
 ينة اإلسالمي  والروحاني   الفن  العالقة بين 

 حسني نصر

 ترمجة: طارق عسيلي

 العقل.التصو ف، الفكر اإلسالمي ، ة، اإلسالم، الوحي، ، الروحاني  الفن  الكلمات المفتاحي ة: 

 دته.الفن اإلسالمي جلهة املبادئ اليت أوج احول مصدر الفن الديين وحتديدً  يطرح الباحث يف هذه الدراسة سؤاًل 

إذ العالقة بني  ،ويرى يف اإلجابة على السؤال أن الفن اإلسالمي يرتبط بالرؤية الكونية اليت جاء هبا اإلسالم
بني التفكر يف اهلل   ،الفن اإلسالمي والوحي اإلهلي إمنا هي نتيجة للعالقة العضوية بني الفن والعبادة يف اإلسالم

بني ذكر اهلل الذي يشكِّل اهلدف النهائي للعبادة يف اإلسالم  ،الفن وبني الطبيعة التفكرية هلذا القرآنكما أمر 
وخيلص إىل العتقاد أن الفن ما كان   يف حياة الفرد املسل  وامأمة.وبني الدور الذي يلعبه الفن التشكيلي والصويت

 ليقدر على تأدية وظيفة روحية لو مل تكن له عالقة وطيدة مع الوحي من حيث الشكل واملضمون.

إذا نظرنا بعني ثاقبة إىل جتليات الفن اإلسالمي، وتنوعها عرب الزمان واملكان، نتساءل عن املبدأ الذي يوحد 
 هذا الفن.

ما هو مصدر وما هي طبيعة هذا الفن الذي يوحد كل هذه التجليات، والذي ل يسعنا إنكار أثره الباهر؟ 
يف العامل الفين والروحي  القريوان بفاس، تشعر أنك فسواء كنت يف الباحة الواسعة ملسجد دهلي، أو كنت يف

 حيث املواد والتقنيات، وما شابه.غ  كل التنوع املوجود فيه من ر نفسه، 

إن خلق عامل فين يتميز بعبقرية خاصة، وصفات فريدة، وجتانس يف املنهج، وتشكيل خصائص حضارة هلا 
ن تكون جمرد ا كان له سبب. فهذه امأبعاد اهلائلة ل يعقل أبيئتها الزمانية واجلغرافية، ل ميكن أن يكون إل إذ

 اك  جمموعة من العوامل التارخيية الَعَرضية.نتيجة للصدفة، أو لت 

مكتبة   ءملل يا الفن جند من الكتب ما يكفوإذا أردنا التحدث عن التاريخ والصفات واخلصائص املادية هلذ
فة إىل اللغات اإلسالمية نفسها، وبعض اللغات كالصينية واليابانية. أما ، إضااميع اللغات امأوروبية تقريبً جبكاملة 



. فنحن نعرف كيف  (1)االسؤال عن مصدر هذا الفن الفريد واملقدس ـ رغ  أنه سؤال أساسي ـ ل يطرح إل نادرً 
ل املدن، يف املراح كان التنافس بني التقنيات والتصامي  الساسانية والبيزنطية، وبني التصامي  الرومانية يف هندسة

ني. لكن احلل ملشكلة وكيف عزفت املوسيقى الساسانية يف قصور العباسي ،امأوىل للفن املعماري اإلسالمي
ن إإذ  ،(2)القرون واحلدود الثقافية ـ رغ  اهتمام تاريخ الفن هبا ـ مل يبني لنا مصدر الفن اإلسالمي التواصل عرب

سة، ليس جمرد مواد تستخدم، إمنا هو عبارة عن عمل أنتجته التاكمية هذا الفن يبقى كغريه من الفنون املقد
 هبذه املواد. متت صياغتهالدينية و 

حىت لو كانت احلجارة  ،وبني معبد يوناين ،حد أن يساوي بني الكنيسة البيزنطية يف اليونانل ميكن مأ
رت أجزاء صرح ينتمي إىل عامل ديين املستعملة يف بناء الكنيسة قد أخذت من ذاك املعبد نفسه. فاحلجارة صا

عن ذلك املوجود يف اليونان القدمية. وبنفس الطريقة ُملىء املسجد امأموي يف الشام حبضور يعكس  اخمتلف متامً 
 .(3)ما يكتنفه من روحانية، ليست سوى اإلسالم مهما كانت املصادر التارخيية لذاك البناء

عن طبيعة القوى واملبادىء اليت أوجدته، ينبغي أن يرتبط السؤال عن مصدر الفن اإلسالمي، و  كما ان
بالرؤية الكونية اإلسالمية، والوحي اإلسالمي، الذي تشكل إشعاعاته املباشرة الفن اإلسالمي املقدس، وغري 

 املباشرة تشكل الفن اإلسالمي كله.

                                                           
فن املسيحي أو البوذي، ولكن احلال ليست كما هي عند البحث يف الفن ن نفس الشيء ينطبق على الإ :قد يقال (1)

 حيث جند إمهال العامل الديين والروحي يف الفن أكثر مشولية وعمومية. ؛اإلسالمي
ة جيب أن منيز بني الفن اإلسالمي املقدس والفن التقليدي اإلسالمي. فالفن املقدس يرتبط مباشرة باملمارسات الدينية املباشر  (2)

بينما يف الفن اإلسالمي التقليدي  ،مشول فنون كاخلط، وعمارة املساجد، وترتيل القرآن ،واملركزية وممارسة احلياة الروحية
مبادىء  اويعكس أيضً  ،تسجل كل أشكال الفنون النظرية والصوتية من املناظر الطبيعية إىل الشعر وكل ما هو تقليدي

 اومبعىن من املعاين الفن املقدس قلب الفن التقليدي عاكسً  ،ولكن بطريقة مباشرة ،الوحي اإلسالمي والروحانية اإلسالمية
 رة يف حقل الفن التقليدي مبجمله.بطريقة مباشرة مبادىء ومعايري تنعكس بطريقة غري مباش

جلوامع امأموية نفسها، إذا اعتض البعض باإلشارة إىل الدوافع الكالسيكية يف القصور امأموية أو الفسيفساء البيزنطية يف ا (3)
من الوقت لكي تظهر  اعليه  أن يتذكروا أن أول شيء بالنسبة لإلسالم، كما يف امأديان امأخرى كلها، تطلب املر شيئً 

حىت يف الفنون التقليدية قد توجد هنا وهناك أشكال ودوافع تنتمي إىل عامل  :اامأشكال امأنقى من الفن املقدس. ثانيً 
 شكال تبقى عرضية وليست جوهرية ول تغري الطبيعة امأساسية للفن.ولكن هذه امأ ،غريب



العضوية بني الفن والعبادة يف  إن العالقة السببية بني الفن اإلسالمي والوحي اإلسالمي نشأت نتيجة للعالقة
اإلسالم، بني التفكر يف اهلل كما أمر القرآن وبني الطبيعة التفكرية هلذا الفن، بني ذكر اهلل الذي يشكل اهلدف 
النهائي للعبادة يف اإلسالم وبني الدور الذي يلعبه الفن التشكيلي والصويت يف حياة الفرد املسل  وحياة امأمة  

 ككل.

لفن ليقدر على تأدية وظيفة روحية لو مل تكن عالقته مع الوحي محيمة من حيث الشكل ما كان هذا ا
 واملضمون.

فن اإلسالمي يف الظروف قد يذعن البعض بوجود عالقة كهذه، ومع ذلك فه  يبحثون عن مصدر ال
لو تبناها بعض  وليتيكية اليت أوجدها اإلسالم. لكن هذه النظرة حديثة بكليتها وليست إسالمية حىتپالسوسيوـ 

قة داخلية باملصادر املسلمني، فهي ترى املصدر الداخلي يف اخلارجي، وختتزل الفن املقدس الصادر عن طا
جتماعية ـ وحبسب املؤرخني املاركسيني ـ بالظروف والعوامل القتصادية. وهذا ما ميكن رفضه بسهولة اخلارجية وال

، وهو العامل (4)يعتقدون أن اهلل هو مصدر كل الصور أو الفعليات من قبل الفالسفة واملتكلمني املسلمني الذين
الفكر اإلسالمي ل يسمح باختزال امأعلى ن أ غري. القدسيموجودة يف العقل  كل الصورن  إذ إبكل شيء، 

إن طبيعة الفن اإلسالمي ف. وحىت من وجهة نظر غري إسالمية، يبامأدىن، أي العقلي باجلسمي أو املقدس بامأرض
ملعارف واإلدراكات الضرورية إلجياده، يتضح للمراقب غري املنحاز ـ الذي مل تعمه امأيديولوجيات املختلفة اليت وا

نه مهما كانت العالقة بني الوحي والفن أللحلول مكان التقاليد الدينية ـ تستعرض كنظريات لالستهالك و 
إذن علينا  ،(5)وليتيكية اليت أتى هبا اإلسالمپيوـ ات السوسجمرد أثر للتغري  هبذه البساطةليس  ن الفنإ-اإلسالمي

 أن نبحث عن اجلواب يف الدين اإلسالمي نفسه.

                                                           
حول  ةيف دراساته العديد AK coomaraswamyاستعملنا كلمة "صوره" يف هذا الكتاب باملعىن التقليدي الذي استخدمه  (4)

 الفن التقليدي.
أو يف ازدهار أو اندثار بعض  ،لنتشار أو العكسل يعين أن هذه العوامل ل أمهية هلا يف التشجيع والدع  أو ا اهذا طبعً  (5)

تشجيع الصفويني مل تكن لتوجه تلك النوعية من السجاد الصفوي لول املشاغل  - مثاًل  –الفنون يف العامل اإلسالمي بدون 
وي ن هذا الدع  هو الذي أوجد هذا الفن املتميز حىت يف شكله الصفإامأمريية يف أصفهان. ولكن ل نستطيع القول 

 املتميز.



، كما أن لإلسالم عدة (6)يتشكل اإلسالم من: شريعة وطريقة وحقيقة، واحلقيقة هي منبع الشريعة والطريقة
ح  أن الشريعة ليست ه احليثيات نالأوجه علمية مثل: الفقه، والكالم، والفلسفة... وعند حتليل اإلسالم إىل هذ

بغاية  افالشريعة حتدد العالقة بني اهلل واإلنسان واجملتمع على املستوى العملي. وتلعب الشريعة دورً  ؛للفن امصدرً 
ن تعليمات أبيد  ،جيع بعضها اآلخرامأمهية يف إجياد اخللفية للفن اإلسالمي، ويف احلد من بعض الفنون وتش

حول كيفية سلوك اإلنسان، وليست حول كيفية صنع امأشياء. فدور الشريعة يف الفن ـ إىل  ريعة يف امأساسلشا
، هو إشباع روح الفنان باملواقف والفضائل النابعة من القرآن الكرمي -اخللفية الجتماعية العامةب هجانب تزويد

 .املوجود يف اإلسالم كالفن مرشد إلجياد فن  ريتوفل وليس. (7)واحلديث والسنة

يف عل  الكالم املتعلق بالدفاع عن  عل  الفقه املرتبط بالشريعة أو ول ميكن اكتشاف مصادر الفن اإلسالمي يف
بعض  املعتقدات اإلسالمية والتعريف هبا وشرحها. قد جند بعض من كتبوا عن اجلمال من املتكلمني كالغزايل، أو

 تسليطمية أو فقهية معروفة اهتمت بجند مسائل كال الفقهاء املهندسني كالشيخ هباء الدين العاملي، لكننا ل
. إضافة إىل أن الكثري من الروائع الفنية اإلسالمية اليت ابتكرت (8)الضوء على مسألة الفن واجلماليات يف اإلسالم

كباقي امأعمال اليت أنتجت يف هذه   ،هبا اقه( أصبحت مصن فة ومقبولة ومعتفً قبل هذه العلوم )الكالم والف
 ول.احلق

إذا أردنا البحث عن مصدر الفن اإلسالمي، علينا أن نلجأ إىل البعد الباطين يف اإلسالم، إىل الباطن احملتوى 
 يف الطريقة واملفسر باحلقيقة. وهذا البعد الباطين متصل بالروحانية اإلسالمية ول ميكن أن ينفصل عنها.

. ويف احلالتني تتضمن العبارتان معىن (9)وح أو املعىنترتبط عبارة الروحانية يف اللغات اإلسالمية بعبارة الر 
حيث  ،"البطون". فالبحث عن مصدر الفن اإلسالمي جيب أن يكون يف امأبعاد الباطنية للتقاليد اإلسالمية

 تكمن الطاقة اليت أوجدته وآزرته على مر العصور. وهذه الباطنية هي اليت جعلت وحدة الفن اإلسالمي ممكنة.

                                                           
 .1985 ،لندن ،للسيد حسني نصر ،Idealsand bealities of islam :نظرا (6)
 يعين أقوال وأحوال وعادات النيب. (7)
 عناها اللغوي كواها متعلقة باحلواس.مبهذه العبارة مستخدمة يف معىن فلسفة الفن وليست حمدودة  (8)
املعنويات، يتحدث الرومي  :ويف الفارسية ،روحانية :هي lityrituaiSpيت تقابل يف اللغة العربية وال اللغة امأكثر استعماًل  (9)

 الباطنية كمعىن. تهعن املظهر اخلارجي للشيء كصوته وعن حقيق ادائمً 



قدس، ونفس النيب اليت بقيت  الباطنية وحضوره امل هتحبقيق القرآن :توأمان للروحانية اإلسالمية مهاال املصدران
بطريقة غري ملموسة يف قلوب بل  ،ل مرئي يف العامل اإلسالمي، ليس من خالل حديثه وسنته فحسب كحضور

لذين يتوسلون بامسه املبارك. مث ينبغي ما زالوا عن اهلل، ويف نفس اهلواء الذي يتنفسه أولئك او أولئك الذين حبثوا 
البحث عن مصدر الفن اإلسالمي يف حقائق القرآن اليت هي حقائق الكون، واحلقيقة الروحية للوجود النبوي اليت 

 تفيض منها الربكات احملمدية.

. اخللقة يف النيب بتجليات الوحدة يف الكثرة، وجتلي هذه الوحد زودناالقرآن بتعلي  التوحيد بينما ي يزودنا 
 ؟(10)صل ى اهلل عليه وعلى آله فمن ذا الذي يستطيع أن يشهد أن ل إله إل اهلل ويفصلها عن  حممد رسول

علت الفن وحيث حلت الربكة احملمدية وما زالت حتل، جيب أن يبحث عن مصدر امأفعال اإلبداعية اليت ج
لور عامل الصور، والزمان واملكان، واحلقائق الباطنية مأنه فقط بفضل تلك الربكة أمكن تب ؛ااإلسالمي املقدس ممكنً 

 .للقرآن الكريم

وا على الدوام عن حبه  وإخالصه  للنيب، وللنيب وأهل أعاظ  الفنانني املسلمني عرب   ن  أأليس مدعاة للعجب 
 عليه السالم لببيته يف حال كانوا شيعة، وأنه يف اإلسالم الشيعي والسين على السواء ميثل اإلمام علي بن أيب طا

ن امأساسية كاخلط ويعترب املؤسس للعديد من الفنو  ،أكثر من أي صحايب آخر البعد الباطين للرسالة اإلسالمية
هذا وإن ربط الفن اإلسالمي بالبعد الباطين لإلسالم مل يكن ليظهر للخارج يف حالة أفضل  ؟وأصناف الفتوات

لطرق ل باإلضافة ،اإسالميً  اوات احلرفيني الذين أنتجوا فنً تفو  سالمعليه ال يدون اإلشارة إىل الدور الذي لعبه عل
 إلسالمية.االصوفية اليت متثل القيِّ  على التعالي  الباطنية 

ن يوجد. فالفن يف اإلسالم هو أبدون هذين املنبعني واملصدرين، القرآن والربكة النبوية ما كان للفن اإلسالمي 
بل مأنه انبثق عن الوحي كما انبثقت الشريعة والطريقة. وقد  ،ون فحسبليس مأن واجديه مسلم ،فن إسالمي

ينبثق من البعد الباطين لإلسالم فهو يوصل  مأنهتبلور هذا الفن يف عامل صور احلقائق الباطنية للوحي اإلسالمي. و 
ميثل املساعد  ،اجديهومأنه مثرة الروحانية اإلسالمية من وجهة نظر و  ،إىل املكمن الباطين للوحي اإلهلياإلنسان 

 والداع  واملكمل للحياة الروحية يف نقطة التحقق الفضلى والعودة إىل امأصول.

                                                           
 .""ل إله إل اهلل حممد رسول اهلل ا:الشهادتان يف اإلسالم مه (10)



فة الكثرة، وهو يعكس يف حالة حمجوبة الوحدة يما الفن اإلسالمي إل نتيجة لتجلي الوحدة على صح
الثبوتية للوجود أو اخللق اليت  تعلق كل الكثرات بالواحد، وسرعة زوال العامل، والصفاتنه  يعكس كما أاإلهلية،  

 (.191 :111) {هذا باطاًل  ربنا ما خلقتَ } القرآن الكريميؤكد عليها 

جسر هو مبثابة و  ،يُظهر الفن اإلسالمي، يف العامل الطبيعي املدرك باحلواس مباشرة، احلقائق والوقائع املثالية
ث ينبثق الفن اإلسالمي من الروحانية اإٍلسالمية لسفر النفس من عامل املرئي واملسموع إىل العامل الالمرئي حي

باخلصائص اجلزئية املوجودة يف وعاء الوحي القرآين، ذلك العامل املتعايل الذي ع   احيث يكون مصاغً و  ،مباشرة
. لكن هذه الصلة بالوحي اإلسالمي، ل تقلل من حقيقة أن مصدر هذا الفن يكمن (11)اإلسالم مساته اإلجيابية

 الباطين والبعد الروحي لإلسالم. يف احملتوى

ال ثإن الذين ابتكروا الروائع الفنية اإلسالمية على مر العصور، إمنا فعلوا ذلك إما بقدرهت  على رؤية عامل امل
 ما مت تعليمه وتوجيهه من قبل من كان هل  هكذا رؤية.وإ ،احملمديةاليت وفر وسائلها الوحي اإلسالمي والربكة 

العام ل ينتج  مرفامأ ؛هلامات فرديةإد إبداعات و تميز هبا الفن اإلسالمي مل تكن لتوجد مبجر إن الفرادة اليت ي
إل عن أمٍر عام. وإذا كان الفن اإلسالمي يوصل إىل املكمن الباطين للتقاليد اإلسالمية، فهذا مأن الفن 

لرسالته التحررية، ولتزويد مناخ  ءاغاإلسالمي رسالة من ذلك املكمن الباطين، أرسلت إىل أولئك املؤهلني لإلص
إلجياد حميط يذكر فيه اهلل أينما يوىل. أمل يؤكد  ،من السالم والتوازن للمجتمع ككل ينسج  مع طبيعة اإلسالم

 (.18: 11) ؟{أينما تولوا فثم وجه اهلل}القرآن على أنه 

ن و تذة الفن التقليديالذي يسميه أسايرتكز الفن اإلسالمي على العل  ذي الطبيعة الروحية، العل  
فصل بني العقالنية والروحانية، . ومبا أن يف التقاليد اإلسالمية بنموذجها العرفاين يف الروحانية، ل (12)حكمة

اهما وجهان حلقيقة واحدة، فاحلقيقة اليت يرتكز عليها الفن ليست سوى الوجه احلكمي للحقيقة الروحانية أو 
قدس( يالئ  وبوضوح الفن )الفن عل  م ars sine scentia nihil :مانفسها. والقول املأثور عن القديس تو 

هذا الفن الذي يرتكز على عل  ذي طبيعة باطنية ل هتت  باملظهر اخلارجي لألشياء بقدر ما هتت   ،اإلسالمي
ء حبقائقها الباطنية. كذلك يظهر الفن اإلسالمي مبساعدة هذا العل  وبفضل الربكة احملمدية، حقائق امأشيا

                                                           
 .FF 39ص  ،Burckhardt :انظر (11)
 .FF 196ص  ،Burckhardt :نظرا (12)



 ؟؟رح كمسجد الشاهصجود اجلسماين. فإذا لحظنا مدخل املوجودة يف خزائن الغيب على الصحيفة اخلارجية للو 
بنماذجه اهلندسية الرائعة وزخارفة العربية، نشهد هلذه احلقيقة، عندما نتأمل العامل العقلي يف العامل احلسي، وعندما 

كأننا نستمع إىل أنغام امأبدية اليت تنتشي هبا النفس يف رحلتها العربية،   إىل أنغام املوسيقى الفارسية أو نستمع
 الدنيوية املوجزة.

مثرة الرؤية  لكنهااخلاصية العقلية اليت ل ميكن إنكارها يف الفن اإلسالمي، ليست مثرة نوع من العقالنية، 
، والنعمة اليت تفيض من التقاليد ، رؤية أصبحت ممكنة بربكة الروحانية اإلسالميةيالعقلية لعامل مثال العامل امأرض

مأن الفن  ،اس ملبادئهاكبل هو إنع ،لنماذج الطبيعة اخلارجية ااإلسالمية. ما يقدمه الفن اإلسالمي ليس تقليدً 
ل ميكن  Scientia Sacraاإلسالمي يرتكز على عل  ليس مثرة للعقالنية أو التجربية، بل على عل  مقدس 

أنه كلما أو حيثما وصل  االتقاليد اإلسالمية. وامأمر ليس عرضيً  به ل اليت زودتهليه إل بفضل الوسائالوصول إ
ـ للتقاليد  االفن اإلسالمي إىل أوج إبداعه وكماله يتصاحب مع وجود تيار عقالنية حية ـ يعين روحانية أيضً 

يف البعد  ار أو تدن  بطة السببية تزودنا بفه  سبب كلما كان هناك احندااإلسالمية. وعلى العكس فإن هذه الر 
 يف نوعية الفن اإلسالمي. ن هناك تدن  كلما كا  ،الروحي لإلسالم

أما يف العامل اإلسالمي احلديث، فقد تالشى الفن، بنفس املستوى الذي أمهلت فيه الروحانية والعقالنية اليت  
 كان يستمد منها مصدر قوته وحضوره.

يف بعض مراحل التاريخ اإلسالمي، قدمت املصادر املكتوبة براهني واضحة على العالقة بني الروحانية 
والعقالنية من جهة وبني الفن من جهة أخرى، بينما جند يف حالت عديدة أخرى أن التقاليد الشفوية مل تتك 

هي مرحلة العهد الصفوي  :حلالة امأوىلب ميكن الرجوع إليه لدراسة هذه العالقة بالتفصيل. مثال او أي أثر مكت
والفلسفة اإلسالمية. وإذا درسنا  ايف إيران اليت متثل واحدة من أه  املراحل اإلبداعية للفن اإلسالمي واملتفيزيق

، نرى أن العالقة (14)يف كتابات امأساتذة الكبار أمثال صدر الدين الشريازي ،(13)تعالي  عامل اخليال عن كثب
بل مشل الشعر  ،ن فن هذه املرحلة مل يقتصر على املنمنماتأو  ،التعالي  امليتافيزيقية والطبيعية موجودة املتبادلة بني

                                                           
ن كلمة خيايل ل تعين الومهي أو ما له عالقة باخليال كما هو مصطلح يف التعبري احلديث، رغ  أن كلمة خيال نفسها ميكن إ (13)

 ها القدمي املختلف عن التخيل.اتعريفها لتنسج  مع معن
 .N. peorsonالذي ترمجه  Spirtuol body and celestiol eorth :درس كوربان هذا التعلي  بشكل مكثف يف كتابه (14)

Princeton 1977و. 



 اتشبيهيً  كنها تتضمن مثاًل ول ،عن املعايري ا. وهذه العالقة ل تتضمن احنرافً (15)واملوسيقى وحىت اهلندسة املعمارية
ل يعين -دت أوجه أو فصول جديدة يف الفن اإلسالمي، عام يسمح بفه  هذه العالقة امأساسية. إذا وج أملبد

لكنه يظهر التطبيق املستمر ملبادىء التقاليد احلية يف  ،أي تغري يف الروحانية اإلسالمية -يف ضوء هذه العالقة
 الظروف وامأوضاع املختلفة.

لبد من الرجوع إىل  ولكي نصور بشكل أوضح العالقة املباشرة بني الفن اإلسالمي، والروحانية اإلسالمية،
مسألة الفنون التمثيلية. فبسبب طبيعة الدين اإلسالمي الذي ل يوجد فيه توتر مسرحي بني امأرض والسماء، ول 

وبسبب خصائص هذا الدين البعيدة عن كل خرافة،  بطولية والفداء والشفاعة املقدسةيرتكز على فكرة التضحية ال
لكن  ؛أو حىت يف أوروبا القرون الوسطى اإلسالم، كما يف اليونان القدمية واهلندمل يتطور املسرح الديين واملقدس يف 

من أوجه الروحانية اإلسالمية،  اطفية والدراما إىل املنظور اإلسالمي، وأصبحت وجهً احيث دخلت العناصر الع
  .(16)نغولية وبعد املنغوليةجند أن التعزية تطورت يف فارس الصفوية والقاجارية ويف اهلند امل ،وبالتحديد يف التشيع

، لكنه ديين بكل امقدسً  ايف اإلسالم وحىت أنه ليس فنً  اإبداع هذا الشكل من الفنون، رغ  أنه ليس مركزيً ن كما أ
. وهو يشري إىل الصلة بني الروحانية اإلسالمية والفن اإلسالمي ليس يف مظاهره الكربى  (17)ما للكلمة من معىن

اليت تتجلى يف جمالس العزاء  احملدودة كما يف العاطفة الشيعيةعه اجلزئية و و ن يف فر كاخلط واهلندسة فحسب، ولك
 حيث تظهر بشكل مباشر مشاعر احلزن وامأمل الشيعية. ،واملسرح العاشورائي

بالفن اإلسالمي، وذلك من خالل الشخصية اإلسالمية اليت صاغتها  االروحانية اإلسالمية متعلقة طبعً 
النهار والليل، وختتق بانتظام أحالم اليقظة، والقرب من  ختتقمن الصلوات اليومية اليت  الطقوس والعبادات،

الطبيعة العذراء اليت متثل املسجد امأصلي الذي ل ينافسه إل املساجد املوجودة يف القرى واملدن، والستشهاد 
 سر آيات القرآن الكرمي اليت تشبع نفاملتواصل بالقرآن على احلقائق امأخروية، وعلى هشاشة هذا العامل، وتكرا

املسل  باملواقف الروحية ذات التنوع الفسيفسائي، والتأكيد على عظمة اهلل اليت ل تسمح بأي نوع من التمرد 
                                                           

ص  ،1982، 14ج music poetry and the visual arts in persias" J During World of music“ :نظرا (15)
 فحةصال ، 1977، 19زء اجل World of music، imaginal dimension and orts of iranو  6ـ  72، 82ـ  72
 .34ـ  24

 :نظرأ ،يةللمزيد حول التعز  (16)
  Ta’ziych: ritual and Drama in Iran New york، P. chelkowski 1979و  
 ن بعل  الباطن.و املهتم ةهذا ما عارضه العلماء الشيع (17)



البشري، أو أي عوامل أخرى ذات صلة بعبقرية اإلسالم اخلاصة اليت صاغت عقول ونفوس املسلمني. وكذلك 
خالل تثقيف وتدريب اإلنسان كمسل  وكعبد هلل وخليفة هلل باصطالح القرآن،  أثرت الروحانية اإلسالمية من

 على الفن اإلسالمي مباشرة، بتأصيل بعض املواقف واإلمكانيات يف عقول ونفوس موجدي هذا الفن.

، فذاك بسبب تفين كنائس روكوكو ختأجنلو تتهاوى و أكل ياالتقليدي أن التماثيل اهلائلة ملإذا شعر املسل  
عوره بالتسلي  هلل الذي أوجدته فيه الروحانية اإلسالمية، وخوفه من جترب النفس البشرية على حساب احلضور ش

عى يف عصر احلداثة، فاملسل  ل يستطيع اإلهلي. هذا ل يعين أن املسل  ل يستطيع ابتكار فن عمالق كما يُد  
 الت قوية.فعل ذلك طاملا أن بصمات الروحانية اإلسالمية يف نفسه ما ز 

ن ما يأيت من الواحد هو الذي يوصل إىل الواحد. فإذا أدت الطبيعة العذراء دور املساعد على ذكر اهلل، إ
وإذا لعب الفن اإلسالمي دور املساعد على  ،هلي، والصانع اس  من أمساء اهللهذا مأن خالقها هو الصانع اإل

 ن إهلام إهلي ومن حكمة صادرة من عنده.ذكر الواحد هذا مأنه ـ رغ  أنه صنع البشر ـ ُيستمد م

لو استطاع أكثر الروحانيني موهبة بني املسلمني أن يصلوا إىل النشوة الروحية من خالل الستماع إىل قصيدة 
فهذا الوصول يكون بسبب  ،عربية أو فارسية، أو من خالل مساع أغنية، أو التأمل يف مقطوعة من اخلط العريب

الروحي الذي يزوده  املدديوجد مثل هذا  نأ إذ ل ميكن ،هذه الفنون والروحانية اإلسالميةالرابطة الباطنية بني 
 الفن اإلسالمي لحتياجات النفس ولعامل الروح إل من خالل الرتباط الباطين بينه وبني الروحانية اإلسالمية.

اإلسالمية، ميكن أن جند هذا  إذا كان مثة حاجة لدليل خارجي على العالقة بني الفن اإلسالمي والروحانية
الدليل يف الدور الذي يلعبه هذا الفن يف املساعدة على إحداث احلال الروحية اليت هي نعمة من السماء، ويف 
موقف من ه  أقرب إىل قلب الروحانية اإلسالمية هلذا الفن بكل جتلياته. وقد تكفي هذه العالقة للتقليل من 

عوامل تارخيية خارجية ل صلة هلا باملنابع الروحية للوحي لسالمي جمرد نتاج أمهية حجج من يعتربون الفن اإل
 اإلسالمي.

ية اإلسالمية، هناك ما لبد من قوله عن ان، يف سياق النقاش حول العالقة بني الفن اإلسالمي والروحاوأخريً 
ن يف سياق النقسام بني املقدس ما يكو  اية اإلسالمية غالبً انمأن ما يفهمه الغربيون من الروح ،رعاية هذا الفن

 به احلضارة الغربية. توالعلماين، الذي متيز 



ية اإلسالمية ملاذا مل تلق بعض أشكال انإذا كانت هناك عالقة بني الفن اإلسالمي والروح :قد يسأل البعض
ا الطبقات بينما اعتنت هب ،الفن اإلسالمي أي نوع من العناية والرعاية من السلطات الدينية أو "املساجد"

وباإلجابة عن هذا السؤال  ؟بالعلمانية يف التاريخ امأورويب احلاكمة والقصور امللكية أو التجار اليت تعرف عادة
 أنه ل يوجد أي ثنائية بني الدين واحلياة املدنية يف اإلسالم. إىل علينا أن نشري أوًل 

ية مهكان له على الدوام نفس امأ  ،الميوإن ما ميكن أن يسمى قوى أو عناصر علمانية يف اجملتمع اإلس
 الدينية املوجودة يف العناصر الدينية اخلاصة ضمن القانون اإلهلي امأكثر مشولية.

: هناك عالقة أدق تكتشف يف مسألة رعاية، واستخدام، ووظيفة الفن، عالقة ترتكز على التكامل بني اثانيً 
 املسجد والبالط. :ما ميكن أن نسميه باختصار

للنشاط الديين ـ فنون  ااها صدرت من املسجد، باملعىن العام لكونه مركزً إالفنون اليت ميكن القول بعض هناك 
خاصة الكويف منه امأكثر فنية وأمهية حيث يشكل منوذج  ،مثل ترتيل القرآن، واهلندسة املعمارية املقدسة، واخلط

مات اليت رعتها واهتمت هبا القصور، مع أاها اخلط الديين. وهناك فنون أخرى كاملوسيقى والشعر ورس  املنمن
وصلت إىل اجملتمع كله. إضافة إىل ـ وبشيء من التناقض ـ أن النموذج امأول للفنون ميثل النموذج امأكثر 

الذي شجعه ورعاه البالط وامأرسطوقراطية  : فن اخلط"ذكورية"، وميثل الثاين النموذج امأكثر "أنثوية". مثالُ 
لى صلة باملسجد. بينما اخلط امأكثر ذكورية ونبالة كان ع ؛اخلصائص اللطيفة وامأنثوية ذو احلاكمة هو اخلط

 .(18)ية تكون عندما يرعى البالط نفسه بناء املساجد واملؤسسات الدينيةئانواحلالة اإلستث

وهو  ،جيب أن يؤخذ بالعتبار وهو مبفرده يفسر اخلصائص الروحية لفنون البالط ،عنصر ثالث هناك
تصوف. رغ  ارتباط املتصوفني الطبيعي باملسجد يف دفاعه  عن الشريعة، ومنه  العديد من العلماء، كانوا على ال

ف القصائد املدحية للسلطة، صلة وثيقة بالسلطة السياسية، ليس باستسالمه  للسلطة الدنيوية ومظاهرها أو بتألي
بينما بعض الفرق الصوفية بقيت  ؛سيطرون على السلطةين يمأولئك الذ اوأمثلة وعربً  اروحي   اده  إرشادً يتزو بولكن 

. على كل حال كان التأثري (19)بقبول أعلى املراكز اائهضمأع فرق أخرى حتمبعزل عن السلطة السياسية، مس

                                                           
 حنن ل نوافق على هذا التقسي ، بل منيل إىل القول بالتكامل، فهناك الكثري من الشواذات عند الطرفني. (18)
عن البالط واملسجد، كما نرى يف الشعر الصويف، واملوسيقى، والرقص  صوف أوجد منه اخلاص مستقاًل ن التإل حاجة للقول  (19)

 فن املقدس. وكذلك زود التصوف فتوات احلرفيني من خالل ارتباطها بالفرق الصوفية باحلكمة والربكة احملمدية اليت جعلت



ويكفي أن ندرس اخللفية الدينية للعديد من رسامي  ،قل الفنون اليت رعتها بعض القصوريف ح االصويف قويً 
الفنون "امأنثوية" املدعومة فلنعرف هذه احلقيقة.  ،ية والعثمانية واملغوليةو صفلك الوسيقيني يف املمااملنمنمات وامل

ومتتلك مسات روحية ل ميكن أن  ،طبيعتها وذات خصائص روحية عالية من قبل البالط هي داخلية يف صمي 
ساه    ؛ين بني املسجد والبالطمن خالل تكامل باط ،وجود تأثري عل  الباطن اإلسالمي تنشأ إل من خالل

يدمج إجياد أعمال فردية كاملساجد  اأحيانً و الطبيعة التكاملية  يكالمها يف خلق أشكال من الفن اإلسالمي ذ
 امللكية اليت ميثل بعضها أعظ  روائع الفن اإلسالمي.

بني الروحانية بقدر ما ندرك العالقة امأعمق بني هذا الفن و  ،بقدر ما ندخل يف أمهية الفن اإلسالمي
أو العلماء املسلمون أو امأمراء، التجار أو القرويون  وسواء استفاد منهاالبالط أو املسجد  اسواء رعاه ؛اإلسالمية
بإهلام صدر بشكل اهائي عن الربكة احملمدية ومبساعدة احلكمة اليت  أبدع الفن التقليدي اإلسالميفإن  ،الفالحون

علينا وعي أنه مظهر  ،. لكي نعي بشكل كامل أمهية الفن اإلسالمين الكريمللقرآتسكن يف امأبعاد الباطنية 
ن على من مظاهر الوحي اإلسالمي، وعرض للحقائق اإلهلية على صحيفة التجليات املادية كي حتمل اإلنسا

 إىل مسكنه امأصلي يف جوار اهلل. لتوصلهأجنحة مجاله احملرر/

                                                                                                                                                                                     

أثر الصوفيون من خالل الفتوات يف إجياد الفنون احلرفية اليت  وقد  ،االبالط واملسجد )كما والفن املدعوم من التجار( ممكنً 
 كان ينتجها اجملتمع اإلسالمي بأكمله.


