
 

 
 

 

يتأصل الج�ل يف طبيعة اإلنسان فالله قد خلق االنسان عىل صورته وهو جميل يحب 

اىل عشق الج�ل نزاع اىل استجوابه ومناشدته حيث� وجد الج�ل. ولذا فاإلنسان ميال بطبعه 

  .يف الطبيعة ويف الكلمة ويف األشياء ويف اإلنسان نفسه

واذا كان اإلنسان جميال فان الطبيعة خصت املرأة بالج�ل الذي يندر مثيله فـي الكون 

ض بالسحر فجعلت منها آية من آياتها ورسا من ارسارها فإذ هي ج�ل يتفتق بالج�ل ويفي

  .ويعبق بالجاذبية وينضب باملعا� الجميلة

حيث وجد فـي سحرها  منذ بدء التكوين والرجل يقف مسحورا أمام ج�ل املرأة وفتنتها

وج�لها ينبوع الهامه فاذ به يستوحي ج�لها يف بناء ج�ل االشياء التي تجسدت فـي االدب 

  .والفن والروائع واالحداث الجسام

املرأة يلعب وما زال دور اساسيا يف ايقاظ الرجل عىل معا� الج�ل  كان ج�ل جسد

وصـوره جميع الحضارات االنسانية االوىل ومنه انتقل الفالسفة واملفكرون والفنانون اىل غ�ه 

  .(72: من مظاهر الج�ل يف الطبيعة والنفوس واملنازل واالبنية ( عبد اللطيف رشاره

وم احده� مـن غ� االخر ويف ذلك اشارة اىل ما يفعله الجمـال فالج�ل والحب توأمان ال يق

فـي نفوس البرش واىل مدى تأث�ه يف قلوبهم. وها هو افالطون نفسه ال �يز يف كتابه " املائدة 

" ب� الحب والج�ل إذ يقول " إن الحب هو التمتع بالج�ل الن فكرة الج�ل هي الحقيقة 

 .)145ص. ، لم نفس الجنسع: الساميه ( أوسفلد سفارتس
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وإذا كان الحب هو اساس كل تقدم انسا� با يوحيه من اندفاعات وتضحيات فإن 

الج�ل هو مع� الحب وملهمه. فعال الحب هو عال النفس البرشية يف جملته ومن استطاع 

 ). 11ص.: أن يتذوق ج�لياته [...] كان حريٍا به أن يدرك ارسار النفس االنسا� (رشارة

 

لقـد قـدر لشخصيات التاريخ العظيمة من شعراء وادباء وفنان� أن تدرك ملحات الج�ل 

وأن تستشعر عظمته " فامتازوا بقدرتهم العجيبة عىل الحب وتفردوا بذلك اللهب الداخيل 

 ).16. الذي جعلهم ال �لون الجهد من أجل غ�هم ومن اجل العطاء واالبداع " (رشاة ص

ة لدى كل شعب طراز يصفه شعراؤه ويتغنى به عشاقه ويرسمه وكان لج�ل املرأ 

 ).74مصوروه وينحت له الت�ثيل مثالوه وتجهد النساء يف تحقيقه (شـرارة ص. 

ففي اليونان القد�ة كان مقياس الج�ل االنثوي عند اليونان يتمثل فـي املرأة املمتلئة قليال 

 ).29ص.: �شك� يالحظ يف الت�ثيل والرسوم اليونانية ( خ

كان احساس العاشق بج�ل عشيقته يف الجاهلية يتحول عىل يد الحب الـى ضـرب مـن 

العبادة [...] وكـان العرب الجاهليون يرون يف ج�ل املرأة محور احاديثهم واداة الوحي 

 ). الكربى لشعرائهم ( رشارة

، االوىل للجاذبية أن جاذبية الوجه تعد نقطة االرتكاز 1977سنة  Dion لقـد وجد ديون

ك� ، وأنها تساعد صاحبها أو املتعامل معه عىل إقامة عالقات اجت�عية اكث استدامة ووفاقا

  .أن لذلك أثرا بينا يف توجيه السلوك نحو مسالك ال تتسم بالضعف والعدوانية

  وتب� الدراسات الج�لية الجارية بشكل عام أن االفراد االكث "

بعكس الذين ، شكل �لكون يف نظر من يتعاملون معهم خصائص ايجابيةجاذبية من ناحية ال

 ). 72ال �لكون هذه الجاذبية فينظر اليهم عىل أنهم يحملون خصائص سلبية " (الخشت: ص 

وتتعـدد وجهات النظر يف تحديد شواخص الج�ل عند املرأة فهناك من ينظر اىل الج�ل 

يف ح� يجمع ، بين� يركز آخرون عىل تناسق الوجه وبهائه، االنثوي يف رشاقة الجسم وانسيابه

، وثة رجال يفضلونها ممتلئة. البعض يف نظريتهم ب� اعتبار رشاقة الجسد وبهاء الوجه

ك� أن بعض الرجال ، وهناك من تعجبهم معتدالت الجسم، وآخرون يرغبون فـي الرفيعة

  .البيضاء يجبذونوطائفة ، وآخرون اىل الشقراء، يتوقون اىل السمراء
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  وتؤكد احدث، مختلفة وأ�اط متعددة فللج�ل الجسـدي ألوان

للجسد  الج�ليةالدراسات التي وقعت عليها أيدينا تنوعا كب�ا يف نظرة الرجال اىل الجوانب 

  .االنثوي

ويتجسد ج�ل املرأة الجاهيل يف القصيدة اليتيمة التي تثل إحدى اللوحات الرائعة 

أة يف منظور الثقافة الجاهلية وهي من اقدم اللوحات الفنية إذ ل تكن اقدمها لج�ل املر 

 :عىل االطالق. تقول القصيده

 الحسن فهو لجلدها جلـــد بيضاء قد لبس االديم اديم

 ضافــي الغدائر فاحم جعد ويزين فوديــها إذ حرست

 والشعر مثل الــليل مسود فالوجه مثل الصبح مبيـض

 والضد يظهر حسنه الضــد استجمعا حسناضدان ملـا 

 شخط املخط ازج ممــــتد وجبينها صلت وحاجبـــها

 أو مـدنف ملا يفق بــعد فكأنها وسنى إذ نظـــرت

 وبها تداوى االع� الرمد بفتور ع� ما بـها رمـد

 أقنى وٍخدا لونه الـورد وتريك عرنينا به شمـــم

 رتل كأن رضـــابه الشهد وتجيل مسواك األراك علـى

 تعطو إذا ما طالها املرد والجيد منها جيـد جؤزرة

 فعم تلته مرافــــق درد وأمتد من اعضائها قصــب

 من نعمة وبضــــاضة زند واملعص�ن ف� يرى له�

 عقدا بكفك أمكن الــعقد ولها بنان لو اردت لــه
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 تبدو الورد إذ والنحر ماء سقيت ترائبــــهـا كأ�ا

 كافورت� عاله� نـــــد وبصدرها حقان خلتهــمـا

 بيض الرياط يصونه امللد والبطن مطوي ك� طويــت

 فإذا تنوء يكاد يتــقـد وبخرصها هيف يزينـــــه

 كفل بجانب خرصها نهـــد والتفت فخذاها وفوقهمـا

 من ثقله وقعودها فـــرد فتيامها مثنى اذ نهضــت

 عبلت فطوق الحجـل مـنسد منــــعمةوالساق خرعبة 

 حجم وليس لرأسه حـــــد والكعب ادغم ال يب� لـه

 والينتا فتكامل الــعقد ومشت عىل قدم� خرصتـا

 فقوامها قصــد، يف خلقها ما عابها طول وال قرص

: " احتل ج�ل املرأة مكانة خاصة يف األدب العرب فطاملا يقـول محمد عث�ن الخشت

  ).76تحدث الشعراء واألدباء عن مفاتن املرأة وبهائها " ( الخشت: ص. 

لقـد ربط العرب منذ وقت مبكر ب� الجوانب الج�ليه الجسدية يف االنثى ومجاالت 

عـن التعب� االبداعي لحضارات وقد بلغ ذلك التعب� حدا من الروعة ال يقل ، االبداع يف االدب

والرسم ، أخرى لجأت اىل اساليب متنوعة كالنحت والس�اميك يف الحضارة اليونانية والرومانية

فضال عن أنها تتعادل يف دقتها أحدث االبحاث . يف الحضارة الرينساس والعرص الحـديث

 ).76ص. : املعارصة يف مقاييس الج�ل االنثوي ( الخشت

عرب واي ابداع يف وصف ج�ل العيون اذ غالبا ما ينجذب شعراء العرب اىل لقـد ابدع ال

ويقال الحور اسوداد املقلة كلها كعيون املها ( البقر ، حوراء العين�: ( شدة البياض والسواد

  :الوحيش ). ويف ذلك قال جرير

 " قتلننا ثم ل يحي� قتالناــــــــــــــ  إن العيون التي يف طرفها حور "
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وهناك كثة كارسة من النصوص األدبية النثية الرائعة التي تصف ج�ل املرأة ومنها ما 

  :قاله أألخوان عمرو وربيعة عندما سأله� ابوه� عن صفات أحب النساء اليه� فقال عمرو

)... التي يشفي السقيم كالمها... ويربيء 3الجيداء(. .)2املمكورة(. .)1الهركولة.. اللفاء(

 .الكف.. العميمة الردف ) الفلة4الفاترة الطرف (، الهامها الوهيب

  :أما أخوه ربيعة فقال

)... 7)... الرداح الورك� (6)... والكاعب الثدي� (5الفاتنة العين�.. واالسيلة الخدين (

 ). 8الشاكرة القليلة... املساعدة للحليل... الرخيمة الكالم (

  كندة امرأة يقال لها عصام اىللقـد أرسـل الحارث بـن عمرو ملك 

وعندما عادت  ابنة عـوف لك تتعرف عىل اوصافها ملا اخربه البعض بك�لها وج�لها

 . استنطقها بالقول املأثور: ما وراءك يا عصام

إن ارسلته ، الخيل يت وجها كاملرآة املصقولة... يزينها شعر حالك كأذنابأ فقالت: " ر 

وحاجب� كانه� خظا بقلم أو سودا ، الوابل قلت: عناقيد جالهاوان مشطته ، خلته السالسل

)يف 3) كاالرجوان (2أنف كحد السيف الصنيع... حفت به وجنتان ( )... وبينه�1بحمم (

ذوات أرش ( ، بيضاء ) ) فيه ثنايا غر، لذيذ املبتسم، ). شق فيه فم كالخاتم4كالج�ن( بياض

تلتقي ، بعقل وافر وجواب حارض، بفصاحة وبيان لسان تقلب فيه، األرش تباعد ب� األسنان )

ويف رقبة بيضاء ركبت كدمية.. . تجلبان ريقا كالشهد اذ دلك. فيه شفتان حمراوان

يجس.. نتأ  وذراعان ليس فيه� عظم �س وال عرق، مكتنزان شح�، ممتلئان لح� وعضدان

ـن طوي كطي القباطى املدجنة بط يف صدرها ثديان كرمانت� يخرقان عليها ثيابا.. تحت ذلك

) العاج 8) كمدهن (7تحيط بتلك العكن برسة(، ) كالقراطيساملدرجة6).. كيس عكنا(5(

  ...لوال رحمة الله ال نبرت، ) ينتهي اىل خرص9ذلك ظهر فيه كالجندول ( املجلو.. خلف

ان تحمله فخذ ) رمل11وينهضها اذا قعدت كأنه دعص(، ) يقعدها اذا نهضت10لها كفل (

) بشعر 14كالربدت� وشيتا (، )13خدلتان ( ). تحته� ساقان12لٍفـا كأنه� نضيـد الج�ن (

ويحمل ذلك قدمان كحذو اللسان; فتبارك الله كيف تطيقان  ..(15أسود كأنه حلق الزرد (

من أبيها  حتى أرسل من يخطبها له، فوقه�. وما أن سمع ملك كندة هذه االوصاف حمل ما

 ) .83-82( الخشت: صوتزوج منها 
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تأث� الحواس  وخالصة القول أن الحب عند العرب كان ينبعث ويتحرك يف النفس عن

املرأة ويلمس فيها الج�ل ويف هذا  بجسد املرأة وإشعاعاته. وكان الجاهيل يعجب بتحركات

  :يقول الشنفري

 وال بذات تلـٍفت، إذا ما مشتـــــ ـــــ ويعجبني أن ال سقوط خ�رهـا

 وإن تكلمت تبلت، إذا ما مشت______  كأن لها يف األرض نسيا تقصه

  :وهذا ما يقوله األعىش يف وصف مشيتها

 تيش الهوينا ك� �يش الوجي الوجل ----- مصقول عوارضها، غراء فرعاء

 السحــــابة ال ريث وال عجـــــل رّ م -------كأن مشيتها من بيت جارتهـا

ابو العباس السفاح: "  رأة قول خالد صفوان يف وصفه وجهه اىلومن أجمل ما قيل يف امل 

مـن قريب اعالهـا قضيب واسفلها  وحسبك من ج�لها أن تكون فخمة من بعيد مليحة

( عن كتاب العقد  "فاقة فأثر فيها الغنى وأدبها الفقر كتيب كأنها كانت يف نعمة ثم اصابتها

  .وصفاتهااملرجانة الثانية يف النساء  الفريد: كتاب

وموضوع غزله  وقـد ظلت هذه الصفات الجس�نية يف املرأة مثال اعجاب العرب "

يشء كث� وما زال تراثه القديم يف  واهت�مه اىل يومه هذا فلم يختلف بذوقه عن الجاهيل يف

 .)78ص. : وعي منه وغ� وعي " ( رشارة هذه الناحية يعمل عمله يف نفسه عن

، اطولهن اذ قامت ء وكان ذا تجربة وعلم فقال: أفضل النساءسئل اعـراب عن النسا

، وإذا ضحكت ابتسمت، غضبت حلمت والتي اذا، وأصدقهن إذ قالت، واعظمهن إذ قعدت

، زوجها وتلزم بيتها العزيزه فـي قومها الذليلة يف نفسها التي تطيع، وإذا صنعت شيئا جودت

 .) 79ص.: الولود وكل امرها محمود (رشاره الودود

يا أم� املؤمن�:  قال عبد امللك لرجل من غطفان " صف يل أحسن النساء " قال " خذها

، ) لفاء الفخذين2ج�ء الركبت� (، الساق� ) مملوءة1ردحـاء الكعب�(، ملساء القـدم�

فخمة ، ملساء املتن�، مهضومة الخرصين، بداء الورك�، ناعمة االليت�، (3مقرمدة الرفغ�(

) 6رخصـة الكف� (، الذراع� ) فخمة5فعمة العضدين (، )4منيفة املأكميت� (، �الذراع

، )8ملياء الشفت� (، )7زجاء الحاجب�(، العين� كحالء، حمراء الخدي، ناهدة الثدين

) 13)غيداء العنق (12الشعر( ) حالكة11) شنباء الثغر (10شـ�ء العــرن� (، )9الجب�( بلجاء
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الركب. فقال " ويحك وأ� توجد هذه " قال " تجدها  ) مكرسة البطن ناتئة14غيداء العين� (

 <)170ص. : أو يف خالص الفرس ( السناد يف خالص العرب

منهن يا أم�  : " إناملرأة  قال خالد بن صفوان ألبو العباس السفاح واصفا محاسن 

والدقيقة السمراء والرببرية العجزاء االدماء  املؤمن� الطويلة الغيداء والبضة البيضاء والعنيقة

واملولدات ، املؤمن� الطويلة البيضاء والصفراء والعجزاء والسمراء واللعساء ولو رأيت يا أم�

املهفهفة واالوساط املخرصة واالصداغ  والقدود، البرصيات والكوفيات ذوات االلسن العذبة

 .(107والثدي املحققه. (رشاره:ص. املزرنفه والعيون املكحلة

وصف منار  ومن بدائع وصف الحسناوات ما تسجله قصة الف ليلة وليله حيث جاء يف

ضخمة الساق�  العين� اسيلة الخد قائة النهد دعجاء صاحبة وجه مليح وقد رجيح ":السنا

مائل بديعة الصفة حمراء الشفة  بيضاء االسنان حلوة اللسان طريفة الش�ئل كأنها غصن

اال�ن شامة وعىل بطنها مـن تحت سـرتها عالمة  رقاق عىل خدها بعيون كحال وشفايف

مستديرة وخرصها نحيل وردفها ثقيل وريقها يشفي العليل كأنه  ووجهها من� كالقمر

" : وهي بنت امللك االكرب ( عبدالله بوحديبه، وب� فخذيها تخت الخالقة، والسلسبيل الكوثر

 ). 196االسالم والجنس ص.

? قالوا امرأة  الج�عة صفوان اىل ج�عة يف املسجد يف البرصه فقال ما هذهنظر خالد بـن 

  :امرأه قالت صفها يل.قال ابغني. تدل عىل النساء. فأتاها فقال لها

، فـي نعمة كانت، حلوة من قريب فخمة من بعيد، أو ثيب كبكر، اريدها بكرا كثيب "

واذا افرتقنا كنا ، اجتمعنا كنا أهل دنيا فإذاوذل الحاجة. ، فمعها أدب النعمه، فأصابتها فاقـة

  لقـد اصبتها لك. قال: وأين هي. قالت: يف الرفيق األعىل من الجنه: أهل آخرة. قالت املرأة

 .) 87. ص: فاعمل لها. ( محمد عث�ن الخشت

فأبدعوا فـي ذلك  وأرسار ج�لها املرأة  واذا كان العرب قـد اجادوا يف وصف محاسن 

الج�ليه ما زالت راسخة يف العمق  فان مالمح هذه الصورة الشاعريةبقريتهم وفجروا ع

بوعيل ياس�: " نالحظ أن املفهوم الج�يل لدينا نحن العرب  الوجدا� لننسان العرب. يقول

الشمس جميل مثل�  فالرجل االسمر الذي لوحته، تأثر بعالقـة املرأة بالطبيعة والحضارة قد

وجهها. " وال أقول أن املرأة العربية هـي  ناصعة البياض التي ل تر الشمسهي جميلة املرأة 

 الج�يل ولكنها فـي كـل االحوال تترصف بقتضاه " (بوعيل التي اخرتعت هذا الفهم

 ).112ص. ياس�
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  كان املرأة  يقول نزار قبا� يف هذا الخصوص: " االنفعال بج�ل 

باريس واسبانيا وجارون  ل يستطع أن يتحرر وهو يف صحراويا بعنى أن أم� الشعراء شوقي

 ).22ص.: وأوتاد خيامهن ( قبا� سيبني من رن� خالخل البدويات ووسمهن وكحلهن

وقـد نظروا اىل ج�ل املرأة  بهذا يتب� لنا أن االدباء العرب القدامى وأيضا فقهاء اللغة

وهذا يظهر وجه التشابه بينهم وب� ومكوناته.  عىل اسس تكاملية ب� جميع اعضاء الجسد

التعب�  وإن كان كل منهم يلجأ اىل شكل مختلف من اشكال، الج�ل االنثوي نظرة اليونان اىل

فإن ، الجميلة لألنثىبالكل�ت  الفني. فإذا كان العرب القديم يلجأ اىل رسم لوحة شعرية

(فينوس) يضع فيه اجمل وأروع ما فينحت تثاال لـ ، النحت اليونا� القديم كان يلجأ اىل فن

  .أو خطر بخياله مـن صفات الحسنوات رأته عيناه

 تؤكـد أحـدث الدراسـات عـىل أن العـامل الجسـدي الشـكيل هو أكث

شكله جذابا منهم  ـوامل تـأث�ا يف انجذاب االطفال والفتيات بعضهم اىل بعض فمن كانعال

فقـد جاء يف دراسة قام بها  .أو أنثى يحظى بقبول اكرب وحب أعظم اذكر 

يف جامعة بتلر  Sally Beck قـامت بهـا سايل بك م ودراسة اخرى1968 سنة Wigginsوجنز

الفروق الفردية ب� الرجال يف اخيارهم لنناث تعكس خصائص  أن :1979 ة سنةيبأمريك

الرجال إن  :وهذا يتضح كايت، يته االجت�عية والثقافية والحضاريةفوخل شخصية الذكر

واهت�ماتهم قليلة ، عاطفيا الـذين يختارون االنثى البدينة هـم عادة غـ� مستقرين

  .بالتحصيل االكاد�ي واالمور الج�لية
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  .فخديهـا لكثة لحمهـا الهركولة مـن النساء: العظيمة الورك� واللفاء: التي ضاق ملتقى (1)

 .الحسـناء ذات الساق الغليظة املستديرةاملمكورة:  (2)

  .الجيداء: التـي طـال عنقها وحسن (3)

 .فيه ضعفت مستحسن: ويقال: طرف فاتر .الع�: الطرف (4)

  .العجز ومؤخر كل يشء: الردف (5)

  .االصابع وكف اسيلة، ويقال خد اسيل. أسل )اسالة: ملس واستوى فهو اسيل (6)

 .كعـاب وكـاعب فهو، أي برز وارتفع، كعوبـا: مهد ثديها-الفتـاةكـعبت)  (7)

  .أي ضخمة تردف سمينة االوراك: الـرداح الـورك�(8)

 .التي الن كالمها ورق ولطف: الرخيمة الكالم  (9)

ويقصـد  الحممـة: بـوزن رصية: ما أحرق من خشب ونحوه. والجمع بحذف الهاء (10) 

  .كأ�ـا سـودا بفحـم

  الوجنـة مـا أرتفـع من الخدين (11)

وليسـت له  االرجـوان: شـجر مـن الفصيلـة القرنية له زهر شديد الحمرة حسن املنظر (12)

  .رائحة

  .الفضة: الج�ن (13)

من كتان بيض رقاق كانت تنس  برص املدرجة وامللفوف  القباطىء جمع قبطية ثياب (14) 

  .يف املالمسة

ما انطوى : والعكنة وتعكن البطن: صار ذا عكن، صارت ذات عكنالجارية: : عكنت (15)

 وتثنى من لحم البطن سمنا.

  .وهو الغض من كل يشء، البسـر ) البرسة: واحدة16(

 .آلة الدهن وقارورته: املدهن (17)

  .النهـر الصغـ�: الجـدول (18)

  .وعجيزتها الـردف أي مؤخرة املرأة: الكفـل (19)

 الدراسة هوامش 
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  .يب واملجتمع من الرمل املستديرالكث: الدعص (20)

  .فـوق بعـض نضيـد: الج�ن اللؤلؤ املنظوم الفضة املنضدية التي يكون بعضها (21)

  .مملؤتــان: حدلتــا (22)

 .وزينتا حليتــا: وشــيئا (23)

  .الدرع: الزرد (24)
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