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Islam is a major turning point in the life of the nation in particular
and humanity in general, because the impact of the Arab-Islamic
civilization on human life as a whole is still visible. Art was a
manifestation of the Arab Islamic culture and that it represents a
pattern of human civilization patterns. Arab Islamic art is one of
the important tributaries that accompanied the life and
development of the Arab Muslim man. Islamic religious buildings,
such as statues, pictures, and other tools used by the Christian
churches in their rituals, as these teachings prevented from
imitating nature completely. The abstract of the reality of the
Creator. This spiritual identity of art is the prominent feature that
has marked the history of Islamic art, in all its diverse fields, from
diagnosis to abstraction.
The Arab-Islamic personality crystallized under the Islamic
religion, and art and its aesthetics became a source of interest for
Muslim philosophers of beauty, including Al-Ghazali, Abuhyan AlTawhidi and Al-Farabi, because Islamic religious thought is far
from everything that is analogous in Islamic art so as not to be an
emulation of the Creator.
From here, the research problem started with the following
question: What distinguished the decorative art from the rest of
the Islamic arts through its vast civilization from the other arts?
And to what extent does it include the aesthetic dimension within
the opinions of Muslim philosophers who are interested in the
aesthetics of art?
1-As for the importance of the research, it focused on: the
possibility of considering it a source for those interested in
studying decorative.
2-The possibility of seeing the aesthetics of decorative art and the
artist's orientation to this type of art.
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امللخص:
يعد اإللسام نقطة حتول كبرية يف حياة األمة بصورة خاصة واإلناانية بصورة عامة ،ذلك إن التأثري الذي أحدثته
احلضارة العربية اإللسامية يف احلياة البشرية قاطبة ما زلنا نلماه ظاهراً .وقد كان الفن مظهراً من مظاهر الثقافة
العربية اإللسامية وإنه ميثل منطاً من أمناط احلضارة اإلناانية ويعد الفن العريب اإللسامي من الروافد املهمة اليت
واكبت حياة اإلناان العريب املالم وتطوره ،اذ ازدهرت الفنون بتفرعاهتا املختلفة ما بني عمارة وتصوير ورقش
وخط وصناعات زخرفية وزجاجية ويدوية خمتلفة ،وقد خلت العمائر الدينية اإللسامية من التماثيل والصور وما
إليها من األدوات اليت تاتخدمها الكنائس املايحية يف طقولسها ،كما حالت هذه التعاليم دون تقليد الطبيعة
تقليداً كاماً فالفكر الديين اإللسامي لساهم يف ابعاد كل ماهو تشبيهي وتوجيهه حنو نزعة جتريدية كانت متأصلة
يف أوىل األقوام حىت تاتمد وجودها من قوة الفهم اجملرد حلقيقة اخلالق.هذه اهلوية الروحية للفن هي امللمح البارز
الذي بصم اتريخ الفن اإللسامي ،يف مجيع جماالته املتنوعة بدءا من التشخيص ووصوال إىل التجريد.
والشخصية العربية اإللسامية تبلورت يف ظل الدين اإللسامي واصبح الفن ومجالياته مصدر اهتمام فالسفة
اجلمال املالمني منهم الغزايل وابوحيان التوحيدي والفارايب ألن الفكر الديين اإللسامي أبعد كل ماهو تشبيهي
يف الفن اإللسامي حىت اليكون مضاهاة للخالق.
من هنا انطلقت مشكلة البحث ابلتاؤال اآليت :ماهو الذي أمتاز به الفن الزخريف عن ابقي الفنون اإللسامية
عرب حضارهتا الوالسعة عن الفنون االخرى؟ وما مدى تضمينها للبعد اجلمايل ضمن اراء الفالسفة املالمني
املهتمني جبماليات الفن أما أمهية البحث فقد تركزت على:
- 1إمكان اعتباره مصدر للمهتمني بدرالسة الفن اإللسامي.
-2إمكانية اإلطاع على مجالية الفن الزخريف وتوجه الفنان إىل هذا النوع من الفن.
الكلمات املفتاحية :الفن الزخريف ،الفنون ،احلضارة اإللسامية.

2

د ، .جامعة ديالى ،العراقjolanhussien33@gmail.com ،

636

Jolan Hussien ALWAN

هدف البحث:
الكشف عن اخلطاب اجلمايل للفن الزخريف يف احلضارة اإللسامية.
حدود البحث:
يتحدد البحث احلايل بدرالسة الزخارف الفنية اإللسامية جبميع أنواعها.
وقد توصل البحث إىل اهم النتائج التالية:
-1اخلطاب اجلمايل يقوم على فلافة الفنان املالم من حيث االعتقاد با هناية الوجود ،فاملالم يرى هللا هو مركز الكون وكل
شيء يبدء منه ليعود أليه .
-2االبتعاد عن متثيل الطبيعة وتقليدها.
-3االهتمام ابلزخارف املتوالدة واملتناظرة اليت تتمركز حول عنصر لتدور وتعود إىل نفس التكوين.
-4الفن اإللسامي نفعي ابلدرجة األوىل ويف الوقت نفاه لمل صيااات مجالية.
-5اتضح اهتمام الفنان املالم ابلزخرفة اهلندلسية بشكل ابتكاري الستندت على أشكال خمتلفة من املربعات واملثلثات والدوائر
املتمالسة واألشكال املتقاطعة بصيغة مجالية خالصة.
-6العناصر النباتية مصدرها فروع النبات واوراقه وازهاره ولكن أبلسلوب حمور.
-7الستفاد الفنان من ظاهرة التنوع والنمو والتفرع للنبااتت أبشكاهلا املختلفة اليت ترلسم بصورة متالالة ومتصلة من زخارف
ماتمرة ومتفرعة.
- 8الستخدم الفنان املالم اخلط العريب يف الزخرفة والتزيني ويف بعض االحيان أدخلوا عناصر نباتية يف انتهاء احلرف.
-9مل يهتم الفنان املالم بتصوير وتقليد الطبيعة حرفيا لذلك الستخدم الزخارف واألشكال األدمية واحليوانية كوحدات زخرفية هلا
قيمتها اجلمالية.
-10اشتهر الفن والرتاث اإللسامي إضافة إىل الزخارف بفن الكتابة والتصوير وفن العمارة وفن اخلزف واريها من الفنون اليت
مجلت الطابع اجلمايل.
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الفصل األول
ارتبط مفهوم الفن اإللسامي اما جاءت به التعاليم الدينية ،فالفنان املالم وظف نوع من اخلطاب الشكلي للتعبري عن
مفاهيمهم مجالية مما عكس صيااات تشكيلية متنوعة ونتاجات عديدة وخاصة الزخارف أبنواعها األمر الذي أدى إىل تناول هذا
املوضوع للوقوف عند هذا النوع من الفنون وما يتناوله اخلطاب الشكلي اجلمايل ،لذلك انطلقت مشكلة البحث من التااؤل
اآليت :ماهو الذي أمتاز به الفن الزخريف عن ابقي الفنون اإللسامية عرب حضارهتا الوالسعة عن الفنون االخرى؟ وما مدى تضمينها
للبعد اجلمايل ضمن اراء الفالسفة املالمني املهتمني جبماليات الفن.
أمهية البحث
تتجلى أمهية البحث يف:
 إمكان اعتباره مصدر للمهتمني بدرالسة الفن اإللسامي. إمكانية اإلطاع على مجالية الفن الزخريف وتوجه الفنان إىل هذا النوع من الفن.هدف البحث
يهدف البحث احلايل إىل الكشف عن :اخلطاب اجلمايل للفن الزخريف يف احلضارة اإللسامية .
حدود البحث
املختلفة.

هناك الكثري من الفنون اإللسامية املختلفة واملتنوعة ،لذلك حتدد البحث احلايل بدرالسة اخلطاب اجلمايل للزخرفة أبنواعها

حتديد مصطلحات
-1اخلطاب :
اخلطاب عند (أرلسطو) هو"الكام املقنع .وهي نوع من القياس .واألدلة عنده قامان ،األول خارج عن الفن
كالشهادات ،والثاين نتيجة للفن كالرباهني وطرق الرتايب وإاثرة العواطف " (صليبا ،املعجم الفلافي ،ص.)531
اخلطاب عند (الفارايب) هو " كاجلدل – تشتمل على الربهان املشوب .إال أن اخلطابة تعلم الربهان على الذي كذبه مااو حلقه،
واجلدل يعلم الربهان على الذي كذبه اقل من حقه "( .صليبا ،املعجم الفلافي ،ص.)532
اخلطاب عند (الالند) "عملية فكرية جتري من خال لسلالة عمليات أولية جزئية ومتتابعة .بنحو خاص ،تعبري عن الفكر وتطوير
له بالالة كلمات أو عبارات متالالة"( .الالند ،مولسوعة الالند الفلافية ،ص.)287
- 2اجلمال:
جاء تعريف اجلمال على أَنه"التنالسب التام املمتع" (حاان ،مقدمة يف علم اجلمال ،ص ،)16كما مت تعريفه على انه:
"مقولة مجالية تعكس وتُ ّقوم ظواهر الواقع واألعمال الفنية اليت متنح اإلناان إحاالساً ابملتعة اجلمالية واليت ُجتاد بشكل حاي
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موضوعي حرية القوى اإلبداعية واملعرفية ومتامها ،وقدرات اإلناان يف كل جماالت احلياة االجتماعية ،جوانب العمل واجلوانب
االجتماعية الايالسية الروحية" (روزنتال ،املولسوعة الفلافية املعاصرة ،ص.)168
ويُعرف (كانت) اجلمال على أَنه " اإلدراك الذي يصاحبه إشباع احلاجة اجلمالية عن طريق الشعور ابملتعة ،اخلالية من أي
منفعة"( .ماهر كامل ،اجلمال والفن ،ص.)16
واجلمال عند (لسانتياان) "يوجد يف اإلدراك وال وجود له يف اري ذلك .واجلمال الذي ال يدرك هو لذة ال ُحتس ومن مث فهو
تناقض"( .لسانتياان ،االحااس ابجلمال ،ص.)70
وقد جاء اجلمال بتعريف (هربرت ريد) الذي ياتند على ألساس مادي حاي مفاده" إن اجلمال وحدة للعاقات الشكلية
بني األشياء اليت تدركها حوالسنا وقد أكد "ريد" على أَن اإلحااس ابجلمال يتام ابلتقلب عرب الزمان واملكان ،فما هو مجيل يف
زمان قد يُرى قبيحا يف زمان آخر كما إن اإلحااس ابجلمال هو القاعدة األلسالسية اليت يقوم عليها النشاط الفين"( .حاان،
مقدمة يف علم اجلمال ،ص.)17
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الفصل الثاين
اجلمال يف الفكر اإللسامي:
الفلافة اجلمالية اإللسام ية انطلقت من روح الوحدانية وبلغت ارقى مراتبها وأكملها وقد تعددت الرؤى واألفكار
الفلافية ،إذ جند أن العرب املالمني كانت هلم حماوالت يف حتديد مفهوم اجلمال .ان الفالسفة املالمني متيزوا بنظرهتم الفاحصة
لكون إن اإللسام لمل رلسالة دينيه عرب التاريخ امتزج فيه التأمل والشعور والفكر الذي ّكون الشخصية اإللسامية صاحبة القيم
واملثل ،ومن هؤالء الفالسفة (أبو نصر الفارايب) ""339-257ه ""950-870م ،الذي أكد يف فلافته عن"أمهية احلس
واحملاوس فقد عد الفن صفة حاية ألسالسها التجريب ،يتصف ابلتصوف الروماناي الرافض للمادايت املبتذلة مصفيا لألرواح
انقا إايها إىل ماتوى العقل الفعال بفعل الستحصال املعرفة االشراقية املتجلية بطريقه الفيض من العقل الفعال"( .جنم عبد حيدر،
علم اجلمال افاقه وتطوره ،ص.)45ان فلافه الفارايب اتامت بطابعني من حيث" التوفيق بني الدين والفلافة ،إذ أكد الفارايب أن
الفلافة والدين هدفهما واحد ومصدرمها واحد و الميكن أن يكون هناك خاف بينهما ...أما الطابع الثاين يف فلافة الفارايب
فهو التوفيق بني رأي أفاطون وأرلسطو ورفض أي اعتبار خلافهما وهذا ماجاء يف كتابه" اجلمع بني رأي احلكمني" (جنم عبد
حيدر ،علم اجلمال افاقه وتطوره ،ص.)43-42
فيعتقد الفارايب ابن اخلاف بني أرلسطو وأفاطون كان خافا ابلظاهر وليس ابجلوهر فمزج بنزعة روماناية حتمل يف طياهتا
الروح الشرقية اإللسامية و مابني الفلافة اجلمالية عند أفاطون وأرلسطو ،فقد"كان يبدأ امنهج أرلسطو يف أتكيده على احلس
واحلواس يف الستحصال املعرفة ومنها الفنون مث ينهيها افاطونية يف أتكيده على اشراقية املعرفة واالبتكار بوالسطة الفيض الصادر من
العقل الفعال واهب الصور األبدية ،فقد امتزج النظام احلاي ومعطياته وأمهيته ابلنظام املثايل االشراقي الفيضي بوالسطة التجريد
العقلي حنو عامل املثل"( .جنم عبد حيدر ،علم اجلمال افاقه وتطوره ،ص.)46اإللسام لمل جتربة فريدة من نوعها ألسالسها التأمل
والتقرب إىل هللا فالتجربة اإللسامية هي"جتربة التذوق اجلمايل يف أعلى صوره وامساها مجيعاً ...أهنا تنادي اإلناان أن حييا فكراً
وإحاالساً ابجلمال والفن( .حجازي ،فلافة الفنون يف اإللسام ،ص.)72
وهذا يؤكد الرؤية املثالية اليب نصر الفارايب على الرام من حتديده درجات العقل وفعالياته وصوالً إىل اعلى املراتب وهي (هللا
تعاىل) وبناءً على ذلك فقد خرج بنزعة روماناية صوفية حتمل يف طياهتا الروح الشرقية اإللسامية ما بني الفلافة اجلمالية عند كل
من افاطون وارلسطو وهو واضح يف كتابه املولسيقى الكبري ومن خال االلتزأم الفارايب امحاولة التوفيق بني الدين والفلافة ،فقد
كان اجلمال ابلنابة له حتقيق القيم اخلرية يف األشياء اجلميلة من خال بناءها وتركيبها.
ومن خال ما تقدم يتضح ان الفارايب قد حدد أو اشرتط القيم اخلرية يف معيار مجاله وان صويف النزعة ،افاطوين املثال
وارلسطو واقعي وهو ما عمل عليه ،اذ حاول التوفيق بني الفلافة اإللسامية واالاريقية لدى افاطون وارلسطو.
أما الفيلاوف (ابن لسينا) ""428-370ه " "1073-980م ،.فقد اتامت فلافته أبهنا "عقلية يف أصوهلا فهو
كالفارايب يؤمن ابلعقل الفعال مصدر للعلم واملعرفة ،كما يؤمن به أيضا مصدراً لإلهلام الروحي وتتام فلافته أبهنا صوفية يف
ألفاظها وتعابريها وتوفيقية يف ااايهتا وأهدافها فلقد كان الطابع العام لفلافة ابن لسينا كما هو احلال عند الفارايب التوفيق بني
أحلكمة والشريعة"( .جنم عبد حيدر ،علم اجلمال افاقه وتطوره ،ص .)48التأمل يف الامات الروحية والتفكري واحلدس كان منبع
اجلمال احلقيقي عند ابن لسينا ،وماكان من اخلري والفضائل وارتباطها ابجلمال اإلهلي ،فقد رأى أن ماحتمله كلمة مجال من معىن
هو مائمتها للخري ،فبالتايل ميكن إدراكه .ابن لسينا أضاف يف فلافته انه قام بفصل"اجلمال الدنيوي األدىن عن اجلمال اإلهلي
األمسى ورأى أن اجلمال الاامي املطلق هو انعكاس لذلك العامل أي إن اجلمال ال ينبعث إال من احلق ...فاجلمال عنده يشكل
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مفهوم متعدد اإلطراف يدخل العقل يف جمال فكري خالص فا يوجد أي نوع مجال أو هباء أكثر مسو من اجلمال العقلي اخلري
اخلالص"( .جنم عبد حيدر ،علم اجلمال افاقه وتطوره ،ص".)58-57وضع درجات للجمال بفعل التقرب إىل العقل الفعال
واهب الصور وواهب الكليات وابلنتيجة واهب اجلمال ،فاجلمال احلقيقي هو اجلمال اإلهلي ،اجلمال املقرتب من الاماء
امفهومهما الديين ،واما أن التقرب الصحيح واحلقيقي إىل العقل الفعال يتم بوالسطة املعرفة ابلفكرة اليت بتصاعدها حتصل ومضات
احلس ،الذي هو تراكم قبلي للقوانني الومهية واخليالية هلذا ميكن أن نقول إن اجلمال احلقيقي هو اجلمال الاماوي الذي يدرك
بوالسطة احلس" حباب ابن لسينا"( .العبيدي ،القيمة واملعيار اجلمايل يف التشكيل املعاصر ،ص.)24
واشتملت املعرفة عند ابن لسينا على ثاثة مستوايت:
" -1معرفه ابلفطرة "...العقل االبتدائي العملي".
 -2معرفه ابلفكرة " ....العقل املاتفاد".
-3معرفه احلدس "...العقل املبدع .املبتكر .العقل القدلسي .الروح القدلسية"
فإما املعرفة ابلفطرة :هي معرفه املبادئ كقولنا " الكل أعظم من اجلزء" و"إن الواحد نصف اثنني" و" إن األشياء املااوية لشيءواحد متااوية".
اما أن املعرفة ابلفكرة مكتابه وتكون إبدراك اجملردات املعقدة والكليات العامة واالنتعاش هبا ،واملرء حيتاج إىل جمهود أكرب منجمهود النوع األول ،اليدركها إال من وصل
إىل مرتبة العقل املاتفاد".التحليل .االلستدالل .االلستنتاج".
وهناك نوع اثلث من املعرفة هو املعرفة ابحلدس" (جنم عبد حيدر ،علم اجلمال افاقه وتطوره ،ص.)49فأبن لسينا يرى "العيين احملاوس هو الساس اجملرد املعقول ،وهلذه جنده ندم على تعجله قبول قيالسية املنطق الصوري
االرلسطي ،على انه ال ينكر امهيته يف حتصيل املعرفة النه وحده ال يكفي بل جيب ان تنظم اليه نتائج التجربة احملاولسة والواقع
املشاهد الذي اصبح ميدان املعرفة ،بل انه هجرها قروانً طويلة"( .مطلب ،اترخيية املعرفة عند االاريق حىت ابن رشد ،ص.)152
وعند انتقالنا إىل املوقف اجلمايل عند (أبو حامد الغزايل)""1111-1058جنده يقول "واعلم أَن كل مجال حمبوب عند
مدرك ذلك اجلمال ،وهللا تعاىل مجيل حيب اجلمال وأَن كان اجلمال ابحلال والعظمة وعلو الرتبة وحان الصفات واألخاق وأرادة
اخلريات لكافه اخللق وإفاضتها عليهم على الدوام إىل اري ذلك من الصفات الباطنة ،أدرك حبالسة القلب ولفظ اجلمال" (ابو راين،
فلافة اجلمال ونشاة الفنون اجلميلة ،ص ،.)20أما نظرته إىل ماالة التذوق اجلمايل يف تنالسق الصور ومدى اناجامها أو تلك
اليت هلا عاقة ابلصفات ألباطنة وكيفية إدراكها ،أو تلك اليت تدرك ابلعقل ،جنده قد أشار إىل ثاثة ظواهر مهمة وهي
"حاية ،وجدانية ،عقلية" ،موقف الغزايل اجلمايل ارتبط أيضا ابجلمالية اإلهلية ،إن كانت حاية وجدانية أو عقلية.
ويؤكد ان اجلمال ينقام اىل:
"-1مجال الصورة الواضحة املدركة بعني الراس وهو مجال حاي.
-2مجال الصورة الباطنة املدركة بعني القلب ونور البصرية وهو مجال وجداين" (الغزايل ،احياء علوم الدين ،ص.)306
إما الفيلاوف العريب (ابن رشد)" "1194-1126جند أَنه قد عارض الغزايل"الذي دافع عن ألسس "االحتمالية املثالية"
واظهر نقائض أحباثه معتمدا على أمثلة من الواقع الفين كما جاء يف أقواله إن فهم أي إنتاج فين من قبل أي إناان مشروط بفهمه
)ألسالسا ) للحكمة اليت توخى الفنان التعبري عنها عن عمله الفين ،واهلدف الذي من اجله وضع هذا اإلنتاج الفين ...وإذا مل نفهم
تلك أحلكمة إطاقا فايظهر لنا إن هذا اإلنتاج الفين ميكن إن يكون له أي شكل دون حتديد كما ميكن أن يكون له أي حجم
وأي مقاييس وأي طريق لرتتيب أجزائه" (نيكوف ،موجز اتريخ النظرايت اجلمالية ،ص ،)50فوجهة نظر ابن رشد للجميل"ال
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ينبغي أن تفهم كقيمة أو كطبيعة كونه كذلك وإمنا يتعني أن ياتدل عليه من تناول منهاجي حتليلي لواقع مدرك ينظر إليه على انه
كل متمالسك ومنتظم وهو الطبيعة اليت خلقها هللا لسبحانه وتعاىل"( .حاان ،مقدمة يف علم اجلمال ،ص.)60

Issue: 1

وهناك الفيلاوف العريب اإللسامي األخر (ابو حيان التوحيدي) الذي يتااءل قائاً" :ما لسبب الستحاان الصورة احلانة؟
وما هذا الولوع الظاهر ،والنظر والعشق الواقع من القلب ،والصبابة املتحمية للنفس ،والفكر الطارد للنوم ،واخليال املاثل لإلناان؟
اهذه كلها من ااثر الطبيعة؟ أم هي من عوارض النفس؟ أم هي من دواعي العقل؟ أم هي من لسهأم الروح؟ أم هي خالية من العلل
اجلارية على اهلذر؟ وهي جيوز ان يوجد مثل هذه األمور الغالية واألحوال املؤثرة على وجه العبث وطريق النظر"( .زكراي ،ابو حيان
التوحيدي ،ص.)273
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"لقد وضع التوحيدي شروطاً للتذوق اجلمايل اوهلا اعتدال مزاج املتذوق والثاين هو تنالسب اعضاء الشيء املتذوق يف
الشكل واللون ولسائر اهليئات ،لذا ميكن ان يكون التذوق من األمور الصعبة بفعل حتقيق الكمال يف األشياء من خال السقاط
النفس عليها" (جنم عبد حيدر ،علم اجلمال افاقه وتطوره ،ص.)48
ويف هذا يذكران التوحيدي ابشرتاطات التنالسب بني االجزاء للعمل الفين لدى ارلسطو واناجأماته بني عناصره املتعددة
املؤلفة للعمل الفين.اجلمال وما فيه من انتظام وتنايق والذي يدور ضمن عاقة الفرد ابلعامل ،إمنا يكون عن طريق اإلدراك ابحلس
والعقل كوهنما أهم شروط املعرفة ،ويقول عن اجلمال"كمال يف االعضاء وتنالسب بني االجزاء مقبول عند النفس" (التوحيدي،
االمتاع واملؤاناة ،ص.) 146واجلمال عنده نوعان مجال مثايل وهو مجال مطلق المتغري وال نايب .ومجال مادي ويصل اليه
ابحلواس وخاضع للتغيري ،فالتوحيدي يربط اجلميل اما هو انفع وخري.
اما (ابن قيم اجلوزية) فقد قسم اجلمال اىل:
- 1مجال ظاهر.
 -2مجال ابطن وهو يرى ابن اجلمال الباطن هو احملبوب لذاته وهو مجال العلم والعقل واجلود والعفة والشجاعة وهو حمل نظر هللا
من عبده موضوع حمبته)" (ابو راين ،فلافة اجلمال ونشاة الفنون اجلميلة ،ص) 23
اما الفيلاوف ابن حزم االندلاي فقد ذكر يف كتابه (طوق احلمامة) عن اجلمال"ان النفس احلانة تولع بكل شيئ حان،
ومتيل إىل التصاوير املتقنة وهي اذا رات بعضها ثبتت فيه ،فان ميزت وراءها شيئا من أشكاهلا ،اتصلت وصحت احملبة احلقيقة، ،
وان مل ورائها شيئا من أشكاهلا مل يتجاوز حبها الصورة وان للصور توصيا عجيبا بني اجزاء النفوس النائية" (االندلاي ،طوق
احلمامة ،ص.)22
وكان من أهم املفاهيم اليت لعبت دورا ذات أمهيه يف نظرايت الفالسفة اجلمالية هو" مفهوم التنالسق " اهلارمونيه" إن املفهوم
عن التنالسق الكوين الذي ظهر يف املفاهيم الفيثااورية لقي انعكالسه يف أعمال كثري من فالسفة العرب اللسيما يف مؤلفات" أخوان
الصفا" القرن العاشر ،فطوروا مفهوم التنالسق هذا بشكل يتفق مع حبثهم حول نظرايت املولسيقى ،لقد فهم الفالسفة العرب،
وطوروا تعاليم اإلاريق القدماء حول النظرايت املولسيقية منطلقني من مفهومهم وصفاهتم القومية"( .ابوراين ،فلافة اجلمال ونشاة
الفنون اجلميلة ،ص.)51وعند درالسة الفن اإللسامي يعكس عاقة وثيقة بني الشكل واملضمون ،فكل مظهر مجايل من مظاهر
الفن اإللسامي يعكس مضمون فلافي حامل خلطاب مجايل.
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املبحث الثاين
الفن يف الفكر اإللسامي:
للفن اإللسامي مكانة مهمة لكونه قد لمل خطاب لصور منتزعة من واقع احلياة الطبيعية أو انعكالسا الشعوراي لوجدان
وواقع الفنان ذاته ،حيث كانت العاقة بينه وبني اإللسام بوصفه فلافة للحياة وعقيدة لإلناان املالم ونظاما للمجتمع اجلديد
موضع اختاف واجتهادات يف الرأي فمن قائل ابن اإللسام قد حرم التصوير وأخر معتقد إبن اإللسام قد حلله وشجعه ولعل
مرد هذا االختاف والتباين يف االراء وحتديد املواقف يعود إىل عدم ورود نص صريح يف القران الكرمي أو احلديث الشريف يؤيد
التحرمي أو يؤكد التحليل.
أهم مسات الفن اإللسامي هي الفلافة اليت يقوم عليها من حيث االعتقاد ،فاملالم يرى هللا بقوته وعظمته ورلمته هو مركز
الكون وكل شيء يبدء منه ليعود أليه .يرى ذلك جليا يف الستخدام النقوش املتوالدة واملتناظرة اليت تتمركز حول عنصر لتدور وتعود
إىل نفس التكوين .الفن اإللسامي ليس فنا دعواي كما يف املايحية ولكنه نفعي ابلدرجة األوىل امعىن أنه حياول جتميل القطع
النفعية لالستخدامات اليومية دون قصد جعلها حتفة موضوعة على رف للزينة فقط ،فزين الفخار والصحون ونقش اجلدران
والااح ،إمياان منه أبن احلياة بايطة ولكنها أيضا ليات فاراة من اجلمال .لذلك ترى املنتجات الفنية اإللسامية جمهولة املصدر
أو الصانع ،ألن من يصنعها مل يقصد منها تقدمي نفاه كفنان ماتقل ولكنه كان حيرص على تقدمي شيء مجيل ينتفع به.
لقد تطرق الفن اإللسامي إىل جماالت عدة ،كالفخار والبناء (املااجد والقصور) واملعادن (الااح واألواين واحللي) ،و
النايج (الاجاد واألقمشة).
كما عرف الفن اإللسامي التعامل مع بعض اخلامات اببتكارية مجيلة كالورق واجللود واخلشب ووظفها حبرفية عالية .فتجد
النجارة يف الفن اإللسامي قد ألسات لعلم جديد وإبداعي يف الستخدام اخلشب وتطويعه بطرق اري مابوقة كاالرابياك
واملعشقات وفن املفروكة .أما عن الفن الفريد الذي كان للقرآن الكرمي ابلغ التاثري عليه فهو فن اخلط العريب الذي برع فيه املالمون
على اختاف أعراقهم .األشكال كانت ذات صيغة جتريدية المتثل أي تشبيه ملا خلق هللا لسبحانه وتعاىل حىت ان الفن املعماري قد
خا من التمثيل املباشر واجته املعماريني إىل التجريد وصوال هبم إىل التجريد اهلندلسي والنبايت وحتوير معامل األشكال الواقعية ونتيجة
لكراهية تصوير األشكال املوجودة يف الطبيعة بواقعيتها التجا الفنان اإللسامي إىل اتقان الزخارف اليت كانت من البعد من متثيلها
وجتايمها للطبيعة.انظر شكل .)2) ،1

شكل ()1
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يعد اإللسام نقطة حتول كبرية يف حياة األمة بصورة خاصة واإلناانية بصورة عامة ،ذلك ان التأثري الذي أحدثته احلضارة
العربية اإللسامية يف احلياة البشرية قاطبة ما زلنا نلماه ظاهراً".

Issue: 1

ويعد الفن العريب اإللسامي من الروافد املهمة اليت واكبت حياة اإلناان العريب املالم وتطوره ،اذ ازدهرت الفنون بتفرعاهتا
املختلفة ما بني عمارة وتصوير ورقش وخط وصناعات زخرفية وزجاجية ويدوية خمتلفة ،وهذه الفنون اليت اتامت ابلامو والرقي يف
التعبري وابلروحية العالية اليت ابتعدت عن الشكل املشخص حماولة اجياد املنفذ الرصني للولوج إىل عامل الروح ،العامل الذي يعتمد يف
بنائه على عناصر اجلوهر وتراكيب احلس الاامي والتفاعات ذات االدراك الروحي والعقلي خللق عملية التوازن ما بني املادايت
والروحانيات (رمضان ،خصائص التجريد يف اخلزف املعاصر يف العراق ،ص" )68والشخصية العربية اإللسامية تبلورت يف ظل
الدين اإللسامي واصبحت ذات كيان ووحدة متكاملة ،وظهر ذلك جليا يف الفنون التشكيلية والعمارة اإللسامية (االلولسي،
مجاليات األشكال املعمارية اإللسامية وانعكالسها يف الرلسم العراقي املعاصر)ص )17اليت نشأت وتطورت وهنضت يف خدمة هذه
الداينة ويذكر (ابو صاحل االلفي) ان شخصية الفن اإللسامي وارادته اجلديدة قد تبلورت يف ظواهر هامة متت بطريقة تلقائية ضمن
اطار الفلافة الشرقية العامة واوجزها اما أييت:
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-1كراهية متثيل الكائنات احلية.
-2التقشف.
-3االهتمام بزخرفة الاطوح وشغل الفراغ( ".االلفي ،التذوق واتريخ الفن ،ص.)27-26
وبذلك مل يتجه الفنان املالم إىل النحت يف املدة اإللسامية وذلك طبقاً لتعاليم اإللسام فقد "خلت العمائر الدينية
اإللسامية من التماثيل والصور وما إليها من األدوات اليت تاتخدمها الكنائس املايحية يف طقولسها ،كما حالت هذه التعاليم
دون تقليد الطبيعة تقليداًكاماً" (كويل ،الفن اإللسامي ،ص.)11
فالفكر الديين اإللسامي لساهم يف ابعاد كل ماهو تشبيهي يف الفن اإللسامي وتوجيهه حنو نزعة جتريدية كانت متأصلة يف
اوىل األقوام حىت تاتمد وجودها من قوة الفهم اجملرد حلقيقة اخلالق (اخلزاعي ،الرلسم التجريدي بني النظرة اإللسامية والرؤية
املعاصرة ،ص.)30يقول (مارلسيل برييون)"ان الفنان عندما يشغل نفاه إبكااب الشكل طابعاُ روحياً والستشعار ما هو فوق
احلاي ،فأنه يفر دائماً إىل األلسلوب التجريدي وولسائله التعبريية ،عنه من خال أي شكل من األشكال ،خباصة الشكل
التجريدي " (امساعيل ،الفن واإلناان.)71 ،
فنرى عدم رابة الفنان املالم وميله إىل النحت ألن اإللسام عندما جاء اعلن احلرب على االصنام والوثنية وقد جاء ذلك
اَّللُ ْ
اَّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَ ْع َملُو َن)) وايضاً ( ( ُه َو ه
يف آايت بينات منها ( (أَتَ ْعبُ ُدو َن َما تَْن ِحتُو َن َو ه
ص ِّوُر لَهُ ْاأل ْ
اخلَالِ ُق الْبَا ِر ُ
ئ الْ ُم َ
َمسَاءُ
احلُ ْا َىن)) فلذلك اجته الفنان للنظر إىل املطلق واىل اجملرد ومل يهتم اطاقاً امحاكاة األشياء ،ومن اجل ذلك مل تكن وظيفة الفن
ْ
اإللسامي نقل املرئي بل اظهار ما هو اري مرئي وحماولة االحااس ابلقوانني الرايضية اليت حتكم هذا الوجود ،وأتكيداً هلذا االجتاه
اجته الفن اإللسامي إىل املعمار والزخرفة فتتائم وتاقى من جهة اخرى مع التاثريات اليت فرضها املكان وانه "ميثل شكاً من
أشكال الفكر اجلمايل ،وهو نشاط جرت فيه احملاولة لرفع الفن إىل ماتوى املناخات الروحية من اري ان تنتزع عنه النكهة احلاية
احلية للتأمل والتخيل" (لسوريو ،اجلمالية عرب العصور ،ص" )185وانه بطبيعته الااكنة ال ميثل فناً حمتواه جتربة احلدث بل الوعي
ابالزمن (عاشور ،درالسات يف اتريخ احلضارة اإللسامية العربية ،ص" )446وان الفنان املالم امنا الستطاع تغيب حالسة البصرية
الباطنية على احلواس الظاهرة يف انشاء ألسلوبه التجريدي احملض وان يظهر صفاته اجلمالية لذاهتا واما يتنالسب مع الدعوة إىل ادراك
حمبة هللا الدائمة مما ااتح لفنه ان يعرب عن قيم مجالية خالصة يكون يف ادراكها لذة ال متناهية تتجاوز يف حدودها ملذات صور
اخلائق (عاشور ،درالسات يف اتريخ احلضارة اإللسامية العربية ،ص.)446
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الفنان املالم اوجد للطبيعة نظاما خاصاً هبا وفرض عليها عاملاً تشكيلياً نقلها من املدرك احلاي والظواهر املوضوعية إىل
ما يقابلها من رموز اخذت جماهلا يف فلك احلضارة كحل زمين ملعضات التصوير برمتها .وهكذا اصبحت نظرية (الشكل ذي
املغزي) أتكيداً للقيم التشكيلية يف الفن اإللسامي عامة كما اصبح الرتدد املولسيقي يؤلف اشعاعاً ملعىن كامن يف الشكل يصدر منه
وينيبء عن صفاته الصورية .وكنتيجة هلذه احلالة ،انتهى كل عصر إىل اختيار ما ينالسبه من أشكال الفن ،ألن اتثري الرتكمات
الشكلية على طيف االمزجة ،امنا كان يتم بصورة انتقائية ،يبدأ بعدها رحلة البحث وااللستقصاء عن املتتابعات الشكلية اليت ختضع
يف الغالب إىل عمليات تركيب جديدة قد تكون معرباً إىل مرحلة اتلية أي :من التعبري البايط إىل التعبري املركب (.الراوي ،اتمات
يف الفن اإللسامي ،ص.)7-6
إن الولسائل التصويرية اليت هي بطبيعتها وجوهرها قد أعدت لوصف األشياء وتقريبها إىل احلس اضحت وهي ذات قيمة
جمردة فصلت عن موضوعها الذايت ( ترمي إىل التعبري عن االفكار ) أو الرتمجة عن املشاعر بشكل متاام يقرب من مهمة املطلق
املولسيقي" (الراوي ،اتمات يف الفن اإللسامي ،ص".)7ازدهرت الزخارف املعمارية يف العصور اإللسامية ،واختذت هلا خصائص
أمتازت هبا ،لسواء من حيث تصميمها واخراجها الفين ،أو من حيث موضوعاهتا وآلساليبها ،ومن طرق االخراج الفين كان النقش
على اجلص ،أما بطريقة احلفر املباشر أو بطريقة الصب اآليل ،وكان النحت يف احلجارة واخلشب ،أما بطراز مملس ،تظهر
ماطحات املنحواتت فيه قليلة الربوز ملااء متااوية متوازية ألرضيتها ،وأما بطراز النحت املخرم املفراة ارضيته ،واليت تظهر
الزخارف عليها انصعة واضحة املعامل ،واالرضية اائرة قامتة ،وانتشر الستخدام الفايفااء والقرميد واحلجارة املختلفة االلوان".
(فكري ،حميط الفنون ،ص.)188
كان للفن اإللسامي هدفاً خمتلفاً عن أهداف الفنون اليت لسبقته فقد اجته حنو التحوير والتجريد والتهذيب للطبيعة قد جتاوز
النقل والتقليد إىل مرحلة اإلبداع وكان املصدر الثاين لإلحياء هو األشكال اهلندلسية واالبتكار( .مرزوق ،العراق مهد الفن
اإللسامي ،ص".)14فقد كانت النبااتت املصدر األول لاحياء :كالايقان واالاصان املنفردة واملزدوجة واملتشابكة واجملوفة،
واالوراق كاملة أو نصفية … ولسعف النخيل ،ومثار الفاكهة والزهور الستخدموها بغزارة وتنوع … واصبحت خاصية من
خصائص الزخرفة اإللسامية (المد فكري ،حميط الفنون ،ص".)189-188وهذه الزخارف تنقل للرآئي احاالساً ابلاكون كما
يبدو وفيها يف بعض االحيان احاالساً ابحلركة نتيجة التنويع يف الستعمال اخلامات املختلفة وااللوان وتبادل الظل والنور على
االجزاء الغائرة والبارزة يف الزخارف" (االلفي ،التذوق واتريخ الفن ،ص" )27-26
وكانت الكتابة العربية هي املصدر الثالث لاحياء الزخريف املعماري (شكل  )37واما من حيث اآللساليب أو طرق التعبري
فأن الزخرفة اإللسامية متتاز ابملزج بني األشكال اهلندلسية واألشكال النباتية ،مزجاً تنحصر فيه هذه األشكال يف اطار هندلسي
حمدود ،وينطلق هبا اخليال من جهة اخرى إىل اري احملدود إىل الاهناية فتكرر وتتجدد وتتناوب وتتشابك حبيث ال تعرف منها
البداية وال تدرك فيها النهاية (المد فكري ،حميط الفنون ،ص.)189وقد اطلق عليها (االرابياك)* انظر شكل ()3

شكل ))3
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وابلنابة هلذه التكوينات واألشكال املعمارية فقد شكلت كل واحدة منها عنصراً مهماً ذا قيمة فنية ووظيفة مجالية يف آن
واحد وقد قامت الباحثة ابلوقوف على بعض املفردات املعمارية اإللسامية اليت أدخلها النحات العراقي املعاصر يف املنجز النحيت
املعاصر فاألشكال املعمارية اإللسامية هي وحدات فنية حتدد قيم االصالة وكان من مظاهر العمارة اإللسامية هي القباب شكل
()4

شكل ))4
وقد الستخدمت يف العامل اإللسامي يف اجلوامع واالضرحة وهي "من األشكال املعمارية اليت عرفها الفن العريب اإللسامي
بعد التطور الذي حصل يف جمال البناء على ايدي البنائني العرب املالمني يف العهود اإللسامية الاحقة وما ابدعوا يف ابتكار
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ولذلك انبثقت من املوروث اإللسامي األشكال املعمارية اليت يرجع نشوءها إىل الايادة املطلقة للتعاليم القرآنية والشريعة
اإللسامية فدور العبادة اختذت أشكاالً معمارية خاصة اقتضتها االحتياجات العملية ألداء الفرائض الدينية والصاة ونشر تعاليم
الدين اإللسامي (االلولسي ،مجاليات األشكال املعمارية اإللسامية وانعكالسها يف الرلسم العراقي املعاصر ،ص" .)73وعلى الرام
من اختاف املكان والزمان اللذين نشأت األشكال املعمارية اإللسامية فيها تطورت ،إال اهنا من حيث اجلوهر تندمج حتت راية
العقيدة اإللسامية وبذلك تتشكل وحدة متكاملة متثل احلضارة العربية اإللسامية … فاألشكال املعمارية اإللسامية كالقبة واملئذنة
والعقد واحملراب والزخرفة واريها … هي اللبنات اليت بنت عليها العمارة اإللسامية جمدها وعظمتها … وان الفن املعماري هو
الشاهد األكثر أتكيداً والباقي حىت األن (االلولسي ،مجاليات األشكال املعمارية اإللسامية وانعكالسها يف الرلسم العراقي املعاصر،
ص.)2-1

Volume: 4

إن اجتاه الفنان املالم حنو الرقش والزخرفة حماولة حنو االختزال والاتشخيص فهو دائماً يبحث عن الروحي والقيم الظاهرة
يف أشكاله املرئية "فالفنان املالم يواجه الطبيعة لكي يتناول عناصرها ويفككها إىل عناصر أولية ويعيد تركيبها من جديد يف صيااة
مرحية عذبة توحي ابلاعادة بعيدة عن حماكاة الطبيعة" (االلفي ،الفن اإللسامي ،ص.)27-26
وعلى هذا قام بتحطيم أشكاله ماتخدماً يف ذلك الزخرفة اليت حياول ان يشغل هبا صوره الواقعية أو منحواتته وهو
بذلك حيطم أشكاهلا اخلارجية اما حتدثه هذه الزخرفة.ان فكرة الوحدة يف الفن العريب اإللسامي ومساته املميزة مل تتعارض مع تراث
وخصوصيات الشعوب واالمم املنضوية حتت لواء اإللسام ،بل ان اإللسام مكنها من تطوير نفاها ضمن أهدافه وتعاليمه وهذا ما
مييز قدرته على اجلمع بني الوحدة املوضوعية واملنهجية على الرام من تنوع البيئات اجلغرافية واملراحل التارخيية وتعدد األهداف
وتطورها على مر العصور"ان الفنون اإللسامية وليدة اإللسام ،فقد نشأت وتطورت وهنضت ضمن احلضارة اإللسامية وأن الفن
اإللسامي فن جديد ميتاز من بني مجيع الفنون بتنوع مصادره تنوعاً كبرياُ ،وابتااع افق املاحظة واالشتقاق ،كما ميتاز يف الوقت
نفاه بوحدة التعبري الفنية ،واليت منشؤها ان املالمني … كانت هلم قدرة فائقة على حتوير العناصر املشتقة ،وتشكيلها بصيغة
جديدة مل تكن معروفة أو متبعة من قبل ،واهنم أدخلوا اخلصائص الفنية ،وابتكروا من اآللساليب ،ما مييز أعماهلم بطابع خاص يعرب
عن وحدة اخليال الفين ،وحدة التفكري واملزاج واالهلام وكانت العمارة اول حقل ظهرت فيه هذه املواهب الفنية" (المد فكري،
حميط الفنون ،ص" )175
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وإضافة وحدات زخرفية هندلسية ونباتة وكتابية ،مما اضفى عليها مسة مجالية خاصة وجعلها يف مقدمة األشكال املعمارية"
(االلولسي ،مجاليات األشكال املعمارية اإللسامية وانعكالسها يف الرلسم العراقي املعاصر ،ص.)36
وقد كانت القباب تغطي ابلواح من الباط املزجج ،والستخدمت املقرنصات يف داخلها على عنق القبة من اخلارج وتضيف
القبة على البناء نوعاً من القدلسية والشموخ والعظمة .أما املأذن "فهي من اهم العناصر املعمارية املميزة للمااجد اإللسامية"
(بلقيس هادي ،اتريخ الفن العريب اإللسامي ،ص.)36
وقد تنوع أشكاهلا واحجامها من مكعبة والسطوانية وحلزونية وتعددت طوابقها وارتفعت اعناقها وامتشقت قوائمها.
اكتابت املآذن صفة اجلمال الروحي للمعاين الاامية اليت جاء هبا اإللسام كما اهنا كانت وال تزال العامة الدالة على وجود
املاجد فقد الستمد الفن اإللسامي جامه من الفنون الاابقة وروحه من الدين اإللسامي مما حدا به إىل انتقاء العناصر اليت
تائمه مما لسبق ألبراز تلك الروحية اليت حيملها الدين اإللسامي شكل( .)5

شكل ))5
ألن هناك نغمة السالسية وايقاعاً مشرتكاً يتكرر ابحلاح يف مجيع نواحي الوجود الطبيعي واحلياة البشرية يف املاضي واحلاضر"
(االلفي ،الفن اإللسامي ،ص.)9
وكان احملراب ايضاً ابتكاراً معمارايً وقد وضع يف جدار القبلة لتعيني اجتاهها وفكرته كانت عند املالمني منذ الانة الثانية
للهجرة أي منذ ان الستقر االجتاه يف الصاة حنو الكعبة وقد كانت ايضاً على أنواع عديدة منها حمراب جام ع اخلاصكي يف بغداد
شكل ( ،)6وتطالعنا األشكال املعمارية االخرى وهي العقود واليت كان من ضمنها العقد املدبب شكل .7

شكل ()6
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اما االعمدة والتيجان فقد كانت ايضاً على أنواع خمتلفة ومنها ما كان يوجد يف مدينة لسامراء شكل ( )8و شكل ()9

Volume: 4

شكل))9

شكل ()8

وخاصة ما تقدم هو انه نتيجة ألبتعاد الفنان املالم عن احملاكاة الطبيعة فقد اجته حنو الزخرفة أبشكاهلا النباتية واهلندلسية
(ولسوف نتطرق لألشكال الزخرفية يف الفصل الثالث) أو حماولة مزجها معاً وهو (االرابياك) وكذلك كان اجتاهه حنو األشكال
املعمارية واهتمامه هبا وألعطائها قيمة فنية مجالية إضافة إىل الرقش انظر شكل(10).

شكل ))10
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الفصل الثالث
إجراءات البحث
جمتمع البحث:-
يشتمل جمتمع البحث على التشكيات الزخرفية اإللسامية أبنواعها املختلفة.
عينة البحث:-
مت تعيني عينة البحث بصورة قصدية من جممل التشكيات الزخرفية اإللسامية وهي:
زخارف هندلسية
زخارف نباتية
زخارف خطية
زخارف أدمية وحيوانية
منهج البحث -:مت الستخدام املنهج الوصفي التحليلي.
حتليل العينات:
أمنوذج رقم )(1
قاعدة ماجد /مسرقند/اوزبكاتان
يتوضح لنا الشكل ابقواس رالسية مزينة اما الهناية من الزخارف اهلندلسية املختلة منها ذات
جنوم مخالسية ومثانية وعشارية وأبنواع خمتلفة ،وعلى الرام من الشعور ابلتعقيد عند تنفيذ هذه
الزخارف من قبل الفنان املالم إال اهنا عربت عن االهنائي يف احلياة ولملت خطاب مجايل
خاص لابتعاد عن مظاهاة اخلالق واعتماد الفنان على ألسلوب وقاعدة لتقايم الاطح إىل اجزاء
متااوية لتنفيذ هذا النوع من الزخارف مما يعطي االنطباع الهتمام الفنان املالم ابلشكل اهلندلسي نظراي وتطبيقيا فرتتيب األشكال
اهلندلسية لملت نوع من االيقاع والتوازن والرتتيب.
ان اجتاه الفنان املالم حنو الزخرفة هو حماولة حنو االختزال والاتشخيص فهو دائماً يبحث عن الروحي والقيم الظاهرة يف
أشكاله املرئية ،فكانت اهم مسات هذا الفن هو االعتقاد بقوة هللا وعظمته وانه مركز الكون فكل شيء يبدأ منه ويعود إليه وفق
رؤية ميتافيزيقية تعرب عن املطلق من خال هذه الزخارف اهلندلسية املكررة ،فتشكل منبعاً مجالياً فلافياً جتريدايً وكجزء مهم من
الشخصية اإللسامية وقد أعطت توافقا بني الشكل واملضمون وبتجرد للحياة بشكل هندلسي رايضي وامعان روحية أتملية هلذا
الكون " ،تتمثل الرؤية الفنية عند املالم ابالتصال مابني الاماء واألرض ،وظهرت هذه املعاين الفلافية ابندماج شكلني ميثان
الاماء واألرض ،امعىن إهنا تشكلت مابني املادة والروح ،فالنجمة الثمانية والشكل الثماين هو اندماج مابني مربعني ،يشكل املربع
األول"املاء واهلواء والنار والرتاب" ،ومربع آخر يشري إىل االجتاهات األربع" .عبد الناصر ،الرمزية الدينية يف الزخرفة اإللسامية،
ص.)111وهذا يعين توافق واندماج بني رمزية املادة ورمزية الروح ،وبني األفكار وحماولة الوصول إىل املطلق وبذلك تشكل
الوحدات الزخرفية حركة متتابعة فليس هناك بداية أو هناية متتعت ابلديناميكية.
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أمنوذج رقم )(2
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زخارف نباتية-لسامراء
كثريا ابنصراف املالمني إىل
العنصر النبايت يف الزخارف اإللسامية أتثر ً
تقليدا صادقًا أمينًا ،فكانوا ياتخدمون اجلذع والورقة لتكوين
الطبيعة وتقليدها ً
زخارف متتاز اما فيها من تكرار وتقابل وتناظر ،تدل على لسيادة مبدأ التجريد
والرمز يف الفنون اإللسامية وأكثر الزخارف النباتية انتشارا يف الفنون اإللسامية
األراباك ،وقد عمت هذه التامية حىت كادت تُطلق على كل الزخارف
النباتية اإللسامية ،ولكن احلقيقة أن األراباك هي الزخارف املكونة من فروع
نباتية وجذوع منثنية ومتشابكة ومتتابعة ،وفيها موضوعات زخرفية مهذبة ترمز إىل الوريقات والزهور
احليز اجملرد الفين اجلمايل يتحول إىل بنية متجزئة ومشبعة ابلضوء وتكوين مناخات ضوئية روحية تتنقل بني الااكن
واملتحرك والفنان املالم حياول خلق ماتوايت على لسطح اخلامة وأي تغري يف الضوء الااقط يعطي نوع من التغري يف الولسيط الفين
ويعطي اإلحياءات التعبريية ومن مث االرتقاء إىل البعد الباطين والروحي ،التجزئة يف الزخرفة ولسقوط الضوء الطبيعي عليها تعطي
اإلحااس مجاليا ابلتوازن الكوين والوصول إىل ماالهنائية الشكل ويشكل النور عنصر ألسالسي للتوافق الروحي واملادي ابجلمالية
العربية اإللسامية واما إن حماولة التعبري عن املطلق يتوصل الفنان عندها إىل أمسى وأرقى حاالت التجريد الروحي ،هذا االنفتاح
الكامل لألشكال املتكررة واملتجاورة إىل ما الهناية اعطت نوع من التحكم اجلمايل يف درجات االنعكاس للضوء من حيث القوة
واالنتظام فشفافية النور تنشا عاقات روحية عميقة متثل التقابل بني املرئي واخلفي ،وهي حالة من أإلحااس والتعبريات املادية عن
الروح والتولسع يف احليز املكاين ،فالفنان املالم واجه الطبيعة وعناصرها وقام بتفكيكها إىل عناصر أولية واعادة تركيبها من جديد
يف صيااة بعيدة عن حماكاة الطبيعة" ،وعلى هذا قام بتحطيم أشكاله ماتخدماً يف ذلك الزخرفة اليت حياول ان يشغل هبا صوره
الواقعية أو منحواتته وهو بذلك حيطم أشكاهلا اخلارجية اما حتدثه هذه الزخرفة"( .احلايين ،منابع الرؤية يف الفن ،ص.)49
أمنوذج رقم )(3
اخلط الكويف
يظهر لنا الشكل الزخريف الكتايب حاما خطاب فين مجايل منتظم ،فالفنان املالم
وجد يف الوحدات الزخرفية الكثري من املعاين املتعددة اليت الميكن ان تظهر مغزاها باهولة،
فلها أعماق حمملة اماببات الهنائية ،فاملتأمل لتكرارها جيدها انية ابملعاين والرموز ،فبالنابة
للزخرفة الكتابية كانت هلا من األمهية حيث مت تنفيذها على اجلدران والكتب وحىت على
لسطح االنيات اخلزفية فالزخرفة الكتابية لملت مضمون واضح ،واملضمون يف الزخرفة
اإللسامية يف الفن يرتكز إىل رموز حتتويه وتعرب عنه بشكل واضح للمتلقي.
ومن هذا املنطلق لمل الفنان املالم الزخرفة اإللسامية رموزاً فنية متتلك القدرة الذاتية
على التأثري يف النفس البشرية ملا فيها من قيم مجالية تدخل يف املادة اليت تكون الرمز الفين
لسواء على قطعه جلد أم على جدار ،هلذا حاول املزخرف املالم ان ينشئ من خال أعماله اإلبداعية صورة للعامل املطلق ابلستمرار
وهي هبذا انعكاس للفكر اإللسامي ،الزخرفة الكتابية اإللسامية تعد دعوة صرحية إىل التحرر من املادايت والتطلع إىل ما وراء
املادة ..حبثا يف مسو الروح والوجدان بعيداً عن العامل االرضي الزائل والنفاذ إىل آفاق رحبة الاماء ..فالفنان املالم يرتقي ابلزخرفة
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اإللسامية صعوداً إىل التشخيص والتجريد يف ان واحد ،فالتكرار هنا حيدد رايضياً يف أوضاع وحجوم وهيئات متعاقبة يف البعد
الثالث يف ماتوى النظر وهو حمدد خبط أفقي ،فتاتقر احلروف مع بعضها لتشكل نوع من التالال املتنالسق حاما ناقا زخرفيا
متناام مع الاطح الذي مت تنفيذ هذا النوع من الزخرفة عليه.
لقد شكل الفنان املالم أبشكاله اإلبداعية وحدة مجالية مميزة معربة عن عظمة ووحدانية اخلالق جل جاله ،فعمد إىل
الستخدام الزخرفة الكتابية أبلسلوب فين مجايل وبصيااة ذات تنالسق واضح فكان ذلك لكي يعرب عما يف نفس الفنان املالم من
اميان واضح بتوحيد هللا لسبحانه وتعاىل ولكي يبتعد عن كل ماهو تشبيه للطبيعة أو تشبيه خللق هللا لسبحانه وتعاىل ،حيث يظهر
لنا الشكل وهو مقام إىل عدة حقول افقية وحيتوي كل حقل على زخرفة خطية وحاب اخلط الكويف.
اجته الفنان املالم ابحلرف العريب من شكله البدائي إىل شكل فين زخريف رائع ومل يعد له حد يف التفنن واإلبداع ومل يتخل
عن وظيفته قط ،حيث اصبح ميثل صيغة فنية جمردة ال ترتبط ابملعىن بذاته بل بصفته القدلسية اليت اصبحت مجالية تبعاً جلمالية
احلرف ذاته ،الذي تزداد مكانته الفنية كلما يزداد بعده عن وظيفته البيانية.وقد ادى اخلط الكويف وبعض أنواع اخلطوط العربية
وظائف زخرفية مهمة يف هذا اجملال ضمن أشكاهلا ومرونة حروفها الرائعة والبالغة االتقان والدقة ،فنجد ان احلروف العربية تاتمد
زخرفتها من تنالسق احلروف وحدها ،فالفنان املالم وظف عناصر زخرفية مجيلة من رؤوس احلروف ولسيقاهنا ،وجعل للحرف العريب
أشكاالً متنوعة وبديعة لسواء بشكلها اهلندلسي أو الزخريف ،فكتبوا احلروف على أشكال دائرية وعلى مربعات وعلى أشكال الطري
والزهر ولساعده على ذلك طبيعة احلروف العربية وطريقة اتصاهلا .ان احلروف العربية املنقوشة على املااجد وداخل وخارج املشاهد
املقدلسة اصبح هلا وظيفة رمزية ..تؤكد قوة اإللسام وروحانيته ،وكانت تلك الوظيفة الرمزية هي اجلانب االجتماعي للفن العريب
اإللسامي بشكل عام ،مع التأكيد على قدرة الفنان املالم على إضفاء املاحة الفنية للتكوينات احلروفية والزخرفية إىل جانب
العطاء الروحي الذي يقدمه اإللسام.
أمنوذج رقم ))4
زخرفة أدمية وحيوانية
يظهر لنا الشكل الزخريف اخلشيب أبشكاله األدمية يف اجلزء
العلوي وتوزيع املفردات األدمية بطريقة متنالسقة ومتقابلة مع
الستخدام بعض الوحدات الزخرفية النبايتية ويف احلقل الافلي
يوجد أشكال حيوانية وبشكل واضح متثل طري احلمام وايضا
بوضعيه التقابل والتناظرمع وجود بعض الزخرفة عن طريق اخلطوط
امللتوية واحللزونية ،الفنان املالم مل يهتم ابلتعبري عن األشكال
األدمية واحليوانية تعبريا مقصودا به ذات اإلناان واحليوان ولكنه
الستخدم هذه العناصر كوحدات زخرفية حبتة هلا قيمتها الفنية.
وتبدو األشكال قد جتاوزت املألوف لاعي الفنان إىل حتقيق وحدات زخرفية متنوعة .كانت الكائنات احليّة ولسيلةً تاتخدم
كوحدةٍ يف األعمال الزخرفيّة ،اختذها الفنانون قدمياً كأحد األشكال األلسطوريّة ،وألن الستخدام الكائنات احلية ولسيلة للتصوير
يُعترب شكاً من أشكال الوثنيّة ،فقد راب الفنانون املالمون ابلبعد عنها واتباع ألسلوب التحوير والتجريد يف تنفيذه هذا النوع من
الزخرفة ألن متثيل الشكل احليواين والبشري بشكله الواقعي كان اري حمبب عند اإللسام.
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الفنان املالم مل يكن يتجه كثريا حنو األشكال األدمية واحليولنية لكن جند يف هذا الشكل الزخريف نوع من اجلمالية
الواضحة من خال هذا التناظر الامتناهي واملطلق ،فالزخرفة بكل أنواعها تبتدا من نقطة والتنتهي مما جيعلها تتام اباللستمرارية
وهذا الشيئ واضح للعيان عند املتلقي ،ويظهر ايظا يف هذا الشكل بااطة يف تنفيذ األشكال األدمية حيث من الواضح لنا وجود
اثنني من الرجال وهم بوضعية احنناء لواحدة من اقدامهم بينما مت االرتكاز على القدم االخرى وكاهنم يقومون بتادية فعالية معينة
من خال هذا التقابل الواضح.ويبدو نفس الشيئ يف تقبل احلمامات وكان هناك نوع من اخلطاب فيما بينها صااه هذا التقابل
والتناظر والتماثل لتوصيل فكرة ذات رلسالة مجالية ال متناهية وهو اتقان هذا النوع من الزخرفة بعيدة عن جتايم الطبيعة احلية أو
تصويرها مما لملت صيااة زخرفية أمتازت به الفنون اإللسامية ،وبذلك مل تكن الكائنات احلية ااية وتعبريا مقصود به ذات
اإلناان واحليوان بل كانت ولسيلة حىت ميكن الستخدامها كوحدة زخرفية هلا قيمة مجالية فنية فإضافة إىل األشكال املختزلة األدمية
واحليوانية نفذ الفنان بعض األشكال االلسطورية واملركبة الهنا اتفقت يف تركيبها يف االبتعاد عن احلقيقة ومطابقة لصيغة التجريد اليت
اعتمدها الفنان ضمن اجملال الزخريف.
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النتائج
-1اخلطاب اجلمايل يقوم على فلافة الفنان املالم من حيث االعتقاد با هناية الوجود ،فاملالم يرى هللا هو مركز الكون وكل
شيء يبدء منه ليعود أليه .
-2االبتعاد عن متثيل الطبيعة و تقليدها.
-3االهتمام ابلزخارف املتوالدة واملتناظرة اليت تتمركز حول عنصر لتدور وتعود إىل نفس التكوين.
-4الفن اإللسامي نفعي ابلدرجة األوىل ويف الوقت نفاه لمل صيااات مجالية.
-5اتضح اهتمام الفنان املالم ابلزخرفة اهلندلسية بشكل ابتكاري الستندت على أشكال خمتلفة من املربعات واملثلثات والدوائر
املتمالسة واألشكال املتقاطعة بصيغة مجالية خالصة.
-6العناصر النباتية مصدرها فروع النبات واوراقه وازهاره ولكن أبلسلوب حمور.
-7الستفاد الفنان من ظاهرة التنوع والنمو والتفرع للنبااتت أبشكاهلا املختلفة اليت ترلسم بصورة متالالة ومتصلة من زخارف
ماتمرة ومتفرعة.
 -8الستخدم الفنان املالم اخلط العريب يف الزخرفة والتزيني ويف بعض االحيان أدخلوا عناصر نباتية يف انتهاء احلرف.
-9مل يهتم الفنان املالم بتصوير وتقليد الطبيعة حرفيا لذلك الستخدم الزخارف واألشكال األدمية واحليوانية كوحدات زخرفية هلا
قيمتها اجلمالية.
-10اشتهر الفن والرتاث اإللسامي إضافة إىل الزخارف بفن الكتابة والتصوير وفن العمارة وفن اخلزف واريها من الفنون اليت
مجلت الطابع اجلمايل.
التوصيات
ضرورة االهتمام ابعادة اتهيل وترميم الرتاث اإللسامي للحفاظ عليه.
جيب توثيق األشكال الرتاثية وخصوصا الزخارف وذلك نتيجة العثور على العدد القليل من املصورات اخلاصة ابلبحث.-الستمرا ر الباحثني وطلبة العلم يف درالسة الزخارف خصوصا وأبنواعها ملا هلا أمهية كبرية لتعبريها عن املطلق والامتناهي.
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