مــالحــظة تــنوع 

املواضيع التي درستها هذه التفاسير، ومدى ما تميزت به من شمولية واستيعاب.

1 - البقرة: 69.
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التصنيف الموضويع لآليات 

جمال المخلوقات وما فيها من زينة 

نيَ  َماٌل حِــــ ُلوَن (5) َولَــــُكْم فِــــيَها جَــــ نَْها تَأْكُــــ َلَقَها لَــــُكْم فِــــيَها ِدْفٌء َومَــــنَافِــــعُ َومِــــ {َواألَنْــــَعاَم خَــــ
ــْم تَـــُكونُـــواْ بَـــالِـــِغيِه إاِلَّ بِـــِشقِّ  ِمُل أَثْـــَقالَـــُكْم إِلَـــى بَـــَلٍد لّـَ وَن (6) َوتَحْـــ رَحُـــ نَي تَسْـــ تُـــِريـــُحوَن َوحِـــ
ُلقُ  ا َوِزيــنًَة َويَخْــ بُوهَــ ِميَر لِــتَرْكَــ يٌم (7) َوالْــَخيَْل َوالْــِبَغاَل َواْلحَــ ـُكْم لَــَرُؤوٌف رَّحِــ األَنــفُِس إِنَّ َربّـَ


َما الَ تَْعَلُموَن(8)} 


)سورة النحل(


َماء بُُروًجا َوزَيَّنَّاَها لِلنَّاِظِريَن (16)}  {َوَلَقْد َجَعْلنَا ِفي السَّ


)سورة الحجر(


َماء الدُّنْيَا ِبِزينٍَة اْلَكَواِكِب (6)} {إِنَّا زَيَّنَّا السَّ


)سورة الصافات(

َماء  ــنَّا الـــسَّ ا َوزَيّـَ َماء أَمْـــرَهَـــ لِّ سَـــ ى فِـــي كُـــ نْيِ َوأَْوحَـــ َماَواٍت فِـــي يَـــْومَـــ بْعَ سَـــ نَّ سَـــ {فَـــَقَضاهُـــ

الدُّنْيَا ِبَمَصاِبيحَ َوِحفْظًا ذَلَِك تَْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ (12)} 


)سورة فصلت(


َماء فَْوَقُهْم َكيَْف بَنَيْنَاَها َوزَيَّنَّاَها َوَما َلَها ِمن فُُروجٍ (6)} {أَفََلْم يَنظُُروا إَِلى السَّ


)سورة ق(
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ذَابَ  تَْدنَـا لَـُهْم عَـ نيِ َوأَعْـ يَاطِـ لشَّ ومًـا لّـِ ا رُجُـ َعْلنَاهَـ َماء الـدُّنْـيَا بِـَمَصابِـيحَ َوجَـ نَّا الـسَّ {َولَـَقْد زَيّـَ

ِعيِر(5)} السَّ


)سورة امللك(

عناصر الجمال (اختالف األلوان) 


ُروَن (13)}  {َوَما ذََرأَ َلُكْم ِفي األَرِْض ُمْختَلِفًا أَْلَوانُُه إِنَّ ِفي ذَلَِك آليًَة لَِّقْومٍ يَذَّكَّ


)سورة النحل(

ْختَلِفٌ  رَاٌب مّـُ ُرُج مِـن بُـطُونِـَها شَـ بَُل َربّـِِك ذُلُـالً يَخْـ ُلِكي سُـ لِّ الـثََّمرَاِت فَـاسْـ لِي مِـن كُـ {ثُـمَّ كُـ

ُروَن (69)}  أَْلَوانُُه ِفيِه ِشفَاء لِلنَّاِس إِنَّ ِفي ذَلَِك آليًَة لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ


)سورة النحل(

َن الْـجِبَالِ  ْختَلِفًا أَلْـَوانُـَها َومِـ ِه ثَـَمرَاٍت مّـُ نَا بِـ رَجْـ َماء مَـاء فَأَخْـ َن الـسَّ {أَلَـْم تَـَر أَنَّ اهللََّ أَنـزََل مِـ
َن الـنَّاِس َوالـدََّوابِّ َواأْلَنْـَعامِ  وٌد (27) َومِـ ْختَلٌِف أَلْـَوانُـَها َوغَـرَابِـيُب سُـ ْمٌر مّـُ َدٌد بِـيٌض َوحُـ جُـ

ُمْختَلٌِف أَْلَوانُُه َكذَلَِك إِنََّما يَْخَشى اهللََّ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعَلَماء إِنَّ اهللََّ َعِزيزٌ َغفُوٌر (28)} 


)سورة فاطر(

ا  ِه زَْرعًــ ِرُج بِــ َلَكُه يَــنَابِــيعَ فِــي اأْلَرِْض ثُــمَّ يُخْــ َماء مَــاء فَسَــ َن الــسَّ {أَلَــْم تَــَر أَنَّ اهللََّ أَنــزََل مِــ
َرى أِلُْولِــي  طَامًــا إِنَّ فِــي ذَلِــَك لَــِذكْــ ـْختَلِفًا أَلْــَوانُــُه ثُــمَّ يَــِهيجُ فَــتََراهُ مُــْصفَرًّا ثُــمَّ يَــْجَعُلُه حُــ مّـُ


اأْلَْلبَاِب (21)} 


)سورة الزمر(
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األثر النفيس للجمال (البهجة) 

َدائِـــَق ذَاتَ  ِه حَـــ َماء مَـــاء فَأَنـــبَتْنَا بِـــ ــَن الـــسَّ َماَواِت َواأْلَرَْض َوأَنـــزََل لَـــُكم مّـِ َلَق الـــسَّ ــْن خَـــ {أمّـَ

عَ اهللَِّ بَْل ُهْم َقْوٌم يَْعِدُلوَن (60)} بَْهَجٍة مَّا َكاَن َلُكْم أَن تُنِبتُوا َشَجرََها أَإَِلٌه مَّ


)سورة النمل(

لِّ زَْوجٍ بَـِهيجٍ  تَزَّْت َوَربَـْت َوأَنـبَتَْت مِـن كُـ َليَْها امْلـَاء اهْـ َدةً فَِإذَا أَنـزَلْـنَا عَـ امِـ {َوتَـَرى اأْلَرَْض هَـ

(5) ذَلَِك ِبأَنَّ اهللََّ ُهَو اْلَحقُّ َوأَنَُّه يُْحِيي امْلَْوتَى َوأَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشيٍْء َقِديٌر(6)}


)سورة الحج(

لِّ زَْوجٍ بَــِهيجٍ (7) تَــبِْصرَةً  يَ َوأَنــبَتْنَا فِــيَها مِــن كُــ ا َوأَلْــَقيْنَا فِــيَها َرَواسِــ َدْدنَــاهَــ {َواأْلَرَْض مَــ

ِنيٍب (8)}  َوِذْكَرى لُِكلِّ َعبٍْد مُّ


)سورة ق(

دالالت الجمال 

بــمالحــظة جــملة مــن اآليــات الــسابــقة , نجــد أن بــعضها قــد ذُيّــل بــما يــتضمنه الجــمال 
مـن داللـة , وذلـك مـن قـبيل داللـته عـلى دقـة الـتقديـر, وأنـه يـشكل آيـة لـلتفكر, والـتذكـر, 


والتبصر, كما أنه يثير خشية العلماء, ويفصح عن وحدانية اهلل وقدرته...

ونــحن إذ نــكرر ذكــر بــعض اآليــات الــسابــقة , فــإنــه يجــدر االلــتفات إلــى الــحيثية الــتي 

دعتنا إلى ذلك , وهي حيثية الداللة التي يقود إليها موضوع الجمال. 


التفكر - التذكر - التبصر - الخشية
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ْختَلِفٌ  رَاٌب مّـُ ُرُج مِـن بُـطُونِـَها شَـ بَُل َربّـِِك ذُلُـالً يَخْـ ُلِكي سُـ لِّ الـثََّمرَاِت فَـاسْـ لِي مِـن كُـ {ثُـمَّ كُـ

ُروَن (69)}  أَْلَوانُُه ِفيِه ِشفَاٌء لِلنَّاِس إِنَّ ِفي ذَلَِك آليًَة لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ


)سورة النحل(


ُروَن (13)}  {َوَما ذََرأَ َلُكْم ِفي األَرِْض ُمْختَلِفًا أَْلَوانُُه إِنَّ ِفي ذَلَِك آليًَة لَِّقْومٍ يَذَّكَّ


)سورة النحل(

ا  ِه زَْرعًــ ِرُج بِــ َلَكُه يَــنَابِــيعَ فِــي اأْلَرِْض ثُــمَّ يُخْــ َماِء مَــاًء فَسَــ َن الــسَّ {أَلَــْم تَــَر أَنَّ اهللََّ أَنــزََل مِــ
َرى أِلُْولِــي  طَامًــا إِنَّ فِــي ذَلِــَك لَــِذكْــ ـْختَلِفًا أَلْــَوانُــُه ثُــمَّ يَــِهيجُ فَــتََراهُ مُــْصفَرًّا ثُــمَّ يَــْجَعُلُه حُــ مّـُ


اأْلَْلبَاِب (21)} 


)سورة الزمر(

لِّ زَْوجٍ بَــِهيجٍ (7) تَــبِْصرَةً  يَ َوأَنــبَتْنَا فِــيَها مِــن كُــ ا َوأَلْــَقيْنَا فِــيَها َرَواسِــ َدْدنَــاهَــ {َواأْلَرَْض مَــ

ِنيٍب (8)}  َوِذْكَرى لُِكلِّ َعبٍْد مُّ


)سورة ق(

َن الْـجِبَالِ  ْختَلِفًا أَلْـَوانُـَها َومِـ ِه ثَـَمرَاٍت مّـُ نَا بِـ رَجْـ اًء فَأَخْـ َماِء مَـ َن الـسَّ {أَلَـْم تَـَر أَنَّ اهللََّ أَنـزََل مِـ
َن الـنَّاِس َوالـدََّوابِّ َواأْلَنْـَعامِ  وٌد (27) َومِـ ْختَلٌِف أَلْـَوانُـَها َوغَـرَابِـيُب سُـ ْمٌر مّـُ َدٌد بِـيٌض َوحُـ جُـ


ُمْختَلٌِف أَْلَوانُُه َكذَلَِك إِنََّما يَْخَشى اهللََّ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعَلَماُء إِنَّ اهللََّ َعِزيزٌ َغفُوٌر (28)}


)سورة فاطر(
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الصفات اإللهية 


التوحيد - العلم - حسن التقدير - القدرة - العزة

َدائِـــَق ذَاتَ  ِه حَـــ َماِء مَـــاًء فَأَنـــبَتْنَا بِـــ ــَن الـــسَّ َماَواِت َواأْلَرَْض َوأَنـــزََل لَـــُكم مّـِ َلَق الـــسَّ ــْن خَـــ {أمّـَ

عَ اهللَِّ بَْل ُهْم َقْوٌم يَْعِدُلوَن (60)}  بَْهَجٍة مَّا َكاَن َلُكْم أَن تُنِبتُوا َشَجرََها أَإَِلٌه مَّ


)سورة النمل(

َماءَ  ــنَّا الـــسَّ ا َوزَيّـَ َماٍء أَمْـــرَهَـــ لِّ سَـــ ى فِـــي كُـــ نْيِ َوأَْوحَـــ َماَواٍت فِـــي يَـــْومَـــ بْعَ سَـــ نَّ سَـــ {فَـــَقَضاهُـــ

الدُّنْيَا ِبَمَصاِبيحَ َوِحفْظًا ذَلَِك تَْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ (12)} 


)سورة فصلت(

لِّ زَْوجٍ بَـِهيجٍ  تَزَّْت َوَربَـْت َوأَنـبَتَْت مِـن كُـ َليَْها امْلـَاء اهْـ َدةً فَِإذَا أَنـزَلْـنَا عَـ امِـ {َوتَـَرى اأْلَرَْض هَـ

(5) ذَلَِك ِبأَنَّ اهللََّ ُهَو اْلَحقُّ َوأَنَُّه يُْحِيي امْلَْوتَى َوأَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشيٍْء َقِديٌر(6)}


)سورة الحج(
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