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ABSTRACT 

Now a days there are a lot of problems affecting our Islamic nations, different 

concepts and thoughts, rules are not the same, everything was changed, Its 

globalization era in which we live with double-edged, and unfortunately our 

countries didn’t understand the game we are going through,  and how to use the 

globalization rules to enhance our reality and improve our future. 

One of our God mercies to our Islamic nations is that we’ve got everything to create 

real contemporary civilization. We’ve got the power resources for whole future, we 

have human resources ready to be activated, and the most important thing that we all 

following and believe into one religion, a true religion which can support us to lead 

the world; if we work hard and search for our true selves through the real Islam.                                     

In our attempts to discover the self-esteem -as an Arab or Islamic nation that we 

cannot ignore the importance of the Revival of Islamic Heritage; since the 

exploration of self-reliance requires a search for natural assets, historical, social , 

exploration of the homegrown religious conceptual -in my view- search in the history 

of the Islamic thoughts and philosophy derived from the Holy Qura’an. 

Here came this research within the framework of deeper understanding of some 

atheistic terms contained in the Holy Qura’an, this is one of our roles as contemporary 

artists and intellectuals, is researching in this appointed tremendous holy book. My 

decision to research for the meanings of the tow atheistic terms (AlZina and 

AlZakhrafa) in the holy Qura’an trying to find true features extraction of this tow 

terms and find the clear- verbal and philosophical-differences between them. 

Keywords  

Qura’anic philosophy – Interpretation – Qura’anic Expression– Decoration – 

Decorative terms –Alzina –Al zakhrafa – Art Criticism. 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 102 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 لخص امل

، تبدلت الثوابت واختلط احلق ابلباطل وذابت الفوارق، من أزمات تعصف هبااإلسالمية يف ظل ما تعاين منه أمتنا 
حممد ـ صلي هللا عليه وسلم ـ مل  ةسف حنن امعصر العومله الذي نعيشه سالح ذو حدين، ولأل !احلدود ةاختلطت كاف
نفتاح العاملي وتفعيله خلدمتنا كشعوب ذاقت من ويالت اجلهل وانعدام الفكر من هذا اإل ةاالستفاد ةنعي بعد كيفي
 ماهلا من قرار.ة، ي هبا ايل هوه من التشرذم والفرقأدالسليم ما 

هنا أي أ ة،متتلك مصادر الطاق أمة ال ينقصها شي، ةمأحبيبه حممد ـ صلي هللا عليه وسلم ـ اننا  ةومن نعم هللا علي ام
هم من هذا ن مت تفعيلها ـ ولديها األإـ فقط ة اهلائل ةالبشري ةمة لديها الطاقأـ  ستخدامهااحسن أن إمتتلك املستقبل ـ 

ن مت التمسك هبا والبحث يف منابعها اإلسالمية إمتنا أشالء أن توحد أ ةهلا من القو ة اثبت ةدستور واحد وعقيد . وذاك.
 .حبث عن الذات  ةاليت ال تنضب، وهو مبثاب

وملا كان ؛ ة عربية أو إسالمية أن نتجاهل أمهية إحياء تراثنا اإلسالميأموىف حماوالتنا الكتشاف الذات، ال نستطيع ك
إعادة البحث عن أصولنا الطبيعية والتارخيية واالجتماعية يف الزمان واملكان، فإن استكشاف   يقتضياستكشاف الذات  
 البحث نفسه يف اتريخ الفكر اإلسالمي وفلسفته املستمدة من القرآن الكرمي.  -  يف تصوري -ذاتنا الدينية تقتصر

يف القرآن الكرمي، وهذا أحد أدواران كفنانني   ةالوارد  ةبعض املصطحات الفني  وهنا جاء هذا البحث يف اطار التعمق يف فهم
 ةختياري ملصطلحي )الزينإوقد كان  حيث اعاده البحث يف هذا املعني اهلائل الذي الينضب، ومفكرين معاصرين،

ابلقرآن ٍة كثر من مر أن الواقع غري ذلك، ونظرا لتكرارمها أشارات ايل تشاهبهما، ابلرغم من لتعدد اإل ( نظرا   ةوالزخرف
بني املصطلحني املرتبطني بعلم اجلمال  ةوالفلسفي ةللفروق املعنوي ةاستخالص معامل واضح ةأدت ايل قابلي ةالكرمي لدرج

 نواع الفن والتصميم. ألكافه    ةالفعلي  ةوكذلك ابملمارس

 :تاحيةكلمات مف

 ـ علم اجلمالةـ الزخرفة  ـ التعبري القرآين ـ املنهج العقلي يف التفسري ـ الزين  ةالقرآني  ةالفلسف
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 . 60ص،اإلسكندرية – 2003 –عباس،د.راوية: " احلس اجلمايل واتريخ التذوق الفين عرب العصور،دار املعرفة اجلامععية-عبداملعطى حممد،د.على 1
 . 62ص،اإلسكندرية – 2003 –عباس،د.راوية: " احلس اجلمايل واتريخ التذوق الفين عرب العصور،دار املعرفة اجلامععية-عبداملعطى حممد،د.على 2

 
 املقدمة

منبع اجلمال واإلعجاز يف   سراج اهلداية والنجاح ىف كافة األمور احلياتية،  دستور أمة حممد إىل يوم الدين،  القرآن الكرمي
اجلمال  ناولإن كل فكر عظيم وحىت وإن مل يت كتابه الشهري " أصول علم اجلمال ":  يف "سوريو"يقول  .شىت املواطن

والفن بصورة مباشرة إال أنه يتميز إبشراقه مجالية " وكان يقصد بذلك أن األفكار العظيمة واحلكم واملذاهب إمنا تنطوى 
ومجال،  وأعتقد أن هذه العبارة تنطبق على جوهر القرآن الكرمي املعجز   ةشراقإىف مضموهنا الداخلي على  و يف حد ذاهتا  

،فضال عن دعوته للناس إىل أتمل الطبيعة واستكشاف أسرارها األسلوب ه وإعجاز يفمبا ينطوي عليه من جماز وتشبي
 .1والتحدث بنعم هللا 

رأ" فإنه ينوه ويعطى كل القيمة ألكثر إمياءات اإلنسان عمومية، ويدعو للقراءة املتعمقة إق" وإذ يبدأ القرآن بفعل األمر
 يف معاين هذا الدستور، وإقامة عالقة معه.

الناس للتأمل يف سبيل تقدم سبل احلياة،   تدعوحدامها  إلعنا آايت القرآن الكرمي الحظنا أهنا تشتمل على دعوتني  وإذا طا
،  يف سبيل رفعة شأن البشرية وتنمية احلس 2 الكون   يف  نبثوسعادة اإلنسان، والثانية تدعوهم إىل االستمتاع ابجلمال امل

 اجلمايل لديها.

وحول هذا الشأن اجلمايل وردت يف القرآن بعض املعاين املتعلقة بعملية اجلمال والفن، ولكن مبفاهيم متعددة، بعضها 
وعلى هذا فإن حماولة استيضاح املفاهيم املتعددة ، ومن هذه املعاين " الزينة " و " الزخرفة" "روحي"واآلخر  "مادي"

 ايت يف هذا السياق.اآلشتملتها  ا،  يف حماولة الستنباط املفاهيم املتعددة اليت  دراسةال  ههذ ر واخلاصة هبذين املعنيني هو حمو 

ولكل اجلهود اليت بذلت يف  وبدون أي إنكار للجهود اليت بذلت حىت اآلن يف سبيل توضيح معاين القرآن منذ نزوله،
يزال مطلواب وابب احملاولة  اجلهد ال العصر، فإن من عقل  املعاين، وتقريبهاسبيل استكشاف جوانب جديدة يف هذه 

 واالجتهاد ال يزال مفتوحا.
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  الظاهره موضوع البحث

 ةالدراسات الديني ىوال تقتصر عل ةمفكرين اآلم ةن الكرمي ظاهره فكريه وفلسفيه جديره ابلدراسه والتعمق من كافآالقر 
 .ةواجلمالي  ةفقط بل متتد لتشمل الدراسات الفني

 هدف البحث 

 ” تبعا لورودمها يف القران الكرمي.ة” “والزخرفةاحملدده ملصطلحي “الزين  ةواملعاين الواضح  ةالفروق الفلسفيحتديد  

 دعاء البحثإ

يف االستعمال اللغوي  ةغري تلك املعاين والفروقات الدارج ةوفروق فلسفي ةمعاين متنوعة والزخرف ةحيمل مصطلحي الزين
 العادي.

 البحث  ةمنهجي

نهج االستقرائي والتحليلي، حيث استقراء اآلايت اليت تندرج هبا املصطلحات املطلوب دراستها ومن مث يتبع البحث امل
 االدعاء من عدمه.  ةحتليل النتائج الستخالص صح

 حدود البحث 

 عصور )حمي الدين بن عريب/ الشيخ الشعراوي /السيد قطب( ةاته من ثالثري لقرآن الكرمي بتفسابعض آايت من  

 علم اجلمال ومفاهيمه القرآنيه

ن املنهج القرآين يف حال أولكننا جند ، موره ومواضيعهأ ةيف كاف مستوعبا   مشوليا   من املعروف ان القرآن الكرمي له منهجا  
وهذا  ،يف الكون  ةتفصيليال بتوضيح دقيق للعديد من الصور اجلماليوصف اجلمال املرتبط خبلق الكون و مفرداته جاء 

ميان ابلغيب يف العقائد، بشأن جلل كاإل  ةمور املتعلقال يف األإاملنهج القرآين املفصل واملتعمق يف الوصف والتوضيح مل يرد  
وهلذا كان ة، يف املعامالت املاديوالراب والقروض ، يف العبادات ةوالصال ،ةحوال الشخصيوالزواج والطالق واإلرث يف األ

  وكيف يكون األمر حمريا  ،  ن جند الوصف السابق ينطبق كذلك علي موضوع اجلمال متام االنطباقأمن الالفت للنظر 
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  1986مقاالت فلسفية دار الثقافة والنشر والتوزيع  ،، حنو فلسفة قرآنية" حنو الواقع ":هويدى، د. حيىي 3

 

وهذا يؤكد لنا ان القرآن الكرمي ال ؛ اجلمال وواهبه للموجودات منشئوالكالم كالم من وصف نفسه ابجلميل بل هو 
ايل ذلك ديوان ينبض ابجلمال  ابإلضافةانه ؛ إالحواله ليس أرشاد وإخبار عن الغيب و إاب وعظ و يقتصر علي كونه كت

 .ةاملؤثر ة  والوصف املفعم ابلصور الذهني

 مصطلحات اجلمال يف القرآن

عن هذا   بل أنه فضال    ثقايف،اإلنسان ليس فقط هدف كل تنمية، وليس فقط احملك لكل نظام سياسي أو إجتماعى أو  
 املتألقة.  املنتظمة، وزخرفته  املطلق، وزينتهخلق العامل، جبماله    وذاك الغاية من اخللق كله،

مساءه بكواكب وجنوم وجعلها  ون، زينالكفقد خلق هللا السماوات واألرض وما بينهما وسخر لإلنسان معظم ما يف 
اىل نعام األ من حلياته، وهداية لصالته وهكذا لكل خملوقات هللا يف الكون وحفظا ، ومواقيت وشهبا ، ومصابـيححرسا 

أنه دعوة للتأمل والتفكر يف خلقه ومن مث ابإلضافة إىل هذا ، خدمة اإلنسان وملنفعته وراحته يفكل ؛  لنباتإىل ا ملاءا
واآلخر أتملي روحاين، وكل هذا   ،ا نفعي ماديمهحد أان املطلق بعظمة هللا، فكل مجال يف خملوقات هللا له جانبان:  مياإل

 .3 اجلمال تولد منه الزينة اليت وهبها هللا لتلك املخلوقات

يف وصف التعبري عن  ةالقرآنيساليب لفاظ واألابلقرآن الكرمي تنوعت األ ةاملتنوع ةهذا ويف وصف وشرح الصور اجلمالي
 ة.والزخرف  ة، الزينةالتسوي،  مصطلح اجلمال فقط فنجد من هذه املصطلحات: احلسن  علىومل تقتصر  ،  هذا الصور

اللغوي العادي   االستخدامالبعض يف جماالت    ىالختالط املفهومني لد   نظرا    ةوالزخرف  ةهنا مبصطلحي الزين  االهتماموكان  
واستخدامهما ة الزين ال خيتلف عن معىن ةالزخرف حيث الظن أبن معىن، و نقاد الفن أنفسهمأبني الفنانني  حىتو أ

 كمرتادفني لنفس املعين!! 
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 .167دار اهلالل ص 1970جملة اهلالل عدد ديسمرب ، بعنوان " املعتزلة والقرآن": منهج عقلي جرئ يف فهم القرآنل مقا :حممد.عمارة،أ 4

 

  املنهج العقلي 

  استنباط حماولة  ومالمح متغرية اجلوانب، ويفمتعددة، ومبعان  ةيف القرآن الكرمي مرات كثري  ةوردت كلميت الزينة والزخرف
 هذه املالمح جلأت الباحثة إىل املنهج العقلي لفهم معان املصطلحني يف القرآن.

املصطلحات اليت استخدمت يف  أحد سبله هو البحث عن التحديد الدقيق ملعاينة وهذا املنهج العقلي، قدمه املعتزل
،  فيحصون املواضع اليت وردت فيها ن إىل استقراء آايت القرآن و اجلدل حول موضوع ما مثل )الكفر اآلذان..( فيلجأ

اليت  املعاينهذه املصطلحات،  مث حيددون معناها على ضوء تفسري اآلايت بكلمات أخرى،  مع إبصار الفروق يف 
تسهم كل هذه العوامل يف التحديد األدق ملعاين هذه املصطلحات، وهذا  جاءت بسبب مالبسات النزول وظروفه،

بداايت األوىل للمحاوالت املعاصرة اليت يطلق عليها " التفسري البياين للقرآن " فهو بعد أن املنهج العقلي إمنا ميثل ال
 واآلخر:  ،يصل إىل أن له معنيان: أحدامها كفر وجحود وإنكار وتعطيل- مثال  -الكفر يفوردت  اليتاآلايت  ئيستقر 

        4كفر نعمة 

لبحث عن ابالزينة والزخرفة، مث  يتكلملنية اليت وردت فيها املعاين املتعددة آتتبع اآلايت القر بهذا وقد قامت الباحثة 
يف فرتات وذلك  ،ملعاصرة يف التفسريمن تلك الروح ا  من خالل اللجوء إىل أكثر املفسرين قراب  ،  امالتفسريات الواردة حوهل

 وهم:متنوعة  

 كية البن عريب(.)الفتوحات امل  ،عريب  نالفيلسوف اإلسالمي الصويف: حمىي الدين ب ▪
 )يف ظآلل القرآن(سيد قطب    أ.  اإلسالمي:املفكر   ▪
  )تفسري القرآن للشعراوي(.الشعراوي  الشيخ حممد متويل    اإلسالمي:الداعية واملفكر   ▪

ومن مث تلمس املضمون    حاولت الباحثة استنباط املعاين املتعددة الواردة حول هذا املوضوع،  ومن خالل تلك التفسريات،
 الفلسفي الفاصل بينهما.
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ــة "،اجلــــــزء الرابــــــع الفتوحات املكيــــــة ىف معرفــــــة األســــــرار املالكيــــــة وامللن:"حمــــــىي الــــــدي  ،ابــــــن عــــــريب 5 ــلى قــــــدم لــــــه:  –كيــــ دار  –حممــــــد عبــــــد الــــــر ن املرعشــــ
 .31ان،صلبن –بريوت  –إحياء الرتاث العريب 

 

إىل من خالل املقارنة بني أتويالت الثالثة مفسرين ملعين الزينة تبعا  لورود املصطلح ابلقرآن الكرمي  ةتوصلت الباحثوقد 
بينما ورد مصطلح  ؛مفهومان أحدمها مادي واآلخر روحاين - يف القرآن الكرمي  مرة 43اليت وردت  - لزينةا لكلمةأن 

 الزخرفة أربع مرات حامال  ملفاهيم متنوعة بني املادي والروحي كما سيتضح فيما يلي من البحث.

 أوال: الزينــــــــــــة

 تعريف الزينة 

 خلقا   تاملكوانتاجلامع أو التناسب واملوافقة يف الصورة بني أجزائها وهى تسوية هذه  -كما عرفها ابن عريب  - الزينه  
 ،تفتقد روح هذا الواقع وهو اإلنسان ىف كمال ةوهذه الزينة احملسنة للواقع ال تنظر لقبح الواقع إال جزئية عارض 5.آخر

الروح  هيدة لتقوم الصورة حسيا جمسمه هلذ فتضيف هذه الروح للوجه القبيح فيصوره املصور حسنا ولكن من مواد جد 
 ح.اجلمال على القبيضفي    إمجاال

ويتم ذلك عن   ، يبدأ ابلشهوة إن تعلقت بكمال رؤية احلق يف العاملنيرادات فالتزي الشهوات إلبراز اإلينيز توالزينة أيضا    
يق الذات إبداعا ما ليس جبسم ىف صورة قوهذا يعد ميل الشهوة وتعلقها ألجل حت  يصور ت  عن ختيل  لتذاذاإلميل بطريقة  

اة،  فإن اخليال إذا جسد ما ليس جبسد فإن ذلك من فعل الطبيعة،  والطبيعة هى قوة جسم اإلنسان أى شهوته ّ  مسو
الدنيا واجلنة (  يفة اجلنة ) تتعلق ابحملسوس فقط ) واحملسوس جسم الطبيعة ( وشهو  اليتوالشهوة نوعان:  شهوة الدنيا 

 على السواء وتتعلق مبا هو حمسوس ومبا هو معقول على صورة ما يقع ابحملسوس.
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  192،193ابن عريب:  " الفتوحات املكية "،ص6
 . 270،276املرجع السابق:ص 7
 .3958،ص7الشعراوي،حممد متويل:تفسري القرآن للشعراوي،جملد 8
 . 4113املرجع السابق،ص 9

 . 6166،ص10املرجع السابق،جملد 10
 . 6382،ص10املرجع السابق،جملد 11
 . 8925،ص14السابق،جملداملرجع  12

 

غاية اجلمال والكمال خلقا وإبداعا فإنه تعاىل حيب اجلمال وما مث مجيل إال هو فأحب نفسه مث  يفد هللا العامل جأو  لقد
على صورة مجاله ونظر إليه فأحبه حب من قيده النظر مث جعل عز وجل اجلمال   أحب أن يرى نفسه يف غريه فخلق العامل

 6 .بفضل أحاد العامل فيه بعضه على بعض بني مجيل وأمجل  مقيدا    ا  عرضي املطلق الساري يف العامل مجاال  

  كتب ابن عريب:  "،املفهوم الروحي للزينة"  وحول جتميل األعمال

إمنا رأى الزينة اليت زين له هبا، فإذا  ّ  فما رأى سوء العمل حسنا ،(8)فاطر:  فرآه حسنا"أفمن زين له سوء عمله " 
منه فيقال له: هذا الذي كنت حتبه وتتعشق به وهتواه، فيقول املؤمن: مل يكن حني ر   كان يوم القيامة ورأى قبح العمل ف

؟  فإما تعلقت إال ابلزينة ال به، لكن عين  ّ  ترد  ؛ته إىلب  احللية أين الزينة اليت كانت عليه وحبذه  ذه الصورة وال هبهبأحببته  
ي لوال الزينة ما استحسنه فردوا عليه زينته فيبدل هللا  صدق عبد : ة، فيقول هللا هلميملا كان حملها كان حىي له حبكم التبع

هبا ربان خي ة اليتجقول هللا لنا " أفمن زين له سوء عمله" إمنا هى احله. ففريجع حبه فيه إليه ويتعلق ب سوء عمله حسنا  
 لألعمال.إما لألشياء أو    إذا  فالتزيني لدى بن عريب يعين التجميل،  ..7هللا ليعرفها عبده إذا كان فطنا

 -تبعا  لتعدد معانيها الواردة يف اآلايت كما يلي:  الشيخ حممد متويل الشعراويوقد كان تعريف الزينة لدى        

o   8.هليإإدخال عنصر التحسني على شيء لشدة اجنذاب النفس  
o  9جتميل فوق قوام الشيء: وهى ما فوق ضرورايت احلياة 
o 10.األمر الزائد عن ضرورايت احلياة ومقوماهتا األولــى  
o 11. ات احملدودةذ ريبة والقاملنافع ال   
o 12ليس من ضرورايت احلياة ) جمرد شكل وزخرف (  كل ما   
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 . 8841،ص14املرجع السابق،جملد 13
 . 2141،ص4يف ظالل القرآن الكرمي،اجمللد:قطب،أ.سيد 14

 
o 13لزخرف الذي يربق أمام األعني فيغريها، مث يندثر ويتالشىا   
o  حتسني الشيء بغريه،والشيء احلسن يستغىن عن الزينة،  وهذا التحسني يف املظهر وليس ىف اجلوهـر 
o  )مجال العرض إلستمالة اإلجنذاب )تصعيد احلسن 

كما سيتضح فيما   يف سياق تفسريه لآلايت ذات الدالالت املختلفة، ؛ فقد عرف الزينة ضمنيا  سيد قطب أما األستاذ
 يلي من البحث.

  وم الروحي للزينــــــــــــةاملفه

 )سيء أو حسن(  ألعمال بنوعيهاملتاع او اهو املفهوم الذي يشمل تزيني ا  روحيالفهوم  ملا

 :األعمال احلسنةتزيني    -١

 ىف القرآن الكرمي مرة واحدةىف نظر العبد بفعل هللا تعاىل )حتسني احلسن( وقد ورد هذا املعىن  األعمال احلسنةتزيني   
من سورة  ٧اآلية  كما يف) دمله هللا وحيببه لقلوب العباالزينة اخلاصة ابألعمال احلسنة )كاإلميان( حيث جيحيث 

 احلجرات(  

 مره ابلقرآن الكرمي: ١٦٥وقد ورد   -من األعمال أو من الظن السيئ- تزيني السوءـ  ٢

وكما قال أ/ سيد قطب فإن عدة إبليس يف املعركة .  يف الفعل والعمل  ابالحنرافالفاعل هنا هو الشيطان بوسوسته للعباد    
ميله واإلغراء بزينته املصطنعة عن ارتكابه،  وهكذا فال جيرتح اإلنسان الشر مع البشر هي ) التزيني (  تزيني القبيح وجت

  14  ورداءتهغري حقيقته   يفإال وعليه من الشيطان مسحة تزينه وجتمله وتظهره 

  :  أن هناك تزيينا لسوء العمل والظن، ويرجع ذلك اىل للمجهول يف أغلب املواضع، وقد صاغ احلق فعل التزيني مبنيا  
 والذي ينشئ هذا التزيني ابتداء هو مشيئة هللا اليت أودعت فطرة هذا الكائن اإلنساين االستعداد املزدوج حلب   والكفر،
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 ،ص 6املرجع السابق:جملد 15
 .3863،3861،ص6الشعراوي:مرجع سابق،جملد 16
 .374،ص1سيد قطب: مرجع سابق،جملد 17

 

 .ار للخري والشر، فإذا اختار الشر زينه له وإذا اختار اخلري زينه له أيضاتيخبتليه اباليالنور واخلري وحب الظلمة والكفر،  
15 

 " كذلك زيينا لكل أمة عملهم" الشعراويحممد متويل  الشيخ اجلليليفسر  -(تزيني األعمال)- وحول هذا املفهوم
 : كما يلي "١٠٨:  األنعام

 تزيينا    -أيها املسلمون-  نزينكم  حمدودا ، فنحن ومكاان    حمدودا    وزمنا    حمدودا    صرا  عإذا كانت األمم السابقة زينت لتناسب  
 وهذا.بد أن يكون يف دعوتكم استمالة هلذا وهذا    األمم، فاله  يناسب كل األذواق يف الدنيا ألنكم ستواجهون كل هذ 

ومن  هيدي ولو فطن غريكم إىل ما ىف منهجكم من زينة لبحثوا يف هذا املنهج ولقام كل منهم ابستقراء الوجود الذي بني
  16نضم إىل املنهج التعبديولوجد أنه لكل كائن مهمة والخلفه،  

خالدا خبلود  أزليا   ولفلسفته ليصبح فنا   هالفنان املسلم انبع من تزيني هللا ألعماله، ولفكر ومن هنا يتضح أن إبداع 
 .اإلنسانية، لكل عصر ولكل أمة

 مره ابلقرآن الكرمي   ١٣وقد تكرر هذا املعين    -  من متاع الدنيا البائد - تزيني السوء    -٣

،... من شهوات ومال ونساء- مرتبط ابلدنيا ومتاعها الزائلهناك معىن آخر للزينة ذو طبيعة روحانية، معىن  
وحتت هذا السياق تندرج تعريفات الزينة للشيخ حممد متويل ، ابلرغم من ابطنه الفاسد  هظاهر  نوحيس   ث يزي نحي -اخل

 .القبح ()حتسني    بفعل الشيطان   ديف نظر العبا -هذا التزيني للسوء  -ويتم  فيما سبق من البحث     الشعراوي

إىل الشهوات املزينة،  فهو حمبب  إىل أن الرتكيب الفطري للبشر قد تضمن ميال   أ/سيد قطب:وىف موضع آخر يشري 
أي أهنا شهوات مستلذة،  والتعبري القرآين ال يدعو إىل كراهيتها،  إمنا فقط إىل معرفة طبيعتها ووضعها يف مكان ،  ومزين

  17.كرم وأعلى يف احلياةال تتعداه حبيث ال تطغى على ما هو أ
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 .4363،  ص6سيد قطب: مرجع سابق،جملد 18
 . 2893،ص5السابق:جملداملرجع  19

 

 اثنياً:ا ملفهوم املادي للزينة   

 بلغ عدد اآلايت اليت تتحدث  (.واليتاخلبفعل هللا  )كالسماء،األنعام،األرض والكون أبسره،..  –  تزيني خملوقات هللا  ١
  (آايت.  ٨عن زينتها)

هذه السماء صفحة من كتاب  :األستاذ / سيد قطب كتب ،الدنيا السماءتتحدث عن تزيني  اليتوحول اآلايت       
فما السماء الدنيا؟ لعلها األقرب إىل األرض وسكاهنا املخاطبني   سبحانه،نطق ابحلق الذي فارقه من كفر ابحلق  تالكون،  

اكب (، هي النجوم والكو  ٥ ، آيةامللك سورةهبذا القرآن،  ولعل املصابيح املشار إليها يف عدد من اآلايت كما يف )
نراها حيث ننظر للسماء،  فذلك يتسق مع توجيه املخاطبني للنظر إىل السماء، وما كانوا ميلكون  ،  اليتللعنيالظاهرة 

تتعدد ألوانه بتعدد   السماء مجيل، مجاال متجددا    يفومشهد النجوم  إال عيوهنم،  وما تراه من أجرام مضيئة تزين السماء،
وهكذا اجلمال الكوين،  اجلمال الذى ميلك   18ء ومن شروق إىل غروب....إخل "إىل مسا أوقاته،  خيتلف من صباحٍ 

هذا الكون  فطرة ال جيد له وصفا فيما ميلك من األلفاظ والعبارات  فاجلمال هو اإلنسان أن يعيشه و يتأمله ولكنه
حيث نظرة  آلايت متعدد ة تتبعنا وهذا ما يتأكد لنا من خالليه، عنصر مقصود ف وهو الذي أبدعه اخلالق جال وعال

الزينة،  ليتضح أن صنعة الصانع يف هذا الكون بديعة التكوين مجيلة تلك واحدة للسماء كافية لرؤية هذا اجلمال و 
ن اجلمال فيه فطرة عميقة ال عرض سطحي وأن تصميمه قائم على مجال التكوين كما هو قائم على كمال وإ، التنسيق

 19جمموعه مجيل يفيؤدى وظيفته بدقة وهو   شيءفيه بقدر، وكل    شيءفكل    الوظيفة سواء بسواء،  

 ٨اية  ،النحلسورة هيئتها املخلوقة عليها )  وزينتها املتمثلة يف "األنعام " ذات املنفعة من الزينة املكملة ملخلوقات هللاو 
ضرورايت البشر وتلبية ألشواقهم حيث اجلمال ل( فالقرآن إذ يعرض هذه النعمة ) األنعام ( لينبه إىل ما فيها من تلبية 

املرئي يف أشكاهلا،  مجال االستمتاع مبنظرها، فارهة رائعة صحيحة ومسينة، وأهل الريف يدركون هذا املعىن أبعماق 
حيث قال املوىل "  ()الزينة رورة يف )الركوب (، وتلبية حلاسة اجلمال يفهذه األنعام تلبية للض، و نفوسهم ومشاعرهم
 (  ٨آية   النحل،سورة  لرتكبوها وزينة " )  
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 . 2161، ص4املرجع السابق:جملد 20
 . 3363،ص6املرجع السابق:جملد 21
 .72،ص 2ابن عريب:  " الفتوحات املكية،ج 22

  

وليست النعمة هي   هلا قيمتها يف بيان القرآن ونظرة اإلسالم للوجود واحلياة، فاجلمال عنصر أصيل يف احلياة،  ةوهذه اللفت
وشراب وركوب بل تلبية لألشواق الزائدة عن الضرورايت، تلبية حاسة اجلمال  جمرد تلبية لضرورايت احلياة من طعام

  20احليوان وحاجة احليوان  ووجدان الفرح والشعور اإلنساين املرتفع على ميل

( وإىل مجال الكون كله اخلأرض.. –أنعام  –يوجه النفس إىل مجال خملوقات هللا ) مساء  الكرمي  ن القرآنفإ وهكذا...  
ألن إدراك مجال الوجود هو أقرب وأصدق وسيلة إلدراك مجال خالق الوجود، وهذا اإلدراك هو الذي يرفع اإلنسان إىل 

برئ من  مجيل، ليقعامل ط  يفة اخلالدة،  أعلى أفق ممكن أن يبلغه ألنه حينئذ يصل إىل النقطة اليت يتهيأ منها للحيا
هي اللحظات اليت يتقبل فيها مجال اإلبداع  ين أسعد حلظات القلب البشر إشوائب العامل األرضي واحلياة األرضية، و 

 21اإلهلي يف الكون،  ذلك أهنا هي اللحظات اليت هتيئه ومتهد له،  ليتصل ابجلمال اإلهلي ذاته ويتماله.

 بــــــــ:الزينة اخلاصة  منها  لنفسه و تزيني اإلنسان    ٢

واليت حتدث االنبهار  ( - ٧٩آية  /القصصسورة – قارون ،-٨٧سورة طه/آية  - ) فرعون  :الدنيا يفالطواغيت 
  .يتمناه احملرومون   عظيما    حظا    واالخنداع أبنه قد أويت

 ختتلف من عصر إىل عصر، ولكن أساسها يف الفطرة واحد هو الرغبة يف يهي من الزينة املادية امللموسة، وه: فملرأةا  
 .(٦٠، آية ٣١آية  /النور  )سورةليته للرجال  حتصيل اجلمال أو استكماله أو جت

أمران هللا أن نتزين له " خذوا زينتكم  فقد عند كل مسجد من لباس طيب، أن يتخذها لنفسه علي املرءلزينة اليت ا ٣
مجال الزينة فهو مجال  يهال أضيفوال شك أن اجلمال حمبوب لذاته فإذا  الصاله واملناجاهوقت  أي"  عند كل مسجد 

وليس جلماله ما يشهده من مجال العامل  –من أحب ا هلل جلماله فنور إىل نور فتكون حمبة إىل حمبة كإضافة إىل مجال  
   22إال العامل   يفمن أحب العامل جلماله فإمنا أحب هللا وليس للحق منزه وال جمل  –ده على صورته  نه أوجفإ
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 .9304،ص15الشعراوي:مرجع سابق،جملد 23
 .3879،ص7الشعراوي:مرجع سابق،جملد 24
 3878،ص7جملد  مرجع سابق، الشعراوي: 25

 

، ٥٩، آية  سورة طهالنيل ) يوم جيتمع فيه كل سكان مصر (    وفاءيوم      -23الشعراوي  تبعا لتفسري    -وهويوم الزينــة     ٤
 .من املعاين املادية األخرى للزينةوهو  

 "  ةــــــــــــــــالزخـــرف"  اثنيا:  

الزخــرف : هو الشيء اجلميل املستميل للنفس، وتسر عندم تراه فهو خداع  ألن  ابطنه ليس طيبا كمظهره ؛ 
  24فال ينخدع الناس بزخرف الدنيا وال زينتها.

 : عىنأكثر من م هلا  ،وردت أربع مرات يف القرآن  اليت  "الزخرفة "وكلمة  

" الذهب  وللزخرف وه املادياملعين  وهو ل،متاع الدنيا الزائوهو بشكل عام  ،الذهب أي "الزخرف: "ماديمعين  -
أو هو تلك الزينة املادية الظاهرة لألرض كما يف   ،٣٥اية    الزخرف، وكذلك يف سورة٩٣آية    اإلسراء  سورة  يف وقد ورد"  

 .٢٤، آيه  سورة يونس

املزين ظاهره لكن ابطنه فاسد   شيءفهو ال" سورة األنعام  " زخرف القولمن  ١١٢:  كما ىف اآلية  يروحـ معىن  -
حيث أن شياطني اإلنس واجلن يدخلون " الوسوسة" ، واملقصود بزخرف القولأو من متاع الدنيا سواء كان قوال او فعال
   25فيزينون للناس الشهوة.  على املسائل ابلتزيني،

يف جمملها تصحيح القيمة الزائفة والناجتة عن األساطري الوثنية  ي" واليت حتو  سورة الزخرف كما أن هناك "
 .بدايتها  واالحنرافات اإلعتقادية، اليت كانت تواجه الدعوة اإلسالمية يف

حداث أتثري خادع وقيت وهبذا تعترب الزخرفة يف القرآن دراب من دروب الزينة احملسنة للواقع السيء يف ابطنه إل
 غري دائم.
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 ةاخلامت

هذا ومن خالل هذه الدراسه املتعلقه بدراسه الفروق الفلسفيه بني مصطلحي الزينه والزخرفه يف القران الكرمي 

وذلك عن طريق حتليل وتصنيف التآويالت والتفسريات املتعلقه بتلك املصطلحات خالل عصور اسالميه 

اايت االويل لتاريخ الفلسفه االسالميه متنوعه: الفيلسوف والعامل االسالمي اجلليل حمي الدين بن عريب يف البد 

يليه الفيلسوف االسالمي واملفسر ذو احلس الفين املتفرد يف آتويالته آلايت الذكر احلكيم السيد قطب من 

بداايت العصر احلديث، واخريا الشيخ حممد متويل الشعراوي كعامل ومفسر جليل لكتاب هللا من العصر املعاصر، 

لكال املصطلحني   ةعلي معان واضح  ةومفسري تلك العصور املتنوع  ةاتفاق بني ائم  وهكذا فقد وجدت الباحثه

 ةهذا وبعد ان اصبح تداوهلما يف وقتنا احلايل مبثاب، تضع فروقات يف املعين واملضمون اخلاص بكل منهما معانٍ 

للجمال فجاءت مرات   ةوسلبي  ةمعان اجيابي  ةن للزينأوهذا ما نفته الدراسه حيث    !لآلخر  ان كال منهما تفسريا  

وقلما   جمال واالستمتاع خبلق هللا،لل  ةالكامل  ةصال حبثا عن الصور أجتميل الشي ذو الباطن اجلميل    ةمبثاب  ةعديد

فقط املعين  حامال   ةينما جاء مصطلح الزخرف، بللمعين السيئ من التجميل الظاهري لألشياء ةما جاءت حامل

 هلذا الواقع،   ةالغري مجيل  ةث حتسني الواقع ذو الباطن واملضمون السيئ كنوع من تزييف احلقيقالسليب للجمال حي

 االلتفاتوهنا وجب علينا كممارسني ومعلمني للفن التشكيلي وكذلك نقاد الفن املعاصرين وجب علينا مجيعا  

 .يف املعين املراد من املصطلحني العظيمة  ةيف اللغة  ايل تلك الفروق البسيط

 خلالصـــــةا

ة تذخر مبعان جليلة ضئيل ةآو لفظ آو مصطلح أو حىت امياء ةالقرآن الكرمي معني ال ينضب كل كلم •
 تنري العقول وتريح البصائر.ة  وفارق
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 ابلقرآن الكرمي.  ةعن املعاين اجلمالي  ةتنوعت املصطلحات املعرب  •
 .ةالذهنية  والشعور السليب املراد توضيحه ابلصور جيايب  يتأرجح املعين الفعلي للزينه بني الشعور اإل •
 . ةو الغايأ ةسلبيا للصور  دائما ما أييت مصطلح الزخرف يف القرآن الكرمي حامال معين   •
 يف القرآن الكرمي.  ةوالزخرف  ةهناك فرق بني معين مصطلحي الزين •
وأخذ احلذر عن توضيح هذا الفرق بني ممارسي الفنون بشكل عام ونقاد الفن بشكل خاص،  ةضرور  •

 ي عمل فين.أو تصنيف أاللجوء ايل أي من هذين املصطلحني يف شرح 

 قائمة املراجع :

 املراجع العربية: 

 القران الكرمي.

قدم له:   –، حمىي الدين: " الفتوحات املكية ىف معرفة األسرار املالكية وامللكية "، اجلزء الرابع  ابن عريب .1
 لبنان  –بريوت    –دار إحياء الرتاث العريب   –  يحممد عبد الر ن املرعشل

 2003اهليئة املصرية العامة للكتاب،ر  ،هكذا تكلم ابن عريب  د. نصر حامد:  أبو زيد، .2
دار غريب للطباعة والنشر،  حممود إبراهيم: الفنون اإلسالمية يف العصر الفاطمي، حسني، أ.د/ .3

 1995القاهرة،
للفن اإلسالمي وأتثريه على فناين العصر احلديث، وزارة الثقافة حممد: التواصل احلضاري  زينهم،د. .4

 .2001املصرية، مطبوعات بريزم الثقافية، القاهرة
 (14-1األجزاء من)  تفسري القرآن للشعراوي،  حممد متويل:  الشعراوي، .5
 القيم اجلمالية يف العمارة اإلسالمية،دار الشروق.  ثروت:  د.  عكاشة، .6
دار املعارف،الطبعة  نون الشرق األوسط يف العصور اإلسالمية،ف نعمت إمساعيل: د. عالم، .7

 .1992اخلامسة
  – جملة اهلالل  أ. حممد: مقال بعنوان " املعتزلة والقرآن":  منهج عقلي جرئ يف فهم القرآن، عمارة، .8

 دار اهلالل   –  1970عدد ديسمرب 
 (6-1يف ظالل القرآن الكرمي،اجمللد)  سيد:  أ.  قطب، .9



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 116 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 

-23ج-سلسلة عامل املعرفة-صفوت: فنون الزخرفة كعامل رئيسي مالزم لرتاثنا املعماريكمال، ا.   .10
 1990-جمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب)الكويت(ا
 سعاد: الفنون اإلسالمية، اهليئة املصرية العامة للكتاب،ص  ماهر، د. .11
عبد املعطى، عباس،  د. راوية: " احلس اجلمايل واتريخ التذوق الفين عرب العصور،    يعل  حممد،  د. .12

 اإلسكندرية "    –  2003  –دار املعرفة اجلماعية  
 املقريزي:اخلطط واآلاثر، ابب خزائن اخليم،  .13
،اهليئة املصرية العامة للكتاب،نقله للعربية:حممد علي أبو 2مونرو،توماس:التطور يف الفنون،اجلزء .14
 ،ص 1972رة،لويس جرجس،د
 .1998حممد: اآلاثر اإلسالمية،مكتبة زهراء الشرق، القاهرة   د.حسين  نويصر، .15
حنو   1986دار الثقافة والنشر والتوزيع    –:  " حنو الواقع "،  مقاالت فلسفية  حيىي  ،  د.يهويد  .16

 فلسفة قرآنية

 

 

 

 

 


