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مواطنها.احدفيارتونهذ.دراسةلهليتسنى1191سنةمراصتحدياقالراهنةهامرحلةفيتواجهالانسانيهاللحضارةانشكلا

بعدظلولقد.1391سنةحتىاللفنونهذهيدرسبمراكشومكثازمت!،فيالغربيةالعضارةكانتفاذا.مثيللهايسبقلمكثيرة

جزءكلونقشالطويلةالظلالالسقاطمشكلةيعانيمراكشمنعودز"،التعدياتهذهبها.نواجهجديدةقيمعنتيحتانتحاولالراهنة

والدوالرالمفرغةالاشجارواوراقالمتعرجةبالخطوطاللصورةاجزاءمنوالبدائيةالشرقيةالفنونفيجديدةقيمعنتفتشالفنفيمثلافنجدها

يرسمفكان،الحركةمنخالسطحفراغلرويةمجالايدعلامماتطورفيوحاسمواضحاثرالقيمللهذهكانولقد.الكشرمنهاونقنبس

المطابقةالىاقربباسلوباللعاريةالنسويةللاجسامالحيالموديلوق-ع))"خبرةالفن"كتابهفيديويجونيقول0المعهمحرةالفنون

ثم...المغربيةالطريقةعلىالهادئةالجلساتاوضاعوفيسبياتثسرتحتالعشرينالقرنطلعفيالفنيالانتاجمنالاكبرالجانب

معشجرواوراقزهورمنبزخارفبالرسمالمحيطةالفراغاتيملأ"والزنجيةواليابانيةوالصينيةواللفارسيةواللبيزنطيةالمصريةالفنون

لفلوحاتالىاللناظران.اللحارةالاسلاميةالالواناستعمالالقنوناليهوصلتمابعدالاالفنونبهذهيهتملمالا،روبياللفنانان

الاحمر"البساط"و"احمرسروالفيجارية"و"المراكشية"والسطحيةالضعفمنكثرالىعشرالتاسعالقرننهايةفيالاولمحموبية

ماتيسيوكأنيحس"الصلاةاثناءبةالمغالى"و"المفتوحةالناقذة"وع!قحسابعلىالصناعيةالتكنيكيةالنواحيعلىوالتركيزوالتكلف

اللبعضيدمموهماعليهمسيطرالذينالاسلاميينالفنانيناحداصبحالمرحلةبعديمرالاوروببمالفنكانلقد.الاحساسواصالةالروية

عنكتابهفيرينالوءفىكد.،صهيه!3!عالفراغمنبالو3جديدةدماءعنالمضنياللبحتذلكوكان،حقيقيةبمحنةاللتماثيرية

لوحاتيصوراناللوحاتهذهفيارادماتيسانالحديثالتصويرطافةفوقبمجهودسيزانحاول،وجدتهحيويتهالاوروبيللفنتعيد

مراكشفيهناك.الاسلاميةالزخرفةمنورمتوحىباسلوبعربيةمتتاشيئاالطيريالمذهبمنيجعلانمحاولاالنصويرينقذانالبشر

الطويلةبالسراويلالحريممجالسعلىمرةلاولملاليسعيناوقعتقيمعنيبحثتاهينيالىوذهبكلهااوروباجوجانوهجر.ثابتا

بالوانهاوالاقمسةالمزركشةوالشنرالموشاةالمقارووعلىالمخمادعفيالملونةالمقبلاللجيلينتظراوروبافيبشعاعصراان"جوجانويقولجديدة

والتيالزخرفيةوالرسومالحارةاثلوانذاتوالسجاجيدالزاهيةالرجالذلك!رسواءمتعفنفيهشيءكل،الن!بيحكمهعصر...

الوانهاويتأمليدرسركبتيهعلىجاثياالطويلالوقتاهضىماكثرا."الفناو

هوالزاهيةالحارةبالالواناللزاخرالعاللمهذاكانلقد0ورسومهافنتحتاماماليابانيةالصوراهذهان")1(فلانجانجورجيقول

."الرطبةوالالوانالحارةالالوان"فينظريت"الىبمانشىادىالذيدوازصرعلىالسمحرمثلالرهاكانولقد،جديدةافاقااللغربيالعالم

المنجزاتاهممنكانالزاهيةالحارةالالوانعلىماتب!تليهدانالقرنمنوالتاسعالثامناللعقدينفيالباريسيالفنوصالونات

بصودةتجلتالتص!ريةماتيسع!بقريةان)المشرينالقرنفيالتوريةجوجفانالياباليالفنبهذاتأئروامنزمرةمنكانولقد،عشرالتاسع

اللذيالعرببمالتوريقوفيالالوانتناغموفيبالتوازنحسهفيخاصةوتصميمالهمالزخرفية1مميزاتهمان.ويسلرلوتريكوتوللوزوجوج!ان

.)1((الاخيرةموضوعاتهفيمنهاكثر.نفسها"بةنصميماتهليطورجوجفانالهمتالتيالاشياءمنكانتالقوية

ناهناسنحاولعديدةقيمايتضمنالاسلاميالفظانوالحقويرى،التكعيبيالفننشأةفياًلكيردورءالزنجبملللفنوكان

الفنانفعلهبماهذهادنظرجهةونؤكدولسوف0بعضهاعننكشفهـصالقوةيستتراناستطاءالزنجيا(لفنانكل!!هـ!*"ديجنر)

اضافاتنضيفانمااللقيملهذهاكتشافناباعادةواننا،كليهبولاللعظيم.وعريحةمبسطةهندسيةلاشكالاستخدافهطريق

نعزلانناهذامعنىؤليس،الراهنةالحضاريةقيمناالىمغزىذاتسيزانوسدراكدقدالفنهذافانوبرالرللبيكاسوبالنسبةاما

نؤكداننريدانما،المعاصرةالحضارةعنالراهنالحضاريوضعناحبصالىالتكعيبيةبهخرجتالذيالنهاليالمظهرابرازعلىوساعد

،العصورمرعلىالحضاريالتحديتجاهالانسانيةالتجربةوحدة.كاملةكفكرةالوجود

ارسطوكانفلقد..اللقيمهذءالىبهننظرالذيالمنهحهوهناوالمهموخاهـةاللخديثالفنعاىبارزالرالاسلاميةللفنونكانولقد

اًلوسيطعندماالععرفياوروبافيالتقدمعاقتالتيالاسبابمنمثلااللفونوبينبينهالتلاقي(وجهمنكثيريوجدالذيالتجريديالفن

اسيابمنسبثانفسهالوقتفيكانولكنه،فلسفهالناسقدسالا.بالتفصيلالنقطةهذهلتوضيحبعدفيمانعودولسو!،الاسلامية

عصرالنهضةفيالانسانيةالنهععةاثرعنالاننتحه!سوفاننا

منت!لجهاكانتحدياتمنبعثهبماصممممممممممالفنروادمنرائدفيالفنونكلك

النهضعةعصرفيلرائعةلعقمنئمه!عروالفنالالسلاميالفنبينالعميقالالتقاءوجهأن"الذكطملاليسهنريعوالحديث
انس4"فلانجانجولىجمنهيقول

فينتائجهامنوكان.*نسلاليةفياالاصيلالوجودعنبحثههوالمعاصرالتجريدي."الاسلاميبالفنالتالرشديد

روجرمكتشفاتالبلمميدانضثفيا!بمالبحثذلك،الاولوصفائهنقائهبالفنماتيسهنريصلةوثبدأ

الفدسفةوفيوجاليديوبيكونانبعد..الفانيالمظهروراءالازلىالجوهرعنكليزارعنمما3.91سنةالاسلامي

فيالارجانونالتجريبيبيكونمنهجويتبدلويتحوليتغيرشيءكلانالمعاصرالانسانشعرللفنونمعرضاالعامذلكفي

اللجديد.يشعراضخأر..ساحقةرهيبهسعةفيويدورقأثرابهوتانرميونحفي*سلامية

عمانبحثانحاولنااذاونعن."الملغزالمحيرالعالمهذاوسطوغراشهلتهلضاالاسلاميةالفنونتأيروظل،قويا

الل!تشكيليةاللفنونأتحاها:ت)1(..الىللسفردفعهحتىجارفاعليه

.91سالمعاعرة،9،صهالحيديثاللغنحرل)1(

24



بابحاثهمالمسيومهدءالذيالواسعالميدانهوهذا.ثمارللبيهالبدايةفيلواجهتناوانسانيةتيةقيممنالاسلاميالفنيتضمنه

سوليهالالستاذكتبهاالتيتلكايضاالمشهورةالابحاثومن."الاثريةبدءذيبادىءينفياللذيالتيارذلكهولرىفيمااهمهامشاكلمدة

الاستاذكتبوكذللكالتوس!انيالتصويرفيالشرقيةالظيراتممن"نورايلي)قالهمانعدواننا.الاسلاميةالفنوناسمهشءدجود

الاوروبية،الفنونفيالعثمانيينتاثرعن0291سنةجلوكهنبرجالحشسواتتلكانبثقتولقد")1(يقولالاتجا.هذامنميريخر

جيلديلاتوريتالاستاذنشرهالذيالهامالبحثالىايضاالاشارةويجبالتيالصحراويةالبيئةمن،والمتضافرةالمشحونةالمربيةوالزخارف

و!سودوالشرلى"عنبرلنجتنمجلةفيوو)!".ه!!كا!اوبدايةلهليسالذبرالفراغفيهايسودوالتيالاشكالف!هاتنعدم

مناللباحثينمنوظهـركثوذللكبعدالابحاثوتوالت،"البندقيةلهاليستا!العربيةالرخارلىنشأتنفسهالئحووعلى،نهاية

اللدكتوركونلالالمانيوالباحثكارافالشوبويجي،مورينوجوميزامثالعلىالاستكانةاللعنعلىيتعئرحيثنهايةاوبدايةايةالاخرىهي

الاسلاميةاًلاثاربمعهدالزائروالاتاذسابقابرلينمتحفمديرلحطاتفيسماصانتوهماقىالاصواتبتلكتذكرناانها.منهاجزء

هـ"*هـط!6،!ه88الكلرسيكبماولفاوصاحبسابقاوبرلينبالقاهرةحتىمصدرهاالىالاقداءونحاولنتعقبهانكادفلا،التامالسكون

ثراتاتعنابحاثهافيديتوثيرهنريتواللباحثةهـ؟ولس!ولع!!لاهع!كامنكثيرافيهانالكلامهذامنلواضح."!انفسنا11نصفينرانا

الاورربية.الفنونفيالاسلاميةالوفوعهذاكانولقد.الواقععنالبعيدةالمتمصبةالتجن!ىوالنظرة

.نصسدانمناكثرالموضوعبهذااننعلقةوالمراجعالابحاثانذاتغرالانالقضيةهذءواصبحت،كبرونقاشجملموضعبالذات

يجدهاانباحتايويستطيع.الايخرةالاونةفيوخاصة،وتحصىهوالقولهذاالى"فوركايلبم"فنياناقدادفعالذيانما.موضوع

الففونتركتهالذكيالقويالطئمرعلىكافدلليلوحدءوهذا،بسهولةرفعةواتساعناحيةمناللبالغةوكرتهاالفنونهذهتعددمنشاهدهما

الفنان"كريستييقول،وقتمب!منذالاورويةال!ونفيالاسلاميةمسدارسمنللذلكنتيجةنشأومافيهاالفنهذانماالذيالبلاد

مناعجوبةكانهاليهتنظرسنةالفنحواوروباظلتالذكيالاسلاميالمنتجاتتلككلفينجدسوفالفاحصةبالنظرةول!ن.واتجاهات

هذاان،الامراولفيلنظرةالهذهباعثاكبركان...الاعاجيبواسالليبواحدةرولأحاالمختلفةواتجاهاتهاالبالغتعددماعلىالفنية

اصبحولكنه.المس!يحيةالمقدسةبالاراضيالانصالاوثقيتصلالفنكللمنتجاتتنفردانيمنعلمهذاانغو.متشابهةزخرفيةوعناعر

الفنووهذا.)1("غرللهيسالذاتيلجمالهالدهشةمصدرذللكبعدإلاسسالتي،انالاخمرىالبلادمنتجاتفيتتوفرلابهاخاصةبصفةبلد

ناويجب،فورايليتوهمكماالمعنىخاليامنتافهافنايكونانيمكنالفنعكسعلى،فائقةبمرونةتتميزالاسلاميةالفنونعليهاتقوم

ع!ىقاصرا.ثأثيرءيكنلمالفنهذاانهيهامةنقطةالىهنانشوبلونوالاصطباغالتكيفعليهاالسهلمنجعلمما،مثلاالروماني

اللبارزةالشخصياتالىقعدتهابل"الصفاروالفنانينالفنيينالصناع"فىرايلي"مثلباحثةكانواذا،)2،فيهانشاتبيئةكلفىمحلي

كبرالعمارةفنفيللالسلامالغربيالعاللمديئ"انالخاصبحثهميدانالاستفادةمحاولةانالىهنااننشوبناويجدر،الحقيقةهذءاثبات

.)3("جموعهفي.فالواقعالعشرينالقرنوليدليساوروبافيالاسلاميالفنيالتراثمن

باتالموض!حهذاانهوهنااليهنشيىانيجباللذبميالامرانعصرمنذالاوروبيةالفنونفيواضحاالراتركتالاسلاميةالفنونان

الالسلامعيالفناننفرضسوفولكننا،الحافرةالاونةفبممنهمفروغاسنةمنذالحقيقةهذهالىالاودوبيونالباحثونتنبهولقد،النهضة

7كونانهذايرمنيورء!ل،الاورو!ةارفنونفي!زكرالراييتركلمشريطتفشرفيهحاولالذيمقالهسميثسبنسركتبحينما.182

حضارية؟امفنيةاكانتسواءقيمةكلمنخاليةالاسلاميةالفنونخث!،"!بايهبكت!رائيةالشهرالعاجصئمو!فيالكولمحيةالكتابة

وهـا،يتجزألاكلاللبشريةللحضارةالفنياتراثانفيهشكلاممالوفجبرييهذلكتلافيمانجدثم،0182سنةمنذفليمانانجاهاتثم

للفنباللنسبةالحالىهوكماتلكالمراحلمنمرحلةالاالاسلاميالفنالعربيةالحروفاستخدامفيمقلا6،18كتبمسنةاللذيكههـله!!ر

فيغايةاشياءيقدمانالاسلاميالفناستطاعولقد0ذاتهالاوروبيالذيمالبحثوكذلك،الغربفيالمسميحيةالشموبلدىالزخرفةفي

يخلقاناًستطاء.اللبشريةللعضارةالفنيللتراثبالنسبةالاهمية!ف!اص8ولم!4هأ3لويكورجواالفرنسيةالارالىجمعية1876سنهقدمه

جعلفي"ساهمكماقبلمنمعروفةفكنلماننعبرمنجديدةاشكلانجد،الموضوحهذاعلىجديدةاضواءملقيةتتوالىالابخلىوطلت

.)4("جمديدباسلوبالمصوريننعترضكانتالتبمالمشكلاتبعضالظيراتالاسلاميةدرسالذيممابركواميلابحاثفيواضحةصورةمنها

الحضارب"قيمتهالاسلاميالفنيكتمسبباللذاتالنقطةهذهمنالكبيراللعالمابحكومنها،وفرنساايطاليافيالمسيحيةالعمارةفي

تننقوهنا،ومتحاملةمتكصبةغ!نظرةاليهنظرنااذا،والانسانيةكتابهفينحرياحمدالدكنورعئهايقولالتيمالاميل

الفنونشلنمنللتقليلالبعضيثرهاالتبمالثانيةالمشكلةامامنا*!"ط*هه!لأكاءناهـ،كا!!44كعاه!ههـكا!!كا!ل!ا!ة

فياللوفرمتحفمديربازانقالهفيماواضحاذللكيبدو.الاسلاميةانمالاميلاللكيرالالرياللعالمحاولالتمايراتمنقوياتياراان"

بففسلالنهوضالاسلاميةللحضارةتسمنىللقد"الفنتأريخ"كتابه،بهامرتالتيالمراحلعنوالكشفتاريخهاوكتابةخصائصهايحدد

التبمكالحضارةعليهاسيطرت"لتيالحضاراتتلكسائرمناسننفادتهاىقانمةاًريتعداًهانما.واخدزخرفيلوععلىالتيارهذايقتصرولا

تطو!سرعةعلىساعداللذيالامر،وايرانومصربسورياقالمةكانتففونفتأثرت،مانيةاللروالعمارةفنالونقلهااننيالاسلاميةالصورمن

سبقافاحرزتالميلاديعشرالثاليالقرنحتىالناشئةالحضارةتلكالزخرمةوزخرتخرافيةووحوشغريبةحيوانيةباشكالالتصوير

اللحضارةلهذهتسنىولقد.لحامثلثماعلةبنحواللغربيةالحضارةعلىملفوفةومساندمتجاورةوعقودمفصصةاومفصوصةبعقودالمعمارية

الطابسعذاتللزخارفاحيدميلهاتظهربل،تبتكرانالناشئةوانواعوالنقوشبالتوريقاتالتيجانوكسميت،زخرفيةوترصيعلى

غير،الانساناوالنباتاوالحيوانمنانواعاصورتالتيالهندسيوسانتونحبواتوفيالاصلالاسلاميةاللصوراننرىوهكذا،التخريجات

حضى-اراتانقاضعلىقائمةتعتبرالاسلاميةالحضارةتلكفنونانقرطبهوكلرموفرانبجامعبويونذكر،فرنساوجنوبيوبورجنيواوفرني

بمثابةالناهضةالحضاداتتلكوكانت،والسياالمتوسطالابيضالبحرفيالرومانجةالكنا.سىبعضالاسلاميالمجالويحوطرباطبمقذذة

م29ص،الاسملامهـأث)1(الح!ديت"ال!فنيهاجمبلفمقطالأسلانيالفنظوزايلييهيبملا)1(

.6!ص،المسابقالصرجع)2(:فيقولهحدعلىاحهت!غهارءنث!هدانناايرىحيثايضا

.551ص،لحابقاالمرجع)3(ء4*ه!*الآء4.*،41عوله*ووس!4،ثلأ!"4حلدالى.فى!*

.؟14ص،ومدار-4ا!لاسلاميالتصوير)4(لأ.43ص،،3مدر،اللثقهـاننةمجلة)2(

3،ة



(لانموضوعذاتتصبحلمالاموره!ءانودغم،ذاتهاالاسلاميةالفنوناللفوضهذاخلقوقد.حيويمهاالقديمةللحضاداتاعادتخم!ة

فيالفنونالباحثينكذاربينعنفجدلبعدفيهاالرايالتقرانبعد."اًلفنيئقي!متهافيناررةفنتلآاعمالا

--...الاسلاميةلفنوناعادتخميرةوكأنهاالاسلاببةالفنونلنايصورالرأجمماوهذا

الاسلاهـ-اللفن-قيممناساسيةلهيمةعناتكلماناحبوالانازدهـارعلىساعدحافزمناكئرلليستوهي،حيويضهاالاقطارتلك

تتضف4مامبيناموضوعيةمئاقشةاناقشهاانالامكانقدرساحاولالامرواقعفيفهي،الركودمنفنرةبعدونويضهاالاقطارتلكفنون

!!تلك..."نراثمنالمختلفةالعصؤرعبرتحملهوماامكانياتمنهذاومن،ذلكقبلموجودةكانتسابقةلفنونامتدادمناكثرليست

الزخرفة.مناكثرليستوانهاالاصالةلحنصرتفتقدالاسلاميةالغنوناننتبين

***،وعرضتنسيقاورباطايدونالبعضالىبعضهامضالمحةمحليةفنون

ويتضصطلهحدودلاوالسعالاسلاميةالفنونميدانانوالحققيمةفيالتشكيكالىواضحهوكمايهدفالطريقةبهذهالموضوع

فيمضطرونانناالا،والمناقشةبالبحثالجديرةالقيممنجداثيراالإسلاميةفالفنونتماماواضحالامرللكن...واصالتهاالاسلاميةالفنون

باللذاتالزخرفةلماذااما،والاختيارالتحديدالىكهذامحدودمجالكما،الساساليالفناهمهامصادربعدةتأثرتقداللفنونمنكغيرها

.)1("العربيةللروحممئلاعظماللفنمنالنىهذاان"لييبدوفكماوتحدثنا،الشرفي!المسيحيالييزنصبالفناخرىناحيةمنثرتق

الزخرفةفنونفيابدعواالمسلمينان"سالماللعزيزعبداللدكتورويقولويلاحظ،الاسلاميةالفنونفيالبدويالفناثرعنزالوث!رهيلدين

اصنحلقدحتى،الفنينبوغهموخلاصةعبقريتهمعصارةواودعوهاعلىمشتقاتدريجياينموبدأ"الذاشيءالاسلاميالفنانريماند

..."الزخرفةبفنمقرونابحقالاسلاميالفن0)1("الساسانيوالفنالبيزنطيالفنهمافنيينمصدرينمنالاخص

الاسلامية،الزخرفةعناللكلام.بداية.فىك!ونحننتساءلانبدل!لاناشيءاخرفناجممااوالاسلامبىالفنانننكرانيمكنلاونحن

بالزخرفةيتعلقفيماكثبرةاراءنجداننانلاحظ؟...الزخرفةماانلهيتسنىحتىمنهاوي!بسالسابقةالفنونعلىيعتمدوانلهبد

نا"القائلالرأيذلكهوشيوعااكثرهاوللعل،باللذاتالاسلاميةانلسيحقولكن،الخاصوكيانهالمستقلةشخصيتهذلكبعديجد

سادالمباللعنقر.للتصقحليةلاللشكلسطحياثراءدانهافيالزخرفةعست4السابقةللغنونامتدادمجردالاسلاميالفنظلهل:نتسماءل

وفي،تركيبهاوبنيتهمنالبناءقتماتتحرربحيثوتجميله،زخرفته.؟الخاصوكيانهالمستقلةشخصيتهلهاناملهاوتقليد

فيوالستقرارهالبناءانزانفيتساهملاانهااذكتاتهمنالشيءتعانيكانتانهالوجدناالعربفتحهااننيالبلادحالةالىنظرنالو

شيئايضيفلاالاثريةالواجهات0منواجهةفيالمنقوشوالافريزشيءفيهاالفنونوان،ضاريةوسياشبةاجتماعيةازماتفتحهاوقت

يزيدلامنالتحفتعفةيزينالذيوالنقش،احتمالهوقوةصلابتهالى.والركودالاضمحلالعبءتحتطويلةفترةمنذتنوءالاخرىهيكانت

الشثيعوظيفةفيتزيدلاانهاكما،)2("واتزانهامتانتهافئشيئااثارعلىيقتصرالفنونمظاهرمنالبلادهذهفيالمسلمونوجدهوما

.-.-.اخرىناحيةمنناحيةومن،الفنبمللنشاطاستمرارمنهااكثرسابقةعصورمنمتخلفة

ماالرخرفةهذهوانالاساسهوالشيءاناذنالواضحمنمنواقتبسالاالعالميةالفنونمنفنمنماانهنلاحظانبدلاثانية

الزخرفةتصبحانذلكغلى،.ويثرتباليهتضافزائدةحليةالاهيوالاشتقاقىللاقتباسقابليةالفنازدادبلانهكلما،السابقةالفنون

الىباللنسبةمقارنتهيجوزلامهملاشيئاالفنونمن!اباعتبارهماحتىتبجبرحدعلىالابتكارغريزةونمتاللحيويةصفةفيهازدادتكلما

./والعمارةوالنحتاللتصوير."الاسلاميةاللفنونكابهمقدمةفي"فيىاحمدالدكتور

،فهـمخاطىءعلىيقومشيوعهرغمالتعريفهثياننعتقداننالهساواصبحالاسلاميةالفنونلمتاستههللتسا؟رناعدنافاذا

هيكما!زخرفةباذسبةماحدالىصحيحاالتعريفهذاكانوربماالفنوتخطى")2(ديورانتدليقولالخاصةوشخصيتهامقوملأ-لها

الاينطبقولاناقصتعريفذلكرغمولكنه،الغربيالفبنفيموجودةفيمحلظجالىالاندلسفيالحمواءقصرمنانتشرالذيم!الاسلامي

فمسن،زالوث!رهيلديهاللدكتوبىء.لعيبرحدعلىالمنحطةالزخرفةعلىوالدمالسلالةمميزاتكلمنوهزىءوالمهـانالزمانحدودكلالهند

سطح!يينالىالاالامراولمنترملمالزخرلمحةاننصدقانالمسبباناقةالانسانيةالروحعنعبر،تماماالطابعمميزفريداطرازاوانشا

قيمةلللزخرفةاننؤمناننستطيعلاانناكماوتحنيتهالاشياءمنتنيءويرى".الوقتذلكت!نوعهامنشيءيفهالملمحياضةموفورة

إؤديانيمكنلافانهاالاسلاميةبألزخرفةالامرتعلقاذاوخاصةنفعيةجميعويسودويتطورينمواخذاصيلااسلامياطرازاان"ريماند

الع!قالمعنىاذنهوفما...الكلمةلهذهالدقيقبالمعنىنفعياغرضا."الاسلاميةلبلادا

نحذذدانالسؤالهذاعلىنجيبانقبلعليئا؟..الظاهرةلهذهوهكدا"حسنمحمدزكيالدكتورالعربيالباحث)3(ويرى

الاسلامية.للزخرقةالاساسيةوالسماتالخمائصباختلا!طتختلفكانت،فنيةطرزاومداوسالاسلامبةارولةافينثطت

الكتابة"تتغرتكادلاشكليةعنامرثلاثةالاسلاميةللزخرفةالطرزهذهوتطورت،اللعلأمةءصائصهافيتفركوللكنهاالاقاليم

منهاماشكلاتمثروالقابة"ابهـندسيةوالزخرفةالنباتيةوالزخرفةيسهلعاماسلاميلمحنمنمختلفةطرزاوظلت،المسلمينبرعايةاللغنية

لمفنيةميادينعنللكشفوفصعامةالشرقيةفالروح0اشكالهااوالعمارةفيذللكاكانسواء،الاسلاميةغرالفنونسائرعنتميزه

بواسطةالتعيبرالميادينفذءاهمبنولعل،اللغربياللفناناببهايهتدوسج-لمدونسيجخزفمنالزخر!ببةاللفنونمنتجاتاوالتصويرفبم

وافكارامعاليطياتهبينيخفيابخطوهذا.المنطلتيالمنسابالخط.)4(معدنيةوتحفودجاجوعاجوخشب

الخطانوالواقع"زالوشرهيلديهتعبرحدوعلىبميدمغزىذاتالتيالعديدةالقيممنقيمةايعننتكلمانقذلعليناللقدسكان

شخصيةحضارةوكل،الشرفيبالفنانخاصةميزةفنيةصورةباعتبارءيواجههاالتيالعامةعنتلكالمشاكلن!كلمانلأميالاسالفنيتضمنها

،-نجوهرياعنصرابارهباءتاليهوإخظرالخطتقدرالصحليحنجالمعنىالقيمتلكنذاقشانيمكذناوبذلك،الاسلاميةاللفنونفيباحثكل

.أ3("فيهاالفنعناصرفبيشككذلكبعدباحثاييتصدىلاحتىوطيدةموضوعيةاسسعلى

.15ص،لا-لام.6فيالا!او!ا(قيمةفيتشكيكهاساسعلىذم!الجمناليهنصلانيمكنماقيمةفي

صمىالحزءعذافىي"خدالىعضممد1انهالنظرالباحثييوجه*.24ص،الاسهـلامهـبالفن)ا!

.48!اسنهةشرتهاالخياليهابهةنرالوشرهيلديدهالهـدكتورهابحاث..24ص،الجزء؟الهـثالي،الدراًبعالمجلد،الهحضا!ةقصة)2(

.89ص،الاسلامورالفنفياللجمهـللاسار)2(.7ص،الالسلاتنلموناالأ(

.586ص،32عهـرو،المصرىاللكثب،الل!كتابةفن)3(.33ص،الأوللطددل،الك!نانيمهـجلة)4(
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تامة،بسهولةقراءتهايمكنالملكاسمحولالمكنوبةالاسلاميةالدينميةالىطبيعةاخرىناحيةمنيرجعذلكانايضانقولانونستطيع

مطرشيايرلنديصليبفييبدواخرمثالاالبريطانيالمتحففيونجدفيهاللذانجةالرلاجامدةحرولىمنتتكونلاةهيذاتهاالشرقيةاللكتابة

،وفيتقريباالميلاديالتاسعالقرنالى.ناريخهيرجعالمذهببالبرونزوحركةحياةتمتلىءوللكنها،مثلااللاتبنيةالحروففيالحالهوكما

عبسارةاللكوفيةاللعربيةبالكتابةعليهزجاجيمعجونالصليبوسطالاسلاميةالزخرفةفيكبرادوراتلعبوالكتابة،وتنوعاوسلاسة

.)1("اللهباسم"نجدلالنحن"ذا.تهالعرببمالخططبيعةالى-سجعذلكولعلبالذات

جيولو،عصرفيبمدأفلقدالصورفيالعربيإلخطاستعمالامااللغرضللهذاغرهامناصلحفحروفهالعربيالخطمنللزخرفةاوفق

ابىبناوبكنيسةاببعازربعثلوحةفيالايمنالمسيحكفعلىطهرحيثهذ.فيوالافقيةالعموديةوالخطوط،وتقويساستقامةمنفيهابما

ليبيليبووفراهلأ!ميا4!!م!انجيليكوفرابانيلوحكما،بياردابالرسوموصلهايسهلكماببعضبعضهاوصلهايسهلالحروف

اللزخرفةواستعملاهمنالنوعبهذاخاصةمغرمانص!مم،ثا4"،،).)1("والابداعوالالزانالجمالفيهيتجلىوصلاالزخرفية

.)2("لوبهاحواشيوفيالعئراءاكمامفيحتىشرفيفنكلوانالكتابةتجلشرقيةحضارةكلانالواضحومن

الفنيةاللوحاتفيالخطاستعمالظاهرةعننبحثاناردناواذااللىبعدفيماوضمهاالروحيومغزاهاالكتابةبقيمةاحسخالص

تأخذالتكعيبياللةن؟رقمناساسيةطريقةهناكانلوجدناالمعاعرةناحيتهامنبالذاتالنقطةهذءالىنظرنااذاونحن.)2("عنامرء

اللحروفانفلانجانجورجويقولاء5هـ!هابالمسماةاللفكرةبهذهقيمةعرفتخاصةالشرقيةالاولىالمسميحية"مثلالوجدناالتاهـيخية

ضمنتقدالنبيذزجاجاتبطافاتاواللصحفعناوينمنالمسصننخرجةوتعليتهااللهبهـلمةيح!تفظالذيالرمزمعجزةولممستالروحيةالكتابة

واي.)3("...اللصوررسممنكجزء،رمزيةبصفةولكنصورهممنالاولىالعصورفيالمسيحيةتركتمااجملتعتبراللقديمةوالاناجيل

على91ءاوسنة،0191سنةبينفيماوبراكبيكاسولصودمشاهدوتسند،معنىاللعناصرارفعمنعنصراالكتابةتسنخدم،فنيةاثار

هـنانتجوهمناغلبعلىالطريقةهذهطغيانسيجدالتقريبوجه.)3("الالرمجموعفيمنيةقيمةالليه

استغلاليمكنحدايالىادركالواقعفيالغربياللفنانان...صورالصينيوالفنالفارسيةاللدياناتفيموجودةالكتابةعبادةوكانت

اللوحة.بناءعناصرمناساسيكعنصرالكتابةرموزهوان،اللكتابةفيالشعريةوالتاحيةالخفيةاًلقوة..ادركقد

عنالابتعيادالىميلسادهعامبوجهالاسلاميالفناننعلمنحنوكذللك.ملهمةرموزوهيالاسلامياللفنفيالرموزشأنشأنهاالكنابية

الننماثيلتحويرالىعمدالمسلمالفنانانبل،الحيةاللكالناتتصويرلتقليدياالفنمحلالاولىالاسلاميةالاثارفي.نحلالقرآنيةالاياتنجد

استخدمهاالشالنباتيةالفصائلتمييزؤاصبحالنبانيةوالرسومالقيمةبتلكتاريخهاطواركلفياحتفظخاصةبصفةالاسلامانبل"

الصورهذهتحليلالامرويستدعي...تحقيقهاللعسيرمنامراالفنانالحضارةواهمهالغربيةااللحضاراتانحينفيباللكتابةالخاصة

وهسذه،هيلينميةاكثرهافيوهيالنباليةالزخرفةعليهاجاءتالتيالىالكتابةهيتوجدالتيالروحيةاللقيمةتدركللمواللاتينيةاليونانية

ولقدزخرةتهم.بمادةالاوا"لالمسلميناللفنانينامدتالفنيهيالنماذج.)4("الفن!يةاللقيمةجانب

المصادرعنسالمالعزيزعبدالدكتوربهاقامالتياللبحوثافضستالحضاراتتلكفيهامافنياعنصرااصبحتالكتابةاننلاحطاننا

عليهاتعتمدالتيالمقوماتوحم!ماللفاننوعينهن!انالىالاولىلكلمتهاللهاختارهاالتيفالشعوبمنزلهاديانعلىاصلاقامتالتي

ثماليهودشوكةاوالاكنثرورقة)وهماالالسلاميةالنباتيةالزخرفةبهمانهجبالللذينواللجمالالاتقانمنالذروةحضارتهمتبلغالتيهبم

استعمالاالاشياءهذءيستعملالمسلمالفنانانوالملاصظ"العنبورقةفبمانهذلكواليونانيةالبابليةالاثارفيالحالهيكماالاعجابكل

تفصيلاتهشيءكليعطيانيودالغربيكالفنانليسانه...واقعياتلك،الالهيةالكلمةهيالبشربينالمقدسةالعلاقةتصبحالمنزلهالاديان

فانهشجرةورقةيرسمعئ!ماالغربيالفنانان...الدقيقةالوافعيةلللجماعة،الروحيالمحوروتظلشعبهالمحتارالنبيبهابشراتيالكلمة

تفاصببلىهاعلىيضفيبحيثمعينةلحظةفيبذاتهاورقةيرسمانيحاوللاالمختارالنبيبهابشرالتيالكلمةاساسهحيثمنالديناننقول

يااضفاءفييطمعلاالواقعفيانه،غرهادونوحدهابهااللخاصةتصعحهناومنرسالتهتخلي!دفيتستخدمالتيالعلاقةتكونوانبد

الذيالمسلمالفنانبعكس...يتناولهاالتبمالاشياءهذهعلىمعنى...عديد!بقيممملوءةاللكتابة

يجعلاًنيحاولانما...ذاتهافيبهايهتملمالورقةهذهتناولمااذاكلالاعجابنعجبانالانملكلاالنهايةفيفاذناامرمنيكنومهما

تقليدالىيقودهلاالمسلمالفنانو!طان...مالفكرةمعبراًرمزامنهاو*وراترموزاالايخ!غيرهايجدلمفناانشأتالتيالحضاراتبتلك

ماجديحاولالعكسيعلىهووانماالواقعيةصورتهافي...الطبيعةتحسويومااسرارمنا!لأقاتتلكتخفيماوادركعمليةفائدةذات

الىيمتلاشيئامئهابيخلقالانسانيةالاوضاعيجر:انيستطيعفءزةضمن!ظتنثسءانذلكبعدتستطيعحه!معجزاتمنالكتابة

الواقعفيمعينةلجزئياتتناولهفيخىوانه...بسببالواقععاللمالتىالخ؟صظالفمةتلك،اللحواسفيننؤثرالتياللجماليةاللقيم

معانيالواقعيةصورتهالىفمعليهاتضفيفذةبطريقةتركيبهايعيدانما.زالوشرهيلديهتقولكماالروحتخاطب

الاسلاميسسةللصورةالفريدالتركيبوهذا..0الغوربعيدةرمزيةوقت!كر،منذالاوروببماللفنؤمحيائرهاالعربيةالكتابةتركتوللقد

الصورةفياللامنطقيالتركيب"نيرددوالنقادجعل!بعضهو-أرزك!!أهـضسة!ظرهفيبدتاقيالحروفبتلكالغربياللفناناعجبلقد

..سلا....ااً.ة..لاونحن،الفنيةالاحاسيسمنكنرانفسهفيتثرنفسهالانفيولكنها

هـعلىاًورووعلىطرأتلتيالتطوراتلىلظرلااذاونحناررلائشلاولىلكانت،افطئبرذللكالىتاريخيةنظرةننطراناردنااذا

الاسمبهذاتسممىانتستحقلااصبعتانهالوجدناالممسلمالفنانيدمرسياملمكاوظالملكسكهاافيالن!بيةالعملةتلكايدينمابينالتي

كتلسةالعنبعنقودواصبحمتناسقةزهرةسوىالعنبورقةتعدولم،ؤجدالبر!طانيبالمتحفالانمحفوظةوهي(م697-7ع7)انجلترا"

النبانيةالزخرفةعنازلوثرهيليديهوتقولى،الشكلمخروطية("ىول*،*)كبرراشههاارمربيالدفيرتشبهالت!العملةهذهعلى

التحوير،كلمحورةوللكنهاشجرةورقةبعدعنتشبه"انهاالاسلامية....اً......

بويدمنصيغقد...حرعالممنلعمدةرائحةالالهالسىكذللكحولهماومنلمطعهوسطمتصلبوصعفيممداحليناوداالملكاي

."....م(والعبارة)؟77القطعةتلكتاريخانخنى،تماماواضحةعربيةكتابة

س6االصفحةدلىالتتمة-

.588صالسابقالمصدر)1(

.411ص،الاسلامساث)1(ء"")2!

.227ص،الاسلامساث)2(""")3(/

2620ص،المديثالفنحرل)3(""،)؟(
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وانتينرسخبطيئةاوسريعةبحركةوخطوطاأوفاعأ.لخطاقياالليدان5هـهآ---*مم!

يعركلم!منوجمةابماخفىهيدؤاتحهـبمالنفثممية،النفوتترممهاعنمتالسعسمموجريمكنالالسلاجمط!لفنافيجديده-قيم

نالنفسي2تجعلذللكالفور؟تفنيةالاشارأتوهذه.واضطراباتانقلابات"-27الصفيحةدلىالمنشمورتتمة-
المشاعر+ومنالحياةاعمماقمنيأتيماكلتجمعوهبمللعيانباديا55!صص.صي.ءصب

..النفسيةوابختورات

قلقعلىتشهـدكلي.فجريدعنلمحيهابماالاسدميةالزخرفةان"."...الاولىوظيفتهغرلوظيفةواعد

الفنمعالاصي!لهلإفاؤلاكانهناومن.)1("الكونوسطالانسانلا.نخنتىكلمةان))المجردةالزخرؤةعنحديه!،بداية!يلنابدلا

والذيللفنانينعالميةلغةاليوماصبحابذي"اللفنذلك،التجريدينعتدللمولكننا.)1("تجريديةبدءذيبادىءالفنونفكل.0.مجرد

.)2("حاسمةبواعثالاسلامياللفنمن.نلقىبنوعنصاباننابحيثعينيموضوعمنايتماماالصورة.زخلواقمطلقا

وادفنالاسلاميالفنبينالالتقاءنواجيمنكثواهناكانالمعقدةافتشابكةالخطيةالزواتهذههل...والتسا؟لالدهشةمن

محساولافهكلاضح!تالذيم!عامةبصفةالحديثالفنبلالتجريديراوهدفلهاكانوادارسالةاوهدفايلهاهل؟هضانتيءءنتعبر

عليامحلوحقيفةداصلميةنفأذةدؤيئ!بهتحلجديدءالمخلق!ط.ئركز..؟الكيفيةبهذهعنهااننعبرامكنكيف...رسالة

ائحديثالفناتجاهاتاًختلفتمهما،لانه.الملموسةالماديةالحقيقةمئابعوفيألتجر!دؤوةننزغكرهوالزخرفةهذهفياغتفكير-ا

وهوالا،قطفيهيهمللممشتركاعاملاهناكقانمظاهرهوتعددتالىنظرنااذانستخلصهشيءواول.)2("لهانهايةلااقىالخيال

با.ئا"رفضاالخارجيةالحقيقة.نقليدودفضالطبيعيالمن!باهمالان))بلاللح!علىشيءكلوقبلاولا.نعتمدانها،الاسلاي"اللزخرفة

انموقفالمعروففمن...الغربيالفنانبهمرتحولاخطروهذا.)3(الخط)13.الاسلامي!ةهواانرخرفةدي؟لوحببدالعنصربلىالرئيسيالعتصر

اللأبهعةازاءيعملؤ!و.معروفمحددموففالطبيعةمنالغربياللفشانيرنتجانييمكنزخرفي7شكلابسمطهوماانفسشاسأنااذاونحن

الدائمةهيمشكتهان0والمهامهحنهمصدرفاللطبيعة،كلهحبهويمنحهاترى...دائريخطانحناءانهشكبلااجابتناستكون؟ماخطمن

الطبي!كأفياصلاكائنهوماخلقلاعادةوانقنهاالوسانلاحسنايجادانحناز"يفسمحالميدانلاحتمالاتفي-الدائرىالخطهذاانزالوتذرهيليديه

العقسةالعلاقاتايجادوهو،متكاملطبيعيمذهبالىتنتهيؤبحوثهفيتمقملتويا،رفيعاالخطيكونفتارة،المرمىمتنوعةالمعئىغز-!ةشتى

يعمرها.الذبموالفضاءوبينوالكائئاتالاشياءحجمبيالمطلقةتكئلمانوتارة،والأستجياءالاشتقاقمنشبمءفبمبداخلها-ويستقرمساحة

القرنحتىالنهضةعصرمذالغربيالتصويرفناستعرضناواذاو!و.كلهاالمساحةينضلمعي!ادكأتويتسعالزخرفيالشعكليفيض

الف!نأنالا،القاعدةهذهعنتندودااواخنلافاوجدنالماالعشرينالانظمةوتمحيالمسشمرالمنطلقالالتواءالىالمنطقيالانننظاممنيتنقل

ينحثالحديثالل!ناخذلقد...القاعدةلهذهمخلصايظللمالمعاصرخلفنزواتوتشردؤيهاا!*يننضلومغا!رتجاويف!حلهالليحلالصارمة

الفنان.فحيزدوننقولأننستطيعاتجاه...جديدانجاهءناكثرومازصرؤءلايمماخطاييعن!بهماأكثرفما.خطيةواهواء

منالتحللوفوالجديدالاتجاههذاكان،قبلمنارتادهقدالاسلاميعاللملقوانينلمءضع2!الزخرالعالمهذااناذبرهايمرالتبمالنن!ولات

بمسورتهالوأق!يالعالممن0..الخار!ةالمرئيلتمنالطبيعةمحاكاةرهـوز!يلمعانيبااووالانتك(لوهذه،اتصور،ببدانه.عالمنانجر

ءلفكرلمالمسلمالفنمانان...الخفيةاعماقهفيالغوسدونالمبانترة.المخيلةتخاطبخعية

علىهوانما...لللاشياءالوافعبمالمظهرولا...الطبيعةتقليدفيبينهاعلاقةأيعقوأضافي"تيرل!الاهـلاميةالزخرلمحة(شهـالان

واقعهـيتهاءئالانسانيةألاوضاعيجردانطافتهجهديحاولالعكسحياتنافيمبونظبهتمتليءاونيالعاريالألو!ءالوافياوفاعوبين

قدالحقيقةفيالمسلماللفنانان،الخالدالمعنىوهـاءبحثاالطبيعيةفأيلنا...مجهولةؤوالينعلىقامتزخرفيةشفرةفكأنها...اليومية

رهـزالىيحوله،للكنه.0.لهموضوعاحيتمثيليمنظبرمنيرتخذالساسهيالتيالهندسيةالةنروات"لمكمناللحياةعنابعدشيء

عرضا.الالللطبيعةتمثيلهيكونلابعيثرياضيةعقلياتكوزصهاالمجرداللعا)ممنجزءازها،الاسلاميةالزخرفة

الل!ةكلجديداظطريخشار-عندماالمعامرالعربيوال!نانالصلبالاطارووفافينلمحو(كت،...حسابياساسعلىوانصصئت

اسبابعلىبناءيختارهالواقعفبمهوانماالتصويريلتراثهبالنسبةلااللذيالتيهزللكمنهايكونثمويحللهااللخطوطيطويعنقرياروحا

استجابة:تسطولنافينلأحبل...ننسماءلاننا،وملحةاصيلةودواكعتؤدجميانتحاولىالالسلاميةكاللعمارةالاسلاميةالزخرفةان.منهمخرج

؟جديدةطريقفيولىمارالهائلا!خراثهذاالغربيار!ماننج!تنيءلايالاسلاميةالزخرفةتصميمانولنلاح!...اللانهايةومعنىالخلودمعنى

الىماسةحاجةهناويعدلمالكاءيراكش!فبعدانهالبعضيرىتكراراويتكررالجهاتجميعفيلانهائياامضهـادايمتدبساطايحاكي

نقومانالكامرابالستطاعةاضحىفلقد...دقيقاتقليداالطبيعةتقلميدفوةكأن.فتعداهـالاوروداعليهايفرضصلبااطاراهناكولكن،دائما

بصورةوربما،قليلةدقا!فيوريدةشهو!فيمالضانبهيقومكانبماأكمارضهذاتلقىاسلاورببةزخردةكلوفي...جماحهاتكبجخارجببة

.ومناخر..طريقايج!انإلفنانعلى3انومنظ.0.واتقانادقةاكثرسلطتهعلإها!رضاطاروبينلافهايةماالىتمتدانيمكنحليةبين

وللكن...ومحاكاتهالنقلهاغلطبيعةنفسمهتسليمعلىتمردهانبثقهـئا...المحدودةوحدودءالقاسية

يعطيناانيمكهـنولا...مقنعغررلوجدنا.تاملناهانالتفسرهذاالزخرفيالوضوع!أن،الاطاريلعبهاللذىرلمدوررمزيةقيمةهناك

الىنظرنااذااننا،المعاصراللفنان!ءلجاهالحقيقيةللدوافعتفسرالللزخرفةنجدهكذا...الاطارهذابسببقطعتقداطرافهكانيبدو

عشرالتاسعالقرننهايةحتىالنهضةعصرمنذالغربيالتصويرتلريخمليئةبروجةفهي...عميقامعئىالاسلاميالفنفيتلقاهااهءيالمجردة

.نسيمبلغفلقد،التصوررفنفيانقلابايحدثوانبدلاانهجدنالو.السطحيةالذاتيةعلىوتعلوالبسيطةالرمزيةعلىتربوفيافة

"دنوار))يرلمدعلىاليهيصلانحديمفىاقصىللللبيعةنفسهالفنانالفنتجاربوبعداللحديثةالنفسيةالأتشافاتبعدالاناننا

لحلسىوكانىبالازمةحقيقبمفنانكلواحسىقمتهاثيريةارظبلغثحيثقيمةلستشعربدانافقطالان...للااـهامالارلىللمنابعوعودتهالمعاصر

الشرقسيالفناننتاجأءى5الانجاهذاوكان...حلايجداناللغنانفهمفاولقد...اببومقبلنحسهانكنللمقيمةوهيالمجردةالزخرفة

.!.-98ص،فةضوز!مز(1)حلىاول!س!!ولعه،!"33.(1)

.22ص،الالمانيةوفنفهكرمجهـلة)2(.98ص،وزخرفهةرمر)؟أ

.،26ص،النىنفيالراحشةالازمة)3!.558ص،الكتابةفن131
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زاوقد"والابداعوالاصالةالمخيلة9!خواص!فياسض،ذهعمليعدلاخرامهاعلىالغربيالفنانجدراتيلضلمكمخالفةفنيةقيموأستيحاء

في-وحاسمواضجفببهالاسلاميالشرقاثروانمرتينالعربيالشرقالفناناتجاهلتفسيمو-دهكافياليسهداولكن.النهضةعصرمند

الوطيدةوعلاقتهالاسلاميالشرقفيكليهتجربركأان...ذانهالوقت.الجديدالطريقهذافياللغربي

لناحية2مناليهذهبناماالننطبيقيةالناحيةمنتؤىانماالاسلا!بابا)رونؤ!رهيبةبسرعةيتقدمءالمامرةلاولالعديثالفنانواجهفلقد

رائعةبصورة)2(كليهبولكتابهفيجروماىيللناويصور،النظريةنحيمتق!رالعلمميدانفيخطرةاكتشافاتوان.التكنولوجياطريق

استحلصهاالتءالنتائجاهمهنانسوفىولسوفاللفريدةالتجربة5ووذالنسبيةوالنظريةالتطورنظريةفكلوانفسناعالمناعننظرناوجهة

.00حرومان..تنتهيلاكثرةحروباالقرنهذاشهـدكماالتحليليةفرويدومكتشفات

الموسيقىكليه!سحومفيالقاطع.لآقيهماطهراللذإنالعاملانوكانالبشريةشهدتهماكلتفوقالحروبهذءفيائدمبرقوةكانتلقد

3ؤسوةالهمتهممااك!رالرسامالهمثالتاعاملاذلكعلىوزدوالشعرلظر؟تفلسفيةورأت...واللدماراللحرابفنونمنالطويلتاريخهاعبر

مصراوتونسالىرحلأ"4/*نلم...الادنىالشرقروحهواًصرىالانظمةفيوتبدلاتتغيراتعاصركما...متطاحنةمتباينةوسياسية

طبيعية!تيجةالرحالتانكانتبالعكسبلالعجبيراللطلهذاسببالقد...ؤبلمنللهاهثلاالبشريةتشهدللموالسياليةالاجتماعية

...الاخصعلىالاسلاميةوبالحضارةألادلىالشرقببلدانلتعلقه.الانهياروسريعومتحولامتغراشيءكلاًصبح

له"النباتيةبالكنابةصور"او"ركلزيةصور"اسماهماانالضن!انيعددظم،وحيدازفسهالفنانوجدانللذللكنتيجةوكا!

اًن.المزينةن7القرومخطوطاتالكوفيبالخطلللانكارقابلةغيرصالة،لم،بموضوعهيمدهممانح!بثالنهضةعصرفيكان7مابالدينمر.نبطا

واهـورالجبالوزرابطوالاتنخارافيار-خفينداخللامالرا!لوبوالتساسععسرال!مامنا!رنفيكانكما،معينةبطبعةمرتبطايعد

ايضاويثابه،الايرانية19صورليطابقواللبحورالاسمكوتناسجالعاللموسطهذاواضطراباقلقايمتلىءنفسهاللفهانوجدلقد...عشر

صواجهسةالاقنلمظ"االتبياللإيعةمناطرمنالىصوذةالمجردةالرموز4حبيمنحوانالجديدطريقهيجدانعليهكان...المتطاحنالمتغر

علىالمنحنيةا!ريضةالخطوط"كا"""وبث،الامويالمشتىقصرواتكنولوبيما،اللعلمضرباتتحتتنهاررآهاالتيالطبيعةغيراخرلشيء

جدرانعلىالارابيسكالاسلاميالفنانبخثالمزينغرالبسيطالمسطحوحاول،الكونوسطالمغامرالانسانقلقعنالحديخثالفنانعبرلقد

بيته.ودائمجوهريهو-ماكلءناللدائببحثهخلالىمنالعالمبناءيعيدان

رمزا..حيواناامكاننباتا،الانكالنداخلفيكليهاسلوبانالمعاصرالفنانرفضاننثقهناومن...ومتغوطبيعيهوماخلالمن

ش!للأوجعلهالفارغالمسطحتعيرفياًرو،!ةوصنعته،خطاامكارا!فيا!افىالىوارعودة...اوراثسالواقىمنءحررهار!مة!!ر

لهايصرانب!ليثنهايةولابدايةبلاكأنهاالاشكالووضمهمستقلامثلمماالمحضالوجوداعماقفييكمناللذجموالصفاءالىالعودة...

ءـذااسلوبهان-ال!يالعالمألىبلناظر-!ديمغناطيسيتأثر.المسلمالفنانفعهـل

والاللاجمط.،د!-المقديماللهمنالادلىالشرقةنمناللغيريطابق...فريدةتجربةالمجالهذافيالمسلمالفنانتجربةانواللحق

الدائمةالشرةيةالتصويرمواضعاستعارتهلشىاليهنهـثيروماازلمح!ر!هااقيالاماكنيزورونالا؟روبيبئالفنانينمنكثرانجدانن!

-!/لثرؤ-الشعوروهماالممضادينالمسهويينفي.لغلغلهبل،وربرسلفادومثلدضانااننجدكما...وماتيسرلواهـ،مثلالاسلاميمالفن

غناء"اسمهاءصورةفيءثلالتغلغلاهذانجدلاواننا.واللغرجمي!ربرالىمتأثرذاتهبيكاسوانكابرلىعربر!اصلمنبانهيفخردالي

ف-لااننىاللصورمنءخرعددفيبلفق!"32!اسنةكلربي!ظنس!ه!اننؤكراننسصطيعوللكننا.)1(الاسلاميالتصويربفسلفة

ل!ديدة5المناظرمظلكيايضاوذجده،يرالشرققيمنشيءالىطناوينهاوفسنامنحاسمةبواعث،تقىالذيالاتجاهذلك،التجريديالانجاء

فيعج!ببةوحيوأفاتغريبةاشكمالفي،لاعلابم2المرفوضةالحيامفيقهذا.الاسلاميالفنمواطنبزير(رةخاصةبصفةاهتمواقد،الاسلامي

المسرحية.المناظر!ي،والرفامينالاتاعىهـرةمناثواللعربيالشرقيزورالتجرءديللفنبائداولكاندسكي

كمول!همل!ا*هـ9افظرعنالفائبالاسلامياررينسرامالاوالذيالجديدموتسارتعليهيطلقونالذياللفنانذلككليهبولاما

والكمالالاممنلاءكحالكليهصورفيفهـو،المعبرالمطلقا!راغرمزاييقالى"لحنهفلانجانفيقولاللحديثللفنيالنسمبةبيكاسوعنقيمتهتقل

سحرية.قوةاوالش!خصيةوراءماايقوةايضاكعكسهيطهرولكنهانهبلفعسبواهميةصنعةبميكاسوفنيضارعلمفنهانكليهعن

اؤربتصويراتهوصورمن"الملائكة،الرسل"كليهدعا-5ماان

01ورد.المسيحيةملائكةمنالاسلاميةوالجنةالملائكةالى!ول!مجلة)او!"ويقولمظدجضفينهـوضهحهسوف!م!هذا)1(
انكلههدعلى.

عالى،الاسلاميالدينمنبذللكقريبوهو-ذهنهفيايضااحتفظ+ور،"صا.تنقيرهـظاننسظيعاذظ(6291!صنةلسمالى761الهـعدد

وهوالدنياىطالوقتنفسو!وتغلبكطلهافييةا!دني!التجوبةالفنولعله3"الةتالفهـنهدوواظ"الزنجىالنحتالواًقجهـبفئفييتأثر

.والاسطودةالطبيعة!ن،واقهيالدينبين،والجدا!لرحبينيوادتىامتمهـا/نهمازرةزههاءلجلادهفيانشثرالذينمفسهالاسلامىالاأفويقي

بوحدةمقه!وهو،والاخفاءالتئبيهفيالرغبةكليهفيونجد،.نجههلواخصبيهـكاسوتيخل(هها"التيالخمهفهصتهلهـكحلمل

وتغرها،الاشهـالتحولفيحتىتبرزالوحدةهذءوبأن،الاصيلةالعالممسيحم.-

.المشت-كالباطنالحوهرالىثسرالظاهرةالاشكالمنثمراوبان

تبمبي!لجفيميهكمانعكسموبعضهافيسعضالرن!معانالمثرقكليهلكئطب!عهموجووتزلحعلإالمجرينفى

ذهـكتمامانحسفسو!كلهرسومالىنظرنااذاانناالوافع"لادابدار"وكنب"يلاداب"تطلب

الفناعمالتأملناكلماتمامانحسمثلمايشملهااللذياللوجدانيالبصر

يتنت!لاالتيالزخرفيةالتجمعاتهذهتقودناحيث..اًلالسلاميمن

وجدفيالنفسداخلالنظرالىمحدودحيزفيدائماوالمحصورة

.وايمانوالتوزيعللوكالاتالعربيةالشركة

الظتجريديالمعاصروالفنالاسلاميالفنبينالعميقالالتقاءوجهان-

اللبحثذلك،الاودوصفائهنقا"لهفيالاصيلالوجودعنبحثهوالمتنبيشارع

)بهطدهها.!مها22ص،امممهـدد،الالمانيةرفنظوجل!ة)2(صحم

لأ2



!!ز!3.لا+!ف...بعدالفاليالمطهروراءا!زلياللجوهرعنكليشو!فيافضني

شيءكل...ويتبدلويتحوليتغرشيءكلانالمعاصرالانسانشعران

:دالدمالادابدارقيم!راضحىلقد...رانهادوفيشيءكلتسحقرهيبةسرعةفييدور

الملغز.المحيراللعالمهذاوسطوغرابتهبضالته

مئا!ازيةادطعةؤبملبعضتمفلغاطريقةءنممضارانمودجاتعط!يناكليهتجربةان

...العشرينالقرىفينعت!كوننامعتتلاءمبطريقةالاسلاميالأن

هـنواحدةقيمةهنا"ضاوللتاننيالىالنهايةفياشرانواحب

فئابهايحفلالتيالقيممنكثراهناكانالا...الاسلامياللةنقيم فيعواقواعداحتراموعدمالتسط!جمثلالاسلاجم!ارءصولرفياس!نخدمت ارصالتمالحدهاد..وايممحيصالعحصالىبحاجه..الهىهدا

الحارةوا!لواناللامنطقيوالتكوينالمفاجئةوالانتقالات...المنظور

التقاطومن..الاسلاميالتصويرفلسفةعامةبصفةهناك...الزاهية

السوويللروا"مط،دينيغرفنا،اسمهرغم،الاسلاميالفنكونايضابالبحثرةالجد

اًررجم!رآفلاللفنف!ل..الابخماعيةالحياةلواحيكافةالىا!راًدهكان

والنظرةالجديدبالبحثوجديرواسعالمجالهذاانوالحق

.بالاعقبارجديرةانسياءعنشكندولناتكشفسوفالتيالجديدة

الجاهـءبيانهابنمطفأعجبت،واًحدةجلسةفيقرأتها..."النادييمحييمحمدالقاهرة

شالغسلوبباالمثميرةالتجربةصوروبعرضها،والسلاسةالقوةبين

وابا،هوادبهالكاتبنبلواكبرت،النو!وسلامةالاناقةمنت!:المراجع

."الاولالطراًزمنوارشادوتعليمتربيةدهقانيكوننأنوجدارته

هـ8!*3اف!!8)م!ول*حثاكم"!ولص!نطمس!!محأه+!+ل!3؟ء8!قحم!كاه!.

لبنان-رةبالبرا-ويممالقرالشاعراهـ!.مظ"259.8*

ول"؟؟ك!،هول8ا!3ول!ولمحع!.*هـاهـكح!ةح!ل!"*كل.+ول!ن!)؟كاي2

ك!ء5!5هه0

كت!مااحودمنوهي،القمةفيفنيعملالقصةهذهان..."

!هك!ول.هءول،؟.-"،كاط،!.م!ول!88!دهآمم!+ن!؟ةهول6694.
."واداءواسلولاص!اغة،ال!ومخىاللس!اعي-3

......!*ف8ت!،لهق*كه"8!ة.+ط!ع!وله*3!ءلاكلص!،هث!0ء8"ل!ونك!ل!*-س،

عمان-الناعورىعيسىأءة!،ور!*-د.289

محمدهاحمدترجمةديماندم.س.تألليف،الاسلاميةالفنون-ع

.91ع8المعارؤءدار،ع!بسى
!بقصرتارانيمايكملواانالنقاد؟خوانيادعوواشي..."3

نظروجهةول!واتلمسانحاولتفقد،القصةهذهتجماهتبياله3ترجم!ة،بريجيز،ارنولد،كريستيتأليف،الاسلامتراث-6

واقوليا-ولكن،الادبيةالقديةالعقوباتطائلةتحتتقعمخاللفةلم.26!اسنةوالنشرواترجمةالطئيفلجنة،س-نمحمدزكيالدكتور

القصصيالبناءهذافيثغرةاجدانيديفياسقط-حراحةفيبى

."ادكامل5محررجمالتورالدلمتمالي!فومدارسهالاللاميالتصوير-7

....م".6291لسة،الثقاف!يةالمكتبة-
الناهره-السري!بنمحمود

"المصريالكاتب"هجلةفيزالوثرهـياديهالدكتورةمقالات-8

ن!،القمةهذهفي،يمسرانللسباعيتوفرلقد...".32-25اعداد

.""الحياالىالنطرمروصبارعوادبدقيقةوملاحظةصافطبععدد"الكتاب"فيحسنمحمدزكيالدكضورالمرحوممقالات-9

بروت-لصرسيم
.5691سنةينايروعدد4591سنةنوفمبر

.22عددبالخلةسالمالعزيزعيدالدكتورمقال-01

قريبا:كمالترجمة،فلانجانجورجتألليف،الحديثالصحول-11

.6291سنةالمعارفدار.الملاخ

صكلنعكارصما...يسراسو
ي!و"صدر63!اسنها!ولال!ددفكروفنالالمانيةمحدة-12

05عنبسونيمحهودالدكأورترجمة،الحديثالفنفياراء-13

.6191سنةالمعارفدار،مؤلفينجملة

صفحةاربرمحمئةن!فيجديل!روايةيونسعفيفتأليف،المعاصرةالتضئمكيليةالفنوناتجاهات-،1

المثقفمقوتيبئلالبرجوازيةانحلالتصور.!ورياارقوميوالارشادالثقافةوزارةمطبوعاتمن

ندمحمدحسنتأليف،الحديثلللفنالجماليةالاصول-آ5
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