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 ممخص ال
من المالحع تاريخيا أن أبرز من قدم دراسات في التصوف اإلسالمي ىم المستشرقون الذين     

كبيرة في تحقيق ونشر العديد من كتب التصوف اإلسالمي المخطوطة، من خالل  بذلوا جيودا  
 ترجمتيا لمغات األوروبية.

 د  يطرح الحياة الروحية لإلسالم، ويعوالجدير ذكره أن عمم التصوف ىو الباب الروحاني الذؼ     
المدخل األبرز لمتعرف عمى روح ىذا الدين الحنيف، بغض النظر عن أحقية أو بطالن ما جاء من 

أن البعض قد أسرف وشطح، والبعض اآلخر  االعترافالمعارف المنشورة عن الدين اإلسالمي، مع 
 كان ضمن حدود مفاىيم التشريع اإلسالم.

م التصوف ىو محض روحي، لذلك فيو يعتبر األقرب إلى النفس اإلنسانية كونو وبما أن عم    
يحاكي الروح بمغة التأمل مترفعا عن الماديات ولذلك الفضل األبرز في انتشار ىذا العمم عمى جميع 

 مناىج التفكير العممي ونشر فمسفة روحانية الوجود.
 Aperçus sur la connaissanceبوركارت ارتكز ىذا البحث عمى قراءات في كتاب تيتوس     

sacrée   وقد جاء ىذا الكتاب مرتكزا عمى الروحانية البصرية لما قدمتو الثقافة اإلسالمية في فن
 الزخرفة والخط العربي والعمارة وغيرىا من الفنون.

إلسالمي إن المعرفة المقدسة تستدعي جرأة باحث ممم باألديان وعدم الرىبة والخوف من الدين ا    
خشية الوقوع في فخ الزندقة، ىذا الحذر كان العائق األبرز عند العمماء المسممين فانصرفوا إلى 
العموم األخرػ من أصول الفقو اإلسالمي وتاريخ التشريع والتفسير وعمم النحو والصرف وغيرىا من 

 العموم الموثقة عمى أكمل وجو من خالل الفضل لمرجعية الكتاب والسنة.
Abstract 

     Historically, the most prominent of those who presented studies in 

Islamic mysticism are orientalists who have made great efforts in the 

investigation and publishing of many books of Islamic mysticism, through 

its translation into European languages. 

     It is worth mentioning that the science of Sufism is the spiritual door that 

presents the spiritual life of Islam, and is considered the most prominent 

entrance to identify the spirit of this true religion, regardless of the eligibility 

or invalidity of the knowledge published about the Islamic religion, while 

recognizing that some have been swept and flat, Within the limits of the 

concepts of Islamic legislation. 

     Since the science of Sufism is purely spiritual, so it is considered the 

closest to the human soul as it simulates the spirit of meditation in terms of 
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ٕٖٚ 

materialism, and therefore the most prominent in the spread of this science 

on all the methods of scientific thinking and the dissemination of the 

philosophy of spirituality of existence. 

     This research was based on readings in the book Apercu's sur la 

connaissance sacrée. This book is based on the visual spirituality of the 

Islamic culture in the art of decoration, calligraphy, architecture and other 

arts. 

    The sacred knowledge calls for the courage of a scholar who is familiar 

with religions, fear and fear of the Islamic religion for fear of falling into the 

trap of heresy. This caution was the most prominent obstacle for Muslim 

scholars. They turned to other sciences of Islamic jurisprudence, history of 

jurisprudence, interpretation, grammatical science, Through the credit of the 

reference book and Sunnah. 

 المقدمة
المالحع تاريخيا أن أبرز من قدم دراسات في التصوف اإلسالمي ىم المستشرقون الذين  من     

بذلوا جيودا كبيرة في تحقيق ونشر العديد من كتب التصوف اإلسالمي المخطوطة، من خالل 
 ترجمتيا لمغات األوروبية.

لإلسالم، ويعتبر  والجدير ذكره أن عمم التصوف ىو الباب الروحاني الذؼ يطرح الحياة الروحية    
المدخل األبرز لمتعرف عمى روح ىذا الدين الحنيف، بغض النظر عن أحقية أو بطالن ما جاء من 

أن البعض قد أسرف وشطح، والبعض اآلخر  االعترافالمعارف المنشورة عن الدين اإلسالمي، مع 
 كان ضمن حدود مفاىيم التشريع اإلسالم.

ي، لذلك فيو يعتبر األقرب إلى النفس اإلنسانية كونو وبما أن عمم التصوف ىو محض روح    
يحاكي الروح بمغة التأمل مترفعا عن الماديات ولذلك الفضل األبرز في انتشار ىذا العمم عمى جميع 

 مناىج التفكير العممي ونشر فمسفة روحانية الوجود.
لعمم ونشأتو ىاجسا ورغم انتشار البحوث التي نشرت اإلسالمي، يبقى البحث عن مصدر ىذا ا    

 لمعديد من الباحثين. 
والمتفق عميو أن البحث في عمم التصوف اإلسالمي كان مع بدايات القرن التاسع عشر عمى     

 أيدؼ بعض المستشرقين الذين يصعب حصرىم في ىذا البحث الصغير.
بحوثيم في  كان المستشرقون قد انجذبوا في بداياتيم إلى دراسة التصوف اإلسالمي من خالل    

ان اصبح التصوف  إلى  الشعر الفارسي، وقد تنبيوا من خالل "مقارنة األديان" إلى دراسة التصوف
 المقارن عمما منفصال رغم ارتباطو ارتباطا وثيقا بتاريخ األديان المقارن.
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ٕٚٗ 

  René GENON  أبرز من قام بتقديم دراسات في عمم التصوف المقارن ىم: رينيو جينو    
 (ٕ٘ٓٓ-ٜٜٓٔ)   Martin LINGSالممقب بعبد الواحد يحي، ومارتن لينغز  ( ٜٔ٘ٔ-ٙٛٛٔ)

 .Titus BURCKHARDTالممقب بأبو صقر سراج الدين، وتيتوس بوركارت 
 ثم لمتصوف المقارن. قام ىؤالء الباحثون بدراسة اإلسالم من خالل بحثيم في مقارنة األديان

 Aperçus sur la connaissanceارتكز ىذا البحث عمى قراءات في كتاب تيتوس بوركارت 
sacrée   وقد جاء ىذا الكتاب مرتكزا عمى الروحانية البصرية لما قدمتو الثقافة اإلسالمية في فن

 الزخرفة والخط العربي والعمارة وغيرىا من الفنون.
مم باألديان وعدم الرىبة والخوف من الدين اإلسالمي إن المعرفة المقدسة تستدعي جرأة باحث م    

خشية الوقوع في فخ الزندقة، ىذا الحذر كان العائق األبرز عند العمماء المسممين فانصرفوا إلى 
العموم األخرػ من أصول الفقو اإلسالمي وتاريخ التشريع والتفسير وعمم النحو والصرف وغيرىا من 

 ن خالل الفضل لمرجعية الكتاب والسنة.العموم الموثقة عمى أكمل وجو م
من ىنا جاء ىذا الكتاب الصغير بالحجم والضخم بالمعاني واألفق إلى حدود تكاد تكون أبعد من     

 اإلدراك. 
الناموسي أو التعميمي الذؼ يبحث عن روح الدين المشترك،  باالتجاهاتصفت دراسة تيتوس بوركارت 

الحظناه خالل قراءة كتابو موضوع البحث، حين استعرض الكاتب بأسموبو المقارن من خالل  وىذا ما
تناولو لفكرة الفمكمور في فن الزخرفة، والتعمق في أنماطيا وماىياتيا من خالل أصل األشكال 

 الزخرفية ورمزيتيا من خالل إسقاطات فكرية نخبوية محممة بالرموز.
ومناىج الفن التقميدؼ وأدواتو، ومقارنتو بين العمل الحرفي والعمل  دغمباثم ينتقل بعد ذلك إلى     

األصيل من خالل الحديث عن عناصر الفن وطبيعة كل واحد منو وماذا يمثل، مع تقديم مقارنات 
 بين العمل الفني الدنيوؼ والعمل الفني المقدس.

ي من خالل شرح دقيق ومفصل وكان ال بد من تقديم أبرز المفاىيم العامة حول الفن اإلسالم    
، وصوال إلى تناولو المعبد والحديث عن رمزيتو من خالل قانون العمارة اإلسالملفكرة التحريم في 

القديم، فالمعبد بنظر بوركارت يمثل جسد إلو الكون. وىذا ما يظير جميا، بالنسبة لبوركارت، في 
في الثالوث، ليكون عمى صورة ىندسة المعبد المسيحي من خالل التركيز عمى عنصر الوسط 

 المسيح المصموب.
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ٕٚ٘ 

واألصل، ورمزية  االنعكاسوانطالقا من ىذا التشبيو كان ال بد الحديث عن المرآة التي تمثل     
معانييا ومضمونيا الروحي . ثم ختاما مع األنموذج الفريد، أؼ العودة إلى الفكر األساس، "فكرة 

 التوحيد"، أؼ وحدة الوجود.
 تيتوس بوركارت أو "إبراىيم عز الدين":  من ىو    

ألب كان من أشير النحاتين في العاصمة   ٜٛٓٔولد تيتوس بوركارت في فمورنسا عام       
، وىو عالم ميتافيزيقي، وىو ابن أخ أبرز المؤرخين الفنيين ٜٗٛٔوتوفي في لوزان عام  السويسرية،

"عصر النيضة"، كرس شبابو في  االختصاصي   Jacob BURCHHARDTجاكوب بوركارت 
لدراسة الفن وتاريخ الفن وقام برحالت عديدة لشمال أفريقيا والشرق األدنى، ودرس المغة العربية، وىو 
عالم ميتافيزيقي، لديو العديد من المؤلفات في عمم اإليزوتيريك والخيمياء وعمم التصوف، من 

ي الشرق والغرب"، " فن اإلسالم" وغيرىا من مؤلفاتو: "مقدمة في العقيدة الصوفية"، "الفن المقدس ف
 المؤلفات التي ترجمت لمعديد من المغات.

 أحد كتبو المعنون: "موجز في المعرفة المقدسة. المتواضعيتناول ىذا البحث 
جاء الكتاب محمال بثمانية عناوين مركزة. يطرح كل عنوان معمومات عن مضمونو بإسياب ولكن 

 اج إلى صفحات عديدة لشرحيا من أجل إشباع الفكر والروح منيا.جاءت المعمومات مركزة تحت
 فكانت عمى النحو التالي: 

 لفمكمور في فن الزخرفةا
يكمن العنصر اإلبداعي لمشكل الزخرفي في التخطيط اليندسي البسيط واألساسي مثل الدائرة، أو     

المثمث او الشكل الحمزوني أو الدمج بين الدائرة والصميب وذلك عبر سمسمة من التكرار والتبديالت 
permutations. 

إن ىذه القوالب يمكن وصفيا بالعفوية لعدم إمكان تحميميا بسبب بساطة تركيبيا. فمن السطحي    
اعتبار االشكال المعقدة ىي األغنى. ألن األبسط عمى مستوػ التجسد الظاىر ىو األغنى عمى 

 مستوػ األفكار. 
مّت إلى العفوية الفردية إن نمط االنتقال من الدائرة الى المربع يثبت أن العفوية  المقصودة ال ت    

 أو العفوية الشعبّية المزعومة بصمة في كثير من النظريات الحديثة لتاريخ الفن. 
فالعفوية الحقيقية ال تكون إال باإليمان بالماىيات او الجواىر التجاوزية، تتمثل رمزيا في االشكال 

لبدائّية في التقديس البسيطة التي تستمر في الزمن. كما وال يمكن اختزال رموز الشعوب ا
 الفطرؼ لمطبيعة، واعتبارىا تدوينا  ساذجا  لحركة األفالك. 
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ٕٚٙ 

. فالرموز  Tradition primordialeاألّولييعود أصل االشكال الزخرفية إلى رموز التقميد     
(. تمثل الرموز passiveتنتقل إلى الفمكمور في شكل زخرفة، وتحفع في الوعي الجماعي )السمبي 

لمعقل األول الذؼ أبدعيا، فالمولب المزدوج مثال  يجّسد التعاقب المنتظم  انعكاسايا األرضي في طابع
 لكّل دورة، وييدف إلى تحقيق إيقاع لمشيء في مقابل جموده، وىو أصل األرابيسك الالمتناىّية. 

رة الدورية يتحول الشكل المولبي لدػ الشعوب الحضرية إلى زخرفة نباتية،  ُتدمج داللتيا الظاى    
 مع ظاىرة نمو النبات، فيتعقد الشكل ويتفرع ثم يفقد خاصّيتو الزخرفية المباشرة. 

أما عند الشعوب البدوية، فيحتفع المولب بشكمو األصمي المفضل لدييم بسبب خاصّيتو الحركّية 
 واإليقاعّية. وىم أميل إلى األشكال الحيوانية في الزخارف المولبّية.

يانغ، أو زوج الثعابين، أو التنين )في الفن  –يظير التوافق بين األشكال المولبية مثال  في ينغ     
، فمكمورالمنغولي، والفن السمجوقي...إلخ(. فمن الصعب تحديد المرحمة التي تصبح فييا الزخرفة  

 أؼ متى تتحول الداللة الرمزية لمشكل إلى جزء من الالوعي.
بصورة واعّية من قبل نخبة روحّية ليكون حامال  لإلرث الرمزؼ من تقميد  فمكموراليمكن أن ُينَتج     

إلى آخر. إاّل أن الفن الفردؼ ال ُينِتج اشكاال  أصمّية، بل يطبقيا بطرق خاّصة متأثرة بالتيارات 
 النفسّية. مما يُحدث لدػ المشاىد )المتمقي( سراب "اإلبداع الفني"، الذؼ يتالشى بفضل المؤثرات

 الروحية العميقة لديو. 
وفي حال لم تقم الحضارة بمجيود روحاني صرف، يمجأ  الفن الفردؼ إلى النقيض الجينمي     

 لمتقميد. 
فيو يستقي اشكالو من الطبيعة. فكل فن  Figuratifوكذلك األمر بالنسبة لمفن التجسيدؼ     

عمى رمز ىندسي يحيل إلى  modèleبالنموذج  imageتصويرؼ تقميدؼ، يؤسس عالقة الصورة 
تخّص الشيء المصّور. ولذلك يحافع النحت والتصوير التقميديان عمى الطابع  روحانيةصفة 

الزخرفي، إذ ال يرتكزان عمى المحاكاة اإلييامية لمطبيعة وال عمى تحريك ىوػ، إنما عمى خاصيتيما 
 الموضوعّية: اؼ اشكال ىندسية وألوان موضوعة عمى مسّطح. 

 ومناىج الفن التقميديمبادئ  .0
يعتبر الفن والحرفة شيئا واحدا حسب التقميد. تمثل الحرفة رمزيا عمال إلييا مرتبطا بالمالك     

. كل حرفة ىي انعكاس إلنتاج العالم، وبالتالي ىي agent cosmiqueباعتباره الفاعل الكوني 
 وسيمة لمسموك والترقي الروحي. 
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الطقسية السائدة في الحرف -والنشاطات غير الحرف التقميديةفي  إن الفرق بين الفعل الطقوسي
المعاصرة: كالفرق بين شكل ىندسي أساسي وغيره من األشكال الحرة. ألن األنموذج السماوؼ مثالي 

 وبسيط. فالمعبد صورة لمكون ُتترَجم بواسطة لغة روحانية محّددة. 
مكاناتو التي تتجسد في البن اء الكوني. تحاكي عمميُة البناء خمَق العالم إنو صورة لموجود )هللا( وا 

الفمكية، وبذلك َينُقُل  االتجاىاتمن الفوضى األولى. وتترجم تمك العالقة بتوجيو المعبد وفق  انطالقا
المبنى المقدس قياس الفضاء والزمن داخل فضائو،  ويمثِّل حجُر البناء في قياساِتو المضبوطِة المادَة 

 لبناء الكون.  materia primaاألولية 
ىي صورة عن األدوات الكونية التي يستخدميا هللا )المالئكة(. التكامل بين األداة  إن أدوات الحرفي

والمادة األولية موجود في المحراث الذؼ يشق األرض، والقمم )العقل الكّمي( الذؼ يحّول الموح 
والقمم( المبدأ الذكورؼ الذؼ يحّدد مادة  المحفوظ )بكتابة أقدار الخميقة(. من ىنا تمثل األداة )المحراث 

أنثى )األرض والموح(. فاإلزميل فاعل تجاه الحجر، يصبح مفعوال بو تحت دفع البيزر. يرمز اإلزميل 
ل وتحفِّز تمك المعرفة. لذلك ُتمّقن الحرفة  إلى المعرفة المميِّزة والبيزر إلى اإلرادة الروحية التي تفعِّ

يحفِّز لدػ الحرفي المتأمِّل  instruments de mesureم أدوات القياس بصريا ال نظريا. فاستخدا
 . archétypesبنماذجيا األصمية  واالعتقادإدراكات ماورائية: القناعٌة بدّقِة القوانيِن الكونية 

 في المعالجة التقنية بين العمل الحرفي ومنتج الصناعة الحديثة ىو:   االختالفإن 
 ( العمل الحرفي فيو وحدة وانسجام المبنى رغم عدم دقة القياسات الميكانيكية. ٔ
( بينما تكون الوحدة في المباني الحديثة نتيجة تراكم دقيق في التفاصيل يؤدؼ إلى نوع من الخمول ٕ

 البصرؼ ال يتفق مع حّس الفنان المتأمل.
 : شروط صحة المنيج التقميدي

 وظيفٍة كونية بطريقة رمزية ) بناء المعبد(. إنجاز عمل يعيد صياغَة  -
 قوة روحية تقيم تواصال بين الواقع الروحي والواقع الحسي. -
القصد )النية في العقيدة اإلسالمية( الذؼ يييِّئ النفس الستقبال والتقاط فيض الوجود الممتد من  -

 األنموذج المثالي إلى الرمز، ويجعل النفس تتقولب بالفعل الرمزؼ.
في مخطط معمار الكون األعظم الذؼ  الواعيةإن تحقق العمل التقميدؼ يتمثل في المشاركة     

 الحقيقةيظير في المعبد. أما عمى مستوػ الجرم األصغر )اإلنسان( فتمثل األشكال اليندسية 
 .نفس الفنانويمثل الحجر  الروحية،
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 ماذا يمثل طبيعتو العنصر
 مظاىر الحقيقة الروحية  الجوىر األشكال اليندسية األنموذجية

 نفس اإلنسان المادة الحجر الخام
إضفاء الكيف عمى الكّم نتيجة لحذف 

 ما ىو زائد 
تجمي الفضائل نتيجة لممعرفة  العممية

 الروحية
 بموغ حالة البساطة والصفاء الداخميين اليدف الوصول إلى الشكل األولي البسيط

 

ل والمعراج لإليقاع الكوني. يتردد اإليقاع في إن التجمي وعودة المتجمي إلى األصل مرحمتي التنز      
 الحركة والصموات. واإليقاع في الزمن تقابمو النسب في الفضاء.

 

 العمل الفني المقدس العمل الفني الدنيوي 
طابعو فردؼ، يجعمو فخا يضيق الخناق عمى نفس 

 الفنان.
يتحدد بالرمز ويصبح وسيمة لمعرفة الذات، أؼ جوىرنا  

ذؼ األصل اإلليي.  فيكون العمل الفني شيئا يتجاوز 
 الفنان

 
 عمى مستوى التجمي عمى مستوى المصدر

 الظاىر يصقل الباطن الباطن ُيجمِّي الظاىر
 اإلنسان يصقل ذاتو رمزيا هللا يخمق صورتو

 مفاىيم عامة حول الفن اإلسالمي
Généralités sur l’art musulman 

 : رفض التصوير خاصة الصور المنحوتة.من أىم مميزات الفن اإلسالمي    
 : تنزيو هللا عن الشبو. السبب
 : انتقاء لألشكال وفق ما يمي:النتيجة

 لممجرد تابع الحسي
م عمى الرمز المغوي   الرمز البصري  مقد 
 التصويري  الشكل  مقّدم عمى الشكل اليندسي
 الصورة المظممة أكثر تقبال من الصورة المسطحة 

 .المرموزو الرمز: تفادؼ المبس بين اليدف 
 من خالل مبدأؼ: التشبيو والتنزيو  l’ésotérisme: الباطنيةتفسير رمزية األشكال
 ىدفيا مجال أولويتيا الوسيمة التأويمية
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الثنائية، خالق/مخموق، ويحرر الفكر من تقييدات يتجاوز  الباطنية والتفسير اإلشارؼ  التشبيو
 الوىم المرتبط بالعالم

 ينفي عن هللا كل ما ىو محدود العقيدة والتفسير الظاىرؼ  التنزيو
وأصميا  األشكال المكرسةمتعالي. يدرك الفنان منطق  ألنموذجيمثل العمل الفني انعكاسا     

 لممعرفة وتعم م ذاتي متجدد.  : طريقوظيفة الفن بالنسبة لمفنانالروحي. 
عند الشعوب إلى تقميد شعبي  art décoratif: يعود أصل الفن التزييني العالقة بين الفن والباطنية

ال يعي رمزّيتو. وتمعب الباطنية دور تفعيل ىذا الموروث القديم المتحجر )الفمكمور(، وفي التقاليد 
أشكال وصور أكثر ارتباطا باألصل ألنيا تركز عمى األحدث عيدا )المسيحية واإلسالم( دور إفراز 

 الرموز المحورية. 
: القبة الدائرية ترتفع عمى قاعدة مربعة، ويربط بينيما األشكال اليندسية في الحضارة اإلسالمية

من التجمي  االنتقالشكل مثّمن الذؼ ىو انتقال من المربع إلى الدائرة، يرمز إلى العرش الذؼ يمثل 
 التجمي الالشكمي.  الشكمي إلى

 
 إلى عبر من اإلنتقال
 قاعدة مربعة مثّمن قبة دائرية عمى مستوى الشكل
 التجمي الشكمي العرش التجمي الالشكمي عمى مستوى الرمز

 

مفيوم  -معطيات المغة العربية المقدسة في اإلسالمتأتي فكرة الفن في الذىنية اإلسالمية من 
 مفيوم الزخرفة.  -مفيوم العمم -الصناعة
في الحضارة اإلسالمية تفسر أىمية عموم المنطق والرياضيات. بمعنى أن العمارة  أىمية العقل

 ُطبعت بالشكل البمورؼ )الرياضي والساكن(. 
أسيمت في ازدىار فن   نظريات وقواعد اإليقاع والتناسب التي أنتج عمم الجبر واليندسة 

 التزيين ودخمت مجال الرمزية الباطنية. 
 : ىو مجرد وسيط بين البشر واآللية. مرتبة العقل

 : ُيشعر الروح باإلمكانات الالمحدودة لتفجير منابع الحنين والغبطة.دوره 
د خاصية الفن اإلسالمي، خاصة العمارة : الجمع بين البساطة والجمال التزيين والزخرفة يحدِّ

 واألزياء. 
 غنى األشكال الجمال
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 التكرار والتجريد البساطة
 تعويض عن غياب الصورة

 وىو خاصية فن البداوة
 

 توافق الذوق البدوؼ 
 مع

 روحية اإلسالم:

  .التركيز عمى تحّول األشياء الدنيوية 

 د  الممارسة الدينية  عدم وجود عناصر حضرية تحدِّ
  مكانيا: ىناك اتجاه القبمة فقط 

 )جعمت لي األرض مسجدا  وطيورا(
 اجتماعيا: عدم وجود رجال الدين 

 )كل مسمم ىو إمام نفسو(
 : الجذور الثالثة لفن الزخرفة اإلسالمي

 الجذور الخصائص
 تكرار نفس العنصر  )تقنية الحياكة )السجّاد من بالد ما بين النيرين 
  حّس اإليقاع  البداوة 
 الميول إلى األرقام واليندسة  فكرة التوحيد 

 

 أشكال الحيوان والنبات المأسمبة 
 )شعارات القبائل )طوطم 
  تصاوير ما بين النيرين 

: تداخل الكتابة مع الزخرفة النباتية تعود إلى التداخل الرمزؼ بين الكتاب المقدس الخط الزخرفي
 وشجرة الكون.

 عمى المستوى الرمزي  الحسي عمى المستوى 
 تداخل الكتاب المقدس وشجرة الكون  تداخل الكتابة مع الزخرفة النباتية

 الترجمان المباشر لمحق الكالم 
 كممة هللا القرآن )قداسة حرِفو وُكنيو(

يمكن لسيكولوجية الفن اإلسالمي أن تقي د بالمعايير النفسية لألفراد. إنو قائم عمى حقائق  ال    
موضوعية، ممموسة وعممية ضمن شروط اجتماعية وتقنية محددة حيث تتجاوز األبعاد الروحية، 

سة لمنشاط الفني، مجال الفردية. فحتى  ضع النفسية التي تحرك موىبة الحرفي تخ االنفعاالتالمؤسِّ
لمؤثرات روحية ال يمكن لمغريب عنيا أن يدركيا. إن  مدػ تأثير التكرار اإليقاعي لمشعائر اليومية 

 وأشكاليا الدقيقة في حياة المسمم ىي قانوٌن لألشكال َتضِرب مفاعيمو في أعماق الكائن البشرؼ.
 طبيعة البعد الكونية

يرػ المؤرخون المعاصرون في التصورات الكونية لدػ الحضارات القديمة والشرقية مجرد      
محاوالٍت ساذجٍة لتفسير سببية الظواىر. وىو نفس الخطأ الذؼ يقع فيو المشاىد الذؼ يحكم عمى 
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ن نفس األعمال الفنية المقدسة وفق مبدأ المالحظة الدقيقة لمطبيعة و الميارة الفنية في محاكاتيا. وم
الطبيعية وحذف  modèlesلمفنان بالحق في المبالغة في بعض مالمح النماذج  االعترافالخطأ 

وىذا التقبل يثبت أن الرمزية الفنية لدى المعاصرين أخرػ كوسيمِة إيحائية تشير إلى حقائق داخمية. 
ييا التعّمق بالجانب الذىنية الحديثة يعم ليس ليا إال ُبعٌد فردي، أو سيكولوجي بل مجرد بعد عاطفي.

ل الدالالت عمى أساس موروث سيكولوجي خاّص جدا.  العاطفي ألشكال الفن، وتبني مواقفيا وتؤوِّ
فيذه الذىنية تعتبر أن كل عمم يفقد صدقيتو حين انفصالو عن البرىان العقمي وفق المعايير المادية 

 ؼ أحادؼ واصطناعي. والكمية. وىو موقف ينّم عن محدودية ذىنية مكتسبة من نشاط فكر 
يعتبرون  المحدثينىناك تماثل قائم بين الكون واالنسان ووحدة أصل تجمعيما. إال أن العمماء     

العموم منافية ألؼ منظومة فكرية ليا جمال شاعرؼ. ما أدػ إلى عدم فيم طبيعة الفن األصمي 
 وطبيعة األشياء. 

، فإنو يستحيل تسجيل تجاوزيويث تتجمى معاني عندما يتجاوز العمم آفاق العالم المتجسد، بح    
 موضوع المعرفة كما تسجل حدود وتفاصيل ظاىرة حسّية.

 فكل ما يمكن نقمو من تمك المالمح ىو بمثابة مفاتيح تنظيرية تساعد عمى إيجاد الرؤيا الشاممة.     
ػ. يتناقض ىذا يدرس العمم الحديث الطبيعة من حيث مادية األشياء بمعزل عن المستويات األخر 

التفتيت النظرؼ والتقني لمواقع مع طبيعة الفن. إذ ال وجود لمفن دون الوحدة المكتممة ودون اإليقاع 
 والتناسب.

وصمت بشاعة العمم الحديث إلى استحواذه عمى مفيوم الواقعية. من ىنا يأتي تيّكم المحدثين     
المقابل، تُجرِّد تمك البشاعة العمم الحديث من  فيالذؼ يشع من العموم التقميدية. و عمى الجمال النقي 

ن ل قيمة في نظر العموم التأممية و ك اإلليامية ألن موضوعيا المحورؼ ىو أحدية كل الوجود، التي وا 
 اعترف بيا العمم ضمنيا إاّل أن منيجو التشريحي يمنع من تذوقيا.

 جسد اإلنسان اإلليي المعبد
 قبة في العمارة المقدسة. يدور محور ىذا الفصل حول رمزية ال

أؼ مبنى مقدس ىو طقس يحدد العالقة بين النظام الكوني واألرضي وبين النظام  اتجاهإن تحديد 
 اإلليي واإلنساني. 

 تحديد اإلتجاه
 يحدد العالقة بين النظام اإلليي واإلنساني أول عمل في تأسيس المعبد

 يحدد العالقة بين النظام الكوني واألرضي طقس
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ٕٕٛ 

-في العمارة اليندية والصينية والرومانية )لمخطط المدينة( ____ يتم تحديد المحورين: شرق     
 جنوب لموضعة المربع األساس لممعبد. -غرب وشمال

: يبدأ بالدائرة ثم يتم تحديد مستطيل داخمو وفق تقسيمات  االتجاىاتشكل يوضح كيفية تحديد تمك 
 س البناء أفقيا وعموديا. الدائرة المتناسبة، التي تحدد مقايي

 االتجاىاتالطبيعي لحركة األفالك، إلى مستطيل بواسطة تصالب  االنعكاستحّول الدائرة، وىي     
 األربعة. 

 حسب ثالثية الشرق األقصى
 ما ترمز إليو العناصر
 السماء الدائرة
 اإلنسان الصميب
 األرض )إذ المربع ىو أبسط أشكالو( المستطيل

مركز الكون ، ومن ثّم إلى مركز األرضإلى  مكان المعبد، يرمز االتجاهخالل طقس تحديد  من    
 . الروحي

واألمر فعال كذلك فمكيا نظرا لبعد المسافة بين 
 األرض واألفالك.
 المعبد اليندي: 

-شيمبا-قانون العمارة القديم في اليند ناناسارا
 شاسترا: 

-vâstuبوروشا( -روح المكان )فاستو 
purusha  .الذؼ يغطي مركز جسده براىما

فالمعبد بتحديده ىذا المكان يمثِّل رمزيا جسد 
purusha .إلو الكون 

 يعود منبع ىذه الرمزية إلى التقميد األصمي ألنيا تتواجد في كل بقاع األرض.
الينود الحمر: يعتبر تأسيس مضَرب الخيم بمثابة شكل وروح إنسان كامل يكون رأسو إلى عند 

 الشمال في حال السمم. المخيم الدائرؼ الشكل يختزل الكون أجمع. 
د في  المالحع غياب األشكال اليندسية البمورية  عند الينود الرحل. في المقابل، تكمن خاصية التجس 

 ذؼ يمثل تجسيدا لإلنسان الكامل في العالم الحسي. ال le calumetالكالومي  
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ٕٖٛ 

 تَجّسد الروح المطمق في المعبد يتضمن تضحية. 
 عمى المستوى الحسي عمى مستوى الروحي

المعبد باعتباره تجسدا إلييا، يستثنى من أؼ استخدامات  يخضع الروح بتجسده إلى قيد الحس.
 دنيوية

 المصموب.المعبد المسيحي عمى صورة المسيح 
 
 
 
 
 
 
 
 

التركيز في 
المسيحية 
عمى عمى 
 مربع يعود إلى أىمية وظيفتو كوسيط.-صميب-عنصر الوسط في الثالوث: دائرة

 الكعبة: )مكّعب( من أقدم أشكال المعابد. ينعكس الشكل الدائري في طواف الحجيج حوليا.
 معنويا حسيا

 جسد اإلنسان اإلليي وىو إختزال نوعي لمكون  المعبد 
 معبد جسد اإلنسان الذي يحقق وجود هللا في ذاتو
 الداللة الداخمية لالتجاه الطقوسي:

 الداللة طبيعة العنصر مراحل الطقس
حركية: وفقا لحركة السماء من  تحديد الدائرة

 منظور أرضي
التناسب المطمق: يرمز إلى الثبات 

 المطمق لمفعل اإلليي
يسمح بتثبيت الفيض اإلليي في  الدائرة إلى مربعوسيط: يحول  تحديد صميب االتجاىات

 الوعي المتجسد
 اكتمال: بالتوحد مع مبدأ الوجود سمبية: التمقي خاصية األرض تحديد مربع األساس
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ٕٛٗ 

 رمزية المرآة في التصوف اإلسالمي
La symbolique du miroir dans la mystique islamique 

 gnostiqueصورة المرآة ىي الرمز األكثر تعبيرا  عن التصوف اإلسالمي وطبيعتو العرفانية     
المرآة ىي الرمز األقرب إلى .  perception directeالقائمة عمى المشاىدة أو اإلدراك المباشر 

أو التأّمل، ألنيا تجسد القرب بين الذات والموضوع. تختمف دالالت  vision spirituelleالمشاىدة 
 الرمز باختالف مستويات الواقع، إنما يجمعيا ىنا رابط عميق ىو الداللة الروحية الِصرفة. 

يبقى الرمز مفتوحا دون غموض، لكونو مفتاحا لبموغ حقائق تتجاوز العقل. ومع إمكان التفسير 
)أؼ في األغوار الفوضوية  الالوعي الجماعين فرضية أصل الرمز في السيكولوجي لمرمز، إال أ

العقل -لمنفس البشرية( مرفوضة. فال يجب اعتبار مضمون الرمز غير عقالني، بل ىو يفوق 
suprarationel  إنو روحاني صرف. وذلك انطالقا من المعرفة الرمزية كما ىي في كل تقميد

 أصيل.
 فيي تمثل : archétypesي ترمز المرآة إلى النموذج األصم

 التمييز.الذؼ يعكس القدرة عمى المعرفة و  _ العقلَ 
 الوجود )الذات العمية(. -_ أو الروح الذؼ يعكس مطمق

 يقول النبي دمحم )ص( أن القمَب ىو مركز االنسان، إنو مرآة يجب أن تجمى لينعكس عمييا نور هللا. 
: يمتمك االنسان فطريا النور الروحي كما تممع المرآة. واألىواء ىي التي T’chanفي بوذية تشان 

ر المرآة.  تكدِّ
 : في التصوف اإلسالمي

، ثم صفات، ثم أعيان (symbolesيعكس القمب الحقيقة اإلليية مباشرة، أوال بشكل إشارات )رموز 
 )أساس الرموز( وأخيرا بشكل حقيقة. 
 :  Tao, Shintoفي التقميد الطاوي والشينتو 

 المرآة المقدسة ىي القمب الصادق الذؼ يجذب إليو النور االليي.
 قوانين انعكاس الضوء صالحة لتوصيف عممية التنوير الروحي.

 التنور الروحي قانون االنعكاس

. الصورة المنعكسة ىي صورة ٔ
 األصل مقموبة

  الحقيقة االليية المحيطة بكل شيء تصبح في انعكاسيا نقطة ال
 يمكن ادراكيا

 سعادة االنسان الذؼ بمغ الصفاء تبدو في انعكاسيا شدة  تفني الذات 
 األزل يبدو لحظة خاطفة 
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ٕٛ٘ 

. تشابو الصورة واألصل من حيث ٕ
 الطبيعة ال من حيث المادة

بمعزل عن التحديدات الحسية،  archétypeالرمز ىو األنموذج األصمي 
 فال اعتبار إال لطبيعتو الخاصة

صورة األصل حسب شكل . تنعكس ٖ
المرآة ووضعيا من حيث الدقة 

 واالكتمال

 تظير حقيقة هللا لمعبد حسب استعدادات قمبو. 

 

ما ندركو في  :ُ يمث ل العالم بالنسبة إلى هللا بانعكاس الشمس عل سطح الماء. كل  حسن البصري 
 االنعكاس يأتي من صورة األصل المستقمة عن الصورة المنعكسة واألرفع منيا. 

: يمثل النور هللا، وبالتالي تمثل الظممة العدم. فما ُيرػ ىو الوجود، وما ال وحدة الوجود حسب نظرية
يعني أن ال وجود يرػ ىو العدم. إال أنو من دون النور الذؼ يقع عميو، تكون المرآة غير مرئية. مما 

 لممرآة بمعناىا الرمزؼ. 
في فصوص الحكم: بأن هللا ىو  ابن عربيمرآة الواحد. يقول  فاإلنسانإذا كان الكون مرآة هلل،     

ان نظرت الى الصورة  ألنككذلك مرآة االنسان. إن االنسان الممَيم ال يرػ إال صورتو في مرآة هللا، 
توحات المكية: بأن ذات الحق ال يمكن أن تتجمى لممخموقات فانك ال ترػ المرآة. ويقول في الف

 المحدودة. 
الميم أن المرآة ىي الذات المدِركة وبالتالي ال يمكن أن تكون ىي موضوع المعرفة. وىذا يخص هللا، 

 المرآة المطمقة، الذؼ يستحيل إدراك ذاتو إال من حيث أن كل موجود يعرف بو.
 De la Torah, de l’Evangile et du Coran             التوراة واإلنجيل والقرآن

يفسر عبد الكريم بن ابراىيم الجيمي في كتابو اإلنسان الكامل، ما جاء في ألواح موسى: أنزل هللا     
التوراة عمى موسى في تسعة ألواح وأمره أن يبمغ سبعة منيا كانت من حجر، ويترك لوحين كانا من 

 دون غيره فيي عصي ة عمى الفكر البشرؼ .نور وىما مخصوصان بموسى 
: لوح النور فيو وصف الحق بالواحدية واإلفراد عمى سبيل التنزيو المطمق. تناول الموح الموح األول

 ربوبية وقدرة الحق باعتبارىا صفات ال تجميات. 
 science de l’intuition: لوح اليدػ فيو اإلخبارات اإلليية لنفسو، أؼ العموم الذوقية الموح الثاني

pure ىو  االرتقاء، فإن اليدػ نور الجذب اإلليي الذؼ يترقى فيو العارف إلى المناظر العمية. وذلك
 رجوع النور اإلليي المنّزل في الييكل اإلنساني إلى محمِّو ومكانو.
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ٕٛٙ 

التي  la voie de la Connaissanceفيو معرفة السموك العممي ومراحمو  الثالث: لوح الحكمة
يرمز ليا بمراحل رسالة موسى مثل: خمع النعمين وتراقي الطور، وىي رموز استخدميا الصوفيون 

 كثيرا ، كعصى موسى التي ترمز إلى النفس وتحوالتيا إلى تحوالت ىذه األخيرة. 
يبين التماثل بين الحكمة اإلليية والقوػ البشرية عن طريق الرموز واألمثال  الرابع: لوح القوى 

 شارات، وفيو عمم السيمياء.واإل
 فيو عمم األوامر والنواىي أؼ التشريع الموسوؼ.  الخامس: لوح الحكم
 : يعّمم االنسان كيف ييذب النفس وفق التقاليد باعتباره عبدا . السادس: لوح العبودية
 يبّين الطريق إلى هللا والتمييز بين طريق السعادة وطريق الشقاوة.  الموح السابع:

لْين مخصوصان بموسى، جاء عيسى فبم غيما الى قومو، فظير بالقدرة والربوبية من وألّن ا لموحين اأَلو 
 خالل معجزاتو. 

قابل الييوُد المتحجرون المسيح بالرفض ألن قموبيم عمى صورة حجر الواحيم. فقد اعتبروا العبد غير 
 الرمز ىو عين حقيقة المرموز.  ذات الرب، في حين اعتبرت المسيحّية ان ال مغايرة بينيما، أؼ ان

اقتضت الحركة الدورية لمتاريخ ان يكون اإلسالم "دين الوَسطّية"، وذلك بالعودة إلى فطرة التقاليد 
اإلبراىيمية. فالمصطمح القرآني يفيد بأّن كممة "إسالم" ال تطمق حصرا  عمى الديانة الدمحمية بل عمى 

 كل تقميد َيعي الحق الواحد. 
 الرمزيةاإللو من المماثمة من جية و تجريدالقرآنية وسط بين التنزيو والتشبيو: أؼ بين فالعبارات 

 بواسطة القياس والمقارنة من جية أخرػ. 
فمم يؤمر دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( بكتم ما كتمو موسى ولم يفصح عن األسرار التي صّرح بيا عيسى والتي لم 

 يستوعبيا الييود. 
بسم ، كما أن اول القرآن باسم االب واالم واالبنحول اإلنجيل، يقول الجيمي أّن أّولو: 

يرمز الى  واالبن، ويشرح أن عبارة األب ترمز الى اسم هللا واالم الى ُكنو الذات هللا الرحمن الرحيم
 الكتاب )الوجود(. 

انيم معذورون ألن الحق تعالى ذىبت ىذه الدالالت مع الرمز حتى تحّول الرمز إلى المرموز. إاّل 
ىو حقيقة عيسى وحقيقة أمِّو وحقيقة روح القدس، وقد كانوا صادقين في تأويل كالم عيسى عمى ما 

 نفعيم عند رّبيم بحيث آل حكميم الى الرحمة اإلليية.  االعتقادظير ليم. فِصدقيم في ذلك 
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ٕٛٚ 

[. فيذا إخبار هللا ٜٕمن روحي( ]الِحْجر،  ويتفق مضمون اإلنجيل مع اآلية القرآنية )ونفخت فيو
بظيوره في آدم، إذ أن روحو ليست غيره. ولكن المسممين لم يحصروا الوجود الحقي في آدم وحده بل 

 اعتقدوه في كل فرد من أفراد النوع اإلنساني. 
ير في بل وىناك عمماء الظاىر من المسممين من ضل في تأويل ىذه اآلية بتصّورىم أّن هللا ال يظ

 خْمقو، بل ال يظير ليم، وكأّن الوجود الخْمقي ليس الوجود الحقي. 
 Le prototype unique    األنموذج الفريد

. إنو ينقل التصورات الفمسفية )بالتأويل( إلى تجاوزيويرػ الصوفي في فمسفة ما تمميحا لحقائق     
واألبوة اإلليية  ثقصد صاحبيا. ويعتبر العالوؼ أن تأويال ميتافيزيقيا لعقيدة الثالو  مستوػ أعمى من

 الذؼ سببتو الحداثة. االنحطاطكفيل بجمع الديانتين المسيحية واإلسالمية لمجابية 
كتاب ألحمد بن مصطفى العاّلوؼ المستغانمي يتناول معنى النقطة تحت الباء من  األنموذج الفريد

 بسم هللا. 
: أن كل ما في الكتب المنزلة فيو في "بسم هللا" وكل ما في بسم هللا فيو في الباء، يقول العالوي 

 وكل ما في الباء فيو في النقطة التي تحتيا. 
ىناك عمم ُيكتم وال يصرح بو إال بالترميز حرصا عمى األفيام القاصرة عن االستيعاب. وشرط بموغ 

 أو المنيج الذوقي.  معنى بالحدسإدراك الىذا العمم ىو اإليمان أؼ 
 

 الكالم عمى النقطـــــة
ال وجود لمحرف إال ذات النقطة المعبر عنيا بالمداد. )تحول مادة العالمة إلى معنى( حسبما     
 إن الحروف إشارات المداد فال حرف ىناك سوػ ذات المداد ِطال... قيل:
 « . : ىي الذات اإلليية النقطة» 
 « ؼ ليس لو لفع يفصح عن ماىيتو طة : معناىا ال تحويو األلفاظ ، فُكنو ذات البار النق:» ويقول   
 « .كمما ذكرت النقطة فنعني بو غيب الذات المقدسة المسماة بوحدة الشيود » ويقول :    

 هللا النقطة
 وىو السميع البصير شيءليس كمثمو  تختمف طبيعة النقطة عن طبيعة الحروف 

ال يقع عمييا حد التعريف كغيرىا من الحروف من طول 
 احتداب و وقصر  

 هللا ال يحد بتعريف

 منزه عن التشبيو فيي منزىة عن كل ما يوجد في الحرف
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ٕٛٛ 

الكممة كناية عن تجميو بنفسو لنفسو والكالم كناية عن تجميو بخمقو لخمقو فالكالم فرع الكممة     
 والنقطة ىي السر المحيط بالجميع.  النقطةوالحروف فرع  والكممة فرع الحروف

ان بعض ما نقوم ىنا نكون قد وّفينا الكتاب حقو من خالل عرض أبرز ما جاء بو، لنقول ختاما     
، حيث أن الكتاب حصمنا عميو بمحض صدفة كون مالكو يجيل المغة الفرنسية وال بو إنما ىو مقّدر

شارة في كل مرة كنا  صمة لو بالفنون بتاتا، ما دفعو لتقديم ىذا الكتاب لنا، فكان رزق من هللا هلالج لج وا 
لمكتاب نممحو ينادينا لمعمق  من أجل التمعن بو، إلى أن شاء القدر ليكون ىذا البحث بمثابة قراءة 

بعد ترجمتو، ما فتح أمامنا باب رزق أساس وأصيل أال ىو "العمم". والجدير ذكره أن ىذا البحث ىو 
جزء بسيط ربما لما قدمو بوركارت في كتابو "موجز في المعرفة المقدسة" فيو مرجع يرتقي لمستوػ 

ا البحث إلى اليدف أننا توصمنا من خالل ىذ االدعاءلنا  واسمحوامرتفع من العمم والمعرفة. كما 
األبرز أال وىو تسميط الضوء عمى ذلك الكاتب من أجل التعمق أكثر وأكثر في ما قدمو من مقاالت 
وأبحاث وكتب في عمم التصوف اإلسالمي عمى وجو الخصوص، واإلصرار عمى ترجمة باقي الثروة 

ا لما قدمو العمماء من وفي النياية توصمنا إلى مدػ ضعفن التي تركيا لنا في المكتبات العالمية.
من  االقترابطروحات فمسفية كانت وال زالت أساسا لجميع العموم التي ترتقي باإلنسانية دوما نحو 

 الكمال والتمثل بو. 
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