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 الَجَمــــال

 

 تعرٌفه : الجمال ضد القبح ،و هو الحسن و الزٌنة ،و منه الحدٌث : )إن هللا جمٌل ٌحب الجمال( 

 

شًء جماله  واصطالحا : حسن الشًء و نضرته و كماله على وجه ٌلٌق به ومعنى ذلك ،أن كل

وحسنه كامن فً كماله الالئق به ،الممكن له ،فإذا كان جمٌع كماالته الممكنة حاضرة فهو فً 

ؼاٌة الجمال، و إن كان الحاضر بعضها فله من الحسن و الجمال بقدر ما حضر. فالفرس 

الجمٌل هو الذي جمع كل ما ٌلٌق بالفرس الكامل، من هٌئة وشكل ولون وحسن عدو ،وتٌسر كر 

 فر علٌه. و

 

 أهمٌته :

اإللهٌه ،و حٌثما اتجه اإلنسان ببصره، ٌجد   الجمال سمة واضحة فً الصنعة                   

من صنع هللا ما ٌجذبه بلونه، أو ٌستهوٌه بصوته، أو ٌتملك فؤاده بدقته المتناهٌة وصنعته 

لب اإلنسان أن ٌنظر بعض آٌات هللا، التً أودعها فً خلقه، وط –أي الجمال –المحكمة، فهو 

 ستجلى أسراره، وٌستقبل تأثٌراته فٌه، وٌ

 

 مقومات الجمال : 

 و لكً ٌكون الشًء جمٌال ، ال بد أن ٌتضمن األمور اآلتٌة:        

 

فكل شًء جمٌل ،ٌدرك جماله و حسنه بسالمته من العٌوب ،و خلوه من  السالمة من العٌوب :-أ

أي خلل و نقص ، قال تعالى : ))أفلم ٌنظروا إلى السماء فوقهم كٌؾ بنٌناها و زٌناها و مالها 

من فروج(( فقد نصت اآلٌة على جمال السماء و زٌنتها ،و أنها سالمة من الشقوق. و ما ذلك إال 

 أكٌدا على جمالها.نفٌا للعٌوب عنها ،وت

 

التناسق و التنظٌم: و هو سمة أخرى للجمال تقوم أساسا على التقدٌر و الضبط و اإلحكام و -ب

تحدٌد نسب األشٌاء بعضها إلى بعض ، فً الحجم والشكل واللون والحركة والصوت ،قال 

ن ، ألدركنا تعالى: ))و خلق كل شًء فقدره تقدٌرا ((. إننا لو ألقٌنا نظرة فاحصة على اإلنسا

التناسق الذي ٌتجمل به هذا المخلوق الصؽٌر ،و لعل قوله تعالى : ))ٌا أٌها اإلنسان ما ؼرك 

بربك الكرٌم ، الذي خلقك فسواك فعدلك فً أي صورة ما شاء ركبك (( إضافة إلى داللته على 

نسان و روحه اإلحكام و التقدٌر و التسوٌة و التعدٌل، فانه ٌشٌر إلى دقة التناسق بٌن عقل اإل



وجسده ،و التناسق بٌن أعضاء جسمه وبٌن األعضاء األخرى، و التناسق بٌن أجهزة عضو من 

 أعضائه ،و بٌن سائر األجهزة 

 

 أنواع الجمال : 

إما أن تكون أجساما ، لها طول و عرض و عمق  األشٌاء التً تنتظم هذا الكون الفسٌح ،        

كاإلنسان و الحٌوان ، و السماء و األرض ، و الشمس و القمر ، و نحوها ، و إما أن تكون 

معان ، كاألقوال و األفعال و األسماء و الصفات و نحوها و على هذا ، ٌمكن تقسٌم الجمال إلى 

 -قسمٌن:

 

جمال الطبٌعة فً سمائها وأرضها و شمسها وقمرها جمال حسً: و هو الذي ٌدرك بالحس، ك -أ

 و لٌلها ونهارها وبرها وبحرها ، وكجمال اإلنسان من حٌث تكوٌنه.

 

جمال معنوي : و ٌتمثل فً أمور كثٌرة ، ال تدرك بالحس و الرؤٌة ، و لكنها تدرك بالعقل  –ب 

  -الواعً ، و البصٌرة المفتوحة . و ٌمكن تصنٌفها كاألتً:

 

ال : فالجمال المعنوي موجود فً األقوال الحسنة ، و األلفاظ الطٌبة، قال تعالى : )) و األقو -

من أحسن قوال ممن دعا الى هللا و عمل صالحا و قال إننً من المسلمٌن (( فقد جعل هللا الدعوة 

إلى اإلسالم ، و النطق بكلمة الشهادة من أحسن األقوال و أجملها ، فدل ذلك على أن الجمال 

 وجود فً األقوال التً ٌقولها الناس بالنظر إلى ما تحمله من المعانً و المدلوالت.م

 

األفعال : و الفعل قرٌن القول ، بل إن القول إذا لم ٌقترن بالفعل ، ال ٌبلػ الكمال فً الحسن ،  -

ما كان مه –و لهذا ذكر هللا تعالى فً اآلٌة السابقة قوله : )) و عمل صالحا (( ، إذ القول وحده 

ال ٌكفً صاحبه ، ما لم ٌنضم إلٌه فعل ، فان الجمال ٌوجد فً الفعل كما ٌوجد فً  –جمٌال 

 القول. 

 

 

 

  -مٌادٌن الجمال ومجاالته وهً:

 

الطبٌعة : فالطبٌعة بكل ما تحتوٌه من أرض وسماء ، وإنسان وحٌوان ، ونبات وجماد ، -أ

 تصلح مٌدانا" رحبا" ، ومجاال" فسٌحا" للجمال .

 

اإلنسان : اإلنسان مٌدان آخر للجمال، ٌتخلله الجمال منذ مرحلة تكوٌنه ونشأته، إلى مرحلة -ب

نضجه وتكامله، بل إن الجمال من أبرز سمات اإلنسان التً نوه بها القرآن الكرٌم، للداللة على 

نسان فً أحسن قدرة هللا تعالى و إبداعه، ٌمتن هللا به على عباده، فٌقول تعالى : )) لقد خلقنا اإل

تقوٌم (( فالتسوٌة التامة لإلنسان، هً النقطة األساسٌة، التً ٌنطلق منها جمال اإلنسان، ألن 

عدم الخلل و النقص فً بنٌته، دلٌل على جماله و قد خلق هللا اإلنسان فبلػ به من اإلحسان و 

 اإلتقان ما بلؽه .



 

لتً سخرها هللا له، و من عقله الذي و هبه الفن : و الفن نتاج إنسانً، استفاده من الطبٌعة ا-ج

 إٌاه،و قد تمثل الجمال الفنً فً اإلسالم فً أمور كثٌرة، أهمها ما ٌلً: 

 العمارة و التخطٌط  -الكتابة و الخط  -النقش و الزخرفة 

ٌهتم باألمور الضرورٌة التً  و ما حققه اإلسالم من الجمال المعنوي، الذي ٌجعل كل إنسان ،

هً أكثر أهمٌة من ؼٌرها ، فجمال القاضً بعدله و إنصافه ، وجمال الحاكم باهتمامه بشئون 

رعٌته ، و سهره ألمنهم و راحتهم ، و جمال الؽنً بصدقته و إنفاقه ، و جمال الفقٌر بكده و 

واري سوءاتكم و رٌشا و لباس التقوى عمله لذا قال هللا تعالى: ))ٌابنً آدم قد أنزلنا علٌكم لباسا ٌ

 ذلك خٌر(( و قال تعالى: ))ٌا بنً آدم خذوا زٌنتكم عند كل مسجد(( .

ٌّة تعلق بها عٌنه  ٌقؾ االنسان مشدوهاً أمام منظر طبٌعً ٌطرب له وٌرتاح، ٌرى لوحة فن

ه وتطمئن، ٌتأمل تمثاال صامتاً ٌتحرك له كٌانه وٌرتعش، ٌسمع موسٌقى هادئة تأسر روح

انه الجمال اختلفت مظاهره وتعّددت، وبقً تأثٌره واحداً. ولكن ما الجمال … وتحبس أنفاسه

 هذا، وما جوهره؟

وبالفعل، ٌحار المرء وٌعجز، ان هو حاول ان ٌعّرؾ به ”. ٌحّس الجمال وال ٌحّدد“قٌل 

لفة؛ وٌحصره، ذلك ان الجمال طابع مشترك فً مظاهر متنّوعة، او شعور واحد فً مواقؾ مخت

انه عالقة االشٌاء بذوقنا اكثر مما هو وجود ذاتً مستقل؛ فتعرٌؾ الجمال بتأثٌره اكثر مما هو 

بجوهره. وعلى هذا ٌمكننا ان نعتبر الجمٌل ما ٌوقظ فٌنا لّذة التأّمل؛ ولكن هذه اللّذة على 

ن مثله اقتراب الشًء م“درجات، ألن للجمال مراتب. ألم ٌَر افالطون منذ القدم أن الجمال 

ٌّة! انها نظرٌة ”! االعلى أو لٌس المثل األعلى ؼاٌة الكمال الذي تصل الٌه االشٌاء والكائنات الح

ترى فً عالمنا األرضً تشوٌهاً لعالم المثل وتوقاً دائماً الى تحقٌقه. فكلما اقترب الشًء من مثله 

شٌاء من النواقص، األعلى، خال من العٌوب التً تخفض قٌمته وتحط من شأنه. فمتى خلصت اال

ادركت الكمال او الجمال. اال ان ذلك صعب، اذا لم ٌكن مستحٌالً، لهذا تقترب الكائنات من 

 .المثل وال تدركه؛ ولهذا ٌتفاوت نصٌبها من الجمال، وال تبلػ الجمال المطلق بحال من األحوال

الفردٌة، وإذا كان احساساً ؼٌر واٍع، فذلك ال ٌحول دون وجود  وإذا خضع تذّوق الجمال لالحكام

روز ؼّرٌب الى اهم هذه العناصر فً   عناصر مشتركة هً فً اساس كل جمٌل، وقد اشارت

 :فذكرت” النقد الجمالً” كتابها 

  توافق األجزاء، الظاهر فً الموسٌقى مثالً، فً انسجام االصوات؛ وفً التصوٌر، فً تالؤم

 .واأللوانالخطوط 

 التناسب والتوازن، القائمٌن على تنوٌع المسافات واالحجام وعلى التقابل الموفَّق المدروس. 

  ٍالتدّرج، وهو انتقال دقٌق من مستوى إلى آخر، ومن جو الى ثان 

 التكرار المفٌد، الرامً الى الترجٌح المنّسق الجمٌل. 

اً، فمثل هذه العناصر، وإن كانت ال تفرض حتماً على كل أث ٌّ ر، اال ان الجمال خاضع لها ضمن

 ًّ ٌّاً على حرٌته وانطالقه من كل قاعدة وقٌد. فالنظام الذي ٌراعٌه نظام خف  .وإن حافظ ظاهر

 الجمال نوعا

 والجمال الخفً… الطبٌعة



ال شك أن الكون مصدر الجمال ومادة االلهام. فً مفاتنه تسرح االنظار، ومن ابداعه ترتوي. 

كة فً الخلق ٌقلّد الطبٌعة حٌناً، وٌحّسنها فٌفوقها احٌاناً. لهذا فاننا واجدون اال ان للفن مشار

 :نوعٌن من الجمال: األول طبٌعً، والثانً فّنً

الجمال الطبٌعً: هو الجمال الذي ال فضل فٌه لالنسان. هو مظاهر الروعة التً أضفاها هللا *

نهار، من ثلوج وسهول وازهار. هو ما على الكون. هو الطبٌعة بكل ما فٌها من جبال وبحار وا

 .تلمحه العٌن من سحر الخلق فتمّجد به الباري

وأما الجمال الفّنً فهو هذه المشاهد الطبٌعٌة وقد اضاؾ الٌها االنسان شٌئاً من ذاته، وجزءاً *

ل من نفسه. هو هذه اللوحات وقد نّمقتها عبقرٌة الفنان فزادت بهاءها. إال ان هذا النوع من الجما

وان كان من صنع بشري، فهو ٌستمد عناصره من الطبٌعة فٌبدع منها خلقاً جدٌداً بعد تصّرؾ 

 .وتعدٌل

ٌّة، بكل ما تتضّمن من  ٌّة والخارج هذان هما نوعا الجمال، واما موضوعاته فالطبٌعة الداخل

ة. مظاهر وصفات. وال عجب فالفن تصوٌر الطبٌعة، وفً الطبٌعة حسن وقبح وكالهما مادة فنٌّ 

فإذا نحن صّورنا الناحٌة الحسنة فقط نكون قد قّصرنا ألننا نظرنا فً اتجاه واحد، وال ٌعد 

 .تصوٌرنا بعدئٍذ تصوٌراً تاماً شامالً 

فكل شًء فً الكون مادة فن، انما بلوغ النجاح متوقؾ على المهارة فً التصوٌر واالخراج. 

كانت او قبٌحة. فهل ٌجرؤ أحد على القول  فالجمال كل الجمال ماثل فً كٌفٌة نقل اللوحة، حسنة

ٌّة، وهدؾ  بان تصوٌر البخل مثالً خارج عن نطاق الفن ألن البخل قبح؟ كال. فالبخل مادة فن

 .الفنان فً رسمه البخٌل أن ٌقترب به من مثله األعلى

 :بالنفس الجمال عالقة 

من ممٌزات الجمال أنه ؼٌر محدود التأثٌر. فإذا كان فً أساسه ٌخاطب العٌن أو األذن، فإنه ال 

ٌّق المحصور، فٌبعث فً النفس معانً  ٌتوّقؾ عندهما، بل ٌخلق أجواء تتّعدى هذا النطاق الض

وعواطؾ ٌسرح فٌها الخٌال فٌؤلؾ صوراً ورؤى ٌلهمها الجمال وٌترك للعنصر الشخصً أن 

مدى تأثٌرها. وال عجب أن ٌكون هذا التأثٌر مختلفاً بإختالؾ االشخاص ألنه مرتبط بثقافة ٌحّدد 

ٌّة  .المتذّوق واستعداداته الطبٌع

ولعلّه من واجبنا، لنقّدر األثر الجمٌل حق قدره، أن نتجاوب معه، أن ننسجم وموضوعه، أن 

 .ننساق فً مجراه فتتكّشؾ لنا أسراره، وٌبلػ من نفوسنا كل مبلػ

بنشاط مرٌح ” ومما ال شك فٌه أن منظر الجمال ٌشٌع فً النفس الهدوء واالطمئنان، إنه ٌشعر 

؛ ولٌست مهمة الجمال ان ٌثٌر فٌنا الشهوات وٌلهبها، ”اثل بفر“على حد تعبٌر ” او راحة نشٌطة

أجواء  إنما ؼاٌته ان ٌطّهرها وٌسمو بها، ان ٌحّرر الكائن ولو الى حٌن، من المادة لٌنقله الى

أرحب وأسمى؛ أن ٌرفعه الى المستوى االنسانً الصحٌح. فبابتداع الجمال وتذّوقه نصبح بشراً 



فال ٌحقّق االنسان الجمال إال بالسٌطرة على الجسد، فالمرء الذي ٌتنازعه الخٌال والعواطؾ ” 

ٌّدة مضبوطة… والشهوات ٌئن وٌصرخ وٌهذي ” بٌنما الصوت الموسٌقً الجمٌل صرخة مق

 .(Alain – ن)آل

وهذا الجمال المادي ؼالباً ما ” هذه القٌود ٌفرضها االنسان على نفسه، تصدر عن اتزان ذاتً، 

)فكتور كوزان( كذلك بالنسبة للمتذّوق، فال ٌتٌّسر له أن ٌقّدر ”. ٌكون ستاراً لجمال ذهنً وخلقً

توى المادة، إذا اشاع الجمال حق قدره إال إذا نقّى نفسه وضبط أهواءها؛ إذا إرتفع بها عن مس

 .فٌها إتزاناً ٌتجاوب وإتزان الشًء الجمٌل نفسه

ُتعتبر الطبٌعة األساس الذي ٌبنى علٌه الفن، والحق هو ما ماشى هذه الطبٌعة وطّبق نوامٌسها، 

كذلك الخٌر، فهو قٌام االنسان بواجباته نحو نفسه ومجتمعه وخالقه، وهذه الواجبات مالزمة 

ة، بخالؾ الشر الذي ٌحّطها وٌنقصها. لهذا فإن الجمال قائم على اسس الحق للحق ترقى بالطبٌع

 .والخٌر اي على اسس الطبٌعة التً ٌبؽً الفن تصوٌرها

إال اننا نشٌر هنا الى ان هذه العالقة لٌست عالقة رٌاضٌة منطقٌة جافة، وإال كانت الحقائق 

ة العلمٌة والتارٌخٌة والفلسفٌة وإنما هذه الحسابٌة فً ؼاٌة الجمال. ولٌس الحق هنا اٌضاً الحقٌق

العالقة انسانٌة تأخذ من االمور ؼاٌتها وخالصتها، فٌكون الشًء جمٌالً حٌن ٌعكس شعوراً 

 .حسناً ٌمكن ان نتمثله فً نفوسنا

كذلك بالنسبة إلى الخٌر، فإنه ٌّتحد مع الجمال عندما ٌنتج عن تأملنا االشٌاء ما ٌوافق تماماً 

والدوافع االنسانٌة السامٌة فً نفوسنا. وبهذا المجال ٌرى دعاة المذهب االخالقً ان رؼباتنا، 

 .هناك عالقة بٌن تقدٌر الجمال وتهذٌب السلوك

ٌّز فً هذا الباب اٌضاً بٌن المنفعة والجمال، فال عالقة لواحد منهما باآلخر. فالنحلة اكثر  ونم

على كل حال، فإن الجمال بتحدٌده بريء من فائدة من الفراشة ولكنها ال تضاهٌها جماالً. و

النفعٌة المادٌة سواء بالنسبة لمبدعه أو بالنسبة لمتذوقه. وإذا كان ثمة اتفاق بٌنهما فهو ؼٌر 

لٌس المفٌد دائماً جمٌالً، ولٌس الجمٌل حتماً مفٌداً، وما اتفق ان جمع ” ” كوزان” مقصود ٌقول 

 .”ئدتهالصفتٌن معاً، ٌكون جماله ؼٌر متصل بفا

 الفردي والذوق الجمال

ال شك ان تقدٌر الجمال راجح آخر االمر الى الذوق الشخصً. فما هو الذوق، والى اي حّد 

 ٌصح مقٌاساً للحكم؟

الذوق قّوة مركّبة تعود بأساسها إلى عناصر ثالثة: العقل والعاطفة والخٌال؛ تتفاعل لتهب 

ل، وقدرة ٌفّرق بهدٌها بٌن الحسن والرديء. مظاهر الفن والجما  االنسان شعوراً ٌحّسه امام

الذوق هو ضمٌر النفس  ”  (Joubert) ومن قبٌل التعرٌؾ بالذوق قول الناقد الفرنسً جوبٌر

فكما نعود الى الضمٌر للحكم على تصّرفاتنا االجتماعٌة البشرٌة، كذلك نعود إلى الذوق ”. االدبً



ٌّة. فهل ٌصّح الذوق حك ماً عدالً، وهو الفردي المتأّثر بأحوال صاحبه للحكم على اآلثار الفن

 وطبٌعته، الخاضع لمٌوله واهوائه الخاصة؟

الثابت أن األحكام حول الشًء الواحد متضاربة، والحجج والبراهٌن فً هذه القضاٌا الجمالٌة 

مردودة عدٌمة الجدوى. فهل ٌعنً ذلك أن الجمال ال ٌخضع لمقٌاس، وأن حكماً ال ٌحوز ان 

 دق من آخر؟ٌكون أص

ال شك أن للجمال جوهراً واحداً مطلقاً، وإن إختلفت أعراضه وتنّوعت أشكاله. فتذّوق الجمال 

ٌّر العصور واألمكنة والعوامل الفردٌة من وراثة إلى تهذٌب، تؽنٌه  ٌّر بتؽ أمر نسبً ٌتؽ

هه مٌول العصر. إال ان ذلك ال ٌحول دون وجود الجمال المطلق، هذا  المثال الذكرٌات وتوجِّ

ٌّاً لما خلدت  األعلى الذي تختفً عنده األذواق الشخصٌة والنظرات الخاصة. فلو كان الجمال نسب

ٌّنة ٌّة مع  .آثار فن

ولكن كٌؾ السبٌل للوصول الى حكم موّحد صادق؟ الذوق فً أصله موهبة موجودة بأقدار 

راؾ والفساد، فٌنبؽً إذا أن متفاوتة عند الناس، ولكنه قابل للتوجٌه والتهذٌب، كما هو قابل لالنح

نصقله بالثقافة الحقٌقٌة والمعاشرة الصالحة. وبما أن الذوق مرشد الفنان، فمفروض فٌه أن 

ٌكون مهّذباً واعٌاً بعٌداً البعد كله عن العواطؾ البدائٌة، وعن النزعات الشخصٌة الفطرٌة؛ 

ٌّر ٌكتشؾ بسهولة وتثّبت ومفروض فٌه أٌضاً أن ٌستند الى قوانٌن جمالٌة ثابتة، وإلى عق ل ن

 .بوادر الفن ومواطن الجمال

فاذا ما إرتقى الذوق الى هذا الصعٌد، كانت أحكامه صادقة، وكان شعوره أثبت من شعور عام 

 .ٌُجمع علٌه جمهور من الناس وٌنقاد للفطرة واألهواء العابرة
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