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 :ممخصال

)الرُوحانية في الفن  وينطمق الباحث في ميدان بحثو ىذا، من أىمية موضوع
في خارطة الخطاب  اميمً  الما تشكمو من ظاىرة جمالية شغمت حيزً  ااإلسالمي(، نظرً 

عمال الفنية وفق توثيقيا األد عتُ ذ إكمو العام والرسم منو بشكل خاص، التشكيمي بش
لكونيا بقيت  ؛امستدام اأرث عدت - سمفت وانطوت من الذاكرةو  ،فييالألزمنة التي أنجزت 

ترميم بىل ستتكفل أحداث الماضي  :شاخصة لترسل مدلوالت بصرية. ويبقى السؤال
مأزق الحاضر  الماضين إم أ ،عادة بناء المستقبل لألجيال القادمة؟ا  الحاضر، و 

ُنجز أوعبر عممية الفيم لممنجز الفني البصري الذي  ،وسيبقى الدوامة التي ال تنتيي
وترك بصمتو الواضحة التي سميت بالفنون االسالمية فقد تناول الباحث  ،عبر السنيين

تعريفا و  ،وتضمن  مقدمة ،موضوع بحثو الحالي دراسة )الرُوحانية في الفن اإلسالمي(
شكمة البحث من خالل مشكمة البحث وأىميتو والحاجة إليو واليدف منو، وتحددت مب

الُروحانية في فن الرسم وصمت تمظيرىا في إشكالية تجعمنا نتساءل: إلى أي مدى 
وما طبيعة  ؟،ىل ُتشكل ىذه منظومةٌ  وكذلك نتساءل في الوقت نفسو: ؟اإلسالمي

شتغاالت ما ىو ُروحاني فييا؟. وما ىي اوما طبيعة  ،ليات التي ُتَسير ىذه المنظومة؟اآل
البنائية الَمنطقية التي تتّحكم بالنسق الفني في فْن الَرسم وفنون اُخرى مثل الُمعالجات 

وما طبيعة تأثير الَعقيدَة ،؟بعادىا الفكريةأوما  ،فنون الَزخرفة والتزّيين والعمارة اإلسالمية؟
وىل شكل  ،وىل توافق الشكل الظاىري مع المّضمون الباطني؟ ،في تشكيالتيا الِبنائية؟

 ؟،وىل عبر عن الَمضمون الُروحاني لفْن الرسم اإلسالمي ،وىر االسالم؟الُروحاني ج
 ؛ ألنكيفية تم َتجسيد الفنان الُمسمم تمَك الرؤى الَفنية في الُمنتج الفني اإلسالمي؟ ةوبأي

بين المنجز الفني اإلسالمي )التصوف والتجريد  اوتطبيقي اومنطقي امعرفي اثمة ربط
 المعرفية مع المنجز الحديث والمعاصر لمفن.والتقشف( والصيغ البنائية و 
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Abstract: 

 In this field of his research, the researcher proceeds from the 

importance of the theme (spirituality in the art of Islamic), given the 

aesthetic phenomenon it constitutes that occupied an important place 

in the plastic discourse map in its general form and drawing from it in 

particular. Which preceded and implied from memory, a sustainable 

legacy of being left standing to send visual connotations. The question 

remains Will the events of the past guarantee the restoration of the 

present and rebuilding the future for future generations?. Or is the past 

the dilemma of the present and will remain the endless cycle. and 

through the process of understanding the visual artistic achievement 

that has been accomplished over the years and left its clear imprint, 

which is called Islamic arts The researcher has dealt with the subject 

of his current research, the study of (spirituality in the art of Islamic). 

the current research included the research problem, its importance, the 

need for it, its goal,the research problem was determined by its 

manifestation in shape that make us wonder: to which ranges has 

spirituality been able in Islamic art? and also wonder at the same 

time:Does this system constitute a system, and what are the nature of 

the mechanisms and processes that run this system? What is the nature 

of what is spiritual in it? What are the logical constructive treatments 

that control the artistic pattern in the art of drawing and other arts such 

as the arts of decoration and Islamic architecture? What are its 

intellectual dimensions and what is the nature of the influence of the 

doctrine on its constructive formations? Is the outward appearance 

compatible with the inner context? Is the spiritual form the essence of 

Islam? Did he express the spiritual content of Islamic art, and how did 

the Muslim artist embody those artistic visions in the Islamic art 

product? Spirituality as a concept and its applications in Islamic art. 

There is a cognitive, logical and applied link between the Islamic 

artistic achievement (mysticism, abstraction and austerity) and the 

structural and cognitive formulas with the modern and contemporary 

achievement of art  
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 Introduction المقدمة:
واضحة وجمية وفق  ما ىي البصرية عالقات متعددة ومتنوعة، منيالمفنون 

ومنيا ما الفنية،  تتعدد مستوياُتياالتي  مدلوالتيا واتجاىاتيا ومدارسيا الفنية المصنفة
مفاىيم معقدة قد ذات تتداخل في سياقيا  ىناك سمات وعالقات ألن ؛ىي غامضة

بالرغم من العالقات الجدلية المكونة ليا  التغافل عنيالكن ال يمكن  ناتخفى عن بعض
التي تجسدت  ذات االتجاىات المتشابكة. ومنيا عالقة النتاج الفني البصري والُروح

تمك  مثل من ،نسانيةقدم العصور في مختمف الفنون والثقافات لممجتمعات اإلأمنذ 
طروحات أو ومفاىيم متنوعة متأثرة بأفكار  افكار أعمال الفنية التي حممت رؤى و األ

سموبية أامتمك  افنيً  اكونت مسارً النظم العقائدية التي  اشدىا تأثيرً أونظريات شتى، كان 
ضافت عمى المشيد الفني أ ألنيا . وقد سميت بالفنون البصرية الُروحانيةوخصوصية

ومنيا  األخرى،سموبية ميزتيا عن الفنون أر وخصوصية التصويري البصري معايي
نساني ساليب فنية خاصة امتزجت بالواقع اإلأفنون الحضارة اإلسالمية التي تميزت ب

والَيوية صبحت فيما بعد وثائق مباشرة تحمل مميزات الحضارة العامة أو  ،نذاكآ
 من ىنا نشأت مشكمة البحث:و  لى فنونيا المختمفة.إضيفت أالوظيفية التي 

 (spirituality in the Geometric decoration)، التي الدراسات الكثيرة رغم بف
َتناولت الفْن اإلسالمي لكنيا بقيْت في منطقْة مواصفاتو التشريحية والَنقدية في مجال 

 Biblicalالزخارف الكتابية )و أ Geometric decoration)الزخرفة اليندسية )
motifs )و في مجال الزخارف اآلأ( دميةHuman decorations،)  غفل أبما ر و

َدم ذلَك الجانب الُروحاني المؤسس لمتوجيات الفمسفية العامة لمفن اإلسالمي، أو ق
ي الُمنطمق من َمحدودية َوعي الناقد الغربي لمفكر العربي ِبطريقة الَوصف الظاىر 

يديولوجي َمركزي َيقل إاإلسالمي، بينما تَقوم الَمنُظومة الفَنية اإلسالميَة عمى ُعمق 
تجاىات الفْن، تتأثر عادًة بمنظومة متالقحة من الَتوجيات. فالُبعد او  نظيرُه في َمدارس

الُصوفي وُمتطمبات الَتحمي والَتخمي والَتجمي واإلشراق، من خالل الفيْم والَتصور 
َكالا َلْو َتْعَمُموَن ِعْمَم اْلَيِقيِن َلَتَرُونا اْلَجِحيَم ثُما  (((:كقولو ) المادي لما ىَو ُروحاني
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ذ ُتَعد الفنون اإلسالمية، ِبشكل عام وفن الرسم إ. ٚ۞  َلَتَرُوناَيا َعْيَن اْلَيِقيِن(( التكاثر/
تجمى ِعبر ما امتمكُو من المقومات  احضاريً  ابشكٍل خاْص، منبرً  والزخارف اإلسالمية

ُمواصفات ُمحددة  ن التي ترك فييا بصمًة واضحًة، ذاتالَجمالية في ُمختمف الفنو 
تي و صفتمنحلى مرجعيات وثوابت إيستند  ابوصفو فن ،فنيةال ىويتو عطتوأ

خالقية ُمة بكل تطمعاتيا السماوية والُروحية واألأالُخصوصية والثَبات، فيو تعبير عن 
لحق بيذا الفن من تحوير وتطوير نتج عن اندماج أما ع  طيقية، فضاًل اواالست

ىي قضية معرفية و  ،السياسية والعقائديةلييا سمطة اإلسالم إالحضارات التي امتدت 
تتمخص بجوىرىا في تمخض الفن اإلسالمي عن توجو يتم فيو التخمي قدر اإلمكان 

بعاد وتيميش إعن المّواحق الحسية لصالح الُروحانيات ب اوممكنً  اوكمما كان ذلك مطموبً 
تحققة في لى البنى المإلى ابتكار أسموب مميز متفرد يمتد من الفكر إالمادي، قاد 

ذ تشكل الوعي اإلنساني ونما وتطور جراء َمخاضات إ .منجز الفن اإلسالمي الُمنوع
زاء التساؤالت واالستفيامات الممحة إ معرفية ُمتعددة ومتوالية ارتكزت عمى جممة من

لينا من الحضارة التأريخية من تمك العصور السالفة إالظواىر وعمميا، وأن ما وصل 
مفاىيم فكرية حممت ىو عبارة عن والحضارة اإلسالمية بشكل خاص،  ،بشكل عام

  رصينة وىادفة. اأسس
 مشكمة البحث:

: ما ةاآلتي تجابة عن التساؤالمن خالل اإل تتضح مشكمة البحث الحالين إ 
وىل ُتشكل ىذه  ،بعاد الجمالية التي اصطبغت ِبيا الُروحانية في الُرسوم اإلسالمية؟األ

شتغاالت  اوما طبيعة  ،ليات التي ُتَسير ىذه المنظومة؟طبيعة اآل ، وما؟ةً منظوم
وما ىي الُمعالجات  ،وتجميات الشكل اليندسي لمدائرة ومحموالتو الُروحانية فييا؟

بعادىا أوما  ،؟البنائية الَمنطقية التي تتّحكم بالَنسق الفني لمدائرة في فْن الَزخرفة
وىل توافق الشكل الظاىري  ،في تشكيالتيا الِبنائية؟ وما طبيعة تأثير الَعقيدةَ  ؟،الفكرية

 وىل شكل الُروحاني جوىر االسالم؟. ،مع المّضمون الباطني؟
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 ف البحث:هد
ىمية الشكل الدائري في الرسوم أالوقوف عمى لى إالحالي ييدف البحث     
الفن وحانية اإلسالمية فيما يحممو من جماليات زخرفية تحقق رُ  التصاميم الزخرفيةو 

وما تمثمُو ىذه الدراسة ِمن إبراز لمطابع الُروحاني الذي تضمنتُو الرؤية  اإلسالمي.
الفنية التي صّيغت عمى َيد الفنان الُمسمم في الفْن اإلسالمي، والكشف عن الحاالت 

ن الفنون اإلسالمية، ىي أمن  انطالقً االباطنية بصياغاٍت جماليٍة، َبصرية َجديدة، و 
سالمية شكال اليندسية في الزخارف اإللأل وفْن الرسم ،وُمؤثرة بشكٍل عامفنون أصمية 

والجانب الُروحاني لمدائرة فييا ِبشكٍل خاص، األمر الذي َيستدعي الَبحث في ثناياه 
 ودراستِو لإلحاطة بيذا النوع من الفنون.

 همية البحث:أ 
ية ممحاولة عممن يمكن ان تقدم  إلي ما ىمية الدراسة والحاجة اليياأترتكز   

سس المبتكرة التي استخدمت من قبل الفنان المسمم في تكويناتو متخصصة تتناول األ
سيام في إلقاء الضوء عمى الجوانب ومحاولة اإل ،شكال اليندسيةالتصميمية لأل

لترفد المكتبات العامة  ؛في التراث الحضاري والفن اإلسالميالُروحانية لمشكل الدائري 
يٌد عممٌي مُتواضع ُيسيم في َتدعيْم الجوانب الُروحانية في فْن الرسم والمتخصصة ِبج

  اإلسالمي واالطالع عمييا.
 منهجية البحث:

 .المنيج االستقرائي ،استخدم الباحث في ىذا البحث 
 :حدود البحث

 .       اإلسالمي العالم: المكاني الحد
 .اإلسالمي لمعالم الفنيةَ  الُمنجزات: الموضوعي الحد
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 شكال الهندسية:تجميات الُروحانية في عناصر األ

لقد اتبع الفنان الُمسمم عدة أساليب لمتعبير عن الحاالت الالحسية أو  
اهلل فالمقدس في الفمسفة اإلسالمية قائم عمى )اآلحادية والصمدية(، ))ُقْل ُىَو  الُروحية،

َمُد(( اإلاهلل  *َأَحد  العين، رؤية مجال عن المقدس يتعالى بأحاديتو. ٕ ۞  خالص/الصا
 في الواحد دراكإ عمى قادرة غير نياأ اعتبار عمى الذاتي، مجالو عن يبعدىا كما
 وحقيقتو أصموُ  اعدديً  شكال اليندسي -الرياضي المجال في الواحد ويعتبر حاديتو،أ

النقطة. وىي التي تسمح لنا بقراءة الَبسممة، فمن دونيا يصبح حرف الباء ُمستحيل 
النطق ومن ثم تصبح كل الشعائر الدينية في غيابيا غير ُممكنة، بفضل خاصيتيا 

دراك البصري فالعين ىذه تكتسي النقطة طابعيا الُقدسي الذي يجعميا ممتنعة عن اإل
شكال اليندسية، مثمما ال تستطيع كمل األألتي ىي ال تستطيع رؤية مركز )الدائرة( ا

 (ٔ)شكال العمران التقميدي الُقدسي في المساجدأالمركز في كل  -رؤية النقطة
(: ولكي marcel brayon الُزخرفة يقول )مارسيل برييون فمن خالل وزخارفيا.

من أشكال العالم المادي  يتحقق لمفن االتحاد بما ىو مقدس فينبغي تحرره
يعبر عن حالتو  )التشخيص(، وبذلك يكتسب الشكل طابًعا ُروحًيا وال يستطيع أن

الطابع  وحية ىذه إال باألسموب التجريدي الذي يرتبط بما ىو ُروحي، فيكونالرُ 
التجريدي في الفن اإلسالمي بشكل عام بوصفو تعبيًرا عن القيم الُروحية التي يؤمن 

(، بل تتوارى  nihilismن يخرج من )العدمّيةألمفن  ال يمكنذ إ. (ٕ)الفنان الُمسمم  بيا
شكال وتقنيات معروفة أو ما نطمق عمييا بالفمسفة، ثم تتجسد عمى أفكار خمفو األ
ي أ(،  example worldاإلسالمي مبني عمى التجريد )عالم المثالوالفكر  .حقيقية

شكال المجردة، )المربع يقونية باألعدم التشخيص لذلك تم االستعاضة عن األ
 .جل الَتحرر من مضمون الرسالة ليبقى المشاىد بنظرة تأممية عميقةأوالدائرة(، من 
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 (ٕ) صورةال                                               (ٔ) الصورة         

شكال اليندسية، منيا: )المربع والمثمث استخدم الفنان الُمسمم جميع األلقد 
ال متناىي. لة لتحقيق الحركة وادمتعد شكاالً أوالخط المستقيم والدائرة(. والتي اتخذ منيا 

جميع ف ،ىي حركة ال نيائية فال يمكن تحديد بداية ليا أو نياية فالحركة الدائرية
فالدائرة ىي سمسمة  ما أن تكون عن طريق التكرار، أو عن اتجاه.إ ةالحركات الدائري

الُمسمم لم يبتكر  الفنانف. (ٖ)من المنحنيات المتصمة، وىي رمز لألبدية والالنيائية
الفنون السابقة  استعمل ما وجده بين يديو من وحدات فيوحدات زخرفية جديدة، بل 

غير ُمسبوق، والئم بينيا بطريقة مبتكرة  اعمى اإلسالم، إال أنو رتب ىذه الوحدات ترتيبً 
عن  انيا شيء جديد بقيم جمالية مطمقة باحثً أجزائيا تنسيقا جعميا تبدو كأبين نسق و 

نو ليس ىناك حرج في أن يقتبس أي فن من عناصر فنية وجدت من قبل، ا  و المثل، 
كالفن المصري والفن السومري، نالحظ أنو  ،فباستثناء الفنون العريقة لبالد العالم القديم

من عناصر  اكما نجد كثيرً  .ما من فن ازدىر وانتشر إال واقتبس من الفنون السابقة لو
لقد جمع الفنان الُمسمم ىذِه الوحدات و  .(ٗ)الفن اإلسالمي انتقمت إلى فنون الغرب

شعة عبقريتو أوسمط عمييا  تو،ثم صيرىا في بوتقتو ومزجيا بفمسف الموروثة معا،
. فمقد تكونت لمدائرة أىمية (٘)مميزُا وجمياًل  اجديدً  ايديو شيئً  وخيالو، فخرجت من بين

( كان سباًقا في ىذا المجال،  platoليس فقط في الفكر والفن اإلسالمي ف )أفالطون
فيو يرى أن اإلنسان لكي يصل إلى الذات العميا عميو أن يتخطى مراتب الوجود التي 
جسدىا في الدائرة، وذلك بتدمير رغائب جسده من أجل أن تمتمئ ُروحو بصفات 
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 paul cezanne  المرتبة الذاتية، ففي الرسم المعاصر تكون محاولة )بول سيزان
( في معاممتو لتنويعات الطبيعة بردىا بعد تجريدىا من التفاصيل ٜٙٓٔ – ٜٖٛٔ

والكرة ىنا،  .(ٙ)لكرة، والمخروط(اشكال أساسية ىي: )االسطوانة، وأالشكمية إلى ثالثة 
أما في الفكر الُصوفي فقد عدت الحركة الدائرية أكمل الحركات  ىي الشكل الدائري.
باختياره الدائرة كان يحاول تجسيد العالقة بين  . فالفنان المسمم(ٚ)لذا قورنت بالكون فيو

(، خروية، فنظرتو لمزمان والمكان نظرة ُروحية، فاهلل )الحياة الُروحية والحياة األ
يشغل كل مكان وكل زمان، ثم إن الدائرة لغة تواصل تتجاوز حدود الزمان والمكان 

الزمان والمكان يشكالن  ألنيا ترتبط باإلنسان واتصالو باإليقاع الكوني العام، كذلك
(. فيو األول واآلخر، وىو الخالد من كل، )فالزمان وجوده من وجود اهلل ( ) اجزء

فاألرض ليست مكاًنا دائًما، وىي ال تشكل حقيقة المكان،  –الباقي، وكذلك المكان 
(، لذلك أخذ ألن اإلنسان ُيبعث بعد موتِو ليعيش في مكان آخر بين خمق اهلل )

التقويم كما أن و  في رسوماتو الزخرفية والمنمنمات. (ٛ)لمسمم يشغل حيز الفضاءالفنان ا
ىمة ترتبط برؤية اليالل ودوران القمر المدور لمختمف الطقوس الدينية سالمي واألاإل

ن ما اكتسبتو الدائرة و  اإلسالمية، فن المن عناصر  كثيرشكال الدائرية في و األأا 
بعاد مفاىيمية أمن قيم جمالية و  خاصاإلسالمي بشكل الزخرفي وفي الفن عام  بشكل

فكرية وُروحية، جعمتيا الِسمة المميزة ليذا الفن السيما أنيا جزء ميم من أجزاء التكوين 
ن إتقان رسميا من قبل الفنان المسمم يبعث المتمقي عمى التأمل والنظر إالفني، لذا ف

ن كل خصيصة من خصائص رسوم ا  و  ،(ٜ)فييا الستخراج مكنوناتو الداللية والوجدانية
زاء خالق الكون والكون نفسو واإلنسان، إالمية تطوي بثناياىا رؤية عميقة الفن اإلس

وىذا المضمون الُروحي نابع من التصورات األساسية لمفنان الُمسمم تجاه تمك 
دة استخدام الفنان الُمسمم ليذه األشكال وفي المساحات المحد لقد كان. و (ٓٔ)المفاىيم

ُسس رياضية وحسابات دقيقة، كأن يكون تقسيم المساحة الدائرية إلى أُ ليا يتم عمى 
حدى المساحات، ثم تمأل  مساحات متساوية وتصميم المفردة الزخرفية بما يتناسب وا 
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سالمية تكونت في العموم الغالب من فالزخارف اإل. (ٔٔ)المساحة الباقية من الدائرة
ذلك نجد الخطوط  نع ماسة والمتجاورة والجدائل فضاًل أشكال ىندسية كالدوائر المت

بداع المنكسرة والمتشابكة السابحة بوحدات األشكال اليندسية التي تجسد حرية اإل
 ذ نجد أن شكل الدائرة خير األشكال عند الفيثاغوريينإ. (ٕٔ)والتصرف واالطالق

((puthagoras، لكمال انتظام جميع أجزائيا بالنسبة لممركز(ٖٔ). 
أبدي يصعب  د ووكانت الحركة أو بما عرف بفكرة الزمن السيال، المرتبط بأزل بعي 

ألنو ال يجري عمى خط مستقيم، بل بحركة دائرية كمما انتيت فييا دورة  ؛تحديد نياياتو
عميو وجدوا االنسجام صفة ممثمة لمكون، ألنو فقط يوجد في أجمل و ، (ٗٔ)بدأت األخرى

المسمم لم يبتكر وحدات زخرفية جديدة، بل استعمل  . و الفنان(٘ٔ)األشكال وىي الدائرة
الفنون السابقة عمى اإلسالم، إال أنو رتب ىذه  ما وجده بين يديو من وحدات في

 ام بينيا بطريقة مبتكرة ونسق بين اجزائيا تنسيقً ءغير مسبوق، وال االوحدات ترتيبً 
مقد جمع الفنان فثل، عن المُ  اجعميا تبدو كأنيا شيء جديد بقيم جمالية مطمقة باحثً 

وسمط  تو،ومزجيا بفمسف ،ثم صيرىا في بوتقتو ،االمسمم ىذه الوحدات الموروثة معً 
وقد  .(ٙٔ) جمياًل  امميزً  اجديدً  ايديو شيئً  ، فخرجت من بينوشعة عبقريتو وخيالأعمييا 

ئل تطورت الزخارف اليندسية فيما بعد عندما استخدمت المضمعات النجمية والجدا
وكان اىتمام الفنان المسمًم في البحث عن األشكال الجديدة وليس عن األشكال 
المألوفة )المرئية( بل األشكال الُمبتكرة والّمتولدة من اشتباكات قواطع الزوايا أو مزاوجة 

جل تحقيق المزيد من الجمال الذي يسبغو عمى التحف أاألشكال اليندسية من 
ىندسية كالدوائر المتماسة والمتجاورة  ُيبدُع فييا أشكااًل  واألعمال الفنية األخرى التي

ذلك نجد الخطوط المنكسرة والمتشابكة السابحة بوحدات األشكال  نع فضاًل  ،والجدائل
فحينما استمم العباسيون  .(ٚٔ)طالقبداع والتصرف واإلاليندسية التي تجسد حرية اإل

م( ٕٙٚمدينة )بغداد(، في عام )واسط القرن الثامن الميالدي وشيدت أالخالفة في 
فقد ازدىرت  ا،عظيم اتجاري امركز  وكانت ،(ٛٔ)امن الوجود حاليً  االتي اختفت كميً 
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وقد ظيرت بعض النزعات الديمقراطية  ،دب والشعر والموسيقىالفنون فييا من األ
 -ٕٔوذلك من خالل تصوير المشاىد الحياتية في ُمصورات مدرسة بغداد لمقرنين )

ن المباني الدينية وقصور يلتزي اوقد كان الفن التشكيمي في ىذا العصر مدعوً ( م. ٖٔ
ربع بوابات أمراء والمسجد الكبير ودوائر الدولة والديوان. وكان لممدينة الخالفة واأل

ان الذي شيد عام مسشير ىذه البوابات، باب الطمأومن  ،عمال فنيةأضخمة، زينت ب
ري فخم زين بأجزاء من التماثيل، ولم يبتعد معما ( م. وقد شيد عميو نصبٕٕٚٔ)

سطوريان أعمى صور حيوانان عن التقاليد الفنية لبوابات وادي الرافدين القديم. ففي األ
ن مضمون إوبين رأسي ىذين الحيوانين صورة شخص متربع في الوسط.  ،بشكل بارز

يا شرع فحين ىذا المشيد ىو طمسماني ُروحاني، وذلك لطرد الشرور عن المدينة.
بو جعفر المنصور( في بناء عاصمتو الجديدة عمى نير دجمة، أالخميفة العباسي )
. (ٜٔ)ىم سمات الديمومةأمن  مى شكل دائرة كاممة. كون الدائرةع ااختار ليا تخطيطً 

فقد سمى المؤرخون المدينة بأسماء عدة ومنيا: )الروحاء، الزوراء، مدينة المنصور، 
يرى الباحث إن ما ذ إمدينة الخمفاء، عاصمة الرشيد، دار السالم، والمدينة المدورة(. 

 ،رضاليوم تسمى )مدينة بغداد(، التي كانت تستقبل الضيوف من جميع بقاع األ
مثل الزخارف  فييا غمب الزخارف اإلسالميةأمتازت فمقد ا وجعميا قبمة لألنظار،

وبشكل دائري في الرسوم شكال لمزخارف اليندسية والخالية من الكتابات، و األأالنباتية 
حول الرؤوس  ترسمىاالت النور التي لمدائرة رمزية لمتقديس فقد كانت الزخرفية. و 

ون دائري. السماء وكل ما في الك ،دائرية واالشخاص في بعض المصورات المقدسة
الرياح، في أوج قوتيا تدور بشكل  ، وواألرض دائرية كالكرة، وكذلك النجوم ،دائرية

دائري. والعصافير تصنع أعشاشيا عمى شكل دوائر، وتشرق الشمس وتغرب بشكل 
دائري. كذلك القمر والشمس كالىما دائريان. حتى فصول السنة تتغير بحسب دورات 

ن حياة البشر عبارة عن دورة تبدأ من الطفولة وتعود ا  لنقطة. و وتبدأ دائًما من نفس ا
نسان متكون من مجموعة دوائر اسطوانية حينما يتم تبسيط ، واإلايضً ألتنتيي بالطفولة 
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ن النواعير تصنع عمى شكل دائري وتدور ومنذ أالشكل في منظمة الرسم لو، كما 
شباك  (. وٖ) صورة، الالمنخفضةشكل دائري لجمب الماء من المناطق القدم عمى 

(. وذىب بعض الباحثين إلى ربط تمك ٗ)لصورة صيد السمك تحاك بشكل دائري، ا
الرموز بالسحر الشعبي والتنجيم. وآخرون يرجعون الزخرفة الدائرية الموجودة في 

وىو رمز ىندي لمّكون والطاقة االيجابية  ،األبواب و النوافذ مستوحى من المانداال
 (. ٘)صورة ىي بحسب معتقداتيم الدينية الناوالالمت

           
 (٘) صورةالمانداال ال          (ٗ) صورةشباك الصيد، ال       (ٖ) صورةال قصر اشور، ناعور،  

( وىي مركز الدائرة mandala تظل النقطة المركزية بعيدة المنال ) المانداالإذ 
والفكري معيا. كذلك استميم الفنان المسمم عناصر والتي تحتاج الى التواصل الُروحي 

ىو و وعنصر الخط  ،ووظفيا في بنائو من التنظيم اليندسي الدائري ،زخرفتو من الدائرة
منيا الفنان في أشكال  نخمة مكونا شكل نصف دائري استفادمحدد الشكل الخارجي لم

دراك التفاصيل الدقيقة في كل األجزاء و ىنا يدخل عامل الخيال و عالقتو  ،زخرفتو وا 
شكال ي ما يحممو عقمو من معتقدات دينية واجتماعية. فتكونت منيا األأبالمحموالت، 

 المعمارية اليندسية، ومن خالل التكرار وكما ىو واضح في بناء )قصر غرناطة(.

ا التي ُتعد ايضً  ،كانت النخمة بشكل عام ىي الشجرة المقدسة في بالد الرافدينكذلك 
  .رة الكونية المحممة بالتمرجفي الحضارة االشورية الش

عاد الفنان المسمم الصياغة لمدائرة عبر استميام الشكل الخارجي لمنخمة التي أ فقد
مي اهلل عميو عن النبي محمد )صُروي . فقد (ٕٓ)في الفكر اإلسالمي اكبيرً  ات اىتمامً يلق

فإنيا ُخمقت من فضمة طينة أبيكم آدم،  ،قال: )أكرموا عمتكم النخمة أنو قال:  (وسمم
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من شجرة  اهلليس من الشجر شجرة أكرم عمى غيرىا، ول وليس من الشجر شجرة تمقح
من الزخارف والتصاميم التي تناولت  تنا كميةمقد جاءف َولدت تحتيا مريم بنت عمران(،

ن بتصميم الشكل الخارجي ليا وبتجريد واضح مع الحفاظ عمى ُروح النخمة وأجزائيا لك
تحقيق اليدف  ف بغيةذافة أو الحـــمعماري وبشكل جديد من خالل التحوير، واإلض

م مع ءتالتمنيا ل ءاالفنان المسمم بتحوير شكل النخمة أو جز حيث قام من التحوير، 
تأثير النخمة عمى قد كان ل (.ٜ) (،ٛ(، )ٚ) (،ٙ) صورال (ٕٔ) .ىدفو من توظيفيا

يختمف الباحثون حول دالالت الرسومات  حيث، اواضحً إدراك الفنان في زخرفتو 
بدالالت رمزية عقائدية في حين يؤكد الحرفيون إنيا  يمالزخرفية. فقد ربطيا بعض
ن لمشكل اليندسي الدائري صفات ومميزات ودالالت ا  و  تحمل دالالت جمالية فقط.

المحل مثل يكونو ل ؛خرىشكال اليندسية األوحية عميقة، تختمف عن جميع األرُ 
فجميع االشكال اليندسية  .عن نقطة معينة اثابت االيندسي لجميع النقاط التي تبعد بعد

 امميزً  ن تجعل منيا شكاًل أمحيطيا الدائرة، والتي تدعى بمركز الدائرة وىي كفيمة ب
الدائرة ترمز لمشكل الُروحاني الكوني ف. شكال الحديةلالستمرارية ومبتعدة عن األ قاباًل 

اإلنسان كمو يتكثف من خالل النطفة ولى لمخميقة، فومنذ البدايات األ في الحياة
ي عمى والرحمة الُروحية الت ،الرحم المدور الجنين في داخل والبويضة المدورة ليعطي

كالحياة والموت  ،الدائرة ليا ميزات الحركة الالمتناىيةو اإلنسان خوضيا في الحياة. 
 فيي حركة الدوالب الذي جعل كل شيء

                                                         
 (.ٚ) صورةال (،ٔتحوير)                                (. ٙ) صورةتحوير شكل النخمة، ال   
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 (ٜ)النيائي، الشكل                                           ( ٛ) صورةال (،ٕتحوير)      

. الخ. فالدراويش يدورن عمى شكل دائري .اة مثل السيارة والطائرةفي الحي اممكنً 
وىذه االستنارة الُروحية والتطور  ،لتطيير الُروح من الشرور واالندماج مع الخالق

وحية والطرق الرُ تي من خالل الصالة والتأمل واألحالم أت الُروحي ومعرفة الذات
سالمي التقويم اإلفدراكيا. إن نممس ىذه الحقيقة ويمكننا أنستطيع التي المختمفة 

، (ٓٔ) لصورةا ،رؤية اليالل ودوران القمر المدوربالشكل الدائري من ىمة ترتبط واأل
 حول الكعبة المشرفة،بالدوران لطوفان والحج ىميا اأو  مختمف الطقوس الدينيةكذلك 

منذ القدم عمى  الجسوربناء و عمى شكل دائري مّكور و بناء القباب  (،ٔٔ) صورةال
، شكل نصف دائري لضمان المتانة والّصالدة والمقاومة لمظروف المناخية المتغيرة

 .(ٕٔ) صورةال

  
     (ٕٔ) صورةالجسور، ال      (ٔٔ) صورة، الالطوفان حول الكعبة        (ٓٔ) صورةال       

وىذه الحركة تمثل التوازن  ،تمثل الدوران حول نفسيا والعودة الى نقطة البداية الدائرةف 
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وح والمادة، والتي تتجسد بين العناصر الذكرية من نار وىواء والعناصر ما بين الرُ 
المتناىي. لوالتوازن بين الشمس والقمر ودورانيما المستمر وا .األنثوية من تراب وماء

. ٖٛ ۞(: ))َوالشاْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ لايَـا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِميِم.((، يس/ وكقولو )
إذ اتخذ الفنان المسمم  ليية ىي الدائرة.ن القدرة االا  ئرة ىي رمز الكون و و الداأوالنقطة 

م ىندسية من الشكل اليندسي الدائري لتزيين القباب لمعمارة اإلسالمية من الداخل برسو 
( و ٖٔالصورة ) تجميمية كدليل لمذوق الرفيع لمفن اإلسالمي. الوانأرى فييا أجو 

 (.ٗٔالصورة )

                            
          (.ٗٔالصورة )       (                                        ٖٔالصورة )           
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  conclusionالخاتمة:
والتي تناولتيا الدراسة في الجوانب  لمفن اإلسالميوحانية الظواىر الرُ ان دراسة    
شكال اليندسية )الدائرة( شكمت فمسفة لدى الفنان المسمم في رسوماتو وحانية لألالرُ 

حيث ال شكل سوى  اعريً  كثرأ ايً تجريد اسالم ُروحيً الفن صار بفعل اإلالزخرفية، ف
. والمتميز وجدت في الفن اإلسالمي تعبيرىا الراقيمتداد المأخوذ من الصحراء التي اال
ن اليوية الرُ و  تاريخ الفن اإلسالمي،  يسمىي المممح البارز الذي اإلسالمي وحية لمفن ا 

ن لمشكل ا  و  إلى التجريد. من التشخيص ووصواًل  افي جميع مجاالتو المتنوعة بدءً 
ية لمفن العربي كبر في تجميات الجوانب الُروحاناليندسي الدائري الحصة األ

التقويم غمب الشعائر الدينية اإلسالمية ترتبط بالحركة الدائرية، فأ إذ اإلسالمي.
 ،ىمة ترتبط برؤية اليالل ودوران القمر المدور لمختمف الطقوس الدينيةسالمي واألاإل
ن دراسة الشكل الدائري في ىذه ا  و . حول الكعبة المشرفةبشكل دائري الطوفان والحج و 

ما ىي إال استقراء وتحميل لمجموعة ظواىر ، االتي اتخذىا الباحث أنموذجً الدراسة 
فادة الفنان المسمم ليا وتجريدىا، فمقد شكمت تمك الرسومات ستاوعمى الرغم من دائرية 

 . وعبقريتو مكانية الفنان المسممإظيرت أالزخرفية فمسفة والتصاميم 

لألبحاث في  اعامً  اإطارً  الباحث ببعض المالحظات التي قد تشكل مستقباًل  خرج  
التربية الفنية وخاصة في مجال الرسم والتصميم الزخرفي واتخاذ الدائرة كعنصر مجال 

 . الُروحانية في فن الرسم اإلسالميىندسي معبر عن فكرة 
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   Results النتائج:
ارتبطت الُروحانية في الفن اإلسالمي بفمسفة الرسوم الزخرفية اليندسية بشكل عام   -ٔ

سالمية من خالل تأكيدىا عمى الدائرة بشكل خاص، التي ارتبطت بالدين والعقيدة اإلبو 
مت عمى الوحدة الزمانية المطمقة التي تنص عمى مكون الزخرفة قد اشتل ،أىمية الرمز

ن الغيب سر من أسرار الخالق سبحانو وتعالى، فذىب الفنان المسمم يزّوق ويمّون أ
جل استنطاق السطح الصامت، لتصبح الوحدة الزخرفية ذات العناصر أويزخرف من 

الكتابية الدائرية وسيمة يتقرب بيا المخموق من الخالق لتحل نصوص اآليات القرآنية في 
لى اىتمام الفنان إنراىا في الكنائس، مما أدى المساجد محل الصور المرئية التي 

ظيار ا  و  ،خرىالمسمم بالخط العربي الكوفي المزخرف ذي األبعاد اليندسية والخطوط األ
وتبعد الفنان من  شكال الدائرية فييا. ىذه الزخارف المجردة تحاكي تجميات الالمرئي األ

صر اليندسية الدائرية في زخرفة عن استعانة الفنان المسمم بالعنا محاكاة المرئي، فضاًل 
لتكوين زخارفو اليندسية، ومن ثم طورىا  امن الشكل الدائري أساسً  أشكالو، جاعاًل 

 متنوعة. الً اشكألتؤلف زخارف نجمية و 
فضل مصداق كاشف عن أن الفن االسالمي في تركيباتو الزخرفية اليندسية، أتبين   -ٕ

وذلك ألن الفكر االسالمي جاء  ،خرىأجدلية التشخيص من جية، والتجريد من جية 
 ؛قامة صالت ووشائج ما بين ما ىو مادي مرئي و بين ما ىو مجرد غير مرئيإل

 وحي، غير مادي.ين ما ىو مادي مرئي وبين ما ىو رُ ليكشف َمواطن الصمة ب
ر وجود فنانين مسممين يؤكدون حضور المطابقة مع الواقع المادي وآخرين يفست  تم  -ٖ

من الجدلية في بنيتو الرمزية  ااالبتعاد عن ىذا الواقع محققين بذلك نمطً يؤكدون عمى 
يمة المتكررة في منجزىم تذات الخطاب الواحد ومتخذين من الشكل اليندسي لمدائرة ال

بُروحانية ذات  امشبع ابصريً  افنيً  االذي دأب عمى أن يقدم منجزً  الفني البصري الُروحاني
 ق الشكل الظاىري مع المضمون الباطني.طابع فكري عقائدي، حيث تواف

ن الشكل الدائري والخط المستقيم المذان يشكالن عماد الزخرفة اليندسية لمفن أتضح ا -4
اإلسالمي والذي قد أفصح القرآن الكريم والتأويل الصوفي عن معاني ودالالت جمالية 

  ُروحانية ليا، مما يسيم في سيولة قراءة النص الزخرفي اليندسي.
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