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، حتضري حبث دكتوراه حول 2003سنة  إلسالميةاماجستري يف العلوم اإلسالمية ختصص عقيدة  لطيفة بن سعيد
منذ  امعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالميةجب -أ-أستاذ مساعد " اجلمال يف عقيدة التوحيد و دوره يف احلياة"  

بكلية أصول الدين قسم العقيدة و مقارنة األديان، عضو يف خمترب العقيدة و مقارنة األديان بكلية  2007سنة 
 أصول الدين.مهتمة بالدراسات اجلمالية. 

 ملخص الورقة

 البعد اإليماني للعمارة و التعمير

ت الفنان و املعمار املسلم إىل تصميم أقصد بالبعد اإلمياين للعمارة ة التعمريـ تلك البواعث العقدية اليت دفع
تلك النفائس العمرانية بذلك التناسق و التناغم و االنسجام و الوحدة، و بذلك الثراء الفين املتميز و الفريد الذي 
رسم معامل هويتها و أصالتها، و طبع شخصيتها بروح تكاد تغرد مع الكون كله و مع الكائنات كلها حلنا واحدا 

 مِّن َوِإن ِفيِهنَّ  َوَمن َواأَلْرضُ  السَّْبعُ  السََّماَواتُ  َلهُ  ُتَسبِّحُ ودية اهلل عز وجل القائل يف حمكم تنزيل: ﴿ هو نشيد العب
  44﴾ اإلسراء َغُفورًا َحِليًما َكانَ  ِإنَّهُ  َتْسِبيَحُهمْ   تـَْفَقُهونَ  الَّ  َولَـِكن حِبَْمَدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإالَّ  َشْيء  

تناولت يف  هذه الورقة عرض ملرتكزات اإلميان اليت كانت احملرك األول و املوجه الروحي خليال املعمار  يف 
 العبادةعز وجل و دوره يف تشكيل بنية العقل املسلم، و  توحيد اهللاجناز تصميماته املعمارية و الزخرفية و مها 

ك فيها جماال إال وجعلته قاصدا إىل اهلل خالصا له ، و ، حىت ال تت اليت تصطبغ هبا حركة اإلنسان و سلوكه كله
متناغما مع حركة الكون كلها يف حتقيق إرادة اهلل، و الذي يقتضي تنزه اجلهد التعمريي عن العبثية اليت ترمي به 

 .بعيدا عن غائية اخللق

ية بصفة خاصة، و اليت تناولت كذلك إفرازات هذا اإلميان يف جمال الفن اإلسالمي عموما و العمارة اإلسالم
 ،نتفاع/ اال3/ الوحدة و التنوع، 2أي فيما يتمثل التجريد و أين تكمن احملاكاة  و احملاكاة  /التجريد1يفمتثلت 

، هذه العناصر اليت كان هلا الدور األساس يف اكتساب العمارة اإلسالمية بعدها  / الذوق اجلمال5، عا بد/ اإل4 
 الروحي و خصوصيتها احلضارية املتميزة. 

 

 



 األستاذة: لطيفة بن سعيد: 

 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة الجزائر

 قسم العقيدة و مقارنة األديان

 لعمارة و التعميرعنوان الورقة: البعد اإليماني ل

تعترب العمارة اإلسالمية من بني أكثر الفنون ارتباطا باإلنسان، إذ هي وليدة احتياجاته املختلفة اإلنسانية و 
االجتماعية؛ كاملسكن و العبادة و التعليم و االستشفاء و السياحة و حىت حاجاته العسكرية لذا فقد أخذت منه 

ا يليب ضرورات احلياة و احتياجاته القاهرة، بل راح يتفنن يف بنائها، فيسبغ اهتماما بالغا، إذ مل يكتفي منها مب
عليها من آيات اجلمال و الزينة، و ينفث فيها من روحه و يبث فيها خالصة خربته و جتاربه حىت خرجت للوجود 

نا أهنا مل تبىن من نفائس و درر، ال تليب احتياجاته املادية و اجلمالية و حسب، بل و تصدح بروح التعايل لتخرب 
 احلجارة فقط، بل شيدها املعمار بروحه و عقله و ذوقه حىت باتت سجال للجمال و احلضارة و األصالة.

لقد شغلت العمارة اإلسالمية اهتمام كثريا من الباحثني خاصة منهم املستشرقني، انصبت معظم دراساهتم يف 
ل الكبري يف الكشف و التعريف هبذا التاث املعماري حبث أصول هذه العمارة و خصائصها،و رغم أن هلم الفض

و احلفاظ من االندثار، إال منهم من أدرك سر روعة تلك العمائر و مجاهلا و خصوصيتها، رغم اقتباسها بعضا من 
أن  -رغم قضائه السنني الطوال يف دراستها-مواد عمارة احلضارات السابقة و قليل ما هم ، و أغلبهم مل يستطع 

الروح اليت صنعت تلك الروائع املعمارية، بل راح يستأصل منها كل خصوصية أو أصالة بإرجاع كل عنصر  يتذوق
من عناصرها إىل أصول بيزنطية أو رومانية أو فارسية ...و على رأس هؤالء مجيعا أرشيبالد كامرون كريسويل اخلبري 

 بالعمارة اإلسالمية .

ثنا املعماري جبهود أبنائه من الضروريات احلضارية، حىت تتم دراسته من هذا املنطلق فقد أصبح االهتمام بتا
و قراءته بنفس الروح اليت سهرت على إجنازه، بغية حتقيق أصالته و روحه اليت أصبحت أثرا من اآلثار الساكنة يف 

هتا باعتباره كيان ذلك التاث،و بالتايل بات الكشف عن تلك الروح اليت صنعته قيمته من قيمة تلك املنشآت ذا
 يشكل جانب من أهم جوانب احلضارة اإلسالمية الذي مينحها خصوصيتها و متيزها.



انطالقا مما سبق، إذا كانت هذه املنشآت املعمارية حتكمها منظومة من القوانني الفقهية و العمرانية و 
اهلندسية و الفنية و اليت ال يتم البناء إال على قواعدها، فما هو موقع املرجعية العقدية من هذه املنظومة املتكاملة 

روح العمارة اإلسالمية و كانت باعث املعمار املسلم يف من القوانني، و ما هي األسس اإلميانية اليت نفخت ال
إكساهبا خصائصها املميزة  ؟ ما هي إفرازات اإلميان اليت تشبع هبا املعمار املسلم فصبغت هبا عمارته؟ هذه 

 األسئلة سنحاول اإلجابة عنها من خالل هذه الورقة البحثية. 

 أوال :مرتكزات اإليمان: 

 يرتكز عليها الدين اإلسالمي، ملا ينبثق عنه من تصور و سلوك و عمل، لذلك أمجع اإلميان هو القاعدة اليت 
العلماء على حتديد معناه يف ثالث مقومات أساسية تشكل جمتمعة حقيقة اإلميان و كماله، و هي اعتقاد باجلنان: 

، مث ما يتفرع عنها و ال و هو ما يربط عليه اإلنسان قلبه من حقائق الوجود اهلل و اإلنسان و الكون و احلياة
ُيستغىن عنه بسابقه من نطق باللسان: ابتداء من النطق بالتوحيد و بسائر ما يتفرع عنه من أقوال تنبثق من جوهر 
التوحيد، مث ما يتبعه و يكمله من عمل باألركان: و هي اجلوارح اليت تعمر الوجود كله و األرض كلها باألفعال 

عية باختالف أنواعها، و املادية اليت يعمر هبا األرض من صناعات و عمائر و زراعة و املعنوية كالعالقات االجتما
 فنون خمتلفة.

و إذا كان اإلميان قاعد اإلسالم فإن جوهر اإلسالم التوحيد؛ توحيد اهلل عز وجل؛ توحيد الذات و الصفات 
صف باحلياة و العلم و القدرة و كامل مطلق يت  فوجوده وجود،  محور الوجودجل و عال هو  فاهللو األفعال، 

، هو األول ليس قبله شيء، و اآلخر ليس بعده شيء، الظاهر فليس فوقه شيء، و الباطن فليس دونه 1اإلرادة  
شيء، الواحد األحد الفرد الصمد، احلي القيوم، هو أصل احلق و اخلري و اجلمال و اجلالل، ﴿لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء 

 .11الَبِصرُي﴾ الشورىَوُهَو السَِّميُع 

اْلَبارُِئ اْلُمَصوُِّر َلُه اأْلَْْسَاء  اخْلَاِلقُ  اللَّهُ  لكل املوجودات غريه،املبدع هلا على غري مثال سابق، ﴿ُهوَ الخالق هو 
الل ُه َربُُّكْم ال ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو  ،﴿َذِلُكمُ 14احلُْْسىَن ُيَسبُِّح َلُه َما يف السََّماَواِت َو اأْلَْرِض َو ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم﴾ احلشر 

هلا بقدر معلوم ﴿ َوِإن مِّن َشْيء  ِإالَّ  المقدر،102َخاِلُق ُكلِّ َشْيء  فَاْعُبُدوُه َو ُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيء  وَِكيٌل﴾ األنعام 
﴾احلجر  ا إىل قدر معلوم، فهو اإلله األوحد الذي ال معبودة هل المسير، 21ِعنَدنَا َخزَائُِنُه َوَما نـُنَـزِّلُُه ِإالَّ بَِقَدر  مَّْعُلوم 
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حبق سواه، ال يتحد وجوده مع خملوقاته فيحل فيها ، و ال خيتلط وجوده بوجودها فيتجسم يف شيء منها، ال حيده 
 الزمان و ال املكان، بل هو مطلق من الزمان و املكان، ال هناية لوجوده، و الوجود كله ينتهي إليه.

و األساس هو اهلل عز وجل، اخلالق األوحد الذي﴿ُقْل  طرفها األوللق ندرك أن ثنائية الوجود من هذا املنط
، و بالتايل فال شي يف الوجود 1/4ُهَو اللَُّه َأَحٌد اللَُّه الصََّمُد  ملَْ يَِلْد وملَْ يُوَلْد  وملَْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد﴾اإلخالص

ن الزمان، منزه املكان، من مث ال أحد غريه يستحق التقديس و التمجيد و غري اهلل منزه عن النقص، منزه ع
 العبادة.

هو املخلوق، أو املخلوقات كلها بتعدد أنواعها و اختالف أجناسها، من اإلنسان و  الطرف الثانيو  
ماله و الكون و سائر املخلوقات األخرى، كلها خملوقة هلل عز وجل تستمد وجودها من وجوده و كماهلا من ك

مجاهلا من مجاله، تؤدي وظائفها بأمره و إرادته و تقديره، ال خيتل نظامها، و ال يزيد عن مقداره و ال ينقص 
 ميزانه.

و من مث فهي عابدة جلالله مسبحة حبمده، ال قداسة هلا و ال عظمة و ال رفعة إال مبا جعلها اهلل له كما  
وقوله﴿َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفًة ﴾  54ألعراف جاله قوله تعاىل:﴿ِإنَّ َربَُّكُم الل ُه ﴾ا

 .30البقرة 

إن هلذه احلقيقة دورا أساسيا يف بنية العقل املسلم، إذ استيعاهبا يفسر لنا التوجهات اليت سلكها ليس فقط 
مة يف علم الكالم و الفلسفة اإلسالمية، و علم االجتماع الفنان و املعمار املسلم، بل و توجه الفكر اإلسالمي عا

و التبية، و الفنون، و اهلندسة، و الفلك، ...إخل، ألن مبدأ التوحيد هو الذي أعطى ذلك الفكر هويته و 
 .2خصوصيته احلضارية

فإنه فوق التعبري عن حقيقة املطلق اهلل عز وجل ضرب من املستحيل ألنه كما أنه فوق طاقة العقل إدراكه 
طاقة الوجدان إدراكه، لذلك فالتعبري الفين عن هذه احلقيقة أو عن الشعور الوجداين هبذه احلقيقة، أي كيف تقع 
هذه احلقيقة يف الوجدان املسلم فيعمل الفنان على نقلها أو التعبري عنها يف أشكال فنية خمتلفة، هو جمرد حماولة 

ذه احلقيقة بأسلوب مجايل فين،  مبا استطاع الفنان أن ميتلكه أو يبدعه من للتعبري عن التصور الوجداين التقرييب هل

                                                           
، إْساعيل راجي الفاروقي، جوهر احلضارة اإلسالمية،جملة املسلم املعاصر ، عدد 16أنظر: عفيف هبنسي، خطاب األصالة يف الفن و العمارة، ص -  2
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و »...ذللت له منهج التعبري عن هذا الوجدان الشاعر حبقيقة املطلق،  -يف تقدري-وسائل طوعت أو مبعىن أصح
من هنا فاجمليء  املهم أن هذه األلفاظ املوضوعة استحدثها الناس ملفاهيم مادية أو معنوية مارسوها و ألفوها، و

هبذه الكلمات للداللة على أمور مغيبة ليس إال من قبيل التقريب للذهن، و ال ميكن أن تكون هذه العبارات اليت 
صنعناها حنن بيانا للمحسوسات أو املعقوالت املأنوسة لنا يف عاملنا وصفا حقيقيا لعامل ما وراء املادة. على ضوء 

اهلل جل شأنه، و عن صفاته العليا، إن األمر ال يعدو تقريب احلقائق هذا امللحظ نفهم حديث أي لغة عن 
املطلقة لوعينا احملدود. و اهلل أكرب من أن حتيط بعظمته عقولنا، أو تستوعب كماالته أقدارنا. و قد اتفق املسلمون 

 . 3«سلفهم و خلفهم على ذلك، و لكن اختلفت مناهجهم يف التنزيه و التمجيد.

ة اليت تنبثق من األوىل هي العبادة، فإذا كان التوحيد قد شكل أساس بنية العقل املسلم، فقد  احلقيقة الثاني
كان له كذلك أمهية كربى يف صياغة وحدة الكيان البشري و صيانته من التشتت و التفرق، إن يف القصد و 

 التوجه بالعبادة، أو يف السعي و العمل.

ال شريك له ال يف الشعائر وحسب و لكن يف حركة اإلنسان الشاملة أما القصد و التوجه بالعبادة هلل وحده 
على هذه األرض و سعيه احلثيث لتعمريها و هو ما تلخص يف قوله تعاىل:﴿ ُقْل ِإنَّ َصاَلِت َو ُنُسِكي َوحَمَْياَي 

إنه »،  يقول سيد قطب: 162ُل اْلُمْسِلِمنَي﴾ األنعام َومَمَاِت لِل ِه َربِّ اْلَعاَلِمنَي اَل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَْا أَوَّ 
املطلق، والعبودية الكاملة، جتمع الصالة واالعتكاف واحمليا واملمات، « التوحيد»التجرد الكامل هلل...إهنا تسبيحة 

« إسالم»يف القوام املهيمن املتصرف املريب املوجه احلاكم للعاملني.. « .. رب العاملني»وختلصها هلل وحده. هلل 
كامل ال يستبقي يف النفس وال يف احلياة بقية ال يعبدها هلل، وال حيتجز دونه شيئًا يف الضمري وال يف الواقع.. 

 .4«و أنا أول املسلمني »فسمعت وأطعت: « .. وبذلك أمرت»
ليس أمرا -يةإذا جاز التعبري منهج العبود–و يف قوله تعاىل"و بذلك أمرت" أي أن هذه العبودية املطلقة أو 

متوكا حملض اختيارنا، بل هو مراد اهلل منا واجب التنفيذ ملن أراد أن يكون مستسلما هلل حق استسالمه، ال يشرك 
 معه أحدا يف العبودية مبعناها الشامل.

و أما أمهيته يف السعي و العمل، فيتنب من خالله أن اإلنسان مل خيلق عبثا، بل خلق ملهمة جليلة، استحق 
ا التكرمي من اهلل عز وجل و هو ما دل عليه قوله تعاىل: ﴿َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف اأَلْرِض ألجله

 .30َخِليَفًة ﴾ البقرة 
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إنه من بني أهم املعتقدات املنبثقة من التوحيد اليت كان هلا الدور األمثل يف حياة املسلم العملية من حيث 
اليت  العبودية هلل عز وجل عقيدةيف األرض تعمريا و بناء و إتقان كافة الصنائع اليت مارسها  استثمار وجوده

هتيمن على وجوده كله، ذلك أن اإلنسان مل خيلق عبثا، و أن سعيه الدؤوب يف األرض له غاية قصوى و بعيدة 
و هي املهمة اليت نيطت به دون سائر –هي الوصول إىل رضا اهلل عز وجل، و من مث فإن حركته التعمريية 

كلها من صميم عبادته لربه الكرمي و -132ِفيَها ﴾ األنعام  املخلوقات﴿ ُهَو أَنَشَأُكم مَِّن اأَلْرِض َواْستَـْعَمرَُكمْ 
نَس ِإالَّ  مناجاة جلالله العظيم، و لذلك فهو يف صالة دائمة حتقيقا لقوله عز وجل ﴿ َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

ل عقيدة التوحيد ، و هو إذ يفعل ذلك أوال يوحد بني الديين و الدنيوي، إذ ال جمال يف ظ56لِيَـْعُبُدوِن﴾ الصفات
للفصل بني الصالة و احلياة ،كما أنه ال جمال فيها للفصل بني متطلبات اجلسد و بني متطلبات الروح عند 

إن اإلنسان يف صالته، و هي رأس العبادات، » اإلنسان، لذلك يشعر بعظمة نفسه و رفعته و تكرميه، ذلك 
كان، مهيمن عليهما مبا استشرف من عظمة املقصود يشعر أنه متجه إىل املطلق، متجاوز لقيود الزمان و امل

 5«بالعبادة، فحصل له بذلك شعور بالسمو،و إحساس بتفوق الذات يف احمليط الكوين.

و هكذا فالعبادة مبفهومها الواسع ال تتلخص يف الصالة املوقوته بوقت معلوم و بكيفية حمددة، فالصالة هي 
، و هي مجيعا حمط 6ئية ما مل يكملها املظهر االجتماعي و املظهر العملياملظهر الشعائري من العبادة، و تبقى جز 

اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك »نظر اهلل عز وجل ، و أعلى مراتب الدين الذي يدل عليه حديث جربيل الشهري:
البشري  و من مث فقد أصبحت رمز التعايل و االرتقاء و السمو إىل الكمال 7« تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك

الذي يهيئ صاحبه و ينقيه استعدادا للقاء الكامل يف ذاته و صفاته، املطلق يف مجاله و كماله و جالله ذلك أن 
الناقص ال يلتقي بالكامل، حىت يكمل نقصه البشري أخالقا، و أعماال تؤهله لنيل شرف اللقاء بالكامل املطلق، 

، فما دام يف صالة 32ُخُذوْا زِيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجد  ﴾ األعراف و هو ما يوحي به قوله تعاىل:﴿ يَا َبيِن آَدَم 
 دائمة فال مناص من أن يهيئ هلا من الزينة اليت تليق مبن تقام له .

إن هذا اإلميان بعظمة العبادة و مشوهلا مناشط اإلنسان كلها، هو الذي خول للمعمار املسلم أن جيعل من 
يتعبد هبا اهلل عز وجل فراح بكل ما أوِت من براعة عقلية و فنية مكنته من استيعاب  العمارة اليت يشيدها، صالة

ملا هو غائب عنه من احلقائق خاصة حقيقة التوحيد من اختاع العناصر اليت حتقق له التعبري عن ذلك االستيعاب 
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ته اخلاصة اليت قادته و قد جتلى ذلك بشكل واضحا جدا خاصة يف املسجد؛ وهو ما خلص إليه جارودي من جترب
لزيارة معظم املساجد يف العامل اإلسالم فسجله يف مقولته الشهرية : " لقد أمكن القول أن كل الفنون يف البالد 
اإلسالمية تؤدي إىل املسجد و املسجد إىل الصالة، و ال مندوحة يل من أن أشهد من جتربيت الشخصية: ذلك 

مساجده إمنا شرعت أفهم العقيدة اإلسالمية بتأكيدها اجلذري على  أنين انطالقا من تأمل فنون اإلسالم و
 8التعايل."

 -و من منطلق هذه املفاهيم األساسية يف العقيدة اإلسالمية و اليت تشربتها نفس املعمار املسلم، بات
، -وجلمبقتضى االنسجام و التكامل مع الذات و التناسق مع الكون الذي يغرد معه تغريدة التسبيح هلل عز 

يعمل يف صناعته على أن حيقق مفهوم العبادة بذات املنهج الذي ينبثق من مفهوم توحيد اهلل يف التوجه و القصد 
 و العبادة و العمل.

يقول عماد الدين خليل :"ليس التوق للعال فحسب، و لكنه االمتداد صوب الالهنائية..االنتشار يف اآلفاق  
اليت جاء هبا هذا الدين لكي حيمل هبا اإلنسان إىل فوق و إىل اآلفاق.. إىل اهلل و كذلك..فهي إذن احلركة الثنائية 

 9"! إىل العامل .. و تلك هي الوظيفة الفنية الصعبة اليت اجتاز املسجد التعبري عنها بنجاح
 -1و قد استطاع بكل براعة أن حيقق هذا املنهج التعبدي يف املعمار الذي شيده، يف أوجه خمتلفة: 

عناصر املعمارية اليت أبدعها يف النماذج املختلفة من العمائر اليت بناها؛ كاملنارة أو الصومعة، القباب، احملراب ال
الصحن، و إنشاء املئذنة و القبة احملراب، مث السماح للخيال و اليد أن تتفنن يف تشكيل تلك املناجات مبا 

ة و اليت بلغت من الدقة و التنوع إىل درجة أن العناصر اليت تغطي مساحات كبري استحدثه الفنان من فن الزخرفة 
املعمارية األخرى كانت ثانوية بالنسبة إىل تلك الزخارف الدقيقة و ال سيما ما كان منها حمفورا يف اجلص أو 

 مصنوعا منه.
 ثانيا:إفرازات اإليمان في العمارة اإلسالمية

و معتقداته و أفكاره، فكذلك له إفرازات سلك  كما كان لإلميان مرتكزات شكلت ذات املعمار و روحه
بدافعها أسلوبا ومنهجا يف تشييد عمارته و إخراجها بتلك اليت حتسسها ليس املسلمون فقط الذين تشبعوا بذات 
املبادئ و األسس اليت تشكلت على قواعدها العمارة، و لكن حىت غري املسلمني الذين مل يتشربوا تلك الروح، و 

 ثارها عليهم.إن مل ختفى أ
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 هذه اإلفرازات أمجلتها يف مخس رئيسة هي: التجريد، الوحدة و التنوع، االنتفاع، اإلبداع ، الذوق اجلميل   
: هو جتريد الطبيعة من بعض عناصرها و االكتفاء بالشكل اجلوهري منها؛ مبعىن أن الفنان يف التجريد -1

الفانية من الطبيعة، بشرية أو كونية، حىت ال حيتفظ منها إال مثل هذا األسلوب يعمل على إلغاء اجلزئيات احلسية 
 10باملعىن ، أو الشكل اجلوهري، مث بعد ذلك يعيد صياغة ذلك اجلوهر الثابت يف الشكل و باملعىن الذي يريده.

 و الفنان إذ يقوم بإعادة الصياغة فنيا مبا يناسب غايته املتوخاة يلتزم مببدأين اثنني يعتمد عليهما هذا
 األسلوب الفين يف التعبري. 

 تصحيف الواقع: " أي حتوير معامله اخلاصة و تعديل نسبه و أبعاده و فق مشيئة الفنان." -
 تغفيل الشكل: " أي االبتعاد عن تشبيه الشيء بذاته إىل متثيل الكلي املطلق". -

ي ، أي أهنم مجيعا صفة التجريد إذن هي أكثر ما اتفق الباحثون عليه من خصائص مميزة للفن اإلسالم 
، بعضهم ذهب إىل حترمي تصوير املخلوقات و 11متفقون على أهنا إسالمية حبته،و لكنهم اختلفوا على سببها

 بالتايل االبتعاد عن التحرمي أدى إىل التجريد. 
 تعاىل.و الرأي الثاين: أن التجريد وسيلة الفنان املؤمن للتجرد من اخلالئق و وصوال جلالل اخلالق سبحانه و 

الرأي الثالث: أن التجريد نتيجة لتجنب التصوير التمثيلي، أي البعد عن التمثيل كصفة سلبية إىل التجريد كصفة 
 إجيابية.

و رجح رأيا رابعا هو: أن التجريد يف الفن اإلسالمي هو استمرار لصفة التجريد و االبتعاد عن متثيل 
ل اإلسالم عامة و فنون الرقش اليت وجدت يف اجلزيرة العربية قبل املخلوقات، السائدة يف الفنون السامية و ما قب

 اإلسالم بصفة خاصة.
و إنين انطالقا من هذا الرأي األخري الذي أراه أكثر قوة، و إن كانت اآلراء السابقة مجيعا فيها وجه من 

يف الفن اإلسالمي ، فالتجريد و إن يكن صفة سائدة يف الفنون السابقة، فإن استمراره -حسب رأيي-الصواب
 دليل على وعي الفنان املسلم بأنه األسلوب األمثل يف التعبري عن الوجود من وجهة نظر إسالمية.

لقد شكلت الطبيعة، الكون بالتعبري القرآين، جماال خصبا للوصول إىل كثري من احلقائق، و اليت على رأسها و 
آن الكرمي يف قوله تعاىل﴿ َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا يف اآْلفَاِق َويف من أمهها توحيد املوىل عز وجل، و هو ما نص عليه القر 
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َ هَلُْم أَنَُّه احلَْقُّ أَوملَْ َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيء  َشِهيٌد﴾ فصلت  ، مث إذا حاولنا التعمق 53أَنُفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيَّ
أكثر يف الكيفية اليت سيتمكن من خالهلا املسلم عموما الوصول فعال إىل احلق جند أنه استعمل الفعل 
رأى"سنريهم" و هو متعد إىل مفعول واحد فتكون الرؤية هنا رؤية العني، يف اآليات األخرى جند أن اهلل عز وجل 

باعتباره مكلف بالتعمري، يهتم ال بالعمل ذاته، و لكن بالكيفية اليت  ملا ينظر إىل عمل اإلنسان على هذه األرض
َناَها َوَزيَـّنَّاهَ  ا َوَما هَلَا أجنز هبا ذلك العمل، من ذلك على سبيل املثال: ،﴿ أَفـََلْم يَنظُُروا ِإىَل السََّماء فـَْوقـَُهْم َكْيَف بـَنَـيـْ

﴾ الربوج ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت  َوِإىَل اجْلَِباِل َكْيَف ُنِصَبْت  َوِإىَل اأْلَْرِض َكْيَف ، ﴿أََفاَل يَنظُُروَن ِإىَل اإْلِ 6ِمن فـُُروج 
 ،﴿ َوُهَو الَِّذَي أَنَزَل ِمَن السََّماء َماء فََأْخَرْجَنا بِِه نـََباَت ُكلِّ َشْيء  َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا ُّنُّْرِجُ 17ُسِطَحْت﴾ الغاشية 

َواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّات  مِّْن َأْعَناب  َوالزَّيـُْتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبًها وَ ِمْنُه َحبًّا مُّتَـرَاكِ  َر ُمَتَشابِه  انظُُرواْ ًبا َوِمَن النَّْخِل ِمن طَْلِعَها ِقنـْ َغيـْ
مُثَّ َجَعْلَناُكْم َخالَِئَف يف اأَلْرِض ِمن  ﴿ 99ِإىِل ََثَرِِه ِإَذا أََْثََر َويـَْنِعِه ِإنَّ يف َذِلُكْم آليَات  لَِّقْوم  يـُْؤِمُنوَن﴾ األنعام

﴿ قَاَل َعَسى َربُُّكْم َأْن يـُْهِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم يف اأَلْرِض فـََينظَُر  ،14بـَْعِدِهم لَِننظَُر َكْيَف تـَْعَمُلوَن﴾ يونس 
 . 129َكْيَف تـَْعَمُلوَن﴾ األعراف 

جعل اإلنسان ينأى بنفسه أن ينشغل بفكرة نقل الطبيعة أو استنساخ إن نفي القدرة على اخللق لغري اهلل 
صور منها لعلمه أال جدوى من فعله هذا، بل األجدر به أن يعمل على إثبات وجوده الفاعل على هذه األرض 

ان اليت جعل فيها ليعمرها مبا يؤهله للعيش فيها، أي أنه يعمل على خلق احلياة املناسبة و اجلديرة بذلك اإلنس
على اهلل عز وجل فينظر يف الكيفية اليت  -من جهة أخرى–الكرمي على هذه األرض من جهة، و اليت ستعرض 

 اليت مت هبا اإلجناز، و هل مقبولة أم غري مكافئة لذلك التكليف العظيم.

إذن فاهلل جل شأنه ملا استخلف هذا الكائن يف األرض ليس من أجل أن ينظر يف خملوقات فيقلدها و 
اكيها و أىن له ذلك، بل إن اهلل دعاه للتأمل فيها؛ يف سننها و قوانينها ليكشف عن كيفية نظامها، و حي

 انسجامها و دقة خلقها حملاولة التناغم و التفاعل و النسج على منواله.

و بث فيها إن الفنان و املعمار إذ يعمد إىل التجريد ينطلق من رؤية معرفية مفادها أن الطبيعة اليت خلقها اهلل 
سر اخللق متوت بالتشخيص، يف حني أن دعوته له إىل تأمل الطبيعة دعوة إىل تأملها حية و متحركة بتأمل السنن 
و القوانني، بتأمل التناسق و التناغم بني مفرداهتا، بأمل فاعليتها املستمرة، من مث كان استلهامه أسلوب التعبري 

كاحلجارة و اخلشب و طبيعية كانت   سواءاخلام اليت تقع حتت يده، التجريدي عن تلك الرؤية من خالل املواد 
املعادن و غريها اليت يعيد تشكيلها فيعطيها مظهرا جديدا مل تكن عليه يف أصلها و طبيعتها، كالنقش على 



مل اجلدران و على األبواب و صنع املقرنصات...،ذلك املظهر اجلديد الذي يتالشى فيه املظهر القدمي حىت لكأنه 
تزيينية كالزخرفة مبختلف أشكاهلا؛ النباتية و اهلندسية و  تكميليةيعد له وجود بعد العمل الذي مت فيه.أو 

اخلطية...،  و هو ما بينه الفاروقي بدقة و تفصيل يف حديثه عن خاصية التجريد من خصائص العمارة حيث 
هر املواد، تغيري مظهر الِبىَن، تغيري مظهر : الطالء أو التلبس، تغيري مظ12عدد من أصنافه مخسة رئيسية و هي

الَكَنْف، تغيري املظهر أو الوظيفة،  و هو ما يزيد من روعة البناء بعناصره املختلفة ما جيعله آية من اآليات الدالة 
 على حتقق وجود اإلنسان و فاعلية يف األرض.

منه العمارة اإلسالمية كما مل خيل منه : لقد كان لتلك القاعدة اإلميانية إفراز لعنصر مهم مل ختل الوحدة -2
الفن اإلسالمي بصفة عامة وهو عنصر الوحدة و التنوع؛ أما من حيث الوحدة: ففي العمارة اإلسالمية ال فرق 

و ألمهيته و اجلامع منه خاصة فقد حضي بني الديين و الدنيوي؛ و أكثر ما يظهر يف عمارة املساجد ذاهتا، 
و هو  -اخللفاء و الفقهاء، إذ كان أول ما تبىن املدينة يشيد على رأس منشآهتا املسجد  باهتمام كبري من امللوك و

أنا جيب أن أشعر باخلجل للمثول أمام اهلل إذا » ما عرب عنه السلطان السلجوقي طغرول بك يف مقولته الشهرية:
مركزا حضاريا ال تعرف إال  و هكذا كانت املدن الكربى اليت تعد -13«بنيت لنفسي قصرا و مل أقم أمامه مسجدا

ال يطلق اسم املدينة و صفتها إال على احلضر اليت هبا مسجدا جامعا، و  إذا كان هبا مسجدا جامعا، بل انه
و سائر املدن على ما ذكرنا و ههنا قرى  »...لذلك جعله املقدسي من أهم معامل و مقومات املدينة اإلسالمية

  14«هتا إال اجلامع كبار ال يعوزها من رسوم املدن و آال
قلب املدينة النابض، و قلب األمة بأسرها، منه تتفرع كل مث إنه يف سائر املدن و العواصم اإلسالمية 

الطرقات و خمتلف أطرافها حىت أصبح مبثابة القلب من اجلسم ألنه مل يعد فقط بيت إلقامة شعرية الصالة، و 
فيه يذكر اهلل و يقرأ العلم و يقضى القضاء و يقصده كل لكن مركز إشعاع حضاري و فكري لألمة اإلسالمية، 
 من دخل املدينة أول مرة و غريها من املهام األخرى...

كما تتجلى الوحدة يف عناصره املعمارية، فما من مسجد، إال و تضمن ذات العناصر املعمارية إما وظيفية، 
الذي  المحرابأو بيت اهلل، أين تقام الصالة،  قاعة الصالةالذي يصل بني األرض و السماء، و كالصحن
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يتوسط حائط القبلة، منرب اجلمعة، ، إضافة إىل القبة و املئذنة اللتان تشكالن يف املسجد من خارجه، ْسة 
 املساجد الداللة و اجلمالية . 

أو إما عناصر فنية جتميلية ووظيفية يف الوقت ذاته ال خيل منها مسجد، من أعمدة و أقواس و مقرنصات و 
 القباب و املداخل و احملاريب و النوافذ...اخل 

إنا روح واحدة تسري يف مساجد العامل اإلسالمي هذه الوحدة اليت مل ختفى ليس فقط على املشاهد املسلم 
حلد الذي ُتكشف فيه دون عناء ملن تنقل بني أرجائها و إن كان مل يعرف اإلسالم أو يعرف بل و إهنا أصيلة إىل ا

إن نظرة و لو سطحية على الفن اإلسالمي يف العامل تبني  وحدته :»روحه و هو ما عرب عنه جارودي يف قوله 
-فسها تعيش فيه بالنسبة يل العميقة فحينما منعن النظر يف أي بناء نتطلع إليه فإننا نشعر بالتجربة الروحية ن

من مسجد قرطبة الكبري إىل جوامع تلمسان الصغرية و إىل مسجد القرويني يف فاس أو مسجد ابن طولون -يقول
يف القاهرة، و من جوامع اسطنبول العمالقة إىل قباب مساجد أصفهان الفردوسية و املئذنة احللزونية املتقشفة يف 

و و شيهيلسوتون يف أصفهان، فإنين كنت دائما أشعر، و بشكل حي، ان كل ْسراء و من غرناطة إىل قصور كاب
، بل إنه يذهب أبعد من ذلك 15«هذه املباين قد بناها شخص واحد من اإلميان ذاته و تلبية لدعوة إله واحد.

 عندما يصرح يستطيع الكشف عن العقيدة اليت تولدت منها هذه الوحدة يف املعمار اإلسالمي. 

فيتمثل يف الزخارف املتنوعة اليت ال يكاد موضع باملسجد خيل منها، و غايتها إظهار البناء بأهبى  التنوعأما 
 حلة،حبيث يأخذ اجلمال مكانه يف كل عنصر سواء أكان معماريا أم تزيينيا .

راب و هي قسمان: أحدمها يدخل يف تشكيل العناصر املعمارية نفسها؛ كأشكال احملاريب و املنرب و القبة احمل
 و اجلدران و األعمدة و العقود و القباب و النوافذ....

و أما الثاين فتزيين حمض، فالزخرفة مبختلفة أنواعها اخلطية و النباتية و اهلندسية، و املداخلة أحيانا بألوان و 
إخل و أشكال غاية يف اجلمال ، الفسيفساء و الرخام و السرياميك و اخلزف، و اخلشب، و أشكال املقرنصات ...

اليت تنوعت و اختلفت باختالف املدارس و الطرز املعمارية اليت نشأت على امتداد رقعة العامل اإلسالمي على مر 
 التاريخ، فكان ذلك التنوع دليال على االنتساب إىل زمن أو بلد.  
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علميا  أال يكون عمل اإلنسان مهما كن نوعه، -منهج احلياة الكامل –: من أهم قيم اإلسالم االنتفاع -3
أو صناعيا أو فنيا ...إخل غري ذي فائدة، سواء كانت هذه األخرية لصاحل الفرد أو لصاحل اجلماعة أو هلما معا، 
دنيوية كانت أو أخروية، مادية أو روحية، لذلك جند من املباحث األساسية اليت بذل فيها العلماء املسلمون 

املصلحة الشريعة اإلسالمية باعتبارها األساس الذي جهودا كبرية استخراجا هلا من نصوص الوحي هي مبحث 
 تبىن عليه مجيع أحكامها. 

و املنفعة اليت هي مرادف املصلحة، مطلب فطري ينزع اإلنسان إىل حتقيقه يف أي عرض يتوخاه أو أي عمل 
اهلل عليه و  بإجنازه، سواء كانت تلك املنفعة املبتغاة حقيقية أم ومهية، و هو ما نلمسه يف حديث الرسول صلى

اللهم انفعين مبا علمتين، و علمين ما »، و دعائه يف موضع آخر:16«اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع»سلم
،داللة على ضرورة اقتان كل ما يقوم به املسلم من أعمال  17«ينفعين و زدين علما و احلمد هلل على كل حال

ك داللة على أنه ال يقصد علما بذاته، و لكنه كل ما باالنتفاع. فكلمة علم يف احلديث جاءت نكرة و يف ذل
 يتعلمه اإلنسان يف حياته.

و سؤال الوقاية من تعلم ما ال فائدة منه ملا يف ذلك من الضرر ينجم عنه تضييع األوقات و اجلهود و 
اخلالفة فيها، و الطاقات فيما ال يعود باخلري العام على الفرد نفسه أو على أمته، و هو املكلف بعمارة األرض و 

يقتضي ذلك منه تسخري كل الطاقات و األوقات و كل الوسائل املباحة و اخلربات املكتسبة لتحقيق هذه الغاية 
 اليت من أجلها خلق.

و يؤكد على ذلك احلديث الثاين عندما يسأل اهلل أن جيعل كل ما يتعلمه اإلنسان نافعا، و ذلك الستثماره 
و ألن هذا البناء و التعمري يستفرغ كل علمه، فإنه يسأله زيادته، إذ كلما علم و  يف بناء احلياة و تعمريها،

اكتشف قدرة اهلل و عظمة خلقه أدرك أن علمه كنقطة يف حبر ال شطآن له ينبغي أن يغرف منه ما استطاع لينفع 
 به قدر اإلمكان.

العبادة فحيث أن املسلم خلق لتعمري من هذا املنطلق كان مبدأ االنتفاع من أهم إفرازات مبدأ التوحيد، و 
األرض و اهلل تعبدنا هبذا التعمري، فقد بات من املؤكد أن العمارة اليت هي صنعة املعمار و فنه هي العبادة اليت 
يناجي هبا ربه حماكيا فيها ال الطبيعة ذاهتا، فينتج لنا نسخة ممجوجة فاقدة حليويتها و حركيتها املستمرة و بالتايل 

َع ا إىل الفناء، و لكن حياكي الفعل اإلهلي فيها ﴿  َوتـََرى اجْلَِباَل حَتَْسبـَُها َجاِمَدًة َوِهَي مَتُرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصنْ يرمي هب
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ظام الذي منحها احلياة و أسبغ عليها من التقدير و الن 88اللَِّه الَِّذي أَتْـَقَن ُكلَّ َشْيء  ِإنَُّه َخِبرٌي مبَا تـَْفَعُلوَن﴾النمل 
 و الدقة يف اخللق و الزينة ما جعلها تؤدي وظائفها ، و تشهد على جالل بارئها و مجاله و كماله يف الوقت ذاته.

و إن النظر يف العمارة اإلسالمية جيعلنا ُّنلص من غري كثري عناء إىل هذه القيمة، على أن املعمار املسلم 
منشآته جيعل لكل موضع فيها له قيمته و فائدته؛ فلو  تشرب هذه القيمة حىت اختمرت يف ذاته فراح و هو يصمم

،  -باعتباره السجل الذي سطرت فيه تطورات العمارة على مر التاريخ، و تعاقب العصور-أخذنا املسجد مثال 
لوجدنا كل عنصر فيه سواء كان داخال يف صميم العمارة، أو كان عنصرا تزيينيا، له وظيفته، فقاعة الصالة املغطاة 

ة بشكل ميتد عرضا يقابل حائط القبلة كي يستطيع أكرب عدد من املصلني الوقوف أمامه، احملراب و إن مصمم
فإنه يف أقل تقدير املكان الذي يصلي فيه اإلمام و يستقبل القبلة ، املنرب الذي  18اختلفت أراء العلماء يف وظيفته

س، القبة اليت ترفع السقف العايل و ختفف من ثقل يصعد عليه اإلمام يف خطبة اجلمعة و األعياد لرياه مجيع النا
مادة البناء، و قد كانت يف بدايتها قبل أن تصبح عنصرا حتسينيا، تستخدم المتصاص اجلو احلار الذي يرتفع إىل 

، و كذلك النوافذ اليت تفتح فيها كمصدر للنور، األعمدة و األقواس اليت تبدو كأهنا 19أعلى، و زيادة حركة اهلواء
 ر جتميلي حتسيين هي يف األصل وظفت حلمل األسقف...اخلعنص

و ليس هذا مقصورا على املساجد وحسب، بل إنه عام يف املنشآت و املرافق االجتماعية األخرى ، كالبيوت 
و احلمامات، و البيمارسيتانات، و القصور و القالع...إذ حتقق فيها املبدأ ذاته، ففي احلمامات مثال جعل 

، غرفة لنزع املالبس، و ثالث غرف أخرى لالستحمام الباردة تليها 20مها يقوم على أربع غرفاملعمار تصمي
الدافئة مث الساخنة و يف ذلك راعى مصلحة املستحم و صحته، حىت ال يتحول من جو ساخن جدا إىل بارد جدا 

يصل قاطنيها بالسماء  فجأة و دون متهيد فيهلك، و كذا البيوت اليت دائما كانت حتتوي على صحن الدار الذي
من جهة، و هو مصدر النور و التهوية و قضاء األغراض األخرى حيث الدور غالبا ما كانت مغلقة من اخلارج 
خالية من أي عناصر أخرى عدا املداخل أو األبواب هذه األخرية اليت الحظت يف شوارع تونس القدمية أهنا هلا 

لألطفال الصغار إذا طرق الباب بواحد منها 22ء و الثالثة يف اخلوخةواحد للرجال و الثانية للنسا 21ثالث مطارق
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علم من بالداخل الطارق من النساء هو أو من الرجال أومن األطفال. و كذلك املشربيات اليت كانت قلة من 
 البيوت املطلة على اخلارج حتتوي عليها صيانة ملن يقف هبا فال يرى من اخلارج خاصة من النساء.

تطاع الفنان و املعمار املسلم أن يستلهم من الطبيعة قيمة من أهم القيم احلية فيها ، و هي قيمة و هكذا اس
ُروَن يف َخْلِق االنتفاع اليت تنزه اهلل عن العبثية يف اخللق﴿ الَِّذيَن َيْذُكُروَن الل َه ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوهِبِْم َويـَتَـَفكَّ 

و بالتايل جعلته تلك  191ِض َربَـَّنا َما َخَلْقَت َهذا بَاِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر﴾آل عمران السََّماَواِت َواأَلرْ 
احملاكاة يسم هبذه القيمة معماره اليت مكنت له من أن خيتمه خبامت التميز و اخللود يف بنية احلضارة اإلنسانية موما 

 و اإلسالمية خاصة. 

من عقيدة التوحيد و الذي خلد اْسه يف سجالت  اآلخر الذي تعلمه املعمار املسلمالشيء اإلبداع:  -4
تاريخ احلضارات اإلنسانية هو عدم اكتفائه من اإلجناز مبا يتلقاه من عطاءات اآلخرين اجلاهزة،  ليتوقف عندها و 

اليت يصهر من خالهلا ينسخ صفحات مكررة منها، من غري أن تكون له خصوصيته وروحه و احتياجاته املتميزة، 
ذلك املوروث حىت تتالشى املعامل القدمية و ال تظهر إال تلك اليت فتقت خياله و قدراته اإلبداعية لتكون علما 
على خصوصيته الفنية، وهو ما ذكره جوستاف لوبون من متيز العمارة اإلسالمية على غريها العمارات املغولية أو 

لفنون السابقة من غري أن ميزجوا بعضها ببعض، و لكنك إذا أنعمت النظر يف حيث نضدوا فيها عناصر ا»التكية 
املباين العربية كالقصور اليت أقامها العرب يف األندلس و املساجد اليت أقاموها يف القاهرة رأيت العناصر األوىل اليت 

 .23« اتألفت منها بلغت من التمازج ما يتعذر معه االنتباه إىل املصادر اليت اشتقت منه
و قد عزا تلك القدرة على اإلبداع إىل مزاج األمة اإلبداعي، أي إىل املقومات اليت تقوم عليها هذه 

مهما تكن من عناصر الفن اليت تصبح قبضتها تضع طابعا اخلاص عليها، فإذا كانت األمة مبدعة أمكن »األمة:
حذاء، و إذا كانت األمة عاطلة من مثل هذه أن تتجلى قوهتا اإلبداعية يف كل شيء حىت يف بناء إسطبل أو صنع 

 .24«القوة مل تفعل سوى تنضيد عناصر الفن.
إن هذا الذي كشف عنه لوبون الغطاء هلو حقا مصدر اإلبداع يف األمة اإلسالمية ،و قد أمكننا أن نقول 

الذي كان « فإنه يراك. أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه» بثقة أن ذلك كله َثرة طبيعية حلديث اإلحسان:
دور بالغ األمهية يف توجيه جهد املسلم  صوب االرتقاء إىل املأل األعلى، و حتويل نشاطه كله إىل عبادة و ابتهال 

 و مناجاة للموىل سبحانه عز وجل .
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: غالبا ما يلهي االهتمام بالقيمة النفعية عن القيمة اجلمالية و لذلك جعل الذوق الجميل في اإلبداع -5
فيها القيمة النفعية جلية، فيحثنا فيها ال –إن مل يكن دائما - عز وجل اآليات اليت يدعونا لتأمل مجاهلا  غالبااهلل

لتأمل منافعها و لكن لتأمل اجلمال فيها كقيمة ذاتية مستقلة عن القيم النفعية كقوله تعاىل﴿يَا َبيِن آَدَم َقْد أَنزَْلَنا 
،﴿ 8، ﴿َواخْلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحلَِْمرَي لِتَـرَْكُبوَها َوزِيَنًة﴾ النحل 25ْوَءاِتُكْم َورِيًشا﴾ األعراف َعَلْيُكْم لَِباًسا يـَُوارِي سَ 

َها تَْأُكُلوَن َوَلُكْم ِفيَها مَجَاٌل ِحنَي تُرحُِيوَن َوِحنيَ   5/6 َتْسَرُحوَن﴾النحلَواألَنـَْعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمنـْ
و يف ذلك تربية للذائقة اجلمالية الكامنة يف أعماق  16﴿َوَلَقْد َجَعْلَنا يف السََّماء بـُُروًجا َوَزيَـّنَّاَها لِلنَّاِظرِيَن﴾احلجر

الفنان و اليت تدفع به إىل سلوك اجلمال قوال و فعال و إجنازا، معلمة إياه أن احلياة ال تتوقف عند القيم النفعية و 
ية البحتة، بل تتعداها إىل تغذية الروح، و إشباع الوجدان باالستمتاع باجلمال، و املناظر اجلمالية املصاحل الضرور 

اليت جعلها اهلل للناظرين، ذلك اجلمال الذي يعطي للحياة رونقها و سناها، و لألشياء حسنها و هباءها، و هو 
فهو تواق للبحث عنه أينما وجد،  دليل على أن اإلنسان فطر على حب اجلمال و يف نفسه شغف به، لذلك 

كما أنه ال يدخر جهدا أن يزين به كل ما مقتنياته، و مل جيعل فنه هذا مقتصرا على عظائم املنشآت بل كان فنه 
يعيش معه يف حياته يف مأكله،و مشربه، يف جلوسه لراحته، و يف سياحته، يف سلمه و يف حربه، غي حمرابه كما 

ينما ذهب، و هذا ما جيعلنا حنكم بأن املعمار خاصة و الفنان عامة كان يتمتع يف معمله، كان يأخذه معه أ
 بذائقة فنية عالية،و أن القيمة اجلمالية و الفنية هلا بعدا عميقا و أصيال يف نفسه ال تنفك عنه .

تشبعة بقيم و مل يغفل الفنان املسلم عن هذه التبية الذوقية اجلمالية اليت فتقت خياله و براعته الفنية امل
التوحيد بابتكار أروع ما متيز به الفن املعماري و هو الزخرفة اإلسالمية بأنواعها املختلفة النباتية و اهلندسية و 
اخلطية اليت زينت هبا معظم عناصر العمارة اإلسالمية سواء ما كان منها داخال يف تشكيل العناصر املعمارية من 

وافذ...أو ما كان منها زخرفة جتميلية حمضة كزخرفة املنابر و اجلدران و تيجان و أعمدة و قباب و حماريب و ن
القباب و املنارات،و كالزخرفة اخلطية، و النقوش و األلوان و الفسيفساء و الرخام... إخل، يف تناسق و انسجام و 

 تناغم عجيب جعل من املباين اليت حتلت هبا حتفا و روائع تفردت هبا احلضارة اإلسالمية .

رائعة على  -يف تقدير–ميكنين هنا أن أمثل برأي احد املهتمني بالفن اإلسالمي و الذي كانت له خالصة 
إن الذي جعلها )الفنون اإلسالمية( متفردة هو أهنا استطاعت أن تبني أن » ... قيمة الفن اإلسالمي قال فيها: 



شراقا حني ينبعث من مشعدان نفيس املاء يكون أحلى حني يشرب يف كأس مجيل، و أن الضوء يكون أكثر إ
 25«مرصع بالصور. و أن املؤمن يتبدل حاله حني يدخل مسجدا عن طريق بوابة مقرنصات.

إن الفنان املسلم مل يكن على اختالف الزمان و املكان إال معربا عن جوهر عقيدته اليت تصوغ فكره، فال 
الفخمة اليت تكاد كل قطعة حجر فيها تصدح مسبحة فرق عنده أن يعرب عنها يف عظيم  كتلك املساجد الرائعة  

هلل و خاشعة تصلي لذي اجلالل، أو يعرب عنها يف أكثر األشياء تداوال و لو كان طبقا أو إبريقا ما دامت الغاية 
من ورائها مجيعا هي مقام الشهود على وجود اهلل عز وجل يف األول و األخري مهما حققت من غاية مجالية أو 
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 إن الذي ُّنلص إليه من هذه الورقة البحثية هو:

إن للمرجعية العقدية ممثلة يف اإلميان دور بالغ األثر ال يقل أمهية عن دور القوانني و القواعد اهلندسية و  -
 املعمارية و الفنية اليت تأسست على قواعدها العمارة اإلسالمية.

هندس و املعمار كقوانني يرسم وفقا هلا تصميماته اهلندسية، فإذا كانت تلك القواعد ال يستغين عنها امل -
 اليت ترفع هيكل العمارة، فإن اإلميان هو القاعدة اليت تشكل بنية املضمون الذي يتلبس به هيكل تلك العمارة

الدور الرئيس يف تشكيل البنية الروحية لتلك العمائر هي  -يف تقدير–أهم مرتكزات اإلميان اليت كان هلا  -
التوحيد و العبادة؛ التوحيد باعتباره جوهر اإلسالم و احلضارة اإلسالمية و أساس أركان اإلميان كلها و احملرك 
األول لفعالية اإلنسان و سلوكه على األرض، أما العبادة فهي اليت تفعل نشاط اإلنسان كله و متنحه القوة و 

 قبول عند اهلل عز وجل.القيمة و السمو الذي يرتقي به إىل املعايل راجيا به ال
هذا اإلميان ذي الطرفني مل يكن جمرد إحساس وجداين عقيم األثر يف العمارة اإلسالمية، بل كانت له  -

 َثرات واقعية حقيقية هي اليت جعلت للعمارة اإلسالمية مكانة و متيزا بني العمارات األخرى.
 البحث شكلت كل واحدة منها ميزة للعمارة إن تلك اإلفرازات أو الثمرات اليت حاولنا التكيز عليها يف  -

اإلسالمية و شكلت جمتمعة يف انسجام و تناغم و تناسق ، ْسة خاصة انفردت هبا العمارة اإلسالمية خاصة و 
الفنون عامة إذ مل جتعل منها فنا متحفيا، بل فنا إنسانيا يرافق املسلم أينما حل أو ارحتل، ال يفرق بني ديين و 

 دنيوي.

                                                           
25

م،ص 1996،تعريب: عبد الجليل ناظم وسعيد الحنصالي، المغرب الدار البيضاء2أوليغ قرابر، كيف نفكر في الفن، كيف نفكر في الفن،ط -  

116 . 
 .139غارودي، املرجع نفسه، ص  -  26



ما جعلنا ُّنلص إىل النتيجة األهم و هو أن اجلمال و الذوق اجلمايل و الفن هلم قيمة خاصة يف و هذا  -
التصور اإلسالمي، مستقلة عن باقي القيم األخرى هلما دور رئس يف ترقية اإلنسان و السمو به من حتقيق 

سانية اإلنسان و تبث فيه الروح و ضرورات احلياة و احتياجاهتا إىل مرتبة التحسينيات و الكماليات اليت ترتقي بإن
 احلياة اليت ال وجود حقيقة للكائن بدوهنما.

 

 

 

 

 


