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 واإلبداع  الفنان املسلم

 (*) .د. بركات حممد مرادأ
م، ذلك أن ال يقل أمهية عن الدين أو العل -من حيث هو أداة معرفية -إن الفن 

ا إن الفنون "احلياة هي مرسحه ومادته"موضوعه هو اخلربة اإلنسانية بأرسها و . وحق 

وقوت النفوس ال يقل  "تغذي عني اجلسد أو عني الروح "ولكنها  "ال ت طعم فام  "

 خطورة عن قوت األبدان، فام باخلبز وحده حييا اإلنسان كام قال السيد املسيح.

ن لإلنسان التخاطب هبا، حني تنقطع أمامه طرائ  إن الفن لغة عاملية يمك

هي اللغة العاملية الوحيدة التي "االتصال، ويقول العارفون إن لغة الفن 

. وعن طري  الفن استطاع اإلنسان الكشف عن "استطاعت الب رية أن خترتعها

يغ ري الطبيعة ويغ ري نفسه بتغي ريه  اقدرته عىل اخلل  واإلبداع، حيث صار كائن  

عن كل الكائنات األخرى التي يقف عملها عند حد  ابيعة، فقد غدا خمتلف  للط

التأقلم مع الطبيعة والتكيف بقوانينها، وال وجود للفن بال إنسان، كام أنه قد ال 

 يكون هناك وجود حقيقي لإلنسان بغ ري فن.

والفن رؤية مجالية إنسانية، يصوغها اإلنسان بعد أن يتفاعل مع ذاته ومع 

فنية متعددة الرؤى ومتعددة األحكام اجلاملية  فيجسد لنا هذا التفاعل أعامال   البيئة،

عرب العصور، وبفضل قدرة اإلنسان عىل التعب ري عن أفكاره بالكلامت قد استطاع 

الب ر أن يعرفوا ما قدمته الب رية يف عامل الفكر.. وكذلك بقدرة اإلنسان عىل أن 

استطاع أن جيرب ما اختل  يف نفوس  ي عدي اآلخرين بمشاعره عن طري  الفن

                                                           

 .كلية الرتبية ـ جامعة عني شمس، قسم الفلسفة واالجتامع، اذ الفلسفة اإلسالميةأست( *)
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األمم السالفة من ألوان املشاعر ورضوب األحاسيس، وهبذه القدرة نفسها 

 يستطيع اإلنسان نقل مشاعره إىل األجيال القادمة.. وأمهية الفن يف نقل األحاسيس

 واملشاعر ال تقل عن أمهية الكالم يف تبادل األفكار والتفاهم بني الب ر.

رية ميل اإلنسان إىل اخلل  واإلبداع، فأثرى عامله بام أبدعته لقد حركت احل

يف خلقه فكره ويديه واخلامات املتاحة عىل األرض. إن ما أبدعه  ايداه، مستخدم  

ا وركيزة أساسية يف ارتقاء  ااإلنسان من فنون عىل مر التاريخ كان عنرص   هام 

األرض لبقي كل يشء يف  الب رية، وال نشك حلظة يف أنه لوال وجود اإلنسان عىل

ا عىل صورته األوىل يف حالة موات.  هذا الوجود خامال    هامد 

أما اإلسالم فهو أكمل صورة للدين وصلت عن طري  الوحي إىل اإلنسان، 

من جوانب حياة  ا، ال يغفل جانب  شامال   اويتجىل كامل اإلسالم يف كونه دين  

ا عن اإلنسان، سواء كانت حسية أو عقلية أو وجداني عرض  ة. وال هيتم باألبدية م 

إىل حتقي  التكامل بني احلياة الدنيا واآلخرة، وبني  احلياة الدنيا، بل يسعى دائام  

احلس والعقل، والظاهر والباطن، واملادي والروحي، ومن هنا كان التصور 

 امفتوح   اإنساني   اكوني   ااإلسالمي للكون واحلياة واإلنسان تصور   "الفني"

اطب   يةللب ر من حيث هو إنسان، ويلتقي معه من  "اإلنسان"كلها، ألنه خي 

 حيث هو إنسان.

ويتأكد هذا خاصة وأن الفن ال يعرف حواجز اللغة أو الوطن أو اجلنس، إنه 

تعب ري ب ري عن اإلنسانية يف أوسع جماالهتا وأوسع مفاهيمها. والفن اجلميل هو 

، ويساعد اإلنسان عىل تقريب  شقة امو  الذي يساهم يف االرتقاء بحياة اإلنسان س

اخلالف بني ما يبغي وما ينبغي، ويزيل كل التوترات، ويساعد عىل توحد 

 شخصية اإلنسان وتكاملها. 

وعالقة اإلسالم بالفن ليست باألمر العابر أو الشكيل، ولكنها من الدقة 
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  والعم  بحيث تستدعي البحث والتقيص، فالدين مفهوم عام ورضوري يتحل

ألنه يقدم التشوق الروحي الذي يسعى إليه الفنان، وهو ليس  ؛حوله الفنانون

حقيقة اجتامعية ال يمكن جتاهلها، لذلك تالقيا منذ  اض  ـ، ولكنه أيامعنى غامض  

األزل، فأصبح تاريخ الفن يتلمس بدايته احلقيقية من خالل الدين، كام أن أولئك 

 من تلك التي احتضنها الفن.  اخ ري   الذي بحثوا يف تاريخ العقيدة مل جيدوا

من الفن والدين يعرب عن احلقيقة الكربى، كام أن القرآن الكريم يوجه  إن كال  

احلس الب ري للجامل يف كل يشء، وإنه يسعى لتحريك حواسنا املتبلدة لتنفعل 

حي ا مع األشياء والكائنات واألحياء، ومن  اباحلياة يف أعامقها، وتتجاوب جتاوب  

 نا يلتقي الفن بالدين.ه

والفن الصحيح هو الذي هييئ اللقاء الكامل بني اجلامل واحل . فاجلامل 

حقيقة هذا الكون، واحل  هو ذروة هذا اجلامل، ومن هنا يلتقيان يف القمة التي 

ا يف األصول  تلتقي عندها كل حقائ  الوجود. وإذا كان االستمتاع باجلامل مباح 

األصل يف األشياء اإلباحة ـ فإنه مدخل إىل ارتقاء الروح ن إاإلسالمية ـ من حيث 

والذوق، وسمو النفس وخالصها من الرتدي والسقوط، وحمرك الفكر كي جيول 

إىل ما هو أبعد من املظاهر احلسية التي كتب عليها الزوال، فاجلامل سبب من 

ا يعم  أسباب اإليامن وعنرص من عناره، والقيم اجلاملية حتمل عىل جناحيها م

 هذا اإليامن ويقويه وجيعله وسيلة للسعادة يف هذه احلياة. 

والفن احلقيقي هو ذلك الفن الذي يزين احلياة، ويكشف عن جوانب اجلامل 

واإلبداع فيها، بل هو يقوم بإبداع جوانب من اجلامل خفية، قد تكون مستكنة يف 

 فيعرب عنها تشكيال   باطن الشعور اإلنسا ي أو مسترتة يف وجدان الفنان املبدع،

ا أو حلن    موسيقي ا أو زخرفة مبهرة هبية.  امعامري 

 مجايّل واضح : وال ننسى أنه كان لإلسالم منذ البدء موقفاإلسالم والفن 
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من الفن، وقد عرب عن نفسه منذ نزول اآليات القرآنية األوىل، ومل ينفصل املوقف 

أشكاله عن املوقف العقائدي الثابت اجلاميل يف اإلسالم املتجيل يف خمتلف صوره و

 يف التوحيد واملوقف الت ريعي الراسخ واملتمثل يف خمتلف أحكام الدين وأصوله. 

ا وبياني ا من ناحية،  ويمكننا تبني هذا املوقف، يف إعجاز القرآن الكريم لغوي 

قرآن وتوجيه االنتباه إىل أمهية تكامل مناشط اإلنسان وملكاته من ناحية ثانية، فال

الكريم كان معجزة اإلسالم األوىل، التي حتدى هبا اهلل تعاىل العرب، وجاله يف 

خمتلف صور اجلامل البالغي والبيا ي واألسلويب من ناحية، وخاطب به وجدان 

 اإلنسان عندما خاطب عقله وأدوات إدراكه من ناحية ثانية. 

امللكات الروحية ذات  ا بالرتقية إىلوإذا كان االنتفاع املعريف بالكون متوجه  

آخر لالنتفاع الروحي  الصفة التقديرية أو املعيارية، وعىل رأسها العقل، فإن جماال  

بالكون كان مناط اهتامم التحرض اإلسالمي، وهو االنتفاع اجلاميل، فمن امللكات 

اإلنسانية التي احتفل هبا اإلسالم عامة والقرآن خاصة، ملكة اإلحساس اجلاميل، 

هبا يتنعم اإلنسان بمظاهر اجلامل املتنوعة املبثوثة يف الكون والوجود،  وهي التي

 ويرتقي من خالل ذلك التنعم إىل آفاق رحبة من احلياة الروحية. 

وقد جاء القرآن يوجه اإلنسان إىل مبارشة الكون مبارشة انتفاع مجايل، وذلك 

ا يربز ت اما يبدو يف عرض مشاهد ال حرص هلا من مشاهد الطبيعة عرض   صويري 

اجلامل فيها، فيث ري يف اإلنسان حاسته اجلاملية، ويستدعيها كي تتفاعل مع تلك 

ْنَيا بِِزينٍَة اْلَكَواكِب﴿املشاهد. ومما يندرج يف ذلك قوله تعاىل:  اَمَء الده نَّا السَّ ا َزيَّ  ﴾إِنَّ

اَمِء َماء  فَ ﴿وقوله تعاىل:  (6)الصافات/ َأْنَبْتنَا بِِه َحَدائَِق َذاَت هَبَْجٍة َوَأنَزَل َلُكْم ِمَن السَّ

وقوله . (60)النمل/ ﴾َما َكاَن َلُكْم َأْن ُتنْبُِتوا َشَجَرَها َأِءَلٌه َمَع اهللَِّ َبْل ُهْم َقْوٌم َيْعِدُلونَ 

َها مَجَاٌل َوَلُكْم فِي*  َواألَْنَعاَم َخَلَقَها َلُكْم فِيَها ِدْفٌء َوَمنَافُِع َوِمنَْها َتْأُكُلونَ ﴿تعاىل: 

ُحونَ   .(6-5)النحل/ ﴾ِحنَي ُتِرحُيوَن َوِحنَي َترْسَ
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هذه املشاهد اجلاملية ـ وغ ريها يف القرآن كث ري ـ تدعو اإلنسان إىل عالقة أبعد 

من عالقة االختبار احليس الوجدا ي بني اإلنسان بحاسته اجلاملية، وبني الكون 

ن جمرد موجود خارجي إىل عامل بمظاهر اإلبداع اإلهلي فيه، فإذا الكون يتحول م

فني، يغذي يف داخل اإلنسان فطرة إهلية، وينميها، بام يغرس من معا ي املحبة 

 والرأفة واللطف، فإن متعة اجلامل، من شأهنا أن تريب النفوس عىل هذه اخلصال. 

وقد تكون متعة اجلامل بمشاهد الكون نازعة باإلنسان منزع الشهوات 

حب التملك واالستحواذ والسيطرة عىل ما هو مجيل،  املادية، بام تزين من

لالستبداد به والدوام عليه. وحتى ال تؤول العالقة اجلاملية مع الكون هذا املآل؛ 

لالنتفاع اجلاميل بالكون  اتوجه دوم  لجاءت املشاهد اجلاملية يف القرآن الكريم 

املادي، فإذا بمشاهد  ا يرتقي به إىل آفاق املطل  املجرد، ويرصفه عن النزوعه  يتوج

للقدرة  ايف معرض البيان لإلبداع اإلهلي: إظهار   االكون اجلاملية تعرض دوم  

للوحدانية، كام يبدو يف اآليات القرآنية اآلنفة  اواحلكمة، أو إبداء للمنة، أو إثبات  

 الذكر، وىف أمثاهلا. 

يل بالكون إن من شأن هذا التوجه الرصيح أو الضمني أن حيفظ االنتفاع اجلام

يف وجهة التنمية الروحية لإلنسان ويعصمه من التقهقر إىل حضيض الشهوات 

املادية اهلابطة. وقد كانت احلضارة اإلسالمية تتجه يف خطها العام هبذا التوجه 

القرآ ي، وهو ما بدا يف اآلداب والفنون اإلسالمية من التغني بمشاهد الطبيعة يف 

طبيعية  األشعار، وكام بدا يف املحاكاة الفنية صور  خمتلف عنارها، كام حفلت به ا

 هبا العامئر والبسط واألدوات املختلفة، مما يف الزخارف والرسومات التي تويّش 

 ميز الفن اإلسالمي عن الفنون يف سائر احلضارات األخرى. 

 يف ظاهره أو باطنه جمىل من جمايل وأيام مشهد كان مناط تغن أو حماكاة وجه

، وقد كانت الفنون اإلسالمية لذلك اهلية: قدرة وحكمة، ورمحة ولطف  الصفات اإل
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أنظف الفنون وأرقاها ملا يف السلم الروحي. وإن كلمة القرآن األساسية هي كلمة 

والتي متثل جوهر العقيدة اإلسالمية، إذ تأخذ بيد البص رية اإلنسانية  "التوحيد"

 جمال احل  واخل ري واجلامل، وتوحد تهدهيا الرصاط املستقيم، إنام تأخذ بيدها إىلل

: يف السامء واألرض، والنفس يف الكون والذات، إهنا تربية للذوق ابينها مجيع  

 والوعي عىل اإلحساس بكل ما هو مجيل مون  يسبى األفئدة ويفتن النواظر. 

إن التجربة التي يدخل اإلسالم فيها اإلنسان جتربة فريدة يف نوعها.. إنه 

ه باجلامل ليعيش مع الوجود حلظات من التأمل والتقرب يستجيش إحساس

واألنس لكي يأنس بعدها بربه الكريم. إن التجربة اإلسالمية هي جتربة التذوق 

 اوإحساس   ا.. إهنا تنادي اإلنسان أن حييا فكر  ااجلاميل يف أعىل صوره وأسامها مجيع  

بحمده ودعاء لرمحته.  ابقوله، وتسبيح   يف زينة مع الزينة واجلامل والفن عمال  

عن احلضارة، ينط  بلواع  النفوس ويتغنى  اوعىل ذلك فإذا كان الفن تعب ري  

بأشواقها وآماهلا وما ترجوه، فهل لنا أن نقول إن الفن صدى للحياة، وأن العقيدة 

 هي اخلالقة للحياة ؟ 

ولذلك ليست العربة بمقدار ما  ؛نعم وإنه اعتقاد ينبغي أال يتطرق إليه شك

لقته العبقرية من آيات الفن واجلامل وليست األصالة املبدعة السباقة فيام خلقته خ

العبقرية من آيات الشعر واملوسيقى والغناء والتصوير والنحت وغ ريها، إنام 

 األصالة يف احلياة التي ختلقها العقيدة يف نفوس األحياء. 

له، فإذا وجدت إن العقيدة هي كل يشء يف حياة اإلنسان وىف حياة الكون ك 

العقيدة التي تنظر نظرة صائبة صادقة إىل احلياة واألحياء يف عمومهم وشموهلم، 

يف أزهلم وأبدهم، وواقعهم، ال ي ضار فيها الفرد وال هتاض فيها اجلامعة أو تشقى 

هبم الب رية، فتلك إذن هي عقيدة الوجود أو عقيدة اجلامل، وما كانت عقيدة 

 م. الشمول سوى عقيدة اإلسال
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ومن هنا يمكننا أن نفهم تلك اللمسات اجلاملية احلانية التي تتبدى يف حياة 

 "الذي حيبنا ونحبه "النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ حني حيدثنا عن جبل أحد 

ليتني شجرة ": عىل نبتة خرضاء يف قلب الصحراء، فيقبلها قائال   اوحني يقف حاني  

 ل، فيخلع بردته ويمنحها الشاعر الذي غناه.!! وهتزه أبيات من الشعر اجلمي"تعضد

فإذا توقفنا عند آية كريمة من القرآن فيها إعجاز كو ي ونفيس ومجايل هي: 

َهِب ﴿ َهَواِت ِمْن الننَساِء َواْلبَننَِي َواْلَقنَاطرِِي املَُْقنَْطَرِة ِمْن الذَّ َن لِلنَّاِس ُحبه الشَّ ُزين

ْيِل املَُْس  ِة َواخْلَ ْنَيا َواهللَُّ ِعنَْدُه ُحْسُن َواْلِفضَّ َياِة الده ْرِث َذلَِك َمَتاُع احْلَ َمِة َواألَْنَعاِم َواحْلَ وَّ

. يف هذه اآلية الكريمة جتتمع أهواء النفس ورغباهتا يف (14)آل عمران/ ﴾املَْآِب 

 ثالث رئيسية يتفرع عليها جل الرغائب الب رية وهي: املرأة، والولد، واملال. 

ا اآلية الكريمة عىل هذا النس  املعجز الذي يكشف حقيقة وقد أتت هب

ين  "الدوافع الفطرية.. فهي تبدأ بكلمة  وبناء هذه الكلمة للمجهول يؤكد  "ز 

 أمورا ثالثة هي: 

 أن الزينة قدر من اهلل.  أوال:

 أهنا راسخة يف سواء الكيان الب ري.  ثانيا: 

 أساس اإلبداع يف الفنون.  أهنا أساس اإلحساس باجلامل الذي هو ثالثا: 

ذلك ألن التزين هو التجميل يف اإلحساس الذايت للفرد أي أن اإلحساس 

يئ  يف الطبيعة الب رية، فإذا أحست فإنام حتس نتيجة شعور باطني،  باجلامل قد ه 

ألهنا تنشده ابتداء، وإذا رأت فيام تتوق، إىل أن يقع البرص عىل ما يشبع الشعور 

لتقرر أن التزين إنام خل  للب رية كلها، فالناس  "الناس"ثم تأيت  الباطني الغامر.

 سواء يف اإلحساس الفطري باجلامل، فليس فيه طبقية وال عنرصية وال احتكار. 

وعىل هذا املنهاج جاءت تربية القرآن لوجدان اإلنسان تربية عىل اإلحساس 
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ن هنا يكون املسلم باجلامل، وتكوين االستعداد الفطري لإلبداع يف الفنون، وم

ألن هذا التصور هو  ؛وحده هو الذي تتسع نفسه للتصور اإلسالمي الكامل

املقتىض املبارش حلقيقة إسالمه، وألن اإلنسان ال يصل إىل هذا التصور الكامل 

 الشامل حتى يكون قد أسلم نفسه هلل عىل طريقة اإلسالم وبمفهوم اإلسالم. 

المي للكون واحلياة واإلنسان، هو اإلس "الفني"ومع ذلك فإن التصور 

ألنه خياطب )اإلنسان( من حيث هو  ؛تصور كو ي إنسا ي مفتوح للب رية كلها

إنسان، ويلتقي معه كذلك من حيث هو إنسان. ومن ثم يستطيع أي )إنسان( أن 

يتجاوب مع هذا التصور، ويتلقى احلياة من خالله ـ بمقدار ما تطي  نفسه هذا 

 التجاوب ـ فيلتقي مع الفن اإلسالمي بذلك املقدار. التلقي نفسه وذلك 

، اكام أن الفن اجلميل هو ذلك الذي يساهم يف االرتقاء بحياة اإلنسان سمو  

قة اخلالف بني ما يبغي وما ينبغي، ويزيل كل  ويساعد اإلنسان عىل تقريب ش 

 كاملها.التوترات التي تنشأ يف نفس ذلك اإلنسان، مما يساعد عىل توحد شخصيته وت

وإذا أدركنا أن الفن هو حماولة الب ر أن يصوروا حقائ  الوجود وانعكاسها 

يف نفوسهم يف صورة موحية مجيلة، وأن مكان الفنان يتحدد بمدى املساحة التي 

تشملها احلقيقة التي يش ري إليها العمل الفني أو يرمز هلا من كيان الكون 

ذات الوقت أن الفن الذي ينبث  عن والوجود.. إذا أدركنا ذلك فقد أدركنا يف 

التصور اإلسالمي للكون واحلياة واإلنسان، هو أرفع فن تستطيع أن تنتجه 

من الوجود ويدع  االب رية حتى اليوم، وهذا يعود إىل أنه تصور ال يأخذ جانب  

 حانياته ومعنوياته، وكل كائناته،آخر، وإنام يأخذ الوجود كله بامدياته ورو اجانب  

صور الذي ال جيعل احلس بمعزل عن احلياة املنبثة يف أعامق الكون، بل إنه الت

يطل  احلس ليميل احلياة يف كل يشء يف هذا الكون، ويتصل هبا اتصال املودة 

، أو اويدعه روح   والقربى واإلخاء. إنه التصور الذي ال يأخذ اإلنسان جسام  
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قة العقل. ثم هو ال يأخذ هذه بغ ري اعتبار لطا اوروح   ، أو جسام  ويدعه جسام   اروح  

العنار متفرقة منفصلة، بل يأخذها مرتابطة متحركة ـ مع ترابطها ـ يف واقع 

، وإنام ينظر اويدعه مجاعة، وال مجاعة ويدعه فرد   ااحلياة. وال يأخذ اإلنسان فرد  

 ومجاعة مرتابطني غ ري منعزلني يف الكيان.  اإليه يف ذات الوقت بوصفه فرد  

ويدعه  اطائرة، وال أشواق   ارضورات قاهرة ويدعه أشواق   وال يأخذه

حساب الرضورات واألشواق، ومكان  رضورات، وإنام يأخذه بمجموعه، عامال  

كلتيهام من نفسه ومكاهنا من احلياة، وأصالتها يف هذه وتلك، ودورها املرسوم هنا 

ون، أو عن بقية الك وهناك. ثم هو بعد ذلك ال يأخذ اإلنسان وحده منعزال  

منعزال عن بقية األحياء، وإنام هو يأخذ اإلنسان وغ ريه من كائنات األرض، 

الكون كله  وغ ري األحياء، جاعال   "األحياء"وكائنات الكون، ويأخذ يف اعتباره

 بيئة شاملة لإلنسان. 

وحيوي ا ال يمكن إنكاره  ابارز   ا: إن الفن مثل نشاط  اإلسالم والفن واإلبداع 

لمني وحضارهتم. فنحن أمام حركة فنية مدهشة استمرت، أكثر من يف حياة املس

ألف عام، ودلت عىل ذوق رفيع، فمن قبة الصخرة يف القدس واجلامع األموي يف 

دمش ، إىل جامع الق ريوان يف تونس، وجامع ابن طولون يف مرص، ومن اخرتاع 

واملنحوتات تقنية اخلزف ذي الربي  املعد ي إىل آالف القطع اخلزفية الرائعة 

اخلشبية والعاجية واملعدنية إىل املخطوطات احلاوية عىل نامذج بديعة من أنواع 

 اخلط العريب، وعىل رسومات ملونة قيمة. 

ومن هنا فقد أكد الفنان املسلم عىل أمهية احلضور اجلاميل للكلمة املقدسة يف 

ندسية، وبشكل األمكنة املقدسة، وأكد عىل القيمة اجلاملية املطلقة لألشكال اهل

خاص عىل اخلط العريب الذي  يعد من أكثر األشكال قداسة الرتباطه املبارش 

بدالالهتا اللغوية املقدسة. ولذلك حتَول اخلط العريب إىل فن تشكييل له عناره، 
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( اومضمون   )شكال   اومقوماته اخلاصة به، حيث يمكن أن تتم الَلوحة كتابة وتكوين  

تعددة، أو اللون الواحد بدرجاته، كام يمكن أن تكون الكتابة باستخدام األلوان امل

ا من اللوحة التشكيلية أو أن تكون احلروف يف لوحة ما، عنار ال تتعل   جزء 

وهياكل متممة للوحة فقط. وىف  باملضمون، أي أن احلروف هنا تكون أشكاال  

 لتشكييل. هذا املجال تعددت األساليب التي تناولت اخلط العريب يف الفن ا

وذلك  عىل تنويعات اخلط والزخرفة؛ اكان اخلط العريب مقترص   وقديام   

ة، التي حتتوي خملوقات حية ب رية مألسباب دينية، ثم بدأت تدخل الرسوم املنمن

يف الكتب املختلفة عىل سبيل ال رح والتوضيح، أو لوحات مرافقة للقصص 

فيه الفنانون العرب  واملقامات. ولكن اخلط ظل هو األساس الذي أبدع

ن، خاصة يف جمال تزيني القصور واملساجد وغ ريها. وخلقت لنا العصور وواملسلم

من اللوحات الفنية القائمة كلي ا عىل الكتابة والزخرفة العربية، كام  االقديمة آفاق  

كب رية من لوحات الكتابة، فقد تفنن اخلطاطون يف  احوت بطون الكتب أعداد  

كتب، خاصة نسخ القرآن الكريم، مستخدمني األلوان املختلفة زخرفة وتذهيب ال

 . بشكل متناس  مجيل، أضفى عىل الكتب روعة  ومجاال  

 اولقد اكتشفنا أن الفنان املسلم كان يوظف اجلامليات عرب الفنون توظيف   

يصعد به الشعور أو يرقى به الوجدان من  اارتقائي ا، جيعل منها مفازة أو معراج  

إىل اجلليل، ومن التوحيد إىل التجريد. فالرؤى اجلاملية يف املنظور اجلميل 

اإلسالمي، عبارة عن طرق عدة، نقطة الوصول فيها واحدة، فكل الفنون 

اإلسالمية بكل ما تتخذه لنفسها من أساليب التعب ري، إنام تنطل  من نقاط خمتلفة 

قصد هذه أو قل عىل حميط الدائرة لتصب يف مركز واحد، ومن نتيجة وحدة امل

وحدة توظيف اجلاميل للمقصد اجلاليل تتشابه الفنون اإلسالمية أو تتقارب إىل حد 
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كب ري بام يسقط قيمة اخلصائص اإلقليمية أو اجلغرافية ليجىل صفات الوحدانية 

 مع احلقيقة الكلية.  امتامهي  

، ولقد وجدنا الفنان املسلم ـ عرب خمتلف الفنون ـ قد عاش جتربة التوحيد 

وتواجد من خالل فنه بصفات التجريد، فالفنان من خالل جتربته اإلبداعية 

يكشف عن التوحيد كقضية شخصية إَما عن طري  تأمله لألشياء وتصويرها 

ومسارات  امتثيلي ا أو عن طري  جتريده لألشياء من جتسيامهتا وتصويرها خطوط  

بع من رؤية معرفية يتبعها هندسية، وكال النوعني من الرؤية الفنية ين وأشكاال  

أن يعرب فن األرابيسك  االفنان للوصول إىل حقيقة التوحيد. ومن هنا مل يكن غريب  

أو املنمنامت أو اخلط العريب والزخارف اهلندسية التجريدية عن مضمون اإلسالم 

الروحي املتمثل يف التوحيد، فلقد متكن الفنان املسلم من التعب ري عن املوجود 

عن التعب ري عنه بالكلامت والعبارات  ي يف كامله والذي يعجز دائام  متناهالال

والتصورات من خالل مفهوم التجريد والرمز والتأسلب. وسنجد أن الفن عند 

 الفنان املسلم، ليس هو الفن ابتغاء الفن، كام يرى أصحاب مبدأ اجلاملية، بل ودائام  

 الفن ابتغاء وجه اهلل. 

وعود  "يف كتابه "جارودي"رنيس املسلمولذلك يقول الفيلسوف الف

إن نظرة واحدة، وإن كانت سطحية عىل الشواهد الكربى للفن  "اإلسالم

ا ما كان احليز اجلغرايف  اإلسالمي يف العامل، تكشف عم  وحدته وأصالته، فأي 

املقام فيه األثر أو غايته، فإننا نحس بأننا نعيش فيه التجربة الروحية نفسها، وىف 

من اجلوهر اإلسالمي الذي يتحدد يف  اإن التجربة الروحية تأيت أساس   الواقع

التقرير اإليام ي بأن ال إله إال اهلل، وبالتايل فإن الوعي بالوحدة إنام هو املقصد 

املستهدف من وراء كل مسعى، فإن املسلمني حييطون أنفسهم بكل ما من شأنه أن 

 يأخذ وجهته من اهلل. يذكرهم باهلل، فإن كل يشء داخل هذه األمة 
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إنه الفن اإلسالمي هو الفن الذي يعني خل  اهلل عىل أن حيققوا ما أراده اهلل 

أو أدبي ا أو موسيقي ا  اتعاىل هلم بنجاح أكثر، إنه الفن الذي مهام تكن صورته ـ مرئي  

 ائام  ولياته ؛ وهو دؤبعقيدته ومس ـ فإنه يقوم بدور رئيس يف تذك ري الفرد املسلم دائام  

معه يف منزله أو يف عمله، وىف مسجده أو خلوته، حييطه بتلك املناظر اخلالبة 

صلته بثقافته، سنجد أن الفن اإلسالمي  يواألصوات التي تقربه من دينه، وتقو

يقوم بدور رئيس يف املجتمع املسلم، إنه ترمجة دقيقة وعميقة لعقيدة التوحيد، 

لشكل، باحلجارة والبناء، بأدبيات الشعر حني تشتبك باحلياة، ترمجة باللون وا

 وأصوات املوسيقى. 

إن اختالف األلسنة، حيول بيننا وبني أفكار الفالسفة واملفكرين والشعراء يف 

لغة غ ري لغتنا، أو يف بلد غ ري بلدنا، إال عن طري  الرتمجة، وإن هذه األفكار ـ حتى 

ل. أما مبتكرات املعامري، بعد ترمجتها ـ ال تستغني عن التفس ري التوضيحي الطوي

واملصور، واخلزاف، والنساج، واخلطاط وغ ريهم من أرباب الفن، فهي عىل 

 اختالف بالدها سهلة النط  والفهم إلشباع حاسة اجلامل فينا. 

والفن مطلب رضوري لإلنسان يندفع إىل حتقيقه سواء جلب له منفعة 

لصة، يف التفس ري، وإذا كانت عاجلة، أم عجز عن أن جيلبها له؛ وهو كاملعرفة اخلا

فغاية الفن هي استبطان الشعور احلي  "التفس ري العقيل للظواهر "غاية املعرفة هي

التي هي رضب من التامس الوجدا ي والتفاعل مع  "املشاركة احليوية"وجتسيمه، و

الصور احليوية، وإذا كان العامل ال خيلع ذاته عىل الظواهر التي حياول تفس ريها 

، جيعل ذاته نقطة انطالق وحمطة منه العكس عىل الفنان فإن ‘املوضوعية لتحقي  

وصول. فاإلبداع الفني ينبع من ذات الفنان، ليحتك بعد هذا اجلهد احليوي 

 العام، فيكشف عن صور احلياة يف متاسها مع ذاته. 

وإذا كان الرتاث الفني اإلسالمي قد اندفع إىل الوجود عن طري  العقل 
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فقد سبقتهام يف ذلك )اليد( التي أبدع اهلل تكوينها وصاغ شكلها، والوجدان، 

وأودع أطراف أصابعها رس الوجود وحقيقة احلياة ومستقبل اإلنسان. وهذه اليد 

كالقلب والعقل، ذكرها اهلل يف حمكم آياته يف مائة وع رين آية، جاءت متفرقة يف 

 العديد من السور القرآنية. 

خلقها اهلل فيام تأخذ لتكون صانعة الستمرار  وتأخذ حقيقة )اليد( كام

اإلنسان ودوامه، ومكونة حلضارته وممهدة لوجوده ومثبتة حلياته عىل هذه 

األرض، كأرقى املخلوقات، وهي وحدها ال العقل والوجدان التي عربت عن 

حقيقته األوىل، حيث استطاع إشعال النار واستعامل األدوات املستمدة من 

م وفروع األشجار.. وىف عصور الحقة حيث عملت يده يف األحجار والعظا

أعامل فنية، كصناعة الفخار والرسم عىل جدران الكهوف.. هذه قصة )اليد( 

 واخلط لسان اليد، فهي التي كتبت وأبدعت، وشكلت الفنون. 

وبخاصة حني يأخذ مادته من  "اخلط العريب"ولذلك فال غرابة أن يصبح 

لسائد يف املجتمعات اإلسالمية خالل كث ري من العصور. القرآن الكريم هو الفن ا

وقد استطاع اخلط العريب مثل األرابيسك أن ينقل البيئة األساسية للفهم املنطقي ـ 

أعني الرموز الفكرية األبجدية ـ إىل مادة فنية تصويرية، إىل بيئة فنية يصبح الوعي 

ا، قائام  بذاته ال   بغ ريه. اجلاميل فيها أصلي ا ال ثانوي 

للتعب ري عن اجلامل يف كل  لقد استخدم الفن دائام   ـ الفن والوجود املطلق:4

جماليه ومظاهره، وخاصة يف احلس والشعور اإلسالمي، وبالرضورة حني يكون 

يف كل كائناته  الذاته يتبدى واضح   ايف هذا الوجود ومقصود   اعنرص اجلامل عميق  

طالب بأن م  وهو خليفة اهلل يف األرض ـ ان ـ وغ ري اجلامدة، واإلنس "اجلامدة"

يفتح حسه هلذا اجلامل ليلتقي أمجل ما يف نفسه ـ وهو حاسة اجلامل ـ بأمجل ما يف 

الكون، وينت  من هذا اللقاء تلك األلوان املتنوعة من الفنون واإلبداع، فتص ري 
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اجلامل من التعب ري عن ذلك اجلامل، ومن هنا كان التالزم بني  اتلك الفنون أنواع  

 والفن، فال تصور للفن بال مجال وال تصور للجامل بال فن. 

فاجلامل هو الفن قبل أن ي عرب عنه، هو الفن بالقوة، والفن هو اجلامل بعد أن  

حماول الب ر أن يصوروا حقائ   عرب عنه أو هو اجلامل بالفعل، وقد كان الفن دائام  

نسخ جديدة منها، بل كان مهه الوجود وانعكاساهتا يف نفوسهم كام هي أو خل  

هو تقديم مظاهر من الكون عىل نحو أكثر شفافية وأعم  داللة مما يمكن أن 

 يكون هلا وقع يف عامة الناس.

أما الفنان فهو ذلك الساحر الذي تداعب أنامله دفائن قلوبنا، فيخرج منها  

ي يعيد صياغة يف األعامق ثم سهونا عنها. إنه ذلك اخلال  الذ اذكرى خبأناها يوم  

ممثيل هذه  اجتربة عشناها، وإذا بنا نشاهدها يف هلفة واستمتاع ناسني أنا كنا يوم  

األحداث ال مشاهدهيا. وليس يف وصف الفنان باخلال  أية مبالغة، كام أكد عىل 

ا هلا، فهو يملك  ألنه ليس ناقال   "ثروت عكاشة"ذلك أستاذنا  د 
للطبيعة، بل ن 

سنا حني يأخذ جتاربنا ليعرضها مرة ثانية أمام أعيننا الذاهلة، سيطرة رائعة عىل نفو

 فيحررنا من روابط احلياة العادية ويأرسنا بطريقة مغايرة ملا حيدث يف الواقع. 

موضوعي ا يسيطر فيه عىل أدواته سيطرة اخلال   إنه يشكل فنه تشكيال  

أمام التجربة الواقعية، لكنه  ا إنه يبدأ عمله بداية انفعاليةاحلقيقي عىل ما خيلقه. حق  

، خاصة وأن الفن هو نقيض اال يلبث أن جيسد انفعاله بوسائل عاطفية وذهنية مع  

اإلنتاج اآليل، فاألثر الفني هو نتيجة ما يف الفنان من تباين وفردية، بل إن قيمة 

األثر الفني لرتتفع وتسمو كلام كان هذا التباين، وتلك الفردية مظهرين واضحني 

اإلنتاج الفني، وهذه الفردية أو الذاتية التي متيز الفن من العلم عند النقاد  يف

وعلامء اجلامل، هي العنرص األساس الذي يعني الفن عند خلقه وإبداعه يتسم 

 باألصالة التي هي جمموعة اخلصائص الفردية املميزة لألشخاص. 
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جتعل من كل  إن هذه األصالة هي التي تطبع الفن بطابع الذات، وهي التي

أثر فني صورة متميزة حتمل روح كاتبها ومزاجه ولفتات ذهنه وقدراته عىل 

التعب ري، ومدى ما يتصف به من صفات فنية خمتلفة، من أجل ذلك قال 

وداللة عىل  ااألسلوب هو تقاطيع الذهن ومالحمه، وهو أكثر صدق  " "شوبنهور"

 . "الشخصية من مالمح الوجه

فنان يف حاجة إىل تأمل الطبيعة، ودراسة نظامها، وال يمكن إنكار أن ال

إىل تنظيم  ان الفنان يف حاجة أيض  أومعرفة أشكاهلا، ولكنه يضيف إىل هذا كله، 

الطبيعة، ويكشف عن إيقاعات هلا جديدة، واالهتداء إىل عالقات مجالية خفية مل 

ا، اللهم تكن من قبل يف احلسبان. وهذا هو السبب يف أن الطبيعة ال تبدو مجيل ة حق 

التي تقهر املادة  "الروح القوية"إال يف بعض الظروف املواتية، أعني حني جتيء 

عىل البوح بأرسارها ! والفنان احل  إنام هو ذلك الذي ال يستاء لعدم استجابة 

األشياء لرغباته، بل يسعى ـ عىل عكس من ذلك ـ يف سبيل حتديد أفكاره يف ضوء 

 ع. احتكاكه املستمر بالواق

وسواء أكان الفنان بإزاء لوحة تشكيلية، أم بإزاء مقطوعة موسيقية، أم بإزاء 

، عياني ا، "مجالي ا اموضوع  "قصيدة غنائية فإنه يف كل هذه احلاالت إنام يقدم لنا 

فني ا، جيعل الفكرة  ا. والفنان احلقيقي يقدم لنا إعجاز  ا، متحدد  ا، متين  مكتمال  

تحيل إىل فكرة باطنية تنبع من أعامق وجدنا، فإذا بنا تتجسد الطبيعة، لكي تس

نستشعر نضارة الربيع، ونشوة احلياة، وكأن جسدنا نفسه قد أخذ يرتاقص عىل 

 سحر تلك الفكرة التي مسنا هبا الفنان. 

 "غرابار"ولقد مارس الفنان املسلم عمله بحرية مطلقة، كام يقول املست رق 

وهكذا كانت "للتطور يف أي اجتاه  أي عنرص قابال  هذه احلرية املطلقة التي جعلت 

، وإمكانية تطور كب ري، بداية اإلسالم إمكانية نمو جديدةللفن العريب اإلسالمي يف 
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تشهد عليها واجهة قرص املشتى بوضوح، مما يعطي فكرة عن خاصة مميزة للفن 

ود اإلسالمي يف عهد تكونه، وهي)احلرية(. فليس هناك هناية وليست هناك حد

 ."أخرى سوى إرادة الفنان

وجتلت عبقرية الصانع املبدع يف الفن اإلسالمي املجرد يف تزيني أغنى هبا 

القطع االستعاملية املصنوعة من اخلزف، أو من اخلشب، أو الزجاج، أو السجاد. 

ولقد بدأ هذا التزيني الذي جتمعت فيه حصائل ال حد هلا يف متاحف العامل، 

نع منها. واملقتنيات اخلاصة،   بأشكال وطرق ختتلف باختالف املادة التي ص 

أن هذا الفن قام  بد أن ندرك أوال   وعند دراسة الفن العريب اإلسالمي، ال 

عىل أسس فلسفية مجالية خمتلفة عن غ ريها من الفنون، وبخاصة الفن الغريب الذي 

إلسالمي قام عىل الشبه والقياس والشكل اإلنسا ي. فالصورة يف الفن العريب ا

تبقى مستقلة عن الواقع، وهي نزوع مستمر للتحرر من الداللة املحددة، وسعي 

 نحو التعب ري املجرد واملطل . 

ذلك أن هذا الفن خيضع لقوانني روحية حيكمها مفهوم الوجود املطل  )اهلل( 

ومفهوم فناء األشياء احلية واجلامدة بالوجود األزيل، هذا املفهوم الذي نسميه 

انية(، فاإلنسان إذا كان حمور القيم والفن يف الفكر الكالسيكي، فهو يف )الوحد

 الفكر اإلسالمي جزء مغفل يف رحاب الوجود األزيل، ولكنه حيمل صورة املطل . 

ألنه ينظر إليها  ؛والفنان يف نظراته إىل األشياء خيتلط لديه اجلزئي مع الكيل 

ذا فإن الرؤية الفنية هذه، من خالل )حدسه( وليس من خالل عقله فقط. وهك

واخللفية الفكرية والروحية تلك، حددتا شكل الفن الذي متيز عن غ ريه من 

الفنون، ومحل خصائص ثابتة، عرب تاريخ العرب واملسلمني، وىف مجيع أرجاء 

عاملهم. وذلك يفرس لنا اخلصوصية الفريدة للفن اإلسالمي يف ب عده عن الصور أو 

ـ كام يشاع ـ فام من نص يف القرآن الكريم حيرم الصور،  التجسيد، وليس التحريم
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إال أن العقيدة يف جوهرها اإلسالمي تقتيض أال ينرصف تأمل املؤمن قط عن 

الذي يعني أن اهلل يف  "الفراغ"الوحدة اإلهلية. ولذا متيز الفن اإلسالمي هبذا احليز 

 كل مكان ولكنه ال ي رى يف أي مكان. 

يؤكد عىل أن هذا الشكل الفني املتميز  "عفيف هبنيس" ونجد الباحث الكب ري 

من اآلثار العربية واإلسالمية تدل  اليس نتيجة لعجز عن حماكاة الواقع، فإن كث ري  

عىل مقدرة عالية، يف تصوير الواقع، ولكن املصور خيشى أن ي ضاهي اهلل يف 

جي فرضه ا إللزام خارمقدرته عىل التكوين والتصوير، وقد يكون هذا تنفيذ  

التزام داخيل اتبعه الفنان عرب العصور، وهو يس ري  ااحلديث ال ريف، ولكنه أيض  

ضمن إطار مفهومه الفني الذي مل خيرج عنه إال يف عصور االنحطاط، حيث 

 استكان عىل مستوردات الفن والثقافة. 

وقد أبدع الفنان املسلم فنون جتريد، كان أعالها األرابيسك أو الرقش  

: "جاك ب ريك"الذي يعرب عن ترابط إنسا ي اجتامعي، كام يقول املست رق العريب 

هو تركيب وتالق، ففيه يتالقى هدف الفنان مع اإلدراك  إن الرقش العريب"

عن ذلك  اا باملجتمع، معرب  احليس ومع املادة. وهكذا يبدو الرقش العريب مرتبط  

 . "بكنيته العربية

ضح من طغيان التأث ريات الفنية اهللينية، لقد كان لألئمة املحدثني موقف وا 

فأكدوا عىل التحريم يف نقل الصور الواقعية، وأحلوا عىل العودة إىل الصفاء 

، ي عرب عن اجمرد   اوالتجريد يف التصوير. ومن هنا كان الفن العريب اإلسالمي فن  

ا، يعتمد عىل املطل ، ويتجىل بصورة خاصة )بالرقش( الذي يبدو هندسي  

ا ويسمى)الرمي(. وليس الرقش العريب زخرفة كام كان يسمى يط(، أو نباتي  )اخل

ا عندما اختلطت الرؤية وملا تتضح اجلاملية العربية اإلسالمية بعد، بل هو فن أحيان  

 حي إبداعي. 

وظيفة  ليس الرقش العريب جمرد زخرفة، بل كانت له دائام   "غربار"يقول  
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واء كان هندسي ا أو نباتي ا، فإن هذا الفن يبدو رمزية، ففي مجيع أشكال الرقش، س

ا ملبادئ جتريدية هي يف قمة مجيع مراتب التعب ري اجلاميل اإلسالمي، وقد أخضع كلي  

وهذا يعني أننا نقف أمام بنية متحركة وليست ساكنة، وأمام قالب يولد مجلة 

 تكوينات متآلفة. 

عد أن انتقل عن الزخرفة، أو ويعترب الرقش قمة الفن العريب، ولقد اكتمل ب 

تولد من حتوير الكائنات، أو النباتات، أو من تركيب أشكال هندسية، ثم وصل 

وتلوين ا. وختتلف الزخرفة عن الرقش، فقد  وتشكيال   اإىل التكوين املتآلف مضمون  

بدت أوال حماولة عفوية لتزيني األشياء االستعاملية وتزويقها، فكانت أمام الفنان 

حد هلا الستلهام اجلامل، أو لتطوير األشكال املجردة. وقد بدت  فرص ال

الزخرفة مبسطة وبدائية، والزخرفة ال تنتمي إىل أي مجالية حمددة، وال تعرب عن 

شخصية فنية متميزة، فقد تكون جمرد استيحاء من أشكال غ ري حمددة، أي إنام 

 بية.  عن زخرفة عرجاءت عفو اخلاطر واخليال، أو قد تكون نقال  

والرقش هو الفن العريب اإلبداعي الذي يتعمد عىل خلفية فلسفية  

وعقائدية، مما جيعل هذا الفن من خصائص العرب واملسلمني. وال يمكن أن 

خيتلط الرقش العريب مع غ ريه من صيغ الفن يف العامل، ويكفي أن نلقي نظرة لكي 

ة يف مجيع أشكال الفن غ ري صيغة ثابتة، موحد نميز الرقش العريب من بينها، حامال  

 املشبه مما أنت  يف خمتلف العصور اإلسالمية. 

وهو إما أن يكون هندسي ا أو نباتي ا، فهو هنديس عندما تبدو الصورة عىل  

شكل أشعة، تصدر عن مركز حمدد، عىل شكل وميض متناوب. ويسمى هذا 

ل صيغ الرقش )اخليط( أو تكون مستوحاة من األزهار واألوراق عىل شك

 متناسخة مكرورة بصورة أفقية، ويسمى هذا الرقش)الرمي( أو)النبايت(. 

وهلذا الرقش يف شكله خلفية روحية تقوم عىل الوجد واملتعايل، ففي الصورة 
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اهلندسية اإلشعاعية نرى صورة الكون يف نسي  متشابك، يغطي معظم وحدة 

فاخليوط جتري بحركة الوجود يف ذروته املتمثلة باخلال  وهو األول واآلخر. 

جابذة نابذة، تنطل  من أشكال نجمية أولية، ذات معان روحية وفلسفية. وىف 

الصورة النباتية جتري الصيغة مكرورة أو متطورة ال هناية هلا وال بداية، فهي 

تسعى إىل اهلل يف تسبيح مستمر أو يف ذكر دائم السم اهلل. وهلذا فإن الرقش عمل 

 الفنان أن يتجه بكيانه إىل اهلل.  رصني. وعىل الراقش أو

فإذا ساءلنا الفن اإلسالمي، هل من عالقة  ـ اجلميل والنافع واألخالقي:5

بني القيمة اجلاملية والقيمة األخالقية ؟ أو بعبارة أخرى: هل يمكن اعتبار 

؟ فإننا نجد الفن اإلسالمي يرى أن الفلسفة  "اجلامل"صورة من صور "اخل ري"

من أشكال  عىل ح  حينام جعلت من القيمة األخالقية شكال   التقليدية كانت

ا إن ا ال حاجة به  األنه يملك يف ذاته تعب ري   ؛مكتف بذاته "اجلميل"اجلاملية. حق  قوي 

إىل ترمجة أخرى )سواء أكان ذلك بلغة األخالق أم لغة الدين(، ولكن من املؤكد 

ائ  الدين املقدسة تلتمس يف ديني ا هو الذي جعل حق امع ذلك أن للجميل طابع  

عنها، ولن يتناسى اإلنسان هذا الطابع الديني للجامل  اشتى الفنون أسمى تعب ري  

إال حينام ربط الفن بأهوائه وانفعاالته وعواطفه، وكأن الفن جمرد أداة للمتعة أو 

اللذة، يف حني أن الفن قد ارتبط من قديم الزمان بأقدس عقائد اإلنسان، وأسمى 

 ه، وأرفع قيمه.أفكار

وقد أدرك ذلك منذ زمن مبكر كث ري من املفكرين والفالسفة، وعىل رأسهم  

فنراه يقرر أن للفن  Catharsis "الكاثرسيس"أو  "التطه ري"أرسطو بنظريتة ىف

أخالقي ا يتمثل يف التسامي بأرواحنا، ومساعدتنا عىل مقاومة أهوائنا،  امضمون  

جتعل منه أداة فعالة لتنظيم البدن، وتصفية  ومعنى هذا أن للفن صبغة تطه ريية

باملوسيقى  األهواء، وتنقية االنفعاالت، ويرضب أحد فالسفة علم اجلامل مثال  
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ن املوسيقى لتبدو بمنزلة تنظيم إفيقول إن النغم صورة مهذبة من الصياح، بحيث 

 تلك األصوات التي يصدرها اإلنسان حني يئن أو يصيح، أو يتأوه، أو ينتحب..

بالنسبة إىل الغناء، والرقص، وغ ريها من الفنون، فإن اإلنسان  اوهكذا احلال أيض  

 ال يتخذ من التعب ري الفني ـ يف كل هذه احلاالت ـ سوى جمرد أداة لتنظيم انفعاالته،

إن من شأن الفنون أن تساعدنا عىل الشعور بذواتنا، والتعرف عىل حقيقة 

يقية للنفس، تنعكس عىل صفحاهتا كل مشاعرنا، فهي أشبه ما تكون بمرآة حق

 أهوائنا وعواطفنا وانفعاالتنا وأفكارنا. 

ال والواقع أنه إذا كانت هناك عالقة وثيقة بني الفن واألخالق، فام ذلك إ 

من التواف  بني  انا وتنقي انفعاالتنا، وحتق  رضب  ألن الفنون اجلميلة تطهر أهواء

اجباتنا، إننا نشعر برضب من السعادة أحاسيسنا وأفكارنا، أو بني رغباتنا وو

هو الذي  اعجيب   األننا نستشعر عندئذ توافق   ؛العميقة حينام نرى اليشء اجلميل

ينتزع من نفوسنا كل إحساس بالرصاع أو التمزق، وكأن اإلحساس باجلامل يقرتن 

 يف نفوسنا بإحساس أخالقي هو الشعور بالسلم أو الطمأنينة أو التواف  النفيس. 

د حققت الفنون اإلسالمية، كل تلك األبعاد األخالقية، متجسدة يف وق

بني اجلميل والنافع، ومل تفصل  اخمتلف الصور، بل أكثر من هذا فقد مزجت أيض  

بينهام، كام فعلت بعض فنون الغرب، والتي دعت إىل الفن للفن أو اجلامل لذات 

 اجلامل، مفرقة بني الفن والصنعة. 

تداولة اليوم حتمل معنى الصناعة نفسه يف كتب املؤلفني امل "الفن"إن كلمة 

 Fineالعرب واملسلمني، ومع ذلك مل تكن الصناعة عند املسلمني نوعني، رفيعة 

، بل إن مجيع الصنائع هي آثار فنية، فلم يكن ثمة متييز يف قيمتها Minorوصغرى 

مجاهلا، وعىل ألهنا كانت نافعة وممتعة بطرافتها ودقتها و ؛عىل أساس املنفعة

العكس مما يبدو يف آثار الفن التشكييل الغريب )اللوحات والتامثيل( التي ال ي قصد 
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من ورائها االستعامل النفعي، بل التمتع فقط، وينحرف العمل الفني عن الفن؟ 

إذا اقترص اهلدف منه عىل املنفعة، ولكن الفن اإلسالمي ـ وكام أدرك ذلك بح  

هنيس ـ يّوحد بينهام فتبدو السجادة واملنمنة والفسقية الباحث الكب ري عفيف الب

واإلناء، جمرد أشياء استعاملية يتحكم يف صنعها الغرض النفعي واالستعامل، 

ولكن أكثرها آيات يتحكم يف تنميقها ورقشها أو نقشها وتلوينها حس مجايل، أي 

 يف وقت واحد.  اومتاع   ااألثر اإلسالمي كان فن   أنّ 

: الفن هو إحساس عمي  بالوجود وما وراءه من سالمي واحلدسـ الفن اإل6

ولذلك فالفن عامة، والفن اإلسالمي خاصة،هو نوع عمي  من  ؛مفاهيم مطلقة

يشرتك  احدسي ا رف   احلدس الشامل، ويبدو التصوير العريب، إىل حد بعيد عمال  

ا بالعاطفة، دون أن يتاح لواحد منهام أن  يستقل يف يف تصوره، العقل ممتزج 

ـ عىل املحاكاة واللجوء إىل  اانفعاله، لتكوين عمل واقعي رف يقوم ـ أحيان  

 الوهم واهلذيان وحلم اليقظة، كام هو معروف يف الفن الرسيايل احلديث. 

واقعي ا هبذا  افالفن العريب ـ وبشهادة كث ري من الباحثني واملحللني ـ ليس فن   

فن ما "وليس هو Mtaphysique "فوق الواقع"ا املعنى احليس املبارش، وليس فن  

بل هو فن حديس يلتقي يف منطقه مع منط  الفن املبدع  Surrealiste"بعد الواقع

 Instuitionاللذان حتدثا عن احلدس  "وكروتشة""برجسون "بحسب تفس ري 

 كآلية أساسية لبناء العمل الفني. 

 "احلدس"اب فكرة ونحن نعتقد أن املثال الذي يمكن أن يقيم عليه أصح

فهمهم للجامل هو الفن العريب اإلسالمي، وثمة فرق واضح جيب أن ننتبه إليه بني 

أو خطأ  اكل من احلدس اجلاميل واحلدس الفلسفي، فهذا األخ ري قد يكون صواب  

وقد ينصب عىل الوجود والعدم، أو الرضورة واالحتامل، أما احلدس اجلاميل 

تتحدد عنارها يف ثالوث مرتابط يرجع إىل الفنان  فموضوعه القيمة اجلاملية التي

 واملوضوع واملشاهد املتذوق. 
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ويتحدد إدراكنا للقيمة اجلاملية بقدر تربيتنا الفنية وبقدر استبعادنا للعوامل 

الشخصية غ ري اجلسامنية املتعلقة بموضوع احلدس اجلاميل. واحلدس الفني هنا، 

مل الفني، فباإلنسان ينكشف الوجود جيعل من اإلنسان ركيزة أساسية يف الع

حدسي ا من خالل تلك األعامل الفنية التي برع يف صياغتها ذلك اإلنسان، وعن 

طري  احلدس يتم الكشف عن أعامق الوجود، وإذا كان التوحيد هو أخص ما 

 يميز الدين اإلسالمي، فإن مبدأ الوحدانية يتالقى مع مبدأ الكونية يف الفكر العريب

الالهنائي، ي، أي أن اإلنسان ليس أكثر من جزء مغفل يف رحاب الكون اإلسالم

 ."الدين بن عريب  حميي"قه معا ي املطل ، وكام يقول وهو مع ذلك حيمل يف أعام

 كرب  وفيك انطوى العامل األ صغ ري  وحتسب أنك جرم  

وهلذا فالفن العريب اإلسالمي يقوم عىل معنى احلدس، إذ عن طريقه يمكن  

للمحسوسات طاملا أهنا  اولذلك فالفنان العريب مل يقم وزن   ؛اجلوهر اخلالدإدراك 

ستبقى يف األثر الفني ضمن حدودها املادية. بل اهتم باجلوهر واندفع وراء املطل  

ا اإِلنَساُن ﴿وراء اهلل، لكي تنتقل معرفته بالقدر األكرب من الداللة الوجدانية  َ َياَأهيه

ا َفُماَلقِيهِ إِنََّك َكادٌِح إىَِل رَ   .(6نشقاق/)اال ﴾بنَك َكْدح 

باملعنى الذي عرفه الغرب، فلقد  اوكذلك فإن الفنان املسلم مل يكن مصور   

حفل الفن الغريب، كام هو معروف بمعامل اإلنسان، بالشكل العريض، باجلسد. 

املثل األعىل  "أبوللو"املثل األعىل للقوة، و"زفس"فمنذ عهد اإلغري  كان

ا للكامالت اجلسدية، ربة احلكمة، صور   "أثينا"ربة اجلامل، و "فينوس"، ولإلبداع

يتمثل يف الشكل العريض، وىف اجلسم الب ري عند  "اجلوهر"مما يدل عىل أن 

الغرب، بينام نرى اإلنسان املادي والروحي عند املسلمني مندجم ا يف روح العامل، 

ا من مصدر اإلمكانات التي بوسعها أن تكون أي يشء من  لكي يصبح جزء 

 األشياء املألوفة والعرضية. 
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وهلذا فإن الفن عند الغرب مل يكن يف الواقع إال معرفة حسية، أَما الفن  

عىل املعرفة احلدسية، ومل يتمكن الفن الغريب من  اإلسالمي فلقد كان قائام  

، التخلص من احلسية إال يف العصور احلديثة عندما وصل إىل حتقي  التجريدية

 وبتأث ري من الفن العريب اإلسالمي. 

عند مجالية تكشف عن احلدس الفني اإلسالمي،  فإذا أردنا التوقف قليال  

وتنطب  أكثر ما تنطب  عىل جل الفنون اإلسالمية، برع يف إخراجها إىل الوجود يف 

أبو حيان "وقت مبكر، فلن نجد أفضل من تلك النظرية التي يتوصل إليها 

سوف األدباء وأديب الفالسفة يف القرن الرابع اهلجري، حيث ، فيل"التوحيدي

ا يف الغرب، قامت أفكار التوحيدي اجلاملية عىل مفهوم احلدس الذي ظهر متأخر  

 . "برجسون"و "كروتشة"ا عند خصوص  

ا مسألة املحاكاة، وسار قدم   "أبا حيان"ويبدو أن    االتوحيدي استوعب جيد 

تقرئ املواقف واألفكار التي كانت سائدة يف يف جمال احلدس الفني، وهو يس

هلا.  اأو معارض   اعرصه، كأفكار السجستا ي والس ريايف، التي عرضها يف كتبه موافق  

ا من ال رط  وهو إذ يتحدث عن أثر الطبيعة يف الصناعة، فإنام يش ري إىل أنه يتم بدء 

 "ة إىل كامهلاالذي وضعه عن إقرار مماثلة الطبيعة بقوة النفس التي توصل الصور

بام استوعبته من صناعة حادثة تأخذ وتعطي فتستكمل بام تأخذه، وتعني وتكمل 

 . "بام تعطي

فالطبيعة عنده  "يف عالقة الفنان بالطبيعة  "كروتشة"رنا برأيوهذا يذكّ  

. "خرساء والفنان هو الذي ينطقها، وليس الفن يف نقل وحماكاة الطبيعة، كام هي

ا، وليس حماكاة مستمر   اأن ثمة حوار   "مسكويه"عىل لسان  بل لقد بني التوحيدي

 ؛بني الطبيعة )املوضوع( والنفس)الذات(، فالطبيعة تتلقى أفعال النفس وآثارها

، أي املادة اخلامة لألشياء فإهنا جتعل "اهليوىل"ولذلك فإهنا عندما تشكل صور 



www.manaraa.com

 172 الثالث واألربعون العدد، املسار

 ر. هذه الصور وف  رغبة النفس وحسب استعدادها بقبول هذه الصو

وإن األثر الفني يصبح موضع استحسان ويتحق  فيه اجلامل والبالغة إذا  

كانت مادته مواتية للتمثل والتشكل، ويعترب العمل الفني بمعنى من املعا ي حترير 

للشخصية،إذ تكون مشاعرنا ـ بصورة طبيعية ـ مكبوتة ومضغوطة. إننا نتأمل 

بنوع من  اشاعر، ولكننا نشعر أيض  فني ا، فنشعر بيشء من التنفيس عن امل عمال  

 اإلعالء والعظمة والتسامي. 

والفكر عند التوحيدي هو مفتاح الصنائع الب رية، وهو مبني عىل البدهية أو  

الروية أي حسب غلبة اخليال أو غلبة العقل، وتدخل الذات يف مماثلة الطبيعة 

والفكر بينهام رشط لتحقي  العمل الفني، وهذا احلوار يتم عن طري  الفكر. 

 مستميل منهام، ومؤد بعضهام إىل بعض. 

ويمتاز اإلنسان ـ عند التوحيدي ـ بحرية االختيار يف عمله، ويلعب العقل 

والعلم دورمها يف هذا االختيار، يقول التوحيدي: )الذوق وإن كان طباعي ا، فإنه 

خدم للفكر، خمدوم بالفكر، والفكر مفتاح الصنائع الب رية، كام أن اإلهلام مست

 واإلهلام مفتاح األمور اإلهلية(. 

ومع  "مماثلة الطبيعة بقوة النفس "ويقوم العمل الفني عند التوحيدي عىل 

ذلك، خيرج العمل الفني عن صفته احلدسية، إذا ما تعرض للتكلف، أو الرمز أو 

النفعية، أما التكلف فإن مادته هي الصنعة ورسعان ما ينزل  إىل الوهم. ولذلك 

يشتك التوحيدي مع أستاذه اجلاحظ يف رضورة جتنب التكلف، فهو يورد حديثه 

أن يكون ":"جعفر بن حييى "ما البيان ؟ فيجيب  "ويتساءل فيه: "ثاممة"عن

ىل مغزاك، وخترجه عن ال ركة، وال تستعني عليه  يط بمعناك، وجي  االسم حي 

من  اعن الصنعة بريئ   اد  من التكلف بعي بد منه أن يكون سليام   بالفكرة، والذي ال

. وجيب أن نفرق بني الرمز الذي يرفضه التوحيدي "ا عن التأويلالتعقيد غني  
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والرمز الذي يرتضيه، فالرموز العقلية يف الرياضيات والعلوم ليس حملها الفن، 

ألن الرمز مرادف للحدس. وبذلك ـ ؛ حدسي ا يصبح آية فنية اثمة رمز   ولكنَ 

ـ كان التوحيدي قد اعتمد احلدس  "عفيف البهنيس"الكب ري  وبتحليل من املفكر

، عندما رأى التفس ري آلية اإلبداع الفني قبل الفالسفة املعارين بألف عام تقريب  

، ناعات والفكر بينهام مستميل منهامأن العقل ينبوع العلم، والطبيعة ينبوع الص

 ." ي إىل بعض بالفيض اإلمكا ي، والتوزيع اإلنساامومؤد بعضه

ن احلدس إويبقى متايز التوحيدي يف حدسه عن كروتشة، من حيث  

، هو حدس باحث االتوحيدي، والذي يمثل أساس الفنون العقيل والوجدا ي مع  

ا كان نوع الفن الذي يامرسه ذلك اإلنسان.  عن القيمة املطلقة يف الصور الفنية أي 

هو اهلل تعاىل، يقول واملطل  عند التوحيدي، خاصة وفنا ي املسلمني عامة 

التوحيدي: )أنا أعوذ باهلل من صناعة ال حتق  التوحيد وال تدل عىل الواحد، وال 

تدعو إىل عبادته، واالعرتاف بوحدانيته والقيام بحقوقه، واملص ري يف كنفه، والصرب 

هي التي جتلت بالوحدة "عىل قضائه والتسليم ألمره(. والصورة اإلهلية عنده 

. ومجيع الصفات املثىل هي وسيلة ملعرفته، "ودامت بالوجودوثبتت بالدوام 

 وليست حقائ  جمسدة فيه.

ولكن كيف يتم لإلنسان رسم الصورة اإلهلية، واإلسالم هو دين التوحيد  

اخلالص، والفنون اإلسالمية عامة تنزهت عن الوقوع يف التشبيه والتجسيد، 

فلام جل  "؟ يقول التوحيدي:ولذلك استعانت بأساليب وطرائ  فنية جتنبها ذلك 

صف هبا باالستعارة عىل االضطرار  ؛عن هذه الصفات، بالتحقي  يف االختيار، و 

. فاهلل "بد لنا من أن نذكره ونصفه ونعبده ونقصده ونرجوه ونخافه ونعرفه ألنه ال

 منه، وقائم  به موجود  له وصائر  إليه(. 
 يبقى هو املطل  الكامل)إن الكل باد 
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يضي  عنه االسم املشار "التوحيدي عن حقيقة التنزيه بقوله:ثم يكشف 

أي ليس من املمكن تصوير الوجه اإلهلي. ومن هنا  "إليه، والرسم مدلول به عليه 

اإلنسان: )إذا سام بك العز إيل علياء التوحيد، فتقدس قبل  ايقول التوحيدي خماطب  

 يف العيان(. ذلك عن كل ما له رسم يف الكون، وأثر يف احلس، وبيان 

يف الصورة اإلهلية، وكان اإلنسان يف الفكر  وهكذا يتجىل احلدس كامال   

اإلسالمي قيمة نسبية، واهلل وحده هو القيمة املطلقة، ولكن اإلنسان الفنان ينزع 

بطموحه إىل أن يبحث عن رس هذه القيمة املطلقة املتمثلة يف الكامل املطل  

نحو اهلل، نحو  وهبذا يتجه اإلنسان دائام   ؛لتمثل هباواجلالل املطل ، كام يسعى إىل ا

 املطل ، فهو مالذه يف ضعفه وعجزه، وهو مثاله يف قوته وسعيه. 

وهكذا فاإلبداع هو حماولة مستمرة للبحث عن اجلامل املطل ، وتبقى أداة  

اإلبداع إنسانية وليست إهلية أو سحرية أو نبوية، بمعنى أن حدسه فقط هو الذي 

من اجلميل املطل  إىل ما هو ممكن له. وحدس اجلامل املطل  عند التوحيدي  ينقله

ألن اهلل تعاىل غ ري قابل للتامثل  الفنان املسلم غ ري قابل للتشخيص؛ وعند

، ولذلك ينادي التوحيدي "ليس كمثله يشء"و "أحد امل يكن له كفؤ   "والتصور

من أشار إىل الذات بعقله وأما "بتنزيه الصورة اإلهلية عن كل شبه وكل تورية: 

ا، فقد وىف ح   ا مقدس  الربيء السليم، من غ ري تورية باسم وال حتلية برسم، خملص 

ألنه أثبت اإلنية، ونفى اإلثنينة والكيفية، وعاله عن ؛ التوحيد بقدر طاقته الب رية

 . "كل فكر وروية

رأسها ونجد تطبي  هذا الفهم التنزهيي يف خمتلف الفنون اإلسالمية وعىل  

الفنون التشكيلية، فمام ال شك فيه أن الصورة اإلهلية تتبدى واضحة يف الرقش 

العريب أو األرابيسك، اهلنديس واللني، ففي الرقش يتم إلغاء اجلوانب احلسية 
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واملادية يف الطبيعة، وذلك إلدراك اجلوهر، وىف بعض الرسم التشبيهي املّحور 

  الغيب. حماولة لتجاوز عامل الشهادة إىل عامل

: وقد جتسدت هذه العبقرية يف عبقرية الفنان بني التجريد والرؤية الروحية 

الرؤية املتعالية عند الفنان املسلم، بفضل جذوره العقائدية والروحية لإلسالم، 

فاختالف رؤيته للكون والعامل نابع من اختالف التوجه اإلنطولوجي املتجذر يف 

احثني عن مذاهب الغربيني، أو طرائقهم يف الفكر الدين اإلسالمي، فإنام ذهبنا ب

بد أن نعثر عىل نوع من الثنائية أو التقسيم التعسفي لإلنسان  واحلياة، فإننا ال

والعامل.. وكان جتربة آبائهم وأجدادهم إزاء الكون والطبيعة، والروح واملادة، 

النفصال، والفكر والوجدان، والتأمل والعمل، السكون واحلركة، واالندماج وا

والتقبل والرصاع، حمكومة بقدرية صارمة ال تنفك عنها، وهي كلها ـ يف املنظور 

اإلسالمي ـ وحدة واحدة، تس ريها نواميس واحدة، وت رف عليها من أقطارها 

 األربعة إرادة اهلل الذي أعطى كل يشء خلقه ثم هدى. 

اإلغريقية ثم فلو قارنا يف هذا املضامر بني احلضارة اإلسالمية واحلضارة  

ا بيِّ  االرومانية، لوجدنا العالقة اجلاملية بالطبيعة فيهام تنزع منزع   ، أال ترى ما ان  ـمادي 

يف الفن اإلغريقي من جتسيم للقوة والسطوة يف متاثيل العنار الطبيعية من 

حيوانات ومجادات، وما يف الفن الروما ي من إبراز ملظاهر اجلنس يف جمسامت 

 . ؟وراإلنسان والص

لقد اجته اإلحساس فيهام باجلامل الكو ي إىل تنمية الشهوات والغرائز، ال  

ترقية الروح إىل آفاق املطل ، وقد ورثت احلضارة الغربية املادية الراهنة   إىل

اخلصائص، فإذا العالقة اجلاملية بالكون منها توظف ضمن املنزع االنتفاعي  هذه

اإلباحية يف الفنون عامة. ومن بينها الفنون ذات  املادي العام، كام يبدو يف املسحة

 الصلة بالطبيعة. 
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بل إن مظاهر اجلامل الكو ي، تتعرض يف هذه احلضارة للتشويه، بسبب النهم 

املادي الذي يوشك أن يفقد اإلحساس باجلامل الكو ي، وليس ما يظهر بني احلني 

ها اجلاملية، إاَل رد فعل يمليه واآلخر من منازع رومانطيقية تركن إىل الطبيعة يف تعاب ري

 املخزون الفطري لإلنسان عىل ما انتهت إليه العالقة بالكون من اجلفاء والغلظة. 

بد من أن يوضع يف االعتبار تلك املبادئ الفلسفية والقيم  ولذلك ال

العقائدية املستكنة يف أعامق الفنان، وكذلك قدرته التعب ريية التي تتشكل بالوضع 

خاصة حني يكون للكون والطبيعة دورمها يف العملية اإلبداعية، وهذا  املناسب،

 عند الفنان املسلم. انجده واضح  

إن الطبيعة ال تقف عند إحداث اهلزة الروحية يف نفس اإلنسان فحسب،  

إىل التعب ري، إىل حتويل تأمله وإدراكه وعيانه، إىل فعل وحركة  اولكنها تدفعه دفع  

ر الفنان املسلم ثنائية،أو ازدواج، بني العيان واحلدس وإبداع. فليس يف تصو

 ؛السلبي أو املشاركة الصوفية يف إدراك العامل، وبني فن األداء والصنعة واإلبداع

 ألن هذه اخلطوة تؤدي إىل تلك النتيجة.

فمن ذا يستطيع أن يقول عن هزة الفرح أو األنس التي تبعثها الطبيعة يف  

جوانحه، وأنه سوف ال حييلها إىل غناء وشعر  صويف نفس اإلنسان حمتبسة يف 

 وتشكيالت منحوتة وعامرات منصوبة ؟ 

باطني ا بني التقبل السلبي للمؤثرات الطبيعية، التقبل الذي  اإن هناك ارتباط  

جييء عن طري  احلدس اهلادئ العمي ، واالستغراق الصويف يف الكون.. وبني 

إن يف أعامق كل فنان ما  تقبل احلديس العمي التعب ري اجلاميل عن معطيات ذلك ال

بني اهلدوء واحلركة، بني السلب واإلجياب، بني  منغام   يمكن أن نسميه تقابال  

األخذ والعطاء، بني التقبل والتعب ري.. إن أعامق الفنان كالبحر الذي يضم يف 
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ا حامل   ا.. حياول دائام   اومتخض   االلحظة الواحدة هدوء  مع بينهام يف الفنان اجل خميف 

وحدة واحدة منسجمة ومتناغمة، قد تأيت يف صورة قصيدة رائعة، أو قطعة 

أرابيسك موحية، أو عامرة شاهقة، أو خطوط عبقرية عىل صدر بناية سامقة 

ا عند ما يتطلع إليها ذلك الفنان.   تكشف أرسار 

عن ن ا ـبيِّ  اهذا من ناحية ومن ناحية أخرى اختلفت فنون اإلسالم اختالف   

فنون الغرب يف الواقع التطبيقي، فبينام يرفع الفنانون اإلغري  والرومان اإلنسان 

ريه  يف متاثيلهم، نجد الفنان املسلم ينظر إىل أعامق  إىل منزلة يمجدون فيها ع 

اآلدمي أكثر مما ينظر إىل مظهره اخلارجي، رغم إيامنه بأن اهلل سواه فأحسن 

نسان خليفة اهلل يف أرضه، فكل ذلك التكريم صورته، ورغم إيامنه بأن ذلك اإل

 ينسب ـ يف نظر الفنان املسلم ـ ملا اختص اهلل به روح اإلنسان وجوهر وجوده. 

ولذلك مل يقع الفنان املسلم يف غواية اجلسد الب ري، ومل يستأثر ذلك 

يف أعضاء ذلك اجلسد عىل اهتامم الفنان املسلم، كام حدث  التناس  البديع املتجيل

ولذلك تنزه الفنان املسلم عن جتسيد الطبيعة أو عن حماكاة  ؛النسبة لفنا ي الغربب

 اجلسد الب ري، وجاءت فنونه أقرب إىل التجريد منها إىل التجسيد أو التشبيه. 

عن النرجسية البغيضة، حيث  ابعيد   عن أن الفنان املسلم كان دائام   هذا فضال   

ما كان ينسى نفسه أو يتعامل مع فنه بصوفية عميقة،  امل تستأثر ذاته باهتاممه، فكث ري  

حيث الرؤية احلدسية تستغرقه فيأيت فنه وكأنه يقوم بعمل عبادي، وينسى حتى 

التوقيع عىل لوحاته، فكث ري من األعامل الفنية اإلسالمية ال تعرف من صنعها وال 

 من قام بإبداعها. 

، كانت تتم بشكل مجاعي، من هذه األعامل اإلبداعية اإضافة إىل أن كث ري   

حيث ينخرط مجع من الصناع والفنانني املسلمني يف إبداع وتشكيل ال يظهر فيه 
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، وي نسب هذا العمل إىل شخص امللك أو اخلليفة الذي أمر اعمل الفرد منفرد  

بصنعه وإنشائه. أين هذا من الفن الغريب احلديث الذي ورث أطروحة أربعة 

ا مطلق  قرون من عرص النهضة اإليطا  امركز   الية، والتي جتعل من اإلنسان وجود 

ملسار دائرة الوجود الكو ي العام، وقد تظاهرت امتدادات هذه الفلسفة يف 

 "اللوحة ـ الذات"و "األنا ـ املركز"استغراق بعض االجتاهات الفنية يف هوس 

وحتول األثر الفني إىل مرصد للس رية الشخصية وشاعت اللوحات األنوية التي 

والصيغ التعب ريية التي حتمل احلد األقىص  I, autoportraitمتثل وجه الفنان بريشته 

 من البطولة األنوية املتفردة املتميزة املتفوقة. 

واندجمت فكرة العبقرية بمفهوم االصطفاء اإلهلي، والتطرف األقىص يف 

 النرجيس "الفرويدي"ثم تعمل  التوقيع  Lindividualismsبصامت الشخصانية 

ا مع التجريدات  االذي كان يسكن أسفل اللوحة فأصبح تكوين   انبثاقي ا مركزي 

)الذي وقع ذات مرة أمام شاشة التلفزيون عىل ثامنية أمتار "جلورج ماتيو"الغنائية 

 يف ثام ي دقائ (. 

ا للعبة  ويعترب هذا الطابع الشخصا ي ـ كام يقول أحد النقاد املعارين ـ رديف 

نظام صاالت العرض، وأصبح من لزوم ما ال يلزم التأكيد عىل التفرد التجارية يف 

يف األسلوب، وعىل السمة املتميزة يف الطابع الشخيص الفني، وبالتايل عىل مفهوم 

 ..يف اإلنتاج الفني باجلملة يف سوق بورصة اللوحات "املاركة املسجلة"اخلتم أو 

عن مفهوم ذوبان الشخصية  امثل هذا املنه  من األسلبة املستلبة يظل غريب  

احلرفية يف القيم العامة التوحيدية والشمولية يف الرتاث التصويري العريب 

رتاث الذي حيفل بنامذج من الفنانني الذين خيجلون من ذكر واإلسالمي، ذلك ال

قصي ا هامشي ا، مبطنة يف عبارات  اتوقيعاهتم، فإذا ما ذكرت، شغرت موقع  

 إلخ. .لفق ري، طالب العلم واملغفرة..التواضع مثل: العبد ا
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ومن املالحظ أن املصور املسلم مل يكن يراعي يف ترتيب وحداته قواعد  

يف رسم  اهبذه القواعد، فقد راعاها أحيان   املنظور،عىل الرغم من أنه مل يكن جاهال  

ما جتاهلها، ومل يراعها مثل  اقطع األساس أو رسم العروش واملناضد، ولكنه كث ري  

يله الغريب، وكأننا به يريد أن يصور لنا كل وحدة عىل حقيقتها املجردة عن تلك زم

ألن كل تلك أحوال  ؛الظروف الطارئة من ضوء وظل وظهور أو تقديم وتأخ ري

عارضة تزول بزوال سببها وتتغ ري بتغ ري الناظر ومكانه إىل اليشء، كام تتغ ري هذه 

 األحوال بتغ ري الزمان. 

ه عن استخدام قواعد املنظور. قد أراد إظهار األشياء ويكون الفنان بتخلي

كأن الشخص يرى كل وحدة منفصلة عن الثانية ال ارتباط بينهام، وكأننا به يريد 

أن يمتع الناظر ملرسمه بام يمكن أن يتمتع به هو بانتقاله بني أرجاء املنظر املرسوم، 

شياء أو الشفافية، ذلك أن كام أنه يريد أن حيق  للناظر القدرة عىل النفاذ إىل األ

املصور املسلم نراه يرسم لنا ما يوجد داخل احلجرات أو يف باطن األرض، أو قاع 

املياه، ووسيلته يف ذلك عدم رسم جدران احلجرات أو عمل جتويف يف سطح 

األرض لنرى منه ما يف قاع اآلبار أو عمل قطاعات يف جماري املياه لنرى منها ما 

َا الَ َتْعَمى ﴿إن ما هيم الفنان املسلم ما تراه البص رية ال البرص يستقر عىل قاعها. َفإهِنَّ

ُدورِ  إن املوقف من األشياء  (46احل /) ﴾األَْبَصاُر َولَكِْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّتِي يِف الصه

والطبيعة حتدده يف الغرب اآللة وقواعد علم الضوء الثابتة بينام حيدده يف الصني 

ا منها، وهو كذلك يف اهلند مع بعض املداخل  الطبيعة التي جتعل اإلنسان جزء 

العلمية التي فرضها تأث ري الغرب. أما يف الفن اإلسالمي، فإن املوقف من املرئيات 

حيدده مفهوم اهلل الذي له ملكوت السموات واألرض، وهو املنطل  واملثل األعىل 

تصدر عن العني الذاتية، بل عن لإلنسان. فاألشياء موجودة بالنسبة له ورؤيتها ال 

 العني الكلية. 
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د الثالث عند   إن التعم  يف هذا التحليل يؤدي إىل تفس ري سبب إمهال البع 

ىص من زوايا النظر، ثم  الفنان املسلم، وسبب إظهار األشياء مرئية من عدد ال حي 

سبب التسطيح وعدم التحجيم يف بناء األشكال، وسبب عدم الفراغ يف سطح 

وحة، وسبب خط األف  اللولبي يف توزيع اهليئات الب رية. إن الوظيفة الل

األساسية للتصوير هي الداللة الفكرية أو األدبية، وهبذا املعنى يصبح الفن لغة 

من هذه  اتشكيلية ألفكار عامة. ولكن الفن اإلسالمي يبدو عىل النقيض متحرر  

شأن موضوع تصويري عىل  الوظيفة مستقال  بذاته، فاللوحة يف خمطوطة شأهنا

ا  سجادة، أو جدار بناء أو عىل آنية ما، تبقى مستقلة عن الواقع، بل حتّمله واقع 

هي يف نزوع مستمر للتحرر من الداللة املحددة "و"وربنجر"، كام يقول اجديد  

 . "تصويري ا

ومن هنا فقوانني الوجود املادي لألشياء التي حيكمها يف الغرب علم املنظور 

م أخرى، يقابلها لدى العرب واملسلمني قوانني روحية حيكمها مفهوم وعلو

 الوجود األزيل)اهلل( ومفهوم فناء األشياء، وعالقاهتا بالوجود األزيل.

ومن هنا نالحظ أن من أهم اخلصائص اجلاملية للفن اإلسالمي، أن الشكل  

قط املعامرية كام هو مطب  يف املسا املطل  أشد أمهية من لبوسه املادي. فاملثمن مثال  

احلال يف املقرنصات اجلصية ورسوم املخطوطات. وكام أنه ال يمكن أن نطالب 

املوسيقي بتقليد األصوات الطبيعية، كذلك الفن التشكييل ال يتحمل مسؤولية 

 تعيني هوية املرئيات، فاللوحة ال متلك أية إحالة إال إىل قوانينها اجلاملية النوعية. 

عربت عن قرص القمر أم بقيت دائرة فإن رشعيتها البرصية  فالدائرة سواء 

ال تتحق  إاَل من خالل رضورهتا التنزهيية داخل بيئتها املتوحدة معها، وعندما 

خيتزل التصوير إىل خطوط إيقاعية ومساحات متناغمة يقرتب بطبيعة احلال من 
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للوحة عن بأن ننصت إىل ا "بول كييل"املوسيقي البرصية، وتربز عندها دعوة

طري  العني. وقد  طلب مرة من بيتهوفن أن ي رح ما متثله قطعة موسيقية كان قد 

 انتهى من عزفها لتوه، فأجاب بعزفها مرة ثانية. 

ا واضح   فإذا استعرضنا الفنون التي أخذت شكال    عند املسلمني،  اجتريدي 

، هلا التوري  املتشابكفقد برع املسلمون أكرب ما برعوا يف أربعة أشكال من الفنون: أو

وثانيهام التحوير، وثالثهام التلوين، ورابعهام الكتابة اخلطية. والتوري  املتشابك أو 

 هو الفن الذي جتتمع فيه الزخرفة العربية.  Arabesqueالرقش أو األرابيسك 

وهذا التوري  هو اإلجادة يف استخدام اخلطوط متالقية متعانقة، ثم متجافية  

ن الطبيعة يستمد الراقش العنار األوىل لفنه، من ساق نبات أو متهامسة، وم

ورقة، ثم ينضم اخليال إىل اإلحساس بالتناسب اهلنديس ليتكون بعد هذا الشكل 

الزخريف اهلنديس الذي يرمز إىل نفس املسلم يف تطلعها إىل اهلل. وخطوط الرقش 

ة، وقد يأيت من هذه ألوان ال تتناهى كثرة، وكأهنا تفيض إىل هناية غ ري معلوم

األلوان ما خيضع إىل تناس  فيكون أقرب إىل الفن التجريدي الذي ظل جمهوال 

عند األوربيني إىل عهد قريب. والتحوير الذي يمتلئ به هذا الفن هو وليد 

 التوري  املتشابك،إذ أساسه تشكيل الفنان ملا مجع من عنار فنية بذوقه، تشكيال  

 تكيفه روحه. 

ت املباعدة يف الزخرفة اإلسالمية بني روح املصور وبني األشكال من هنا كان

ا، فإنه يعمد إىل  األصلية للكائنات احلية، وإذا نزع إىل استخدام مثل ذلك مضطر 

جتزئة عنارها، ثم بنائها عىل شكل مكرر، فإذا الشكل قد حتول إىل وحدة 

 زخرفية يسودها التكرار، ويشيع فيها حس موسيقى رهيف. 

لون أثره اهلام يف إضفاء إرشاقة حلوة عىل أشكال الرقش اإلسالمي، كام ول 
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يكشف عن إحساس مرهف باأللوان.. وكذا كان للخط هو اآلخر فيضه بالنبض 

عىل يد الفنان املسلم، إذ كان حيمل رسالة عن اهلل تعاىل إىل نبيه الكريم يسجلها 

 الناس مرسومة مقروءة.

ن هذا التنسي  والتجميل بني جاللني، هذا وإذا كانت رسالة اخلط لذا كا

اجلالل الساموي، وذلك اجلالل الدنيوي. إن هذه النبضات الوجدانية التي أتى 

هبا اإلسالم يف روح الفنان املسلم، والتي تكمن وراء كل عمل فني إسالمي هي 

 التي جعلت الفن الزخريف العريب يتأل  يف البالد العربية واملستعربة.

يف الرقش العريب، ففي التكوينات  اواضح   "نظور الروحيامل"ويبدو 

هندسية تتداخل  اهلندسية تصبح األشكال الواقعية جمردة عندما تنقلب أشكاال  

فيام بينها بتناس  مجيل، منفصلة هنائي ا عن مدلوهلا وعن نسبياهتا، إذ ال جمال فيها إىل 

ندياح يف تكوين هذه اة بداية أو هناية،أو إىل أي إسقاط أو إشعاع. ولكن ثم

 األشكال املجردة. 

لقد اهتم الفنان املسلم يف رسمه وتصويره بعدم مضاهاة اهلل يف خلقه، فلقد 

درج عىل عدم تصوير البعد الثالث والتعب ري عنه.. وكذلك فإن األشياء واملشاهد 

ترى من خالل عني اهلل املطلقة التي ال حتدها زاوية برص ضيقة، عىل عكس 

م الغريب الذي جيعل األشياء واملشاهد مرئية من خالل عني اإلنسان، وشتان املفهو

 بني رؤية شاملة ورؤية ضيقة بني رؤية اهلل ورؤية اإلنسان. 

ا مطلق    ال تقيده قواعد املنظور  اوهكذا فإن النظر يف لوحة مسطحة يبقى حر 

برص املحددة. إن وتقوده يف مسارها املتعم  يف الب عد الثالث، من خالل زاوية ال

هذا التعدد واالستقالل يف عنار املوضوع جيعل اللحظة الزمنية للعمل الفني 

متعددة بتعدد هذه العنار. إن هدف الفنان املسلم هو أن جيعل األشياء جماهبة 
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للناظر من خالل أمجل ما فيها دون تشويه قواعد املنظور حقيقتها ومجاهلا حلساب 

 ية. الرؤية املنظورية العلم

وإذا كان املنظور اخلطي، يسعى إىل إبراز البعد الثالث، أو العم  بأسلوب 

، بل انطل  وف  اريايض علمي، فإن املنظور الروحي مل يتخل عن هذا البعد متام  

س رية خمتلفة، فالعني ال تنظر إىل األشياء نظرة حمددة، بل هي تنتقل من بؤرة 

، ويمر خط النظر من أهم النقاط الصورة إىل حواشيها بحركة متصلة لولبية

 القائمة عىل األشكال وهي العني واليد. 

 "مجالية الفن اإلسالمي "يف كتابه Papa Dopouloبابا دوبلو"ولقد قام 

بإثبات هذه الطريقة فاستعرض مئات من املنمنامت، فلم ير من بينها ما خيرج عن 

يتامشى مع املفهوم  Spiraleهذه القاعدة. والواقع أن هذا البعد الثالث اللولبي 

التصاعدي الروحا ي للمنظور يف الفن اإلسالمي حسبام رشحناه. ويرى 

املشتغلون بفلسفة الفنون أن مجيع الثقافات األخرى يف العامل هلا سبلها يف نقل 

املكان وفرضه عىل سطح منبسط، لقد كان للمرصيني القدماء منظورهم يف 

عي، وكان املنظور الصيني واليابا ي منظور الرسم، وكان للهندوس منظور إشعا

هنا إعني الطائر، والبيزنطيون هلم منظور معكوس. ويقال عن األيقونة التقليدية 

 بغ ري عم . 

للمتناهي، ووسيط ا  اأما الفنان املسلم، فقد جعل لوحاته التجريدية، معرب   

داني ا، وإذا لبص رية املؤمن الساعي للوصول إىل حدس اهلل وإدراكه صوفي ا ووج

 " Huyghe"كان الفن الغريب يعا ي أزمة السقوط يف العبثية والعدمية كام يقول 

فإننا نجد الفن العريب اإلسالمي بمناخه وألوانه وفلسفته كان أكثر جاذبية عند 

 P.Kleeوبول كييل  Matiseوما تيس  Delacroisدوالكروا "الفنانني من أمثال 
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يف ال رق الشمس واللون واخلط املنساب  ووبيكاسو وغ ريهم، ممن رأوا

واملواضيع الغريبة، كل ذلك دون أن يكون من شأهنم البحث الفلسفي واجلاميل، 

يتامشى  اولكن قدموا الدليل عىل مقدرة الفن اإلسالمي عىل التطور الرسيع، تطور  

 ولياته يف العودة إىل تراثهؤمع العرص، كام أهنم وضعوا الفنان املسلم أمام مس

 وتقاليده، وفنه، لكي يقيم عليها أساليب جديدة معارة.

* 
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