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بيان

هذه عىل عنانه كلُّ ينفسح لم أفق استرشاف حاولت أني وظني للفكر، سنحت لفتات هذه
أنبتتها التي البيئة يف — التبرصوالتفهم عند — اإلسالمية اآلثار تركِّز فقلَّما بعد. الصورة،
بمقاصد عالنية، أو ا رسٍّ مرشوطة، هي ورًؤى، ُمنًى والئُد الفن أصول أن مع وأنمتها.
امُلخطَّطة، األشكال وراء ما استشفاف إرادة تلطُّف، يف هذه إىل الرجوع من بد فال وعقائد.
كبرية ِملَّة تلقى أحسبك وما مستطري. مستحكم سلطان ذات يد للبيئة كانت إذا سيما وال
وتوثيق دينها، ألرسار سكناتها تُسِلم العمران، من والدقيق باللطيف فأَِنَست ت، تحرضَّ

وأوثقت. اإلسالمية امِللَّة أسلمت ما فوق فروضه، بأحكام إشاراتها
يعرضها أن لصاحبها أُريد ثم آٍن، يف والفرنسية العربية باللغتنَي ُقيِّدت اللفتات هذه
لآلثار الفرنيس املعهد يف ا ِشقٍّ منها فعرض الدراية، أهل من جمهور عىل الفرنسية يف
يف بباريس، اللوفر متحف يف ا ِشقٍّ ثم ،١٩٤٧ سنة يونيه من الخامس يف بالقاهرة، الرشقية
حظها ُرزقت أن بعد املتوافَقني، يْها نَصَّ يف ذي هي وها .١٩٤٨ سنة نوفمرب من السادس

اإلضافة. من
اليسري، اإلنشاء مخرج فيخرجه العربي، النص نسج من يُرخي هل املؤلف تردَّد وقد
بثقافة يجمل ال اإلرخاء ذاك مثل أن رأى أنه غري تدقيق. يف التغلغل خصائص يحرمه بأن
بضاعة خفة إىل يصري الذي لألسلوب، نشاط غري عىل عندنا امُلتشوِّفون أنصارها أصبح
األدب يتجاذبها التي املطالب معالجة يف مقول ترداد أو صناعة، بهرج أو أداء، فضول أو

املرتف. والعلم املرهف
الفلسفة مصطلح من هي ألفاظ تُستعَمل الباب هذا يف التعبري أداة تستقيم ولكي
طريق من للمؤلف وقع مما وبعضها متعارف، متداول األلفاظ وبعض تارة، والفن تارة
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تتالحق األلفاظ جملة إن ثم باألمس. أو اليوم مجتهًدا استنبطه مما أو والتنقيب، املطالعة
واإلفادة. التيسري ألجل -فرنيسٍّ عربيٍّ مرسد يف

وعرشين سبعة األلواح وتحوي فيها، النصان فيشرتك األلواح تقع املرسد هذا وبعد
الرسالة. هذه مع للعيان فتبدو مطوية، كانت طرفة وعرشون ثالث منها ًرا، ُمصوَّ أثًرا
ويف الفرنيس. بالنص الالحق التزاويق جدول يف الطرف أوصاف املتقيص القارئ ويجد
األثر كان إذا إال بالفنون، املشتغلني أقالم تحت النتشاره امليالدي التاريخ اعتمد األلواح

اليسار. إىل اليمني من ُمنساق األلواح ترتيب إن ثم الهجرية، بالسنني التاريخ معلوم
القارئ يصيبها مصادر إىل وتهدي تعليقات، إىل ترجع أرقام النصالعربي مجرى ويف
ت ورقَّ اإلسالمية، الحضارة فيها نرضت أيام إىل تنقلب وثائق فهنالك النص؛ ذيل يف الطَُّلَعة

اليوم: حتى املخطوطات بطون يف دفينة ظلت الوثائق وثالث العربية، حاشيتها
بأن تشهد وهي للهجرة، الرابعة املائة أهل من الفاريس، عيل أبو األوىلصاحبها الوثيقة
«عىل املؤلف عهد يف العلماء إجماع عند حكمه يجري إذ ُمقيَّد؛ اإلسالم يف التصوير تحريم
والوعيد هللا، من الغضب يستحقَّ «لم ذلك غري صنع فَمن األجسام»، تصوير هللا صوَّر من
جناحها إطالق يف فيزيد الفنية، نهضتنا يََدي نصالفاريسبني يتقدَّم وهكذا املسلمني.» عند
الفيلسوف، الفارابي وهو صاحبها، فيها يُلمع نفسها، املائة من الثانية والوثيقة الوثَّاب.
فمقتطفة الثالثة ا وأمَّ أحيانًا. للنفس النفع جليلة الخاطر، يف الوقع رشيفة رات امُلصوَّ أن إىل
ف تَرصَّ أن بعد السابعة، املائة يف املتوىف قايضبعلبك بن ر للُمظفَّ النفس» ج «مفرِّ كتاب من
اللطيفة النفس النفعاالت رشح الوثيقة هذه ويف املرَّة، ابن له يقال مغمور طبيب الكتاب يف
يف الداخلة املسألة هذه أن التوارد عجيب ومن اغتمام، وإما ابتهاج فإما األلوان، بأصناف

الغرب. علماء اآلن يشغل مما األعضاء بوظائف املتصل النفس علم
تسوق للجاحظ، «الحيوان» كتاب يف منشورة فقرة املطوية الوثائق هذه جنب وإىل
ما إىل الغيب بلحظ يُلمح فكأنه ُمْستطَرَفة، ُصَوًرا تخيَّل إذا املسلم الفنان أن إىل الذهن

علم. إليها يبلغ لم أشكال من القدير الَعِيلُّ هللا يخلقه
الفائدة. ببعض الحارضة ثقافتنا عىل يعود ما ذلك كل يف ولعل هذا،

فارس برش
املرصي العلمي املجمع أعضاء من
الرشقية لآلثار الفرنيس واملعهد
١٩٥١ أغسطس القاهرة،
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١

الوهم ومن نضارتها، وآتت اإلسالم، إبَّان مطلعها العربية العبقرية طَلعت الزخرف باب يف
تمثيل تكره كانت ألنها إرساف؛ يف به وتشبثت الباب، لهذا ت خفَّ أنها إىل أحد يذهب أن
السنة، َحَمَلة من الورع أهل يرويه فيما الرسول حرَّمه الذي التمثيل ذلك الحية، األشكال
األوثان، لعبادة الرجعة عن الناس َصدِّ إىل — يَقِصد ما أول — يَقِصد كان الذي فالتحريم
األدباء شهادات من طائفة هذا مصداق األوائل. العصور يف اإلسالمي الفن بتوجيه يستبدَّ لم
الَعدُّ يأخذها ال قائمة آثار بجنب (١ رقم الذيل الفاريس عيل أبي كالم (اطلب واملؤرِّخني

النماذج). بعض األلواح (يف
الفن ببهجة عنفت أن إىل بالجملة، التأثري محدود العربية البلدان يف التحريم بات وقد
وواطأ للهجرة. السابعة املائة حول خاصة، الشام ويف مرص يف املتشددين َهبَّات من هبَّة
الحضارة فأذاقوا بغداد، روا دمَّ يوم الفن برياض اآلثمة التتار سنابك َفتَكت أن العنف ذلك
إذ فارس؛ سوى التحريم حرج من يفلت كاد ما ثم مثِلها. يف قطُّ اإلسالم دخل ما بَلِيَّة
إن حتى الطليق، الفن برياض تنعم فمضت الغشوم، الطوراني النري من بنجوة ظلَّت
اتفق إذا — تقادم وإن — إسالمي أثر كل أن مون يتوهَّ العهد لهذا بالطَُّرف املولعني أكثر
املذهب سليل هو فإنما والحيوان، اإلنسان أشكال ليرتجم التخطيط براعة يتخطَّى أن له

اإليراني.
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٢

من عنه، وأعربِّ «األرابسك»، اآلثار علماء يه يُسمِّ ما َطيَّات يف كامن العربية الزخرفة لُبَّ إن
«الرَّْقش». بكلمة االجتهاد، باب

االعتداَل ويقيم خفية، الطبيعة تُمدهما ثابتنَي، عنَرصين الرقش يف تتبنيَّ أن املمكن من
والعهود، األمكنة اختالف أوضاعهما من يُحوِّل ثم رهيف، دفني باملناسبة إحساٌس بينهما
تأويل جهة فمن العنرصان؛ وأما الشكل. جانب ويف الحجم جانب يف متصل ارتقاء بفضل
الخطوط استغالل جهة ومن .(١ (اللوح ِهزَّة كله تأويًال والساق، الورقة سيما وال النبات،

.(٢ (اللوح ر التصوُّ يجريه استغالًال
التدقيق هيئة يف يربز والثاني العبث. كأنه يظهر األول مبدآن: العنَرصين وراء ومن
من املعارصين تعبري حد عىل و«الَخيْط»، «الرَّْمي»، طريقتان: تخرج هنا ومن الهنديس.
الورقة تفرش أو بَخيْط، الخطوط تُنظِّم ناع الصُّ يد (كأنما خاصة دمشق يف الصناعة أهل
يف يلتقيان أنهما حني عىل الظاهر، يف يتنافران املبدآن وهذان الرَّْمي). طريق من والساق

واملالبسة. التعانق حتى يأتلفان هما بل الشعور، إىل التمثيل يضم عجيب اتفاق
ثمرة فالرقش هذا؛ النقاد من قوم زعم وإن العبث بََدوات من الرقش ينحدر أن وبعيٌد

َهَلع. عىل يختلج ِمذعان وتوقان منقاة، ثمرة اإلسالمي؛ التوقان
ويف واحد، آٍن يف َسْعيه وغاية جذبه مصدر فاهلل ِهللا؛ إىل بكيانه يتوجه أن املؤمن عىل

.(١١٥ (البقرة: ِهللا﴾ َوْجُه َفثَمَّ تَُولُّوا َفأَيْنََما َواْلَمْغِرُب ُق اْلَمْرشِ ﴿َوهلِلِ القرآن:
.(٣٨ (الروم: اْلُمْفِلُحوَن﴾ ُهُم َوأُوَلِئَك ِهللا َوْجَه يُِريُدوَن ِللَِّذيَن َخرْيٌ ﴿ذَِلَك أيًضا: وفيه

يردِّدهما. اإلسالم كتاب يفتأ ال معنيان هذان
مرمى يفوت مطلق، تنزيه يف بنفسه قائم هو حيث من لعباده، مخالف ِجدٌّ هللا أن عىل
املالِذ نهاية ال عن تبحث تنفك ال إذ راحة؛ تجد ال الَحيِّز إدراك قوة إن هذا وعىل ، الِحسِّ
برؤيا مشغولة املتناهي، البرشي العجز حدود يف — وعي غري عىل — تتنقل وهي ، األجلِّ

َسِنيَّة.
الواقعية من ُعتَقت أن اإلسالم يدي بني املطاف بها آل وقد الرقشة، لُُدونة هنا من
تطمع أن لها يجوز وما منتًهى، وال لها مبتدأ فال الفارسية، الصالبة من وَخلُصت الهلينية،
تبتدئ منه ،(٣ (الحديد: َواْآلِخُر﴾ ُل اْألَوَّ ﴿ُهَو الذي هللا هللا، وراء تسعى ألنها منهما؛ أحد يف

املسببات. تنتهي وإليه األسباب،
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تلتوي، الحال أكثر يف وهي متوترة، وتارة تارة، دوَّارة الرقشة ترى اللدونة وبفضل
ما تبلغ أن وهيهات ملل، بال ماضية فهي له؛ حد ال ما أبًدا ووجهتها البُْهر، يدركها وقلَّما

للصرب. ُمنقاًدا يرتنَّح إيقاع شأن فشأنها إليه، تهدف
أو أحيانًا، فجأة يقفان السطوح، انبساط وكذلك وأوراقه، بوروده الِعرق التفاف إن
يرىضااللتفاف أتُرى امَلنَْمق، تستقبل التي الساحة أطراف عند الحواجز عىل حتًما يتكرسان
أضالعه، تلتحم فال السطح وأما مداته، تختتم فال العرق أما ! كالَّ الهزيمة؟ بهذه واالنبساط
قلب يف وإما انثنائة، رأس عند إما نشاطه، َفَوران يف وهو له، امُلقدَّر املدى إىل يصل كلٌّ بل
من لعلك الخالء؛ يف وراءه تَِثب أن إىل فيدعوك االندفاع الستئناف ب يتأهَّ كأنما اشتباكة،

الواقع. قسوة صدمته جوالنًا تُالحق املقالق التَّخيُّل طريق
ومريح، رزين «الخيط» رقش مع وهو ، وُمحريِّ َطيَّاش «الرمي» رقش مع واالندفاع
ويتناول اإلفريز، إىل ويثب الرواق، ويعلو العصاب، ويكسو امِلهاد، ينفرشعىل النوَعني وِكال
مكارسها فيحكي األَْكِسية، يف حتى يتعرَّج أن ة الِهمَّ به وتبلغ الفراغ. عىل ويهجم الَعَرىض،
َمشغَلة املؤمن دون املستغلق الغيب أفق أن تنبئك الخط يف مشت نشوة تلك وأطواءها،

لذَْوقه. دائمة
أن هيهات ولكن ش، يَُرقِّ وهو الفنان يدي بني تسرتخي الطبيعة حدود أن شك ال
لرسيرة إال َطواِلعه تنكشف ال الذي املجهول املجهول؛ مسابح إىل الظامئ الفن يرتوي
الرقش، يولِّد الذي هو حانًا» «َرسَ تخالف الحال وهذه ْكر، والسُّ ْحو الصَّ بني حال توزَّعتها
يُقبلوا أن للمتصوفة خطَر كان ولو رفيف، ه ِرسَّ يأخذ ال مجاله، الذهن إن حيث من لكنه
انحباًسا، وأقل تسايًال، أكثر رقًشا تأملت لكنت والرقص، املوسيقى عىل إقبالهم الرسم عىل
من تتذبذب مستبعد، جو إىل به فهفت هفاتها، يف تْه لفَّ َليِّنة ريًحا كأن فشيئًا، شيئًا يتوارى

باستحضاره. الصيني امِلرقم تفرَّد الذي الجو وهو الخاطر، هواجس حوله
الذي هذا املجرَّد»، «الفن قارب الرتاصف سلطان من أفلت متى خاصة والرمي هذا،
النوع أعني فلست نوَعني، عىل وهو باريس. يف سيما وال أوربة، يف املتظرِّفون اآلن به يفتتن
وراء تائهة العالم، منظورات عن خارجة ِبنيات اخرتاع إىل املعقول ر التصوُّ عن يحيد الذي
لة املحصَّ األشياء تخفيف إىل يعمد الذي أعني بل املتوارثة، والوجدانيات املتوترة املدلوالت
جاء كأنه يبدو نظام يف تُرتَّب عنها، ُمنِبئَة معتدلة بخطوط مكتفيًا فيُفرِّغها الواقع، يف

اإلفرنجي). الغالف تزويقة (انظر اعتباًطا
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٣

إىل هللا أوحى بها: ُمعلًَّقا جاء هو أو — stylisation أريد — االقتضاب ُولِد الرقش وبجنب
ِبِه َفاْختََلَط َماءِ السَّ ِمَن أَنَْزْلنَاُه َكَماءٍ نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة َمثََل َلُهْم ْب ﴿َواْرضِ الكلمة: بهذه رسوله
عند الدنيا الحياة أن والتحقيق .(٤٥ (الكهف: الرِّيَاُح﴾ تَذُْروُه َهِشيًما َفأَْصبََح اْألَْرِض نَبَاُت
يضمحل متاع وهو سرتى. كما الغرور»، «متاع سوى فيها وليس «زينة»، الصحيح اإلسالم

.(٦٠ (القصص: َوأَبَْقى﴾ َخرْيٌ ِهللا ِعنَْد ﴿َوَما هللا، يَدِي بني الذي بإزاء وينحل
الزائلة، املقاصد ميدانه وإنما ة، وِخفَّ يفرسعة املبارشة باإلحساسات يُذكِّر االقتضاب إن
إِنَّ النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا يَّة: الِحسِّ التسويالت ترك عىل ُحِملوا قوم يراها كما متاع، زينة يُربزها
اْلَحيَاِة َمتَاَع أَنُْفِسُكْم َعَىل بَْغيُُكْم ﴿إِنََّما .(٥ (فاطر: نْيَا﴾ الدُّ اْلَحيَاُة تَُغرَّنَُّكُم َفَال َحقٌّ ِهللا وَْعَد
خط َطْرِح أو ة جسَّ أو نقطة بوساطة إال التسويالت تُقيَّد ال ذلك من .(٢٣ (يونس: نْيَا﴾ الدُّ
وفحواه امُلقطَّعة، الحروف من متصل سلك كأنه ومجراه التعبري فيجيء هيئة، تزوير أو

ُمضَمرة. معاٍن تنظمه ِعقد كأنه
فساًدا. أقل نسُجه كان ما منها يلتقط أن له يتيرس حتى املادة أجزاء الفنان يتصفح
الشبهة عىل فتنمُّ مسحاء، مبتورًة فتبدو وتضمري، اقتطاع من تعانيه ما املادة تعاني وهكذا
،٣٢ (األنعام: َوَلْهٌو﴾ ﴿َلِعٌب إال فيها الحياة ما تفه، أيَّما تفهة دنيا يف ماهيَّتها تالبس التي

أخرى). ومواضع
يطمسها، أو التشكُّل ِقيَم يمسخ وهو ويتفكَّه، ى يتلهَّ ناع الصَّ الفنان أن ريب وال
ِغشَّ ال فنيٌّ لعب ولكنه َلِعب، إىل جميًعا تسرتسل اللواحق وجملة والعمق، والحجم فالرسم
كيفما وتجيء تذهب مسترتة لوائح من بإشارة الساذجة األنامل جرأة عنده ف تترصَّ فيه،
الثابتة الِفْكر هضبات من ينحدر االبتداع فكأن ٤ب). ٤أ، اللوح ٣ب، ٣أ، (اللوح شاءت
حقيق أسلوب هذا الدنيا، بمظاهر الجوهر نفاسة يف دونه هو بما متورع، غري يظفر، لكي
،١٩٢٧ سنة املتوىف التكعيبي، املذهب زعماء أحد جري»، «جوان ر امُلصوِّ بإرادة ينبئ أن
حاصل هو الذي أبلغ حتى املجرد من أذهب «أنا جري: قال ه، ألُمِّ أندليس بل إسباني، وهو

الواقع.» يف
َكِرَه وادع ابتهاج سطورها يف يمرح سكرى، إمالءًة يميل الفني اللعب ذلك إن ثم
الطرب هذا عنفوان تجد وأنت ٥ب). (اللوح جملتها عىل االستيالء فرفض باملادة. اإلحاطة
ر امُلصوِّ صنعها كثرية ألواح يف حدس، به ينبض لم بما التلذذ هذا املبتكر، االقتضاب إىل
األندلس، يف ُولِد الذي بيكاسو ٥أ)، (اللوح العالم آفاق يف الصيت الطائر «بيكاسو» اإلسباني
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فيتمادى املعهودة، مبانيها عن الفن ِصيَغ تحريف من يََكلُّ وال َكلَّ وما ،١٨٨١ سنة َمْلَقة يف
شهوة وهي مزاجه، يف ُركِّبت التي الزينة لشهوة الواقع يف الحاصلة األشكال تسخري يف
بأنوار يستصبح ال قلق أنه إال النفساني، القلق من يخلو ال وجداني رسم يف تتمثَّل جامحة

السماء.
البالغ التجسيم األشكال تجسيم عن الفنان يرصف العربي-اإلسالمي واألسلوب هذا،
إبراز يف يتمادى ال ُعْري فيها التي والصورة النتوء، إىل يومض بأن يقنع فرتاه الوثيق، أو
واهية إضافات سوى التحقيق عىل هذه كل فما بينة. وثبة وال خرجة وال نربة ال مالمحها:
أَنََّما ﴿اْعَلُموا الباطل: به يحيط َكْون بفضول تلحق «زينة» مخايل هن إنما خارجية،
نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة َفَمتَاُع ءٍ َيشْ ِمْن أُوتِيتُْم ﴿َوَما ،(٢٠ (الحديد: َوِزينٌَة﴾ َوَلْهٌو َلِعٌب نْيَا الدُّ اْلَحيَاُة

.(٢٤ (األعراف: ِحنٍي﴾ إَِىل ﴿َوَمتَاٌع ُقْل: ،(٦٠ (القصص: َوِزينَتَُها﴾
الرتويح. غايته فنٍّا تولِّد فهي الزينة، رضوب من رضبًا مة امُلجسَّ األشكال كانت وإذا
ال إذن، الفن مآل معانيه، بأرشف فالعبث، تنميق؛ إىل التشكيل انقلب الطريق هذه ومن

قبل. من هذا عكس النقاد قال وإن مصدره،

٤

«مخالفة هو الحارض، اإلفرنجي الفن يف غالبًا مذهبًا يساير التشكيل من النمط هذا
مصدره النمط هذا بأن وذلك البرشية.» الخصائص «محو من عنه ينشأ ما إىل الطبيعة»
الطاقة َطيِّ يف الرغبة وكذلك ولشبهتها، لحقارتها العالم مظاهر من الفرار عىل العزم

.(٧ اللوح ،٦ (اللوح بالطبع تجريدي هو إنما أداء تحت البرشية
الفن يف — جميًعا تأتي أن هيهات تحويله، أو تخليعه أو برته أو الشكل هدم أن غري
إطالق مع الغريزة تحرير يف طامع الحياة، مرح عن منقبض تدبري وراء من — اإلسالمي
تتلقاها ما نحو عىل والشناعة، واالعتالل والفجيعة العدم صور تتلقى يدعها حتى قواها،

باريس». «مدرسة أنصار الغرب، يف امُلحَدثني رين امُلصوِّ من طائفة غرائز
يف مستقرة ِنيَّة تستدعيه إنما البرشية الهيئة أصول عىل اإلسالمي التصوير خروج إن
فالسفة العالم قلب يف ركَّزه الذي اإلنسان املطلق، اإلنسان بعظمة االستهانة مبعثها الطبع،
دوا ومجَّ البرشية، منزلة موا َفخَّ الذين أولئك الناهضة، إيطالية يف والفن األدب وأهل يونان،
األشياء «مقاس جميًعا معهم اإلنسان فجاء ومنحوتاتهم، راتهم ُمصوَّ يف اح الوضَّ الُعْري
هللا أن جرم ال َطط: الشَّ هذا ينكر أن إال اإلسالم يسع وال «بروثاغورس». قال كما كلها»
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تَْفِضيًال﴾ َخَلْقنَا ْن ِممَّ َكِثرٍي َعَىل ْلنَاُهْم امليزات،﴿َوَفضَّ من بجملة هم فَخصَّ آدم، بني كرَّم
ِهللا﴾ َفِمَن َحَسنٍَة ِمْن أََصابََك ﴿َما هللا: من محض فضل التكريم هذا ولكن ،(٧٠ (اإلرساء:
إذ بُقوَّته، اإلنسان ينله لم فالتكريم الوجود؛ نعمة الحسنات صدارة ويف ،(٧٩ (النساء:
فيدركه املوت ده يرتصَّ ،(٦٧ (مريم: َشيْئًا﴾ يَُك ﴿َوَلْم ،(٢٨ (النساء: ﴿َضِعيًفا﴾ ُخِلق
أن له، ربِّه تكريم يستحقَّ حتى بالوجود، الناعم لإلنسان بد وال .(٧٨ (النساء: يكون أينما
العاقد ،(٧٨ الحج: (تفسري جوانحه يف الكامن العدو فيناضل جهاده، حق هللا يف يجاهد
بعض قال كما الظلوم» وامُلتسلِّط الغشوم، «املِلك النفس هوى ذلك اآلثم، االضطراب عقد
َفِمْن َسيِّئٍَة ِمْن أََصابََك ﴿َوَما ربه: له قال وقد طبيعته، يُكرب أن لإلنسان فكيف الحكماء،
معه ،(١٩ (املعارج: َهلُوًعا﴾ ﴿ُخِلَق وقد إليها يركن أن له وكيف ٧٩)؟ (النساء: نَْفِسَك﴾
وإنه ،(٦ (العلق: ﴿َليَْطَغى﴾ وإنه وكيف ٤١)؟ (الروم: َواْلبَْحِر﴾ اْلَربِّ ِيف اْلَفَساُد ﴿َظَهَر
(العاديات: َلَكنُوٌد﴾ ﴿ِلَربِِّه وإنه ،(٦٦ (الحج: ﴿َلَكُفوٌر﴾ وإنه ،(٣٤ (إبراهيم: ﴿َلَظلُوٌم﴾
وذم عظيم، «سخط عىل يدل مما الدعوات» «بأشنع الدعاء نفسه عىل يجلب إنه حتى ،(٦

وغريه). البيضاوي تفسري ،١٧ (عبس: أَْكَفَرُه﴾ َما اْإلِنَْساُن ﴿ُقِتَل بليغ»
٦٤)؛ (غافر: ُصَوَرُكْم﴾ َفأَْحَسَن َرُكْم ﴿َوَصوَّ َحَسن: ريب ال فهو اإلنساني الشكل وأما
الشأن، ضئيل الظاهر الُحْسن هذا أن إال .(٤ (التني: تَْقِويٍم﴾ أَْحَسِن ِيف اْإلِنَْساَن َخَلْقنَا ﴿َلَقْد
ُصَوَرُكْم َفأَْحَسَن َرُكْم ﴿َوَصوَّ للمسخ: قابل الزوال، رسيع الباطن، الُحْسن بجنب الغناء قليل
ما جملة يف «فصوَّركم ا: ً ُمفرسِّ البيضاوي اإلمام يقول وهنا .(٣ (التغابن: اْلَمِصريُ﴾ َوإَِليِْه
أن والحق ظواهركم.» بالعذاب يَمسخ ال حتى رسائركم فأَْحِسنوا … صورة بأحسن خلق
عيل، اإلمام أصحاب من منقذ، بن ِبْرش قول هنا ومن .(٦٧ (يس: عباده مسخ عىل قادر هللا

والتبني»: «البيان يف الجاحظ روى ما عىل

وال��دِم ال��ل��ح��م ص��ورة إال ي��ب��َق ف��ل��م ف��ؤاده ونِ��ْص��ٌف ِن��ْص��ٌف ال��ف��ت��ى ل��س��ان

الفيلسوف يقول قرون وبعد وأغىل، أنفس هو ما ُقشارة سوى الصورة هذه فما
زجاج!» من ً ملجأ أحقَرها «ما الصورة: هذه يف نيتشه

يشوبه ال سليم، َكَلف ولكنه الطبيعة، بمخالفة َكِلًفا املسلم الفنان يكون وقد هذا،
املعارصين رين امُلصوِّ بعض عند الحال هي كما واالستخفاف، الفظاظة تعيبه وال اليأس
أن عىل املسلم الفنان مرقم تحضُّ املطلق اإلنسان بعظمة االستهانة أن وذلك الغرب، يف
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تلك اآللة، سكنات إىل تكون ما أقرب فريدها يصلبها إنه حتى الخلجات، ِقيَم يُحرِّف
ال االستهانة أن الشدة هذه يُلطِّف ولكنَّما رين، امُلصوِّ أولئك ألواح عىل الجامدة السكنات
عنوان الحياة فبسمة الحياة، بسمة تمحو املرسف الوهم تخاطيط تجعل حتى تتمادى

٨ب). ٨أ، (اللوح الغرور» «متاع من فيها ما ودليل «زينتها»،
له يَِعنُّ فال يواجهها تراه كذلك الطبيعة، وجه من يفرُّ املسلم الفنان ترى إذن أنت
واملواجهة الفرار كال ويف العلمية، املؤلَّفات تزويق عىل عكف إذا إال ويحاكي يحتذي أن هنا
أسميه ما وهذا ِصيَغه، ط يبسِّ أو مركَّباته يفكِّك وهو روح، فيه الذي اليشء الفنان يلقط
كربياء تأخذه أن بدل باالصطراف الفرح عليه يغلب املسلم الفنان أن عىل «االصطراف».
يف يجول ا عمَّ اإلعراب ه همُّ بل ذهنه، يشغل ُشْغل عن بالرتجمة يُعنى ال هو لذلك الَخلق.
به تجري طريفة، طراءة اليشء ثنايا يف سكب هادئًا منظًرا صنع فإذا اس، الحسَّ ِمزاجه
مشهًدا صاغ وإذا ٣أ). اللوح ٥ب، اللوح ،٦ اللوح ٩أ، (اللوح حر والسِّ عر الشِّ خمائل إىل
من جماعة تعقدها رقص حلقة مثل إىل الصورة وَجرَّ ُسباتها، من املادة أيقظ فائًرا
من روض يغذوه ما كثريًا تناسب، عىل هائج موسيقيٍّ ِحسٍّ بفضل يجرها هو الصوفية،
«بيكاسو» يزال وال ٣ب)، اللوح ٤ب، ٤أ، اللوح ٩ب، (اللوح الضمري بابتهاج تصدح ألوان
الحلقة تلك الخزف. صناعة إىل اآلن مال وقد أعيننا، تحت األلوان هذه ينرش اإلسباني
منحرف التشكيل من الرضب هذا ألن االلتطام؛ يف غاية َلتبدو الفنان رقابة تفتْها لم وإن
يتطلبه الذي االستعالء عن ندم، غري ويف علم عىل ينبو، إنه حيث من الواقع، مراسم عن

والحجم. املستوى وجوب

٥

تجرَّد مهما الحاصل، مظهرها حيث من ال املمكن، تركيبها حيث من األشكال الحت ربما
ممتنع غري ولكنه موهوم، عالم يف األشكال تدخل وحينئذ املحسوسة. الصفات من املظهر
َما َويَْخلُُق َوِزينًَة ِلَرتَْكبُوَها َواْلَحِمريَ َواْلِبَغاَل ﴿َواْلَخيَْل القرآن: يف ورد أما املسلم. أعني يف
التفسري إىل استناًدا — تَْعَلُموَن﴾ َال َما ﴿َويَْخلُُق قوله: وبفضل ،(٨ (النحل: تَْعَلُموَن﴾ َال
املتخيل، فسحة عىل تطل نافذة للفنان تنشق — (الذيل٢) الجاحظ ذكره الذي اللطيف
سذاجة يف أو استظراف يف ملطالب اخرتاع وإما متقادمة، آسيوية لصيغ اجتالب فإما
إىل يميل أصبح الذي «بيكاسو» عند تصيبه وذاك وهذا ١١ب). ١١أ، اللوح ،١٠ (اللوح

شاذة. هيئات يف الحيوان تصوير
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الوجود يف حاصًال ليس ما أو بال يف بخاطر ليس ما املسلم الفنان صاغ فمتى
ا رسٍّ املحدث وقلبه هذا البرشي، النطاق بحدود الفتانة، أحاجيه طريق من ح طوَّ املعهود،
َما اْلَخْلِق ِيف ﴿يَِزيُد ١٧)؛ (املائدة: يََشاءُ﴾ َما ﴿يَْخلُُق األعىل: سيده اقتدار يعظم أن يريد

.(١ (فاطر: يََشاءُ﴾
الطبيعة، تنكري إىل املحال بتصوير يقصد الفنان أن النقاد من ظن َمن أخطأ ولقد
املضاهاة عىل َجُرأ رآه إذا العقاب به يُنِزل الذي ربَّه»، «يخادع أن إرادة املخلوقات وتمويه
(األعىل: يَْخَفى﴾ َوَما اْلَجْهَر يَْعَلُم َُّه ﴿إِن هللا: بقدرة الجهل عىل يدل الظن هذا فمثل بصنعه؛
عن يزيغ أن له جاز إذا الناس من أحًدا أن والحق املعنى، هذا يف أخرى ومواضع ،(٧
َخرْيُ ﴿َوهللاُ ويمكر هللا، يدي بني يحتال أن عىل يقوى أن فهيهات هللا، خلقه ما تمثيل

.(٥٤ عمران: (آل اْلَماِكِريَن﴾

٦

بعضها األنواع فاختلطت فيها، استقر يوم التنميق، جهة إىل أنواعه جميع الفن جلب
املستعملة، املواد بحسب املتمايزة املناحي من يقتضيه ما عىل يختل تدرُّجها وكاد ببعض،
أمري أمر، له يَُردُّ ال الذي األمري كأنه التنميق أصبح وقد املطلوبة، املآرب بحسب وكذلك

أْب. والدَّ امَلضاء يف َشطَّ لقد السعي، دائب العزيمة، مايض اذ، أَخَّ اء، َوضَّ
قد وكان التأثُّرات، َجوِّ عن مرتدِّد غري اإلسالمي، الفن ل تحوَّ االنقالب هذا وعند
املعروف العربي األسلوب إىل الراجعة املنمنمات ذلك دليل متثبتًا، فيه فذهب إليه انحرف
إىل تقصد التي املنمنمات وهذه .(٣ (الذيل الفاريس التصوير لدور السابق بالبغدادي،
املوضوعات أثناء يف وتدس الحال، غالب يف حادة، واقعية تَنُرش يها وترقِّ الكتب تزويق
بني وما سوريا أرض توطَّن هلِّيني مساق من منبثقة أنها عىل صادًقا، ورًعا الدينية
مدته وقد — اإلسالم قبل — وهناك هنا وتبطح ماؤه، تراكب ثم ساميٍّا، فصار النهَرين
َفقان الدَّ انتهى حتى بخاصة، الرشقي املسيحي الفن ينابيع من َفَورات السنني مدار عىل

طراءة. ترفان وهما يديه، عىل فتجدَّد العربي، املزاج إىل
املوضوع أصول عن أو ذاته، يف املتاع حدود عن التفكري بها يبتعد مقاصد اليدين ومع
بني القائمة العالقات تهذيب عىل املرشفة القوة تهديها مقاصد النقش، استدعى الذي
املحض، اللذة وتتخطَّى بالوجدانيات، تفيض التي رات امُلصوَّ من طائفة يف التشكيل، أجزاء
الناقد الجرجاني، القاهر عبد إن وحتى الكاملة»، «األلحان منزلة أنزلها الفارابي إن حتى
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ِبدَع املأخوذ: السامع ِحسِّ يف األشعار بفعل املفتون الناظر خاطر يف وقعها َشبَّه األملعي،
.(٤ (الذيل وهناك هنا وِعَرب

املحكمة، العربية النمنمات أقدم يف النقش بأغراض ليستأثر يكن لم الزخرف أن عىل
للخياالت تبًعا جاء الجوهر عىل هجم فإن ورد، إذا العرض جهة عىل يَِرد كان ما فكثريًا
بلواحقها يتصل بل املوضوع، بها ينهض التي الشعورية القيمة يف يقع فال واإلشارات،
املائة من األخري الربع منذ العربية البالد يف تبدلت الحال هذه أن غري ١٢ب). ١٢أ، (اللوح
فيها طرائق إىل ه، وَرشَ َعَمه يف التنميق، رغبة عمدت ملا التقريب، عىل للهجرة السابعة

حالوة. عليها تلوح تكاد وال تكلُّف،

٧

أصنافه يعزل أنه والربهان لذاته. املسلم ش امُلنقِّ يستعمله التنميق، فعل يف يزيد اللون إن
اللون يجيء وهكذا الضوء، مقام يقيمه بأن الغاية منزلة ينزله وكذلك بعض، عن بعضها
أَْحَسُن ﴿َوَمْن ذلك؟ أََويستطيع يصفها: أو الطبيعة ينسخ بأن يبايل ال اإلشباع، موفور

.(١٣٨ (البقرة: ِصبَْغًة﴾ ِهللا ِمَن
وذلك البرص؛ أخذ من قدرته تَعظم للتأويل أداة مجرى يجري اللون إن حيث ومن
طريق من الباطن، جمالها تطوُّس ينقل لكي األشياء، يكتنف الذي الهواء يستنشق ألنه

ف. ْ الرصِّ اإلحساس
الفن «إن قال: املحدث الفرنيس الفيلسوف «برجسن»، لوامع من المعة تعرض وهنا
اإلفصاح إىل منه أكثر اإليهام، باب من خواطرنا، يف الشعور من رضوب إلقاء إىل يجري
حديثة نزعة هذه نافذة.» طرائق وجد متى الطبيعة محاكاة عن راضيًا يعرض وهو عنها،
باب يف اإلسكندري، الفيلسوف «أفلوطني» رات تصوُّ من تصوُّر إىل تطوُّفها نهاية يف ترجع

الجمال.
اللطف يف غاية كالم ذلك يبني الخالبة. عنارص من كريم عنرص — إذن — اللون إن
ووسيلته منافسة، أي الشكل ينافس ولهذا .(٥ (الذيل الفيلسوف قايضبعلبك ابن للمظفر
العهد قديم رشقيٌّ تعبري وهذا ومبايناتها، موافقاتها يف األصباغ طبقات بني تمور ِصَلة
الغرب، يف «النهضة» عرص يف عال الذي االتباعي األسلوب يناقض وهو بهائه، يف إلينا يعود
لحظها التي امللوَّنة» «اإلحساسات يزدري إنه حتى الظاهر، بالرسم املشغوف األسلوب ذلك

الحديث. التصوير أبو «سيزان» الفرنيس الفنان ودوَّنها
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املختارة: األلوان أجزاء يف تسيل الصادقة الوجدانيات دقائق يدع الرشقي التعبري وذلك
املتاع يمس وصبغ السنة، أهل ج لتحرُّ خفيٌّ صًدى ِكَليْهما كأن كامد، وآخر خامد، صبغ
الشعراء همس به طاملا الذي البليل» «العليل النسيم كأنه بالندى، تقطر َدَعة يف املنقش
ما عىل تموت، أن فأرادت الحب ها َشفَّ مغنية مدَّات من لعله مضنًى، صبغ ثم القدامى.
صفاء من ُسلَّت أصباغ وثَمَّ واملؤانسة»، «اإلمتاع يف ْدو الشَّ ظرائف من التوحيدي وصف
يُستَقى كأنه حواليه، يتطوَّس أو املنقش وسط أحدهما يتألأل وُمَحبَّبة، ُمَملَّسة بني املعدن،
تحتدُّ قد إنه ثم القاهرة. يف الخلفاء يختزنها كان التي النادرة الفائقة الجواهر ماء من
هذه رءوسهن، عىل فالحاتنا صغائر تشدها التي املناديل عىل يحتدُّ كما األلوان، جلسات
التي واألكواب األطباق تلك عىل تتأملها أن ولك التعاويذ، وحي من كأنها رسموها ات جسَّ
وبقع شدة، عىل تجاورت لطخات قريب؛ زمن من مرص، أعمال من الفيوم، يف عليها عثروا
أرض َجْوف من وثبت وقد وتطبِّل، تزمر آلته كأن أداء ذاك فجاجة، ِشبْه فيها يرتدَّد

١٣ب). (اللوح للهجرة والسادس الرابع القرن بني فيما مرصية،
ارة زخَّ أنها إال معدودة هي اإلسالمية، األلوان خصائص يف يطول لعمري والحديث
األلوان لفن تصلح الصفات وهذه مبسوطة، سطوح عىل سحرها تصب موَّاجة، فيَّاضة
ينتحلوها. أن وألصحابه املعارص«ماتيس» الفرنيس وللمصور باريس، يف هذا وقتنا السائد

٨

بُنِيَت وقار، كلها إشارة فهو — (٦ (الذيل قالوا كما الساكن» «املعنى ذلك — الخط أما
ق. الخالَّ بتعظيم يجيش إليمان ِسَمة هو ثم معلوم، وضع عىل

فجاءت الكمال، بلغ حتى الُكتَّاب من الُحذَّاق حرَّره ثم الخط، فانترش القرآن ذاع
بها تختص وكادت منبسطة، مستقيمة وهي جاءت، ما أكثر األوىل الكتابة حروف
عن َعَدلت الحروف إن حتى والدعوات، واالبتهاالت والصلوات املدائح ورقاع املصاحف
كان سواء ق، امُلحقَّ الجليل الخط آية هو يُبْس إىل املرسل الدارج الخط يف الظاهر اللني

١٤ج). ١٤ب، ١٤أ، (اللوح منحوت أو محفور أو مسبوك أو مسطور يف ذلك
بالقلم التعليم أضاف اْألَْكَرُم﴾ ﴿َربَُّك هو الذي هللا إن الخط: تجميل من بد كان وما
الحديث يف جاء ومما هذا، .(٤ ،٣ (العلق: ِباْلَقَلِم﴾ َعلََّم ﴿الَِّذي قال: حيث نفسه إىل
فكيف .(٧ (الذيل الجمال» يحب جميل هللا «إن الناس: ألسنة عىل واشتهر الصحيح،
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الذي الخط قبيًحا؟ غثٍّا عباده عليه وقف الذي الخط يأتي أن الُحْسن الفائق الَعِيلُّ يرىض
األنبياء. عىل به نزلت واأللواح الصحف ألن الرشف؛ ِذْرَوة يف هو

اْلَعْرِش ﴿ذُْو حرضة إىل خاصة، الكويف ِزيِّ يف العربية، الحروف أبدان م فلتتقدَّ
سواء فتكرب، رشيفة فتحمد، رائقة لتتقدم أُبََّهتُه. متها وَفخَّ َوْحيُه، زكَّاها وقد اْلَمِجيُد﴾
وفضله ِبرَّه هلل تشكر ال كيف أُسِبلت! أو أُرِسلت تلوَّزت، أو تقوَّست انبطحت، أو انتصبت
األسماء تلك ،(٣١ (البقرة: بوساطتها ُكلََّها﴾ اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿وََعلََّم الناس، بني ها سريَّ إذ
وأكملها وأوسعها اللغات «أفضل هي لغة يف عوج، ذي غري عربيٍّ بلسان القرآن أنزلها التي

.(٨ (الذيل اللسان أهل قال كما وبرهانًا» يقينًا بل ووجدانًا، ذوًقا
وضوًحا» الحق يزيد الَحَسن «الخط طالب: أبي بن عيل اإلمام به نطق ومما هذا،
قراءة عن محيد ال أنه وكما ربك؟ عند من ا حقٍّ يزاحم أن يجرس حق فأي .(٩ (الذيل
،(٤ (املزمل: تَْرتِيًال﴾ اْلُقْرآَن ﴿َوَرتِِّل والتغيري، للتحريف دفًعا وتبيني تَُؤَدة عىل القرآن
ُعبيد قول عىل اليد» لسان «الخط ألن وتحقيق؛ إيضاح يف يُسَطر أن من للقرآن بد ال كذلك

.(١٠ (الذيل ٥٨ سنة املتوىف العباس، بن هللا
البلدان جميع يف الحروف، مخارج ألصول محاذاًة الخط قواعد انبعثت وهكذا
فاخًرا فنٍّا صار حتى (١١ (الذيل قالوا كما روحانية» «هندسة الخط استوى ثم اإلسالمية.
رصف من أعىل جاءت — األقل عىل ظهرت ما أول — الباهرة الكتابة أن عىل ممتهنًا، ال
سكة هيئة يف العبادة، تكاليف من تكليف إىل أقرب جاءت مستملح، أو منسوق للحروف

ومنعتها. لِعزِّها عنوانًا وتفرضها اإلسالم، سطوة ترضبها
َوَما َواْلَقَلِم ﴿ن به: هللا أقسم أَما وأسبقها؛ اآلالت أرشف وهو القلم، الخط وآلة
١٢)؟ (الذيل القلم» هللا خلق ما «أول الرسول: قال أََوما .(١ (القلم: يَْسُطُروَن﴾
الرائحة تلك هنا من صالًحا. عمًال فعمل القلب، لسكون الَخْلوة طلب َخطَّ إذا فالَخطَّاط

فيه: يقول الشاعر إىل ترى أال القلم، تغمر التي القدسانية

ج��اري دم��ع��ه ص��الح أخ��ي س��اج��د راك��ع ع��ف��اف وذي
ال��ب��اري خ��دم��ة ف��ي م��ج��ت��ه��د ألوق��ات��ه��ا ال��خ��م��س م��الزم

.(١٣ (الذيل
عىل فتهيم الهجاء، رسم يف عليها املتواضع مبانيها عن الحروف تزيغ ما كثريًا وبعد،
االقتضاب، لعنفوان تنقاد ما رسعان مرتجلة تراكيب يف فتندسُّ الفنانني، مخيِّالت أهواء
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صعيد إىل ديني أفق من منقولة ى، وتعمَّ تثبج إنها حتى ُعرِّجت، أو الحروف ُحرِّفت ومتى
مبعث الخطوط جدول فيصبح النظائر، منقطعة وسائل التوازن لرغبة بذلت دنيوي،
الخط هذا ومثل ٤ب). ٤أ، (اللوح الزخرفية يَغ الصِّ جملة يف النشاط تبث تنفك ال اندفاعات
لعنارصالصورة الرتتيب أحكام عىل خرج متى إنه إذ الرقش؛ من «الرمي» كمثل املستطرف
يحسن حتى إليه، فينضم الجهة، هذه يف «الرمي» شارك وربما املجرد»، «الفن من دنا
اإلفرنجي). والغالف العربي، الغالف وتزويقة ١٣أ، (اللوح العقيل النهج منازل إىل الدخول

٩

األشباه، عن ترتفع قدرة له يهب مداورة، أو مبارشة الدين، به يحفُّ الذي الجو هذا إن
— قني امُلنمِّ فجميع الفنان؛ شخصية ضياع من التنميق رضوب يف يبدو ما يعلل وهذا
جوف من ويستنبطون واحد، روحانيٍّ فيض من يغرتفون — غامضة فطرة َحثَّتهم وقد
إيمانهم يجعلون االستلهام ذلك يف وهم متطابقة، وهيئات متوافقة لحظات ق املحقَّ الواقع
تمييز وال تفصيل غري عىل — الفنان عاد اإلنجاز ساعة أتت وإذا أيديهم. بني ًال محصَّ أمًرا
كلها األشياء يََسُع أنه الِغرَّة غريزته له َسوَّلت إن اإلنسان بأن ذلك رسيرته؛ سالمة إىل —
آمنوا الذين شأن ذلك شيئًا؛ يسع ال أنه لربه، فيُسلِّم يتفكر حني له، يتجىلَّ ما فرسعان
يََشاءَ أَْن إِالَّ تََشاءُوَن ﴿َوَما قال: الذي هللا ،(٢٠ (الربوج: ُمِحيٌط﴾ َوَراِئِهْم ِمْن ﴿َوهللاُ واتقوا
.(٤٣ (ق: اْلَمِصريُ﴾ َوإَِليْنَا َونُِميُت نُْحِيي نَْحُن ﴿إِنَّا ٢٩)؛ (التكوير: اْلَعاَلِمنَي﴾ َربُّ هللاُ

حال كيانَها يسلبها — العجز ومهانة الحاجة ذل من عليه هي بما — الفرد فحياة
أشكال ذي عالم تكوين إىل ه ُموجَّ مشرتكة، وجدانيات يف سابح وله االنفعايل، الَوَله من

الجماعة. ملحات فيها ص تتلخَّ
فما عليه، قال كما الشخصية، ضياع يشكو ال — بالجملة — اإلسالمي الفن أن عىل
فنانًا امُلنِجز يكون أَوال كثري. يزعم كما «امُلقلِّدين» إىل وال وحدهم، نَّاع الصُّ إىل بملًقى هو
يف ما عىل األداء تطبيق يُحِكم وهو الفعل، إىل القوة من امِللَّة يف السائر الِفْكر أخرج متى

تََوقان؟ من مجتمعة األنفس
ة بالِهمَّ ته وأمدَّ َوْحِده نسيَج جعلته الطبيعة، وراء من هي معانَي التنميق ذلك حوى
إىل مىض حتى وامُلستعِربة العربية البلدان يف ينبسط أن لسلطانه ت يرسَّ ثم املتصلة،
وبذلت قبل، من خاطر به يتحرك لم ر تصوُّ يف القديمة يَغ الصِّ انبعثت وهناك فارس،

ة. ُمستجدَّ صنعة إىل قيادها
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امُلزخِرفني خلبت وانطالًقا وظرًفا طراءة تهتز الزينة دقائق من الصفوة هذه كانت وملا
وإسبانيِّني. إيطاليِّني من حتى وبيزنطيِّني، أقباط ومن وكبدوكيِّني، سوريِّني من النصارى
من وه تلقَّ الذي أن مع ١٦ب) ١٦أ، (اللوح الزينة تلك إىل أرسعوا الذوَّاقون القوم فهؤالء

.(١٥ (اللوح بهجة عىل وافًرا كان الرتقني صناعة يف آبائهم
السنني تعاُقب عىل — تحدَّر اإلسالمي التنميق أن ذلك كل بعد األسف يورث ومما
املصري ذلك وكان وَخْوت، همدت إنها حتى َطْرق، أي مطروقة رواسم من ركام إىل —
حتى عاجًال أو آجًال يَفُرت الفن أنماط من نمط كل أن أحد عىل يخفى ال ا فِممَّ محتوًما؛
الرَّكاكة، إىل مساقه امُلفِرط التجريد إن ثم الباطن، من يتجدَّد أن تمنع هو إذا الجمود
يوم، بعد يوًما إليه تسرتيح جدب بها ويحيط هي، هي شواغل تحرصها فكرة دبَّرته إذا
ج التخرُّ عنف عليه تألَّب إذا الفنان مزاج أن عن فضًال ذلك تتحلَّل، التي الثقافة جدب

وأَذَلَّه. َغلَّه س والتخمُّ
ملعانًا الفنون يف الناظر يَدِي بني يلمع اإلسالمي الزخرف بهاء فإن املصري يك ومهما

الخالص. الذوق َفَلك يف أشباهها تلقى العجيبة اته رفَّ تكاد ال
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له عرض ب. ُمتشعِّ طويل مباح، أم مكروه، أم هو، أُمَحرَّم اإلسالم: يف التصوير عىل الكالم
لألستاذ مقال هؤالء نرشه ما أقرب ومن وغربيني، رشقيني من املحدثون وكذلك القدماء
هنا ها وأما الفرنيس، النص ذيل يف جملة عليها أزيد تراني للمصادر، ثبت فيه كريزويل،
التصاوير جملة غ ويسوِّ امُلطَلق، التحريم ضد ينهض معهود، غري كامل بنص فأجيء
وقد دينية، أو كانت دنيويًة األقدمون، وصفها أو اإلسالمية اآلثار من إلينا وقعت التي
روح يوافق وال التحريم، أشد ُمَحرَّم األجسام تصوير هللا تصوير ألن اإلله؛ تمثيل من َخَلت
،١٠ / ١١ / ١٩٥٠ بباريس، اآلسيوية الجمعية مقرِّ يف بالفرنسية قدَّمته والنص اإلسالم.

.٣ / ٣ / ١٩٥١ بالقاهرة املرصي العلمي املجمع يف وبالعربية
جهات: أربع من عظيًما شأنًا النص لهذا إن ثم

دقائق واستقراء القرآن، نصوص فهم يف اإلسالم علماء فحول من صاحبه أن األوىل:
بأبي املعروف سليمان، بن محمد بن الغفار عبد بن أحمد بن الحسن وهو العربية،
أول يف ورد ما عىل — هذا عيل وأبو ٣٧٧ه/٩٨٧م. سنة املتوىف النحوي، الفاريس عيل
يف الجزري فيه وقال العربية.» يف زمانه «أوحد لياقوت: األدباء» «معجم يف ترجمته
ص٢٠٦-٢٠٧): ج١، ،١٩٣٢ (القاهرة «… القراءات رجال أسماء يف النهاية «غاية
بسيف لحق ثم كثريًا، فعظَّمه الدولة عضد وصحب النحو، علم رياسة إليه «انتهت
شرياز، من بالقرب فسا يف ُولِد جني»، كابن ِكبار أئمة النحو عنه أخذ فأكرمه، الدولة
أتاها وكان بغداد، يف ومات الشام، بالد يف كثريًا َطوَّف وقد سدوسية، عربية ه أُمَّ أن إال
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عند وحظوة اإلسالمية، امللة يف خطر له العربية، علماء من عالم فهو تسع. ابن وهو
أمرائها.

الرابعة. للمائة الثاني النصف من فهو قديم، النص أن الثانية: والجهة
العهد ذلك يف اإلجماع موقف ًال ُمسجِّ ثقة، ر ُمتبحِّ عالم من َصَدر أنه الثالثة: والجهة

اآلحاد. آراء ليناهض
ذلك من العربية، البلدان يف ذلك بعد التشدُّد إليه وصل ما عىل يدل أنه الرابعة: والجهة
٧٧١ه، سنة دمشق يف املتوىف ٧٢٧ه، سنة القاهرة يف املولود السبكي الدين تاج حكم
ص١٣٥): ،١٩٤٧ (القاهرة النِّقم»، وُمبيد النِّعم «ُمعيد كتابه يف هذا السبكي يقول
وال اآلالت، من آلة وال سقف، وال حائط عىل ال حيوان، صورة يُصوِّر أال وعليه «الدهان،
خالفه.» والصحيح ونحوها، األرض عىل التصوير أصحابنا بعض وأجاز األرض، عىل
علل يف «الحجة عنوانه: عيل، أبو ألَّفه كتاب من نسخة يف عليه عثرت والنص هذا،
ورقمها باإلسكندرية، البلدية مكتبة يف موجودة والنسخة مطبوع، غري وهو القراءات»،
بالتصوير مأخوذة ُصَور ولها الخامس، الجزء تنقص إذ كاملة غري وهي ٣٥٧٠ج،
٣٩٠ه، النسخة وتاريخ قراءات، ٤٦٢ ورقمها بالقاهرة، املرصية الكتب دار يف الشميس
قليل، وخطؤها جميل، وخطها سنة، عرشة ثالث سوى املؤلِّف وفاة وبني بينها فليس

ودونكه: ٦٩ إىل ٦٧ الصفحة من الثاني الجزء يف يقع والنص
اْلِعْجَل﴾،2 ﴿ِباتَِّخاِذُكُم وقوله: بَْعِدِه﴾1 ِمْن اْلِعْجَل اتََّخذْتُُم ﴿ثُمَّ قوله: ا فأمَّ [ص٦٧]
فالتقدير ِعْجًال﴾،4 ُحِليِِّهْم ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُموَىس َقْوُم َظاِلِمنَي﴾،3   ﴿َواتََّخذَ َوَكانُوا    ﴿اتََّخذُوُه
ال الكالم أن ذلك: عىل الدليل الثاني. املفعول فحذف إلًها، اتخذوه كله: [ص٦٨] ذلك يف
يف «متخذًا وقوله:6 بَيْتًا﴾،5 اتََّخذَْت اْلَعنَْكبُوِت ﴿َكَمثَِل كقوله: ظاهره عىل يكون أن من يخلو

.٥١–٩٢ البقرة: 1
.٥٤ البقرة: 2

.١٤٨ األعراف: 3

.١٤٨ األعراف: 4
.٤١ العنكبوت: 5

له. فالبيت جرير» «وقول أو الشاعر» «وقول ولعله: كلمة، مقدار األصل يف بياض هنا 6
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إرادة دون ظاهره عىل يكون أن يجوز فال املفعول، إرادة عىل يكون أو تَْوَلجا»،7 َضَعوات
اْلَحيَاِة ِيف َوِذلٌَّة َربِِّهْم ِمْن َغَضٌب َسيَنَالُُهْم اْلِعْجَل اتََّخذُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ كقوله: الثاني، املفعول

نْيَا﴾.8 الدُّ
من الغضب يستحقَّ لم األعمال من برضب عمله أو نََجَره أو عجًال صاغ ومن
املفعول إرادة من وصفنا ما عىل أنه ُعِلم كذلك كان فإذا املسلمني، عند والوعيد هللا،
يوم امُلصوِّرون «يُعذَّب الحديث: يف جاء فقد قائل: قال فإن اآلي، هذه يف املحذوف الثاني
رون» امُلصوِّ «يُعذَّب قيل: خلقتم»،9 ما أَْحيُوا لهم «فيُقال الحديث: بعض ويف القيامة»،
التي [ص٦٩] اآلحاد أخبار فمن الزيادة وأما األجسام، تصوير هللا َصوَّر من عىل يكون

ذكرنا. ما عىل اإلجماع يف لذلك يُقَدح فال العلم، توجب ال

١٣٥٣ه: القاهرة جرير» «ديوان ففي خطأ، وهو تولجا» عضوات من «متخذًا مشكوًال: األصل يف جاء 7

الصديق املظنة هذه إىل (أرشدني ا ع ض مادة العرب» «لسان يف وكذلك تولجا»، ضعوات يف «متخذًا
— َضَعة جمع عوات والضَّ األزهر)، يف والنحو الرصف أستاذ هللا فتح رفعت محمد الشيخ باللغة العالم
العرب» «لسان يف وجدتها أخرى رواية وهناك الظبي، كناس والتولج: بالبادية، شجر — َضَعَو أصلها

ينبت. ال الذي الصلد الحجر صفاة: جمع والصفوات تولجا» صفوات يف «متخذًا ج: ل ت مادة
.١٥٢ األعراف: 8

(رواه خلقتم» ما أَْحيُوا لهم فيُقال القيامة، يوم يُعذَّبون َور الصُّ هذه يصنعون الذين «إن الحديث: 9
(رواه امُلصوِّرون» القيامة يوم عذابًا الناس أشدَّ «إن الحديث: ثم اللفظ)، يف اختالف مع ومسلم، البخاري
ما عىل وغريهما، ومسلم البخاري رواها بهذَين تتصل أخرى أحاديث وهناك أيًضا)، ومسلم البخاري
ع؛ التوسُّ أردت أنت وإذا ص٢٠٨–٢١٠)، ج٤، ١٣٢٤ه، (القاهرة والرتهيب» «الرتغيب يف املنذري أوردها
مادة ،(١٩٣٣ (القاهرة الباقي، وعبد فنسنك تصنيف من السنة» كنوز «مفتاح إىل بالرجوع فعليك

«الصور».
املعتمدة، الكتب يف وجدته الفاريس— عيل أبو رجع إليه الذي وهو — معناه) ما (أو الحديث أن وأزيد
عىل مقصوًرا وتارًة خلقتم»، ما أحيوا لهم «فيُقال ثم القيامة»، يوم امُلصوِّرون «يُعذَب بالعبارتنَي: تارًة

مثًال: مسلم»، و«صحيح البخاري» «صحيح إىل هذا يف ارجع األوىل، العبارة

«كتاب ،٥٦ الباب التوحيد» «كتاب ،٩٧ ،٩٥ ،٩١ الباب اللباس»، «كتاب البخاري: عند بالعبارتنَي: (أ)
.٩٩ ،٩٨ الباب والزينة»، اللباس «كتاب مسلم عند .١٠٤ ،٤٠ الباب البيوع»،

عند .٧٥ الباب األدب»، «كتاب ،٩٢ ،٨٩ الباب اللباس»، «كتاب البخاري: عند وحدها: األوىل بالعبارة (ب)
.١٠١ ،١٠٠ ،٩٧ ،٩٦ الباب والزينة»، اللباس «كتاب مسلم
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٢

ص١١٠، ج٢، ،١٩٣٨ القاهرة «الحيوان»، كتاب يف الجاحظ بحر بن عمرو عثمان ألبي
املخلوقات لعجائب املسلم الفنان تخيُّل من إليه أذهب بما يشهد اآلية، هذه عىل لطيف كالم

الجاحظ: قول هنا عارض وأنا املجهولة،

َال َما ﴿َويَْخلُُق قوله: معنى يعرف أن أراد َمن يقول: ين امُلفرسِّ بعض وكان
إىل ينظر ثم برية، يف أو صحراء، يف أو غيضة، وسط يف ناًرا فليوقد تَْعَلُموَن﴾
ُصَوًرا، سريى فإنه والهمج، الحرشات من الخلق أصناف من النار يَغىش ما
أن عىل العالم، ذلك من شيئًا خلق تعاىل هللا أن يظن يكن لم خلًقا ويتعرَّف
والبحار الِغياض مواضع اختالف َقْدر عىل يختلف ناره يغىش الذي الخلق
ليدخل وإنه التأويل، هذا أردُّ وما وأعجب، أكثر يبلغه لم ما أن ويعلم والجبال،
يفقه ولم ربه، عن يفهم لم ذلك يقل لم وَمن اآلية، عليه تدل ما جملة يف عندي

دينه. يف

،١٣١٠ القاهرة لآللويس، املعاني» «روح يف ورد ما الطريف الكالم هذا يؤكد ومما
املذكورة: اآلية رشح عند ص٣٤٣-٣٤٤، ج٤،

مجموعه ألن ذكر؛ بما عنه والتعبري لكم، سبحانه له َفصَّ الذي ذلك غري ويخلق
عىل للداللة االستقبال صيغة إىل والعدول … معلوًما يكون يكاد وال معلوم، غري

الصورة. والستحضار والتَّجدُّد، االستمرار

٣

العربي التصوير أسلوب من الرسول تمثِّل دينية «منمنمة كتابي: راجع املنمنمات لهذه
القاهرة املرصي، العلمي املجمع منشورات من والفرنيس، العربي ني بالنَّصَّ البغدادي»
الثاني القرن خاتمة من ر ُمصوَّ عربي مخطوط الرتياق، «كتاب رسالتي يف وانظر ،١٩٤٨
الرشقية لآلثار الفرنيس املعهد منشورات من العربية، باللغة موجز مع بالفرنسية، عرش»

اآلن. الطبع تحت بالقاهرة،
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٤

«كتاب ٣٣٩ه، سنة املتوىف الفارابي، طرخان بن محمد بن محمد نرص أبي للفيلسوف
٣٥١ رقمها املرصية، الكتب دار يف محفوظة نسخة منه مخطوط، وهو الكبري» املوسيقى
ففي ٦٥٤ه. تاريخها إستنبول يف نسخة عن الشميس بالتصوير مأخوذة جميلة، فنون

الفارابي: يقول النسخة هذه من ٤٥٩ الصفحة

عليه ما مثال عىل ِصنفان، آخر: موضع يف قلناه قد ما عىل بالجملة واأللحان
والتزاويق، والتماثيل املبرصات مثل امُلركَّبة، األَُخر املحسوسات سائر من كثري
شيئًا النفس يف توِقع أن غري من فقط لذة منه الحواس لتلحق أُلِّف ما منها فإن
انفعاالت، أو تخيُّالت من أَُخر أشياء اللذة مع النفس ليفيد أُلِّف ما ومنها آخر،
والنافع الَغناء، قليل هو األول والصنف أَُخر. ما أمور محاكيات بها ويكون

… الكاملة األلحان وهي الثاني، الصنف هو منها

ص٢٩٧. ،١٩٣٩ القاهرة البالغة» «أرسار يف فتجده الجرجاني كالم تفصيل وأما

٥

عىل تدل وهي املوروث، أدبنا يف نظريًا لها أعرف ال «األلوان»، يف لطيفة رسالة هنا أنرش
رضوب الزكية النفس يف تثري إنها حتى بالوجدانيات، تتصل ِرقاق ِقيَم من األلوان يف ما

الغرب. يف النفس علماء اليوم يتناولها التي املسائل أحدث من وهذا الَغمِّ، أو الفرح
فنسختها، بدمشق «الظاهرية» يف محفوظ مخطوط يف الرسالة هذه عىل عثرت
مجموعة ضمن ورقة، وثالثني ثالث يف يقع وهو النفس»، ح ُمفرِّ «كتاب املخطوط: وعنوان
خطه، نوع عىل اعتماًدا الثامنة املائة إىل ومرجعه تاريخ، املخطوط عىل ليس ،٣٢ رقمها
نرص أبي الدين رشف الفاضل العالم «تصنيف األوىل الصفحة يف ورد فقد املؤلف اسم وأما

املرَّة». بابن املعروف املارديني ثم البغدادي الفتوح أبي بن محمد
وبعض النفس ِذْكر يف مقدمة األول: أبواب؛ عرشة عىل يشتمل املخطوط الكتاب وهذا
املختلفة، الحواس طرائق من للنفس املكتسبة اللذات أصناف يف األبواب وسائر أصولها،
املكتسبة باللذة الخاص وهو ٧أ)، إىل ٤ب صفحة (من الثالث الباب هنا ها القارئ ويجد
والتصوُّف، والحكمة الطب بني مشرتكة كلها واألبواب البرص، حاسة طريق من للنفس

الوسطى. العصور طريقة عىل
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املرصية، الكتب دار يف األوىل املخطوط: هذا من نسختنَي أصبت التحري أثناء ويف
ببريوت، لليسوعيني يوسف القديس خزانة يف والثانية ١١٩٦ه، تاريخها طب، ٤٨٣ رقمها
هذه تطابق وتلك الظاهرية، نسخة عن نقًال منقولة هذه ١٣٢٩ه، وتاريخها ،٣٩٢ رقمها
الهامش يف وذكرت الظاهرية، نسخة عىل الرسالة نرش يف َعوَّلت وقد يسري، خالف مع

«ق». الحرف: بهذا إليها مشريًا املرصية، الكتب دار يف املحفوظة النسخة رواية
وبعد املصادر، من إليه رجعت فيما الكتاب إليه املنسوب املرَّة» «ابن أجد ولم هذا،
للهجرة، السابعة املائة من طبيب ألَّفه كتابًا انتحل الرجل أن يل بان والتحقيق الفحص
األمري اسم الديباجة من حذف أن بعد االقتطاع، مع االختصار جهة عىل فيه ف ترصَّ وقد
ابن املظفر الدين بدر فهو أصًال الكتاب ألَّف الذي الطبيب وأما الكتاب. ألجله ُوِضع الذي
بصناعة فيها واشتغل بدمشق، نشأ إبراهيم، بن الرحمن عبد الدين مجد بعلبك قايض
له ُوِضع الذي األمري اسم وأما ٦٦٠ه. سنة حدود يف وفاته وكانت وتقدَّم، فربع الطب

٦٥٦ه. سنة املتوىف ُقْزل بن عمر ابن عيل الحسن أبو املشد الدين سيف فهو الكتاب،
الحقيقة: هذه إىل هدتني التي املراجع ودونك

ج٢، ١٣٠٠ه، القاهرة أصيبعة، أبي البن األطباء» طبقات يف األنباء «عيون (١)
يف وراسله املظفر، الدين بدر ٦٦٨ سنة املتوىف أصيبعة أبي ابُن عرف ص٢٥٩–٢٦٥:
لألمري أُلِّف أنه وذكر فنه»، يف ا جدٍّ «مفيد هكذا: ووصفه النفس»، «ُمفِرح كتابه شأن
هذا يف ويوافقه وأهويتها، الرقة مدينة مزاج يف مقالة الدين لبدر أن ويزيد ُقْزل، ابن

سرتى. كما خليفة حاجي
الغزويل البهائي هللا عبد بن عيل الدين لعالء الرسور» منازل يف البدور «مطالع (٢)
كتاب ٨٥١ه، سنة املتوىف الغزويل، يذكر ص٧-٨: ج٢، ١٢٩٩ه، القاهرة الدمشقي،
أنرشها التي الرسالة خاتمة منه يقتبس ثم ر، امُلظفَّ الدين بدر إىل وينسبه النفس» «مفرح
هذه الخاتمة نص عارضت وقد األرواح، أصناف يف التصاوير بتأثري خاصة وهي هنا،
اللفظ، وأكثر الغرضواملعنى يف متواطئني فوجدتهما املرَّة ابن إىل املنسوب املخطوط بنص
املعارضة هذه وبمثل وأعىل، أوىف املظفر كتاب عن الغزويل أورده الذي النص أن عىل

فيه. يسري ف ترصُّ بعد فانتحله املظفر كتاب عىل ُمرَّة ابن سطا كيف للقارئ يتبني

30



الذيل

النفس»، «مفرح كتاب من الغزويل اقتبسه بما اإلسالمية اآلثار علماء ُعني وقد هذا،
انظر:

• A. MUSIL, Kusejr ‘Amra. Wien 1907, p. 237, n. 65.
• Tu. ARNOLD, Painting in lslam, Oxford 1928, p. 88.

ص٦١. ،١٩٣٩ القاهرة العرصاإلسالمي» يف اإليرانية «الفنون حسن محمد زكي •

حاجي يستند ص١٧٧٢: ج٢، ،١٩٤٣ إستنبول خليفة، لحاجي الظنون» «كشف (٣)
ذكر وفيها الكتاب، ديباجة من ويقتبس أصيبعة، أبي ابن إىل ١٠٦٧ه سنة املتوىف خليفة
الكتب دار ونسخة الظاهرية، نسخة يف جاء ما توافق الديباجة وهذه قزل، ابن األمري
«كشف من الفصل هذا يف وقع خلًطا أن إال قزل، ابن ذكر عدا ما فوق، املوصوفتنَي املرصية
فحسب)، الدال حرف إىل منه مؤلِّفه بيَّض ل امُلطوَّ الفهرست هذا أن (ومعلوم الظنون»
أوله، يف يكون أن من بدًال الفصل آخر يف جاء النفس» «مفرح لكتاب املؤلِّف اسم أن وذلك
ويف هذا .«٦٩٤ سنة املتوىف الدمشقي، سحنون بن الوهاب عبد الدين «بدر هنا: محله فحل
وأهويتها». «الرقة يف املظفر الدين بدر مقالة ذكر ص١٧٨٣، ج٢، أيًضا، الظنون» «كشف

يذكره. لم أصيبعة أبي ابن فإن املظفر، وفاة تاريخ استقيُت األخري الفصل هذا ومن
«معجم وكذلك ص٤٢٦. ج٥، ١٣٥١ه، القاهرة العماد، البن الذهب» «شذرات (٤)
سحنون ابن ذكر عند فيهما ليس ص٢٨٠–٢٨٢: ،١٩٤٢ القاهرة عيىس، ألحمد األطباء»

الظنون». «كشف يف خلًطا ورد كما النفس»، «مفرح عنوانه كتاب الطبيب،
قزل. ابن األمري وفاة تاريخ ص٢٨٠: ج٥، الذهب» «شذرات (٥)

النفس ُمفرِّح كتاب
الثالث الباب (ص٤ب)

البرص حاسة طريق للنفسمن املكتسبة اللذة يف
[ص١٥] البرص حاسة أن الناس أكثر وعند األطباء، عند املشهور أن اعلم
من جنًسا وعرشين بسبعة تُِحسُّ فإنها كذلك، وليس فقط، األلوان محسوسها
إال تُِحسُّ ال فإنها السمع، حاسة بخالف اآلخر، يخالف واحد كل امُلدَركات،

فقط. باألصوات
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والحجم، واألطراف، والظُّْلمة، والضوء، األلوان، البرص: حاسة فُمدَركات
والحركة، والعدد، واالتصال، والتفرُّق، والشكل، والوضع، والُقْرب، والبُْعد،
والقبيح، والَحَسن، والظل، والشفيف، والكثافة، والخشونة، واملالسة، والسكون،
واليُّبْس يَالن، بالسَّ امُلعتَربة والرطوبة والبكاء، والضحك، واالختالف، والبشاشة،

بالتماسك. امُلعتَرب
النفوس عليها واطَّلعت الحكيمة، الدقيقة العلوم حرَّرتها قد األمور وهذه
كثري، َميْل إليه البرص بحاسة ما املعدودة املدركات هذه ومن القدسية، الفاضلة
إىل تنقسم وهي كاأللوان. وأوفر،10 أعظم لذة النفس به تلذ ما أصنافه ويف
وجميع واألسود، األبيض لونان: بعضهم عند فالبسيط ومركَّب، بسيط، قسَمني:
وهي: أربعة، بعضهم وعند أجزائها، اختالف َقْدر عىل منها املركبة األلوان
قدر عىل منها فمركب األلوان هذه عدا وما واألصفر، واألحمر، واألسود، األبيض،

أجزائها. اختالف
واألصفر واألخرض األحمر اللون له األجسام من كان بما تبتهج11 فالنفس
راحة يوجب هذه فنظر بعض، من بعضها مركب أو بسيط إما واألبيض،
وانبساط القوى، ر وتوفُّ الذهن، ونشاط12 العقل، ورسور القلب، ولذة النفس،
ونورانيتها إلرشاقها فالنفس ة، نريِّ مرشقة ألوان ألنها ذلك قلنا وإنما األرواح.
محبوب النور ألن املذكورة؛ الحاالت هذه فتُحِدث ناسبها، ما إىل تميل [ص٥ب]
بالنهار، فك وترصُّ وحركتك، وانرشاحك وانبساطك، فرحك إىل وانظر ومعشوق،
والظلمة تارة، النور إال ذلك سبب وما بالليل، عك وتجمُّ وسكونك، وفراغك

أخرى.
تُكدِّر منها، يرتكب وما ذلك، شاكل وما والُكمد والزُّرق ود السُّ واأللوان
الِفَكر من عنها يحدث وما السوداوية، األخالط وتولِّد القلوب وتعمي األرواح،

به تلتذ ما أصنافه ويف كثري، َميْل إليه البرصية بالحاسة املعدودة امُلدَركات «وهذه «ق»: ويف األصل يف 10

«تلتذ». من بدًال «تلذ» «ق»: يف أن عىل وأوفر» أعظم النفس
«نتهيج». «ق»: 11

«نشاطة». «ق»: 12
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األلوان هذه كانت إذا سيما ال املالزمة، واألحزان املودية، والهموم13 الرَِّديَّة،
البرص. لحاسة بمالزمتها الرديَّة األمور هذه تقرِّر فإنها اإلنسان، لُبْس يف الرديَّة
نظرت إذا النفس أن وهو حسنًا: تعليًال له الفضالء بعض ذكر وقد
وتجتمع منه، تنفر ناسبه مما وغريه السواد من املذكورة الرديَّة األلوان إىل
بالرضورة عت تجمَّ فإذا نورانية، النفس أن من قرَّرنا ما عىل له، ملضادتها
ِغَلظها، تكاثفها ويلزم تكاثفها، عها تجمُّ ويلزم ة، النريِّ األرواح ع تجمُّ يصحبها
وضيق والِفَكر كالهموم سوداوية أخالط تولُّد بردها ويلزم بردها، ِغَلظها ويلزم
رشف يروم مَلن الحذر، فالحذر ذلك. أشبه وما واملاليخوليا،14 والوسواس الصدر

ذلك. فعل من قلبه، وراحة نفسه
وخصوًصا واملتأخرين، املتقدمني الفضالء من جماعة به ألمَّ قد املعنى وهذا

الخطيب.15 ابن الدين وفخر سينا، ابن الرئيس الشيخ
لذة الفسيحة املواضع إىل بالنظر وتبتهج وتلتذُّ تَُرسُّ النفس أن واعلم
كلَّما املتنزهة املواضع أن جرم فال ذلك، إىل بنظرها تلطف الروح ألن عظيمة؛
عن يردُّها جدار للعني يكن لم إذا [ص٦ا] سيما ال أنفع، كانت أوسع كانت
نبات فيها التي واألرضني البساتني يف النفس ابتهاج إىل وانظر نظرها. تمام
«العينان قيل: ما أحسن وما سعتها. ومع املذكورة، الحسنة لأللوان جامع
ما إىل طاقتَيها يف نفسه16 نظر يجعل أن للعاقل ينبغي فال النفس». طاقتا

إليها. الراحة إيصال يف املعونة عىل االجتهاد كل يجتهد بل يرضها،
باطن يف والقوى األرواح تجمعت ملَّا — وجل عز — هللا حكمة إىل وانظر
جعل بذلك، وانخزالها عليها، الربد بورود وتكاثفت وغلظت الشتاء، يف األبدان
البهار17 بوجود ويسليها ويفرحها يها ويُنَمِّ ويُْظِهرها الربيع، يف يجربها ما لها

الخاتمة. يف وكذلك أسطر، بعد راجعة هي ثم «الهموم» يقتيض والسياق «الهمم»، و«ق»: األصل 13
«املالنخوليا». األصل: ويف «ق»، يف كذا 14

الفقيه الخطيب، بابن ويعرف الرازي، الدين فخر الحسني، بن عمر بن هللا عبد أبا الخطيب: بابن يريد 15
ألَّف. ما جملة يف الطب يف ألَّف ٦٠٦ه، سنة املتوىف الشافعي،
سقط. ففيه «… يف نفسه يجعل للعاقل ينبغي «فال «ق»: 16

يف تنبت صفراء زهرة له الرائحة، طيب نبات الرب: بهار وهو البهار، تحريف وهو «النهار» «ق»: 17

الربيع.
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وهي: قرَّرناه، ما عىل املفرحة باأللوان ها َخصَّ التي واألثمار واألشجار، واألنوار
واألصفر. واألخرض، واألحمر، األبيض،

وعلمه لحكمته أسود، واألنوار واألثمار األشجار من شيئًا يخلق18 ولم
املناسبة فخلق وتفريحها، بسطها والغرض لألرواح، ُمكدِّرة للنفس، رِديَّة أنها
األربعة األلوان هذه جعل كيف حكمته إىل وانظر عنها، املضادة ورفض لها
األجساد أعظم يف واألخرض— واألحمر،19 واألبيض، األصفر، أعني: — املذكورة
واللؤلؤ األصفر، الذهب وهي: منظًرا، وأحسنها وأعزها وأبهجها وأرشفها
أعزَّ األحجار من شيئًا يجعل ولم األحمر. والياقوت األخرض، والزمرد األبيض،
املذكور، اللون بهذا يكون أن منها واحدة كل غاية وجعل أرشف، وال منه

الخالقني. أحسن هللا فتبارك
حسن مع جمعت إذا الكتب يف املليحة الحسنة الصورة يف النظر أن واعلم20
مقادير يف واالعتدال املذكورة، واألصباغ األلوان وصنعتها [ص٦ب] صورتها
الهموم ويزيل السوداوية، األخالط ي ويُنَقِّ ينفي مما21 األشكال وحسن الصور
فيتحلَّل فيها، بالنظر وترشف تلطف النفس ألن األرواح؛ عن والُكدورة املالزمة

الُكدورة. من فيها ما
مَلن فعله مالزمة يف وبالغ الرازي،22 زكريا بن محمد ذكره قد املعنى وهذا

مالزمة. وهموًما رِديَّة أفكاًرا نفسه يف يجد
ذُِكر ما عىل الحمام استخرجوا الذين املتقدمني الحكماء َكْون يف وتفكَّر
من تحلَّل دخلها إذا اإلنسان أن نوا وتيقَّ وعلموا نظروا السنني، من ُمَدد23 يف

وجل.» عز هللا يخلق «ولم يريد: 18
«ق». يف «األحمر» سقط: 19

تجد وهنالك ذلك، قبل نبهت كما للغزويل، البدور» «مطالع يف جاء بما فعارضه الفصل، خاتمة هنا من 20

زيادات.
.(… الصورة يف (النظر «أن» خرب هنا و«مما» تحريف، وهو «بما» «ق»: 21

يف «رسالة أصيبعة أبي ابن له ذكر وقد ٣١٣ه، سنة تويف ،Rhazès املشهور الطبيب بكر أبو هو: 22

ص٣٢١). ج١، األنباء (عيون ومضاره» ومنافعه ام الَحمَّ
الغزويل. ونص «ق» عن والتصحيح «مدة» األصل: 23
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ما بعقولهم واستخرجوا بفكرتهم، وجالوا بحكمتهم، فاتفقوا كثري، يشء قواه
إليها النظر يوجب حسنة، بأصباغ ُصَوًرا يرسموا أن فقرَّروا رسيًعا، ذلك يجرب
أنهم وذلك24 أقسام، ثالثة إىل التصوير ذلك موا وقسَّ واألرواح، القوى زيادة
فجعلوا والطبيعية، والنفسانية، الحيوانية، أصناف: ثالثة البدن أرواح أن علموا
فيها. والزيادة املذكورة، القوى من قوة25 لتقوية سببًا التصوير من قسم كل
والتفكري فالعشق النفسانية القوة وأما وامللحمة، والحرب فالقتال الحيوانية أما
واألثمار األشجار وُصَور فالبساتني الطبيعية القوة وأما واملعشوق، العاشق يف
الحمام تصوير عن امُلصوِّر سألت إذا السبب ولهذا ذلك؛ أشبه وما واألطيار،
الحمام أجزاء من جزءًا وصارت تعليًال، لها يعلم وال الصفات، هذه لك يذكر
ُخلق فما العهد، وتقادم السنني بُْعد إال بذلك معرفته26 عدم سبب وما الفاضل،

هدًرا. يشء ُجعل وما [ص١٧] سًدى يشء

٦

ص٩. ج٣، ،١٩١٣ القاهرة للقلقشندي، األعىش» «صبح

٧

سعيد، أبي عن يعىل وأبو مسعود، أبي عن والرتمذي ومسلم ريحانة، أبي عن أحمد رواه
ألسنة عىل األحاديث من اشتُِهر عما اإللباس ومزيل الخفاء «كشف اطلب — وغريهم
واحد، جزء يف مخطوط وهو ١١٦٢ه. سنة املتوىف العجلوني محمد بن إلسماعيل الناس»
الورقة راجع حديث، ١٢٨١ رقمها ١١٦٩ه، تاريخها املرصية، الكتب دار يف نسخة منه

شاكر. محمد أحمد الشيخ بالحديث العالم الصديق املرجع هذا إىل هداني — ١١٤ب

«ق». عن التصحيح «واحًدا» األصل: 24
الغزويل. نص عن التصحيح «لقوة» «ق»: وعن األصل 25
ر. امُلصوِّ إىل راجعة والهاء «معرفتهم» و«ق»: األصل 26
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٨

ج٣، للقلقشندي، األعىش» «صبح — ص١٢ ،١٩١٠ القاهرة فارس، البن «الصاحبي»
ج١، ،١٣٢٩ الدكن آباد حيدر زاده، كربي لطاش السعادة» «مفتاح — ١٢ ،٧ ص٥،

يليها. وما ص٦٩

١٠ ،٩

.٢٥ وأيًضا ص٥ ص٢٤، ج٣، األعىش» «صبح

١١

إىل ونقلها ،Franz Rosenthal نرشها الكتابة» علم يف التوحيدي حيان أبي «رسالة
٢٥ ص٢٢، ،١٣-١٤ الجزء (Michigan (جامعة Ars Islamica مجلة يف اإلنجليزية

والهامش). ص١٥ الرتجمة أيًضا هنالك (راجع

١٢

حنبل، بن وأحمد عيل، بن وزيد دواد، وأبي الرتمذي، رواية القلم»: مخلوق «أول أيًضا:
ويف والخليقة» «القلم مادة: ،١ رقم يف املذكور السنة» كنوز «مفتاح راجع والطياليس.

أصحابها. مع روايات ص٤٣٤-٤٣٥ ج٢، األعىش»، «صبح

١٣

ص٢٧. ج٧، ،١٩٢٩ القاهرة للنويري، األرب» «نهاية
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عريب-فرنيسالصطالحات مرسد
والفن الفلسفة

INDEX ARABE-FRANÇAIS

باملطالعة استخرجتها التي األلفاظ وأثبت املتعارفة، املتداولة األلفاظ أكثر هنا أهمل
رشحتها طرق من استنبطتها التي األلفاظ وكذلك واملستعربني، العرب كتب من والتنقيب
املثبتة األلفاظ وبعض .(١٩٤٨ (القاهرة التصوير» لفن عربية «اصطالحات رسالتي يف
،١٩٣٩ القاهرة عربية» «مباحث (انظر قبل من إليه اهتديت مما وبعضها اليوم، والئد
تحوي وهذه ،١٩٤٨ القاهرة البغدادي»، العربي التصوير أسلوب من دينية و«منمنمة
مع االصطالحات إيضاح إىل هنا ها أذهب أن الُغلُوِّ من رأيت وقد فوق). املذكورة الرسالة
إىل تسوق قد منها طائفة عىل علَّقت أني غري الرسالة، تلك يف صنعت كما لها، االحتجاج

االرتياب.
العربية. املعجم حروف عىل ُمرتَّبة االصطالحات

إليها وما الفلسفة (1)

émotion تأثر

aspiration تََوقان

abŝtraĉtif تجريدي



اإلسالمية الزخرفة رس

auguŝte أجلُّ

rigorisme (religieux) تحمُّس ج، تحرُّ

sensation (une) إحساسة

obséder َحَرص

réalité الحاصلة (الحقيقة)

réalisé ل ُمحصَّ

invraisemblable ُمحال

espace حيِّز

vide خالء

fiĉtion تخيُّل

calcul تدبري

hiérarchie تدرُّج

impulsion اندفاع

nuance دقيقة

composantes ُمركبات

subtil رهيف

rêverie حان* َرسَ

sublime َسِنيٌّ

diffusé ساٍر

fluidité تسايل

conception املعنوي) (اإلدراك ر تصوُّ

identique هو) (هو متطابق

potentiel طاقة
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والفن الفلسفة الصطالحات عربي-فرنيس مرسد

caprice َعبَث†

gratuitement اعتباًطا

l’accidentel الَعَريض

obscure (disposition) غامضة (فطرة)

impénétrable مستغِلق

fin غاية

surplus ُفضول

passif انفعايل

désintégrer فكَّك

intention َمقِصد

exiŝtence َكْون‡

inŝtant لحظة§

vision (du peintre) ملحة

vision (apparition) الئحة||

représentation تمثُّل

tempérament مزاج

impossible, irréalisable ممتِنع

diŝtinĉt متماِيز

discipline (méthod) منحنى

tendance َمنْزع¶

fini ُمتناٍه

enthousiasme ِهزَّة#

inquiétude َهَلع**
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اإلسالمية الزخرفة رس

nécessité وجوب

exaltation َوَله††

آثر ولكنه «رسح»، للفعل مصدران «رسوح» و «رسح» هو املتواتر الفصيح أن الكاتب يعلم *
زيادة الِفْكر، رشود عن بها ون ويعربِّ عندنا، الناس ألسنة عىل الجارية حان» َ «الرسَّ صيغة

الَخَفقان. الَجَوالن، نحو: واالضطراب الحركة عىل غالبة «الَفَعالن» صيغة أن عىل
فيه ليس ما وقيل الفائدة، معلوم غري أمر ارتكاب «العبث: للجرجاني: «التعريفات» يف †

لقائله.» غرضصحيح
و«النجاة». «الشفا» يف سينا ابن عن ‡

قديًما. الصوفية استعمله الذي «الوقت» عىل اليوم اصطالحات من وهي «اللحظة» أوثر §

للجرجاني. التعريفات» «ذيل يف عربي» ابن «رسالة الصوفية: عن ||

بغري اليوم ألسنتنا عىل يدور مما و«النزعة» اللبس، مخافة تركها سينا، ابن عند «نزاع» ¶
تدقيق.

أهل ويستعمل السخاء، معنى اآلن عليها غلب ولكن «أريحية»، هي أخرى لفظة وهناك #
هذا. غري اللغة يف وهي «حماس»، لفظة العهد لهذا الفلسفة

باريس وكراوس، ماسينيون طبعة الحالج (أخبار «قبض» كلمة الصوفية استعملت **
من هربًا عنها أعدل وأنا التعريفات»)، «ذيل يف عربي» و«رسالة و٦٧، ص٢٨ ،١٩٣٦

اللبس.
التعريفات». «ذيل يف عربي» ابن «رسالة الصوفية: عن ††

التصوير (2)

rendu أداء

formule أسلوب

amputer la forme الشكل بََرت

plat مبسوط

original ُمبتَكر

ŝtruĉture ِبنْية

indéchiffrable (écriture) ُمثَبَّج* ( (خطٌّ

ondulation (une) انثناءة

abŝtrait (l’art) املجرَّد (الفن)

40



والفن الفلسفة الصطالحات عربي-فرنيس مرسد

touche ة جسَّ

modeler م جسَّ

granuleux ُمحبب (ِصبٌغ)

imiter احتذى

évocation استحضار

transmutaion تحويل

saillie َخْرجة

désarticuler la forme الشكل خلََّع

lacet (arabesque) خيط†

figure (personnage) شخص) =) َخيَالة

profane دنيوي

ordonnance ترتيب

improvisé ُمرتََجل

agencement َرْصف

symétrie تراُصف‡

arabesque (art de l’) َرْقش§

arabesque (une) َرْقشة

enluminure (art de l’) ترقني

enluminure (une) ترقينة

jet (arabesque) َرْمي||

agrément (art d’) ترويح ( (فنُّ

arcade ُرواق

ornement زخرف
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اإلسالمية الزخرفة رس

illuŝtration تزويق

coulé مسبوك

surface سطح

tracé (écriture) مسطور

champ (à décorer) (التنميق) ساحة

courant مساق

plan مستوى

saturation (couleur) (اللون) إشباع

entrelacs اشتباكة

plaŝtique تشكُّل

teinte ِصبْغ

transposition اصطراف

roideur صالبة

technique َصنْعة

motif صيغة

procédé طريقة

thème َمْطلب

chatoiement تطوُّس

plis (الثوب) مكارس أطواء،

èquilibre اعتدال¶

tourmentés (plis ou
letters)

ُمعرَّجة حروف) أو (أطواء

bandeau ُعصاب
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والفن الفلسفة الصطالحات عربي-فرنيس مرسد

crudité (d’une couleur) (اللون) َفجاجة

somptuaire (art) فاخر ( (فنٌّ

frise إفريز

ŝtylisation اقتضاب

flexuosité لُدونة

empâtement َلْطخة

l’accessoire اللواحق

couleur لون

défigurer, dénaturer َمَسخ

gracieux ُمتسمَلح

lisse مملَّس

fond مهاد

flotter (couleur) (اللون) مار

maquiller َموَّه#

renflement نَْربة

relief نُتوء

proportion مناسبة

texture نَْسج

colorer نقَّش**

manière نمط

décoration تنميق

décor منمق

miniature منمنمة
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اإلسالمية الزخرفة رس

schème نَْهج

ressaut َوثْبة

balancement توازن

hiératisme يُبس††

ج. ب ث وغريه: للزمخرشي، البالغة» «أساس اطلب واضح، غري أي *
الهامش§. «رقش»، انظر †

التصوير». لفن عربية «اصطالحات رسالتي انظر «تجانُف» ضدها ‡

وهذان و«الخيط»، «الرمي» ومرشوح: النص يف مذكور هو كما طريقتان للرقش §
سؤايل، طال مرصفقد يف وأما دمشق، يف الصناعة أهل شيوخ به أخربني مما االصطالحان
حتى للرمي، أرابسكة» و«رسم للخيط، هنديس» «رسم هو: وهذا ُمرٍض، غري الجواب وظل
ضوء األصباغ أكلت شيًخا وكان داري، يف حائًطا يدهن معدودات أيام من اش نَقَّ جاءني
(للرمي)، و«العربي» (للخيط) «البلدي» يقول: معلمي كان الفور: عىل فقال فسألته، عينيه،
هل التفكري، ليثري الدمشقيني، انني هَّ الدَّ جواب من وطرافة دقة أقل كان وإن الجواب، وهذا
الرمي طريقة أن حني عىل األصيلة، املرصية الصناعة نصيب من الخيط طريقة أن معناه

العربية؟ العبقرية بها جاءت
السابق. الهامش انظر ||

اللغة. كتب عىل هنا ومعويل سينا، ابن عند «استقامة» ¶
لباطنها.» مخالًفا ظاهرها يكون التي هي «امُلموَّهة: للجرجاني: «التعريفات» انظر #

لوَّن فتكون: colorier وأما ألوان.» أو بلوننَي اليشء تلوين «التنقيش: العرب»: «لسان يف **
الواو). (بتشديد

اليابس (الخط ص١٥ ج٣، للقلقشندي، األعىش» «صبح انظر الخط، مصطلحات عن ††
اللني). ويقابله
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١ اللوح

رخام، مرص، حول ١٣٦٠.
Marbre, Egypte, vers 1360.



٢ اللوح

خشب، مرص، منتصف القرن ١٣.

Bois, Egypte, milieu XIIe s.



٣ اللوح

(أ) خزف، مرص، القرن ٩.
(a) Faïence, Egypte, IXe s.

(b) Céramique, Damas, XVe s.

(ب) قاشاني، دمشق، القرن ١٥.



٤ اللوح

(a) cuivre, Mossoul, XIIIe s.

(أ) نحاس، ا#وصل، القرن ١٣.

(b) Cuivre, Mossoul, vers 1294.

(ب) نحاس، ا#وصل، حول ١٢٩٤.



٥ اللوح

(أ) بيكاسو، تصويرة: «شكل مبدل» ١٩٤٧.

(a) Picasso, peinture, métamorphose, 1947.

(b) Faïence, fouilles de Gourgân, XIIIe s.

(ب) خزف، حفريات جرجان، القرن ١٣.



٦ اللوح

نسيج، مرص، القرن ٩.

Tissu, Egypte, IXe s.



٧ اللوح

نسيج، مرص، ب� القرنَ� ٨ و٩.

Tissu, Egypte, VIII–IXe s.



٨ اللوح

(a) Terre cuite, fouilles de Nicbâpour, Xe s.

(أ) فخار، حفريات نيسابور، القرن ١٠.

(b) Calcaire, Egypte, XIe s.

، مرص، القرن ١١. (ب) ِجصٌّ



٩ اللوح

(a) Faïence, Egypte, XIe s.

(أ) خزف، مرص، القرن ١١.

(b) Faïence, Egypte, XIVe s.

(ب) خزف، مرص، القرن ١٤.



١٠ اللوح

رخام، آسيا الصغرى، القرن ١٣.

Marbre, Asie mineure, XIIIe s.



١١ اللوح

(أ) خزف، مرص، القرن ١١.

(a) Faïence, Egypte, XIe s.

(b) Terre cuite, fouilles de Nicbâpour, Xe–XIe s.

(ب) فخار، حفريات نيسابور، ب� القرنَ� ١٠ و١١.



١٢ اللوح

(a) Repas, début XIIIe s.

(أ) «سماط»، بدء القرن ١٣.

(b) Ecole à Alep, 1222–1223.

MENIATURES ARABES.

(ب) «مدرسة يف حلب»، ٦١٩ه.

منمنمتان عربيتان.



١٣ اللوح

(أ) فخار، مرص، القرن ١٣.
(a) Faïence, Egypte, XIIIe s.

(b) Terre cuite, fouilles du Fayyoum, Xe s.

(ب) فخار، حفريات الفيوم، القرن١٠.



١٤ اللوح

(c) Marbre, Egypte, Xe–XIe s.

(ج) رخام، مرص، ب� القرنَ� ١٠ و١١.

(a) Faïence, fouilles de Nicbâpour, Xe–XIe s.

(أ) خزف، حفريات نيسابور، ب� القرنَ� ١٠ و١١.

(b) Marbre, Egypte, Xe s.

(ب) رخام، مرص، القرن١٠.



١٥ اللوح

ترقينة: صليب قبطي، مرص، ١١٧٩–١١٨٠.
Enluminure copte, Egypte, 1179–1180.



١٦ اللوح

(a) Enluminure copte-arabe, Egypte, 1340.

(أ) ترقينة: صليب قبطي–عربي، مرص، ١٣٤٠.

(b) Enluminure copte–arabe, Damas, 1340.

(ب) ترقينة قبطية–عربية، دمشق، ١٣٤٠.




