إشراقات التصوف
في الفنون اإلبداعية اإلسالمية
الدكتور حممود إمساعيل
الكلمات المفتاحيّة :حممود امساعيل ،التصوف ،الفن اإلسالمي ،اإلبداع ،اجلماليّة ،ابن عريب.

قد يدهش املرء  -للوهلة األوىل  -عن وجود عالقة بني التصوف كنزعة دينية وبني اآلداب والفنون؛ باعتبارها
حاد إال أ ّن
ديين ّ
إبداعا بشريا دنيوياّ ،
لكن تلك الدهشة تنجلي حني نعلم أ ّن التصوف وإن انطوى على بعد ّ

كرد فعل لإلمعان يف الدنيوية واالستغراق يف حياة الرتف بعد
وتطوره كان رهني معطيات تارخيية؛ إذ ظهر ّ
ظهوره ّ

الفتوح اإلسالمية وما جنم عنها من تغيري يف منط احلياة؛ وذلك بتملك الضياع الواسعة والغلمان واجلواري وغريها

واإلسراف يف املتع احلسية.
ّأما الفنون اإلسالمية :فقد نشأت وتطورت مرتبطة باإلسالم كعقيدة وحضارة ،وأبدع املسلمون يف فنون

العمارة والزخرفة ...أعظم ما أبدعوا يف العمارة الدينية :كاملساجد واألضرحة واألربطة واخلوانق والتكايا ،وكانت
زخارفها ـ رغم احملاذير الفقهية ـ مستم ّدة من الدين يف صورة رموز ذات دالالت دينية عامة وصوفية خاصة.
مؤرخوها على أ ّن
ومل تكن ظاهرة نشأة الفنون املرتبطة بالدين اإلسالمي ظاهرة إسالميّة ّ
خاصة؛ بل جيمع ّ

نشأة الفنون بعامة انبثقت من الدين أصال ،يستوي يف ذلك الفنون الوثنية وتلك اليت ارتبطت باألديان السماوية.
ومؤرخو الفنون على مناهج واحدة يف مقاربة املوضوعني؛ تأسيسا على كون
عول دارسو التصوف ّ
لذلكّ ،

التجربة الصوفية وجتربة اإلبداع األديب والفين جتربة واحدة من حيث "فردانيتها" ،كذا من كوهنما معا  -رغم تلك
الفردانية  -تعتمدان على "اإلهلام" بعد معاناة ومكابدات ذات خصوصية ،ونتيجة حملاولتهما جتاوز "املألوف".
توحد غائية الصويف واملبدع يف حماولة استشراف "اليقني" هبدف توظيفه يف حتسني الواقع
هذا باإلضافة إىل ّ

1
األقل حتقيق الذات وحتديد موقفها من العامل.2
وتغيريه حنو األفضل  ،أو على ّ

1
الفن( ،بريوت ،)1983 :الصفحة  6وما بعدها.
راجع :جان دوفينو ،سوسيولوجيا ّ

Hortickg, Encyclopédie de Beau, (Paris: Art Alcam, 1952), p. 28. 2

الفن ـ يف طور نشأته على
الفن؛ حيث كان ّ
من هنا مل خيطئ دوركامي حني قال بوثوق العالقة بني الدين و ّ

األقل ـ يتخذ موضوعه من الطقوس الدينية.3

وإذ غلب الدين على منط احلياة يف اجملتمعات اإلسالمية يف أطوار تكوينها وازدهارها واضمحالهلا؛ وإذ نشأ
التصوف وازدهر ليسود ثقافة تلك اجملتمعات ـ منذ منتصف القرن اخلامس اهلجري ـ فقد تأثرت اآلداب والفنون
اإلسالمية تأثرا واضحا بالدين عموما والتصوف على وجه اخلصوص ،4بل توازت الظاهرتان طوال العصور
املتوحدة واإلبداع الفردي واملقاصد والغايات.
اإلسالمية وتالزمتا من حيث التجربة ّ
وحنن يف غىن عن إثبات العالقة بني الشعر ،واألدب عموما ،يف اجملتمعات اإلسالمية وغري اإلسالمية بصورة
قاطعة وحامسة؛ إذ أثبت املتخصصون ،يف اجملالني معا ،أ ّن الشعر والتصوف جتمعهما "املغامرة الفردية" الرتياد
اجملهول والكشف عن مكنوناته 5هبدف إعادة الروح إىل عامل تتآكل فيه روحانية اإلنسان ،6شأهنما يف ذلك شأن
الفنان ،كذا توحد جتربة "املعاناة" بني الثالثة من أجل الوصول إىل "الكشف" الذي يعيد إىل احلياة توازهنا.7
كما جيمعهما ،أيضا ،ما أمساه "كوين ولسون" "الوعي املزدوج" واملتمثل يف واقع مأزوم واستهداف حتقيق
اهلني؛ "فال ميكن خلق حقيقة األشياء بنفس السهولة اليت
واقع جديد ،وليس ذلك  -بطبيعة احلال  -باألمر ّ
ميكن هبا نفي حقيقة الواقع".8

تنوع
لذلك كان املتصوف والفنان والشاعر من طينة خاصة؛ إذ ينطلقون مجيعا من نظرية يف "القيم" ،وبرغم ّ
تلك القيم ،شكالنيا ،إال أنّه جيمعها معا قيمة "اجلمال".9
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جمردة" بقدر ما هو رؤية تفضي إىل "اخلري األمسى"  -حبسب املصطل الصويف -
واجلمال هنا ليس قيمة " ّ
الذي به تتحقق ذاتية املبدع ،متصوفا كان أم شاعرا أم فنّانا ،وحتقيق الذات يعين من ز ٍ
اوية ما "حترير الذات".10
ّ
تلك مقدمة نظرية ضرورية والزمة من أجل مقاربة موضوع شائك عن عالقة الفن اإلسالمي بالتصوف،
وعندنا أ ّن صعوبة تلك املقاربة قد ال جندها يف دراسة العالقة بني األدب والتصوف؛ نظرا أل ّن الكثريين من
املتصوفة أبدعوا أدبا ـ شعرا ونثرا ـ بدرجة غزيرة ،تتمثل ـ على سبيل املثال ـ يف أدب الزهد والرقائق وأدب املناجاة
واالبتهال واملدي النبوي ،كما يش ّكل الشعر الصويف ركنا ركينا من أركان الشعر العريب ،بل إ ّن النقاد احلداثيني
هامة لقصيدة النثر احلداثية.
كل املأثورات الصوفية النثرية شعرا اعتربه البعض مرجعيّة ّ
املعاصرين اعتربوا ّ
على أنّه من الصعوبة مبكان احلديث عن متصوفة أبدعوا فنا بذات الدرجة اليت أنتجوا هبا أدبا.
ومع ذلك ،ميكن رصد العالقة بني التصوف والفنون اإلسالمية يف حقول العمارة والتشكيل واملوسيقى.
يف جمال العمارة :يتفق الدارسون على حقيقة كون العمارة الدينية  -من مساجد وأضرحة وخانقاوات -
تبز العمارة العسكرية وحىت املدنية.11
تش ّكل ركنا أساسيا من أركان العمارة اإلسالمية ،بل ّ
كل العمائر الدينية بعدا روحانيا وثيق الصلة بالتصوف.12
وتعكس ّ
وخالل العصور اإلسالمية املتأخرة ـ من منتصف القرن اخلامس إىل أوائل القرن العاشر اهلجري ـ أصب
التصوف الطرقي ثقافة احلكام والرعية يف آن؛ إذ تبارى احل ّكام ـ وزوجاهتم ـ وحىت اللصوص التائبون يف إنشاء
العمائر الدينية وإيقاف احلبوس واألرزاق لإلنفاق عليها؛ ذلك أ ّن معظم السالطني كانوا من املسلمني اجلدد -
معظمهم من عناصر بدوية تركية ومغولية ومماليك أرقّاء  -كما تولوا احلكم عن طريق "الغلبة"؛ األمر الذي ح ّفزهم
على إكسابه صفة املشروعية الدينية ،فتباروا يف تأسيس املساجد واخلوانق والتكايا واألضرحة؛ إرضاء لشيوخ الطرق
الصوفية الذين ش ّكلوا ّقوة عظمى اختذوا منها سندا حلكوماهتم.13
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وخيربنا ابن بطوطة عن تعاظم أعداد العمائر الدينية يف أقطار العامل اإلسالمي وما بلغته من عظمة وجالل،14
فجة غري متجانسة.15
وإن كانت زخارفها ّ
حرمها الفقهاء
وما يعنينا أ ّن البعد الصويف ظهر واضحا يف تلك الزخارف؛ إذ ّ
غصت بصور البشر اليت ّ

وأباحها املتصوفة.16

وشاعت تلك الظاهرة يف أقطار املشرق :كاهلند؛ حيث تأثرت مبعطيات دينية صوفية وثنية ،17كما تعاظمت يف
آسيا الصغرى؛ حيث تعاظم أمر " فتيان األخية " اليت كانت زواياهم تقوم مبهام أخالقية صوفية :كإيواء الغرباء،
احلجاج والتجار.18
وتقدمي العون لقوافل ّ
وبديهي أن تنتشر يف بالد املغرب واألندلس؛ حيث لعبت الزوايا دورا هاما يف " اجلهاد " ض ّد نصارى
ّ
األندلس ووثنيّي أفريقيا السوداء.

ّأما عن أثر التصوف يف الفن اإلسالمي :فمعلوم أ ّن التصوف والفنون معا تأثّرا بعقائد وحنل فارسية ونصرانية

ومعلوم أيضا أ ّن احملاذير الدينية لعبت دورا سلبيا يف فنون العصور اإلسالمية األوىل ،لذلك جرت الزخرفة والنقوش
على منط مستلهم من اخلطوط اهلندسية واآليات القرآنية؛ داللة على انتصار اإلسالم على الديانات السابقة19؛
األمر الذي جعل املسلمني ينظرون إليها بتوقري وإجالل.
معربة عن روحانيات
تشع أنوارا ّ
كما احتوت تلك الزخارف على دالالت رمزية صوفية :كتصوير املشكاة اليت ّ

اشتق منه مصطل "التصوف" يف نظر بعض الدارسني؛
صوفية ،كما رمز بعضها إىل مفهوم "الصفاء" الذي ّ

باعتباره يش ّكل جوهر التجربة الصوفية.
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وال غرو؛ فقد ذكر "جالل الدين الرومي"  -املتصوف الكبري  -أ ّن "ما كان مجيال رائق احلسن ففيه صنع من
20
وينم ذلك عن صلة وثقة بني اإلبداع الفين اجلماعي
أجل اإلحساس السليم الذي يدركه ويتذوقه الصويف" ّ ،

وبني التصوف؛ باعتبار هذا اإلبداع اجلمايل البشري يرمز إىل "علم اهلل وقدرته"؛ فاهلل مجيل حيب اجلمال.

الس ّين  -يف هذا الصدد ،الصور اجلميلة اليت يرضى فيها الرائي املتصوف
وقد ذكر الغزايل  -رائد التصوف ّ

"كشفا عن صفاهتا الباطنة اليت يرجع حاملها عند البحث إىل علم اهلل وقدرته".21

وهذا يعين أ ّن رؤية الصويف ـ كرؤية الفنّان ـ تتجاوز املظهر السطحي لألشياء؛ "فاجلمال ينقسم إىل :مجال
الصورة الظاهرة املدركة بعني الرأس ،وإىل مجال الصورة الباطنة املدركة بعني القلب ونور البصرية".22
الس ّين فقد كان أكثر عمقا وداللة عند "املتصوفة العرفانيني" الشيعة
وإذا كان األمر كذلك بالنسبة للتصوف ّ

يعولون على التأويل الباطين حىت بالنسبة آليات القرآن الكريم.
الذين ّ

يقول أحدهم :إ ّن الصورة الظاهرة إّمنا عملت لكي تدرك الصورة الباطنة ،والصورة األخرية تشكلّت من أجل
إدراك صورة باطنة أخرى؛ على قدر نفاذ البصرية.23
وعند ابن عريب  -املتصوف العرفاين  -أ ّن الكمال اإلنساين يقتضي الكمال الفين؛ فاإلنسان الكامل "جيمع
بكل الصفات واألمساء".24
يف نفسه صورة اهلل وصورة العامل ،وهو وحده الذي تتجلى فيه الذات اإلهلية ّ
فن "األرابيسك" عن اقرتان تداخل الذوق الصويف مع الذوق اجلمايل؛ "فالتجريد" يف تلك الزخارف
وينم ّ
ّ

25
تنم عن الوجود اإلهلي
مستم ّد من جتريد "الوحدانية" يف عقيدة اإلسالم  ،و"التيمات" املتكررة الال متناهية ّ
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املتجلي يف الكون ،والزخارف اهلندسية ذات صلة بعلم الباطن عند متصوفة الشيعة26؛ إذ تنطوي على دالالت
روحانية؛ دون أن تتخلى عن نكهتها احلسية ،بل إ ّن استخدام "اللون" كان مرتبطا برموز ذات دالالت روحية.27
خالصة القول :أ ّن دور املتصوفة يف إثراء الفن اإلسالمي غلب على موقف الفقهاء الذين فقدوا نفوذهم
حمرما
وهيبتهم؛ مصداق ذلك :ما جنده من ذيوع تصوير اإلنسان يف العصور اإلسالمية املتأخرة بعد أن كان ّ

صور الرسول
خالل العصور األوىل؛ فقد جرى تصوير األنبياء والرسل يف خمطوطات الصوفية ،وغري الصوفية ،بل ّ
صلى اهلل عليه وآله ،هبدف شرح عقائد اإلسالم وتقريبها من أذهان وقلوب املسلمني اجلدد 28من املماليك

األهم تصوير "الدراويش" يف
واملغول واألتراك ،كما جرى تصوير املالئكة يف املخطوطات اإليرانية املتأخرة ،و ّ

أعمال "هبزاد" الفنّان األشهر ،29واألكثر أمهيّة أ ّن هذه الصور اخلاصة باملتصوفة عكست بعدا اجتماعيا وأخالقيا
صوفيا؛ إذ وجدت صور لشيوخهم رفقة السالطني ،وأخرى بني العامة؛ مبا يرمز إىل نزعة املساواة يف أجلى
صورها.30
فن املوسيقى بدوره يف
وإذ أثّر التصوف يف العمارة والفنون اإلسالمية على النحو الذي عاجلناه سلفا فقد أثّر ّ

التصوف؛ إذ كانت تصاحب أذكار املتصوفة وابتهاالهتم؛ باعتبارها تفضي إىل " تطهري النّفس والتجاوز عن
الذنوب"31؛ باعتبارها ـ يف نظرهم ـ " جتلّيا مجاليا معبّـرا عن اجلمال اإلهلي يف الكائنات".32

وال غرو .فقد رمزوا باألحلان املوسيقية إىل دالالت صوفية ،33لذلك ال ندهش إذا ما وقفنا على بعض أعالم
املوسيقى ممّن كانوا متصوفة.34
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 28فنون اإلسالم ،مصدر سابق ،الصفحات  166و 170و.171
 29املصدر نفسه ،الصفحة .191
 30املصدر نفسه ،الصفحتان  192و.193
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يشي هذا العرض املوجز عن حقيقة االرتباط الوثيق بني التصوف والفنون اإلسالمية؛ حيث تبادال ،جدليا،
دور التأثر والتأثري.

 34سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي  -طور االنهيار ،مصدر سابق ،الصفحتان  160و.161

