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ت�شميم واإ�شراف ف ّني :
هاتف وفاك�س  00 961 1 312 044 :ــ خلي�ي 00 961 3 679947 :

م�صطفى يحفويف
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.. »eCG .. »HCG
م�شهدٍ يج َتذِ ُبني من َم َ�شاهدِ اجلَمال َمنزالً...
اإن لكُ َما يف كُ لِّ َ
ويف كلِّ َموطنٍ ُيذهِلني من َمواطنِ اجلَّالل ُح ُ�شوراً...
املحبة،
وح ْيكما الطَّ اهرتني املعجونتني ِب َنقَاء
فاإىل ُر َ
ّ
وا ُمل ْف َعمتني باأ�رسار اجلمال...
البحث
اأُ ْهدِ ي َهذَ ا َ

م�صطفى..
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بسماللهالرحمنالرحيم

وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف خلقه حممد واآله الطاهرين.

ن�سر هذا البحث على �سفحات جملة «ر�سالة النجف» التي ترعاها جامعة
النجف الأ�سرف للعلوم الدينية يف لبنان  -حاري�ص ،وذلك يف عددها املزدوج
) )8 - 7وال�سادر يف �سهر �سعبان 1427هـ  /ت�سرين الأول 2006م.
ومل يكن وارد ًا يف احل�سبان حينها اأن ُي�سار اإىل ن�سر هذا البحث يف كتاب
م�ستقل ،غري اأن تل ّقي الق ّراء الكرام له بح�سن القبول ،وما تركه يف نفو�سهم من
ط ّيب الأثر ،وهو ما مل�سناه من خالل جملة من ات�سالتهم واأحاديثهم املبا�سرة ،اأو
عرب ما اأحتفنا به بع�ص الف�سالء منهم مبا ّ
�سطروه من كتب
قيمة وكلمات طيبة ،نعتز بها ،ونقدِّ ر غنى م�سامينها وفوائـد
معانيها ،الأمر الذي حـدا بنـا اإىل ت�سـديـر البحث بجميل ما
حر�سا
�س ّـطـروه .اأ�سـف اإىل ذلـك احلثّ الدوؤوب من قبل بع�ص الإخوة الأفا�سلً ،
منهم على تعميم الفائدة.
لدي القناعة برجحان اإعادة الن�سر ،متجاو ًزا ما كان يعرتيني
كل ذلك اأوجد ّ
من تردد اقت�ساه عدم التمكن من معاجلة بع�ص النقاط الهامـة اجلديرة باملعاجلة
والدر�ص ،وذلك من قبيل النقاط التي اأوردناها يف ذيل البحث حتت عنـوان :مالحظات
ختامية .مما اأوقعني يف حرية بني اأن اأبادر اإىل ن�سر ما �سمحت باإجنازه الظروف
ال�سعبة ،اأو اأن اأنتظر الفر�سة املنا�سبة لإمتام ما ينبغي اإمتامه!! فراأيت اأن احتمال
اجنالء تلك امل�ساعب وحلول فر�سة موؤاتيـة هو احتمال بعيد يف املدى املنظور ،لذا

تصدير
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�سلمت باملي�سور متعل ًال باملثل القائل :ما ل يدرك كله ،ل يرتك كله ،اأو ج ّله.
ثم اإنني واإن كنت قد حافظت اأثناء الإعداد لهذه الطبعة على ال�سورة الأ�سلية للبحث
ب�سكل عام ،اإل اأن ذلك مل مينع من اإجراء بع�ص التعديالت وزيادة بع�ص الإ�سافات
تو�سعت قلي ًال يف معاجلة بع�ص املطالب ،كما اأنني
مما وجدته منا�سب ًا ومفيد ًا .فكان اأن ّ
قمت باإ�سافة ملحق يت�سمن ن�ص خطبة الإمام علي (عليه ال�شالم) التي يذكر فيها عجيب
خلقه الطاوو�ص ،مع مقدمة حتليلية للخطبة .وقمت ا ً
أي�سا باإعداد فهر�ص مو�سوعي
لالآيات القراآنية التي تتحدث عن اجلمال مبا يرتبط بطبيعة البحث وحدوده.
خ�ص البحث ب�سيء من عنايته
واأخري ًا ،اأود اأن ا ّ
أتوجه باأ�سمى اآيات ال�سكر لكل من ّ
�سواء من الناحية املعنوية اأو العملية ،واأخ�ص بالذكر ف�سيلة الأخ الكرمي ال�سيخ يو�سف
الفقيه ،داعي ًا املوىل �سبحانه اأن يتق ّبل منا جميع ًا وي�سملنا بوا�سع رحمته ،اإنه ح�سبنا
ونعم الوكيل.
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كـتبكـرمية

وكلماتنبيلة

ق�شيدة ق ِّيمة ّ
خطتها يراع ال�ساعر املبدع الأ�ستاذ علي وهبي دهيني

اللهيتج ّلىفياجلمال
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�شبحا َن ربي ذي اجلالل
�شلني اأُج ْبك مناد ًيا
قم وارنُ يف هذا ال�ج�د
ْ
فالك�نُ اأ�شر َق زاه ًيا
وال ُ
ـرو�س ي�شحـ ـ ُـك ثغـ ـ ُره
ـم�س اأرخــتْ �شح ـ َرها
وال�شـ ُ
والب ــد ُر ُي ـف ـ نِ ُ
ـت وج ـ ـه ـُه
وال ُن ـجـ ـ ُم ل ـ ّف ـَتْ ن ــ� َرهــا
واللـي ُـل ُي�ش ـكـ ـ نِر عنِ �شـ َقن ــا
والــفجـ ـ ُر يـ�شلــخُ �شـبحـَه
والب ـحـ ـ ُر يـرك ُ
ـ�س هـائـ ًمـا
والـنـهـ ـ ـ ُر �شـ ـ َّبـ ـ َح عـ ــاز ًفا
والغ ـيـ ــثُ َيهـ ـم ــي ك ّلم ــا
والـعـمـ ُر بع ـ ُ
ـ�س كـ ـاآب ٍة
ك ـ ـ ـ ُّـل الـ ــذي قــد ق ــلت ـُه
دنيــاك ُرغ ـ َم اأف ـُ�لنِها
ُ
فاهلل اأغْ ـ ـ َد َق ن ـ ــ� َره

ْ
الكمال
لكمالنِه �شج َد
من دوننِ بحثٍ اأو جدال
متجاوزًا اأق�شى اخليال
باحل�شننِ مـن بعدنِ اختيال
َل ّـَا تـ ـنـ ـ ّه ـ َ َد للـ ـغ ــزال
وتبــخ َ
رتتْ فـ ــ� َق التــالل
اإن كا َن بد ًرا اأو هالل
مب�شم ال نِ
أفالك �شال
يف
نِ
يف كاأ�شنِ ه يحل� ال�نِ�شال
من عتم ٍة خلفَ اجلبال
لينا َم يف ح�شننِ الرمال
لدل نِل نِه َر َق�س الدلل
ُ
اخلمائل للزُلل
تَظمى
مـن دون دعــدٍ اأو دلل
مل نِ
يكف يف ر ِّد ال�ش�ؤال
حل�شننِ وا نِر َف ُة ِّ
با ُ
الظالل
حتى جت َّلى يف اجلمال
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وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف خلق اهلل ،حممد بن عبد اهلل �شلى اهلل عليه
وعلى اآله الطيبني الطاهرين..
يف البدء كانت الكلمة الركن الأول للحوار الذي نحتاجه ونكاد َنهلك دونه.
والكلمة كانت وما زالت �سالحك الأم�سى ،يا من ركب خيلها وم�سى اإىل الأرحب
الأو�سع ..لك مني األف حتية و�سالم.
بح ُثك هذا اأده�سني ،هو مز ٌج لطيف بني الفل�سفة والعلم واللغة والدين و...
واحل�ص والذوق اأحيان ًا.
َ�س ْو ٌق جميل لالأدلة والرباهني التي حتاكي العقل حي ًنا
ّ
درا�سة اجلمال كونه جما ًل ،اأم ٌر حممود ،والأحمد اأن ندر�ص اجلمال كدليل وطريق
يو�سلنا بال �سك اإىل �سانعه وخالقه و ُمبدعه ،ف َم َثل الثلج وال�سكل ال�سدا�سي م َث ٌل رائع
بكل ما جاء فيه وما ُبني عليه ،اأما تاريخ ّية انتقال الإن�سان من دور املتل ّقي للجمال اإىل
دور ال�سانع واملُنتج واملُبدع ،فهي نظرة تر�سم بو�سوح عمق ال�سلة وجدلية العالقة
التي تربط الإن�سان باجلمال ،تلك العالقة التي تبداأ باجلمال كموؤ ّثر وعلة لتنتهي به
كمعلول واأثر.
حقيقة الأمر ،اأنني اأُ�سرت بتق�سيم البحث ،وبعنونة الأق�سام الثالثة ،وما حتتويه
من اأفكار رئي�سية ،واأكرث ما اأ�سرين حديث املفا�سلة بني اجلمال الطبيعي واجلمال
الف ّني .كما اأن عر�سك لالجتاهني املتعاك�سني املنتجني للجمال كان راق ًيا وواع ًيا يف
ا ٍآن .اأما ال�ستدلل بفكريهما لالإجابة على ال�سوؤال الكبري (هل اجلمال اأمر مق�ش�د
وا�سحا على علمية البحث ود ّقته.
يف عامل الطبيعة؟) فقد كان دلي ًال
ً
ف�سيلة ال�سيخ م�شطفى اليحف�يف جزاك اهلل خ ًريا وو ّفقك.

كلمات عذبة ن�سرت تعقي ًبا على البحث يف اأحد مواقع الإنرتنت بقلم الأخت العراقية
الفا�سلة املهند�سة ( ،)ìôaوقد نقلناها ببع�ص الت�سرف

بسماللهالرحمنالرحيم

لأول مرة يف حياتي اقراأ بح ًثا يف العقائد مبثل هذه ال�سال�سة والب�ساطة ،كلماته
تن�ساب كال�سالل الهادي.
قراأته اأكرث من مرة ..وك ّلما قراأته اأراين اأقراأ �سي ًئا جديدً ا مل اأقراأه من قبل ..كلماته
ملكت قلبي ومالأت عقلي ..
اأنظر اإىل ال�سماء فاأجدها غري ال�سماء التي ع�سقتها ..اإنها اأجمل ..كل ما يف الكون
�سار اأجمل  ..فكيف مل اأنتبه لكل هذا اجلمال..
هذا اجلمال الذي ارتبط بالنور الإلهي..
فاهلل �سبحانه وتعاىل ربط اجلمال بالنور ومل يربطه بالعتمة ..حيث اأ�ساء بنوره
ورا َّلسم َاو ِ
ات َو ْ َ
ال ْر ِض |.
على موجوداته ..فك�ساها ُح�س ًنا ..فـ} ا َّلل ُه ُن ُ َ
عا�سق..
منذ الأم�ص واأنا اأقراأ القراآن ..قراءة خمتلفة واأ�ستمع اإىل القراآن� ..سماع ٍ
�سغف بهذه الكلمات ..فوجدتها كاأنها وحي يوحى ل كلمات تقراأ..
ٍ
اأ�ستاذي دمت لنا ..وبوركت ال�سفينة التي حملتك.
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قال بع�ص اأهل املعرفة :اإن الطرق اإىل اهلل بعدد اأنفا�ص اخلالئق ،وهو قول
قد بلغ الغاية يف ال�سدق ،واأدرك النهاية يف ال ّدقة والعمق ،اإذ ما من عاقل َي ُ
ن�سد
َ
وم�سالك ُمع َّبدة تقوده
مم َّهدة
يجد بني يديه درو ًبا ُ َ
احلق ويجانب التع�سب اإل وهو ِ
اإىل بواطن املعرفة ،و ُتف�سي به اإىل مواطن اليقني .ي�ستوي يف ذلك من مل َ
يحظ
تبحر ّ
فتوغل وا�ستفا�ص ،فهما يف اأ�سل امتالك
من نور العلم اإل بقليله ،ومن ّ
الطريق اإىل معرفة اهلل م�سرتكان ،واإن اختلفت احلال بينهما بعد ذلك يف عمق
ال�س َعاب.
الدرا�سة ودقة البحث وتن ّوع ِ
وقد انعك�ص هذا الواقع على كتب العقائد وعلم الكالم ،فاحتوت على جملة كبرية
وطالب املعرفة مهما اختلفت م�ستوياتهم العلمية اأو تباينت قدراتهم
من الأدلة تتنا�سب
َ
العقلية ،فكان من بينها ما هو من قبيل ما ا�ستدل به الأعرابي حني قال) :البعرة ّ
تدل
على البعري ،واأثر الأقدام على ال�شري ،اأف�شماء ذات اأبراج،
واأر�س ذات فجاج ،ل تدلن على اللطيف اخلبري؟!((.)1
كما كان من بينها ا ً
أي�سا ما هو من قبيل (دليل النظم)،
والذي يتّخذ من �سنن الكون ومن دقة ال�سنع اآية حتكي عن وجود ال�سانع و�سعة علمه
وعظمة �سـاأنه.
وتتواىل الأدلة بعد ذلك و�سو ًل اإىل دليل الوجوب والإمكان ،ودليل العلة واملعلول،
ودليل �سرافة الوجود ...وغريها من الأدلة العقلية والفل�سفية .بل ت�سلك كتب العقائد
�سب ًال معرفي ًة اأخرى فتطرق باب البداهة وت�ستلهم الفطرة املغروزة يف كيان الإن�سان
دما فت�سرت�سد باآيات القراآن الكرمي وبكلمات اآل
واملجبولة بطينة وجوده ،ثم مت�سي ُق ً
بيت النب�ة (عليهم ال�شالم) والتي ُتع ّلمنـا اأن معرفة اهلل �سبحانـه اأو�سح من اأي برهان واأ�سبق
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 -1بحار الأن�ار ،العالمة
الجل�شي.134/66 :

ورا َّلسم َاو ِ
ات َو ْ َ
ال ْر ِض|(.)2
} ا َّلل ُه ُن ُ

من كل دليل ،ويف هذا الباب نقراأ قوله تعاىل :
َ
أي�سا قول اأمري املوؤمنني (عليه ال�شالم) يف دعاء ال�سباح( :يا من ّ
ونقراأ ا ً
دل على ذاته بذاته،
وتن ّزه عن جمان�شة خمل�قاته)( .)3وكذلك قول الإمام احل�سني (عليه ال�شالم) يف دعاء
عرفة( :كيف ُي�شتدل عليك مبا ه� يف وج�ده مفتقر اإليك؟ اأيك�ن لغريك من
الظه�ر ما لي�س لك ،حتى يك�ن ه� الظهر لك ،متى غبت حتى حتتاج اإىل دليل يدل
عليك؟ ومتى بعدت حتى تك�ن الآثار هي التي ت��شل اإليك ،عميت عني ل تراك
عليها رقي ًبا)(.)4
واخلال�سة هي اأن كتب العقائد املتداولة قد ا�ستفا�ست يف عر�ص الأدلة ،فتناولت
ما هو يف منتهى الب�ساطة وال�سهولة منها ،كما تناولت ما مي ّثل الغاية يف الد ّقة
خا�سا بدليل النظم فتت ّبعت الع�سرات
والتعقيد ،وقد اهت ّمت بع�ص هذه الكتب
ً
اهتماما ً
من موارده ،ولكنها وعلى ال ّرغم من ذلك ك ّله قد غفلت عن اآية هي من اأجلى الآيات
الإلهية على �سفحة الكون ،فلم تتّخذ منها دلي ًال ،وهذه الآية هي اآية (اجلمال) ،والتي
اأولها القراآن الكرمي قدر ًا كبري ًا من العناية والهتمام.
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مو�ضوع البحث وحدوده:

� -2ش�رة الن�ر من الآية .35
 -3بحار الأن�ار.339/84 :
 -4بحار الأن�ار.226/95 :

اإن غنى الكون باجلمال وان�سداد الإن�سان اإليه من جهة ،وعناية القراآن البالغة به
من جهة ثانية ،كانا هما الداعيني لكتابة هذا البحث .ولذا �سنحاول درا�سة اجلمال
مبا هو اآية من اآيات اهلل يف الكون ّ
تدل عليه �سبحانه ،وت�سري اإىل غنى �سفاته.
فلي�ص املق�سود بالبحث ا ًإذا درا�سة اجلمال على اإطالقه ،ول معاجلة جملة من
حيث ّياته املختلفة ،واإمنا املق�سود هو التع ّر�ص لبع�ص جوانبه مما له دخالة يف ت�سكيل

الدليل على وجود اهلل �سبحانه.
نق�سم البحث اإىل ثالثة اأق�سام رئي�سية ،يتناول اأولها احل�سور
ولذلك راأينا اأن ّ
ويبني عمق �سلة الإن�سان به ،ليت�سح بذلك ما للجمال
الوا�سع للجمال يف الكونّ ،
من اأهمية تو ّؤهله لحتالل موقعه الذي ي�ستحقه كدليل بني الأدلة املعتربة على وجود
ال�سانع احلكيم.
ويبني كيف اأن القراآن
ويتناول الق�سم الثاين مدى عناية القراآن الكرمي باجلمالّ ،
�سريحا على اجلمال مبا هو اآية من الآيات الإلهية الب ّينة ،واإن اأغفلته
ن�سا
ً
ن�ص ً
قد ّ
الدرا�سات العقائدية اأو ق ّل اهتمامها به.
واأما الق�سم الثالث فيحاول درا�سة عنا�سر هذا الدليل وتبيان الأ�س�ص واملق ّدمات
التي يبتني عليها ،وكيفية تاأديتها اإىل النتيجة املطلوبة ،لي�ستويف بذلك ال�سروط
املرعية فيما مياثله من اأدلة.
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1
الـقـ�ضــم الأول
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جمال

الكون

وش َغ ُف اإلنسان به
َ

* الـقـ�ضــم الأول *
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�ضراية اجلمال يف الكون

اإنّ ما يفي�ص به الكون من جمال ل يحتاج اإىل برهنة اأو تدليل ،بل يكفي اأن
حوا�سه ويفتح قل َبه ليلتقي باجلمال يف كل مكان ،فالكائنات على
ير�سل املر ُء َّ
تن ّوعها بكبريها و�سغريها ،بعظيمها وحقريها ،بجليلها وب�سيطهاُ ،تن�سد كلها
اأن�سودة م�سرتكة عذبة ا�سمها اجلمال ،وهذا ما يجعل املرء يف حرية من اأمره
اإذا ما حاول ال�ستعرا�ص اأو التت ّبع...
فهل يت�س ّفح جمال الذ ّرة اأم املج ّرة؟! ح ّبة الرمل اأم ال�سحراء واجلبل؟!
وهل يلتفت اإىل الزهرة بزه ّوها ،اأو اإىل النجمة بتالألئها؟!
اأيتا ُ
أمل الطائر ب�سحر األوانه ،اأم الربكان يف ثورته وفورانه؟!

* الـقـ�ضــم الأول *

وغنى ،وال�ساهد على ذلك هو اأن الإن�سان بعدما تو ّفر على بع�ص الأجهزة احلديثة * جمال الكون
َ
ف الإن�ضان به *
و�ض َغ ُ
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� -5ش�رة اإبراهيم الآية .34

اأ ُيلمح اإىل تعاقب الف�سول ،اأم اإىل تق ّلب الليل والنهار ،اأم اإىل هبوب الرياح وحركة
ال�سحاب ،اأم اإىل تفتّح الرباعم ومن ّو الأحياء؟!
ّثم هل ي�ستعر�ص من م�ساهد اجلمال ما ميالأ العني اأو ما ُيطرب الأذن اأو ما ي�س ّر
احلوا�ص الأخرى؟!
وها|(.)5
} َو ِإن َت ُع ُّدو ْا ِن ْع َم َتال ّل ِه َال ُ ْت ُص َ
فاجلمال يتب ّدى ظاه ًرا للعيان يف كل ناحية من اأنحاء الوجود ،بل هو يتغلغل يف
بواطن الأ�سياء ا ً
ال�سحر والبهاء.
أي�سا لي�سفي على اأعماقها ّ
وكلما اتّ�سعت مدارك الإن�سان اتّ�سعت دائرة اجلمال اأمام ناظريه وازدادت تن ّو ًعا

التي �ساعدته يف معرفة الرتكيب الداخلي لالأج�سام ،فاإنه وقع يف الوقت عينه على
فق�سوا علينا يف
كنوز خم ّباأة من اجلمال ،بهرت ب�سحرها عيون ّ
البحاثة والعلماء ّ
م�سنفاتهم الكثري من اأخبارها مما ل يت�سع املجال ل�ستيعابها ،لذا �سنكتفي باإيراد
مثال واحد من اأمثلتها املتعددة.
يقول ُموؤ ّلفا كتاب”العلم يف منظ�ره اجلديد“( :اإن الطبيعة تزخر باجلمال،
ففي عامل اجلماد مثال ُتظهر اجلي�دات والأحجار الكرمية والبل�رات جما ًل يف
التنا�شق والل�ن والإ�شراق ل �شبيل اإىل اإنكاره ،ومن الأمثلة الالفتة للنظر على
ذلك الندف الثلجية ( )...ذات التن�ع الده�س يف اأمناطها ،وك ّلها ت�شتند اإىل
ال�شكل ال�شدا�شي .ويحت�ي كتاب ”البل�رات الثلجية“ على األفي �شكل ل ُندَف الثلج،
بذل د .اأ .بنتلي يف ت�ش�يرها غاية جهده وعنايته ط�ال مدّة تقرب من خم�شني
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* جمال الكون
الإن�ضان واجلمال
َ
ف الإن�ضان به *
و�ض َغ ُ
يتب ّدى اجلمال من جهته لالإن�سان ،والإن�سان من ناحيته ُمه ّياأ جم ّهز بكل ما يلزمه

* الـقـ�ضــم الأول *

من اأجهزة ح�س ّية وملكات نف�سية لتل ّقي اجلمال والإح�سا�ص بروعته ،وهذا ما مي ّهد لنا
الطريق لفهم ذلك الولع الإن�ساين ال�سديد بكل ما هو جميل ،والذي نلم�ص جتلياته يف
خمتلف فرتات تاريخ الإن�سان واأطوار وجوده.
فعناية الإن�سان باجلمال قدمية قدم تاريخه متنوعة تن ّوع مظاهر حياته ،وهذا ما
�سن�سرع الآن يف ا�ستعرا�ص جملة من �سواهده:
ر�سوما
ال�شاهد الأول :وهو يتم ّثل فيما ُيطلعنا عليه بع�ص العلماء اإذ اكت�سفوا
ً
داخل كهوف يعود تاريخها اإىل نحو ع�سرين األف �سنة م�ست ،وهي ر�سوم رمبا تكون
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 - 6روبرت م  .اأغرو�س،
وج�رج ن� .شتاني� :العلم
يف منظ�ره اجلديد ،تعريب
د .كمال خاليلي ،الجل�س
ال�طني للثقافة والفن�ن
والآداب ،الك�يت ،جمادى
الآخرة  1409هـ � -شباط
 1989م� ،س  ،71-69والكتاب
من �شل�شلة عامل العرفة
العدد  .134وقد نقلنا الن�س
ببع�س الت�شرف.

عا ًما ...وم�ش ّمم� الن�ش�جات والف ّنان�ن ي�شت�ح�ن الأفكار من فهر�س”البل�رات
الثلجية“ :الذي و�شعه بنتلي ،وي�شتعين�ن مبا ي�ش ّميه همفريز :معر�س الطبيعة
الدائم للزخرفة الت��شيعية وت�شاميم اجل�اهر واحللي) (.)6
اإن اجلمال الذي ُتظهره الكائنات ومنها الثلج ل ينتهي عند حدود ما تتل ّقاه العني
املج ّردة ،بل هو ينبثق من تركيبها الداخلي ا ً
حمجا توؤ ُّمه اأنظار الفنانني
أي�سا ل ُي�سبح ًّ
وتتج ّول يف اأرجائه عيون املبدعني.
وبذلك يت�سافر الظاهر والباطن ليتل َوا م ًعا حكاية حم ّببة عنوانها اجلمال.

* الـقـ�ضــم الأول *
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 -7األك�شندر اإلي�ت :اآفاق
الفن ،تعريب جربا اإبراهيم
جربا ،دار الكتاب العربي
بال�ش ـ ـتـ ـ ــراك مـ ــع م ـ ـ�ؤ�ش�ش ـ ـ ــة
فرنكلني للطباعة والن�شر،
بي ـ ــروت  -ني�ي ـ ــ�رك،1964 ،
�س.117
 -8اإروين اإدمان :الفن�ن
والإن�شان ،تعريب م�شطفى
حبيب ،مكتبة م�شر� ،س.35

قد اأُبدعت لأكرث من غاية ،ولكن مما ل �سك فيه اأن الغاية اجلمالية هي واحدة من
اأبرز تلك الغايات كما يرى بع�ص خرباء الفنّ  .ولذا يع ّلق ”الك�سندر األيوت“ على تلك
الر�سوم بقوله( :من اجلائز اأنها كانت ذات غايات �شحرية اأو غايات وثائقية ،ل باأ�س:
اأما غايتها الرئي�شية فقد كانت ولّا تزل اإيقاظ الروح وتن�ير النف�س الب�شرية .وهذا
ينطبق على الفن العظيم يف كل زمان ومكان)(.)7
ويوؤ ّكد ”اإروين اإدمان“ على هذا املعنى نف�سه فيقول( :ومل يكتف الرجال باأن
يحفروا لأنف�شهم كه� ًفا ومغارات ،بل ز ّين�ا جدرانها بالر�ش�م ،وبداأ ال�شانع الب�شري
الذي اعرتاه ما يف الأل�ان واخلط�ط من متع حمتملة ،يح�م ح�لها متاأن ًيا .واإذا
نحن تاأملنا �شناعة اخلزف وال�شالل البدائية لتع ّذر علينا التمييز فيها بني عمل
ال�شانع وعمل الفنان على الإطالق)(.)8
اإن ر�سوم الكهوف ،و�سناعة اخلزف وال�سالل البدائيةُ ،تطلعنا بجالء على ِق َدم
عالقة الإن�سان باجلمال ومدى �سغفه بتل ّقي نب�ساته.
ال�شاهد الثاين :ومن ال�سواهد البارزة على ُعمق �سلة الإن�سان باجلمال ،اأن
يكتف بهبات الطبيعة وما ُتظهره من �سحر وروعة ،بل لقد ت�س ّدى هو نف�سه
الإن�سان مل ِ
خللق اجلمال ،فج ّرد من اللون وال�سوت وال�سكل واحلركة ...فنو ًنا متن ّوع ًة كالت�سوير
يعرب عن نزعته اجلمالية وينقله من دور املتلقي اإىل دور
والنحت واملو�سيقى ...مما ّ
ال�سانع املبدع.
ال�شاهد الثالث :ومما يوؤ ّكد على �سغف الإن�سان باجلمال� ،سعيه الدوؤوب لإ�سفاء
�سبغة اجلمال على كل جانب من جوانب وجوده ،حتى ما يتع ّلق منها باأ�سباب العي�ص
و�سرورات احلياة ،ولذلك عمل على جتميل و�سائله وتزيني اأدواته وتاأنيق مظهره ،فلم

* جمال الكون
َ
ف الإن�ضان به *
و�ض َغ ُ

يكتف من طعامه ب�س ّد اجلوع ،ول من لبا�سه ب�سرت اجل�سد ،ول من اأدواته مبا توؤ ّديه
ِ
من اأغرا�ص عملية ،بل ل ّونها قاطبة باألوان من الزينة والزخرفة ،لي�سيع فيها ج ًوا من
ال�سحر و ُي�سفي عليها مل�سة من مل�سات اجلمال.
ومما ُيظهر ُعمق �سلة الإن�سان باجلمال اأن ان�سغاله بالأ�سياء
ال�شاهد الرابعّ :
اجلميلة يتع ّدى فرتات ال�سكينة والأمان اإىل الظروف ال�سعبة والأزمنة الع�سرية.
يروي فكتور فرانكل من جتربته ال�سخ�سية يف
اأحد مع�سكرات العتقال الناز ّية ما يلي( :ذات
م�شاء فيما نحن م�شتلق�ن للراحة على اأر�ش ّية
ال�شقيفة نكاد من�ت من الإعياء ،ويف اأيدينا
ّ
طا�شات احل�شاء ،دخل علينا اأحد زمالئنا
ال�شجناء على عجل ،و�شاألنا اأن نهرع اإىل
�شاحة التج ّمع لن�شاهد غروب ال�شم�س
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 - 9العلم يف منظ�ره اجلديد،
مرجع �شابق� ،س.95
 -10األك�ش ـ ـيـ ـ ــ�س كـ ــاريـل:
الإنـ�ش ـ ـ ــان ذلــك الجـ ـه ــ�ل،
تعـ ــريب �شفيق اأ�شعد فريد،
مكتبة العارف  -بريوت ،ط،3
� ،1980س .154
 -11د�.شاكر عبد احلميد:
التف�شيل اجلمايل �س،70
�شـلـ�شلـة ”عــالـم العـرفـة“
العدد .267

الرائع .وفيما نحن وق�ف خارج ال�شقيفة �شاهدنا الغي�م النذرة بال�ش�ؤم تت�هّ ج من
الناحية الغربية ،وال�شماء كلها متل ّبدة بالغي�م ذات الأ�شكال والأل�ان التغرية على
الدوام من الأزرق الر�شا�شي اإىل الأحمر القاين ،وكانت �شقائف الطني الرمادية
الكئيبة تك�شف عن فروق �شارخة بالقارنة ،يف حني كانت ُبريكات الاء على الأر�س
ال�حلة تعك�س �ش�ر ال�شماء الت�هّ جة)(.)9
فاجلمال ي�ستحوذ على اأحا�سي�ص الإن�سان ،حتى يف اأ�سعب الظروف واأكرثها
حرما ًنا.
ال�شاهد اخلام�س :وهو يتج ّلى يف ارتباط الإن�سان باجلمال حتى يف حالت البله
واجلنون ،وهذا مع ما عبـّر عنـه ”األك�سي�ص كاريل“ بالقول( :اإن الإح�شا�س باجلمال
م�ج�د يف الإن�شان البدائي مثلما ه� م�ج�د يف اأكرث النا�س متدي ًنا ..بل اإنه يبقى
حتى عندما ينطفئ ن�ر العقل ،لأن الأبله والجن�ن قادران على الإنتاج الفني..
فخلق الأ�شكال اأو �شل�شلة من الأ�ش�ات التي ت�شتطيع اإيقاظ الإح�شا�س باجلمال
�شرورة اأول ّية بطبيعتنا)(.)10
ال�شاهد ال�شاد�س :وهو يك�سف عن عالقة الإن�سان املبكرة باجلمال ،اإذ يبدو اأن
الإن�سان يبداأ بتمييز اجلمال وهو طفل ر�سيع .يقول الدكتور ”�ساكر عبد احلميد“( :اإن
العني التي يجتذبها اجلمال ،يبدو اأنها تعمل بطريقة فطرية ،كما ي�شري ”بكرن“،
فحتى الأطفال الر�شع الذين كانت اأعمارهم ت�شل اإىل ثالثة اأ�شهر فقط ،ف�شل�ا
اأن ينظروا وقتا اأط�ل اإىل ال�جه اجلميل مقارنة بنظرهم اإىل ال�ج�ه العادية اأو
الأقل جمال) (.)11
معني من
حوا�ص الإن�سان
تخت�ص بتل ّقي نوع ّ
ّ
حا�سة من ّ
ال�شاهد ال�شابع :واآيته اأن كل ّ

املدركات ،فالعني ُتب�سر الأ�سكال والألوان ،والأذن ت�سمع الأ�سوات ،وهكذا ...ولكن ما
يلفت النظر ويبعث على الده�سة هو ّ
احلوا�ص حدو َد وظائفها اخلا�سة لتلتقي
تخطي
ِّ
حا�سة واأخرى وتغدو
م ًعا يف انفعالها بنب�سات اجلمال ،هنالك حيث تذوب الفروق بني ّ
حا�سة واحدة مه ّمتها اخل�سوع اأمام اآلء اجلمال ،فاجلمال
احلوا�ص جميعها وكاأنها ّ
ّ
احلوا�ص من الختالف والتم ّيز اإىل ال�سرتاك والتماثل ،ويع ُرج بها من التجزئة
ينقل
ّ
والتوحد.
والفرتاق اإىل التماهي
ّ
ال�شاهد الثامن :ومما ي ّدلنا على ه َيام الإن�سان بحقيقة اجلمال اأن الإن�سان
دما لي�ست�سـعر اجلمال
قد جتاوز يف خربته اجلمالية دائرة املح�سو�ســات وم�سى ُق ً
يف الأمور املجردة واملعنويات ،ولذلك جنده بات يحاول حت�س�ص �سفة اجلمال يف
النظريات العلمية واملواقف الإن�سانية والقيم املعنوية...
هذه ال�سواهد الثمانية والتي مت ّثل ً
غي�سا من في�ص تك�سف عن ال�سلة القدمية
والرا�سخة التي تربط الإن�سان بظاهرة اجلمال ،وعن الهتمام الكبري الذي يوليه
الإن�سان لهذه الظاهرة والتي ت�سغل حوا�سه ومتالأ قلبه وتعم اأوقاته وتتغلغل يف خمتلف
َم َناحي حياته ح�س ّية كانت اأو فكرية اأو معنوية.
والنتيجة التي يف�سي اإليها الق�سم الأول من البحث هي اأنه اإذا كان للجمال ذلك
النت�سار الوا�سع يف اأرجاء الكون ،واإذا كان له يف الوقت عينه تلك الأهمية الكربى
وال�سلة العميقة بحياة الإن�سان ،فاإنه يجدر بنا ا ًإذا اأن نلتفت اإليه كنعمة من النعم
العظيمة ،ونحاول درا�سته كاآية مر�سدة اإىل العلة التي اأفا�ست واأنعمت.
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2
الـقـ�ضــم الثاين

القرآن و

35

اجلمال

عناية القراآن الكرمي باجلمال
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* الـقـ�ضــم الثاين *

للقراآن الكرمي عناية خا�سة باجلمال ،فهو نف�سه ي�سكل حتفة فريدة من حتف
اجلمال تعترب هي الأ�سمى من حيث روعة اللغة وبراعة الأ�سلوب و�سحر البيان ،وهذا
ما �سهد به اأهل الذوق مبن فيهم اخل�سوم واملعاندون ،ول يزال قول الوليد بن املغرية
جملج ًال حتى يومنا هذا ،حيث و�سف القراآن الكرمي بقوله( :واهلل اإن لق�له حلالوة
واإن عليه لطالوة واإنه لنري اأعاله م�شرق اأ�شفله واإنه ليعل� وما يعلى عليه)(.)12
نف�سه كنموذج ف ّني ل ُي�ساهى ،فاإنه قد اهتّم بجمال
ثم وعالوة على تقدمي القراآن َ
اهتماما بال ًغا داع ًيا الإن�سان اإىل ت�سفح م�ساهده والتم ّلي من بديع هباته.
الطبيعة
ً
وميكن للمتت ّبع اأن يالحظ اأن القراآن الكرمي قد تناول ظاهرة اجلمال من جهات
متع ّددة ميكن اإجمالها يف اأربع جهات ،ونحن �سوف نب ّينها م�ست�سهدين لكل جهة منها
ببع�ص الآيات القراآنية مما جنده كاف ًيا يف الإ�سارة اإىل املراد ،ومل نق�سد اإىل عر�ص
جميع الآيات املتعلقة باملو�سوع.
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اجلهة الأوىل :و�ضف م�ضاهد اجلمال

}و َآي ٌةَّل ُه ُم ْ َ
ال ْر ُض ْال َْي َت ُة َأ ْح َي ْي َن َاها َو َأ ْخ َر ْج َنا ِم ْن َها َح ًّبا
قال تعاىل يف كتابه العزيزَ :
ون َ aو َج َع ْل َنا ِف َيها َج َّنا ٍ
اب َو َف َّج ْر َنا ِف َيها ِم ْنالْ ُع ُي ِ
ت ِمن َّن ِخ ٍ
يل َو َأ ْع َن ٍ
َف ِم ْن ُه َي ْأ ُك ُل َ
ون a
اناَّل ِذي َخل ََق ْ َ
ال ْز َو َاج
ِل َي ْأ ُك ُلوا ِمن َث َمرِ ِه َو َما َع ِم َل ْت ُه َأ ْي ِد ِيه ْم َأ َف َال َي ْش ُك ُر َ
ون ُ aسبـ ْ َح َ
ِ
ُك َّل َها ِ َّما ُتنب ُِت ْ َ
َّ َّ ُ
ار
ال ْر ُض َو ِم ْن َأ ُنف ِس ِه ْم َو ِ َّما َال َي ْعل َُم َ
ون َ aو َآي ٌةل ُه ْمالل ْيل َن ْسل َُخم ْن ُها َّلن َه َ
ون َ aوا َّلش ْم ُس َ ْترِ ي ِ ُل ْس َت َق ّرٍَّل َها َذ ِل َك َت ْق ِد ُيرالْ َع ِز ِيزالْ َع ِل ِ
يم َ aوالْ َق َم َر
َفإِ َذا ُهم ُّم ْظ ِل ُم َ

 - 12الحلى ،ال�شي�طي:
تف�شري اجلاللني ،دار العرفة،
بريوت ،هام�س �س .806
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� - 13ش�رة ي�س ،من الآية 33
اإىل الآيــة .40

اد َكالْ ُع ْر ُج ِ
ونالْ َق ِدميِ َ aالا َّلش ْم ُس َي َنب ِغيل ََها َأن ُت ْدرِ َكالْ َق َم َر
َق َّد ْر َن ُاه َم َنازِ َل َح َّتى َع َ
ون|(.)13
َو َالا َّلل ْي ُل َساب ُِقا َّلن َهارِ َو ُك ٌّل ِفي َفل ٍَك َي ْس َب ُح َ
نتق�سى مل�سات اجلمال يف هذه الآيات املباركة لطال بنا املقام ،وهو
لو اأردنا اأن ّ
اأمر خارج عن غر�سنا هنا ،اإذ كل مرادنا من اإيراد هذه الآيات هو التمثيل لإيحاء
القراآن الكرمي باجلمال عن طريق الو�سف ومن دون ا�ستخدام الألفاظ الدالة عليه
�سراحة ،ولذا نكتفي بالإ�سارة العابرة لربوز اجلمال يف ثنايا و�سف القراآن الكرمي
لهذه امل�ساهد الطبيعية.
ت�سعنا هذه الآيات اأمام لوحة فنية جتمع على رقعتها عددًا من امل�ساهد الطبيعية
موحد تنبثق من بني جوانبه اأ�سمى اآيات اجلمال.
املختلفة ،وتنتظمها جمي ًعا يف اإطار ّ
فلو تاأملنا هذه اللوحة بنظرة متفح�سة لوجدناها ت�ستمل على عدد من العنا�سر
الطبيعية والتي ميتلك كل منها وجوده اخلا�ص وحركته املعينة ،فمن تلك العنا�سر
اإحياء الأر�ص ..وتفجري العيون ..وخلق الأزواج ..واإظالم الليل ..وجريان ال�سم�ص..
ومنازل القمر ..األخ..
ولكن املالحظ هو اأن هذه العنا�سر مل جتمع ب�سورة مرجتلة وعلى اأي نحو اتفق،
وملجرد اأنها ت�سكل مظاهر طبيعية هامة ،اأو لأنها تعرب عن نظام حمكم ودقيق .واإمنا
اختريت تلك العنا�سر لغاية معينة ،واأُ ِّلف بينها باأ�سلوب حمدد لكي تف�سح عما تت�سمنه
من دللة ،وتبوح مبا تنطوي عليه من جمال.
ولذا جند اأن هذه العنا�سر على تعددها وتنوعها قد وزعت على م�سهدين كبريين:
م�شهد اأر�شي ،واآخر �شماوي .غري اأن هذا التوزيع الثنائي مل يبنت على اأ�سا�ص املكان
وحده مبا هو ظرف ملا يحتويه من عنا�سر ،بل هنالك رابطة اأقوى و�سر اأعمق كانا هما

وراء ذلك التوزيع.
فال�شهد الأر�شي ُيربز تلك ال�سريورة العجيبة حيث تنبثق احلياة من الأ�سياء
امليتة فتنمو وتتكاثر ،ثم تتنوع بعد ذلك مظاهرها .هنا ي�سهد املرء تاألق اجلنات،
وتفجر العيون ،وتنوع الثمرات ،وتاآلف الأزواج ...وهو م�سهد تتناغم عنا�سره وتتاآزر
لتعرب عن ظاهرة ُتع ُّد من اأغرب ظواهر الوجود واأ�سدها عظمة واأكرثها
فيما بينها ّ
جما ًل ..اإنه م�شهد انبالج احلياة وتفتح كين�نتها وحركة انت�شارها.
اأما ال�شهد ال�شماوي فاإن مهمته هي احلكاية عن الوجه الآخر من وجهي الوجود،
وعلى �سفحته تتجلى احلقيقة املقابلة للحقيقة التي ُيربزها امل�سهد الأر�سي ،فهو ي�سور
ظاهرة الأفول والزوال ،موحيا لنا مبا تنب�ص به هذه الظاهرة من �سحر وجمال.
هنا يف هذا امل�سهد حتدث حركة ان�سالخ النهار من الليل فاإذا العتمة �سائدة
والأر�ص يعمها الظالم .وهنا اأي�سا جتري ال�سم�ص يف م�سارها املر�سوم ،لتنتهي اإىل
م�ستقر لها ،وتبلغ غايتها املحتومة .كما اإننا ويف امل�سهد نف�سه نرى القمر وهو يتدرج
يف منازله حتى يعود رقيقا خافت النور وكاأنه العرجون القدمي ...وهكذا تنطق عنا�سر
امل�سهد ال�سماوي كلها مبعنى واحد ه� معنى الأف�ل والغياب.
ثم بعد ذلك يتاآلف امل�سهدان املتقابالن لي�سكال معا لوحة واحدة ت�سم على رقعتها
كال مظهري حركة الوجود :النبثاق والزوال .حينئذ تتكامل ال�سورة ،وتتاآزر الأ�سداد،
في�سيء كل من ال�سدين رفيقه ،وي�ساركه فن البيان ،حتى يغدو ل�سانهما ل�سانا م�سرتكا
يف�سح عن جوهر احلقيقة الواحدة ،وي�سري اإىل ما تكتنز به من جمال.
�شـدان لــا ا�شتجـمعـا ح�شنـا

وال�شـد يظهـر حـ�شنه ال�شـد
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واخلال�سة هي اأن املرء ل يجد يف هذه الآيات املباركة ذكر ًا للجمال با�سمه ،ولك ّنه
يجد اجلمال حا�سر ًا يف كل جزء من اأجزاء هذه اللوحة البديعة ،وي�سعر بامل�سهد كله
وقد تاآلفت عنا�سره املتنوعة لتبدع وحد ًة متنا�سق ًة ف ّواح ًة بعبق اجلمال ،فهذه الآيات
مع اأنها مل تن�ص على اجلمال بلفظه ،ولكنها ومن خالل و�سف م�ساهده ت�س ّد انتباهنا
اإليه ،وجتعلنا نقيم يف ح�سرته مبا�سرة ،ونلقاه وج ًها لوجه.
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اجلهة الثانية :الن�ص على اجلمال بلفظه

40
� -14ش�رة النحـل ،الآية .7 -5

ام َخل ََق َهال َُك ْم ِف َيها
}وا َل ْن َع َ
من الآيات التي تن�ص على اجلمال بلفظه قوله تعاىلَ :
ٌ
ُ ِ
ني َت ْس َر ُح َ
ني ُترِ ُيح َ
ِد ْف ٌء َو َم َنا ِف ُع َو ِم ْن َها َت ْأ ُك ُل َ
ون a
ون َو ِح َ
ون َ aولَك ْمف َيها َج َمال ِح َ ِّ
وف
َو َ ْت ِم ُل َأ ْث َقال َُك ْم ِإلَى َبل ٍَد َّل ْم َت ُكو ُنو ْا َبا ِل ِغ ِيه ِإ َّال ب ِِشق ا َل ُنف ِس ِإ َّن َر َّب ُك ْم ل ََر ُؤ ٌ
يم|(.)14
َر ِح ٌ

وجا َو َزَّي َّن َاها ِل َّلن ِ
اظرِ َين |
ومنها قوله �سبحانهَ } :ول ََق ْد َج َع ْل َنا ِفيا َّلس َما ِء ُب ُر ً

.

()15

تن�ص على اجلمال بالألفاظ الدالة على معناه
يالحظ اأن هذه الآيات املباركة ّ
كـ(اجلمال) و(الزينة) ،ول تقت�سر على و�سف م�ساهده كما هو احلال يف الآيات
ال�سابقة.
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اجلهة الثالثة :اإبراز بع�ص عنا�ضر اجلمال

.

اإ�سافة اإىل الو�سف ،واإ�سافة اإىل الن�ص على اجلمال بلفظه ،جند القراآن الكرمي
يتناول اجلمال بطريقة ثالثة ،وهي اإبراز بع�ص العنا�سر التي يت ّكون منها ،ومن اأمثلة
ذلك الألوان وما تت ّميز به من بهاء وتن ّوع.
ات ُّم ْخ َت ِل ًفا َألْ َوا ُن َها
قال تعاىلَ } :أل َْم َت َر َأ َّنا َّلل َه َأ َنز َل ِم َنا َّلس َما ِء َم ًاء َف َأ ْخ َر ْج َناب ِِه َث َم َر ٍ
ِّ
اجل َب ِ
َو ِم َن ْ ِ
اس َوا َّلد َواب
ود َ aو ِم َنا َّلن ِ
ال ُج َد ٌدب ٌ
ِيب ُس ٌ
ِيض َو ُح ْم ٌر ُّم ْخ َت ِل ٌف َألْ َوا ُن َها َو َغ َراب ُ
َو ْ َ
ال ْن َع ِ
ام ُم ْخ َت ِل ٌف َألْوا ُن ُه|(.)16
َ

� -15ش�رة احلجر ،الآيــة .16
�- 16ش�رة فاطر ،الآية .28-27
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اس ِإ َّن ِفي
وقال يف اآية اأخرىَ } :ي ْخ ُر ُج ِم ْن ُب ُطو ِن َها َش َر ٌاب ُم ْخ َت ِل ٌف َألْ َوا ُن ُه ِف ِيه ِش َف ٌاء ِل َّلن ِ
ون|(.)17
َذ ِل َك َل َي ًة ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
وق ـ ــال اأي ــ�سـ ـ ـًاَ } :و َما َذر َأ ل َُك ْم ِفي ْ َ
ال ْر ِض ُم ْخ َت ِل ـ ًـفا َألْ َوا ُن ُه ِإ َّن ِفي َذ ِل َك َل َي ًة ِل َق ْو ٍم
َ
ون|(.)18
َي َّذ َّك ُر َ
مت ّثل الألوان عن�س ًرا من العنا�سر املح�سو�سة للجمال ،وقد اهتم القراآن الكرمي
اهتماما بالغ ًا ،فتت ّبعه يف العديد من جمالته لفتًا اإىل ال�سحر والبهاء
بهذا العن�سر
ً
الذي تبديه األوان ال�سخور والنباتات والدواب والأنعام والنا�ص وال�سراب الذي يخرج
من بطون النحل ...و ُين ّبه القراآن يف اأثناء حديثه عن عن�سر اللون على �سمة اختالف
مما ُي�سفي على هذا العن�سر رون ًقا وحيوية ُتبعدانه عن ملل التكرار
الألوان وتن ّوعهاّ ،
وتنت�سالنه من �ساأم ال َّرتابة.
اجلهة الرابعة :التنبيه على الأثر النف�ضي للجمال

�- 17ش�رة النحل،من الآية .69

� - 18ش�رة النحل ،الآية .13
� - 19ش�رة ق ،الآية .7

جت�سدات اجلمال املختلفة يف العامل اخلارجي ،فاإنه
كما يلفتنا القراآن الكرمي اإىل ّ
يتوجه بنا اإىل العامل الداخلي لل ّنف�ص الإن�سانية لري�سد ما يحدثه فيها اجلمال من
ّ
اأثر.
قال تعاىلَ }:و ْ َ
ال ْر َض َم َد ْد َن َاها َو َألْ َق ْي َنا ِف َيها َر َو ِاس َي َو َأ َنب ْت َنا ِف َيها ِمن ُكل َز ْو ٍج
ِّ
يج|(.)19
َب ِه ٍ
ِّ
وقال �سبحانهَ }:أ َّم ْن َخل ََق ا َّلسم َاو ِ
ات َو ْ َ
ال ْر َض َو َأ َنز َل ل َُكم م َن ا َّلس َما ِء َماء َف َأ َنب ْت َنا
َ

ان ل َُك ْم َأن ُتنب ُِتوا َش َج َر َها َأ ِإل ٌَه َّم َع ا َّلل ِه َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم
ب ِِه َح َدا ِئ َق َذ َات َب ْه َج ٍة َّما َك َ
ون|(.)20
َي ْع ِدُل َ
وقال اأي�س ًاَ } :و َترى ْ َ
ال ْر َض َها ِم َد ًة َفإِ َذا َأ ْن َزلْ َنا َعل َْي َها ْال ََاء ْاه َت َّز ْت َو َر َب ْت َو َأ ْن َب َت ْت ِم ْن
َ

*القراآن واجلمال *

يج|(.)21
ُكل َز ْو ٍج َب ِه ٍ

ا ِّإن ما مييز اجلمال عن باقي املدركات احل�سية هو اأنه يتعدى طور انفعال احلوا�ص،
ويتجاوز عملية الدراك الذهني ليتغلغل يف اأغوار النف�ص مثريا فيها �سعورا فريدا ي�سر
القلب وياأ�سر اللب ،وذلك هو ال�سعور بالبهجة.

دليل اجلمال يف القراآن

َ
اجلمال كل تلك العناية  -والتي اأ�سرنا اإىل بع�ص اأمثلتها-
يول القراآن الكرمي
مل ِ
احلوا�ص اأو اإبهاج ال ّنف�ص فقط ،بل ق�سد من وراء ذلك اإىل حتريك الفكر
لأجل اإمتاع
ّ
وه ّز الوجدان ،لريى الإن�سانُ يف اجلمال اآي ًة حتكي عن وجود اهلل تعاىل وتعك�ص بع�ص
ين�ص �سراحة على كون اجلمال
الظالل لبهاء �سفاته ،ولذلك جند اأن القراآن الكرمي ّ
ي�س ّكل اآية جل ّية من اآيات اهلل الدا ّلة على عظمة وجوده تعاىل ،والأمثلة على ذلك كثرية،
نكتفي باإيراد مناذج منها .على اأنه يجدر اللتفات اإىل اأن ما قد يتك ّرر ال�ست�سهاد به
من الآيات القراآنية فاإن مر ّده اإىل اختالف الغر�ص ،حيث كان املق�سود �ساب ًقا الإ�سارة
اإىل مدى عناية القراآن بحقيقة اجلمال ،بينما املق�سود هنا هو بيان اأن القراآن قد
ن�ص على اجلمال مبا هو اآية ودليل ي�سري اإىل وجود اهلل �سبحانه وتتجلى فيه عظمة
ّ
�سفاته جل جالله.
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قال تعاىلَ } :أ َفل َْم َي ُنظ ُروا ِإلَىا َّلس َما ِء َف ْو َق ُه ْم َك ْي َف َب َن ْي َن َاها َو َزَّي َّن َاها َو َمال ََها ِمن ُف ُروج
َ aو ْ َ
ال ْر َض َم َد ْد َن َاها َو َألْ َق ْي َنا ِف َيها َر َو ِاس َي َو َأ َنب ْت َنا ِف َيها ِمن ُكل َز ْو ٍج َب ِه ٍيج َْ aتب ِص َر ًة
ِ
ِ
ات َو َح َّب
ار ِّ ًكا َف َأ َنب ْت َناب ِِه َج َّن ٍ
َو ِذ ْك َرى ِل ُكل َع ْب ٍد ُّم ِن ٍ
يب َ aو َن َّزلْ َنام َنا َّلس َماء َم ًاء ُّم َب َ
ْال َِص ِيد ِّ َ aوا َّلن ْخ َل َب ِ
يد|(.)22
اس َق ٍ
اتَّل َهاطَ ْل ٌع َّن ِض ٌ
يدعونا هذا الن�ص القراآين اإىل النظر يف اآيات اهلل ومن بينها البهجة التي يثريها
جمال النبات يف النف�ص ،ثم يبني لنا اأن هذه الآيات اإمنا متثل تب�سرة وذكرى ليعقل
الإن�سان ويرجع اإىل ح�سرة موله.

ومثل هذه الدعوة ن�سادفها يف ن�سو�ص قراآنية عديدة ،كما يف قوله تعاىلَ } :و َما
َذ َر َأل َُك ْم ِفيا َل ْر ِض ُم ْخ َت ِل ًفا َألْ َوا ُن ُه ِإ َّن ِفي َذ ِل َك َلي ًةل َق ْو ٍم َي َّذ َّك ُر
ون|(.)23
َ
ِّ
ِ
وكذلك قوله �سبحانهَ } :أ َّم ْن َخل ََقا َّلسم َاو ِّ ِ
ات َو ْ َ
ال ْر َض َو َأ َنز َلل َُكمم َنا َّلس َماء َماء
َ
ان ل َُك ْم َأن ُتنب ُِتوا َش َج َر َها َأ ِإل ٌَه َّم َع ا َّلل ِه َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم
َف َأ َنب ْت َنا ب ِِه َح َدا ِئ َق َذ َات َب ْه َج ٍة َّما َك َ
ون|(.)24
َي ْع ِدُل َ
فانظر كيف جعل �سبحانه اختالف الألوان اآية لقوم ي ّذكرون ،وكيف اتّخذ من
بهجة احلدائق دلي ًال على وجوده �سبحانه ،بل على نفي وجود �سريك له يف ال�سنع
والتدبري.
كدليل ،نورد هذا الن�ص الأخري:
ومن بني الآيات القراآنية التي تن�ص على اجلمال ٍ
ات ُّم ْخ َت ِل ًفا َألْ َوا ُن َها
قال تعاىلَ } :أل َْم َت َر َأ َّن ا َّلل َه َأ َنز َل ِم َن ا َّلس َما ِء َم ًاء َف َأ ْخ َر ْج َنا ب ِِه َث َم َر ٍ
ِّ
اجل َب ِ
َو ِم َن ْ ِ
اس َوا َّلد َواب
ود َ aو ِم َنا َّلن ِ
ال ُج َد ٌدب ٌ
ِيب ُس ٌ
ِيض َو ُح ْم ٌر ُّم ْخ َت ِل ٌف َألْ َوا ُن َها َو َغ َراب ُ

َو ْ َ
ام ُم ْخ َت ِل ٌف َألْوا ُن ُه َك َذ ِل َك ِإَّ َنا َي ْخ َشىا َّلل َه ِم ْن ِعب ِ
ال ْن َع ِ
اد ِهالْ ُعلَماء|(.)25

َ
َ
َ
و�سحر ع ّلة خل�سية العلماء
جاذبية
من
ألوان
ل
ا
اختالف
يثريه
ما
�سبحانه
لقد جعل
ٍ
من اهلل جل جالله ،فهم عندما يلتقون مبا ُتظهره املخلوقات من جمال فاإن نفو�سهم
ت�ست�سعر عظمة من اأبدعه ،وتتفتح ب�سائرهم على بالغ حكمته ،وتدرك عقولهم �سعة
علمه ،فتطغى على كيانهم الده�سة وت�سيطر على قلوبهم اخل�سية.
واإنه لأمر لفت لالنتباه اأن عبارة } َك َذ ِل َك ِإ َّ َنا َي ْخ َشىا َّلل َه ِم ْن ِع َب ِ
اد ِهالْ ُعل ََماء| مل ترد
يف �سياق احلديث عن بع�ص املو�سوعات اخلا�سة بعلوم الطبيعة ،واإمنا  -وخال ًفا
للمتوقع  -قد وردت هذه العبارة يف �سياق ا�ستعرا�ص جانب من م�ساهد جمال الكون.
وكاأمنا ثمة تاأكيد على خ�سو�سية اجلمال واأهميته ،فهو كما ي�س ّكل مو�سوعا م�سرتكا
لالح�سا�ص والبهجة يلتقي عنده بنو الن�سان على اختالف م�ساربهم ،فاإنه ي�سكل يف
الوقت عينه مو�سوعا �ساحلا لتدقيقات العلماء وتوغلهم يف ا�ستنبا�ص اأ�سرار الكون
وا�ستنباط حقائقة و�سننه.
والنتيجة التي يو�سلنا اإليها الق�سم الثاين من البحث هي اأن القراآن الكرمي قد
اعتنى عناية بالغة بنعمة اجلمال الوا�سعة النت�سار يف الكون ،والعظيمة الأهمية
ون�ص عليها كاآية باهرة من الآيات الإلهية التي
لالإن�سان ،فلفت اإليها مرا ًرا وتكرا ًراّ ،
تدعو الإن�سان اإىل التد ّبر والتع ّقل.

45

ddd
� -25ش�رة فاطر ،الآية .28-27
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اجلمال

كيفية اإلستدالل ب ـ ـ ـ

* كيفية الإ�ضتدلل
اأ�ض�ص دليل اجلمال
باجلمال *
اإن املنهج القراآين العام يف تناول الأد ّلة والآيات يع َم ُد اإىل طرح اأ�سل الدليل والإ�سارة اإىل
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أهم معامله ،ثم يرتك لالإن�سان نف�سه عملية التت ّبع والتدقيق ،وترتيب املق ّدمات ،وا�ستخراج
ا ّ
النتائج.
م�ستخدما
فالقراآنالكريــميدعــووين ّبه،و ُيوكـلالأمـربعـدهــالالإن�سـانلكـييتاأمـّلويتد ّبـر
ً
ما وهبه اإيـاه املـوىل من قدرة على الفهــم والإبـداع ليبحث ويح ّقق ،وي�ستنتج وي�ستنبط.
وقد م ّر بنا �ساب ًقا مدى العناية التي اأولها القراآن الكرمي للجمال ،وكيف ن ّبه عليه كنعم ٍة
عظيم ٍة من ِن َعم املوىل �سبحانه والتي تنه�ص كاآية جل ّية من اآيات اهلل يف الكون ّ
تدل على
وجوده وتعك�ص بهاء �سفاته.
أ�س�ص التـي يبتني عليـها،
وبقي علينا الآن اأن ندر�ص اأهم مقدمــات هذا الدليـل ،وال َ
والطريق ـ َةالتـيمنخاللهاميكنحت�سيلالنتيجةاملطلوبة.
ويبدو اأنه هنالك اأربع نقاط ها ّمة ت�س ّكل مق ّدمات اأ�سا�سية يف درا�سة دليل اجلمال ،وهذا
ما دفعنا اإىل بحث كل واحدة منها ب�سورة م�ستقلة وحتت عنوان خا�ص.

املقدمة الأوىل :وفرة اجلمال و�ضعة انت�ضاره
و�سعة انت�سار ،وذلك حتت عنوان
اأ�سرنا فيما م�سى اإىل ما يتمتع به اجلمال من وفرة َ
)�شراية اجلمال يف الك�ن) ،ول نريد هنا تكرار ما �سبق بيانه ،ولكننا ومن باب التاأكيد فقط
نذكر بع�ص اأقوال العلماء واملفكرين يف املو�سوع.
يقول ”ا .كري�سي موري�سون“ يف كتابه ”العلم يدعو اإىل الإميان“( :واجلمال يبدو
ال�شحب وق��س قزح ،وال�شماء الزرقاء ،والبهجة الرائعة التي
مالز ًما للطبيعة ،وجمال ّ
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متالأ نف�س الناظر اإىل النج�م ،واإىل القمر يف طل�عه ،وال�شم�س يف غروبها ،واإىل روعة
الظهر الفائقة ،كل ذلك يهـ ّز م�شـاعـر الإن�شان وي�شحـره ،وحتت اليكرو�شك�ب جتد اأ�شـغـر
ٌ
حيـ�ان وا ّ
خط�ط من اجلمال ُحمكمة ال�شنع ،واخلط�ط البل�رية التي
أدق زهـرة ،تـز ّينـها
للعنا�شر والركبات ،من ُندفة الثلج اإىل الأ�شكال الأ�شغر منها ،اإىل ما ل نهاية ،هي �شادقة
لدرجة مده�شة ،حتى اإن الف ّنان لي�س ب��شعه اإل اأن يق ّلدها اأو يجمعها م ًعا.)26((...
ويقول ”ديفيد بوم“( :كل ما ميكن العث�ر عليه يف الطبيعة تقري ًبا ،يتبدّى عن �شيء
من اجلمال� ،ش�اء يف الإدراك الف�ري له ويف التحليل الفكري)(.)27
ويقول ”األك�سندر األيوت“( :يبدو اأن اجلمال وجه من اأوجه كل �شيء)(.)28
واأقوالـهم يف ذلـك كثيـرة متن ّوعة ي�سيق املجال عن ال�ستفا�سة يف نقلها.
املقدّ مة الثانية :اجلمال حقيقة اأ�ضيلة

 -26ا .كري�شي م�ري�ش�ن:
العلم يدع� لالإميان ،تعريب
الأ�شـ ـ ـت ــاذ مـحـمــ�د �شــالـ ــح
الفـ ـلـ ـكـي ،مكـ ـ ـتـ ـ ـبـة النهــ�شــة
ال�شـرية – القاهرة� ،س
.135-134
 - 27نق ً
ال عن كتاب :العلم
يف منظ�ره اجلديد ،مرجع
�شابق� ،س.73
 - 28اآفاق الفن ،مرجع �شابق،
�س.159
 -29نف�شه� ،س .192

(ق�شى برنارد برن�ش�ن ع�شر اأحد الأيام وه� يتاأ ّمل ر�ش� ًما �شينية ل�شاه َد
�شت�ية ،وعندما نه�س يف النهاية ليذهب ،راأى نافذة التحف وقد امتالأت ب َغ َ�شق
ريا اإىل النافذة  :-تلك اأف�شلها جمي ًعا)(.)29
ثلجي ،فهتف  -م�ش ً
َعر�سه الطبيعة ،والذي ُت�س ّكل النافذة
أح�ص برنارد اأن م�سهد الثلج الذي ت ِ
لقد ا ّ
اإطا ًرا له ،هو اأجمل من جميع امل�ساهد ال�ستوية التي تعر�سها لوحات املتحف.
مت ّثل هذه املفا�سلة بني اجلمال الطبيعي واجلمال الف ّني واحدة من ق�سايا عديدة
ُتطرح على ب�ساط البحث حول طبيعة ٍّ
ال�سلة التي تربط
كل من هذين اجلمالني ،وحول ّ
بينهما.
ولكن الذي يه ّمنا الآن من بني تلك الق�سايا هو ال�سوؤال ع ّما اإذا كان اجلمال الطبيعي

* كيفية الإ�ضتدلل
باجلمال *

يعترب اأم ًرا مرادًا ومق�سودًا بالذات ،اأو اأنه جم ّرد اأمر ثانوي وعار�ص؟ ويخت�ص هذا
ال�سوؤال باجلمال الطبيعي فقط دون اجلمال الف ّني ،اإذ ل ريب يف اأن اجلمال الذي
تبديه  -مث ًال -لوحة فنية ما ،ل يظهر فيها مبح�ص ال�سدفة وعن طريق الإتفاق ،بل
من امل�سلم به اأن الفنان ي�سعى اإىل خلقه ويق�سد اإىل اإبداعه وهذا ل مينع من وجود
اأغرا�ص اأخرى حتملها اللوحة يف داخلها ،بل لعلها تكون من العنا�سر ال�سرورية يف
بنائها و�سم ّو قيمتها ،غري اأن الف ّنان اإذا اأراد للوحته هذه اأن حتمل مغزى من املغازي
اأو تنطق مبعنى من املعاين ،فاإنه يوحي به اإيحا ًء من خالل ما ُي�سيعه يف اأرجائها من
اجلمال ،فاجلمال يف مثل هذا املورد هو اللغة التي ي�ستخدمها الفنان يف اأداء ر�سالته،
ولذلك ميكن القول وبكل جزم اأن اجلمال حني يتجلى يف عمل من الأعمال الفنية،
فاإنه يكون مراد ًا للفنان اإجما ًل ولي�ص هو جمرد �سيء ثانوي اأو عار�ص.
هذا فيما يتع ّلق باجلمال الفني .فماذا عن اجلمال الطبيعي؟
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 -30يقع احلديث ح�ل
اجلمال الطبيعي يف مقامني
اإذ ه� قد يتناول ظاهرة
مفردة كجمال زهر ٍة اأو جمال
خ�شر نِة الع�شب اأو زرقة الاء،
وقد يتناول م�شهدًا مرك ًبا
كجمال منظر م�ؤ ّلف من
البحر وال�شماء وال�شهل
وال�شجر ،فيحاول تعليل ما
يف هذا النظر من تنا�شب،
ولكننا ورومًا لالخت�شار
َق�شَ رنا الكالم على القام
الأول فقط ،اإذ يكفي اأن ند ّلل
على اأن ما ي�جد يف الظاهرة
الفردة من جمالٍ ه� اأمر
مراد ومق�ش�د ،ليثبت بذلك
وج�د الق�شد يف ظه�ر
اجلمال يف الطبيعة.

 -31جان ب�ل �شارتر :ما الأدب،
تعريب د .حممد غنيمي هالل،
دار نه�شة م�شر للطباعة
والن�شر� ،س .58

يبدو اأن م�ساألة وجود ق�سد يف اجلمال الطبيعي مل ت َْ�س َلم من املناق�سة والأخذ
والر ّد ،وقد ظهر يف الإجابة على هذه امل�ساألة اجتاهان ،يرى اأحدهما اأن اجلمال مل
يكن اأم ًرا مق�سودًا يف عامل الطبيعة ،بينما يرى الآخر عك�ص ما يراه الأول.
عرب عن الجتاه الأول الفيل�سوف الفرن�سي ”جان بول �سارتر“ يف كتابه
وممن ّ
(ما الأدب؟) ،حيث ُي ّبني اأنه ميكن اإرجاع وجود اجلمال يف الطبيعة( )30اإىل ال�سرورة
وحتمية القوانني ،مما ينفـي اأن يكـون هنــالك اأ ّية اإرادة اأو ق�سد وراء ما تزخر به
الطبيعة من جمال ،وقد اأو�سح ذلك بقوله( :ميكن �شرح الع�شب الأخ�شر على
ح�شب ق�انني علم احلياة ومبقت�شى خ�شائ�س ثابتة وبحكم ما ُحت ّتمه الع�امل
اجلغرافية ،على حني الل�ن الأزرق يف الاء �شببه عمق النهر اأو طبيعة الجرى اأو
�شرعة التيار.)31()...
وهذا يعني اأن زرقة املاء  -مث ًال  -مل تكن مق�سودة بحيث ت�سفي على املاء جما ًل،
ُ
اجلمال وب�سورة
واإمنا هي قوانني الطبيعة توؤ ّدي وظائفها ،فيظهر نتيج ًة لذلك

* كيفية الإ�ضتدلل
باجلمال *

عر�سية غري مق�سودة ول مرادة ،فلي�ص اجلمال �سوى مظهر ثانوي تفر�سه قوانني
املا ّدة وحتتّمه �سروراتها.
هذه هي خال�سة الجتاه الأول.
اأما الجتاه الثاين فاإنه يرى اأن ال�سرورة ل تكفي وحدها لتف�سري ظهور اجلمال،
بل اجلمال وجد نتيجة اإرادة ووعي مما يجعله اأم ًرا مق�سودًا بالذات ،ولي�ص جم ّرد
�سيء ثانوي وعار�ص كما يراه اأ�سحاب الجتاه الأول.
وميكن ال�ستدلل على ذلك مبا اأورده موؤ ّلفا كتاب ”العلم يف منظوره اجلديد“
قيا�شا متثيلياً لذلك .فقد ي�شتطيع اأحدنا اأن يبني م�شنع �شيارات
حيث قال( :لناأخذ ً
جمهّزاً كلياً مبعدّات ميكانيكية لإنتاج عربات جميلة ،بل ه� قد ي�شتطيع اأن ير ِّكب
يف الآلية اجلمال الناجت عن الت�شميم والل�ن ،ولكن اجلمال يف ال�شيارة ل ُي�شبح
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 -32العـلـم فـي منـظــ�ره
اجلديد ،مرجع �شابق� ،س
.72-71

بذلك �شرورة مطلقة ،اإذ ُّ
تظل العربات الب�شعة قادر ًة على نقل الر ّكاب بفعالية.
ومن المكن اخرتاع اآلتٍ لإنتاج عربات كهذه بالطريقة نف�شها .لي�شت هنالك اأي
�شرورة مطلقة َتفر�س يف القام الأول اأن ت�شتمل الق�انني الفيزيائية للطبيعة
على الب�شاطة والتنا�شق .ولنا اأن نت�ش ّ�ر ك� ًنا اآخر ذا ق�انني طبيعية غري متماثلة
ومع ّقدة لغري �شرورة ُينتج ُن َد ًفا ثلجية ب�شعة ب�شرورة ميكانيكية .ال�شرورة اإذن ل
تقدّم تف�شرياً نهائ ًيا للجمال الذي جنده يف اجل�امد)(.)32
ومعنى ذلك هو اأن جمال كائنات الطبيعة مع اأنه قد ينبع من �سميم القوانني
الفيزيائية والكيمائية ،ولكن ما يجب مالحظته هو اأن هذه القوانني قد انتُخبت بطريقة
خا�سة بحيث ُتنتج اجلمال اإىل جانب الوظائف الأخرى املرتبطة بالأ�سياء ،اإذ اإنه مل
يكن من امل�ستحيل اأن توجد هذه القوانني ب�سورة اأخرى خمتلفة بحيث تعطي الأ�سياء
جميع خ�سائ�سها املطلوبة دون اأن متنحها اجلمال .وهذا �سديد ّ
ال�سبة بامل�سنوعات
الب�سرية ،اإذ من املمكن ت�سميم م�سنع لل�سيارات  -وامل�سنع هنا هو مبثابة قوانني
الطبيعة ُ -ينتج �سيارات متينة و�سريعة وقادرة على نقل الر ّكاب باأف�سل �سورة ،ولكنها
تكون مع ذلك ك ّله �سيارات ذات مظهر ب�سع .وباملقابل فاإنه ميكن ت�سميم امل�سنع
بطريقة اأخرى بديلة بحيث ُينتج جميع املوا�سفات ال�سابقة اإ�ساف ًة اإىل اجلمال.
وعليه فاإننا حني جند اأن ال�سيارات التي تخرج من امل�سنع متتلك جميع املوا�سفات
املرتبطة مبا يناط بها من وظائف عملية ،وهي عالوة على ذلك �سيارات تتم ّيز بخا�سية
اجلمال ،فاإننا ندرك اأن هذا امل�سنع قد ُروعي يف اأ�سا�ص ت�سميمه اأن ينتج اجلمال.
والأمر عينه ينطبق على قوانني الطبيعة ،فمما ل �سك فيه اأن جمال الكائنات
املهم يف امل�ساألة هو اأن هذه القوانني قد ُ�س ّممت
اإمنا َي�سدر عن هذه القوانني ،ولكن ّ

بال�سورة التي َت َه ُب الكائنات كل ما ُيناط بها من وظائف وم�ستلزمات ،وتَهبها يف * كيفية الإ�ضتدلل
�س َمة اجلمال ،واإل فاإنه مل يكن من املحال وجود قوانني تَ�سدر عنها جميع باجلمال *
الوقت ذاته ِ

اخلا�سة ولكن ل ي�سدر عنها اجلمال.
ما حتتاجه الكائنات لتاأدية وظائفها
ّ
فاجلمال ا ًإذا ل ُحتتّمه الوظائف ول تَفر�سه ال�سرورات ،بل هو اأمر زائد على
ال�سرورة ومق�سود بالذات.
هذا وميكن لأ�سحاب الجتاه الثاين اأن يعر�سوا ً
منطا اآخر من الأمثلة يتج ّلى
و�سوحا من منط الأمثلة املحدودة التي طرحها
فيها الق�سد اجلمايل ب�سورة اأ�سد
ً
(�سارتر) ،وذلك من قبيل التنويع النغمي الذي يتميز به �سوت الن�سان ،والزخرفة
التي ُتز ّين ري�ص الطيور ،وكذلك الأ�سكال والتخطيطات التي ُتظهرها اأوراق الأ�سجار،
وا ً
أي�سا الألوان الزاهية واملتنوعة التي تتم ّيز بها الزهور ،اأو الر�سومات والأ�سباغ التي
تزدهي بها الفرا�سات وما ي�ساكلها من احل�سرات ،واإىل اآخر القائمة مما ي�سيق
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 - 33هيجل :فن ال��شيقى،
تعريب ج�رج طرابي�شي ،دار
الطليعة  -بريوت ط1980، 1
�،س 52-51
 - 34العـلـم فـي منـظــ�ره
اجلديد ،مرجع �شابق� ،س .72

وتعداده .ولنذكر ب�سيءٍ من التف�سيل منوذجني فقط من مناذج
املجال عن و�سفه َ
هذا النمطُ ،نظهر بوا�سطتهما �ساأن النماذج الأخرى مما حتتويه هذه القائمة ،وليكن
مو�سوع النموذج الأول هو (�سوت الإن�سان).
ي�سري الفيل�سوف الأملاين ”هيجل“ اإىل مت ُّيز احلنجرة الب�سرية بالقول( :لكن
الآلة الأكرث حرية والأدنى اإىل الكمال ب�ش�تيتها هي احلنجرة الب�شرية التي جتمع
بني الآلت ال�ترية والآلت النفخية ،على اعتبار اأنها يف جزء منها عم�د ه�اء
اهتزازي ،وتعمل يف جزء اآخر منها – بف�شل الع�شالت – ك�تر م�شدود .وكما اأن
ل�ن اجللد الب�شري ميثل ( )...تركيباً فكروياً جلميع الأل�ان الأخرى ،وبالتايل
الل�ن الأدنى اإىل الكمال ،كذلك ي�شكل ال�ش�ت الب�شري الكلية الفكروية ل�ش�تيات
الآلت اخل�ش��شية .وه� يت�شم  -بحكم ذلك  -بنغمية مثلى تتكيف مع جميع
الآلت ،وت�ؤلف مع كل اآلة منها طاقما مده�س اجلمال)(.)33
ويبني موؤل َفا كتاب ” العلم يف منظوره اجلديد“ الأمر نف�سه بالقول( :ف�ش�ت
ريا من اأيّ اآلة م��شيقية ،وال�شرورة ل ت�شتلزم اأن يك�ن
الإن�شان اأكرث براعة وتعب ً
لالإن�شان �ش�ت قادر على اإخراج َن َغمات حل�ة ،اإذ يكفي اأن يك�ن له �ش�ت رتيب
وممل ،اأو �ش�ت خ�شن ،لال�شتغاثة اأو للتعبري عن حاجات بدنه ،و”داروين“ نف�شه
تف�شر ما ُح نِب َي به الإن�شان من م�اهب م��شيقية
اأق ّر باأن ال�شرورة ل ت�شتطيع اأن ّ
فطرية ،فقد قال” :وحيث اإن ال�شتمتاع بالأنغام ال��شيقية والقدرة على اإطالقها
لي�شا من اللكات التي تع�د على الإن�شان باأدنى نفع يف عاداته الي�مية احلياتية ،فال
ً
غم��شا“((.)34
بد من ت�شنيفها يف عداد اأكرث اللكات التي ُح نِب َي بها الإن�شان
فال�سوت الب�سري مي ّثل اآية باهرة من اآيات اجلمال يف الكون ،وهو يربهن بو�سوح

* كيفية الإ�ضتدلل
باجلمال *
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تف�سر وجود اجلمال.
على اأن ال�سرورة ل ميكنها اأن ّ
اأما النموذج الثاين ،فن�ستمده من عامل الطيور ،حيث ي�سادف املرء يف هذا العامل
احل�ص وي�سيطر على اأعماق
من جمال ال�سكل ومن روائع الزخرفة والتلوين ما يبهر ّ
النف�ص.
ولنذكر من ذلك نبذة ي�سرية م�ستقاة من بع�ص فيو�سات اأمري املوؤمنني علي بن اأبي
طالب (عليه ال�شالم) يف خطبته التي يذكر فيها عجيب خلقة الطاوو�ص.
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� - 35ش ـ ـ ـن ـ ــ�رد مـ ــايـ ـتـع ـلــق
مب��ش�عنا من اخلطبة يف
ملحق يتل� البحث وذلك
لني ـ ّـ�شــر للقــارئ الطــالع
علـيـهـ ــا ،واخل ـط ـبــة ج ــديــرة
مف�شلة ومن ن�ا ٍح
بدار�شات ّ
وجهات عديدة ،ولي�س فقط
من اجلهة التعلقة باجلمال.

ي�سري (عليه ال�شالم) يف هذه اخلطبة اإىل ثالثة اأ�سناف من �سنوف الت�سكيل اللوين الذي
تبديه الطيور ،فمنها �سنف اأحادي اللون ،واآخر يتم ّيز بلونني ،وثالث ّ
مو�سى باألوان
عديدة متنوعة.
اأما ال�سنفان الأولن ،فيب ّينهما (عليه ال�شالم) بقوله( :ون�شقها  -اأي الطي�ر -على
اختالفها يف الأ�شابيغ بلطيف قدرته ،ودقيق �شنعته ،فمنها مغم��س يف قالب ل�ن
ل ي�ش�به غري ل�ن ما ُغم�س فيه ،ومنها مغم��س يف ل�ننِ �شب ٍغ قد ط ّ�ق بخالف ما
ُ�شبغ به)(.)35
ي�س ّور (عليه ال�شالم) ال�سنف الأول وكاأنه ُغم�ص يف قالب يحتوي على لون واحد ،ولذلك
جاء هذا الطائر اأحادي اللون مل ي�سطبغ بغريه من الألوان ،بينما ي�سور ال�سنف
الثاين باأنه �سبيه بالأول جلهة الغم�ص يف قالب ال�سبغ الواحد ،ولكنه ميتاز عنه من
جهة اأخرى ،اإذ اأنه مط ّوق بلون يخالف �سائر بدنه.
اأما ال�سنف الثالث فاأجلى م�ساديقه الطاوو�ص ،واأمري املوؤمنني (عليه ال�شالم) ي�سف
خمتلف معامل ت�سكيله اجلمايل ،كح�سن التكوين ،وروعة الزخرفة ،وبهاء الألوان،
وروما لالخت�سار �سنكتفي ببع�ص الإ�سارات ال�سريعة مما
وفتنة احلركة ...غري اأننا ً
يتع ّلق باألوان الطاوو�ص فقط.
ي�سف (عليه ال�شالم) التن ّوع العجيب لألوان الطاوو�ص بقوله( :وق ّل �شب ٌغ اإل وقد اأخذ
منه بق�شط ،وعاله بكرثة �شقاله وبريقه وب�شي�س ديباجه ورونقه) ،فالطاوو�ص
اأ�سبه ما يكون مبعر�ص فني ُجمعت فيه معظم األوان الطبيعة ،اأو كاأنه دائرة للمعارف
يبني الإمام (عليه ال�شالم)
د ّونت بالألوان ل بالكلمات .بل الأمر اأبعد من ذلك واأعجب  -كما ّ
 -حيث اأن الطاوو�ص يعلو باأ�سباغه على ما يف الطبيعة من اأ�سباغ ،ويزيد عليها بكرثة

* كيفية الإ�ضتدلل
�سقاله وبريقه وب�سي�ص ديباجه ورونقه.
واإذا ما اأراد املرء اأن ي�ساهد كا ّفة اأزهار الربيع منتَخبة من�سقة يف رو�سة واحدة ،باجلمال *
ُ
ّ

فلينظر اإىل الطاوو�ص ،ذلك الكائن الذي ي�سفه اأمري املوؤمنني (عليه ال�شالم) بالقول( :اإن
ني(ُ )36جني من زهر نِة كل ربيع).
�ش ّبهته مبا اأنبتت الأر�سُ ،قلتَ َج ٌ
ثم اإنك لو تاأملت حتى ال�سعرة الواحدة من �سعراته فل�سوف ت�سهد فيها جنة من
اجلنان م�سغولة باأزهى الألوان ،ويف ذلك يقول (عليه ال�شالم)( :واإذا ت�شفحت �شعرة من
�شعرات ق�شبه( )37اأرتك حمرة وردية ،وتارة خ�شرة زبرجدية ( ،)38واأحيانا �شفرة
ع�شجدية(.()39
واأخري ًا اقراأ كالمه (عليه ال�شالم) وهو ي�س ّبه الطاوو�ص باأزهار الربيع فيقول( :فه�
كالأزاهري البث�ثة مل تربها اأمطار ربيع ول �شم��س قيظ) .وتاأمل مل ّيا كيف فاق
الطاوو�ص بجماله َ
جمال اأزهار الربيع ،وذلك لأن اأزهار الربيع حمتاجة يف منوها
وتفتحها اإىل ال�سم�ص واملطر ،واأما اأزهار الطاوو�ص فهي م�ستغنية عنهما .فما اأعجب
هذا اجلمال الذي خرج على ماألوف الطبيعة ،وقفز فوق املعروف من �سروطها.
تلك كانت ملحة عابرة وعجولة من ملحات اجلمال املبثوث يف عامل الطيور ،وهي
مع ذلك ت�ستوقف املتاأ ّمل ليت�ساءل عن �س ّر هذا الفي�ص الالمتناهي من اجلمال الذي
يزين اأبدان الطيور.
فهل ال�س ّر يكمن يف ال�سرورة؟
فلن�ساأل ا ًإذا اأ ّية �سرورة هي تلك ،وما حقيقتها؟
اإن غاية ما يقال يف الإجابة :اإنها ال�سرورة التي ت�ستوجبها عوامل التك ّيف مع
البيئة .اأو يقال اإنها �سرورة ت�ستدعيها متطلبات اجلاذبية اجلن�سية ،وت�ستلزمها
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ٌ -36
 -37الق�شب :عم�د الري�س
 - 38زبرجدية :زمردية.
 -39ع�شجدية :ذهبية..

* الـقـ�ضــم الثالث *

60

مقت�سيات التزاوج.
اأما القول الأول فيمكننا اأن نت�ساءل حوله :األ�سنا جند من الأطيار ما هو متوافق
مع بيئته ،مع اأنه اأقل ً
حظا من غريه يف ميزان اجلمال؟ بل األ�سنا جند حتى يف البيئة
الواحدة تفاوتًا هائ ًال بني الطيور من حيث الزخرفة والتلوين ،وكلها متوافقة مع البيئة
�سواء منها ذو اللون الواحد وذو اللونني ،وكذلك ذو الألوان املتعددة؟
فاأي توافق هو الذي يفر�ص على طائر كالطاوو�ص باأن يت�سف مبثل ما اأملحنا اإليه
من ال�سفات؟! وخ�سو�سا بعد اللتفات اإىل اجلانب الذي تتميز فيه �سفات الطاوو�ص
عما َحتت ُّف به البيئة من �سفات ،مما ي�سمو بجمال الطاوو�ص على جمال البيئة،
ويجعله متجاو ًزا لواقعها ،وذلك من قبيل ما م ّر بنا من قول اأمري املوؤمنني (عليه ال�شالم):
(وعاله بكرثة �شقاله وبريقه وب�شي�س ديباجه ورونقه) ،وكذلك قوله (عليه ال�شالم):
(فه� كالأزاهري البث�ثة مل تربها اأمطار ربيع ول �شم��س قيظ).
ولنا بعد ذلك اأن نت�ساءل :ا ّأي تاريخ اجتازه �سنف هذا الطائر حتى ت�سنى له اأن
ي�سطبغ بكل ذلك املقدار العجيب من التو�سيح والرت�سيع والزخرفة والتلوين؟!
يتبني اأن اإطالق القول بالتوافق مع البيئة ل ينه�ص على ع ّالته كتعليل وا�سح
وعليه ّ
للق�سية.
واأما فيما يتعلق بالقول الثاين ،فاإننا ل ن�ستبعد تو�سل بع�ص الأحياء باجلمال
لجتذاب ال�سريك والتاأثري عليه ،ومن اأمثلة ذلك الطاوو�ص ،فاإنه حني يقبل على الأنثى
يرفع ذيله نا�سرا اإياه ،ويف ذلك يقول اأمري املوؤمنني (عليه ال�شالم)( :اإذا درج اإىل الأنثى
ن�شره من طيه ،و�شما به مطال على راأ�شه).
ولكن يجب اأن ل نت�سرع يف ال�ستنتاج ذاهبني اإىل اأن جمال الطاوو�ص لي�ص �سوى

* كيفية الإ�ضتدلل
اأثر اقت�سته اجلاذبية اجلن�سية ،وفر�سته �سرورة التزاوج !
بل اإن القليل من التدبر يف�سي بنا اإىل العك�ص متاما ،ومي ّدنا باأحد الأدلة على باجلمال *
ُ
ً

اأ�سالة اجلمال ،وذلك لأنه اإذا افرت�سنا اأن ما يجذب اأنثى الطاوو�ص اإىل التزاوج هو
تهتم بالدرجة الأوىل باجلمال؟ مما يعني اأن للجمال
اجلمال ،اأفال يعني هذا اأنها ّ
يتو�سل به حتى اإىل ال�سروريات.
اأ�سالته ،واأنه ذو قيمة خا�سة لدرجة اأن الطاوو�ص ّ
يتبني مما تقدم اأن الجتاه الثاين هو الأوىل بالقبول ،ولذلك ميكن القول اأن وجود
اجلمال يف الكون ل ميكن تف�سريه باأنه جمرد اأمر عار�ص وغري مق�سود بالذات ،ول
باأنه اأمر ق�سري ُحتتّمه ال�سرورة الطبيعية تلقائي ًا ،اإذ من املمكن وكما راأينا اأن نت�س ّور
بدائل لهذه القوانني ل توؤ ّدي بال�سرورة اإىل ظهور اجلمال ،كما اأن طبيعة الأ�سياء وما
ُيناط بها من وظائف ،ل ت�ستدعي تلك الزيادة الفائ�سة على ال�سرورة ،وهو ما م ّثلنا
له بنموذجني ،اأولهما �سوت الإن�سان وما فيه من روعة وتنويع َن َغمي كبري ل ت�ستلزمه
الوظائف احلياتية ول تفر�سه ال�سوؤون املعي�سية ،وثانيهما الزخرفة والألوان التي تزين
ري�ص الطيور ،مما ي�سعب ر ّده اإىل مقت�سيات البيئة اأوم�ستلزمات ال�سرورة .وهذا ما
يوؤ ّدي بنا اإىل القول باأن حقيقة اجلمال هي حقيقة زائدة على ال�سرورة ،ومق�سودة
بالذات ،اأي اأنها حقيقة اأ�سيلة من حقائق هذا الوجود.
حوا�ص الإن�ضان
املقدمة الثالثة :ال ُبعد اجلمايل يف
ّ

للحوا�ص وظائفها العملية التي ُتعني الإن�سان على تدبري �سوؤون حياته ومت ّكنه من
ّ
البقاء ،فهو بوا�سطتها ي�ستطيع احل�سول على مق ّومات وجوده من ماء وغذاء وم�سكن
وملب�ص ،كما ي�ستطيع بوا�سطتها ا ً
أي�سا متييز الأخطار وجت ّنبها...
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 - 40احل�ا�س قن�ات لالإدراك،
ون�شبـة الإدراك اإل ـيـ ـهـا فـي
بـعـ�س م�ا�شع البحث �شرب
من الجاز العقلي.
 - 41جاء الن�س كالتايل:
”فلماذا مل ميتد مداها حتى
ت�شل ،“...ويبدو اأن كلمة
”مل“ قد وردت خطاأ ،ولذلك
حذفناها من الن�س.
 - 42يف الن�س ورد كلمة
(ال�شتماع) بدل ال�شتمتاع،
ولعله خطاأ مطبعي.
 - 43العلم يدع� لالإميان،
مرجع �شابق� ،س.119

ولكن الأمر اجلدير باملالحظة هو اأن عمل احلوا�ص ل ينتهي عند حدود هذه
الوظائف ،بل اإن طبيعة تركيبها قد ز ّودتها ِب ُقدُرات اأخرى جعلت منها اأجهزة ُمهياأة
لالإح�سا�ص باجلمال.
فالأُذن مث ًال ل تقت�سر على كونها و�سيلة لإدراك( )40الأ�سوات مبا لهذه الأ�سوات
فروقات �سوتية دقيقة
من دلئل عملية ومهام وظيفية ،بل هي تقوم فوق ذلك بتمييز
ٍ
مما ل �سلة له بحياة
ُمت ّكن النف�ص من الإح�سا�ص مبا يف الأ�سوات من عذوب ٍة وروع ٍة ّ
الإن�سان العملية ول مبا تفر�سه عليه �سروط الوجود واأ�س�ص البقاء.
يقول ”ا.كري�سي موري�سن“( :اإن جز ًءا من اأُذن الإن�شان ه� �شل�شلة من نح� اأربعة
اآلف َحنية ”ق��س“ دقيقة مع ّقدة ،متد ّرجة بنظام بالغ يف احلجم وال�شكل .وميكن
الق�ل باأن هذه احلنيات ت�شبه اآلة م��شيقية ،ويبدو اأنها ُمعدّة بحيث تلتقط ،وتنقل
�شجة ،من ق�شف الرعد اإىل َحفيف ال�شجر ف�ش ً
ال
اإىل ال ُ ّخ ،ب�شكل ما ،كل وقع �ش�ت اأو ّ
عن الزيج الرائع من اأنغام كل اأداة م��شيقية يف الأورك�شرتا ووحدتها الن�شجمة.
ل� كان الراد عند تك�ين الأذن اأن ُ ْ
حت�شنِ َن خالياها الأداء كي يعي�س الإن�شان ،فلماذا
( )41()...ميت ّد مداها حتى ت�شل اإىل اإرهاف ال�شمع؟ لعل ”الق ّ�ة“ التي وراء ن�شاط
هذه اخلاليا قد ت� ّقعت حاجة الإن�شان يف ال�شتقبل اإىل ال�شتمتاع( )42الذهني اأم اأن
ريا من الق�ش�د؟)(.)43
ال�شادفة قد �شاءت تك�ين الأذن خ ً
أي�سا ،مما ّ
وما ي�سدق على الأذن ي�سدق على العني ا ً
حوا�ص الإن�سان
يدل على اأن ّ
قد اأُع ّدت لتل ّقي اجلمال اإ�سافة اإىل ما لها من وظائف عملية.
املقدمة الرابعة :ابتهاج النف�ص باجلمال

لقد ُح ِب َيت جملة من الكائنات احل ّية مبوهبة عظيمة تتم ّثل يف قدرتها على الوعي

والإدراك ،وتتج ّلى هذه القدرة باأ�سمى مراتبها يف الإن�سان .بيد اأن بع�ص هذه الكائنات * كيفية الإ�ضتدلل
متتاز فوق ذلك بخا�سية اأخرى هي خا�سية ال�سعور بالبهجة والنفعال باجلمال ،وهي باجلمال *
ّ
ّ

تخ�ص الإن�سان وحده ،بينما يرى اآخرون اأنها م�سرتكة بينه
خا�س ّية يرى البع�ص اأنها ّ
وبني بع�ص اأ�سناف احليوان.
يقول موؤلفا كتاب ”احلوا�ص يف الإن�سان واحليوان“( :األي�شت القدرة على الده�شة
والإعجاب من اخل�شائ�س القليلة الميزة فع ً
ال لالإن�شان عن غريه من الكائنات
احل ّية؟!)(.)44
ويقولن ا ً
أي�سا( :ولعل معظم الأ�ش�ات يف الطبيعة تت� ّلد نتيجة ن�شاط من ن�ع
ما .ومن ال�شك�ك فيه اأن �شماعها يلذ لأي خمل�ق عدا الإن�شان)(.)45
بينما يذهب ول ديورانت يف كتابه مباهج الفل�سفة اإىل اأن احليوان ا ً
أي�سا ميتلك
حا�شة اجلمال
حا�سة اجلمال ،حيث يقول( :فلنذهب اإىل احلي�ان ولنحاول اأن نتت ّبع ّ
اإىل منبعها .اإننا نخطئ حني نفرت�س اأن الإن�شان وحده ه� ال�ه�ب بال�شع�ر
اجلمايل)(.)46
وهو ينقل عن اإلي�ص قوله( :لقد د ّلت التجارب التي اأجريت على عدد متن ّ�ع من
احلي�انات يف حدائق احلي�ان عند �شماع ت�قيع اآلت م��شيقية اأن جميعها با�شتثناء
بع�س �شباع البحر كانت ت�ؤذيها النغمة النا�شزة ...وته ّيج منر كان يرتاح اإىل �ش�ت
الكمان عندما �شمع الزمار ال�ش ّمى  ،piccoloومعظم اأن�اع احلي�ان ت�ؤ نِث ُر �شماع
الكمان والناي)(.)47
ويرى كذلك اأنه لي�ست اآذان احليوان وحدها هي التي ت�ست�سعر اجلمال بل عيونها
ا ً
احل�س باجلمال .فبع�س
أي�سا ،فيقول يف ذلك( :ولي�شت عني احلي�ان عدمية
ّ
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 - 44ل�رن�س ملني ،ومارجري
ملني :احل�ا�س يف الإن�شان
واحلي�ان ،تعريب د .ثابت
ق�شبجي ،ال�ؤ�ش�شــة ال�طنية
للطباعة والن�شر  -بريوت،
بــال�ش ـتــراك مـ ــع مـ ـ ـ�ؤ�ش�شـ ــة
فرانكلني للطباعة والن�شر -
ني�ي�رك1966 ،م� ،س.10
 - 45نف�شه �س.61
 - 46ول دي�رانت ،مباهج
الفل�شفة ،تعريب د .اأحمد
ف ـ ـ�ؤاد الإهـ ــ�ائــي ،مك ـ ـت ـ ـبـ ــة
الأجنــل� ال�شرية،1956 ،
الكتاب الأول� ،س .286
 - 47نف�شه� ،س �س . .286
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 - 48ول دي�رانت ،مباهج
الفل�شفة ،تعريب د .اأحمد
ف ـ ـ�ؤاد الإهـ ــ�ائــي ،مك ـ ـت ـ ـبـ ــة
الأجنــل� ال�شرية،1956 ،
الكتاب الأول� ،س .287
 - 49نف�شه� ،س .287

الطي�ر فيما يروي داروين تز ّين اأع�شا�شها باأوراق ال�شجر والق�اقع الل ّ�نة البديعة،
وباحلجارة والري�س و�شرائط الن�شيج مما يخ ّلفه النا�س يف بي�تهم .والطري ال�شمى
”ب�ير“  ،bower -birdيبني ًّ
خا�شا لأنثاه يغطيه بفروع ال�شجر ،ويفر�شه
ع�شا ً
باحل�شائ�س ،ثم يحمل ح�شى اأبي�س الل�ن من اأقرب جدول ويرتبها بهيئة فنية
على جانبيه ،ويز ّين جدران الع�س بالري�س الل ّ�ن ،والت�ت الأحمر ،واأي �شيء بديع
يجده واأخرياً يج ّلل طريق الدخ�ل واخلروج بالحار واحلجارة الالمعة .فهذا ه�
الق�شر الذي يبنيه طائر الب�ير لأنثاه .ويف ذلك يق�ل ب�ل�س :يكفي اأن تلقي نظرة
واحدة على ّ
ع�س الزوجية هذا لتقنع باأن ث ّمة لذة فنية مبا�شرة ”باجلميل“ ت�جد
يف ذهن هذا الطائر ال�شغري)(.)48
ومن الأمثلة التي ي�سوقها ديورانت يف هذا املجال والتي قد ت�سري اإىل الإدراك
اجلمايل لدى احليوان ما تقوم به بع�ص الطيور ،فيقول( :والعقعق والغراب وغريهما
من الطري ت�شرق الأ�شياء الالمعة كالف�شة واحللي وتخفيها .فمن يدري اأي دافع
ي�ش�قها :اأه� الزه ّ� ،اأم ال�شتطالع ،اأم اجل�شع ،اأم الذوق الفني؟)(.)49
و�سواء اأكان الإن�سان وحده ميتلك القدرة على اإدراك اجلمال والتمتّع بعطاياه ،اأو
فاملهم يف امل�ساألة هو وجود كائنات  -وعلى
كان ي�ساركه يف ذلك بع�ص اأنواع احليوان،
ّ
راأ�سها الإن�سان -متتلك خا�س ّية ال�سعور بالبهجة والإعجاب ،عالوة على امتالكها
القدرة على الإدراك ،وهنا يكمن ال�س ّر يف مت ّيز اجلمال ويف تع ّلق الإن�سان به وتقديره
اإياه ،فلو كانت النف�ص تدرك فقط ،من دون اأن يح ّرك ما تدركه مكامنها ،ومن دون
اأن يثري فيها تلك امل�ساعر اخلا�سة من الفتنة والبتهاجَ ،ل َف َقد اجلمال قيمتهَ َ ،
وخل ِ�س َر
كل معناه ،وبذلك يظهر اأن كل ما يزخر به الكون من �سحر وبهاء ،ما كان ّ
ليتخذ اأي

معنى اأو يكت�سب اأية قيمة ،لو مل تكن النف�ص ُمهياأة لل�سعور بالبهجة ومتّ�سمة بالقدرة * كيفية الإ�ضتدلل
باجلمال *
على الندها�ص.

كيفية ال�ضتدلل باجلمال
ُت�س ّكل املقدمات الأربع املذكورة العنا�سر الرئي�سية لدليل اجلمال ،ول بد لكي
يكتمل البحث من القيام بعملية تركيب توؤ ّلف بني هذه املقدمات ،وت�ستخل�ص ما يرتتب
عليها من نتائج:
و�سعة انت�ساره يف الكون .وفائدة هذه
تناولت املقدمة الأوىل ق�سية وفرة اجلمال َ
املقدمة هي اإبطال دور ال�سدفة واإلغاء عامل التفاق يف ظهور اجلمال ووفرة وجوده.
وبيان ذلك هو اأنه ملا كان اجلمال على هذه الدرجة الكبرية من ال�سعة والنت�سار ،فمن
يف�سر ذلك على اأ�سا�ص معطيات ال�سدفة وعامل التفاق ،اإذ لي�ص من
غري املحتمل اأن ّ
�ساأن ال�سدفة اأن تت�سف بالعموم ّ
والطراد ،بل كلما ات�سفت ظاهرة من الظواهر
بالعموم اأو ّ
الطراد ،فاإن ذلك �سي�سكل دلي ًال على ا�ستبعاد ال�سدفة وخف�ص درجة
احتمالها ،اأو على اإبطالها واإلغاء دورها(.)50
وهذا معناه بالن�سبة لبحثنا هو اأن ما يتّ�سم به اجلمال من وفرة وانت�سار ،ل ميكن
اإرجاعه اإىل عامل ال�سدفة والتفاق ،بل ل بد من القول اأن هنالك ق�سدً ا وتدب ًريا هما
امل�سوؤولن عن ظهور اجلمال ووفرة وجوده يف الكون.
ولكن لقائل اأن يقول :اإن اإبطال دور ال�سدفة يف ظهور اجلمال ل يف�سي حت ًما اإىل
افرتا�ص عقل مد ّبر هو الذي عمد اإىل اإيجاده ،اإذ هنالك بديل اآخر ميكن اأن يكون هو
ال�سبب يف وجود اجلمال ،وهذا البديل هو عامل ال�سرورة ،مبعنى اأن اجلمال ل ي�س ّكل
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 - 50الرتديد بني اإلغاء
ال�ش ـ ــدفــة وبــني ا�شتب ـعـ ــادهــا
وانخفــا�س درجــة احتمـال ـهـا،
يرجع اإىل الختالف بني
الناهج التبناة لدى الفال�شفة
والعلماء.
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حقيقة اأ�سيلة من حقائق الكون ليكون له علة خا�سة تقف وراء وجوده ،واإمنا هو اأمر
ثانوي وعر�سي اأنتجته القوانني الطبيعية وب�سورة تلقائي ٍة وعفوية ،فزرقة املاء مثال
مل تظهر نتيج ًة لوجود ق�سد ووعي اأرادا للماء اأن يتّ�سف ب�سفة اجلمال ،بل هنالك
قوانني حتكم الأج�سام وطريقة امت�سا�سها لل�سوء ،وحتكم ال�سوء وطرق انعكا�سه،
وكنتيجة لهذه القوانني يظهر اللون الأزرق يف املاء بال�سرورة.
فاإذا كان الأمر كذلك ،فاإ ّنه يغدو من العبث احلديثُ عن وجود ق�سد يقف وراء
ظهور اجلمال يف الكون ،اإذ حتى مع الت�سليم ببطالن دور (ال�سدفة) ،فاإنه يبقى يف
البني دور عامل ”ال�سرورة“ ،والذي ميكن على اأ�سا�سه تعليل وجود اجلمال.
هنا تَرب ُز وظيفة املق ّدمة الثانية ،وهي املقدمة التي اأوردناها حتت عنوان ”اجلمال
حقيقة اأ�شيلة“ ،والتي ب ّي ّنا فيها اأن اجلمال لي�ص حقيقة ثانوية وعار�سة قد فر�ستها
طبيعة احلقائق الأخرى ليكون هو من توابعها وملحقاتها ،بل اجلمال عن�سر اأ�سيل
ومق�سود بالذات وزائد على ال�سرورة ،اأُريد له اأن يظهر على �سفحة الكون كحقيقة
خا�سة اإىل جانب احلقائق الكونية الأخرى.
وعليه ،فاإذا بطل دور ال�سدفة بناء على املقدمة الأوىل ،وبطل ا ً
أي�سا عامل ال�سرورة،
بناء على املقدمة الثانية .فاإنه يتحتّم عندها اأن تكون العلة يف اإبداع اجلمال هي عقل
واع واإرادة هادفة.
ٍ
يتبني اأنّ املقدمتني الأوىل والثانية قد اأنيط بهما معاجلة مو�سوع اجلمال
وبذلك ّ
من ناحية اأ�سل وجوده ،اأي مبعنى وجود خا�س ّية يف الكون مق�سودة بالذات وزائدة
اخلا�سة املتعلقة
على ال�سرورة ل حتكمها ال�سروط الأولية لوجود الكائنات ول العوامل
ّ
بتاأدية وظائفها.

اخلا�سية ل يكفي وحده لتف�سري ق�سية اجلمال ،اإذ اأن * كيفية الإ�ضتدلل
غري اأن جمرد وجود هذه
ّ
ق�سية اجلمال ل تنح�سر يف ظهور ذلك العن�سر الزائد على ال�سرورة ،بل ل بد عالوة باجلمال *

أحا�سي�ص وم�ساع َر ترتبط بهذا العن�سر الزائد على ال�سرورة حتى
على ذلك من وجود ا
َ
يكتمل للجمال معناه ،فاجلمال لي�ص هو جمرد �سمة خارجية م�ستقلة عن ال�سعور ،كما
اأنه لي�ص َ
حم�ص �سعور منقطع عن العامل اخلارجي ،بل هو مي ّثل �سمة من �سمات الواقع
أحا�سي�ص وم�ساع َر من نوع خا�ص .ولذلك ولكي تكتمل ال�سورة كان
اخلارجي ت�ستثري ا
َ
ل بد من املقدمتني الثالثة والرابعة ،واللتني تتجهان اإىل معاجلة الق�سية من ناحية
الإدراك الإن�ساين ومن الزاوية املتعلقة بالإح�سا�ص وال�سعور.
لتبني اأن
وعليه جاءت املقدمة الثالثة” :البعد اجلمايل يف ح�ا�س الإن�شان“ ّ
هذه احلوا�ص قد ُر ّكبت ب�سورة مت ّكنها من اإدراك اأمور تفي�ص عن احلاجات الأ ّولية
لالإن�سان ،وتتجاوز م�ستلزمات بقائه ،وهذا ما يعطيها القدرة على التقاط نب�سات
اجلمال التي يزخر بها العامل اخلارجي ،الأمر الذي ل ميكن تف�سريه على اأ�سا�ص �سنن
الطبيعة وقوانني بقاء الأحياء ومبعزل عن وجود الق�سد والإرادة احل ّرة ،وذلك لأن
قوانني املا ّدة وعوامل البقاء تقت�سي اأن ميتلك الإن�سان من اخل�سائ�ص والقوى ما
يجعله قاد ًرا على التوافق مع ظروف البيئة والن�سجام مع �سروطها ومتطلباتها ،مما
مينحه اإمكانية العي�ص ويزوده بالقدرة على البقاء.
ولكن حني جند اأن قدرات الإن�سان واخل�سائ�ص التي متتلكها قواه احل�س ّية لديها
مقدار فائ�ص عن حاجاته احليوية ،وزيادة ملحوظة على متطلبات توافقه مع البيئة،
فلنا حينئذ اأن نت�ساءل عن العلة التي ي�سدر عنها مثل هذا الفائ�ص ،وعن الغاية من
وجود هذه الزيادة يف القدرة الإدراكية للحوا�ص؟!
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فاإذا كانت عوامل البقاء و�سروط التوافق مع البيئة تقت�سي اأن ميتلك الإن�سان قدرة
ال�سمع ودرجة خا�سة من الإب�سار ت�ستقيم معهما حياته ويحافظ بهما على
معينة على ّ
وجوده ،فمن اأين ياأتي ذلك الفائ�ص البعيد املدى يف قدرة العني والأذن ليجعلهما
ت�ست�سعران اأمو ًرا تفوق احلاجة وتتجاوز متطلبات البيئة ،فتهيئان النف�ص لالإح�سا�ص
بالروعة ومتهدان لها الطريق لالإعجاب باجلمال؟!.
حلوا�ص الإن�سان
األي�ص الأقرب اإىل منطق الأمور هو العتقاد بوجود عقل مد ّبر اأراد
ّ
اأن تتجاوز يف قدراتها الإدراكية حدود احلاجات ال�سرورية وتتع ّدى متطلبات البقاء؟
والأمر عينه ي�سدق على املقدمة الرابعة” :ابتهاج النف�ص باجلمال“ ،فكما يوجد
فائ�ص يف قدرة احلوا�ص على الإدراك يو ّؤهلها للتفاعل مع اآيات اجلمال ،فاإنه يوجد
فائ�ص مماثل تغتني به ال ّنف�ص املتاأ ّثرة باجلمال حيث نراها متتلك من امل�ساعر ما ل
�سلة له البتّة باحلفاظ على حياة الكائن اأو با�ستمرار وجوده ،بل هي م�ساعر تختلف
يف وظيفتها عن غريها من امل�ساعر ،اإذ اأنها تهب الإن�سان �سعو ًرا بالبهجة ونفح ًة من
التّ�سامي ،ل ت�ستثريهما امل�ساعر والأحا�سي�ص الأخرى من قبيل الإح�سا�ص باجلوع
والعط�ص ،اأو من قبيل ال�سعور باخلوف والأمن مما يقوم بدور جلي يف عملية حفظ
احلياة وا�ستمرار الوجود.
فما هو ال�س ّر الكامن وراء هذا الفي�ص من امل�ساعر والتي ل عالقة لها بواقع احلاجة
ول ب�سروط البقاء؟
عقل ُمبدع اأراد لبع�ص الكائنات
األي�ص التف�سري الأكرث معقولية هو الت�سليم بوجود ٍ
اأن تتم ّيز نفو�سها بامتالك م�ساع َر من نوع خا�ص مت ّكنها من البتهاج باجلمال والتمتّع
ببهاء اآثاره؟

بهذا تتاآلف املق ّدمات وتكتمل النتيجة ،حيث ت�سري ك ّل واحدة من املق ّدمات الأربع
وب�سم املقدمات اإىل
ق�سد وتدبريّ ،ثم
بخ�سو�سها اإىل ا�ستبعاد ال�سدفة واإىل وجود ٍ
ّ
بع�سها جند اأنف�سنا اأمام توافق دقيق وتكامل عجيب بني هذه املقدمات جميعها ،حيث
يتناغم ك ٌّل من العامل اخلارجي واأجهزة الإدراك احل�سي وم�ساعر النف�ص املتعلقة
باجلمال ،ليت�س ّكل بذلك ان�سجام فريد بني ما يظهره العامل اخلارجي من عنا�سر
احل�سي من قدرات فائقة ،وبني
زائدة على ال�سرورة ،وبني ما تتم ّيز به اأجهزة الإدراك ّ
ربره
ما تتمتّع به النف�ص من م�ساعر البتهاج ،وهذا مما ل ميكن اأن تع ّلله ال�سدفة اأو ي ّ
َ
اجلمال ي�س ّكل دلي ًال �ساط ًعا على وجود �سانع مد ّب ٍر
التفاق وال�سرورة ،فيت�سح جل ًيا اأن
مبدع للكون وقائم على اإدارة �سوؤونه.
ٍ
فعربوا
وهذه حقيقة لفتة قد ا�ستقطبت العديدين من اأهل الفكر واأرباب القلمّ ،
عنها ببيانات �ساحرة ،تتّ�سم يف الوقت عينه بالعمق والنفاذ.
يقول ”ا.كري�سي موري�سن“( :والطبيعة اإذا مل تنلها يد الت�ش�ية ،تبدو وكاأنها
اأُعدّت لكي ت�شتد ّر اأ�شمى ال�شع�ر يف نف��شنا ،وتلهمنا الإعجاب ب�شنع اخلالق الذي
وهبنا نعمة اجلمال ،تلك التي ل يدركها بكل كمالها غري الإن�شان! واجلمال ه�
الذي يرفع الإن�شان وحده اإىل درجة يك�ن فيها اأقرب اإىل اهلل)(.)51
ويقول موؤلفا كتاب” :العلم يف منظوره اجلديد“( :والب�شر يلحظ�ن يد اهلل
يف ُندفة الثلج ويف غروب ال�شم�س ويف حقل الأع�شاب ،وعظمة اجلمال وجالله
يحمالن ت�قيع اهلل الذي ل �شبهة فيه)(.)52
ويقول ”توما�ص مان“( :اجلمال وحده اإلهي ومرئي م ًعا)(.)53
و ُيورد الكاتب اليوناين ”نيكو�ص كازنتزاكي“ هذا احلوار:
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 -51العلم يدع� لالإميان،
مرجع �شابق� ،س.136
 - 52العلـ ــم ف ـ ــي من ـظـ ــ�ره
اجل ــديـ ــد ،م ـ ـ ــرج ـ ـ ــع �شـ ــابـ ــق،
�س.178
 -53نف�شه� ،س.78

 - 54نيـ ـكــ��س كـازنـتـ ــزاكي:
مـ ــذكـ ــرات ك ـ ــازن ـتـزاكي ج،1
تعريب ممدوح عدوان ،دار
ابن ر�شد للطباعة والن�شر،
ط� ،1980 ،1س.234

(قلت ل�شجرة ال ّل�ز...
حدّثيني عن اهلل يا اأختنِ ..
فاأ ْزهرت �شجرة الل�ز.)54()...
ت�س ّكل هذه الن�سو�ص ً
غي�سا من في�ص مما ميكن نقله عن كبار الفنانني والأدباء
عربوا عن جت ّلي �سفات اهلل واأ�سمائه احل�سنى يف حقيقة اجلمال،
واملف ّكرين الذين ّ
غري اأن املجال ي�سيق عن ال�سرت�سال يف اإيراد املزيد.
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ويف اخلتام اأجد اأنه ل بد ل�ستكمال البحث من ت�سجيل املالحظات التالية:
اأو ًل :اإن ه ّمنا يف هذا البحث كان من�س ًّبا يف املقام الأول على تاأ�سيل دليل اجلمال
وبيان اأُ�س�سه ،ولذلك ق�سرنا احلديث على ال�ستدلل على وجود اهلل فقط دون �سائر
النتائج التي ميكن ترتيبها على هذا الدليل ،من قبيل اإثبات وحدانيته تعاىل ،اأو غري
ذلك من �سفاته العليا تق ّد�ست اأ�سماوؤه.
ثان ًيا :اإننا واإن كنا قد �س ّلطنا بع�ص ال�سوء على مو�سوع اجلمال يف القراآن الكرمي،
نوعا من الت�سنيف للجهات التي قاربت بها الآياتُ القراآنية ظاهر َة اجلمال،
وطرحنا ً
مفتاحا �سرور ًيا لدرا�سة الروؤية القراآنية للجمال ،غري اأن املو�سوع يحتاج
مما ي�س ّكل
ً
اإىل اأبحاث اأخرى متع ّددة ،واىل جهود مت�سافرة لتجلية حقيقة الروؤية القراآنية للجمال،
ول�ستخراج الثمرات املتن ّوعة لتلك الروؤية الف ّذة ،والتي ميكن اأن يكون من جملتها تل ّم ُ�ص
بع�ص جوانب الإعجاز للكتاب العزيز ،ل �سيما اإذا ما تو ّفرت بع�ص الأبحاث التاريخية
واملقارنة والتي ُيناط بها درا�سة ق�سية اجلمال يف تاريخنا الفكري ويف الكتب املق ّد�سة
لالأديان ال�سماوية الأخرى ،ثم مقارنة النتائج بالروؤية القراآنية للجمال.
فاإن ما يظهر بد ًوا وعرب النظرة الأولية هو اأنّ طرح مفهوم اجلمال كمو�سوع من
مو�سوعات الروؤية الكونية ،وكمك ّو ٍن من مك ّونات النظرة الفل�سفية للعامل ،اإمنا كان
فتحا قراآن ًيا يف تاريخنا الفكري .ويبدو ا ً
أي�سا اأن العناية الوا�سعة بق�سية اجلمال يف
ً
القراآن الكرمي مل يقابلها عناية مماثلة يف تاريخنا الفكري الذي �سبق نزول الوحي ول
يف الكتب املقد�سة لدى الأديان ال�سماوية الأخرى.
ت�سب يف خانة الإعجاز .ولكن الأمر
�سح ذلك فاإنه يك�سف عن فرادة قراآنية ّ
فاإذا ّ
درا�سات دقيقة ومتاأنية حتى ميكن القطع مبثل هذه النتيجة.
يتط ّلب
ٍ
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ثال ًثا :قد يظن البع�ص اأن اجلمال ل ي�سلح اأن ي�س ّكل دلي ًال على وجود اهلل اإل بنا ًء
على القول باأن حقيقة اجلمال هي من احلقائق املطلقة ل من احلقائق الن�سبية ،ولكن
الواقع هو اأن الطريقة التي عاجلنا بها دليل اجلمال ل تعتمد على ذلك ،بل هي تن�سجم
حتى مع القول بن�سبية اجلمال ،وذلك ملا بي ّناه من اأن اجلمال مي ّثل عن�س ًرا زائدً ا على
ال�سرورة ،واأن الإن�سان مز ّود بقوى ح�س ّية ومب�ساعر نف�س ّية فائ�سة على م�ستلزمات
البقاء ،مما ُيف�سي اإىل القول بوجود قدرة مدركة ومريدة تقف وراء تلك الأمور كلها
ُوحتدث ذلك التوافق العجيب بينها ،مما مي ّهد لالإن�سان اأن يدرك اجلمال ويبتهج
حل�سوره ،فيكفي يف م�ساألتنا اأن ُنثبت ذلك لن�سل من خالله اإىل النتيجة املطلوبة
من بحثنا ،ولي�ص من ال�سروري فيما يتعلق بهذه النتيجة اأن تكون النظرة اإىل اجلمال
واحدة ،ل بالن�سبة اإىل الأ�سخا�ص املختلفني من اأبناء البيئة الواحدة ،ول بالن�سبة اإىل
املجتمعات والأزمنة املتعددة واملتباينة ،وذلك لأن الختالف حول جمال هذا ال�سيء
اأو ذاك ،ل ُيلغي ما �سبق اأن ب ّي ّناه من وجود عن�سر زائد على ال�سرورة يف الكون ،كما
ل يلغي �سرورة وجود قوى ح�سية ومواهب �سعورية خا�سة ،هي التي مت ّكن الفرد من
الإح�سا�ص بجمال ال�سيء وتهب النف�ص القدرة على البتهاج ،حتى لو اختلف الأفراد
فيما بينهم بعد ذلك يف احلكم والتقدير.
راب ًعا :مل نبني يف طيات البحث  -وب�سورة وا�سحة  -املوقع الذي ي�سغله دليل
اجلمال مقارنة بغريه من الأدلة ،فهل هو تابع لدليل النظم بحيث مي ّثل واحدة من
مفرداته ،اأم اإنه ين�سوي حتت غريه من الأدلة ،اأو هو ي�سكل دليال خا�سا فيتفرد عن
كل ما �سواه؟
واإذا كان املقام ل ي�سمح هنا بتف�سيل امل�ساألة ،فاإننا نكتفي باإيراد هذه املالحظة

ال�سريعة فيما يتعلق بال�سوؤال املذكور:
اإن اجلمال قد يدر�ص من ناحية اإتقان ال�سنع ودقة التكوين ،فين�سوي بذلك حتت
دليل النظم ،وي�سكل اإحدى مفرداته البارزة.
وقد يدر�ص اجلمال من ناحية التجربة احلية والتاأمل املبا�سر ،حيث ي�سمو اجلمال
بالإن�سان من خالل هذه التجربة وعرب هذا التاأمل ،فيفتح اأمام ب�سريته منافذ الغيب
خا�سا من طرق املعرفة،
وي�سله بالأفق الأعلى .وهذا ما يجعل من اجلمال طري ًقا ً
ويحدو به لي�سكل دلي ًال م�ستق ًال.

* مالحظات ختامية *

***
ريا ،وبعد اللُّتيا والتي ،ل ريب اأن اجلمال مي ّثل كن ًزا ثمي ًنا من كنوز هذا الوجود،
واأخ ً
ونعمة عظيمة من نعم املوىل �سبحانه ،فيجدر بنا اأن ن�سكر تلك النعمة بتوجيه عنايتنا
اإليها ،فندر�ص اجلمال لذاته ومبا ينطوي عليه من ِقيم ذاتية ،ونبحثه لغايته ومبا
احل�ص ويبهج النف�ص ،وهو
ي�ستمل عليه من ِق َيم دللية ،فهو من الناحية الأوىل يوؤن�ص ّ
من الناحية الثانية يحثُّ الفكر و ُيح ّرك العقل ،ويعرب بالإن�سان من الن�سبية واملحدودية
اإىل املطلق والالنهائية.
اإن الطرق اإىل اهلل بعدد اأنفا�ص اخلالئق ،ول �سك ‘ اأن اجلمال هو واحد من
اأقرب تلك الطرق اإليه �سبحانه.
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خطبة الأمـيــر

(عليه ال�ضالم )

يف عجيب خلقة الطاوو�ص

مقدمة
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كنت قد ا�ستقيت يف معر�ص البحث اأحد مناذج اجلمال الفريدة من خطبة
(الطاوو�ص) الواردة يف (نهج البالغة) لالإمام علي (عليه ال�شالم).
وقد اقت�سر الأمر هناك على ال�ست�سهاد بب�سع كلمات من اخلطبة ،وف ًقا ملا اقت�ساه
املورد.
ولكن ملّا كانت هذه اخلطبة على �سم ّو بيانها وغنى م�سمونها مل َ
حتظ يف عامل
الأدب والفكر بالعناية املالئمة من الدرا�سة والبحث ،فقد راأيت اأن اأورد ما يرتبط
منها مبو�سوعنا يف ملحق خا�صُ ،يي�سر للقارئ مطالعتها ،ويلفت انتباه الباحث اإىل
دفائن كنوزها.
تو�سع يف درا�سة اخلطبة وحتليلها ،اإل اأنني وجدت من
واإذا مل يكن املقام مقام ّ
تبني بع�ص خ�سائ�ص اخلطبة وت�سري
ال�سروري التوطئة بب�سع مالحظات خمت�سرة ّ
اإىل جانب من مميزاتها.
ال�سمات الها ّمة اجلديرة بالنتباه تتم ّثل فيما ات�سفت به اخلطبة
ويبدو اأن اإحدى ّ
من (جامعية) ا�ستطاعت من خاللها اأن تو ّفق بني املختلفات ،واأن ُتقارب بني
املتباعدات.
ولبيان حقيقة هذه ال�سمة نقول :اإن الفكر الإن�ساين يتج ّلى ب�سورة عامة يف ثالثة
ميادين كربى ،هي :ميدان العلم ،وميدان الفل�سفة ،وميدان الفن (ومن �سمنه الفنون
عموما بنهج معني ،وي�ستخدم لغة
الأدبية) ،وكل واحد من هذه امليادين الثالثة يتم ّيز ً
خا�سة.
بيد اأن الأمر الالفت يف خطبة (الطاوو�ص) هو اأنها تطرح الوقائع العلمية،

* خطبة الأمري *
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وت�ستنبط احلقائق الفل�سفية ،وتعالج املو�سوعات الأدبية يف ن�سيج واحد ،يعلوه بيان
فني رفيع .فهي تعجن العلم والفل�سفة بالأدب ،وتخ ّمر الأدب بالعلم والفل�سفة ،لتبدع
ّ
بذلك ك ًال موحدً ا وفريدً ا ،ي�سطفي من العلم د ّقته ،ومن الفل�سفة عمقها ،ومن الأدب
حالوته.
فدعنا ن�ستعر�ص باإيجاز جان ًبا من مالمح هذه ال�سمة ،مع ذكر بع�ص اأمثلتها،
تاركني التف�سيل اإىل مقام اآخر.
اأو ًل :امليدان العلمي
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وخ�سو�سا
اأ  -اإن املو�سوع الرئي�ص الذي يدور حوله الكالم يف اخلطبة هو الطيور،
ً
الطاوو�ص .واملالحظ هو اأن اخلطبة ّ
و�سفا علم ًيا مطاب ًقا
تتوخى و�سف مو�سوعها هذا ً
للواقع العيني ،لذلك تراها تر�سم �سورة مف�سلة و�سادقة ملو�سوفها ،فتلحظ من جهة
�سماته الظاهرة وما يبدو منه للعيان ،وتتت ّبع من جهة اأخرى دقائق تركيبه وخفي
اأجزائه.
ول�سنا بحاجة ل�سرد الأمثلة املتعلقة باجلهة الأوىل ،لو�سوحها ووفرتها يف منت
اخلطبة ،و�سنكتفي باإيراد الأمثلة املتعلقة باجلهة الثانية لنلفت نظر القارئ اإليها.
ي�سف (عليه ال�شالم) كيفية تركيب اأجنحة الطيور فيقول( :ور ّك َبها يف حنِ َقاقنِ مفا�شل
ُحم َتجنِ َبةٍ ،)...واحلقاق :جمع ُحقٍّ  ،وهو جممع املف�سلني من الأع�ساء .وهي حمتجبة
لأنها م�ستورة باجللد واللحم.
ويبني (عليه ال�شالم) بع�ص دقائق تكوين �ساق الطاوو�ص ،فيقول( :وقد َ َ
جن َمت من
ُظ ْنبُ�بنِ �شاقه نِ�ش ْي نِ�ش َّي ٌة َخ نِف َّية ،)...ومعنى جنمت :ظهرت .والظنبوب :حرف ال�ساق.
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وال�سي�سية :ال�سوكة.
ويلفتنا (عليه ال�شالم) اإىل ال�سعرة الواحدة من �سعرات الطاوو�ص ،ليربز لنا ما تختزنه
من اختالف الألوان ،فيقول( :واإذا َت َ�ش َّف ْحتَ َ�ش ْع َر ًة من َ�ش َع َراتنِ َق َ�ش نِبهنَِ ،اأ َر ْت َك ُحمر ًة
ورد ّي ًة ،وتارة ُخ�شر ًة َز َب ْر َجدنِ َّي ًة ،واأحيا ًنا ُ�شفر ًة ع َْ�ش َجدنِ َّي ًة ،)...والزبرجد :من الأحجار
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الكرمية .والع�سجد :الذهب.
يت�سح من هذه العبارات كيف اأن اخلطبة تلحظ ما (احتجب) من اأجزاء الطيور،
وت�سري اإىل ما (خفي) من تركيب �ساق الطاوو�ص ،بل تلتفت حتى اإىل ال�سعرة الواحدة
من �سعرات ق�سبه وما ُتبديه من تع ّدد الألوان وتن ّوعها ،ل ي�سغلها عن ذلك اجلمال
الكلي للطاوو�ص ،وما ميتاز به من األوان ظاهرة للعيان.
 - Üل تكتفي اخلطبة باإيراد املعلومات الدقيقة حول مو�سوعها ،بل اإنها تتع ّدى
ذلك اإىل مناق�سة بع�ص املزاعم اخلاطئة فرت ّدها ،وتبني ما هو ال�سواب يف امل�ساألة.
ومثال ذلك مناق�سة الزعم القائل باأن الطاوو�ص ُيل ِقح بدمعة ت�سفحها مدامعه.
ج  -ت�سدر اخلطبة يف جانبها العلمي عن منهج علمي وا�سح وحمدد ،هو منهج
ن�ص عليه الإمام (عليه ال�شالم) بالقول( :اأُحنِ ي ُل َك
املعاينة يف امل�ساهدات ،وهو املنهج الذي ّ
من ذلك على ُمعا َي َنةٍ ،ل َك َمنْ ُيحنِ ي ُل على َ�ش نِع ْيفنِ اإ�شنا نِدهنِ).
 - Oلعل القارئ يتذكر ما ا�ستفدناه يف ثنايا البحث من بع�ص كلمات اخلطبة عند
مناق�سة مو�سوع اأ�سالة اجلمال ،حيث ا�ست�سهدنا هناك بقوله (عليه ال�شالم)( :و َق َّل نِ�ش ْب ٌغ
اإل وقد اأَخ َذ منه بق ْنِ�ش ٍط ،وعاله نِب َك َ
ي�س دنِي َباجنِ نِه و َر ْو َن نِقهنِ).
رث نِة نِ�ش َقا نِل نِه و َبرنِي نِق نِه و َب نِ�ش نِ
�شم��س
ربيع ول
وكذلك قوله (عليه ال�شالم) (فه� كالأزاه نِ
ُ
ري ال ْب ُث� َث نِة مل تر ِّبها اأمطا ُر ٍ
َق ْي ٍظ) ،وب ّينا كيف اأن الطاوو�ص يعلو بجمال تكوينه على البيئة ويتجاوز واقعها ،مما
يف�سي بنا اإىل القول باأ�سالة اجلمال.
فهاهنا ناحيتان ،اأولهما :جتاوز البيئة ،وثانيتهما :اأ�سالة اجلمال .وقد ا�ستبطن
كالم الإمام (عليه ال�شالم) كلتا الناحيتني ب�سورة مكثفة وعميقة .وما يهمنا هنا هو الناحية
الأوىل باخل�سو�ص لرتباطها بامليدان العلمي ،حيث جند اأن اخلطبة ت�ستبطن موقفا

نظريا من م�ساألة العالقة بني البيئة والأحياء ،فت�سرب لنا مثال بالطاوو�ص لتدلل
بذلك على حقيقة جتاوز بع�ص الأحياء لبيئتها ،و�سموها عليها.
واأما الناحية الثانية ،اأي ق�سية اأ�سالة اجلمال ،فهي ترتبط بامليدان الفل�سفي الآتي
ذكره.
وخال�سة الأمر فيما يرتبط بامليدان العلمي ،هي اأن اخلطبة تلتزم يف طرحها
الطريقة العلمية ب�سروطها املفرو�سة ،كما اأنها تن�ص على املنهج العلمي الذي التزمنه،
فهي ا ًإذا تالحظ املنهج ول تكتفي ب�سرد الوقائع .هذا اإ�سافة اإىل اأنها تتبنى  -ولو
ب�سورة �سمنية  -موقفا نظريا من م�ساألة عالقة الأحياء ببيئتها.
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ثان ًيا :امليدان الفل�ضفي والعقائدي

اأ  -نالحظ  -فيما يرتبط بهذا امليدان -اأن اخلطبة مل تقت�سر على التو�سيف
العلمي ملو�سوعها ،بل اإنها قامت بهذا التو�سيف لت�ستخل�ص منه ما يبتني عليه من
نتائج فل�سفية ومن اأغرا�ص عقائدية ،ولذلك جند اأن الإمام (عليه ال�شالم) ي�ستنبط من
الوقائع العلمية نتيجتني فل�سفيتني ،اأولهما :ق�سور العقل اأمام عظمة اخللق .وثانيتهما:
رجوع الأمر اإىل مد ّبر قادر وحكيم.
من ذلك قوله (عليه ال�شالم)( :فكيف َت نِ�ش ُل اإىل نِ�ش َف نِة هذا عَمائ ُنِق الف َنِط نِن ( )...واأَ َق ُّل
عج َز الأوها َم اأن ُتد نِر َك ُه ،والأل�شنِ َن َة اأن َت نِ�ش َف ُه).
اأجزائ نِه قد اأَ َ
وعظيم ُقدرتنِه
وكذلك قوله( :فاأقا َم من �ش�اهدنِ الب ّيناتنِ على لطيفنِ َ�ش ْنع نِت نِه
نِ
ُ
العق�ل ُمعرتنِف ًة به و ُم�ش ِّلم ًة له .و َن َع َقتْ يف اأ�شماعنِ نا دلئ ُله على
ما انقادتْ له
َو ْحدَا نِن َّي نِتهنِ).
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 - Üذكرنا اأثناء حديثنا حول امليدان العلمي موقف اخلطبة من ق�سية اأ�سالة
اجلمال ،وقلنا اأن هذا املو�سوع يرتبط بامليدان الفل�سفي ،وقد تو�سعنا فيه يف منت
البحث ،فال جند �سرورة لالإعادة ،فلرياجع هناك.
يتبني من كل ما�سبق اأن اجلانب العقائدي والبعد الفل�سفي حا�سران جل ّيان يف منت
ّ
اخلطبة.
ثال ًثا :امليدان الفني والأدبي
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اإن هذا امليدان مت�سعب اجلهات متعدد اجلوانب يف اخلطبة ،وهذا ما دعانا
لالقت�سار على بع�ص املميزات اخلا�سة ،واإغفال العديد من اخل�سائ�ص الأخرى مما
نواح م�سابهة.
يرتبط بفنون البالغة ومو�سيقى النظم وما يتبع ذلك من ٍ
وميكننا اأن نن ّبه فيما يرتبط بهذا امليدان اإىل املالحظات التالية:
اأ  -اإذا رجع القارئ اإىل منت اخلطبة فاإنه �سرعان ما ي�سعر بغنى م�سمونها ،ومما
ل �سك فيه اأن غنى امل�سمون ُيع ّد من العوامل التي ت�سمو بالن�ص الأدبي ،وترفع من
قيمته املعنوية.
ونحن ميكننا تل ّم�ص غنى م�سمون اخلطبة يف �سعة دائرة املعارف التي ا�ستخدمها
الإمام (عليه ال�شالم) لتجلية املو�سوع الرئي�ص وتبيان معامله .فاملو�سوع الرئي�ص يتمثل
خ�سو�سا .غري
بالطيور ،وبجملة من �سوؤونها ،واملقدار الأكرب منه يتعلق بالطاوو�ص
ً
اأن اخلطبة ولكي ُتظهر مو�سوعها باأجلى �سوره ،جندها قد ا�ستعانت مبعارف �ستى
ترتبط باملالب�ص واأ�سنافها ،وباحللي واأنواعها ،وبنبات الأر�ص واأزهارها ،وباأ�سرعة
املراكب ومميزاتها...

واملقام ي�سيق عن التمثيل لكل هذه الأمور ،وهو ظاهر جلي يف منت اخلطبة ،فيمكن
الرجوع اإليه هناك.
ول يخفى بعد ذلك ما لهذا التنويع من اأثر يف اإغناء الن�ص ويف تلوين حمتوياته،
مما يحبوه بفوائد معرفية ،وبت�سويق اأدبي ومتعة فنية.
 - Üل �سك يف اأن ما ب ّيناه يف النقطة ال�سابقة من غنى امل�سمون ي�ستدعي للتعبري
عنه ثروة لفظية وا�سعة ،وهذا ما جعل اخلطبة ت�ستمل على معجم لغوي كبري ،يغطي
م�ساحات خمتلفة من حقول املعاين.
ويكفينا للتدليل على ذلك اأن من ّثل بحقل واحد من هذه احلقول ،وهو احلقل املتعلق
وروما لالخت�سار� ،سنكتفي
بجمال املنظور وما يرتبط به من �سكل ولون ،على اأننا ً
باإيراد بع�ص مناذج هذا احلقل دون ا�ستيعابها.
وهذه نبذة منها:
مغم��س يف
قال (عليه ال�شالم)( :و َن َ�ش َقها على اختالفنِها يف الأ�شابي نِغ( ،)...فمنها
ٌ
أح�شن َت ْن نِ�شيدٍ ،)...
ري َل ْ�ننِ ما ُغمنِ َ�س فنِيهنِ( ،)...و َن َّ�ش َد األ�ا َنه يف ا نِ
َقالنِبنِ ل�نٍ ل َي ُ�ش� ُب ُه غ ُ
نِ�شةٍ ،وما اأُ ْن نِبتَ عَل ْيها من عَجيبنِ دا َرا نِت نِه ُ
( َت َخ ُال َق َ�ش َب ُه َمدَارنِيَ من ف َّ
نِ�س
و�شم��شنِ نِه خال َ
ال نِع ْق َياننِ و نِفلَذنِ ال َّز َب ْر َجدنِ ( ،)...فه� َك َم ْ��شنِ ِّي ا ُ
حللَلنِ  ،اأو ُم�ننِقنِ ع َْ�شبنِ ال َي َم نِن( ،)...فه�
ني ال ُ َك َّللنِ َ ( ،)...و َل ُه يف َم ْ� نِ�ش نِع ال ُع ْر نِف َق ْن ُز َع ٌة
��س ذاتنِ األ�انٍ قد ُن ِّط َقتْ بال ُّل َج ْ نِ
ك ُف ُ�ش ٍ
خ�شرا ُء ُم َ� َّ�شا ٌةَ ( ،)...ك نِ�ش ْب نِغ ال�َ�شنِ َم نِة ال َي َما نِن َّيةنِ( ،)...اإل اأَ َّن ُه ُي َخ َّي ُل نِل َك َ
رث نِة ما نِئ نِه و�شنِ َّد نِة
َبري نِق نِه اأن ا ُ
مم َتز َنِج ٌة نِبهنِ( ،)...ا ُ
يا�ش نِه يف
أبي�س َيق ٌنِق( ،)...فه� نِب َب نِ
خل ْ�ش َر َة نِ
النا�ش َر َة ُ ْ
�ش�ا نِد ما هنالك َي ْاأ َتل ُنِق( ،)...و َق َّل نِ�ش ْب ٌغ اإل وقد اأخ َذ من ُه نِبق ْنِ�ش ٍط ،وعَال ُه نِب َك َ
رث نِة نِ�ش َقا نِل نِه
ي�س نِد ْي َباجنِ نِه َو َر ْو َن نِقهنِ)...
و َبري نِق نِه و َب نِ�ش نِ
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اإنها مناذج جمتزاأة من اخلطبة ،ولكنها مع ذلك تكفي للتدليل على غنى املنت
املعربة خري تعبري عن جمال املنظور وخ�سائ�سه ،مما يوؤ�س�ص
بالكلمات والرتاكيب ّ
للغة راقية وم�سطلحات �ساملة تنفع الفنان الت�سكيلي والناقد الفني يف مقام التعبري
عن املو�سوعات اجلمالية وو�سفها.
ولعله اآن الأوان  -بعد هذه القرون التطاولة  -لكي نلتفت اإىل وجه اآخر من
(عامل اجلمال) والذي مل
وج�ه عظمة علي بن اأبي طالب (عليه ال�شالم) األ وه� وجه نِ
يحظ من العناية والهتمام حتى باأقل القليل .وقد و�سعنا عبارة (عامل اجلمال)
بني مزدوجني لأننا اأردنا بها املعنى الأعم ،ولي�ص املعنى الإ�سطالحي احلديث.
ج  -اإن اأحد مواطن ال�سحر يف اخلطبة يكمن يف تعدد اللقطات للم�سهد الواحد،
وذلك لكي يتجلى املو�سوف باأو�سع �سورة ،ويظهر باأكمل ظهور ،ومن هذا الباب قوله
يتح�ش ُر من ري�شنِ هنِ ،و َي ْعرى من نِل َبا�شنِ هنِ ،ف َي�ش ُق ُط َت ْ َ
رتى ،و َي ْن ُبتُ نِت َبا ًعا،
(عليه ال�شالم)( :وقد َّ
َف َي ْن َحتُّ منِ ن َق َ�ش نِب نِه ا ْنحنِ َت َ
ات اأوراقنِ الأغ�شاننِ .)...
فانظر كيف تعددت �سور التعبري عن م�سهد �سقوط ري�ص الطاوو�ص عرب حركة
ينحت) حيث ت�سري
الأفعال امل�سارعة ومتعلقاتها ،وهي (يتح�سر -يعرى – ي�سقط ُّ -
العبارات جميعها اإىل املراد عينه ،ولكن من خالل �سور خمتلفة وظالل متنوعة.
أي�سا قوله (عليه ال�شالم)( :فا ْإن َ�ش َّب ْه َت ُه نِمبا اأ ْن َب َتتنِ ال ُ
ومن هذا القبيل ا ً
أر�س ُق ْلتَ َجن ٌّنِي
ربيع .واإن �شاه ْي َت ُه بالال نِب نِ�س ف ُه َ� َك َم ْ��شنِ ِّي ا ُ
حللَلنِ  ،اأو ُم�ننِقنِ ع َْ�شبنِ
ُجن َنِي منِ ن زهْ ر نِة ك ِّل ٍ
ال َي َم نِن .واإن �شاكل َته با ُ
��س ذاتنِ األ�انٍ  .)...فاإننا جند هنا  -كما يف
حلل ِّنِي فه� ك ُف ُ�ش ٍ
الن�ص ال�سابق  -تلوي ًنا تعبري ًيا يتمثل يف قوله (عليه ال�شالم)�( :ش ّبهته � -شاهيته � -شاكلته)،
ولكننا جند اإ�سافة اإىل ذلك عملية ا�ستق�ساء للم�س َّبه به ،وتتّبع لوجوهه ،حيث نرى

امل�س ّبه الواحد وهو الطاوو�ص ،قد �س ّبه مرة مبا تنبت الأر�ص ،واأخرى باملالب�ص ،وثالثة
باحللي ،..الأمر الذي يرثي الو�سف ،ويو�سع من حدود �سورة املو�سوف ،لتظهر هذه
ال�سورة وقد انطوت على اأبدع ما تنبت الأر�ص ،وعلى اأفخر احللي ،وعلى اأزهى احللل،
فتبلغ بذلك ذروة اجلمال وتنتهي اإىل غاية ال�سمول.
 - Oنلحظ اإحدى اللم�سات الفنية الرفيعة للخطبة يف عملية الرتقي باملو�سوف
الواقعي اإىل ما فوق الواقع املاألوف ،ل َيظهر بذلك مبل ُغ كماله وغراب ُة حقيقته.
ومن اأمثلة ذلك قوله (عليه ال�شالم)( :و َق َّل نِ�ش ْب ٌغ اإل وقد اأخ َذ من ُه نِبق ْنِ�ش ٍط ،وعَال ُه نِب َك َ
رث نِة
ي�س نِد ْي َباجنِ نِه َو َر ْو َن نِقهنِ) ،فاإنك جتد هنا خملو ًقا قد فاق ب�سفاته
نِ�ش َقا نِل نِه و َبري نِق نِه و َب نِ�ش نِ
ومظاهر جماله كل واقع ،فهو من جهة يكاد يجمع كل �سبغ تقع عليه العني يف دنيا
الطبيعة ،ولكنه من جهة اأخرى يعلو على جميع تلك الأ�سباغ بكرثة �سقاله ،وبريقه،
وب�سي�ص ديباجه ،ورونقه .مما يجعل عنا�سر اجلمال لدى الطاوو�ص ت�سمو على
مثيالتها لدى الكائنات الأخرى ،حتى تبدو وكاأنها تنتمي اإىل اأفق اأخر بعيد امل�سافة
عن كل الواقع امل�سهود.
ري ال ْب ُث� َث نِة ْ
مل ُت َر ِّبهَا اأَ ْم َطا ُر
ومن اأمثلة ذلك اأي�سا قوله (عليه ال�شالم)( :ف ُه َ� كالأزاه نِ
��س َق ْيظ) ،حيث �س ّبه (عليه ال�شالم) زخرفة الطاوو�ص وت�سكيله اللوين
يع َو َل ُ�ش ُم ُ
َر نِب ٍ
بالأزاهري املبثوثة ،غري اأن الأزاهري املعروفة تعتمد يف تك ّونها ويف �سريورة تفتحها
على حرارة ال�سم�ص واأمطار ال�سماء ،بينما جند اأن اأزاهري الطاوو�ص تظهر اإىل الوجود
من غري حاجة ل اإىل �سم�ص ول مطر ،فهي تنت�سب اإىل واقع يعلو على الواقع املح�سو�ص،
وحتكمها قوان ُني تتجاوز قواني َنه ،فكاأمنا هي قد هبطت من عامل املثل لتز ّين ج�سم
الطاوو�ص ،وجت ّمل مظهره.
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وهذا لعمرك فن م�ستقى من منهل اآية النور ،حيث يقول �سبحانهُ ...} :يو َق ُد
ِ
ور
ار ُن ٌ
يء َول َْول َْم َت َْس ْس ُه َن ٌ
ار َك ٍة َز ْي ُتو َن ٍةال َش ْر ِق َّي ٍة َوال َغ ْرب َِّي ٍة َي َك ُاد َز ْي ُت َها ُي ِض ُ
م ْن َش َج َر ٍة ُم َب َ

ور|(.)55
َعلَى ُن ٍ
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 - 55الن�ر :من الآية .35

فالآية ت�سرب لنا مث ًال ب�سجرة غريبة عن اأب�سارنا جديدة على م�سامعنا ،اإنها
�سجرة ل تنتمي ل اإىل �سرق ول اإىل غرب ،واإمنا تنبت يف الالمكان ،كما اأن زيتها يكاد
ي�سيء بذاته من غري حاجة اإىل نار.
والآية تع ّلمنا بذلك اأن نور اهلل �سبحانه يتنزه عن الت�سبيه باملح�سو�سات ،ولكن عند
التنزل لأجل مقت�سيات التقريب والتفهيم ،فاإنه ل بد حينئذ من الرتقي بامل�س ّبه به اإىل
اأعلى امل�ستويات املمكنة من التجريد ،واإىل اأق�سى الدرجات املحتملة من الكمال.
وبالأ�سلوب ذاته تع ّلمنا خطبة (الطاوو�ص) بدورها اأنه هنالك حتى بني املخلوقات
من كائنات عامل املادة ما هو ع�سي على الت�سبيه باملاألوف من املح�سو�سات ،فكيف ا ًإذا
بخالقها ومبدع �سورتها؟!
يتبني مما ّمت ا�ستعرا�سه يف امليادين الثالثة معنى ما ذكرناه من ات�ساف اخلطبة
ب�سمة (اجلامعية) ،حيث عمد الإمام (عليه ال�شالم) اإىل الدمج بني وقائع العلم وحقائق
موحد ،ميثل العلم باأدق معانيه ،والفل�سفة
الفل�سفة وفنون الأدب يف حقل معريف ّ
باأعمق جتلياتها ،والأدب باأبهى �سوره ،الأمر الذي ي�سعنا اأمام مدر�سة فكرية خا�سة،
هي بنت عقيدة التوحيد ،والتي تتناغم فيها الوحدة مع الكرثة ،وتتالئم لديها الكرثة
مع الوحدة ،وذلك خال ًفا للمدار�ص التجزيئية املتداولة ،والتي ت�سطر وحدة احلقيقة،
وتف�سل بني حقول املعرفة وا�سعة بينها احلواجز وال�سدود.
ولقد كان حر ًيا بنا عرب تاريخنا الثقايف الطويل اأن نتعلم درو�ص هذه املدر�سة

التوحيدية ،ونعمم طريقتها ،ليكون لأمتنا اأمة القراآن ،نهجها اخلا�ص واأ�سلوبها
املميز.
لكننا ول�سديد اأ�سف ،قد جلبنا لأنف�سنا احلرمان ،ورمينا باأيدينا يف مهاوي اجلهل،
بع�سنا عن تق�سري وتهاون ،واآخرون بدافع الع�سبية واحلقد ،..ولتف�سيل املقال يف
هذا املجال مقام اآخر.
وها نحن بعد هذه التوطئة ن�سع منت اخلطبة بني يدي القارئ الكرمي ،ع ّلنا ن�سهم
مبقدار و�سعنا يف حماولة اخلروج عن �سفة التق�سري ،والبتعاد عن نزعة التهاون.
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منتاخلطبة
من خطبة لأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب
()1
يذكر فيها عجيب خلقة الطاوو�ص
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(عليه ال�شالم)

ا ْب َت َد َع ُه ْم َخ ْلقاً عَجنِ يباً منِ نْ َح َي َ�ان َو َم َ�اتَ ،و َ�شاكنِن َوذنِي َح َر َكات ،فاأَ َقا َم منِ نْ
يم ُق ْد َر نِتهنَِ ،ما ا ْن َقا َدتْ َل ُه ا ْل ُع ُق ُ
رت َف ًة
�ل ُم ْع َ نِ
َ�ش�َاهنِ دنِ ا ْل َب ِّي َناتنِ َعلَى َلطنِ يفنِ َ�ش ْن َع نِتهنَِ ،وعَظنِ نِ
نِبهنَِ ،و ُم ْ�ش ِّل َم ًة َل ُهَ ،و َن َع َقتْ نِيف اأَ ْ�شـ َماعنِ َنا َد َل نِئ ُل ُه َعلَى َو ْحدَا نِن َّي نِت نِه(َ ،)2و َما َذ َراأَ منِ نْ ُ ْ
خم َتلنِفنِ
ُ�ش َ� نِر ا َْل ْط َيا نِر( )3ا َّلتنِي اأَ ْ�ش َك َنهَا اأَ َخادنِي َد ا ْل ْر نِ�سَ ،و ُخ ُرو َق ف َنِجاجنِ هَاَ ،و َر َوا�شنِ ي ا ْأع َ
المنِ هَا،
منِ نْ َذاتنِ اأَ ْجن َنِحة ُ ْ
ري(َ ،)4و ُم َر ْف نِر َف ٍة
خم َت نِل َفةَ ،و َه ْي َئاتٍ ُم َت َبا نِي َنةٍُ ،م َ�ش َّر َف ٍة نِيف نِز َما نِم ال َّت ْ�شخنِ نِ
خمارنِقنِ ْ َ
نِباأَ ْجن َنِح نِتهَا نِيف َ َ
اجل ِّ� الُن َف�شنِ نِح َوا ْل َف َ�شا نِء الُن َف نِر نِج.
َك َّ� َنهَا َب ْع َد اإنِ ْذ َ ْ
ا�ش َل
مل َت ُكنْ نِيف عَجائنِبنِ ُ�ش َ�ر َظاهنِ َرةَ ،و َر َّك َبهَا نِيف حنِ َقاقنِ َم َف نِ
حم َتجنِ َبة(َ ،)5و َم َن َع َب ْع َ�شهَا نِب َع َبا َل نِة َخ ْل نِق نِه اأَ ْن َي ْ�ش ُم َ� نِيف ا ْل َه َ�ا نِء ُخ ُف�فاًَ ،و َج َعلَ ُه َيدنِ ُّف
ُ ْ
َدفنِيفاًَ ،و َن َ�ش َقهَا َعلَى ْاخ نِت َ
ال نِفهَا فنِى ا ْل َ�شا نِبي نِغ( ،)6نِبلَطنِ يفنِ ُق ْد َر نِتهنَِ ،و َدقنِيقنِ َ�ش ْن َع نِتهنِ;
��س
��س نِيف َقا َلبنِ (َ ،)7ل ْ�ن َل َي ُ�ش� ُب ُه َغ ْ ُ
َفمنِ ْنهَا َم ْغ ُم ٌ
ري َل ْ�ننِ َما ُغمنِ َ�س فنِيهَ ،ومنِ ْنهَا َم ْغ ُم ٌ
نِيف َل ْ�ننِ نِ�ش ْبغ َق ْد ُط ِّ� َق بنِخنِ َ
ال نِف َما ُ�ش نِب َغ نِبهنِ.
َومنِ نْ اأَ ْع َج نِبهَا َخ ْلقاً َّ
و�س ،ا َّلذنِ ي اأَ َقا َم ُه نِيف اأَ ْح َك نِم َت ْعدنِ يلَ ،و َن َّ�ش َد اأَ ْل َ�ا َن ُه نِيف
الطا ُو ُ
اأَ ْح َ�ش نِن َت ْن نِ�شيد( ،،)8نِب َج َنا ٍح اأَ ْ�ش َر َج َق َ�ش َب ُهَ ،و َذ َنب اأَ َطا َل َم ْ�ش َح َب ُه.
اإ َذا َد َر َج ا َإىل ا ُْل ْن َثى َن َ�ش َر ُه منِ نْ َط ِّيهنَِ ،و َ�ش َما نِب نِه مُطنِ ًّ
ال َعلَى َراأْ�شنِ نِه(َ ،)9ك َاأ َّن ُه نِق ْل ٌع دَارنِيٌّ

َع َن َج ُه ُن� نِت ُّي ُه.
مب َ
ال َق َح ٍة اأَ َّر
نِي�س نِب َز َي َفا نِنهنُِ ،ي ْف نِ�شي َكاإ ْف َ�شا نِء ال ِّد َي َكةنَِ ،و َي ُ�ؤ ُّر نِ ُ
َي ْخ َت ُال نِباأَ ْل َ�ا نِنهنَِ ،و َمي ُ
ا ْل ُف ُح�لنِ ا ْل ُ ْغ َت نِل َم نِة( ،)10يف ِّ
ال�ش َرابنِ  .اأُحنِ ي ُل َك منِ نْ ذل َنِك َعلَى ُم َعا َي َنة(َ ،)11ل َك َمنْ ُيحنِ ي ُل
عَلى َ�شعنِيفنِ ا ْإ�ش َنا نِدهنَِ ،و َل ْ� َكا َن َك َز ْع نِم َمنْ َي ْز ُع ُم اأَ َّن ُه ُي ْل نِق ُح نِبد َْم َعة َت ْ�ش َف ُحهَا َمدَامنِ ُع ُه(،)12
َف َتق ُنِف يف َ�ش َّف َتي ُج ُف� نِنهنِ ،واأَ َّن اأُ ْن َثا ُه َت ْط َع ُم ذل َنِكُ ،ث َّم َت نِب ُ
ي�س َل منِ نْ نِل َقا نِح َف ْحل �شنِ َ�ى
الد َّْم نِع ا ْلُنبَجنِ نِ�سَ ،لَا َكا َن ذل َنِك َباأَ ْع َج َب منِ نْ ُم َطا َع َم نِة ا ْل ُغ َرابنِ ()13؟
َت َخ ُال َق َ�ش َب ُه َمدَارنِيَ منِ نْ ف َّ
نِ�شةَ ،و َما اأُ ْن نِبتَ َعلَ ْيهَا منِ نْ عَجنِ يبنِ دَا َرا نِت نِه َو ُ�ش ُم��شنِ نِه
نِ�س ا ْل نِع ْق َياننِ َ ،و نِفلَ َذ ال َّز َب ْر َجدنِ (َ ،)14فا ْإن َ�ش َّب ْه َت ُه نِمبَا اأَ ْن َب َتتنِ ا َْل ْر ُ
�س ُق ْلتَ َ :جن ٌّنِى ُجن َنِى
َخال َ
منِ نْ َزهْ َر نِة ُك ِّل َر نِبيع(َ ،)15وا ْإن َ�شا َه ْي َت ُه نِبا ْلال نِب نِ�س َف ُه َ� َك َم ْ��شنِ ِّي ْ ُ
احللَلنِ ( )16اأَ ْو َك ُم�ننِقنِ
ع َْ�شبنِ ا َلي َم نِنَ ،وا ْإن َ�شا َك ْل َت ُه نِب ْ ُ
ني
��س َذاتنِ اأَ ْل َ�انَ ،ق ْد ُن ِّط َقتْ نِبال ُّل َج ْ نِ
احلل ِّنِي َف ُه َ� َك ُف ُ�ش ٍ
ا ْل ُ َك َّللنِ (.)17
احي ُهَ ،ف ُي َق ْه نِق ُه َ�شاحنِ كاً نِ َ
جل َمالنِ
َْ
مي�شنِ ي َم ْ�ش َي ْال َ نِر نِح ا ْلـ ُم ْخ َتالنِ (َ ،)18و َي َت َ�ش َّف ُح َذ َن َب ُه َو َج َن َ
�شنِ ْر َبا نِل نِه َو َاأ َ�شا نِبي نِغ نِو َ�شاحنِ نِه()19؛ َفاإ َذا َر َمى نِب َب َ�ش نِر نِه نِاإ َىل َق َ�ائنِمنِ نِه َز َقا ُم ْع نِ� ًل نِب َ�ش ْ�ت َي َكا ُد
ُي نِب ُ
ني ع نَِن ْا�ش نِت َغا َث نِتهنَِ ،و َي ْ�ش َه ُد نِب َ�شادنِقنِ َت َ� ُّج نِعهنِ ،نِل َّن َق َ�ا نِئ َم ُه ُح ْم ٌ�س َك َق َ�ائ نِنِم ال ِّد َي َك نِة
اخل َ
ال�شنِ َّي نِة(.)20
ْ نِ
َو َق ْد َ َ
ي�ش َي ٌة َخ نِف َّي ٌة(َ ،)21و َل ُه نِيف َم ْ� نِ�ش نِع ا ْل ُع ْر نِف ُق ْن ُز َع ٌة
جن َمتْ منِ نْ ُظ ْنبُ�بنِ َ�شا نِق نِه نِ�ش نِ
َخ ْ�ش َرا ُء ُم َ� َّ�شا ٌة(َ ،)22و َ ْ
خم َر ُج َع ُن نِق نِه كا ْل ْبرنِيقنِ َ ،و َم َغر ُزهَا ا َإىل َح ْي ُث َب ْط ُن ُه َك نِ�ش ْب نِغ
ا ْل�َ�شنِ َم نِة ا ْلـ َيـ َما نِن َّي نِة( ،)23اأَ ْو َك َحرنِي َرة ُم ْل َب َ�شة منِ ْراآ ًة َذ َ
مب ْع َجرٍ
ات نِ�ش َقال(َ ،)24و َكاأَ َّن ُه ُم َتلَ ِّف ٌع نِ نِ
رث نِة َما نِئهنَِ ،و�شنِ َّد نِة َبرنِي نِقهنِ ،اأَ َّن ْ ُ
اأَ ْ�ش َح َم()25؛ اإ َّل اأ َّن ُه ُي َخ َّي ُل نِل َك ْ َ
مم َتز َنِج ٌة
اخل ْ�ش َر َة ال َّن نِ
ا�ش َر َة ُ ْ
نِبهنَِ ،و َم َع َف ْتقنِ َ�ش ْم نِع نِه َخ ٌّط َك ُم ْ�ش َت َد ِّق ا ْل َقلَ نِم نِيف َل ْ�ننِ الأَ ْق ُح َ�اننِ ( ،)26اأَ ْب َي ُ
�س َيق ٌنِقَ ،ف ُه َ�
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ا�ش نِه نِيف َ�ش َ�ا نِد َما هُ َنال َنِك َي ْاأ َتل ُنِق(.)27
نِب َب َي نِ
َو َق َّل نِ�ش ْب ٌغ اإ َّل َو َق ْد اأَ َخ َذ منِ ْن ُه نِبق ْنِ�شط(َ ،)28و َع َ
ال ُه نِب َك ْ َ
ي�س
رث نِة نِ�ش َقا نِل نِه َو َبرنِي نِقهنَِ ،و َب نِ�ش نِ
ري ْال َ ْب ُث� َث نِة(ْ َ ،)30
يع(َ ،)31و َل
دنِي َباجنِ نِه َو َر ْو َن نِق نِه(َ ،)29ف ُه َ� َكا َْل َزاهنِ نِ
مل ُت َر ِّبهَا اأَ ْم َطا ُر َر نِب ٍ
��س َق ْيظَ .و َق ْد َي َت َح َّ�ش ُر منِ نْ رنِي�شنِ نِه(َ ،)32و َي ْع َرى منِ نْ نِل َبا�شنِ هنَِ ،ف َي ْ�ش ُق ُط َت ْ َ
رتى(،)33
ُ�ش ُم ُ
ات اأَ ْو َراقنِ ا َْل ْغ َ�شاننِ (ُ ،)34ث َّم َي َت َ
َو َي ْن ُبتُ نِت َباعاًَ ،ف َي ْن َحتُّ منِ نْ َق َ�ش نِب نِه ا ْنحنِ َت َ
ال َح ُق َنامنِ ياً َح َّتى
ري َم َكا نِنهنِ؟
َي ُع� َد َك َه ْي َئ نِت نِه َق ْب َل ُ�ش ُق�طنِ هنَِ ،ل ُي َخال ُنِف َ�شال َنِف اأَ ْل َ�ا نِنهنَِ ،و َل َي َق ُع َل ْ� ٌن نِيف َغ ْ نِ
َواإ َذا َت َ�ش َّف ْحتَ َ�ش ْع َر ًة منِ نْ َ�ش َع َراتنِ َق َ�ش نِب نِه َاأ َر ْت َك ُح ْم َر ًة َو ْر نِد َّي ًةَ ،و َتا َر ًة ُخ ْ�ش َر ًة َز َب ْر َجدنِ َّي ًة،
ع�ش َجدنِ َّي ًة(.)35
َواأَ ْح َياناً ُ�ش ْف َر ًة ْ
َف َك ْي َف َت نِ�ش ُل ا َإىل نِ�ش َف نِة ه َذا َع َمائ ُنِق ا ْلف َنِط نِن( ،)36اأَ ْو َت ْب ُل ُغ ُه َق َرا نِئ ُح ا ْل ُع ُق�لنِ َ ،اأ ْو َت ْ�ش َت ْنظنِ ُم
ا�ش نِف َ
ني؟؟
َو ْ�ش َف ُه اأَ ْق َ� ُال ا ْل َ� نِ
َواأَ َق ُّل اأَ ْج َزا نِئ نِه َق ْد اأَ ْع َج َز ا َْلوهَا َم اأَ ْن ُت ْد نِر َك ُهَ ،وا َْل ْل�شنِ َن َة َاأ ْن َت نِ�ش َف ُه؟ َف ُ�ش ْب َحا َن ا َّلذنِ ي
حمدُوداً ُم َك َّ�ناًَ ،و ُم�ؤَ َّلفاً
َب َه َر ا ْل ُع ُق� َل(َ )37عنْ َو ْ�شفنِ َخ ْلقٍ َج َّ
ال ُه نِل ْل ُع ُي�ننِ َ ،فاأَ ْد َر َك ْت ُه َ ْ
ي�س نِ�ش َف نِتهنَِ ،و َق َع َد نِبهَا َعنْ َتاأْ نِد َي نِة َن ْع نِتهنِ؟
ُملَ َّ�ناًَ ،واأَ ْع َج َز ا َْل ْل ُ�ش َن َعنْ َت ْلخنِ نِ
احلي َتاننِ
َف ُ�ش ْب َحا َن َمنْ اأَ ْد َم َج َق َ�ا نِئ َم ال َّذ َّر نِة(َ )38وا ْل َه َم َج نِة ا َإىل َما َف ْ� َق ُه َما منِ نْ َخ ْلقنِ ْ نِ
احل َما َم
مما اأَ ْو َل َج فنِي نِه ال ُّرو َح ،اإنِ َّل َو َج َع َل ْ نِ
َوال نِف َيلَةنِ؟ َو َواأَى َعلَى َن ْف�شنِ نِه َاأ َّل َي ْ�ش َطر َنِب َ�ش َب ٌح نِ َّ
َم ْ�عنِ َدهَُ ،وا ْل َف َنا َء َغا َي َت ُه(.)39
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الفهرس املوضوعي
آليات

اجلمال

* الفهر�ص املو�ضوعي
مقدمة
لآيات اجلمال *
الغاية من و�سع هذا الفهر�ص هي جمع اآيات اجلمال يف القراآن الكرمي مما له
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ارتباط مبا�سر مبو�سوع بحثنا الآنف ،وت�سنيفها ت�سنيفا مو�سوع ًيا على اأ�سا�ص
امل�سمون امل�سرتك لكل جمموعة من هذه الآيات.
ولذلك فاإن هذا الفهر�ص مل ي�ستوعب جميع الآيات التي تتحدث عن اجلمال ومهما
كان غر�ص احلديث اأوغايته ،بل اقت�سر على الآيات ذات ال�سلة باجلمال من حيث هو
مو�سوع من مو�سوعات الروؤية الكونية ،ومبا يت�سمن من دللت على املبدع احلكيم.
كل ذلك ب�سرط اأن يكون املو�سوع اجلمايل ظاهرا ظهورا ب ّينا يف الآية القراآنية ،ولي�ص
مقحما اإقحاما من خالل التو�سع يف الدللة اأو قبول الحتمال ال�سعيف.
{و ُه َواَّل ِذي َأ ْن َز َل ِم َنا َّلس َما ِء َم ًاء
وعليه ،فاإننا مل نورد اآيات من قبيل قوله تعاىلَ :
ات ُكل َشي ٍء َف َأ ْخر ْج َنا ِم ْن ُه َخ ِضرا ُن ْخرِ ُج ِم ْن ُه َح ًّبا ُم َتر ِ
اك ًبا َو ِم َن ا َّلن ْخ ِل ِم ْن
َف َأ ْخ َر ْج َنا ب ِِه َن َب َ
ً
َ
ْ َ
ان ُم ْش َتب ًِها َو َغ ْي َر ُم َت َشاب ٍِها ْن ُظ ُروا ِإلَى
طَ ْل ِع َها ِق ْن َو ٌان َدا ِن َي ٌة َو َ ِّج َّن ٍ
ات ِم ْن َأ ْع َن ٍ
ون َوا ُّلر َّم َ
اب َوا َّلز ْي ُت َ
ون}(الأنعام ،الآية  ،)99وذلك لأن قوله
َث َمرِ ِه ِإ َذا َأ ْث َم َر َو َي ْن ِع ِه ِإ َّن ِفي َذ ِل ُك ْم َل ٍ
يات ِل َق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُن َ
تعاىل( :ا ْن ُظ ُروا اإِ َىل َث َم ِر ِه اإِ َذا اأَ ْث َم َر َو َي ْن ِع ِه) واإن كان قد ُي�ستظهر منه اأن املراد بالنظر
هو النظر اإىل جمال الثمر ،ولكنه ا�ستظهار بعيد ،والأظهر اأن يكون املراد بالنظر هو
نظر التدبر اإىل ذات الثمر ل�ستجالء ما فيه من اإتقان يف ال�سنع وحكمة يف التدبري،
فاإرادة اجلانب اجلمايل لي�ست بينة يف املقام.
وكذلك مل ي�ستمل هذا الفهر�ص على اآيات من قبيل قوله تعاىل { َقاُلوا ْاد ُعل ََنا َرَّب َك
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ِّ
ول ِإَّن َها َب َقرةٌ َص ْفر ُاء َفا ِق ٌعل َْو ُن َها َت ُس ُّرا َّلن ِ
ال ِإَّن ُه َي ُق ُ
اظرِ َين }(البقرة ،الآية  ،)69اإذ
نيل ََنا َمال َْو ُن َها َق َ
* الفهر�ص املو�ضوعي ُي َب ْ
َ َ
لآيات اجلمال *
رغم اأن الكالم هنا يتعلق بجمال البقرة وما يوؤدي اإليه جمالها من م�س ّرة يف نف�ص
الناظر ،غري اأن ال�سياق هو �سياق تعيني تلك البقرة ،ولي�ص �سياق اإبراز اجلمال من
حيث هو جتل اإلهي ونعمة ربانية.
وبهذا تت�سح ال�سابطة التي راعيناها يف اختيار الآيات ،حيث مل يكن املق�سود
جمع كل الآيات امل�سرية اإىل معنى اجلمال ،اأو التي ا�ستخدمت الألفاظ الدالة عليه،
واإمنا ّمت القت�سار على املقدار الذي ُينا�سب مو�سوع البحث.
هذا ،واأرجو من املوىل �سبحانه اأن ت�س ِّكل هذه البداية حاف ًزا لبع�ص الدار�سني
لت�سنيف فهر�ص مو�سوعي اأكرث �سمو ًل ي�ستق�سي الآيات القراآنية امل�سرية اإىل اجلمال
فاجاأ حني
من نواحيه املخت ِلفة ،فهو اأمر جدير ببذل اجلهد،
ً
خ�سو�سا واأن املتت ِّبع قد ُي َ
يجد العديد من التفا�سري املو�سوعية املتدا َولة والتي بحثت مو�سوعات قراآنية مت�سعبة
 اأنظر مث ًال «نفحات القراآن» لل�سيخ مكارم ال�سريازي ،وكذلك التف�سري املو�سوعيلل�سيخ جعفر ال�سبحاين  -قد اأغفلت البحث يف مو�سوع اجلمال .مع اأنه كان املرت َقب
ف�سح جما ًل معتربا وح ّي ًزا منا�س ًبا ملثل هذا البحث� ،سيما بعد مالحظة تنوع
منها اأن ُت ِ
املوا�سيع التي در�ستها هذه التفا�سري ،ومدى ما متيزت به من �سمولية وا�ستيعاب.
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التصنيفالوضوعيلآليات

* الفهر�ص املو�ضوعي
لآيات اجلمال *

جمال املخلوقات وما فيها من زينة
ون َ aول َُك ْم ِف َيها َجم ٌ
ني
ام َخل ََق َهال َُك ْم ِف َيها ِد ْف ٌء َو َم َنا ِف ُع َو ِم ْن َها َت ْأ ُك ُل َ
ال ِح َ
} َوا َل ْن َع َ
َ ِّ
ون َ aو َ ْت ِم ُل َأ ْث َقال َُك ْم ِإلَى َبل ٍَدَّل ْم َت ُكو ُنو ْا َبا ِل ِغ ِيه ِإ َّالب ِِشقا َل ُنف ِس
ني َت ْس َر ُح َ
ُترِ ُيح َ
ون َو ِح َ
وها َوزِ َين ًة َو َي ْخ ُل ُق َما َال
وف َّر ِح ٌيم َ aو ْ َ
اخل ْي َل َوالْب َِغ َ
ِإ َّن َرَّب ُك ْمل ََر ُؤ ٌ
ال َو ْال َِم َير ِل َت ْر َك ُب َ
ون|
َت ْعل َُم َ

وجا َو َزَّي َّن َاها ِل َّلن ِ
اظرِ َين|
} َول ََق ْد َج َع ْل َنا ِفيا َّلس َماء ُب ُر ً
} ِإَّنا َزَّي َّناا َّلسماءا ُّلد ْنياب ِِز َين ٍةالْ َكو ِ
اك ِب|
َ
َ
َ

(�سورة النحل ،الآية )8 - 5

(�سورة احلجر ،الآية )16

(�سورة ال�سافات ،الآية )6

ات ِفي َي ْو َم ْ ِ
ني َو َأ ْو َحى ِفي ُكل َس َماء َأ ْم َر َها َو َزَّي َّنا ا َّلس َماء ا ُّلد ْن َيا
} َف َق َض ُاه َّن َس ْب َع َس َم َاو ٍ
ِّ
ِ َب َصاب َِيح َو ِح ْفظً ا َذ ِل َك َت ْق ِد ُيرالْ َع ِز ِيزالْ َع ِل ِ
يم|

(�سورة ف�سلت ،الآية )12
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* الفهر�ص املو�ضوعي
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(�سورة ق ،الآية )6

اجل َب ِ
ات ُّم ْخ َت ِل ًفا َألْ َوا ُن َها َو ِم َن ْ ِ
ال ُج َد ٌد
} َأل َْم َت َر َأ َّن ا َّلل َه َأ َنز َل ِم َن ا َّلس َماء َماء َف َأ ْخ َر ْج َنا ب ِِه َث َم َر ٍ
ِّ
اس َوا َّلد َواب َو ْ َ
ال ْن َع ِ
ام ُم ْخ َت ِل ٌف
ِيب ُسود َ aو ِم َنا َّلن ِ
ب ٌ
ِيض َو ُح ْم ٌر ُّم ْخ َت ِل ٌف َألْ َوا ُن َها َو َغ َراب ُ
َألْ َوا ُن ُه َك َذ ِل َك ِإَّ َنا َي ْخ َشىا َّلل َه ِم ْن ِع َب ِ
ور|
اد ِهالْ ُعل ََماء ِإ َّنا َّلل َه َع ِز ٌيز َغ ُف ٌ

(�سورة امللك ،الآية )5

} َأل َْم َتر َأ َّن ا َّلل َه َأ َنز َل ِم َن ا َّلسماء َماء َفسل ََك ُه َي َناب َِيع ِفي ْ َ
ال ْر ِض ث َُّم ُي ْخرِ ُج ب ِِه َز ْر ًعا ُّم ْخ َت ِل ًفا
َ
َ
َ
ُ
َألْوا ُن ُهث َُّم َي ِه ُيج َف َتر ُاه ُم ْص َف ّراث َُّم َي ْج َع ُل ُه ُح َط ًاما ِإ َّن ِفي َذ ِل َكل َِذ ْكرى ِل ْو ِلي ْ َ
اللْ َب ِ
اب|
ً
َ
َ
َ

وج|
} َأ َفل َْم َي ُنظ ُروا ِإلَىا َّلس َماء َف ْو َق ُه ْم َك ْي َف َب َن ْي َن َاها َو َزَّي َّن َاها َو َمال ََها ِمن ُف ُر ٍ

وما ل َّلشي ِ
اطنيِ َو َأ ْع َت ْد َنا ل َُه ْم َع َذ َاب
} َول ََق ْد َزَّي َّنا ا َّلس َماء ا ُّلد ْن َيا ِ َب َصاب َِيح َو َج َع ْل َن َاها ُر ُج ً َ
ِّ
ا َّلس ِعيرِ |
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(�سورة فاطر ،الآية )28 - 27

(�سورة الزمر ،الآية )21

عنا�ضر اجلمال (اختالف الألوان)

الأثر النف�ضي للجمال (البهجة)

ون|
} َو َما َذ َر َأل َُك ْم ِفيا َل ْر ِض ُم ْخ َت ِل ًفا َألْ َوا ُن ُه ِإ َّن ِفي َذ ِل َك َلي ًةل َق ْو ٍم َي َّذ َّك ُر َ

ِّ

(�سورة النحل ،الآية )13

ِّ
}ث َُّم ُك ِلي ِمن ُكلا َّلثمر ِ
اس ُل ِكي ُس ُب َل َرب ِك ُذُل ًال َي ْخ ُر ُج ِمن ُب ُطو ِن َها َش َر ٌاب ُّم ْخ َت ِل ٌف
ات َف ْ
ََ
َ ْ ِ ِ ِ ِ ِّ
ون|
أل َوا ُن ُهفيهش َفاءل َّلن ِ
اس ِإ َّن ِفي َذ ِل َك َلي ًةل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
ِّ

(�سورة النحل ،الآية )69
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ِّ
َ
ِ
} َّأم ْن َخل ََقا َّلسم َاو ِ
ات َو ْ َ
ِ
ال ْر َض َو َأ َنز َلل َُكمم َنا َّلس َماء َماء َفأ َنب ْت َنابِه َح َدائ َق َذ َات َب ْه َج ٍة َّما
َ
ون|
انل َُك ْم َأن ُتنب ُِتوا َش َج َر َها َأ ِإل ٌَه َّم َعا َّلل ِه َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم َي ْع ِدُل َ
َك َ

(�سورة النمل ،الآية )60

} َو َترى ْ َ
ال ْر َض َها ِم َد ًة َفإِ َذا َأ َنزلْ َنا َعل َْي َها ْالَاء ْاه َت َّز ْت َو َر َب ْت َو َأ َنب َت ْت ِمن ُكل َز ْو ٍج َب ِهيج
َ
َذ ِل َكب َِأ َّنا َّللههو ْالَقو َأَّنهيح ِيي ْالَوتىو َأَّنهعلَىكلشي ٍءق ِدير| ِّ
a
َ ُ َ ُّ َ ُ ُ ْ
َْ َ ُ َ ُ َ ْ َ ٌ
ِّ (�سورة احلج ،الآية )6 - 5
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* الفهر�ص املو�ضوعي } َو ْ َ
ال ْر َض َم َد ْد َن َاها َو َألْ َق ْي َنا ِف َيها َر َو ِاس َي َو َأ َنب ْت َنا ِف َيها ِمن ُكل َز ْو ٍج َب ِه ٍيج َ aت ْب ِص َر ًة
لآيات اجلمال *
ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
يب|
ن
م
د
ب
ع
ل
ك
ل
ى
ر
ك
ذ
و
َ ْ ٍ ُّ ٍ
َ ْ َ
ِّ
(�سورة ق ،الآية )8 - 7

دللت اجلمال
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مبالحظة جملة من الآيات ال�سابقة ،جند اأن بع�سها قد ُذ ّيل مبا يت�سمنه اجلمال
من دللة  ،وذلك من قبيل دللته على دقة التقدير ،واأنه ي�سكل اآية للتفكر ،والتذكر،
والتب�سر ،كما اأنه يثري خ�سية العلماء ،ويف�سح عن وحدانية اهلل وقدرته...
ونحن اإذ نكرر ذكر بع�ص الآيات ال�سابقة ،فاإنه يجدر اللتفات اإىل احليثية التي
دعتنا اإىل ذلك ،وهي حيثية الدللة التي يقود اإليها مو�سوع اجلمال.

التفكر  -التذكر  -التب�ضر  -اخل�ضية

ِّ
}ث َُّم ُك ِلي ِمن ُكلا َّلثمر ِ
اس ُل ِكي ُس ُب َل َرب ِك ُذُل ًال َي ْخ ُر ُج ِمن ُب ُطو ِن َها َش َر ٌاب ُّم ْخ َت ِل ٌف
ات َف ْ
ََ
َألْوا ُنه ِف ِيه ِشفاء ِللن ِ ِّ
ون|
اس ِإ َّن ِفي َذ ِل َك َلي ًةل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
َ َّ
َ ُ
ِّ

(�سورة الزمر ،الآية )21

} َو ْ َ
ال ْر َض َم َد ْد َن َاها َو َألْ َق ْي َنا ِف َيها َر َو ِاس َي َو َأ َنب ْت َنا ِف َيها ِمن ُكل َز ْو ٍج َب ِهيج َ aت ْب ِص َر ًة
ِّ
يب|
َو ِذ ْك َرى ِل ُكل َع ْب ٍد ُّم ِن ٍ
ِّ
(�سورة ق ،الآية )8 - 7
اجل َب ِ
ات ُّم ْخ َت ِل ًفا َألْ َوا ُن َها َو ِم َن ْ ِ
ال ُج َد ٌد
} َأل َْم َت َر َأ َّن ا َّلل َه َأ َنز َل ِم َن ا َّلس َماء َماء َف َأ ْخ َر ْج َنا ب ِِه َث َم َر ٍ
ِّ
اس َوا َّلد َواب َو ْ َ
ال ْن َع ِ
ام ُم ْخ َت ِل ٌف
ود َ aو ِم َنا َّلن ِ
ب ٌ
ِيب ُس ٌ
ِيض َو ُح ْم ٌر ُّم ْخ َت ِل ٌف َألْ َوا ُن َها َو َغ َراب ُ
َألْ َوا ُن ُه َك َذ ِل َك ِإَّ َنا َي ْخ َشىا َّلل َه ِم ْن ِع َب ِ
ور|
اد ِهالْ ُعل ََماء ِإ َّنا َّلل َه َع ِز ٌيز َغ ُف ٌ
(�سورة فاطر ،الآية )28 - 27

(�سورة النحل ،الآية )69

ال�ضفات الإلهية:
التوحيد  -العلم  -ح�ضن التقدير  -القدرة  -العزة

(�سورة النحل ،الآية )13

ِّ
} َّأم ْن َخل ََقا َّلسم َاو ِ
ات َو ْ َ
ال ْر َض َو َأ َنز َلل َُكمم َنا َّلس َماء َماء َف َأ َنب ْت َناب ِِه َح َدا ِئ َق َذ َات َب ْه َج ٍة َّما
َ

ون|
} َو َما َذ َر َأل َُك ْم ِفيا َل ْر ِض ُم ْخ َت ِل ًفا َألْ َوا ُن ُه ِإ َّن ِفي َذ ِل َك َلي ًةل َق ْو ٍم َي َّذ َّك ُر َ

ِّ

} َأل َْم َتر َأ َّن ا َّلل َه َأ َنز َل ِم َن ا َّلسماء َماء َفسل ََك ُه َي َناب َِيع ِفي ْ َ
ال ْر ِض ث َُّم ُي ْخرِ ُج ب ِِه َز ْر ًعا ُّم ْخ َت ِل ًفا
َ
َ
َ
َألْوا ُن ُهث َُّم َي ِه ُيج َف َتر ُاه ُم ْص َف ّراث َُّم َي ْج َع ُل ُه ُح َط ًاما ِإ َّن ِفي َذ ِل َكل َِذ ْكرى ِ ُل ْو ِلي ْ َ
اللْ َب ِ
اب|
ً
َ
َ
َ
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ون|
انل َُك ْم َأن ُتنب ُِتوا َش َج َر َها َأ ِإل ٌَه َّم َعا َّلل ِه َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم َي ْع ِدُل َ
َك َ

(�سورة النمل ،الآية )60

d

ات ِفي َي ْو َم ْ ِ
ني َو َأ ْو َحى ِفي ُكل َس َماء َأ ْم َر َها َو َزَّي َّنا ا َّلس َماء ا ُّلد ْن َيا
} َف َق َض ُاه َّن َس ْب َع َس َم َاو ٍ
ِّ
ِ َب َصاب َِيح َو ِح ْفظً ا َذ ِل َك َت ْق ِد ُيرالْ َع ِز ِيزالْ َع ِل ِ
يم|

(�سورة ف�سلت ،الآية )12
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} َو َترى ْ َ
ال ْر َض َها ِم َد ًة َفإِ َذا َأ َنزلْ َنا َعل َْي َها ْالَاء ْاه َت َّز ْت َو َر َب ْت َو َأ َنب َت ْت ِمن ُكل َز ْو ٍج َب ِهيج
َ
َذ ِل َكب َِأ َّنا َّللههو ْالَقو َأَّنهيح ِيي ْالَوتىو َأَّنهعلَى ُكلشي ٍءق ِدير| ِّ
a
َْ َ ُ َ
َ ُ َ ُّ َ ُ ُ ْ
َ ْ َ ٌ
ِّ
(�سورة احلج ،الآية )6 - 5
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