


 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 كلية الفنون الجميلة  –جامعة بابل  

 قسم التربية الفنية        
 

 

 
 

قاربة
ُ
قوالت م

َ
ناء بني م

َ
نيِة للف

َ
 الصورة الف

الم(بي طالببن أ اإلمام علي
َّ
يهِ الس

َ
ل
َ
 )ع

صوير اإلسالمي
َ
 والت

 أطروحة دكتوراه مقدمة إلى 
 / جامعة بابل مجلس كلية الفنون الجميلة

 التشكيليةتربية الفنون/ ال توراه فلسفة فيدك درجةوهي جزء من متطلبات نيل 
 بها تتقّدم

 داجلويزينب رضا محودي 
 

 بإشراف
 

            رشيد اخلزعلي حيدر عبد األمري أ.د.   صباح عباس عنوز       أ.د.
 
 

 م2018                      هـ                             بابل1440



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 26سورة الرحمن، اآلية/ 

 العظيم العلي هللا صدق



 اإلهداء
 

 

 نبع العلم والمعرفة وصوت الحق ...ِإلى   
 )عَلَيهِ السَّالم(اإلمام علي بن أبي طالب                         

 من أفنيا الدهر لبناء دربي... ِإلى
 أمي وأبي                          

 ظلي الودود.. مالك القلب.. مكمن علمي   ِإلى
 علي زوجي وسندي...                       

 أنوار حياتي المضيئة... ِإلى
 حسن ومحمد وشهربانو                        

 قبس من التضحية في دار الفناء... ِإلى
 أخي وأخواتي                        

 َمن َفكَّر...كل ِإلى  
 َوآمَن بحقِّ اآلَخِر في التَّفِكير.                    

 

 



 شكر وتقدير

سيد الخلق  على وعلما ، اللهم صل   ة  ثراها معرفأها وبسم اهلل مجراها وبحمد اهلل اسبسم اهلل مر 
واالمتنان لك يا  ني اتوجه بالشكرإلهم العلماء، ف، معدن العلم وم  )صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ(نبياء محمدوخاتم األ

 لى النور، ومنك تعلمنا قول الحق والسير بدرب الرشاد، فدخلت  إخرجتنا من الظلمات أسيدي، فأنت من 
مام علي بن ابي اإل علمك باب ال وهوأالمعرفة بومضة من هذا الباب،  ىق  س  بواب علمك، أل  أمن  ا  باب

لف باب"، كما قال: "تكلموا أفتح لي من كل باب لف باب ي  أالقائل: "علمني رسول اهلل  )عَلَيهِ السَّالم(طالب
، والحمد هلل إالمرء مخبوء تحت لسانه"، فعذرا  ت عرفوا ف ، وعليه إن قصرت  توجه بالشكر واالمتنان أن اتممت 

 ويا سيد البلغاء والمتكلمين. المؤمنين  كل   لك يا ولي  

أ.د. و  رشريد ميرر.د. حيردر عبرد األالمشررفين أ يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذي  
علما  ي نتفر  )من باب  ماصباح عباس عنوز، تمنياتي لكما بمزيد من العطاء، وجعلها اهلل في ميزان حسناتك

 لي عونا  وميسرا ، بعد اهلل لما اكتنفه البحث من معوقات.  نتمافقد ك ،(به
قرارا  بالفضل والعرفان أسجل شكري وتقديري إلى عمادة كلية الفنون الجميلة، ورئاسة قسم التربيرة  وا 

 الفنية وأساتذتي الذين أشرفوا على تدريسي في السنة التحضيرية. 
يين، لما قدموه لي من مساعدة في وض  األداة فري وأتقدم بشكري وتقديري إلى السادة الخبراء العلم

 صيغتها النهائية. 
لرى العامة للعتبرة العلويرة المقدسرةإلى مدير األمانة  ايضا   ولي الشرف أن أتقدم بشكري وتقديري ، وا 

كثيرر مرن المصررادر علرى رفررد بحثري ب حمرزة خ والزميرل رسرولواألأ.د.عبراس علري الفحرام، أ.د. مرراد يوسررف 
بررا  لنشررر العلررم والمعرفررةمتمنيررة لهررم  ، والررى أ.د.علرري مهرردي ماجررد، أ.د.كرراظم المزيررد مررن العطرراء والنجرراح، ح 

 .  مرشد، والشيخ مقداد الكعبي على رفد بحثي بمعلومات تقويمية للبحث جعلها اهلل في ميزان حسناتهم
ني سررراندعلررري عبرررد االميرررر الرررذي أ.م.د. خرررر زوجررري ورفيرررق دربررري نصرررفي اآوال يفررروتني أن أذكرررر 

 ذلك في ومضات العلم والمعرفة.  ىمنها منهال  فعسى ان يبق نهل  ودفعني في بحار العلم أل
وشكري واحترامي إلى أفراد أسرتي والدي ووالردتي، وأخري م. وليرد، فري ترجمتره الملخرو، وأخرواتي 

 الذين التزموا الصبر والتحمل إلنجاز بحثي هذا. 
، وكذلك الشكر لمنتسربي مكتبرة كليرة الفنرون الجميلرة، وشكري وتقديري إلى جمي  زمالئي وزميالتي

 خالقهم وتعاملهم الطيب. أعلى حسن  ومنتسبي المكتبة الدينية في المكتبة المركزية لجامعة بابل
واعتذاري لكل من ساعدني وساهم ولو بكلمة طيبة ولم يرد ذكر اسمه، جميعا  أدعو لكم اهلل تعالى 

 . ومن اهلل التوفيق والنجاحبالصحة وطيب العيش 
 زينب رضا محودي
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طلعنا على االطروحة الموسومة بأننا ا ،نشهد نحن رئيس وأعضاء لجنة المناقشة  
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ناقشناها ( وقد كاظمزينب رضا محودي قدمة من طالبة الدكتوراه )( الم  والت

 في فلسفة دكتوراه درجة إنها جديرة بالقبول لنيلنرى و  ،في محتوياتها وكل ما له عالقة بها
  (. ) امــتــيـــــاز وبتقدير التشكيلية التربية/ الفنون
 :التوقيع                                                 :التوقيع

 )عضواً(     أ.د.رحمن غركان عبادياالسم :           )عضواً(      نيأ.د.عباس علي حساالسم : 

  2019/    /    التاريخ:                                2019/    /    التاريخ: 
 

 :التوقيع                                                 :التوقيع

 )عضواً(أ.م.د. رياض هالل مطلكاالسم : )عضواً(      االسم : أ.م.د.سهاد عبد المنعم شعابث

  2019/    /    التاريخ:                               2019/    /    التاريخ: 
 

 :التوقيع                           :التوقيع                               :التوقيع

 أ.د.فاخر محمد حسناالسم :  أ.د.صباح عباس عنوز االسم :  أ.د.حيدر عبد االمير رشيداالسم :

 )رئيساً(                          )مشرفاً(                              )مشرفاً(            

 2019/    /    التاريخ:         2019/    /    التاريخ:            2019/    /    التاريخ: 
 

 2019/     /     بتأريخصدقت هذه االطروحة من مجلس كلية الفنون الجميلة 

 
 التوقيع:                  

   الربيعي أ.د.فاخر محمد حسن االسم :                  

 2019التاريخ:    /    /                      

 عميد كلية الفنون الجميلة                    
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 ملخص البحث
 

)عَلَيهِ بي طالبأاإلمام علي بن  ُمقاربة الصورة الَفنِية للَفناء بين َمقوالتيعنىهذاالبحثبدراسة)

فصول،(والَتصوير اإلسالمي السَّالم( يقعفيأربعة البحث،خصصالفصلاألولوهو ،لـ)بيانمشكلة
،وتحديدالمصطلحاتالواردةفيالعنوان(.والحاجةإليه،وهدفه،وحدودهةالبحثوأهمي

:بحثفياإلجابةعنالتساؤلاآلتيوقدتمتلخيصمشكلةال
- ام هيما لةلصورقاربة والتصوير)عَلَيهِ السَّالم(بيطالبأاالمامعلىبنمقوالتبينلفناءالفنية

سالمي؟اإل
فــيمقارباتــهو)الفناااء يضــعالخطــوطالواضــحةلفلــممصــطل وتجلــتأهميــةالبحــثفــيكونــه

.للتصويراإلسالميوالبصرية)عَلَيهِ السَّالم(عليبنأبيطالبلإلمامالصورةالفنيةالبالغية
مدراستهتي،تتمثلفيكونالموضوعلمهنالكحاجةضروريةللذهالدراسةوقدوجدتالباحثةأن

علىرفدالمكتباتالمحليةوالعربية،بجلدعلميوفنـييـتممـنهذهالدراسةعملإذت،بلذهالكيفيةالجديدة
والتصااوير  )عَلَيهههِ السَّههالم(بااي طالاابأاإلمااام علاا  باان بااين مقااوالت  )ُمقاربااة الصااور الفنيااة للفنااءخـاللتعــر 

. اإلسالمي
للفناءمابينمقوالتاإلمامعليبنأبيالفنيةالصورةم قاربةتعر :وللبحثهد شاملهو

ي سالميوالتصويراإل)عَلَيهِ السَّالم(طالب وفيما البحث، تحددتبالموضوعيةعنيبحدود )مقاربةدراسةفقد
.(والتصويراالسالمي)عَلَيهِ السَّالم(بينمقوالتاالمامعليبنابيطالبالصورةالفنيةللفناء

 أما على فتقتصر الزمانية 1):اثنينالحدود للنصوصالبالغية،. الزمانية المدة على اعتمادًا
على.2،(*)ه(406-359)من الزمانيةللتصويراتالبصرية،الاعتمادًا (قه2000-833من)مدة

.(بالتصويراإلسالميالخاصة
اقتصرت أقتصرالبحثالحاليعلىنلجالبالغة:كتاب.1):اثنينعلىانيةـــــالحدودالمكللذا

منأولنصفيه)فناء(إلىومقوالته)عَلَيهِ السَّالم(إلمامعليبنأبيطالبخطبادراسةالنصوصالبالغيةل

نصفيه)فناء( كتابآخر البالغةهفي 2،نلج . المنفذة المخطوطات اإلسالمي: الكتبالتصوير في
 شبكة عن فضاًل المعتمدة والمعرالمواضيعاالنترنتوالمراجع والمرسلين،)االسراء قصصاالنبياء ج،

نيتمثلفيينية(،إذانمفلومالفناءيمكنأالرموزالدوهلالبيت،مصوراتالمعاركوالموت،قصصأ
.(هذهالمصورات

                                           

(*) تحديد لصعوبة نظرًا الباحثة ستعتمدها الزمانية، المدة النصوصمنالشري الرضيبلذه اقوالزمنجمعتهذه
 .)عَلَيهِ السَّالم(طالبعليبنأبياإلمام



 ب

 

وتنـاولالفصـلالثـاني،والدراساتالسـابقةوالمؤشرات،واشتملالفصلالثانيعلىاإلطارالنظري
المحــورثالثــةمحــاور،الثــانيالمبحــثتضــمن(،بينمــاماهيااة الفناااء:):تضــمناألولمباحــثةثالثــ ع نــيا
فيمــا(،يلوالووة لالبص.....الترك.ت.....الكةا.ووا...اتل ..الغووببوو الالووة لالالصووة الالية وو ل)بـــ:األول

المحــورالثــاني المحــورالثالــثفقــدع نــي:،أمــا( لالتككةبوو بالغ وووسوو. ال سووصلالصووة الالية وو لال)بـــ:ع نــيا
اإلم.ملعلويلبوال)محورين،ع نياالول:بـلثالمبحثالثاتضمنو،ل(ل ..ل سصلالصة الالية  لالبص.ي آبـ)

نروةال)بــبينماع نيالثـاني:،(دب  لوالبالغ  لآلل ..لالتقةلللديهاأللالخص.  لس .ته..)عَلَيهِ السَّالم(بيلط.لبأ

ملخصاالطارالنظريومنثمانتلىب(سالميوست..لمدا سلالكصةي.لاإلمت زا.ل،لسالميالكصةي.لاإل
.والدراساتالسابقة

الوهـومقـوالتمجتمـعنصـيبالغـيأ)من:يتأل الفصلالثالثبإجراءاتالبحثالذياختصو
التصــوير(مقولــة،ومجتمــعبصــريوهــيأعمــال30ها)ويبلــععــدد)عَلَيهههِ السَّههالم( االمــامعلــيبــنأبــيطالــب

مـنالمجتمـع:والًأعينةبحثلـاباختيارقامتالباحثةثمًا.عماًلفنيًابصري(227ويبلععددها)سالمياإل
(30)باختياروثانيًا:منالمجتمعالبصري،يكلالنصوصالبالغية،أ(%100بواقع)البالغينصيال

تـــمًاوبصـــريًا،بالغيـــ(نصـــًا60لت صـــب عـــددالعينـــة)،موضـــوعلكـــل%(13.8أيبنســـبة)ًايبصـــرعمـــالً
والوسـائل،وأداةالبحـث،ثممنلجالبحـث،بصورةالعينةالطبقيةالتناسبيةذاتاالسلوبالعشوائياختيارها

.(ومناقشتلاالعينةنتائجوتحليل،الرياضيةواإلحصائية
ـــع ومـــن،والمقترحـــات،والتوصـــيات،واالســـتنتاجات،نتـــائجالبحـــثصخـــملوتضـــمنالفصـــلالراب

:ائجالتيتوصلتإليلاالباحثةهيالنت
معالنسقالبنائيلداللة - البالغي، للتشبيه األشكالالحسية يقتربالنسقالبنائيفيداللةصورة

الكلمات أداتلا الحسية فالداللة األداة، في يفترقان أّنلما إال البصرية، الواقعية األشكال صورة

عنالحواس،بينماأداةالداللةالبصريةاألشكالواأللوانالمعبرةعناالشارةالرمزيةلينتجاالمعبرة

،1رؤيةموحدةترسمالصورتينبمعنىتوليديوتركيبيحسباالداةالمستعملة،كمافياألشكال)

،1(التيتتقاربمعالنصوص)14،16،18،35،38،41،43،44،45،46،49،50

2،4،5،8،13،15،16،17،23،29.)

:ومنأهماالستنتاجات
الفنية - الصورة اإلللفناءع دت مقوالت في بن علي طالبأمام االسالمي)عَلَيهِ السَّالم(بي والتصوير

الطبيعي للواقع الم حاكاة بمثابة فلي صوباآلخر، بثلا أجل الم نشئمن لتعبير وسيلة بوصفلا

.المرئيوالحسيالمسموعوالقرآنيالمتخيل
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85-77يةالمكتوبةوسائلرسمالصورةالفنيةالبالغثانيًا:
119-86الفنيةالبصريةثالثًا:آلياترسمالصورة

المبحثالثالث:
 االول: اإلالمحور بن علي طالبأمام األسيرته..)عَلَيهِ السَّالم(بي دبيةالخصائص

والبالغيةآللياتالمقوللديه
120-140

122-120تمليد
126-122نسبه..والدته..سيرته..اخالقه..استشلاده-
141-127)عَلَيهِ السَّالم(بيطالبأمامعليبنوالبالغيةآللياتالمقوللدىاإلدبيةالخصائصاأل-

131-129يجازلكالمي)يرتقيالىدرجةالمثل(اإلالتكثي ا .1

132-131الصيرورة .2

133-132االستباقواالسترجاع)استباقاالحداثواسترجاعالماضي(خوارقالمألو  .3

135-134لمقتضىالحالتوافقصورمحاكاةالمخاطب .4

اج .5 138-135الِحجا

138التبئير .6

140-139والحرو )الجناس(اإليقاعالتكراريللكلماتأ .7



 ه

 

141-140التوافق)وحدةالنسقالعضوية( .8

173-142سالميالتصويراإلالمحورالثاني:
155-142نشأةالتصويراالسالمي

173-156سالمياإلمميزاتوسماتمدارسالتصوير
163-156أواًل:التجريد

168-163ثانيًا:التجريدالخالص)الزخرفةاالسالمية(
169-168ثالثًا:الرمزيةالدينية

171-169رابعًا:الصورةبينالشكلوالمضمون)عالقةالنصاللغويبالصورةالفنيةالبصرية(
173-172خامسًا:التمثالتالواقعيةوالالواقعيةبفنالتصوير

177-174اإلطارالنظريملخص
177:الدراساتالسابقةثانياً

 329 - 178 الفصل الثالث : إجراءات البحث
179-178أواًل:مجتمعالبحث
181-180ثانيًا:عينةالبحث

182منلجالبحثثالثًا:
183-182:أداةالبحثرابعاً

183-182بناءاالداةضوابط-أ
183األداةصدق-ب
183ثباتاألداة-ج

184اإلحصائيةالرياضيةوسادسًا:الوسائل
335-185تحليلالعينةومناقشةنتائجلاسابعًا:

 353-336 الفصل الرابع : النتائج واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات
348-336النتائجملخصأواًل:

352-349ثانيًا:االستنتاجات
353التوصياتثالثًا:

353رابعًا:المقترحات
367-354 المالحقو  والمراجع المصادر

 ملخص اللغة االنكليزية



 و

 

 



و

 النظري اإلطار شكالأقائمة 
 اسم المصدر اسم العمل ت
 عملالباحثة.يبينالفناءبينالحياةوالموتشكل1
عملالباحثة.الفناءالماديوالروحينواعأ2
ناشر:موسسهتوسعههنرهاىتجسمى،چاپاول،إيرانرى گار گشاهكارهاى نه.ق،قصرالقلعة.988حسنالكبار،غديرخم/أ3

 .214،ص138۴،تهران،اصروموزههنرهاىمعاصرتهرانمع
 .217-216ص،أسس السيميائيةدانيالتشاندلر،الصورةالبالغية4
 .69،صمبادئ التداوليةجيوفريليتش،النظامالتواصليللصورة5
 عملالباحثة.نتاجالصورةإمستويات6
.84،ص...الظاهرة الداللية عند علماء العربية القدامى حتى نزرال،د.صالحالديتقسيمداللةاللفظ7
.65،صمبادئ التداوليةجيوفريليتش،شياءفيالمدركعالقةاأل8
 .135،صيقالتحليل السيميائي للنصوص؛ مقدمة، نظرية، تطبفريقانتروفرن،مقارنةصوراللكسيميةوصورالخطاب9
(،2174)بستانسعدىالفنانغيرمعروف،/التحدثباسمالشيطانأ-10

،قصرالقلعة.القرنالعاشرهق
ناشر:موسسهتوسعههنرهاىتجسمى،چاپاول،إيرانرى گار گشاهكارهاى ن

.131ص،138۴،تهران،معاصروموزههنرهاىمعاصرتهران
ب-10 معروف، غير الفنان سياوش/ بايسنقرىشقتل اهنامه ه.ق،833،

قصرالقلعة.
 .55ص،منبعهمان

طالب/بالتفاصيلكفالةأبيأ-11



.504ص،منبعهمان



ز

 اسم المصدر اسم العمل ت
عشر،ب-11 التاسع القرن من االول النصف التواريخ/ جامع من ورقة

متحفرضاعباسى.
.489ص،منبعقبلی،إيرانشاهكارهاى نگارگرى 

،خطابخافارانعندمانزلجبرائيلالىميدانالجهاد/فرهادشيرازى،أ-12
قصرالقلعة.

.78ص،منبعهمان

فرهادشيرازي،خاوران/فيمعركةمعالتنين)َعَليِهالسَّالم(االماماالميرب-12
.القلعةقصرق،هـ882-892نامه،

 .79ص،منبعهمان

عليأ-13 االمام وسخاء معروف،السَّالم()َعَليهِشجاعة غير الفنان /
.الساهرالحبيبالمجلدالثاني،قصرالقلعة

.205ص،منبعهمان

تنسبالىسلطانمحمد،ورقة/ظهورالثعبانعلىجانبيالضحاكب-13
طهماسبى، شاه شاهنامه المعاصرة26-70من الفنون متحف ،

طهران.

.233ص،منبعهمان

،مجموعةكاريت،مكتبةجامعة1673صورةرضا/معين،اصفهان،أ-14
برنستون.

بلير -شيال بلوم، ،(1800 -1250الفن والعمارة االسالمية)جوناثان
 .194ص

الثاني/منمخطوطةب-14 الىسليم الهدايا السفيرالصفويشاقولييقدم
م،مكتبةطوبقبو.1567لقمان)شاهناماسليمخان(،

.260،صالمصدرالسابقنفسه

سم.70×50م،2001صالةالنور/ج-14



Mahmoud Farshchion, Yassavoli publications, Iran, 2014, 

p38.  



ح

 اسم المصدر اسم العمل ت
 :A collection of Mahmoud Farshchion, Direction Managerسم.47×1988،75.5سئم/د-14

Nasser and Ehsan Mirbagheri, Gooya House of Cultureand 

Art, Iran, 2012, p240. 

 .A collection of Mahmoud Farshchion, ibid: p310-311سم.81.3×101.6م،2007غديرخم/أ-15

 .A collection of Mahmoud Farshchion, ibid: p312.81.3×2008،101.5وملكةسبأ/)َعَليِهالسَّالم(النبيسليمانب-15
 .A collection of Mahmoud Farshchion, ibid: p94-95سم.81×56م،1988النبييونس/16

,p150 ibid: A collection of Mahmoud Farshchion-.152سم.45.7×2007،32شفاعةالكوثر/17
عملالباحثةالتكرارالعاديأ-18
 عملالباحثةالتكرارالمتعاكسب-18

 عملالباحثة المتبادلالتكرارج-18

عملالباحثة المتوالدلتكراراد-18
 عملالباحثة المتدرجالتكرار ه-18
 عملالباحثة الشكليالتكرارو-18

وائلالقرنالفنانغيرمعروف،البومكلشن،أ/)َعَليِهالسَّالم(النبينوحأ-19
 ه.ق،قصرالقلعة.11

 .189ص،،منبعقبلىإيرانرى گار گشاهكارهاى ن

)صَلَّى اهلل فيفراشالرسولالكريم)َعَليِهالسَّالم(نعلينوماميرالمؤمنيب-19

ه.ق،قصرالقلعة.988حسنالكبار،/أعَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ(



.215ص،همانمنبع





ط

 اسم المصدر اسم العمل ت
 أ-20 قاسمعلي،خمسةكنوز، ه.ق،928دخوليوسفالىبيتزليخا/

 قصرالقلعة.
.112ص،،منبعقبلىنإيرارى گار گشاهكارهاى ن

منب-20 تيموري)نسخة قصيدة الفنانغيرمعروف، سمرقند/ مسجد بناء
(،النصفاالولمنالقرنالعاشر،قصرالقلعة.2178

 .97صهمانمنبع،

عملالباحثةالتوازنالمحورياالفقيوالعموديوالمائل.21
الكريمأ-22 النبي وَسَلَّمَ()صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله معراج غير الفنان الساهر/ معروف،

ه.ق،قصرالقلعة.11،اوائلالقرن288ول،صالحبيب،المجلداأل
.180ص،،منبعقبلىإيرانرى گار گشاهكارهاى ن

االب-22 عليمعركة السَّالم(مام األ)َعَليِه المخلوقات فرهادمع سطورية/
ه.ق،قصرالقلعة.882-892شيرازى،خطابخافاران،

.80ص،همانمنبع

بايسنقرى،23 شاهنامه معروف، غير رستم/الفنان على اسفنديار رد
ه.ق،قصرالقلعة.833



.46ص،همانمنبع

السَّالم(نمنقبلأميرالمؤمنينعليقتلالجأ-24 أ)َعَليِه حسنالكبار،/
ه.ق،قصرالقلعة.988

.220ص،همانمنبع

 .A collection of Mahmoud Farshchion, ibid: p306-307 .2003سم،56×81.3يحطمالتماثيل/الم()َعَليِهالسَّالنبيابراهيم ب-24
تيموري25 ساحةمعركةتيموروملكمصر/كمالالدينبهزاد،قصيدة

ه.ق،قصرالقلعة.935(،708الـ)


 .91ص،منبعقبلى،إيرانرى گار گشاهكارهاى ن



ي

 اسم المصدراسم العملت

اليب 26 ووظيفة ومضمون بناء خصائص بعض تكثيفين
 مامالكالمي)االيجاز(،بحكمالغ

 عملالباحثة

عملالباحثةيةبالغوحدةالصورةالفنيةال27
أ،-28

ب،ج
  .http://www.discover-syria.comقصرالحيرالغربي

بليرخوانالصفاوخالنالوفا(رسائلإالمدرسةالعربية)أ-29 -شيال بلوم، ،(1800 -1250الفن والعمارة االسالمية)جوناثان
.40ص

220ص،منبعقبلى،إيرانرى گار گشاهكارهاى نالمدرسةالصفويةب-29
سدبنخزيمةيقودجيشه/أ1575حمزةنامهأ-30 عكاشة، البابموسوعة التصوير االسالميثروت لوحات الملونة، األول

سالميبالصفحة.التصويراإل
تصويرابوالحسن/جهانغيريحملبورتهجدهاكبرب-30 لوحات نفسه، السابق األالمصدر الملونةالباب اإلول بالالتصوير سالمي

صفحة.
عقوبةالعابثينبمالاليتيم/منمخطوطةمعرجناماج-30


بلير -شيال بلوم، ،(1800 -1250ارة االسالمية)الفن والعمجوناثان

.75ص
.71المصدرالسابقنفسه،صشيرينتمعنالنظرفيصورةخسرو/منمخطوطة)مختارات(أ-31
 .48المصدرالسابقنفسه،ص حمدالجالئريشهدرعويمنمخطوطةالسلطانأ ب-31
 .180السابقنفسه،صالمصدرسد/صفحةمقتطعةمنالشهنامهئمبينماراخشيقاتلاألرستمناأ-32

.181المصدرالسابقنفسه،صبالطكيومارز/نسخةطهماسبمنالشهنامهب-32

http://www.discover-syria.com/


ك

اسم المصدراسم العملت
بليرشاهنامهبايسنقر/رستميقتلملكالجنج-32 -شيال بلوم، ،(1800 -1250الفن والعمارة االسالمية)جوناثان

.417ص
.417المصدرالسابقنفسه،صشاهنامهبايسنقر/مقتلسياوخشعلىيدكروزرهد-32
كتابجامعالتواريخ/جنازةغازانخانهراةأ-33 عكاشة، الملونةموسوعة التصوير االسالميثروت الثالث الباب لوحات ،

التصويرالفارسيبالصفحة.


ابملكالتورانيينيهزمافراسيإيرانشاهنامهتبريز/منوجهرملكب-33 عكاشة، الملونةموسوعة التصوير االسالميثروت الثالث الباب لوحات ،
التصويرالفارسيبالصفحة.

بالمرقعةبهرامميرزا/دخولالمسلمينمكةوقدتجمعواحولالكعبةج-33 الفارسي التصوير الملونة الثالث الباب لوحات نفسه، السابق المصدر
صفحة.

بليرشاببسترةزرقاءرضا/د-33 -شيال بلوم، ،(1800 -1250الفن والعمارة االسالمية)جوناثان
.193ص

 .42،صالمصدرالسابقنفسه مبايعةعليفيالغديرخم/منمخطوطةالبيروني)االثارالباقية( و-33
.257،صالمصدرالسابقنفسهتتويجسليمان/منمخطوطةعريفي)سليماننامه(أ-34
.258،صالمصدرالسابقنفسهحصادبلغراد/منمخطوطةعريفي)سليماننامه(ب-34
.259،صالمصدرالسابقنفسهالمسجدالحرامفيمكة/منمخطوطةمحييالري)فتوحالحرمين(ج-34
/من1567السفيرالصفويشاقولييقدمالهداياالىسليمالثانيسنةد-34

ان(مخطوطةلقمان)شاهنامهسليمخ
.260،صالمصدرالسابقنفسه



ل

اسم المصدراسم العملت
النبي/منالمجلداالولمنمخطوطةمصطفىضرير)كتابه-34 مولد

سيرنبي(
بلير -شيال بلوم، ،(1800 -1250الفن والعمارة االسالمية)جوناثان

.261ص
.264،صالمصدرالسابقنفسه(مسيرةالحلوانيينمعحدائقحلوانية/منمخطوطةلوني)سورناناو-34
جيهانكيريؤثرشيخًاصوفيًاعلىالملوك/لبيشيترأ-8




 .309،صالمصدرالسابقنفسه

بليرالسلطانابراهيمعادلشاهالثانيفيمنظرطبيعيخيالي/بيجابورب-35 -شيال بلوم، ،(1800 -1250الفن والعمارة االسالمية)جوناثان
.310ص

 كواالبومعليكم/كليلةودمنةهراةالتمل ج-35 عكاشة، الملونةموسوعة التصوير االسالميثروت الثالث الباب لوحات ،
 التصويرالفارسيبالصفحة.

.222صمنبعقبلى،،إيرانشاهكارهاى نگارگرى بيتالحداد/البومكلشنأ-36
.489ص،همانمنبعصوفيةعملالسيدةب-36
 378ص،همانمنبع/الفنانغيرمعروف)َعَليِهاالسَّالم(قدسللسيدةمريمزيارةروحالج-36

-أ-37
-ج-ب
ه-د

المجنونامامخيمةليلى/منمخطوطةالعروشالسبعةلعبدالرحمن
جامي

 عكاشة، الملونةموسوعة التصوير االسالميثروت الثالث الباب لوحات ،
التصويراالسالمي،بالصفحة.



 



م

اسم المصدراسم العملت
-أ-38
ب

 (أ) قوام)التوحيد(، شاهنامه معروف، غير الفنان ه1000الصيد/
 ق،متحفرضاعباسي.

 شاهنامهالتوحيد.-سليمانعلىالعرش/الفنانغيرمعروف (ب)

 افراس)ج( الىپاپكيخسرو ينسب لسياوش، الدموي االنتقام مأساة
وسهراب رستم معركة من االول اليوم في العزيز/ منورق-عبد ة

،متحفطهرانللفنونالمعاصرة.655-70الشاهنامةطهماسبى،

.313،جص344،بص345صأ،منبعقبلى،إيرانرى گار گشاهكارهاى ن





 كلياتحافظهراة/غزوةخيبروقلعتها،متحفطوبقابوبأسطنبولأ-39 عكاشة، الملونةسالميموسوعة التصوير اإلثروت الثالث الباب لوحات ،
 ويرالفارسي،بالصفحة.التص

.220ص،منبعقبلى،يران إيرانرى گار گشاهكارهاى نقتالالجن)َعَليِهالسَّالم(يمامعلاإلب-39
عيسى ج-39 النبي طريق عن الرجال السَّالم(احياء غير)َعَليِه الفنان /

-ه.ق11وائلالقرنفيأ-الساهرالحبيبالمجلداألول-معروف
 قصرالقلعة

 .186ص،منبعهمان

مخططالباحثةمقاربةعناصرالصورةالفنيةاالدبيةمعالصورةالفنيةالبصرية40
األ41 اإلمام قبل من السَّالم(ميرخيبر معروف)َعَليِه غير الفنان /-

الحبيبا االول-لساهر أ-المجلد في القرن قصر-ه.ق11وائل
القلعة

.183-182صبلى،،منبعقيران إيرانرى گار گشاهكارهاى ن

معروف42 غير الفنان الكريم/ النبي الحبيب-معراج المجلد-الساهر
قصرالقلعة-ه.ق11اوائلالقرن-288ص-االول

.181-180ص،همانمنبع



ن

اسم المصدراسم العملت
مخططالباحثةيضمالحركةالشعاعيةطبقنجمي43
عليأ-44 قاسم زليخا/ ضيافة كنوز-بيت قصر-ه.ق928-خمسة

القلعة
.113ص،منبعقبلى،إيرانرى گار گشاهكارهاى ن

شيرازىب-44 فرهاد األسد/ يعارك خاوران-ُدلُدل -892-خطاب
قصرالقلعة.-ه.ق882

.81ص،همانمنبع

الديناألوفياءيقولج-44 منعلماء أنهم ون اليقينهمانو، منيملكعين .
قصرالقلعة-معروفغيرعرباتتجرهاالدواب/الفنان

.135،صهمانمنبع

بلير1488-هراة-غوايةيوسف/بهزادمنمخطوطةبستانسعديأ-45 -شيال بلوم، ،(1800 -1250الفن والعمارة االسالمية)جوناثان
.79ص

متحفطوب-جيشخسرويحاصرقلعةافراسياب/شاهنامهتبريز ب-45
استنبول-قابو

 عكاشة، الملونةوير االسالميموسوعة التصثروت الثالث الباب لوحات ،
 ،بالصفحة.153التصويرالفارسي،لوحة

-أ-46
ج-ب

/حصلتعليهاالباحثةبتصويرهامعمصورداخلالصحن–العتبةالحسينيةتكويناتزخرفيةمتنوعةمجردة
العتبة.

-أ-47
 ج-ب

تكثيفالزينةفيالمساحاتالمحددة
 

 حصلتعليهاالباحثةمنقسماالعالم./ اإلعالمقسم–العتبةالحسينية

أ-48
ب-48
ج-48

المتوالياتالمفتوحة
المتوالياتالمفتوحة
المتوالياتالمفتوحة

القديم.داخلالصحن–العتبةالكاظمية/برجالساعة
العتبةالعلوية.صحنزخارفمتنوعةتحيطب

.216ص،زخارف العمارة اإلسالمية في دمشق،،قتيبةالشهابي



س

اسم المصدراسم العملت
-أ-49
ب

مقام السيدة زينب الكبرى في مدينة السيدة زينب عليها ،محمدبشيرزهديالتكرارالزخرفي
 .194،ص1996(،25،مجلةالموسم،ع)السالم

كتاب)أحسنالكبارفيمعرفةاألئمة-غديرخم/الفنانغيرمعروفأ-50
قلعةقصرال-ه.ق988-األطهار(

214ص،منبعقبلى،إيرانرى گار گشاهكارهاى ن


غيرب-50 الفنان السفينة/ بناء على يشرف السَّالم( نوح)َعَليِه النبي
الحبيب(-معروف األول-)الساهر القرن-المجلد -ه.ق11أوائل

قصرالقلعة

.189صهمانمنبع،

ورقةمن-/الفنانغيرمعروف()صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَمعراجالنبيالكريم51
مدرسةالشهيدمطهريالثانوية-ه.ق956خمسةنظامي،

.169صهمانمنبع،
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 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم( بن أبي طالب مقوالت االمام عليمقاربة الصورة الفنية للفناء بين  1

 المنهجي للبحث اإلطارالفصل االول/ 
 مشكلة البحث

يجازيهمجازية )ليتمثل بصور المادية؛الصورة رؤى ستمد الفن جذوره الفنية من أ      مادية ()(وا 
اوراق البردي  إلىالكهوف وااللواح الحجرية وصواًل القديم، ويصورها على جدران  اإلنسانمختصرة يفهمها 

 السائدة في الفكر فكارى األحدإ ن وحدة العقل بالوجود كانتإ، فكلغة صورية لمفهوم تواصل المقروء
االنسان منفصاًل عن الوجود ومتعاليًا عليه بل يكون فيها، فالعالم جزء من ماهية ، أي ال يكون القديم

بشكل واحتوائه  من ماهية العالم، والغاية فهم العالقة المعقدة بين العقل والوجود،االنسان، واالنسان جزء 
قراءة العقل البشري لعالم الموجودات ولفالمعقولية هي ما ُيشكل الوجود  ،لألشياء وصوري ماهوي

إال ما هو اتصال العقل البشري مع الواقع الُمعاش و  ،هي قراءة تتماشى مع عالم المكنوناتوالمحسوسات 
ان  ،من الجزء صوب الكل يتم عبر الملكات االدراكية)حدس، خيال( وهو ارتقاء يتم ارتقاء انطولوجي

ن وراء المظاهر المادية ثمة د المادي)العالم الحسي الخارجي( إدرك أالبدائي في تعامله مع الوجو  اإلنسان
سطورية، تؤكد هذه فنية وأدبية أ لتظهر لديه نتاجاتقوة فاعلة ومؤثرة فيه؛ لذا عمل بالسحر والغيبيات 

من خطاب بصري  المادية هالعصور تحولت صور  ومع مر   اتساع صوره ومداركه. مما أدى إلى الصور،
ن مالمحها أ الإبصرية قد سبقت الصورة الكتابية، ن الصورة الإي أإلى خطاب بصري كتابي، صوري 

الجديد، الديني ة؛ لتواكب العصر مع بعضها بصورة فنية مركب تمتزجاو  تظهر ن أالجمالية ما برحت 
الذي اهتم بثنائية العالم المادي والروحي، والموت والحياة، فنجد الديانة المصرية اكدت على مفهوم البقاء 

كان وادي الرافدين فقد اعتقدوا الجسد بعد الموت وخلودها، اما س إلىبعد الفناء، العتقادهم بعودة الروح 
ن الروح تبقى مهما كانت وضعية ، وأمركب من عنصرين مرئي جسدي وغير مرئي روحي اإلنسان أن

جسدها، فالجسد فاٍن والروح باقية، ومع الديانات السماوية تم تعزيز البعد الروحي والقيمي وتخطي الصور 
تجمع بين المادي الحسية بصورة واضحة المعالم مبنية مع توجهاتهم الدينية، فالرسالة السماوية وسطية 

 اً توثيق الحسية الماديةصورة لفاضحت ا ة)دار البقاء(،خر والروحي، الحياة والموت، الدنيا)دار الفناء( واآل
بالتصوير وهذا ما نجده بارزًا  ممتزجة بالصور الذهنية السماوية، لكل ما يحصل من احداث معاصرة لها،

، فنجد الدين، الثقافة، المجتمع، والحكم( المعاصر معهدب، العقائد، الشعر، الذي يترجم)األ اإلسالمي

                                           

(ان االنسااان الباادائي عباار عاان واقعااه بصااور مجازيااة )،  أي ان تعبيااره المرسااوم يمياال نحااو المجاااز مثاال رساام االشااياء فااوق
ان  أي ،اماا تعبياره بصاورة ايجازياة ،عان اصاطياده وتمكناه مناه اً مجازيا اً تعبيار بوصافها  ،اً يخناق اساد اً او يرسام انساان ،بعضها

 .-بحسب رأي الباحثة-مما حصل معه وال تسرد كامل القصة  ئاً تعابيره كانت موجزة وتروي شي



 

 

 

 

 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم( بن أبي طالب مقوالت االمام عليمقاربة الصورة الفنية للفناء بين  2

مام طولية لإلسراء والمعراج وغدير خم وصور المعارك البيصورون قصة اإل اإلسالميالتصوير  فناني
وغيرها من االحداث التاريخية التي تبين صور الفناء)المادي، والروحي( مع مفهوم البقاء  )عَلَيهِ السَّالم(علي
 .ينتهي بالفناء المادي، والدائم الذي يسمو بالفناء الروحيت الذي قالمؤ 

عامة والتصوير خاصة بعض مالمح صورته الفنية من الفنون السابقة  اإلسالميخذ الفن أكما 
نه قام بتشذيب وتحوير هذه المالمح ضمن معتقده أال إوربي، المسيحي، المانوي، الساساني، واألكالفن 

ويرية سالمية، ال تخلو من التنوع التكويني والتصميمي ألعماله التصإبرؤيا  اً مغترب اً الديني، لُيصبح جناس
قروء، ن ثقافة)المأمن هنا نجد  التي تتدفق منها الوحدة العضوية من حيث التوجه الفكري العقائدي.

 الذهنيعالم الفاالرتباط بين  ى كاًل حسب لغته الفنية،خر حداها اآلإوالمحسوس البصري( قد جسدت 
 انُمرتبط ،الحسيالمادي  وواقع الوجود ،اإلسالميلصورة المجردة الذي يعتمد عليه بالتصوير المؤلف ل

َتمثل األول بفردوس الجنة الباقية ليتوقف  ،وبات لإلنسان اتجاهان في هذا العالم بمفهومي )البقاء والفناء(
ا واالغترار بها، قال مام حقيقة الموت والمصير، بينما تمثل الثاني بالحياة الدنيا الفانية وتحديد موقعه فيهأ

ُدوا َسِبيَل اْلَحقِّ وَ  َفِإنَّ اللََّه َقْد َأْوَضَح َلُكمْ " )عَلَيهِ السَّالم(علي اإلمام َأَناَر ُطُرَقُه َفِشْقَوٌة اَلِزَمٌة َأْو َسَعاَدٌة َداِئَمٌة َفَتَزوَّ
الموازنة والبحث من خالل ضبط  ، وبين هذين التوجهين يحاول اإلنسان(1)"ْلَفَناِء أِلَيَّاِم اْلَبَقاءِ ِفي َأيَّاِم ا
تجاهين افالصورة الفنية للفناء تتمحور ب وعليه ية بقوتي االتجاه العقلي الذهني والروحي.نساناإلالنفس 

رئيسين: هما الصورة الحسية التي تدرك بالواقع، والصورة الذهنية التي تدرك بالعقل، والصورتان تدركان 
يتطلب انفصال الروح عن و معنوي، فالمادي أن نفصل مفهوم الفناء كموت مادي ان علينا أكما  بالفن.
 تنتقلبل  الفناء،أو  االنحالل يطالها ال الروح بينما يفنى، فالجسد ،آخر إلىو االنتقال من عالم أسد الج
 حركة من عنه يتبدَّى وما والمشاعر، العواطف مصدر فهي البدن، في دامت ما أنها الإ. جديد عالم إلى

، وبالطريقة التي توضحها اآلية ياإلنسان الموت وتعاقبهما في الوجودنائية الحياة و ان ثُ . وثبات وسكون
ِ َوُكْنتُْم أَْمَواتًا فَأَْحيَاُكْم ثُمه يُِميتُُكْم ثُمه يُْحيِيُكْم ثُمه إِلَْيِه تُْرَجُعو﴿القرآنية   كاالتي: عنيت (2)﴾نَ َكْيَف تَْكفُُروَن بِاَّلله

 

                                           

شرح: علي محمد علي  ،157الخطبة ،1ط ،4-1 ،ومواعظ ،حكم ،عهود ،وصايا ،كالم ،رسائل ،خطب ،نهج البالغة1) )
 .221ص ،2012 ،العتبة الكاظمية المقدسة ،دخيل

 .28 /اآلية ،سورة البقرة (2)

  

 أَْمَواتًا
 موت)عدم(

 فَأَْحيَاُكمْ 
 والدة)حياة(

 ثُمه يُِميتُُكمْ 
 موت

 )من عالم المادة(

 ثُمه يُْحيِيُكمْ 
 احياء 

 )في عالم البرزخ(

 إِلَْيِه تُْرَجُعونَ 
 احياء 

 )في عالم اآلخرة(



 

 

 

 

 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم( بن أبي طالب مقوالت االمام عليمقاربة الصورة الفنية للفناء بين  3

ؤهم نهم سوف يعاد احياالمادي الحسي، إال أ شيء في هذا الكون متجه نحو الفناء ن كل  أأي  
ِ  ﴿ الىتع، وقال صحاب الفناء الروحيلتكريم أ َماَواُت َوبََرُزوا َّلِله ُل اْْلَْرُض َغْيَر اْْلَْرِض َوالسه يَْوَم تُبَده

ن خالق الكون قادر والموت، والحركة والسكون، أي إاة ،أي التقلب الدنيوي بين الحي(1)﴾اْلَواِحِد اْلقَههارِ 
  .الالهية اإلرادة على فنائه وابداله لتحقيق
ن هناك من يموت ماديًا ويبقى حيًا، إذ إ، خراآل فيبعدم الفاعلية والتأثير  روحيبينما يتمثل ال

ير ممن مات ولهم تأثير فاعل مثل نسان بالذات، فهناك الكثس الفناء المادي نهاية المطاف لإلفلي
اليزال معروفًا بأنه  )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبأعلي بن  اإلمامفنبياء والرموز الدينية والفكرية، صحاب العقيدة واألأ
 ال يزال يؤثر فينا ويدفعنا للثورة، (عَلَيهِ السَّالم)الحسين امل ومثال الشجاعة والبالغة، واإلماملليتامى واالر  بٌ أ

 .ألف وثالثمائة وثمانون عاماً  ذبالرغم من وفاتهما من
ذًا الفناء بشكل عام يتمظهر باتجاهين رئيسين: اتجاه سمو روحي يتمثل بالجانب الخير إ
مور الجيدة، ني نفسه بها بحيث يتجرد من كل األنه ُيفإي أ، واتجاه مادي حسي زائل انحطاط، االيجابي

ته ما بين الصورة الفنية للفناء ، وهذا ما تبحث الباحثة عن مقاربويفنى بالرغبات والحسيات المادية
، والصورة الفنية للفناء المتواجدة )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبعلي بن أ اإلمامالمتواجد بالصياغات البالغية لمقوالت 

بحث عن بنى عميقة تتألف منها ية سواء أكانت صريحة أم مضمرة، لتبالصياغات البصرية بصورة جل
حجم المنظمة على ة المتمثلة بالخط، الشكل، اللون، الملمس، والاإلسالميالتشكيالت البنائية للتصويرة 

ساليب رسم تها مع أتشكالت البنائية، ومقاربلهذه اليقاع، والتكرار، والحركة الحيوية وفق التوازن، اإل
ساليب مما ستكتشفه ناية، والمجاز، وما يرافق هذه األستعارة، الكالصورة البيانية المتمثلة بالتشبيه، اال

لتفعيلها ببنائية الصورة الفنية البالغية، لبناء آليات خاصة من  يانيةالباحثة اثناء تعمقها باألساليب الب
    متماسات ومتقاربات ومتوافقات للصورتين البالغية والبصرية على حٍد سواء. 

 :اؤل اآلتييمكن صياغة مشكلة البحث الحالي بالتسر كذُ ما  وبناًء على
والتصوير  (عَلَيهِ السَّالم)بي طالبعلى بن أ اإلماممقوالت بين لفناء الفنية ل صورلقاربة امُ  ما هي -

  ؟اإلسالمي

 
                                           

 .48/ اآلية ،سورة ابراهيم (1)
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 والحاجة إليه بحثأهمية ال
 تي:تكمن اهمية البحث الحالي باآل

لإلمام  في الصورة الفنية البالغية تهمقاربو  )الفناء(يضع الخطوط الواضحة لفهم مصطلح  .1
 . للتصوير اإلسالمي والبصرية )عَلَيهِ السَّالم(علي بن أبي طالب

لدى سيد البلغاء  والثقافة البالغيةلدى المصور المسلم الثقافة البصرية نواع أيساهم بدراسة  .2
 للفناء بنتاجاتهم الفنية.ا للصور الفنية موتمثيله )عَلَيهِ السَّالم(علي بن ابي طالب اإلمام

( بصورة عامة )الصورة الفنية للفناءيساهم البحث الحالي في تسليط الضوء على  .3
بصورة  (اإلسالميوالتصوير  )عَلَيهِ السَّالم(علي بن ابي طالب اإلمامبين مقوالت  )مقاربتهاو

 خاصة.

إلمام على الحاصلة ما بين مقوالت الفناء ل نوع المقاربةيمثل البحث الحالي محاولة لمعرفة  .4
، وكيفية رسم الصورة البالغية بصورة اإلسالميالتصوير نتاجات و  )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبأبن 

 . بصرية

(، اإلسالميالبالغة والتصوير اإلسهام في التأسيس لدراسات مستقبلية جديدة، تعنى بفني) .5
 لبلورة رؤى ومعطيات فنية وبنائية ُتعنى بهذين الفنين. 

 بينما تكمن الحاجة اليه باآلتي:

االطالع  عن طريقيتيح لدارسي الفن والبالغة والنقاد والمهتمين في ميدان البحث الحالي،  .1
 على نتائج واستنتاجات البحث.

)ُمقاربة الصور تعرف  عبريعمل على رفد المكتبات المحلية والعربية، بجهد علمي وفني يتم  .2
 .(اإلسالميوالتصوير  )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبأعلى بن  اإلمامالفنية للفناء بين مقوالت 

 بحثهدف ال
 معرفة: إلى الحالي بحثال دفهُ ي

والتصوير  (عَلَيهِ السَّالم)بن أبي طالب علي اإلمامللفناء ما بين مقوالت  الفنيةالصورة  ُمقاربةتعرف  -

 .اإلسالمي
 

  حدود البحث
عَلَيههِ  )باي طالابعلاي بان أ اإلماامدراسة )مقاربة الصورة الفنياة للفنااء ماا باين مقاوالت  :عيةحدود الموضو ال

  .اإلسالميوالتصوير  (السَّالم
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 البحث الحالي على اآلتي:يقتصر : انيةـــــــالحدود الزم
 .، وهي مدة جمع المقوالت(*)ه(406 -359اعتمادًا على المدة الزمانية للنصوص البالغية، من) .1
 بالتصويرالخاصة  (ق ه 2000 - 833من ) للتصويرات البصرية، الزمانية مدةالاعتمادًا على  .2

 .اإلسالمي

 : انيةـــــالحدود المك
إلمام علي بن خطب االحالي على دراسة النصوص البالغية لأقتصر البحث نهج البالغة: كتاب  .1

نهج  هفي كتاب إلى آخر نص فيه)فناء( (*)من أول نص فيه)فناء(ومقوالته  (*))عَلَيهِ السَّالم(أبي طالب

 .البالغة

                                           

جمعاات هااذه النصااوص ماان الشااريف الرضااي بهااذه الماادة الزمانيااة، سااتعتمدها الباحثااة نظاارًا لصااعوبة تحديااد زماان اقااوال  (*)
 .السَّالم()عَلَيهِ اإلمام علي بن أبي طالب

(*:)( مسوغات اختيار مقوالت اإلمام علي بن أبي طالب)َعَليِه السَّالم 
الاانص الواحااد التشاابيه فااي ساااليب البيااان فنجااد أويات البالغااة، إذ تتمااازج بنصوصااه علااى مسااتأُتعااد نصوصااه ماان  .1

 واالستعارة والكناية والمجاز، وهذا ما ال يتوفر بباقي النصوص المصاغة من االخرين.
 مفهوم)الفناء( في العديد من مقوالته بكل صوره الفنية، على المستوى المادي والروحي بصورة مباشرة.ذكر  .2
يرساام اإلمااام علااي باان أبااي طالب)َعَليااِه السَّااالم( كلماتااه بصااورة فنيااة ايقاعيااة تتمثاال بااذهن المشاااهد بحيااث ُترتساام  .3

 صرية المرئية. كلوحة بصرية متخيلة، مما يفعل من عملية المقاربة مع الصورة الب
تنااوع موضااوعات اإلمااام علااي باان أبااي طالب)َعَليااِه السَّااالم( باانهج البالغااة، نااذكر منها:)التوحيااد، مااواعظ، التوجيااه  .4

الفنااااء ساااواء أكاااان  واإلرشااااد، وصاااف إلهاااي متساااامي، وتحليااال علماااي للمادياااات والروحياااات...(، وكلهاااا يتمثااال بهاااا
 على الصريحة لسعة المجتمع. ضمنية، ولهذا اقتصرت الباحثة مبصورة صريحة أ

(*)  )مسوغ اختيار مصطلح)الفناء: 
 الحقيقة التي تحدد وجود االنسان وزواله حتمًا.  كونه .1
وجود عالقة بين هذا المفهوم والمعاني الروحية لإلنسان كونه يشير الى التماهي والرحيل عن عالم المادة، كما هو  .2

 يشير الى الزوال والخالص.
المفهوم بحدود الياات الدراساة، إذ وجادت الباحثاة بعاد االساتطالع ان هاذا المعناى لاه وجاوده واعتبااره فاي وجود هذا  .3

 الصياغات االولية، كما يمكن ايجاد معانيه التمثيلية في االشكال الفنية.
للساالوك هااذا المفهااوم فيااه اشااارة كبياارة الااى حقيقااة التعااالي عنااد الماديااات وفااي ذلااك ارتقاااء علااى المسااتوى الروحااي  .4

 السلوك الفني، وهذا ما يمكن ايجاده. أمالتعامل االنساني  االنساني االخالقي سواء بمستوى
البنية الفنية إلشكال الصورة االسالمية تعتمد بشكل وآخر على فلسفة الشاكل االساالمي مان حادس وتجرياد وتبسايط  .5

 وهذه المعاني لها مدخلياتها في المقاربة مع مفهوم الفناء.



 

 

 

 

 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم( بن أبي طالب مقوالت االمام عليمقاربة الصورة الفنية للفناء بين  6

المخطوطات المنفذة في الكتب والمراجع المعتمدة فضاًل عن شبكة االنترنت : اإلسالميالتصوير  .2
)االسراء والمعراج، قصص االنبياء والمرسلين، قصص اهل البيت، مصورات المعارك لمواضيع 
 .الرموز الدينية(، إذ ان مفهوم الفناء يمكن ان يتمثل في هذه المصوراتوالموت، و 

 :البحث تحديد مصطلحات
 (Affinity): الُمقاربةاوالً: 

 :ة  لغ .1

 هُ بَ ارَ اُه ) قَ ُه : َدنَ  -1على أنه " ُيَقاِرُب ُمَقاَرَبًة() َقاَرَب مصطلح  معجم العربي االساسورد في ال

 ،ذا(يقارب كَ  زرعةِ ) ثمن هذه المَ  بَ رَ تَ اقَ  -3 ،د وترك الُمبالغةصَ : اقتَ  مرِ في األ -2 ،ه (أيِ في رَ 

 .(1) "() قارب النهاية ،الثمانين من عمره( بَ قارَ )

 (Artistic Image): الفنية الصورة :ثانياً 
 :لغة   . 1

الشكل كل ما ُيَصوَّر الصفحة  :ُصور وصوَر وُصوَّر" على أنهورد في المنجد مصطلح الصورة . 1

 .(2) ".يقال : صورة العقل كذا أي هيئته.... 

 :اصطالحا  . 2 

عارة أم است سواء في ذلك أن تكون ،" ذلك الكل الفني المكتمل( بأنها غيورغي غاتشفعرفها ) . أ

. فالعالقة بين مختلف جوانب الصورة ؛ أي بين الحس ي والعقلي مثالً  ،(ملحمة كا )الحرب والسالم

إنما تعكس على نحو دقيق ومباشر نمط العالقات بين الفرد  ،؛ بين المعرفي واإلبداعي 

 .  (3)" والمجتمع في كل عصر، كما إنها ترتبط بهذا النمط أوثق ارتباط

                                           

، 1989 ،الروس ،لومالمنظمة العربية للتربية والثقافة والع ،المعجم العربي األساسي ،العربة من كبار اللغويين جماع (1)
  .975ص
ص  ،2000 ،بيروت ،دار المشرق ،28ط ،طبعة جديدة منقحة ،المنجد في اللغة واإلعالم ،مجموعة من اللغوين( 2)

440  . 
سلسلة  في تاريخ الصورة الفنية، ت : نوفل نيوف، مراجعة : سعد مصلوح،؛ دراسات الوعي والفن ،غاتشفغيورغي  (3)

 .  11ص  ،1990 ،الكويت ،مطابع السياسة ،عالم المعرفة



 

 

 

 

 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم( بن أبي طالب مقوالت االمام عليمقاربة الصورة الفنية للفناء بين  7

" مانهج معاين يساتخدم فاي الفان لتردياد  هبَأنَّاورد فاي الموساوعة الفلسافية مصاطلح  الصاورة الفنياة و  . ب

الواقع الموضوعي في شكل َحي ومتعين وحسي يمكن إدراكه بطريقة مباشرة فاي أطاار مثال أعلاى 

 .  (1)جمالي محدد ... "

نتاج ُمباشر للروح التي تقيم الحوار مع العالم، هذا الحوار "بانها  الفنية ويعرف )باشالر( الصور . ج

عند العقل. ويستند )باشالر( لتأييد تلك الرؤية على تلك األعمال الفنية التي الذي يتعذر وجوده 

تشع فيها الروح وليس العقل، على نحو ما يتجلى ذلك في مجال التصوير. بمعنى أن الشعر 

بوصفه روحًا، فأنه يفتح لنا آفاقًا من عالم جديد أال وهو عالم الصورة لنفتح عليه في تكشفه 

تتجسد الروح وتصبح مرئية، والروح بدورها تجدد أحاسيسنا ومشاعرنا، أي  وظهوره. فبالصورة

هناك عالقة حميمة بين الروح بوصفها أصاًل وبين الصورة الفنية التي بدورها تجعل الروح 

 .(2)"مرئية

نمط من الصورة المكتفي بذاته، معبر عن  وعرف )عبد العالي معزوز( الصورة الفنية على انها " . د

نفسه من خالل مقومه الذاتي ومن خالل االشكال وااللوان والخطوط... التي ال تمثل الموضوع او 

الشيء او الواقع، بل تنطوي في ذاتها على قوتها التعبيرية الخاصة، والتي تؤول في نهاية 

 .(3)ما يمكن ان نسميه االيقاع البصري" إلىالمطاف 

 

 (الفنية الصورةمقاربة لـ)التعريف اإلجرائي  .2

بين عالقة فناء الروح بالعالم الخارجي عن طريق البناء البالغي مرة  التشابه والتماثل المتجسد

ى من خالل محتوى بنائية الصورة الفنية البالغية كا)التشبيه، االستعارة، آخر والبناء البصري مرة 

                                           

 ،1985 ،بيروت ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،5ط ،ت : سمير كرم ،الموسوعة الفلسفية ،ب ويودين ،روزنتالم  (1)
 .  114ص 

 ،2010 ،بيروت ،التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ،1ط ،جاستون باشالر؛ جماليات الصورة ،ينظر: غادة اإلمام (2)
 . 160 -157ص

 . 170-169، ص2014، افريقيا الشرق، المغرب، فلسفة الصورة؛ الصورة بين الفن والتواصل ،( عبد العالي معزوز3)



 

 

 

 

 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم( بن أبي طالب مقوالت االمام عليمقاربة الصورة الفنية للفناء بين  8

الحال والمقام،  الجناس، ، التبئير،الصيرورة، االستباق واالسترجاعية، المجاز، التكثيف، الكنا

والحجاج(، ومحتوى بنائية الصورة البصرية كا)الشكل، التكرار، االيقاع، التوازن، مركز الرؤيا، 

    .والحركة(

   
  (vanishing) :الفناءثالثاً: 

 :لغة   .1

  ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَان : إلىتع( في القرآن الكريم بسورة الرحمن، قال فَانورد مصطلح ) .أ 

 َويَْبقَى َوْجهُ َربَِّك ُذو اْلَجالَِل َواإِلْكَرام
 (1). 

 إلى"فنى. الفناء: نقيض البقاء، الفعل فنى يفنى نادٌر،... فناء فهو فاٍن... ضربوا بأيديهم  .ب 

الترسِة لما فنيت ِسهامهم... وتفانى القوم قتاًل: أفنى بعضهم بعضًا، وتفانوا أي أفنى 

بعضهم بعضًا في الحرب. وفنى يفنى فناًء: هرم وأشرف على الموت هرمًا... إذا أخطأه 

الموت فأنه يفنى، أي يهرم فيموت، البد منه إذا أخطأته المنية وأسبابها في شيبته وقوته. 

 (2)الكبير فاٍن." ويقال للشيخ

 اصطالحا : .2

فيكون حدوثها )مادة األفالك( على سبيل  " :فناء: تالشى الوجود. قال )ابن سينا( " .أ 

". او هو "من أعلى آخرشيء  إلىاإلبداع ال على سبيل الفناء، ال على سبيل الفساد 

 . (3)".مقامات الصوفية، يمحى به العبد في الرب، وتغيب هويته

. والفناء  هو التالشي بالحق، والبقاء هو الحضور مع الحق " من أنه )الخراز( ويعرفه .ب 

 .(4) زوال والبقاء نعت الوجود من حيث جوهره

                                           

 . 28-27 اآليتان/ ،الرحمن( سورة 1)
 .    3477ص ،تب  ،مصر ،دار المعارف ،ل( -المجلد الخامس)غ ،لسان العرب ،( ابن منظور2)
 .   513ص ،م1998 ،القاهرة ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،المعجم الفلسفي ،( مراد وهبه3)
 .215ص ،2018 ،بغداد ،دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر والتوزيع ،1ط ،حكمة الروح الصوفي ،( ميثم الجنابي4)



 

 

 

 

 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم( بن أبي طالب مقوالت االمام عليمقاربة الصورة الفنية للفناء بين  9

 فاألولالزوال بين ما هو مادي وما هو روحي.  إلىالفناء يشير  وجدت الباحثة ان مفهوم

متعلق بزوال البدن مع بقاء الروح والثاني متعلق ببقاء البدن وتماهي الروح والمتعلق في هذه 

الدراسة هو وجود الروح مع وجود البدن اال ان الروح متماهية، اال ان معنى الزوال المتمثل 

بالعدم اي رحيل البدن يبقى كمفهوم يتداركه العقل البشري كحقيقة يمكن من خاللها انشاء 

كذلك ان نجده من خالل سياقات البناء البالغي المقالية،  لوك انساني معين. وكل ذلك يمكنس

، لذلك يبقى مفهوم الفناء البالغية تمثل فيه االلفاظ والمعانيسياقات البناء البصري الذي ت

  كمحدد للصورة الفنية التي تم تعريفها اجرائيًا.



 الفصل الثاني
 
 

  المبحث االول/ ماهية الفناء

 والنص البالغي النص بين الفنية الصورة/ لثانيالمبحث ا

 االليات...التواصل...المشتركات...البصري                   

 / ثالثالمبحث ال

( السَّالم َعلَيه  )طالب أبي بن علي اإلمام: االول المحور

 لديه المقول آلليات والبالغية األدبية الخصائص.. سيرته

 اإلسالمي التصوير: الثاني المحور



 المبحث االول/ ماهية الفناء 

 المادي والروحي في االنسان بوصفه مدخالً لمفهوم الفناء

  بين الموت الجسدي والحياة الروحية الفناء

 طريق للفناء المعنويرادة اإل

 

 الفناء  ذخائر النفس لمالقاةاواًل: 

 مقام التوبة .أ 
 االخالص في العبادة .ب 
 اماتة الشهوات .ج 
 الثبات في التغير .د 
 خالقاأل .ه 
 الزهد  .و 
 حساناإل .ز 
 

   الفناء نتائج ثانيًا:
 االشراق .أ 
 الكمال .ب 
 التجرد .ج 
 السعادة الحقيقية .د 



 |10 

 

 10 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(مقاربة الصورة الفنية للفناء بين مقوالت االمام علي 

 ماهية الفناء/ األولالمبحث 

ة عبر العصور في مختلف المجاالت الفلسفية والدينية ستعمليعد الفناء من المصطلحات الم  
لحياة والموت، الليل يرتبط بشكل وثيق بالثنائيات الحياتية مثل )المادي والروحي، ا وهووالعلمية،  واالجتماعية
بعضها عد وغيرها من المصطلحات ذات االرتباط الوثيق به، والتي ت  ( سود، الخير والشرواألبيض والنهار، األ

ام ومقاربة بشكل ع اإلسالميمعنى الفناء في الفكر تمامنا على ننا سنصب اهال أإرادفات لهذا المفهوم، م  
 .اإلسالميوكذلك التصوير  بشكل خاص )عَلَيهِ السَّالم(علي المفهوم مع مقوالت اإلمام

   لمفهوم الفناء دخلا مبوصفه  اإلنسانالمادي والروحي في 

 يسمونه في الفلسفة روحيو وهذا االمتياز ذو بعدين مادي  ،كافة المخلوقات من سائر اإلنسان يتميز
إذ يقوم تفكير "، يسمى في علم النفس باسم الرغبات أو الغرائزو  ())الروح(ومرة أخرى الجسم: مرة

وأرقام ال على ذواتها المادية المجسمة او صورها )على معاني االشياء او ما يقابلها من ألفاظ اإلنسان
معنوي البعد ال فضاًل عن ،البعد الحيواني لإلنسانب اإلسالمي نافيسمى في األخالق والعر بينما  (1)"الذهنية

ركب من الروح والجسم. م   اإلنسانإن  :القلذلك ي   ، فقد تعددت االسماء لشيء واحد،جانب ملكوتي الذي يعد
يجري  اإلنسان، وان ارتقاء وتكامل قلب والصدر جميعها ذات معنى واحدالعقل والروح والوجدان األخالقي، ال

مادي ال هما: عدينألنه يمتلك ب   ؛فقط اإلنسانالتكامل موجود في عالم الخلقة باسم فعن طريق هذا التركيب. 
 المعراج يقول فيها: إلىفي سفره  )َصلَّى اهلل َعَليِه وآله َوَسلََّم(عن النبي األكرم  قد رويو  ،ضدين من يتألففهو  الروحيو 
النار،  إلىرأيت ملكًا في ليلة المعراج، كان نصفه من النار والنصف اآلخر من الثلج، الثلج لم يكن يسري "

مخلوق مركب من عنصرين، مادي يموت ويفنى  اإلنسانف. (2)"نحن خير مثال لهاو  ،الثلج إلىوكذلك النار 

                                                           

()  إن اإلنسرران مركررب مررن جسررم وروح، ومررا البرردن إال بمثابررة محررل تحررل فيرره الررروح، ثررم بررللررروح ثالثررة اتجاهررات: األول: يقررول
تتركه عند الموت، أو على حد تعبير )أفالطون(. البدن سجن للروح، تنطلق منه عنرد المروت، وهرذا هرو مرذهب )أفالطرون(. 

لظل لإلنسان، وهذا الشبح أو الظل يفر من البدن عند الموت. وهذا الرأي والثاني: يقول أن الشخص هو نوع من الشبح أو ا
نجررده عنررد بعررض آبرراء الكنيسررة مثررل )ترتليررانوس( وبعررض الروحررانيين المعاصرررين. والثالررا: القررول بوجررود نرروع مررن العقررل فرري 

فروديسري والفرارابي وابرن سرينا وابرن الروح هو العقل الّفعال، وهو وحده الجزء الخالد في اإلنسان، وهذا هو رأي )اإلسكندر اال
رشد(. أمرا )أرسرطو( يقضري بفنراء الرنفس مرع فنراء البردن؛ ألن الرنفس صرورة البردن، والصرورة توجرد مرع هيوالهرا، وتفنرى بفنراء 

-467، ص1429، الناشررر ذوي القربرري، قررم، 2، ط1، جموسووو الفلسفسووساللمزيررد ينظررر: عبررد الرررحمن برردوي،  هيوالهررا.)
468  .) 

 .334، ص2001دار القلم، بيروت،  ،أصولل فملفلنسس، أحمد عزت راجح (1)
، بيرررروت، دار الرسرررول االكررررم -، ترجمرررة: لجنرررة الهررردى، دار المحجرررة البيضررراء1، ط2،ججهووواللفلووونسسمظررراهري، حسرررين  (2)

 .34-33، ص1993
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 مادية إال أنها ، ومع أنها الالروح، وأن الروح توجد في الجسد وهو الجسد، وال مادي ال يموت وال يفنى وهو
 . (1)، وهي العنصر الخالد فيهجوهر له كيانه

بإمكانره أن  اإلنسرانمرادي، فالروحري و ال :همرا الروايرات تككرد بعردين لإلنسرانفضاًل عن ثم أن اآليات 
، عن تأدية الخير فيقع فري المحظرورلف يوازن بين الروح والجسد، فيكدي دوره على الوجه األكمل، أو أنه يتخ

اَها  فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَهاا ﴿هذه الحقيقة بقولره: ذكر  الكريم القرآن جاء فيولقد  وقرد   (2)﴾لَونَْفٍس َوَما َسوَّ
فملرفئوللوفلعلوللسوائ لفلع"] :)َصلَّى اهلل َعَليِه وآله َوَسرلََّم(الشهوات إذ قال إلىبأنها تنصاع  ورد وصف النفس في حديا شريف

 هنرررا م قترنرررًا بالحسرررية فررري عمليرررة التشررربيه الحسررري البليررر للتشررربيه البليررر   وقرررد ورد التصررروير ،"وفلووونسسلنووورو 
 اإلنسررانعلررم  )َصررلَّى اهلل َعَليررِه وآلرره َوَسررلََّم(فقررد شرربه، ، أي ذ كرررت المشرربهات والمشرربهات بهررا معرراً فهررذا تشرربيه مفررروق ،المفررروق

 إلرررى هم علرررى المنرررزل الوسررريع والمرعرررى المريرررع؛ الن العلرررم يأخرررذ بصررراحبهبالرائرررد الرررذي يتقررردم امرررام الحررري فيررردل
 ألنهرراهررا وقفررت؛ جرييررد أر ذا إ ألنهرراة؛ نفس بالدابرر، وشرربه الرر-مكرران الغوايررة-يالمنرراجي، ويعرردل برره عررن المغرراو 

)عَلَيههِ  علي اإلماموقال  ،ولكن النفس تميزت بالتثاقل ،فالمشبه مجرد والمشبه به حسي ،(3)[مراشدها تتقاعس عن

الرنفس بأبعادهرا عرن اكررام  )عَلَيههِ السَّهالم(  علري اإلمرامفقررن  ،(4)"ُرمو ل فهونلنسسونلتانو ل فهونلهوهوف نمو ل " السَّهالم( 
 تسرتعليعندما وبها يحط المرء من مكانته  ،مكان الرغبات والغرائزمارة هي اإلالنفس ف ،-وان قوية -الشهوات

ان  لإلنسانينبغي  ؛ لهذا الواالصالحيملك القابلية األخالقية في عملية االختيار  اإلنسان نإأي  ،على الروح
القمرة فري  )عَلَيهِ السَّالم(واهل بيته )صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ(النبي محمدبل   فقد. حفاظًا على شرفه ،يستجيب لدواعي الشهوة

قهموال وللأمورالموال" )عَلَيههِ السَّهالم(  علري اإلمرام يقرول ،حتميرة الفنراء إلرىالمنتهري  ،جسردالو  روحالرعملية التوازن برين 
، ال فررري جسرررده ووجررروده مرررن العلرررم والعمرررل فيمرررا يمكرررن أن يقدمررره لإلنسرررانية اإلنسرررانأي أن قيمرررة  (5)"هنسووونن
   .؛ الن ذلك مقياس فضلهالمادي

السالكين حوافز وعيهم األخالقي العملي )السلوكي( من قيم اإلسالم والرسالة من استمد كثير 
 وصفهامبدأ الزهد واإلرادة المجردة، ب على هذا االمر انعكسو  ،بلوغ ما أسموه بدرجات التوحيدلالمحمدية 

وأكدوا أنها  ، خلود النفس()أنكرت المذاهب الماديةبينما  الكيان الالمرئي الذي يتحكم في كل ما هو موجود.
تتالشى حالما يموت الجسد. وقد لخص )أفالطون( آراء هذه المذاهب في بداية محاورته )فيدون( قبل أن 

                                                           

 .         336، ص2000القاهرة، ، مكتبة مدبولي، 3، طفلمعجملفلهاملللمصطفنا لفلسفسساعبد المنعم الحفني، ينظر:  (1)
 .            8-7 /سورة الشمس، اآلية (2)
، تيحمرد الزينري، منشرورات مكتبرة بصرير ، تحقيرق وشررح: طره مفلمجوااف لفلنووهوا، ي نظر: محمد بن حسرين الشرريف الرضري (3)

 .34د.ت، صقم، 
، شررح: علري محمرد دخيرل، 443، الحكمرة 1طل،4ج،لنهجلفلوالغا؛لخطب،لرسائل،ل الم،لوصواها،ل هوول،لن وم،لومووف  ل(4)

         .714ص ،2012العتبة الكاظمية المقدسة، مطبعة 
         .616ص ،المصدر السابق نفسه (5)
() .)الماديين على رأسها المذهب الذري عند )لوقيبوس وديموقريطس وأبيقور 
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عند  روحمن الممكن جدًا أن ال" : أنهم يقولون ألنفسهم:تيحو اآلعلى الن روحيورد حججه على خلود ال
مفارقتها الجسد، ال يبقى لها أثر في أي مكان، وباألحرى يمكن أن تفسد وتفنى في نفس اليوم الذي يموت 

وتذهب هكذا . وحالما تنفصل عن الجسد، من الممكن أن تخرج منه لتتبدد كنفخة ريح أو دخان، اإلنسانفيه 
مراتب التفكر به الذي تكون  نآما مع القر وهذا الرأي يتنافى تما .(1)"ثر في أي مكانأوتطير، فال يبقى لها 

يجد حينئذ اال  غير متناهية، تبتدئ من الفكر، ثم الشوق، ثم الحب، ثم االنس، ثم االستغراق، ثم الفناء، فال
 .(2)"وفيه ما رأيت شيئًا إال رأيت اهلل قبله وبعده":)عَلَيهِ السَّالم(علي اإلماماهلل عز وجل، كما قال 

ية اإلنسران روحبرأن الر[القرول ن أل ؛دينية هي في األصل دواع   روحاالعتقاد في خلود الومع أن دواعي 
مررياًل طبيعيررًا  اإلنسررانن فرري إإذ " ونفسررية ،القررول بأنهررا ال تفنررى بفنرراء الجسرردوفعلهررا يتضررمن  ،مسررتقلة بوجودهررا

الحيراة الدنيويرة، فالبرد مرن حيراة إذ ما أكثرر مرا يشرقي الصرالح ويرنعم الطرالح فري وأخالقية ، أساسيًا للبقاء دائما
بديررة باقيررة ال أخرررى حيرراة أ هتبعررتالفنرراء المررادي يجررب ان . ف(3)]"أخرررى تتحقررق فيهررا العدالررة وتكررون رادعررًا قويرراً 

 .تفنى
اهلل سربحانه  والتري أرادقريم الفضريلة  إلرىيصرل فيهرا  صرعوديةارة حركة ت ،في حركة مستمرة اإلنسانف 

وأ خرى حركة نزولية يصربح فيهرا أرذل  (4)﴾فِي أَْحَسِن تَْقِويمٍ  اإلنسانلَقَْد َخلَْقنَا  ﴿له من خلقه في احسن تقويم 
ي فري الردنيا نفرافهرو برين صرراع الرروح التري  ترأبى المكروا مرع الجسرد ال (5)﴾ثُمَّ َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِلِينَ  ﴿الخلق 

ْرِضيَّةا  إلىاْرِجِعي  ﴿بعد الممرات  إِنَّ ل﴿ وراء الشرهوات التري تعمري بصريرته وبرين االنجررار (6)﴾لَربِِّك َراِضيَةا مَّ

يَن َن يَْعقِلُااونَ  ِْ ِ الْلااْم اْلاابُْيُم الَّاا نااَد صَّ َِ  ِِّ َوا ن و . (7)﴾لَشاارَّ الاادَّ لرريس لرره عقررل أو فكررر وقررد مررات " الررذي اإلنسررانا 
لررو اسررتطاع و . (8)"اخرررمررن أي شرريء مضرراره لنفسرره وللمجتمررع أكثررر  فررإنالجانررب المعنرروي فيرره وقضرري عليرره 

، وأن يتغلررب البعرد المعنروي علرى البعرد المرادي يسرتطيع أن يصررل يسريطر علرى هرذا البعرد المرادي" أن اإلنسران
 . (9)"أي مكان يشاء إلى

                                                           

 .        166، ص2002، مكتبة األندلس، ليبيا، لرفسا لفيلفلمه افهاهلهالوفلنسس( جعفر حسن الشكرجي، 1)
، بيروت ، مكسسة االعلمي للمطبوعات، 1، طالشيخ طاهر السالمي: ، تحقيق1م، مسنللفالمامل في)ع(، يچحسن القبان (2)

 .150، صه1409
عفرر حسررن . نقرراًل عرن: ج131-129، ص1966، دار المعرارف بمصرر، القراهرة، فلطوهعوالومووالوعوللفلطوهعووا( يوسرف كررم، 3)

 .       154صمصدر سابق، الشكرجي، دراسات في الميتافيزيقيا والنفس، 
 . 4 /، اآليةتينسورة ال (4)
 . 5 /، اآليةتينسورة ال (5)
 . 28 /، اآليةفجرسورة ال (6)
 . 22 /سورة األنفال، اآلية (7)
 .41، ص، مصدر سابق2،ججهاللفلنسسمظاهري، حسين  (8)
 .38ص ،نفسه ( المصدر السابق9)



 |13 

 

 13 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(مقاربة الصورة الفنية للفناء بين مقوالت االمام علي 

واآلخر، الظاهر والباطن، الهادي العطوف  األولين في محبة اهلل، ان اهلل نافمتفالسفة الروح الليرىو 
 أنمن وفق هذه القاعدة  على ونالرحيم، العالم بكل شيء، ال إله سواه مهما تعددت األسماء واللغات. وينطلق

غاية واحدة مهما اختلفت األسماء واألزمان والديانات، قانونهم المحبة  إلىكل األديان هي طرق متعددة "
نكاروالفناء في اهلل  قبل على اآلخرة وهو متعلق ستطيع أن يال ي اإلنسانف. (1)"الذات، وال خضوع إال هلل وا 

ل .نهما ال يجتمعان، كما الكفر واإليمانألبالدنيا؛ 
 والفعل التي ت عرف باألثر تتمثل بالروحمعنوية  الماديةو  ،مادية، وهي جسمه]: )*(لكل فرد شخصيتانف
، وعليره يرتحكم برالفرد نوعران ويعقرل. ويررى ويسرمع، ويحرزن ويفررح. يحرب ويكرره اإلنسرانبهرا يحرس و ال بالعين 

؛ ي، والثراني يررتبط برالروح الباقيرةنفرايرتبط بالجسرد ال األولفرئيسان من الفناء وهما )الفناء المادي والمعنوي(، 
 ،تعررالىسرربحانه و  حتميررة المرروت ويبقررى الثرراني الرتباطرره بررالحق إلررى األول، لينتهرري سرررار الكررونأَ كونهررا ترردرك 

و هَّاُللَلْهَس  ل ":)عَلَيهِ السَّهالم(  ليع اإلمامقول ي ،فالْللَمعَللَ اْلوُمَعاَهَنا للفلرَّ بُللَفَللْللْوَصار  لفْلَعْلولُللَهُغو  للَوالَللَأْتَفَهوا،لفْلُعُهوو ُللَ ْ ذ 
ِِ  ﴿:تعرالىالجرانبين المرادي والمعنروي، قرال فرالفرد السرعيد مرن يسرتطيع التوفيرق برين . (2)[" فْسَ ْنَصَننُللَم  ل َواْبتَا

ُ الدَّاَر  ِِ اْلفََسااَد فِاي اأْلَرْ فِيَما آتَاَك صَّ ُ إِلَْيَك َوَن تَْبا ِض اْْلِخَرةَ َوَن تَنَس نَِليبََك ِمَن الْدْنيَا َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن صَّ

َ َن يُِحْب اْلُمْفِسِدينَ   (3)﴾إِنَّ صَّ
 

الموتبين الفناء 
()

  الجسدي والحياة الروحية 

أَْينََما تَُيونُوا يُْدِرُكُيُم اْلَمْوُت َولَْو ﴿:تعالىالموت امر حتمي يأتي على كل مخلوق في هذِه الدنيا، قال 

 المروت قرائاًل: إلرىالحيراة التري البرد أن تركول  )عَلَيههِ السَّهالم(  علري اإلمرام، وقرد وصرف (4)﴾...ُكْنتُْم فِاي بُاُروٍ  ُمَيايََّدةٍ 
 .(5)واآلخرة يقظة، ونحن بينهما اضغاا أحالم" الدنيا حلم"

رادي نيمعنيررلمرروت لنَّ إذ إ لررذلك  ؛برره إحيرراء الررنفس بإماتررة الشررهوات يقصرردالموت اإلرادي فرر ،طبيعرري وا 
ممارسة  اإلنسانن حياة إ": مت باإلرادة تحس بالطبيعة، وقال )سقراط(:قائالً أوصى )أفالطون( طالب الحكمة 

                                                           

 .   19، ص2007، دار الشكون الثقافية العامة، بغداد، 1، طففسسالفل صوف( عبد القادر ممدوح، 1)
للمزيررد ن مررن ينكررر الشخصررية الالماديررة، ينكررر األديرران واألخررالق بحكررم البديهررة؛ ألن الفرررع يسررقط حتمررًا بسررقوط األصررل. إ )*(

 .189ص  ،1992ايران، ،، الناشر بيك فدك1ط ،ففسسالفألخال لفيلفإلسالممحمد جواد مغنية،  ينظر:
 .   673، صمصدر سابقل،4ج،لنهجلفلوالغا؛لخطب،لرسائل،ل الم،لوصاها،ل هول،لن م،لوموف  ( 2)
 .77 /سورة القصص، اآلية (3)
()  الموت: هو عدم الحياة، أو هو تعطل القوى عن أفعالها. وترك الروح استعمال الجسد. والموت كيفية وجودية ال يتصور

إال فيما له وجود، وهو أنواع: طبيعي. واختياري، والطبيعي يقال له األجل المسمى، وهو يرتبط بالفناء كحد لوجوده. )للمزيد 
 (.851، مصدر سابق، صهاملللمصطفنا لفلسفسسافلمعجملفلينظر: عبد المنعم الحفني، 

 .         78، اآلية/سورة النساء (4)
 .31، ص2007، دار الكتاب العربي، بغداد، 1، ط10،جهرحلنهجلفلوالغا( ابن ابي الحديد المعتزلي، 5)



 |14 
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 اإلمرراملقرد قرال  (1)"ألنره يعرري دائمرًا أن عمرره. ينرتقص باسررتمرار ؛للمروت، وحيراة الفيلسروف موجهررة نحرو المروت
 فهنررا  (3)"أجلرره إلررىخطرروة يقطعهررا  اإلنسررانَنفررس  يتنفسرره "فكررل  (2)"أجلرره إلررىنفررس المرررء خطرراه " )عَلَيهههِ السَّههالم( لرريع
فعليه االتجراه صروب  اً محدد اً له عمر  ألن ،أجله( من حيا ال يعلم إلىالمشبه)نفس المرء( والمشبه به) خطاه "

وأن يعررذب نفسرره عررن طريررق المجاهرردة  ،أثنرراء الحيرراة فرري أن يميررت شررهواته اإلنسررانفعلررى  (4)"الخيررر فرري افعالرره
 ن المرروت ملهررم الفالسررفة، ونقطررة البرردءإ ل: اقرروالرياضررة والزهررد فرري الحيرراة، وبهررذا يررتم تحقيررق الخيررر. ولهررذا ي  

فرري الجسررم سررجينة، والجسررم يسرريء إليهررا كررل  روحالرر ان (*)أسررطورة الكهررف(قصررة ) فرري ذكري ررو  ،وغايررة الفلسررفة
اإلسرراءة، والخيررر إذن فرري الررتخلص منرره، أي فرري إماتررة الشررهوات واالنصررراف انصرررافًا تامررًا عررن كررل مررا يتصررل 

 .(5)بالجسم
هرو  طريق الخير إلى السالكالموت عند ف ،فيه وجهة نظر متكاملة دمّ قَ ت  ولكن الدين هو الوحيد الذي  

الفنراء وهرو  بهرداه ن مرات عرن هرواه فقرد حيرافمر ،الحجاب عن أنوار المكاشفات والتجلي، وهو قمع هوى الرنفس
ناَك ِغاَااَءَك فَبََلاُرَك ل﴿ تعالىعنه القرآن الكريم بقوله  وقد عّبرَ ، الروحي ََ ا فََيَياْفنَا  َْ ْن َه لَّقَْد ُكنَت فِي َغْفلٍَة مِّ

الرروح والتري تسرتقر بعرد المروت. أمرا فري النعريم " الموت هو موت الجسرد الرذي يحتروي علرىف .(6)﴾اْليَْوَم َحِديٌد 
بديررة مررن الحيرراة األ سرراويي   الفنرراءف .(7)"فرري هررذا العررالم اإلنسررانأو فرري الجحرريم. ويعتمررد هررذا األمررر علررى سررلوك 

ذلررك  إلررىشررير أ  وي مكررن أن  .اإلنسررانفهررو مرروت ارادي ولكررن مرروت للشررهوات ال مرروت لماهيررة  ،اماتررة الشررهوات
  اآلتي: شكلبال
 

 
 
 

 

 

                                                           

          .852-851، مصدر سابق، صفلمعجملفلهاملللمصطفنا لفلسفسسا( عبد المنعم الحفني، 1)
          . 16ص ،ه1412 ،قم ،دار الذخائر ،1ط ،4ج ،تحقيق: الشيخ محمد عبده ،نهجلفلوالغا (2)
 .         الصفحة ذاتهانفسه،  المصدر (3)
 .         50، ص 2018، مطبعة شركة المارد، النجف االشرف، فأللفءلفلوالغيلفيلفلنلهثلفلهرهفصباح عباس عنوز،  (4)
 وهي القصة التي ذكرها افالطون، وال تمثل قصة اهل الكهف المذكورة في القرآن الكريم. (*)
 . 181-180، صمصدر سابق ،1، جموسو الفلسفسسان بدوي، عبد الرحمينظر: ( 5)
  .22 /اآليةسورة ق،  (6)
، 2007 القررراهرة، المصرررية العامرررة للكترراب،، تعريرررب وتحريررر: سرررعد الفيشرراوي، الهيئرررة فلمعجووملفلعفمووويللفمع لووولف لفللهنهووا (7)

 .         164-163ص

 حياةال

 طبيعية ارادية

 الموت

 طبيعي

 مادي

 ارادي

 روحي

 فنــاء
 أماتة  

 الشهوات

 ( يبين الفناء بين الحياة والموت1)شكل
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 15 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(مقاربة الصورة الفنية للفناء بين مقوالت االمام علي 

اةِقَااةُ اْلَمااْوِت ثُاامَّ إِلَْينَااا تُْرَجُعااونَ  ﴿: تعررالىاالسررتعداد للمرروت، قررال  يجررب ذنإ َِ علررى ف ،(1)﴾ُكااْل نَْفااٍس 
رردَ  تَررَذكَّرَ  َمررن  ": )عَلَيهههِ السَّههالم(  علرري اإلمررامقررال المرركمنين االسررتعداد للمرروت،  ررَتَعدَّ  السَّررَفرِ  ب ع  أي مررن تررذكر سررفر  (2)"اس 

ر، أن يعرف أن حقيقة وجوده في هذه الدنيا هي امتحان واختبا اإلنسان. وعلى الروحي الموت استعد له بالزاد
. الفنرراء الروحرريلممارسررة  تعررالىولرريس إال اهلل أهررل النخررراط السررالكين إليرره  ،هرري مررن أجررل معرفررة اهلل وعبادتررهو 

)عَلَيههِ  الرضرا  اإلمراموقرال  (3)بالموت والفنراء"فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده ": )عَلَيهِ السَّالم( علي اإلمام قال

تعلرم م  ،؟ هري العزيمرة علرى مرا يشراءتعلّرم مرا اإلرادة ،هري الرذكر األول؟ .. يا يونس تعلم مرا المشريئة ." السَّالم(
، "فكررررران المشررررربه)القدر( مفرررررردًا، وكررررران المشررررربه (4)"القررررردر؟ هررررري الهندسرررررة ووضرررررع الحررررردود مرررررن البقررررراء والفنررررراء

 ،(5)مفردًا أيضًا غير مركب...وحمل االداء البياني التشبيهي هنا وظيفرة تعليميرة ارشرادية للمتلقري" به)الهندسة(

قرد رصررد ل ،أن يفهرم الحردود المترتبرة عليرره مرن البقراء ليصرل حردود الفنراء الترري ت عينره فري اآلخررة اإلنسرانفعلرى 
ألن الحيراة  ،الصرفاء والنقراء العبردسلوك إليه، فيكتسب  يقربُّهفيما  العبدفي خلقه كل ما يمكن أن يعين  الخالق

...لَوَ ُضر للَ ُغر ل" بقوله في صفة الدنيا  )عَلَيهِ السَّالم( علي اإلمامالدنيا رحلة قصيرة عّبر عنها  لفلل ْنَهالَأْتلَللَوف   َّللَوَ ُمر 
ومْللَصواحَللإ ذْللَنف ووفلُتومْللَوْهَنوالَ َرْ ب ل الردنيا ألنهرا  إلرىعردم الركرون  )عَلَيههِ السَّهالم(   اإلمرامإذ أراد  (6)"َفواْرَ َنُفوفلَسوائ ُلُهمْللو ه 

  )عَلَيههِ السَّههالم( ألنرره  ،فهري غيرر باقيررة فاللبيرب مرن أخررذ العبررة ،رضررالضررر وبعررد ذلرك ت االغررور ومررن نتائجهرملرك ت  
فهنرا  ،وأعلمهرم وصرول النهايرةالسرائق  بهرم صراح وصرل محطرة ذااوصف حال أهل الردنيا كمرن ركرب مركبرًا فر

 .كناية بصفة معنوية
أو أنها  ،التخلي عنهاو مبني على االنقضاء مجبر على استقبال اللحظة،  هزمن هالك؛ ألن اإلنسانف 

وما يعنيه هذا التوصيف أنه ال  ،الصورة األخرى عن كائن الهالك هو أنه كائن الم ضي"رف ،هي المتخلية عنه
ضي يعني أن كل ضيه الخاص، كما هو الشاهد الوحيد عليه. الم  يوجد إال في م ضيه. الذات هو موضوع م  

ال تموت  روحالن إذ إ ،االيمان بحتمية الموتالبد من أي  ،(7)"ما هو آت، أو صائر اآلن، محتوم لالنقضاء
ى مصيرها الخلود والثاني الفناء. األولستقاًل عن مصير البدن، فم   روحبموت البدن ووجب أن يكون مصير ال

يَن قُتِلُوا  ﴿لتعالىبقوله لن انعدام الروح وانعدام إدراكهادل على أن الموت ليس عبارة عستوي   ِْ َوَن تَْحَسبَنَّ الَّ

نَد َربِِّهْم يُْرَزقُوَن  َِ ِ أَْمَواتاا بَْل أَْحيَاٌء  يَن لَْم فِي َسبِيِل صَّ ِْ ُ ِمن فَْضلِِه َويَْستَْبِيُروَن بِالَّ فَِرِحيَن بَِما آتَاُهُم صَّ
                                                           

 .57 اآلية/ العنكبوت،سورة  (1)
 .673، صمصدر سابق، 282الحكمة ،ل4-1،لجنهجلفلوالغا؛لخطب،لرسائل،ل الم،لوصاها،ل هول،لن م،لوموف  ( 2)
 . 78ت، ص د.النجف االشرف،  -لمطبوعات، بيروت، مكسسة االندلس لمسا هحلفلجنا عباس القمي،  (3)
 .157ص ،ه1363 ،طهران ،دار الكتب االسالمية ،5ط ،1ج ، فصوللفل افي ،الكليني محمد بن يعقوب (4)
 .         50، مصدر سابق، ص فأللفءلفلوالغيلفيلفلنلهثلفلهرهفصباح عباس عنوز،   (5)
 .706، صمصدر سابق، 409الحكمة ،ل4،لج هول،لن م،لوموف  نهجلفلوالغا؛لخطب،لرسائل،ل الم،لوصاها،لل(6)
، برررراريس -والعشرررررين، بيررررروت، مركررررز اإلنمرررراء القررررومي، السررررنة الثامنررررة فلس وووورلفلعرووووويلفلمعاصوووورمجفووووال ،مطرررراع صررررفدي (7)

  .17، ص2007شتاء
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 16 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(مقاربة الصورة الفنية للفناء بين مقوالت االمام علي 

لَْيِهْم َوَن ُهْم يَْحَزنُونَ  ََ ْن َخْلفِِهْم أَنَّ َخْوٌف  تغير هو على أن الموت  تدلاآلية القرآنية  هفهذ. (1)﴾يَْلَحقُوا بِِهم مِّ
 فرة، باقية بعد فناء الجسد.أم كاحال فقط، وأن األرواح سواء أكانت مكمنة 

فمنره المروت ألوانرًا  وقرد رأى بعرضهرا بالهردى ئإحياوضررورة ع هوى الرنفس، قم إلىفالموت هو إشارة  
ه ينررّور البرراطن ممارسررة الجرروع ألنرر إلررىإشررارة  (أبرريض)"مخالفررة الررنفس. ومنرره مررا هررو إلررىإشررارة  (أحمررر)مررا هررو 

لربس المرقعرات التري ال قيمرة  إلرىإشرارة  (أخضرر)ومروت  من ماتت بطنه حييت فطنته.إذ  ويبّيض وجه القلب
 .(2)"ه بالءوصفل أذى الخلق، والنظر إليه باحتما إلىإشارة  (أسود)وموت  ،قناعةلها، والخضار صفة ال

 والمروت الكرافر، وجّنرة المركمن سرجن الردُّنيا": قرال )َصرلَّى اهلل َعَليرِه وآلره َوَسرلََّم(عرن رسرول اهلل في وصفه للمروت و 
 : صرف لنرا المروت، فقرال: )عَلَيههِ السَّهالم(  لإلمرام علريقيرل و  .(3)"جحريمهم إلرى هركالء وجسر جّناتهم إلى هكالء جسر

مررا " مررا بشررارة بعررذاب األبررد، وا  علررى الخبيررر سررقطتم، هررو أحررد ثالثررة أمررور يرررد عليرره: إمررا بشررارة بنعرريم األبررد، وا 
فري هرذا  قرالف  )عَلَيههِ السَّهالم(  الحسرن برن علري اإلمرام امرا .(4)"تحزين وتهويل وأمر مربهم ال يردري مرن أي الفررق هرو

َظم  " :األمر ِمنينَ  َعلى َيِرد   س رور   أع  َظم   األَبِد، َنعيم إلى النََّكدِ  دارِ  عن   ن ِقلوا إذ   ال م ك   الكراِفرينَ  َعلرى َيرِرد   ث بور   َوأع 
فمرا المروت إال قطررة تعبرر بكرم ": )عَلَيههِ السَّهالم(  الحسرين اإلمرامقرال و . (5)"َتن َفد   َوالَ  َتبيد   الَ  نار   إلى َجنَِّتِهم   َعن   ن ِقلوا إذ  

قصررر ومررا هررو  إلررىيكررره أن ينتقررل مررن سررجن  فررإيكمالجنرران الواسررعة والنعرريم الدائمررة  إلررىعررن البرركس والضررراء 
 صررف لنررا المرروت  السَّههالم()عَلَيهههِ لصررادقمررام اإللقيررل و  .(6)"سررجن وعررذاب إلررىألعرردائكم إال كمررن ينتقررل مررن قصررر 

ِمنِ " فقررال: ررك  َلَررم   التََّعررب   َوَين َقِطررع   ،ِلِطيبِررهِ  َفَيررن َعس   ،َيَشررمُّه   ِريررح   َكَأط َيرربِ  ِلل م  ررعِ  َوِلل َكرراِفرِ  َعن رره ، ك لُّرره   َواأل  ، َكَلس  َفَرراِعي   األ 
  المرسل لوجود االداة.، فالصور هنا حسية رسمت بالتشبيه (7)"َأَشدَّ  َأو   ال َعَقاِرِب، َوَلد غِ 

ِ َن نُِرياُد ِمانُيْم َجاَزاءا َوَن  ﴿ بأكمل صوره باآلية القرآنيرةالموت االرادي يتمثل و  إِنََّماا نُْاِعُمُياْم لَِوْجاِه صَّ

ا  فاطمرةو  علري اإلمرامحيرا كرانوا صريامًا جمريعهم ) (وَسَهلَّمَ   صَهلَّى اهلل عَلَيههِ وآلهه   ) النبينزلت بحق أهل بيت التي  (8)﴾ُشُيورا
أسرير ومسركين  إلرىدقهم بمرا كرانوا يريردون أن يفطرروا بره لتصّ  (سالم اهلل عليهم أمجعني)الحسين(  اإلمامو  الحسن اإلمامو 

                                                           

 .170-169/ اآلية، آل عمران سورة (1)
 .344-343ص ،2018، ميزوبوتاميا للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، دار 1، طن مالفلروحلفلصوفي( ميثم الجنابي، 2)
، قردم لره: الشريخ حسرين األعلمري، منشرورات 1، طمعوانيلفألخووار، علري برن الحسرين برن بابويره القمري أبي جعفر محمد برن (3)

 .     189-188، ص1974مكسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، 
 .     188( المصدر السابق، ص4)
 .          288ص مصدر سابق،، معانيلفألخوار، علي بن الحسين بن بابويه القمي أبي جعفر محمد بن (5)
 .          288ص المصدر السابق نفسه، (6)
 .     287، صالمصدر نفسه( 7)
  .9 /اآليةسورة االنسان،  (8)
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 17 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(مقاربة الصورة الفنية للفناء بين مقوالت االمام علي 

مرررن إماترررة  اإلنسرررانذلرررك أن يرررتمكن  إلرررىعلرررى التحررررر مرررن البررردن، والطريرررق  اإلنسرررانمرررن خرررالل قررردرة ف .ويتررريم
أن يقوم برذلك عرن طريرق ممارسرة  اإلنسانيشبهها، ويستطيع  العوارض التي تعرض له كالغضب والشهوة وما

النفسانية، أيًا كران شركلها  اإلرادة وتسخيرها للسيطرة على العوارض عمالالموت اإلرادي الذي ينطوي على است
إراداتررره والسررريطرة علرررى نوازعررره  )*(السرررتخدام اإلنسرررانالمررروت اإلرادي يعتمرررد علرررى قررردرة واسرررتعداد "رها. فرررك ومنشررر
 .(1)"ئهوأهوا

 :مثل اً كلي )الفناء المادي( الذي قد يكون فناءً اولهمان: ان الفناء نوعان رئيسا لباحثةل حتضيتقدم مما 
 اً جزئي اً مادي فناءً يكون و ة الموت، أييرتبط بحتم وكل ذلكشياء المادية كالموت الطبيعي وفناء الجسد فناء األ

نجده يرتبط الذي ( الفناء الروحي)فهو ، اما الثانيوتعاقب الليل والنهار التحوالت المادية كفناء العمر :مثل
بالتجربة الدينية ومصاديقها )الزهد، الورع، السعادة، االخالص في العبادة، التوحيد، اماتة  اً وثيق اً ارتباط

الخالق سبحانه من خالل التحكم  إلىأي ترك حظوظ الدنيا والتوجه بشكل كامل  ،العوارض والشهوات...(
الفناء من حيا تصنيفيه المادي والروحي بالشكل الباحثة  وَتوَضحباالنا الخفية للسمو الروحي )االرادة(. 

 اآلتي:

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .األصح لغويًا الستعمال )*(
أ مالل لللم لفلسالسوسالفلمسوفمه ل)فل نولا،لفلسوارفوي،لفلغافلوي،لفوو لواجون،للفلمالحلفالج ما هالفي( الهاي عبد الحسين، 1)

 . 48-47، ص2006، دار الشكون الثقافية العامة، بغداد، 1، طفو لطسهل،لفو لرهل(

 فناءلمالا

 جائيفناءل  فيفناءل

 فناءلفلعمر ن مهالفلمو 

  عاقبلفلفهللوفلنهار

  عاقبلفلسصول

 فنوفعلفلسناء

 رونيفناءل

  جرواللهنها

 اتل

 ورع

 سعالة

 فخالص

  ونهل

 الفناء المادي والروحينواع أ( 2شكل) إما الفلعوفرضلوفلههوف 
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 المعنويلفناء اإلرادة طريق ل

صنفين:  علىوهي بها في ترجيح ميل أو رغبة.  اإلنساناإلرادة هي القوة التي يتحكم ترى الباحثة إن 
رادة مغلوبة، و إرادة غالبة) اإلرادة الغالبة: هي اإلرادة القوية التي تقهر النفس وتدفعها لتحمل المشاق ف(، ا 

؛ ولذلك يروى عن بعض الحكماء أنه كان يقول لمن يفشل: إنك لم تكن حكماءوالصعاب، وهي سر نجاح ال
هزم أمام ة التي ال تقوى على مقاومة األهواء والشهوات، وت  ذا إرادة تامة. وأما اإلرادة المغلوبة: فهي تلك اإلراد

 لم لمكثراته. سالعدو، فتست

الساعي  المريد هو إلرادة بوصفباالعامة عن حقيقة المريد تتطابق من حيا المبدأ العام  راءاآلن إ
رادة السالك تستلزم أوال وقبل كل شيء قطع العالئق إ، المتجرد عن إرادته. فإذا كانت في محاب اهلل ومراضيه

نحو  واتجهً مات قلبه عن كل شيء مادي أمن أجل )إنهاض القلب في طلب الحق(. فالمريد الحق هو الذي 
عبر تحلل عناصر القوة والقيود والقهر واإلجبار والتنظيم في روافد  فهو نزوع أخالقي روحي ،عنويالم

القهر  بينما تمثلها تسوية اإلرادة،فالقيود  ، امااإلرادةب القوة تتمثلف ،نته المتكاملةفناء السالك وكينو  صيرورة
ا آداب النفس وترويضها، والتنظيم يتمثله استدراج الروح في مقامات التوحيد. وهي نتيجة مواإلجبار تتمثله

جود، والمصير فحسب، بل وفي مكوناتها الجوهرية األخرى كالوجود والمو  اإلنسانحتمية ليس فقط لعالقة 
ليست اإلرادة  . وعليه(1)حلقات ودرجات في إدراك وتجسيد المصير وصفهاوالمتناهي وغير المتناهي، ب

إذا وجد اإلرادة  فإن ،بالعدم اً الحقيقية إال ما يدرك متعلقها، فال يزال عينها متصفا بالوجود مادام متعلقها متصف
ذا زال حكمها زال عينها غير أن صحة وجودها ال يتطابق مع تجسيدها الفردي في  ،مرادها ثبت حكمها، وا 

، أي الوحدة الدائمة الذي تصنعه وحدة العدم والوجود المراد والمريد، واإلرادة ونفيها بلوغ المراد، بل بالمعنى
، فبالمعرفة (2)الذات العليا فيه" نافأضاءت شمس العر وأن من حطم الجهل بمعرفة ذاته فقد " للفناء والبقاء.

إذ ال يعني  ،قصده الحقيقيوم اإلنسانإزالة الحجاب بين  إلىأي انها كل ما يكدي ل.ةالحق ق االرادةقتتح
 اللوعة في فاعليتها سوى الصدمة الحقيقية التي تنير للمريد عالم المعرفة بتوجيهه صوب مقصوده بحكم

ذا كان مقصوده الحق اإلرادةفاعلية  وحالما تتطابق النية  ،نهوض قلبه في طلب الحق إلىذلك يكدي  فإن. وا 
)عَلَيهِ علي  اإلمامقال  ،ه سيشهد الحق في كل عين وفي كل حالفإن ،اإلرادة معنىوالفعل والقصد في هذه 

ل  ":السَّالم( ِديق   َمع ِرَفِتهِ  َوَكَمال   َمع ِرَفت ه ، الد ينِ  َأوَّ ِديقِ  َوَكَمال   ِبِه، التَّص  ِحيد ه ، ِبهِ  التَّص  ِحيِدهِ  َوَكَمال   َتو  اَلص   َتو  خ   اإل ِ
اَلصِ  َوَكَمال   َله ، خ  َفاتِ  َنف ي   َله   اإل ِ  شيءبالحق لذات الحق، وال يكثر  العارف تتعلق إرادتهفل،(3)"...َعن ه   الص 
العارف " غير الحق كنيل الثواب والنجاة والعقاب. أما فيه شيء  كثر ه، إال الحق؛ ألن غير العارف ي  نافعر في 

                                                           

 .45-44، 35، صمصدر سابق، ن مالفلروحلفلصوفيميثم الجنابي، ينظر: ( 1)
(، ترجمررة وتقررديم وشرررح: مرراكن الل راي شررودري، مراجعررة: 16، النشرريد الخررامس)فل ه ووا؛ل  ووابلفلهنلوسووهالفلملوولسل،×××ل(2)

 .          61، صباريس، د.ت –لبنان ، دار ومكتبة بيبليون، (1)محمد حبيب أحمد، سلسلة أديان وكتب مقدسة 
  .14، صمصدر سابق،ل4-1،لجنهجلفلوالغا؛لخطب،لرسائل،ل الم،لوصاها،ل هول،لن م،لوموف  ( 3)
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فال يتعلق إال بالحق وحده دون أي غاية وأولى درجات حركات العارفين اإلرادة وهي ما يعتري المستبصر 
فالمتصف بصفة اإلرادة بحيا  .(1)"القدس، لينال روح االتصال إلى. فيتحرك سيره االيماني باليقين البرهاني

ي قبل دوما على اهلل ويسمع منه وبه، ويعمل بما في الكتاب والسنة، ويبصر بنور اهلل فال يرى إال فعله فيه 
، "فبانت هنا خصلتان ي(نافوفي غيره من الخالئق، أي ال يرى فاعال على الحقيقة غيره، فهو المريد )المت

واصر الربط القوية كرار الكلمات التي كانت أالسيما تفنيتان في تعبيرهما: الحفاظ على االيقاع عبر التكرار و 
قوته من جهة ثانية، فضاًل عن ذلك فقد أسهم التكرار في التتالي  تيالصو  لإليقاعنى من جهة، والمانحة للمع

، فهنا إرادة مصدرها (2)المنطقي الذي أصبح مهيمنًا على النص فمنحه سبقًا، وهذه موضوعية في آن واحد"
المعرفة وانتهاًء بنفي ب ءً ا، ابتديمان به بأراده خالصةاإل إلىمور المكدية بعدها األ لىاوتتمعرفة اهلل سبحانه، 

ل توضحه الباحثة باآلتي: الصفات عنه

ل

 

 إلى، وأرتقاء من عالم الملك عده طريق بناء  يق االرتقاء في المقامات بِ صنع عن طر اإلرادة المتسامية ت  ف
عالم اإلرادة وجبروتها المعنوي. فهو الطريق الذي يذلل شرطية  إلىعالم الجبروت، أي من عالم الجسد 
ميدان البحا عن المعنى الخالص.  إلىاألفعال )المواقف( لينقلها و الركية وحسيتها في األقوال )األفكار( 

تربية اإلرادة  اي ،ات والمجاهدات والرياضات الروحيةم فيه من العادييقيتجلى فيما مقام العبد بين يدي اهلل ف
 اإلنساناهلل، ويسلك  إلىن الهدف من الفناء هو الصعود في الدرجات التي تكدي إلفي الثبات على التغيير.

الفناء في ب ،(3)هذا الطريق إذا استعمل قواه الثالا: الذاكرة، العقل، اإلرادة، على الوجه الذي ينبغي أن يكون
بناء اإلرادة المستقيمة،  إلىيكدي  األمر الذيالحق والبقاء في الحق، أي الفعل بمعايير المطلق األخالقي، 

يتوقف و استقامة داخلية بمعنى استقامة ظاهرة وباطنة في خلق األنا المتوحدة.  إلىبحيا يتحول االعوجاج 
ها آلية الصيرورة المتغيرة للذات وصفالخواص، ب ليل إرادتها في مقاماتخلق األنا المتوحدة من خالل تذ

، يدي من األمالك والقلوب من الطمعاهلل هو إخالء األ إلىأول قدم القاصدين  نإذ  إ، المبدعة. وبداية الزهد
ها ئصفاطريق فالفناء في الحق هو تجربة فناء النفس عن  ،ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا يأ

بحيا يفنى بالكلية عن نفسه وأحواله فال يبقى له التفات إليها. آنذاك يسمع اهلل وباهلل  ،وبقائها بصفات الحق

                                                           

 . 64، صمصدر سابق، 1، جموسو الفلسفسسان بدوي، عبد الرحم( 1)
لفيلضوءلفلنصلفلنلفيلوماتهالفلمنجالفلسنيصباح عباس عنوز،  (2) للرفسالفثوا ُن ، 1، طنهجلفلوالغالصو لفلنلهلا؛

  .117،ص2015اصدار مكسسة علوم نهج البالغة/العتبة الحسينية المقدسة، كربالء، 
 .385، 196ص، مصدر سابق، 1، جموسو الفلسفسسان بدوي، عبد الرحمينظر:  (3)

 التصديق المعرفة

 

 التوحيد

 

 االخالص

 

 نفي الصفات عنه
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األمر الذي ل.(1)الحصيلة الضرورية لتجربة الفناء في الحق وصفأ ! أي االستغراق بالمطلق بوفي اهلل ومن اهلل
على كون الفناء مرحلة ناقصة،  في الوقت نفسه اقتران الحديا عن الفناء بالحديا عن البقاء داللةً  يعني

 هفنا ،من قال به" لذا قيل: ،البقاء داللة للحقكون تكتمل بالبقاء. وعلى كون الفناء داللة السالك المريد و 
فقدان الشعور  إلىأبقاه له. ولذلك كله، أصبح الفناء تجربة فعلية وحاال شخصية، تشير  عنه. ومن قال فيه

 ،(2)"رادةعل اإلالهو( والبقاء به بف األنت(، واالستغراق بالذات الكلي )=بالذات الشخصي )= األنا( و )= 
، أي االستسالم (3)بانت االشياء منه بالخضوع له، والرجوع اليه"":)عَلَيهِ السَّالم(علي لإلمام الشريف لالقو  ومنه في 

ل: (4)مظاهرثالثة  المعنوي الروحي لفناءول. مشيئته إلى

الفناء عن عبادة السوي، هو التوحيد اإلرادي، للداللة على فناء إرادة السرالك المريرد فري اإلرادة  :فألولفلم هرل
 اإللهية. 
ي عبرر نافردي للداللرة علرى تجلري الحقيقرة اإللهيرة للجرو و اء عن شهود السوي هو التوحيرد الالفن فلثاني:فلم هرل

 شهود الوحدة اإللهية في حال غيبة تامة عن الحس. 
الفناء عن وجود السوي هو التوحيد الوجودي للداللة على كون الوجود الحقيقي هلل عز وجل  فلثالث:فلم هرل

  .وكون الخلق مظاهر تجلياته وظواهر صفاته وفيوضاته

ت محى فيه الصفات البشرية، ويفقد الحس ويغيب عن الوعي بالذات وبالعالم مستغرقًا  الفناء الروحيف     
ي من نافما يصحب شعور ال فضاًل عن ،بحيا ال يبقى شيء في بصره وبصيرته ،يبالكلية في الالمتناه
اهلل في عرف  إلىكانت اإلرادة هي بدء طريق السالكين واسم ألول منزلة القاصدين  فاذال، حاالت قلق شديدة

اإلرادة ف ،ذلك يعني أن اإلرادة تخلق المريد، وهو خالقها ،هو تجسيدها لها المريدالمطلوب من  فإن، سالكال
الجوهرية التي يتحول فيها الثقل الرمزي للحقيقة  قدرتهفاإلرادة هي  ،بال إشارة شيئًا برضاه هي أن تجد هلل

وال معنى لهذه الممارسة العملية  ،معالم تقويم أدبه في السلوك إلى السالكوالشريعة كما استوعبته تقاليد 
أن سريان األدب في اإلرادة هو تقويتها باألدب. فمن ال دون إدراك وجهها اآلخر القائل بمن )األخالقية( 

ل.(5) ال يكون مريداً  الدنيوية يتجرد عن إرادته

                                                           

 .211، صمصدر سابق، ن مالفلروحلفلصوفيميثم الجنابي، ينظر: ( 1)
 ،القررراهرة ، د. ت،إبرررراهيم عاصررم ، تقرررديم وتعليرررق،1ج،وفألوفئوووللفألوفخووورلمعرفوووالفووويلفل اموووللفإلنسوووا ، عبررد الكرررريم الجيلرري (2)

 .          49ص ،1963
 .247، صمصدر سابق، 1ج،لفلوالغا؛لخطب،لرسائل،ل الم،لوصاها،ل هول،لن م،لوموف  نهجل (3)
 .          18-17ص ،2001، بيت الحكمة، بغداد، 1ط ،خصائصلفل جروالفلصوفهالفيلفإلسالمنظلة أحمد نائل الجبوري،  (4)
 .         34-33ص مصدر سابق، ،وفألوفئللفألوفخرلمعرفالفيلفل امللفإلنسا ، ينظر: عبد الكريم الجيلي (5)
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ا ﴿: تعالىقال  ا َكثِيرا . فمن أراد أن يبل  الحكمة عليه أن يتحلى (1)﴾َوَمن يُْؤَت اْلِحْيَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيرا
ة وامتأل قلبه بنور العبادة اإلسالميي نفسه من كل سوء فإذا جاء عمله موافقًا للشريعة أدب الشريعة ليزكّ "رب

 .(2)"استحق وجدانه أن يتجلى فيه نور الحق

مجرررذوب  ،ك مجرررردسرررال)ى أربعرررةعلرررينقسرررم  السرررهروردي(شرررهاب الررردين حسرررب نظرررر )بالسرررالكين  أمررررو 
براقي ضرمن حردود فهرو  ،ال يكهرل للمشريخة :األول ،(مجرذوب متردارك السرلوكو  ،تردارك بالجذبرةمسالك  ،مجرد

الذي يرفع عن قلبه شيئًا من  ضمن حدود االكتشاف لبقائهغير مكهل للمشيخة أيضًا وذلك  :والثاني ،المعاملة
، ومعاملته باإلخالص والوفاء بالشروط. النفس في االرادة فهو من كانت بدايته بمجاهدة :أما الثالا ،الحجاب

فهررو االنفترراح األعمررق واألوسررع علررى  ،لحالررة يصرربح البرراطن مرررآة انعكرراس حقررائق الوجررود والررروحوببلرروغ هررذه ا
البراطن والبراطن  إلرىامتزاج األعمال القلبية والقالبيرة وانخرراق الظراهر  إلىيكدي  وقال ان الرابع: ،حقيقة الحق

  .(3) الدنيا إلىاألخرى واألخرى  إلىالقدرة، والدنيا  إلىالحكمة والحكمة  إلىالظاهر، والقدرة  إلى
يررة، نافية لتحمررل مصرراعب الحيرراة الدنيويررة الاإلنسررانالقرردرة علررى تقويررة الررذات " هرروالهرردف مررن الفنرراء ف

والبحا عن الحقيقة المطلقرة واليقرين الروحري، والتأكرد مرن وجرود حقيقرة سرامية تقرف وراء الروهم الرذي يتوسرطه 
ثررالا ) لررىع)ابررن خلرردون(  اليقررين الررذي يقسررمه إلررىوصررواًل  (4)"والررذي يتمثررل بالحيرراة الدنيويررة الزائلررة اإلنسرران
   :(5)(درجات

 درجة االطمئنان.  إلى: علم اليقين، وهو التصديق الذي ال يرقى األول
ذروة اليقرررين، ولكرررن دون مسرررتوى  إلرررىالثررراني: عرررين اليقرررين، وهرررو التصرررديق والمعرفرررة اللرررذان يرتقيررران 

 المعرفة المطلقة. 
  .الثالا: بلوغ المرء درجة أو ذروة اليقين واالطمئنان

الحرد الرذي  إلرىحرق اليقرين ذلرك يعنري أنره تجليرة مررآة القلرب وتزكيرة الرنفس  إلىطريق الفناء يوصلك ف
رر  يقررةحق إلررى برره باالطمئنرران ويصررل هر الكررون فيشرررق فيرره النررور اإللهرري الررذي يشررعر بّ دَ يحررس القلررب فيرره بوجررود م 

 ،ها قصرردًا خاصرًا فري المعرفررةوصرفوضرع )ابررن عربري( متعلرق العردم فرري مقدمرة مسراعي اإلرادة ببينمرا  ،اليقرين
هررو الررذي يضررفي علررى إراداترره مشرراعر االنرردفاع صرروب  سرربحانه والعلررم برراهلل العلررم عرردمبررين  اإلنسررانفمراوحررة 
 مريردوالمعرفيرة برين الوجرود والعردم تعطري لرإلرادة معنرى يتجراوز بهرا فكرر الن هذه العالقة الوجودية إالالنهاية. 

                                                           

 .269 سورة البقرة، اآلية/ 1))

 .   70، ص2007، دار الشكون الثقافية العامة، بغداد، 1، طففسسالفل صوف( عبد القادر ممدوح، 2)
 .48-47، صمصدر سابق، ن مالفلروحلفلصوفيميثم الجنابي، ينظر: ( 3)
، والتوزيع للنشر المنهجية دار ،فلصوفهالفيلفلخطابلفلوصرا لفولهالفلملاروا لقاسم جليل الحسيني، ينظر:  (4)

 .28ص ،1994،االردن
 .   75-74، صمصدر سابق، ففسسالفل صوف( عبد القادر ممدوح، 5)
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أي أن المطلرق ال يخضرع لمعيرار غيرر ذاتره. فالمعردوم  ،مرا ال يتنراهى إلرىفعل األنا العادية وسلوكها المباشر 
 .(1)تمامه اإلنساني لحكم اإلرادة في هو الموجود والممكن، الذي يعط

وله سبحانه على وجه  به ومنه وعنه هو من عرف اهلل عز وجل معرفةً  نهأ[على  العارف   فَ صِ و  قد و 
فلررم  يبررت آثرراره آلثررار غيرررهنيررت هويترره، لهويررة غيررره وغ  حيررت رسررومه، وف  م  " ي(نافووصررف العررارف بررر)ال ،العمرروم

 . (2)]"يشاهد سوى اهلل سبحانه
الفنرراء دعرراه السرالكين بالرذي هررذا و  ،العالقررة برين األزل واألبرد يهر روحيررة الفنراء بررالحقالطريرق فري إّن 

 ،عباده إلىالداعي لتحبيب اهلل  على انهمرتبة المشيخة  إلىفقد نظر )السهروردي(  ،في التوحيد والبقاء بالحق
ه يسرلك بالمريرد طريرق االقترداء برسرول اهلل. وعنردما يحبرب عبراد اهلل فإنرعبراده،  إلرىاهلل  ()فعندما يحبب الشيخ

ألنرره يضررع المريررد علررى محررك الوحرردة الدائمررة للشررريعة والطريقررة. وعررد  ؛برره طريررق التزكيررةه يسررلك فإنرراهلل،  إلررى
، (3)لتوحيرد الخرالق والورثرة الرذين ورثروا علرم الشررائع عرن األنبيراء الرسرل فري زمرانهم )ابن عربي( الشيوخ بمثابة

رررردَ  الرررردُّن َيا َفَنرررراء   َولَرررري َس " عررررن التوحيررررد قررررائاًل: )عَلَيهههههِ السَّههههالم(علرررري اإلمررررام وتحرررردا َجرررربَ  اب تِررررَداِعَها َبع   إن َشرررراِئَها ِمررررن   ِبَأع 
ِتَراِعَها نَّ  ،...َواخ  رَده   الدُّن َيا َفَناءِ  َبع دَ  َيع ود   س ب َحاَنه ، اَللَّه َواِ  ءَ  الَ  َوح  رلَ  َكرانَ  َكَمرا َمَعره ، َشري   َيك رون   َكرذِلكَ  اب تِرَداِئَها، َقب 

  .فهو ي فيها بعد التكوين  فهو الم دبر بلطفه والم مسك بأمره (4)"َفَناِئَها... َبع دَ 
هرا تصرير مررآة ترنعكس فإنطريق التزكية، وفري حالرة تزكيتهرا، هو  لسالكتوحيد الوعد األسلوب األمثل 

مطالعررة أنرروار جررالل القرردم وركيررة لأنرروار العظمررة اإللهيررة، ويلرروح فيهررا جمررال التوحيررد، وتنجررذب البصرريرة " فيهررا
األزلرري. وقررد وضررع المريرردين أسرراليبهم فيمررا أسررموه برباعيررة معرفررة اهلل، ومعرفررة الررنفس، ومعرفررة الرردنيا، الكمررال 

ففرري مجرررى اسررتكمال هررذه العمليررة  ،المكونررات الجوهريررة، الباطنيررة والظاهريررة للوجررود والررروحكومعرفررة اآلخرررة، 
مجمررع جميررع مررا يحترراج إليرره المريررد عبررارة عررن " ه نررا ي صرربحفالشرريخ  ،(جنررد مررن جنررود اهلل) إلررىيتحررول الشرريخ 

 الفنراء بررالحق. إلرى، والتوجرره (5)األهليرة للشريخوخة" إلرىأن ينتهرري  إلرى السرالك فري حرال تربيترره وسرلوكه وكشرفه
صمدهم الوحيد وغاية عبادتهم  تعالىاهلل جاعليه  إلىهكالء الذين يولون وجوههم حيا اهلل ويصرفون عنايتهم "

 . (6)هذه العاجلة وستطهر مياه العلم والمعرفة خطاياهم" إلىوتقديسهم هكالء سيذهبون حيا ال رجعة 

                                                           

 .29-28مصدر سابق، ص، ن مالفلروحلفلصوفيميثم الجنابي، ينظر: ( 1)
 .          129،127، صمصدر سابق، خصائصلفل جروالفلصوفهالفيلفإلسالمنظلة أحمد نائل الجبوري،  (2)
()  نظلة أحمد نائل الجبوري،  للمزيد ينظر:) .يرتاده من أراد الوصول ،إلى اهلل سبحانهاو الطريق الشيخ: هو المرشد والدليل

  .(46، صمصدر سابق، خصائصلفل جروالفلصوفهالفيلفإلسالم
 .46، صمصدر سابق، ن مالفلروحلفلصوفي( ميثم الجنابي، 3)
  .124ص، مصدر سابق،ل2،لجنهجلفلوالغا؛لخطب،لرسائل،ل الم،لوصاها،ل هول،لن م،لوموف   (4)

 .47، صمصدر سابق، ن مالفلروحلفلصوفي( ميثم الجنابي، 5)
 .          61، صمصدر سابق(، 17، النشيد الخامس)فل ه ا؛ل  ابلفلهنلوسهالفلمللس،ل×××(6)
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 ها المريررد بالرردخول فررريك و تجربررة الفنرراء فرري الحرررق الترري يبرردهرر فمعنررى ذلررركبررالحق،  األنرراتصررّير  فررإن
أنها تجربة المررور فري المقامرات وبنراء مكونرات الرروح المبردع فري األفعرال  ،الطريق وينتهي منها بالخروج منه

خالصرره، والفنرراء عررن رغباترره بالبقرراء فرري صرردق إنابترره،  واألخررالق واألحرروال، أي فنرراء شررهواته والبقرراء بنيترره وا 
اء عرن الخلرق والفناء عن أخالقه الرذيلة بالبقاء في فضائلها، والفناء عن الحردثان والبقراء بصرفات الحرق، والفنر

وهي ليست هذه بردورها سروى البوابرة المتفتحرة علرى آفراق االرتقراء غيرر المتنراهي لتجربرة الفنراء  ،والبقاء بالحق
 )عَلَيهِ السَّهالم( علي اإلمام فنجد. (2)"القلوب تعرفه والعقول ال تدركه"فر. (1)في الحق وتهذيب الروح المبدع في إبداعه

تِ  َماِلكَ  َأنَّ  ..اعَلم  .ب َنيَّ  َيا" :يوصي ابنه قائالً  ، ه روَ  ال َخراِلقَ  َوَأنَّ  الَحَيراِة، َماِلرك   ه روَ  ال َمو   ه روَ  ال م ف نِريَ  َوَأنَّ  ال م ِميرت 
َتِلرريَ  َوَأنَّ  ال م ِعيررد ، ب  َعرراِفي ه رروَ  ال م  ررورَ  َيَضررع   ال َعررد ل  ": )عَلَيهههِ السَّههالم(وقررال  .(3)..."ال م   َسرراِئس   َوال َعررد ل  ، ...َمَواِضررَعَها، األ  م 

 بالعدالة اإللهية. قرانون  به، بل ال يستقيم الكون بما فيه ومن فيه إالّ أي ال يستقيم شيء من الحياة إالّ  (4)"َعام  
الطبيعة عقلي؛ ألن العقل الخالص من العواطف، وهو إلهي؛ ألن اهلل سبحانه هو الحق والعدل وخالق الالعدل 

واحرد أم أهرل  دأما القانون الوضعي فهو الذي يصدر عن إرادة إنسانية سرواء أكانرت إرادة فرر  ،والوجدان والعقل
  ونقف االن على ذخائر النفس لمالقاة الفناء ونتائجه. ،(5)األرض كلهم
 
  الفناء ِخاةر النفس لُملقاةاونا: 

 ملاملفل ووا .أل

اهلل توبة ال نهاية  مخافة من كل شيء سوى اإلنسان تقوم الحصيلة العامة لصيرورة التوبة أن يتوب  
الهم باهلل وفي الزهد أن ينسى الزهد في الزهد باستغراق  ،أن ال يبقى في قلبه شيء غير اهلللها. وفي الورع 

 .(6)ر في اهلل وهلل وباهللبوفي الصبر أن يص ،الفقر أن يرى عدم كل ما سوى اهللوفي  ،والزهد في كل ما سواه
 ،(7)"فستر عليه في الدنيا واآلخرة تعالىإذا تاب العبد توبة نصوحًا، أحبه اهلل ": )عَلَيهِ السَّالم(الصادق اإلماموقال 

يثار المهمات ،وال تستقيم التوبة إال بالمحاسبة  ،فبالمحاسبة حفظ األنفاس وضبط الحواس ورعاية األوقات وا 
ل.كل ذلك يجعل المحاسبة والمراقبة والرعاية من ضرورات مقام التوبة

                                                           

 .211، صسابق مصدر، فلصوفين مالفلروحلميثم الجنابي، ينظر: ( 1)
 .218، صالمصدر السابق( 2)
 .43، صمصدر سابق،لل3ج ،نهجلفلوالغا؛لخطب،لرسائل،ل الم،لوصاها،ل هول،لن م،لوموف  ل(3)
 .429ص،نفسه سابقالمصدر الل(4)
 .   63، صمصدر سابق،لففسسالفألخال لفيلفإلسالممحمد جواد مغنية، ينظر: ( 5)
 .210، صمصدر سابق، ن مالفلروحلفلصوفيميثم الجنابي، ينظر: ( 6)
 . 167، مصدر سابق، ص10 ج ،فل افيلأصولالكليني،  (7)
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 : (1)وهيلتوبة ل اً شروط )عَلَيهِ السَّالم(علي اإلمام يضعو 
 .الندم على ما مضى .1
 .الذنب أبداً  إلىالعود  كالعزم على تر  .2
 .ى تلقى اهلل أملس، ليس عليك تبعةالمخلوقين حقوقهم حت إلىأن تكدي  .3

ففرري ترررابط المقامررات تتجلررى الحركررة  ،الررورع، والررورع والزهررد، والزهررد الفقررر، والفقررر الصرربرمقام التوبررة فررر
 ،علهرا قروام كرل مقرام ومفتراح كرل حرالكرون التوبرة أولرى المقامرات يج ،فري سرمو فنائهرا فري الحرق لالنراالتلقائية 

فالمجاهرردة تتحقررق بتحقيررق الرعايررة  ،وهرري حصرريلة تحرردد فعاليررة المجاهرردة وقرردرتها علررى تعميررر مقومررات التوبررة
ومن ثرم صرحة  ،صحة التوبة إلىصدق المجاهدة يكدي  ، وانتستقيم التوبة إال بصدق المجاهدةوال  ،والمراقبة
 للحق.  الدائم االتصال

 فالخالصلفيلفلعوالة .بل
 فمرن (2)"تصفية السر والقلب والعمل، والخالص هو الذي ال باعا له إال طلب الحرق" االخالص: هو

وسريكون البراري  تعرالىتطابقت أفكراره وأعمالره وأقوالره مرع مرا جراء فري القررآن الكرريم فهرو مخلرص هلل سربحانه و 
إرادة وجره ومنهرا  ،(3) أهدافره السرامية إلرىدائمًا في عونه ونصره في حربره القائمرة فري كوامنره ليصرل بعرد ذلرك 

فهرو ثمررة مرن ثمرار التوحيرد الكامرل  ،يشوبه من الرغبات العاجلة للرنفس بالعمل، فال يمازج العمل ما تعالىاهلل 
لقررد  ،(4)﴾إِيَّاااَك نَْعبُااُد َوإِيَّاااَك نَْسااتَِعينُ  ﴿: تعررالىبالعبرادة واالسررتعانة، ويعبررر عنرره قولره  تعررالىالرذي هررو إفررراد اهلل 

ألن ذلرك يردخل  ؛(نعولكلونس عه لووكدة وعلى فعل االستعانة ولم يقل )( على فعل العباإهاكم المفعول به)قدّ "
 فررراإلخالص فرررري العبررررادة .(5)"للتررررذكير بأهميرررة المتقرررردمفحسرررب و  تعررررالىختصررراص برررراهلل سررربحانه و فررري برررراب اال
اهلل يريد عبادة نقية خالصة لوجهه، ومن ثم فسر بين العبد وربه، ويمثل جوهر العمل في اإلسالم، واالستعانة 

حقيقة العبادة، ليست شكال يتعلق  فإن ،مرتبة اإلخالص إلىمظهر ال ترتقي عبادة الرسوم أو الشكل أو ال فإن
خرالص ينبرع مرن الرروح. أوبالمظهر  )َصرلَّى اهلل َعَليرِه وآلره أن رسرول اهلل و  يتصل بالجسد، ولكنها سر يتعلق بالقلرب، وا 

بالقلب واساسره االخرالص  فاإليمان (6)"هسؤهُلفهللللههجرل ملفهلللهغفون،لوم لأمَرلم لهغالبللأاللإنن قال: َوَسلََّم(

                                                           

 .  62ص ، مكسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، د.ت،3 ج ،فلسعالف لجامع ،النراقي مهدي محمدينظر:  (1)
 .         30، صسابقمصدر ، فلمعجملفلهاملللمصطفنا لفلسفسسا( عبد المنعم الحفني، 2)
 .208، صمصدر سابق، 2،ججهاللفلنسسمظاهري، حسين  ينظر: (3)
 .5 /، اآليةفاتحةسورة ال (4)
، المركررز إ جااهووالفل  وووه لفالسووفوويلفوويلفلوونصلفللرانووي؛لومهم ووالفلوهووا لفل سسووهرهالوفل  وهفهوواصررباح عبرراس عنرروز،   (5)

 .71ص،  2017 ،االسالمي الثقافي، لبنان
، تحقيررق: محمررود عمررر 3ج ، نووالفلعمووال؛لفوويلسوون لفالقوووفللوفالفعووال، عررالء الرردين علرري المتقرري بررن حسررام الرردين الهنرردي (6)

 .20، ص2008دار الكتب العلمية، بيروت، ، ، الدمياط
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نرره يشرروبه أاعلررم إن كررل شرريء يتصررور " يبررين )الغزالرري( فرري اإلحيرراء حقيقررة اإلخررالص بقولرره:و بررالقول والفعررل. 
  .(1)غيره، فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه سمى خالصًا، ويسمى الفعل المصفى المخلص: إخالصًا"

 فرإنوال يعرف مكانًا تأتيه منه النعم غيره تعالرت أسرماكه وأخيررًا  تعالىفالمتقي ال يعرف ملجأ غير اهلل 
الهرردف السررامي أال وهررو الفرروز علررى نفسرره األمررارة بالسرروء فرري صررراعه مررع  إلررىالبرراري يعررين المتقرري للوصررول 

مررر اهلل علررى لسرران رسرروله ألالخلجررات واألهررواء النفسررية البغيضررة، وال يتررأتى لإلنسرران الفرروز بررذلك إال بررااللتزام 
نحررو اهلل هررو  اإلنسررانوعترترره الطرراهرين مررن بعررده سررالم اهلل علرريهم أجمعررين. فمحرررك  )َصررلَّى اهلل َعَليررِه وآلرره َوَسررلََّم(الكررريم 

دار البقاء، على العكس مرن ذلرك،  إلىالفكر والتفكير بالعواقب التي سيالقيها البشر بعد انتقاله من دار الفناء 
َْ إِلََههُ  ﴿:(2)ينتظره العذاب األليمضائعًا وفي اآلخرة  هاً ضااًل تائ الذي اتخذ إلهه هواهنرى الفرد  أَفََرأَْيَت َمِن اتََّخ

لَاى بََلاِرِه ِغَيااَوةا فََمان يَْهِدياهِ  ََ لَاى َساْمِعِه َوقَْلبِاِه َوَجَعاَل  ََ ْلٍم َوَختََم  َِ لَى  ََ  ُ ِ أَفَاَل ِمان بَْعاِد  َهَواهُ َوأََضلَّهُ صَّ صَّ

كَُّرونَ  َْ )الفررارابي( مفهرروم  بينمررا يررربط ،، فعلررى العبررد ان يكررون مخلصررًا فرري عبادترره وينتصررر علررى عرردوه(3)﴾تَاا
القيررام بسلسرلة مررن الطقروس والعبررادات الترري يمكرن لرره مررن " اإلنسررانالترري تتطلررب مرن االخرالص فكرررة الخشروع ب

والخبرررررات فرررري الحيرررراة الكائنررررة لينررررال الجررررزاء األعظررررم خاللهررررا أن ينقطررررع عررررن السررررعي للحصررررول علررررى اللررررذات 
، وهكذا يتبين معنى االخالص فري العبرادة عنرد العرارفين معنرى العبوديرة هلل سربحانه، وي صربح مرن (4)"واألفضل

  ذخائر لقاء الفناء.
 

 فلههوف للإما ا .جل

شغل  قطعمن فجاهدتها لمرضاة موالها. )الصبر( هو حبس النفس عن السعي في هواها، حبسها في م  
ووجدت معه عالمة الطاعة لفقد حالوة المعصية، وسكنت النفس  ،سقطت له أثقال المجاهدةالشهوات و الهوى 

 والحذرسكون الخوف في القلب في مستويات التقوى  إلىي كدكل ما ي أي ،بالطمأنينة لمعاينة القلب للشهادة
اد النفس( وهو اختيار الفقر والرضا بالفقد، أي أاّل جهإذ الزهد في جوهره هو الجهاد األكبر ). والوجل والخشية

ل.(5)يفرح صاحبه بعاجل موجود من حظ النفس وال يحزن على مفقود من ذلك

 مارةالنفس اللوامة والنفس األ بين عدة مصطلحات متضادة متعارضة منها:كبر وتتم عملية الجهاد األ
مرررن  مرررن تجليرررات الرررنفس البشررررية وطرررور   ل  تجررر فلررروم الرررنفساقتررررن اللررروم فررري القررررآن الكرررريم برررالنفس اللوامرررة،  إذ

بررردأت بإصرررالح حالهرررا متررررددة برررين جهتررري فبررره عرررن سرررنة الغفلرررة،  هتنبهرررو بنرررور القلرررب  فرررالنفس تتنرررور ،أطوارهررا
                                                           

، تقررديم: محمررد عبررد (11)، سلسررلة الموسرروعات اإلسررالمية المتخصصررة موسووو الفألخووال ( محمررد فتحرري عبررد اهلل وآخرررون، 1)
 .93-92، ص2012القاهرة،  المجلس االعلى للشئون االسالمية، الفضيل القوصي،

 .209-208، صمصدر سابق، موسو الفألخال محمد فتحي عبد اهلل وآخرون،  ينظر:( 2)
 . 23 /سورة الجاثية، اآلية (3)
 . 55، صسابقمصدر ، أ مالل لللم لفلسالسسالفلمسفمه لفلمالحلفالج ما هالفي( الهاي عبد الحسين، 4)
 .203، صمصدر سابق، ن مالفلروحلفلصوفيميثم الجنابي، ينظر: ( 5)
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التنبيررره اإللهررري الربوبيرررة والخلقيرررة، فكلمرررا صررردرت منهرررا سررريئة بحكرررم جبلتهرررا الظلمانيرررة وسرررجيتها، ترررداركها نرررور 
فمرررن تمكرررن مرررن منرررع نفسررره وردعهرررا عرررن  .(1)بررراب الغفرررار الررررحيم إلرررىراجعرررة  مسرررتغفره، فأخرررذت تلررروم نفسرررها

أو ما أصطلح عليه بالوجردان األخالقري، وهرذه الرنفس  (النفس اللوامة)المعاصي برزت فيه حالة سماها القرآن 
ي فرري حرررب اإلنسررانكثيرررًا فرري انتصرراره علررى البعررد الحيررواني الررذي يصررطرع مررع البعررد  اإلنسرراناللوامررة تسرراعد 

َلةِ  ﴿:تعالىقال . (2)ضروس ْبِر َواللَّ  .(3)﴾لَواْستَِعينُوا بِاللَّ
المقصرررود برررالنفس األمرررارة هرررو البعرررد الحيرررواني لإلنسررران، والرررذي يسرررمى أيضرررًا الرغبرررات والغرائرررز. مرررا أ
صررراع  اللوامررة وفرريوهرري معررارض للررنفس العرفرراء البعررد البهيمرري والناسرروتي. أسررموه الفالسررفة الجسررم، و فأسررموه 

يصررل  )النفس االمررارة(العرردوب يهررذتض و يرو تررو أسررر  يررتمكن مررن، و ينتصررر الررذيالشررخص ف معهررا مسررتمر دائررم
قررال رجرل ألبري ذر: أطرفنرري بشريء مرن العلررم، كمرا و . (4)وهرذا هرو معنررى االنتصرار ،سرعادة الردنيا واآلخرررة إلرى

مرن يحبره؟  إلرىمن تحب فافعل. فقرال لره الرجرل: وهرل رأيرت أحردًا يسريء  إلىفقال له: أن قدرت أن ال تسيء 
معرفرة بالقلرب، " اإليمران هرو:ف .(5)قال: نعم، نفسك أحب األنفرس إليرك، فرإذا أنرت عصريت اهلل فقرد أسرأت إليهرا

ذا لم يكن بمقردور اإليمران أن يحررك فري و وتصريح باللسان وعمل باألركان".  هرذا يكشرف  فرإنشريئًا،  اإلنسرانا 
عن حالة ضعف اإليمان أو انعدامه؛ ألن الصراع داخل الرنفس صرراع برين الحالرة التكامليرة وحالرة االنحطراط 

يحترراج  الهرروى مررن ترررويض الررنفسوأن دواء  .(6) النابعررة مررن الهرروى، وأي مررن الحررالتين تغلررب تكررون لرره الهيمنررة
ا َمْن َخاَف َمقَاَم  ﴿: تعالىقال  المجاهدة، إلى ِن اْلَهَوىَوأَمَّ ََ )عَلَيههِ  علي اإلمامقال كما و ، (7)﴾َربِِّه َونََهى النَّْفَس 

  .(8)ال عدو أعدى على المرء من نفسه، وال عاجز أعجز ممن أهمل نفسه فأهلكها"": السَّالم(
لتقويرة جهراد  اإلنسرانمرارة فحسرب، برل يردفع لريس بمجاهردة الرنفس األ )عَلَيههِ السَّهالم(  علري اإلمرامكما يحا  

، حترى هري الوسريلة الف ضرلىو  ،فري قلبره ونفسره والمجاهدة اإليمان لألخر غرسالمحبة  دافإذا أر  ،اإلنسانخيه أ
لَأ َّلل"َوفْ َفُموووفل:فهررو القائررل النفسرري هرري داللررة واضررحة علررى الحررب ن عمليررة التنرراغمأل ،فرري الرردين هيكررون أخررًا لرر

َوالَل ه َللفهلل لل   ْفَمونُللفْلُمْسوَ ْنَس   شخصريته  اإلنسرانولكري يحقرق  ،(9)"واْلووَمَنوَّا للَوَهَ اَلَقوْو َللو اْلو اَلَهوا ،لَ َوفَصوُفو َله...  
                                                           

، دار الحرروار للنشررر والتوزيررع، سررورية، 2، طفلعووذللفلوولهنيلوفلمعرفوويلفوويلفلهووعرلفلصوووفيعبرراس يوسررف الحررداد، ينظررر: ( 1)
 .      158، ص2009

 .198، صمصدر سابق، 2ج ،جهاللفلنسسمظاهري، ينظر: حسين ( 2)
  .45/سورة البقرة، اآلية (3)
 .59، صمصدر سابق، 2،ججهاللفلنسسمظاهري،  ينظر: حسين( 4)
 .   135-134، صمصدر سابق،لففسسالفألخال لفيلفإلسالم( محمد جواد مغنية، 5)
 ،2003، مراجعرررة وتقرررديم: محمرررد سرررليمان، المركرررز الثقرررافي للنشرررر والتوزيرررع، بيرررروت، مناضووورف لأخالقهوووا( مهررردي العطرررار، 6)

 .            96-94ص
 .40 /سورة النازعات، اآلية (7)
، الترراا إلحيراء السرالم علريهم البيرت آل مكسسرة، 2، ط11 ج، فلمسائللومس نوطلفلوسائللمس لرك ،حسين النوري الميرزا (8)

 .140، ص1988قم المقدسة، 
 .402، مصدر سابق، ص112خطبة، 2، جنهجلفلوالغا؛لخطب،لرسائل،ل الم،لوصاها،ل هول،لن م،لوموف   (9)
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نسانيته يجب عليه أن يقاتل بعقله َوالَللَفاْنَذرُوف": )عَلَيهِ السَّالم(علي اإلمامقال  ،وا  ن ،لفْلَغال ب للَنَذرَللفهلل لل   لفْلَموان ع للل َنْسس 
ر للل َهووْهَو  ن ، ،لْموورَلفالْللفوو  ل،و َعْلف وون للفلنَّووا   ووح  . وهرري المحررور الررذي يرردور حولرره علررم األخررالق. (1)"َقووائ م للَوفْلَعَفوومَللَوفض 

نسررتنتج مررن تشرربيهه الهرروى بالعرردو أن الهرروى ممررا يجررب علررى كررل عاقررل لبيررب متفكررر أن يحاربرره، ويجاهررده، 
غلبررة لالسررتعانة برره علررى  تعررالىاهلل سرربحانه و  إلررى.وعليرره أن يتوجرره (2)رغباترره وميولرره إلررىويمتنررع عررن االنقيرراد 

ن خرذلني نصررك عنرد محاربرة الرنفس والشريطان، فقرد " فري دعراء الصرباح: )عَلَيهِ السَّهالم( علي اإلمامالنفس، يقول  وا 
من وافق هواه فقرد أعطرى عردوه " :)عَلَيهِ السَّالم(الجواد  اإلماموقال  .(3)حيا النصب والحرمان" إلىوكلني خذالنك 

 . (4) هو المخلوق الوحيد الذي يجاهد ويصارع نفسه بنفسه اإلنسان. وقد يكون "مناه
أمرررا )الغزالررري( فقرررد وضرررع التلقائيرررة المالزمرررة لصررريرورة األنرررا المبدعرررة ابترررداء بالتوبرررة وانتهررراء بالمحبرررة. 

الحق، وفاعليتها وقيمتها في وضعها أقردام  إلىوهو مقام التوبة أو مبدأ طريق السالكين والرجوع  األولفالمقام 
هري بدايرة الحرق. وبدايرة مقرام الصربر قترال شرهوات و السائرين على صراط االستقامة الظاهرة والباطنة لرإلرادة. 

فالمجاهدة ترتبط بالجانب البدني  ،(5)النفس بثبات باعا الدين )األخالق( وهذا صبر دائم ال يقطعه إال الموت
الرياضررة بالجانررب النفسرري لرره العبررادة والخلررو والعزلررة، وترررتبط لمحاربررة نوازعرره بمالزمررة التهجررد و  للمريرردالحسرري 

 .(6)من فناء وبقاء -البدنية الحسية المتحققة بعد اجتياز عتبة المجاهدة -متمثلة باألحوال
قري فري تربيرة هي التجربة القائمة على الربط بين الشريعة والحقيقة، والمككدة للطرابع األخالفالمجاهدة 

صررالح الررنفس، كمحاسرربة الررنفس والمعرفررة والفنرراء والبقرراء والررذكر، مقترنرر  وفنرراء ،ة بالحررب اإللهرري منبثقررة منررهوا 
 سلسلة الحركات الوجدانية واإلراديرة تخضرع لرإلرادة اآلتيلذا تصبح هذه التجربة ب ،في إرادة اهلل اإلنسانإلرادة 

الذي بل  مراحل عالم الملكوت فري أربعرة  التمار( ميثم)ومصداق ذلك  .(7)صاإللهية في مقام الفناء بشكل خا
لينتصررر عليهررا فرري  ،فررتعلم منرره تأديررب الررنفس األمررارة )َصررلَّى اهلل َعَليررِه وآلرره َوَسررلََّم(أعرروام صرراحب فيهررا ابررن عررم رسررول اهلل 

  . (8)جهاد كبير
نَد ﴿وعند قراءتنا لآلية القرآنية  َِ  ِِّ َوا يَن َن يَْعقِلُونَ إِنَّ َشرَّ الدَّ ِْ ِ الْلْم اْلبُْيُم الَّ عاقبة بعض نجد  (9)﴾صَّ

الررذنوب، بمعنررى أن  سررببب خسررروهاجهررنم، فهررم لررديهم عررين المعنويررة والبصرريرة، ولكررنهم  إلررىالنرراس ترركول مررن 

                                                           

 .269-268، ص159، الخطبة2، جنهجلفلوالغا؛لخطب،لرسائل،ل الم،لوصاها،ل هول،لن م،لوموف   (1)
 .192مصدر سابق، ص، مناضرف لأخالقهامهدي العطار،  (2)
 .77، صمصدر سابق، مسا هحلفلجنا عباس القمي، ( 3)
 .   197-196، صمصدر سابق،لففسسالفألخال لفيلفإلسالم( محمد جواد مغنية، 4)
 .204، صمصدر سابق، 1، طن مالفلروحلفلصوفيميثم الجنابي، ينظر: ( 5)
 .          31-30، صمصدر سابق، خصائصلفل جروالفلصوفهالفيلفإلسالمنظلة أحمد نائل الجبوري، ينظر:  (6)
 .          57،63، صالمصدر السابقينظر:  (7)
 .200، صمصدر سابق، 2،ججهاللفلنسسمظاهري، ينظر: حسين ( 8)
 . 22 /سورة األنفال، اآلية (9)
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يتكرون مرن  اإلنسرانه رزم فري الجهراد األكبرر. ومرن هنرا تتضرح أحرد أدلرة الوجرود والتجررد أن و  فنى اديالبعد الم
ذا تغلب جانبنا المعنوي البعد المعنوي الملكوتي، والبعد البهيمي الناسوتي، وهذان الجانبان في نزاع مستمر، و  ا 

هرو المسركول  اإلنسرانف ،حصل العكس. إذن إنسانيتنا في بعدنا الملكوتي الّ الرأس، وا   مرفوعينفنحن  والروحي
أن طريررق الفنرراء ترررويض للرررنفس . (1)مررن أجلهررم نافررعررن تكرروين وجرردان أخالقرري، وتسررامح وحررب لآلخرررين وت

ومجاهرردة عررن التفكيررر فرري اإلثررم وتعويرردها علررى انشررغال القلررب كليررا بمررا هررو خيررر لكرري يصرربح وجرردان السررالك 
 .(2)الحقيقي محطة للمحبة اإللهية

لهررذا  غرائزهررامعركررة الررنفس مررع  هرروو  ،الواضررح أن الجهرراد األكبررر أصررعب بكثيررر مررن الجهرراد األصررغر
رعاية وعناية الباري عز وجل، وأن تكون  لقيم الخير لننال ننتصريجب أن  لهذا، االيمانيجب االستعانة بقوة 

ِ  ﴿:فلموار الاآليةكثر تعبيرًا من هذه أَ وال نجد يد اهلل فوق ركوسنا دائمًا،  لَى تَْقَوى ِماَن صَّ ََ أَفََمْن أَسََّس بُْنيَانَهُ 

لَااى َشاافَا ُجااُرٍف َهاااٍر  ََ ااَس بُْنيَانَااهُ  ااْن أَسَّ ُ َن يَْهااِدي اْلقَااْوَم فإنَوِرْضااَواٍن َخْيااٌر أَم مَّ َهاااَر بِااِه فِااي نَاااِر َجَهاانََّم َوصَّ

دوم يرلرن و لخطرر السريول  ةعرضرم  وهري فري حافرة الهاويرة  منرزلاهلل كااليمران بردون  من لحياةفا ،(3)﴾الظَّالِِمينَ 
. وكمررا واالخرررة دنياالرر فرريدون اهلل لرريس فيهررا سرروى الرعررب والقلررق والحيرررة واالضررطراب مررن الحيرراة ن ألوياًل، طرر

زيرن العابردين برن علري  اإلمراموقرال  (4)"الدنيا بحر عميرق يغررق فيره خلرق كثيرر": )عَلَيهِ السَّالم(يقول أمير المكمنين 
لوفغواللفرلهواف نلفسو هطا ،لومنوالل،اترةلفللنهالومالفههالر و لم لف خذتاللفرلقرفرلإلىوالل ر نوفل": )عَلَيهِ السَّالم(

إن المتتبرع  .(5)"منهوال خرجووفلأ لقووللمنهالفلصالنالفأل مالفلافلللخهرلف  لف اولوفل،ولفرل ملقفعاللمنالُلول
واضح للمتلقي ففيه نصح  باالبتعاد عن ملذات الدنيا والحذر كمرا هرو  ذكيرلهذا الحديا الشريف هو تبصرة وت

  خذللالسَّالم( م)عَلَيهِنالهثلأتللفلوه إ لأ، "من الركون للدنيا بملذاتها الدنيوية )عَلَيهِ السَّالم(في حديثه الشريف  ظاهر
مو لفلر وو لل)عَلَيههِ السَّهالم(  فإلموامُ َوّصورلفلم فلويلوموالقوللهغسولل نون...لوقوللنوذرناللم لسهاقا هالو ائفلإرهوالها

 . التشبيه على تبيان المطلوب من النّص  ساعد وقد (6)"فلههالفهيلافئفا
ي نفرراالفرررد المتهرري المجاهردة الظرراهرة عبرر مررا يركدي  والروحيررة أن المجاهرردة البدنيرةيتضرح ممرا تقرردم و 

 ،لبرراطنلمعنروي التغييررر ال إلرى الداعيررةهري  روحيررةوأن الرياضرة ال ،مرن متطلبررات الشرريعة وآدابهررا فري حررب اهلل
بروحره ووجدانره فالمعرفرة مهمرة، و  ،عقلرهبتحقرق ي الرذيتكمرن فري بعرده المعنروي ولريس المرادي  اإلنسرانحقيقرة ف

 ،فري حررب الرنفس األمرارة بالسروء أي إفنراء الرغبرات والنرزوات واالنتصرار عليهراالديني،  هزامتلي بنى ااألخالقي 
، وعليررره فالفنرراء سررالح ذو حررردين، غلرررب بسرربب الررذنوبوأحيانررًا أخرررى يكرررون البعررد المعنرروي هرررو الررذي يفنررى وي  

                                                           

 .49، صمصدر سابق، 2،ججهاللفلنسسمظاهري، حسين ( 1)
 .   69، صمصدر سابق، ففسسالفل صوف( عبد القادر ممدوح، 2)
 . 109 /سورة التوبة، اآلية (3)
نقال  .467ص ،ه1417، قم،دار االسوة للطباعة والنشر ،2ط،1مج ،وملهنالفلن مالوفآلثارلسسهنالفلونار عباس القمي،( 4)

 .      64،67ص مصدر سابق،، 2ج، جهاللفلنسس مظاهري،حسين  عن:
  .317 ص ،1983،بيروت الوفاء، مكسسة ،17 ج ،3ط ،الشيرازي الرباني الرحيم عبد: تحقيق ،فألنوفرلونار  ،المجلسي (5)
  .53ص ،مصدر سابق ،فلنلهثلفلهرهففأللفءلفلوالغيلفيل ،صباح عباس عنوز (6)



 |29 

 

 29 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(مقاربة الصورة الفنية للفناء بين مقوالت االمام علي 

العررروارض يرررتمكن مرررن الفنررراء باتجررراه الخرررالق عرررز وجرررل أي انتصرررار  وأماترررهفالشرررخص الرررذي يمتلرررك قررروة اإلرادة 
حسراب الجانرب لدنيوية عكسية فيميت الجانرب المعنروي ويفنرى لديره الجانب الروحي. أما الذي يمتلك قوة إرادة 

 المادي الدنيوي، أي انتصار الجانب الجسمي.
لفلثوا لفيلفل غهر .لل

لوفنولة لمطمئنوالولضواءلفهللللفإلنسا نعنيلونلولاءل أُولَئِاَك َكتَاَب  ﴿:،لإذلقواللسوونانن عوالى فىلنال 

يَماااَن َوأَيَّااَدُهم  ْنااهُ فِااي قُلُااوبِِهُم اإْلِ لُمْف ووا ،لو اْلَلَناَ ووا للَ َسووى":)عَلَيهههِ السَّههالم( أميررر المرركمنين  اإلمررامقررال و  ،(1)﴾لبِااُروٍ  مِّ
هما للفْلُخُف  للَوو ُنْس  ل تقدم بثبات وقناعة تامة نحو الفنراء فري فالمريد ي ،والمالالملك غني عن أي القناعة ت  . (2)"َنع 

 .التوحيد التام المعنوي إلىعبادة اهلل وحده ليصل 
مكانيرة ال متناهيرة للرروح فري إن ا الكتمال في تجربة الفناء يعني البقراء فري إمكاناتره غيرر المتناهيرة، وا 

تجليات ذاته الحرة. إذ تفترض حقيقة الفناء البقاء في بدائله األرقى. وليست هذه البدائل سوى اإلمكانية الثابتة 
سربع لرى ع مقسريمرن هنرا و  ،األرقرى إلرىقال الدائم من األدنى الفناء هو االنت ألن ؛على التغير بمعايير المطلق

هررو فنرراء المعاصرري أو الفنرراء عررن المخالفررات، والنرروع  :األولفررالنوع  ،درجاترره الكبرررى العامررة وصررفهاطبقررات ب
 :والنروع الثالرا ،رى الفعرل هلل مرن خلرف حجرب األكروانهو الفنراء عرن األفعرال بركيرة فعرل اهلل بحيرا ير :الثاني

هررو الفنرراء عررن الررذات )األنررا(  :والنرروع الرابررع ،هررو الفنرراء عررن صررفات المخلرروقين بحيررا يكررون دائنررًا فرري الرردنيا
هرو الفنراء  :والنروع السرادس ،اء عرن كرل العرالم بشرهود الحرقفنرهرو ال :النروع الخرامسو  ،بشهود شاهد الحق فيهرا

علرى مراترب أاالخيرر ي عرد ، و (3)هرو الفنراء عرن صرفات الحرق ونسربها :والنروع السرابع ،عن كل ما سروى اهلل براهلل
 . الفناء الروحي

والزكرراة هرري بررذل الررنفس والررروح  ،كمررال القرررب مررن اهلل إلررىطة الحقيقيررة للوصررول افالصررالة هرري الوسرر
حقيقرة  إلرىوالحرج هرو الوصرول  ،والصوم هو اإلمسراك عمرا سروى الحرق بالفنراء فيره ،والجسد باإلخالص للحق

بعرد برإخالص واعطرى حرق مصراديقها  هذه األمور العبد أدى فإن ،(4)"المعرفة بالبقاء فيها بعد الفناء في الحق
 .   مرحلة الثبات إلىعندها فقط وصل كبر النفس االمارة بمعركة الجهاد األ النفس اللوامة على تن سيطر أ

أسرررميته بمبررردأ الثبرررات فررري التغيرررر، فالفنررراء وال تعنررري طبقرررات الفنررراء هنرررا سررروى درجاتررره المتراكمرررة فيمرررا 
 ،دتهما بوصرفها حركرة دائمرة للحقيقرةيفترض المررور بفنراء الظراهر فري الظراهر والبراطن فري البراطن وبلروغ وحر

 .(5)فدرجات الفناء هي درجات الصيرورة المتحررة للروح المبدع في بلوغ حقائقه

                                                           

 . 22 /سورة المجادلة، اآلية (1)
ل .656، صمصدر سابق، 230الحكمة ،ل4-1،لجنهجلفلوالغا؛لخطب،لرسائل،ل الم،لوصاها،ل هول،لن م،لوموف  ( 2)
 .214-213، صمصدر سابق، ن مالفلروحلفلصوفيميثم الجنابي، ينظر: ( 3)
 .344، صالمصدر السابق( 4)
 .214، صمصدر سابق، ن مالفلروحلفلصوفي( ميثم الجنابي، 5)
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 30 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(مقاربة الصورة الفنية للفناء بين مقوالت االمام علي 

الطمأنينررة والثقررة أو االكتفرراء باألسررباب الخفيررة عررن بمعرفررة حقيقررة التوحيررد يررورا علررى الحررق التوكررل ف
فالثبرات فري مقرام التوبرة بلروغ التوبرة فري  ،ومن ثم بلوغ حقيقته في أن يفني توكلره فري توكلره ،األسباب الظاهرة

التوبة، والثبات في مقام الزهد يفترض بلوغ الزهد في الزهد، والثبات في مقرام الصربر يفتررض بلروغ الصربر فري 
الفناء في المقام والبقاء في  إلىبمعنى الثبات في التغير، الذي يكدي  .كذا بالنسبة للمقامات األخرىالصبر وه

 لالنرانفيرًا شراماًل  بوصرفهاصريرورة الرروح المبردع  إلرىوتكدي هذه العملية فري نهايرة المطراف  ،حقائقه المتعالية
النبري مثرل  مرن جميرع المقامراتمكنره الحرق  ، وهنراك مرن(1)في الذات، ونفيًا للذات في تجارب الفناء في الحرق

   .)عليهم السالم(، واهل بيته االطهار)َصلَّى اهلل َعَليِه وآله َوَسلََّم(محمد
 

لخال فأل .هل

 مرراأ ،(2)كترراب اهلل وسررنة نبيرره وآلرره األطهررار والعقررل والمشرراهدة والفطرررة هررو ن مصرردر علررم األخررالق إ
دينرره وضررميره معررًا؛  إلررىوأن الفرررد األخالقرري يحررتكم  )*(مبررادئ األخالقرري وقيمهررا فتكررون برروحي مررن اهلل سرربحانه

إن األخرالق  .(3)وأعماقره ال فري خارجره اإلنسرانا مرن الحقرائق الكامنرة فري ذات مروالضمير كاله ،ألن اإليمان
صفات كثيرة حسرنة.  اإلنسانلدى و ي المتجه نحو الكمال الذاتي واالجتماعي. اإلنسانتمثل الجانب  ةاإلسالمي

الكمال؛ ولذا نجد علماء األخالق يبحثون في  إلىومجموع هذه الصفات هو الملكات التي تمكنه من الوصول 
 . (4)هذه الملكات من حيا اتصافها باالعتدال أو االنحراف، وأنها قابلة للتهذيب أم ال

هررو نمررط مشرراهدة وتررذوق الصررلة الداخليررة بررين النسرربي  برراألخالق الترري أرادهررا اهلل سرربحانهالتخلررق  إن
هيئررة الررنفس المتجررردة بتتجمررع وتررذوب وتنصررهر مكونررات األدب لوالمطلررق فرري السررعي نحررو الكمررال األخالقرري، 

صيغة التجرد  ما هو إال، ي هو أدب تقليد الحق )المطلق(ناففي مستواه المت مريدأدب ال فإن ،عما سوى الحق
؛ ألن التطبيرق والعمرل إلرىوتنطلرق منره  القاعدة األخالقية تقروم علرى معيرار إلهري وعقلريف ،(5)عن هوى النفس

لررى نظررري وعملرري. عالعلررم والعمررل ال يصررلحان إال علررى أسرراس الخلررق الكررريم، ومررن هنررا قسررموا علررم األخررالق 
البحررا عررن العبررادة مررن حيررا هرري مثررل  ،والنظررري هررو الررذي يبحررا عررن أسررس الخيررر المطلررق وفكرررة الفضرريلة

عبادة ال من حيا هري صروم أو صرالة فقرط. أمرا علرم األخرالق العملري يبحرا عرن مصراديق الخيرر التري تقرع 

                                                           

 .209-208، صمصدر سابق، ن مالفلروحلفلصوفي( ميثم الجنابي، 1)
 .   13، صمصدر سابق،لففسسالفألخال لفيلفإلسالم( محمد جواد مغنية، 2)

ن اتفررق مررع بعررض أو ا  صررلة لهررا بالرردين، و رة إنسررانية ال وها ظرراهأن كثيرررًا مررن الفالسررفة ربررط األخررالق بالطبيعررة البشرررية وعرردّ  )*(
 .   (15ص ،مصدر سابق، ففسسالفألخال لفيلفإلسالممحمد جواد مغنية،  :نقاًل عن)كثير من مبادئ اإلسالم. 

 .   16-15، ص مصدر سابق،لففسسالفألخال لفيلفإلسالم( محمد جواد مغنية، 3)
 .            26، صمصدر سابق، مناضرف لأخالقها( الشيخ مهدي العطار، 4)
 .99، صمصدر سابق، ن مالفلروحلفلصوفيميثم الجنابي، ينظر: ( 5)
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 31 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(مقاربة الصورة الفنية للفناء بين مقوالت االمام علي 

)عَلَيهههِ  اإلمررام علرري ةخطبرروفرري  .(1)المعرروزين إلررىتحررت الحررواس والفضررائل الخارجيررة كالوفرراء باألمانررة واإلحسرران 

 ،(2)"َواِعرظ   َواَل  َزاِجرر   اَل  َغي ِرَهرا ِمرن   لَره   َيك رن   لَرم   َوَزاِجرر   َواِعرظ   ِمن هَرا لَره   َيك رونَ  َحتَّرى َنف ِسهِ  َعَلى ي َعن   َلم   َمن  ": السَّالم(
 .  ، أي يعظ نفسه بنفسهوهذا الواعظ هو الذي عناه األخالقيون بالحاسة الخلقية والضمير األخالقي

ملررري سرررلوك، والصرررلة بينهمرررا تمامرررًا عوالعلرررم ال ،معرفرررةوالخالصرررة أن العلرررم النظرررري لألخرررالق مجررررد          
أميرر  اإلمرام، وكرذلك األخرالق، علرم وعمرل كمرا قرال وبرين العرين وركيرة الطريرق ،مرل بهراكالصلة برين اليرد والع

ه يكشرف عرن فإنر (3)كران يفعرل مرا يقرول، وال يقرول مرا ال يفعرل"" فري وصرف أخ لره فري اهلل: )عَلَيهِ السَّهالم( المركمنين 
 اإلسالم واألخالق.  كما هو ،الفعل والقول الوثيقة بين الصلة

ويصرردران عنرره، فررالخير األخالقرري يطلررق علررى األفعررال  اإلنسررانإن الخيررر والشررر هنررا يتعلقرران بأفعررال 
المحمودة والفضائل، وعلى كل مرا يحرق لرإلرادة أن تتشروق لره وتسرعى إليره مرن أمرور، والشرر األخالقري يطلرق 

 .(4)والرذائل، وعلى كل ما يحق لإلرادة أن تقاومه"على األفعال المذمومة 
اإلقرررار بجدليررة )الفنرراء( الرردائم لبلرروغ االعترردال. و ومنبررع األدب هررو السررجية الصررالحة والمررنح اإللهيررة. 

المطلرق. ومرا يترترب علرى ذلرك  التي تفترض في ضرورة أفعالها عن وطبيعة التجربة الفردية للسمو األخالقي،
 .(5)وباطناً  مجمع اآلداب ظاهراً  )َصلَّى اهلل َعَليِه وآله َوَسلََّم(النبي محمد وي عدمن مذاق خاص لسر اللسان والوجدان. 

الداخلي، الذي يضمحل حال  الفناءإن سعي السالك للفناء في التوحيد هو الصيغة الظاهرية إلبداع وحدة 
النهائي يصب في اتجاه إلغاء وتذليل  ومسعاه أدبه الجسدي إن ذلك يعني أن أدب السالك الروحي هو ،بلوغه

أن األدب هو كمال األشياء وال يصفو إال لألنبياء  أصحاب هذا االتجاه لهذا أكد ،ثنائيات الروح والجسد
تنتهي بوحدة العلم والعمل وهي تربية تبتدئ و  ،إخالصهر نفسه باألدب فهو يعبد اهلل بمن قف ،والصديقين

أهل  :)األخالقي(. فالناس في األدب، على ثالا طبقات وهمية( بوصفها أسلوبًا لتهذيب القلبالمرنة )الالنهائ
وأهل الدين وأكثر آدابهم في رياض النفس وتأديب  ،الدنيا وأكثر آدابهم في الفصاحة والبالغة وحفظ العلوم

الخيرات؛ وأهل الخصوصية الذين أكثر آدابهم في  إلىات والمسارعة الجوارح وترك الشهوات وتجريد الطاع
طهارة القلوب ومراعاة األسرار وحسن األدب في موافق الطلب فهم ال يخضعون في آدابهم لقوى ما خارجية 

 . (6)مقننة ليستعيضوا عنها بقواعد الروح األخالقي

                                                           

 .   54-53، 21، صمصدر سابق،لففسسالفألخال لفيلفإلسالممحمد جواد مغنية، ينظر: ( 1)
 .3600 ص ه،1379، مكسسة دار الحديا للطباعة والنشر، قم المقدسة،4 ج، فلن مالمهاف  ،الريشهري محمد  (2)
 .   55-54، صمصدر سابق،لففسسالفألخال لفيلفإلسالم( محمد جواد مغنية، 3)
 .          287ص،  1992، بيروت، والتوزيع والنشر للطبع الجيل دار، وفاللهها لفلمنط لفيلفلنجاة، ابن سينا( 4)
 .71، صمصدر سابق، ن مالفلروحلفلصوفي( ميثم الجنابي، 5)
 .75-74ص، نفسه المصدر السابقينظر: ( 6)
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 32 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(مقاربة الصورة الفنية للفناء بين مقوالت االمام علي 

ْفما للُهَناتلإ  َّللَتا":)عَلَيهِ السَّالم(علي اإلمامقال  لَلل نا للَأَصْو ُللَوَفىل،َنَمَفا للَلنُللَأَصْو ُللَلوْلل(َصلرهلإلىلَوَأَهارَل)لَجّما للَلع 
ه ،لَ َفىلفهلل للو ن َعمَللَوُمْسَ ْ ه رف للل فل ْنَها،لفللِّه  للاَلاَللُمْسَ ْعم ال للَ َفْهن ،لَمْ ُمو لَغْهرَل وال  ن لل   . (1)"َأْول َهائ ن للَ َفىلَوو ُنَجج 

البذل التدريجي للروح، المالزم لعملية  إلىها تكدي بالضرورة فإنوعند تطبيق قواعد تأديب النفس بثبات 
أن االنزواء بحد ذاته جزء من منظومة تربية الروح األخالقي)تسوية اإلرادة(. من رغم علة ال .(البقاء - الفناء)

بية بفعل ذوبانها في ألنها تفقد استقالليتها النس ؛ظهرإال أن شأن كل وسائل السمو األخالقي تضمحل حالما ت
  .(2) معنى الفعل

ية واألحكررام العقليررة الفطريرة نوعررًا مررن طاعررة اهلل اإلنسرانالعمرل بمبرردأ العدالررة  عررد  والخالصرة أن الرردين يَ 
األخررالق وشررريعته، كمررا أن العقررل والضررمير الحرري يرررى العمررل بأحكررام اهلل وشررريعته نوعررًا مررن العمررل بمبررادئ 

 عنردما يفنرى فررد وقرد يرزداد الفنراء كمراالً  )عَلَيههِ السَّهالم(  علري اإلمامما قال  وقيمها. وشارك به السبع الشداد على حدّ 
وعظمتره تقاليرد الجماعرة مرن األسراس، ويقلرب حيراة  بعبقرتيرههردم سرائد عنرد العمروم، برل قرد ي   ضردّ واحد التجراه 

 إلررىالررذي أخرررج النرراس مررن الظلمررات  )َصررلَّى اهلل َعَليررِه وآلرره َوَسررلََّم(رسررول اهلل األمررة أو األمررم رأسررًا علررى عقررب كمررا فعررل 
)علرريهم  طهرراروآلرره األ )َصررلَّى اهلل َعَليررِه وآلرره َوَسررلََّم(، وهكررذا نرررى االخررالق الحقررة مصرردرها كترراب اهلل وسررنة نبيرره محمررد(3)النررور

 .  السالم(
لفلاتلل .ول

من العالم العلوي لتصبح أسيرة الجسد  هروحفي هذا العالم فقد هبطت  نفسه غريباً  الزاهد ي عد السالك
ومن هنا يرى السالك نفسه في العالم  ،األولعالمها  إلىفرصته لالرتقاء  روحومطالبه الحسية التي ال تترك لل

ل.(4)مواله عز وجل إلىاألرضي غريبًا غربة ال تنتهي إال بالرجوع 

كررران الررذات، وكرربح جمرراح شررهواتها، وتحريررر الررنفس ممررا تحررب ن  بالزهررد والتقشررف تررتم  إلررىالنزعررة إن 
  (5)وتكره، والشعور باالستقالل عن الجسد، والتوجه نحو الفناء التام

برررالتطبيق الرررواقعي لصرررور التنسرررك والزهرررد الرررواردة فررري اآليرررات  لهررري تجربرررة تعمرررالتجربرررة الزهديرررة: ان 
)الزهرراد(، مررن خررالل ترررك حظرروظ أصررحابها المعروفررون بررر)النساك( و ا أرسرراهالقرآنيررة معنررى ومضررمونًا، وهررو مرر

الررردنيا والتمسرررك بحظررروظ اآلخررررة عرررن طريرررق الطاعرررات والفررررائض الشررررعية تمسررركا شرررديدًا. مرررع اعتمررراد الزهرررد 
حررب اهلل واالسررتالم المطلررق إلرادترره. تميررزت هررذه  إلررىي فرري طاعررة اهلل سرربيال للوصررول نافرروالتقشررف نهجررا، والت

التجربررة بالبكرراء المقترررن بررالخوف والنررابع مررن صررور العررذاب القرآنيررة، مررع قصررر الحيرراة وكثرررة الخطايررا فررادت 
 .(6) االشتغال بها حتى لم يروا غيرها إلىبالزهاد 

                                                           

ل .637، صمصدر سابق، 147الحكمة ،ل4،لجنهجلفلوالغا؛لخطب،لرسائل،ل الم،لوصاها،ل هول،لن م،لوموف  ( 1)
 .98، 90، صمصدر سابق، ن مالفلروحلفلصوفي( ميثم الجنابي، 2)
 .   19-18، صمصدر سابق،لففسسالفألخال لفيلفإلسالم( محمد جواد مغنية، 3)
 .   131-130، صمصدر سابق، فل صوفلففسسا( عبد القادر ممدوح، 4)
 .32ص ،2016مصدر سابق،  ، لفولهالفلملاروا لفلصوفهالفيلفلخطابلفلوصرا، قاسم جليل الحسيني (5)
 .          226ص ،1988الكويت، ،مجلة تراا االسالم، فلسفسسالو فملفل الملوفل صوف، جورج قنواتي (6)
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الزهررد فرري الرردنيا واالشررتغال بالررذكر والعبررادة " )عَلَيهههِ السَّههالم( اهررل البيررتشررروط الفنرراء لرردى  فالزهررد ي عررد مررن
والغنررى عررن النرراس والقناعررة والرضررا بالقليررل مررن المطعرروم والمشرررب والملرربس ورعايررة الفقررراء وترررك الشررهوات 

قلرة النروم والكرالم وجمرع الهمرة والمراقبرة والوحشرة مرن الخلرق والغربرة ولقراء المشرايخ واألكرل و والمجاهدة والرورع 
 )عَلَيههِ السَّهالم(  الصرادق اإلمرام سرئل .(1)م عند الضرورة والنوم على الغلبرة والجلروس فري المسراجد"عند الحاجة والكال

مرن زهررد فرري ، و (2)"الررذي يترررك حاللهرا مخافررة حسرابه ويترررك حرامهررا مخافرة عقابرره" عرن الزاهررد فري الرردنيا، قرال:
منه في دار الفناء وقع فيه في دار البقاء ولكن الشأن هو الزهد في الدنيا  الدنيا ليوسع على إخوانه، فالذي فرَّ 

 .(3)للحكمة تعالىالزهاد يمسكون الدنيا على وجه األدب مع اهلل  فإن. تعالىواآلخرة تجردًا هلل 
، واإلعراض تعالىاهلل  إلىالعكوف على العبادة واالنقطاع " هو الروحي المعنوي ن أصل الفناءإذ أ

زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة أو مال أو جاه، واالنفراد عن الخلق في عن 
أن الفناء هو أحد العلوم الشرعية في األمة منذ نزول القرآن الكريم، وأصله  فضاًل عن ،(4)الخلوة للعبادة"

 .(5)واإلعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، واالنفراد عن الخلق تعالىاهلل  إلىالمعكوف على العبادة واالنقطاع 
 إلىوذلك بأن يعرف أن الدنيا كالثلج الموضوع في الشمس ال يزال في الذوبان  ،في الدنيا دبداية مقام الزهف

مالقاة ها فيكون من ذخائر مآل الدنيا، لذلك يترك ما في إلى اإلنسان، فالزهد عالمة على انتباه (6)االنقراض
 .الفناء
 فالنسا  .ال

اإلحسان يعد من الفضائل الخلقية التي ال توجرد إال لردى الصرفوة الممترازة مرن ذوي النفروس السرامية. وهرو 
أمررا أن يكررون ذاتيررا يبقررى وال ينقطررع، وأمررا أن يكررون عرضرريا ينقطررع وال يرردوم. أي البررد أن يكررون قررد صرردر عررن 

هررذا الفعررل وذلررك  فررإنن والصررانع للخيررر كلمررا ارتقررت نفسرره فرري مرتبررة الخيريررة االفاعررل لألحسرر فررإننفررس خيرررة، 
مرتبرة اإلحسران، ومرتبرة اإلحسران  إلرىصرل و الفناء الصرحيح الصرادق المسرتقيم ي، ف(7)الصنع يكون أكثر دواماً 

واإلسرالم  "هورفكلنف نولومل  و ل ورفهللفو  فإلنسا لأ ل عوللفهللل  نكل ورفهل" هي التي يشير إليها الحديا النبروي:
  .(8) والباطنهو االستسالم الظاهر، واإليمان هو االعتقاد الباطن، واإلحسان هو التحقق بحقيقتي الظاهر 

هرررو المحسرررن  تعرررالى إن اهلل]ن القررررآن الكرررريم قرررد تحررردا عرررن اإلحسررران فررري مواضرررع متعرررددة يفهرررم منهرررا. إ
ن أفعاله كلها حسنة وصنائعه جميلة. يعد من األوامر اإللهية األساسية الموجهرة للمركمنين. فلقرد إالحقيقي، إذ 

                                                           

 .   128-127، صسابق مصدر، ففسسالفل صوف( عبد القادر ممدوح، 1)
 .     287، صمصدر سابق، معانيلفألخوار، علي بن الحسين بن بابويه القمي أبي جعفر محمد بن (2)
 .350ص، 2008، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2، طفل نالفيلفلمسائللفلصوفهاصالح الدين التجاني،  (3)
 .      274، صمصدر سابق، وفلمعرفيلفيلفلهعرلفلصوفيفلعذللفللهنيل(عباس يوسف الحداد ، 4)
 .   26، صمصدر سابق، ففسسالفل صوف( عبد القادر ممدوح، 5)
 .205، صمصدر سابق، ن مالفلروحلفلصوفي( ميثم الجنابي، 6)
 ، ص.مصدر سابق، موسو الفألخال ( محمد فتحي عبد اهلل وآخرون، 7)
 .   85، صمصدر سابق، ففسسالفل صوف( عبد القادر ممدوح، 8)
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وهو تأويل "...تولأ ل عوللفهلل" سالم عنه فقال:اإلحسان حين سأله جبريل عليه ال )َصلَّى اهلل َعَليِه وآله َوَسلََّم(فسر النبي 
َ يَااأُْمُر  ﴿: تعررالىلقولرره  ْحَسااانِ إِنَّ صَّ وأراد باإلحسرران اإلخررالص وهررو شرررط فرري صررحة اإليمرران  (1)﴾بِاْلَعااْدِل َواإْلِ

من راقب اهلل أحسن عمله. وقوله عز  فإنالمراقبة وحسن الطاعة،  إلىواإلسالم معا. وقيل: باإلحسان اإلشارة 
ْحَساااانُ ﴿وجرررل:  ْحَسااااِن إِنَّ اإْلِ حسرررن إليررره فررري الررردنيا إال أن ي  ، أي مرررا جرررزاء مرررن أحسرررن فررري (2)﴾َهاااْل َجاااَزاُء اإْلِ
  .(4)" فهنلواإلنعامإلهن،لوفرلللهرهللواإلنسا  ا بلأخاكل":)عَلَيهِ السَّالم(علي اإلماموقال  .(3)[اآلخرة

ه ينررزل نفسرره منزلررة فإنررالررنفس معنرراه أن يسررير المرررء سرريرة الخيررر ويختارهررا لنفسرره، وبررذلك  إلررىواإلحسرران 
فررق برين اإلحسران الرذاتي الردائم وبرين اإلحسران العرضري امرا الالشرف األعلى ويكهلها لقبرول الفريض اإللهري. 

هرذا هرو اإلحسران الرذاتي ف غيره بقصد وبغيرر قصرد، إلى يحسن الخير الفاضل اإلنسانالمكقت عندما ذكر أن 
ه فإنرر، ا اإلحسرران العرضرري الررذي لرريس بخلقرريوأمرر ،ينررتقصالررذي يبقررى وال ينقطررع، ويتزايررد علررى مررر األيررام وال 

طبقنا حكم  فإنإن حكم الظاهر غير حكم الباطن، وحكم العقل غير حكم القلب. كما ينقطع ويلحق فيه اللوم، 
 إلررىنررا نتجرراوز القصرراص فإنالعقوبررة الزمررة عنررد التقصررير. إمررا إذا طبقنررا مبرردأ اإلحسرران،  فررإنالعقررل الظرراهري 

لة اإلحسران تجراوز الظراهر المعتمرد علرى إطرار المنطرق العقلري وتنطلرق معانيره بعيردا لتصربح فضي فإنالعفو. 
  .(5)عفوا بدال من القصاص

، فاإلسالم أول مراتب الدين قربتواللحق المطلق لمراتب هي : اإلسالم، اإليمان، اإلحسان، ان ثالثية
لعامة المكمنين، واإليمان أول مدارج القلرب لخاصرة المركمنين، واإلحسران أول مردارج الرروح لخاصرة المقرربين، 

 منازل القرب من الحق المطلق حتى يقطع ست عقبات هي:  إلىوالعبد ال يصل 
 عن المخالفات الشرعية.  نان، الجلد()اليدان، القدمان، اللسان، العينان، االذفطم الجوارح 
 ية. عن المألوفات العاد )اللوامة، االمارة، المطمئنة(فطم النفس 
  .فطم القلب عن النزوات البشرية 
  .فطم السر عن الكدورات الطبيعية 
  .فطم الروح عن التجارات الحسية 
  .فطم العقل عن الخياالت الوهمية 

ى قرب األبدان، وهو العمرل باألركران. والثانيرة هري قررب القلرب، األولوالعبد له في قربه ثالا مراتب: 
هرو تحقيرق  سرالكهي قرب الرروح، وهرو التحقيرق واإلحسران. ومعنرى هرذا أن الوهو التصديق واإليمان. والثالثة 

أال وأن فري الجسرد مضررغة إذا صرلحت صرلح سررائر " :النبرويمرن الحررديا  ذلركويسرتدلون علررى  ،قمرة اإلحسران
                                                           

 . 90 /سورة النحل، اآلية (1)
 .60 /سورة الرحمن، اآلية (2)
 .73-72، صمصدر سابق، موسو الفألخال ( محمد فتحي عبد اهلل وآخرون، 3)
 .643، صمصدر سابق، 158الحكمة ،ل4-1،لجنهجلفلوالغا؛لخطب،لرسائل،ل الم،لوصاها،ل هول،لن م،لوموف   (4)
 .76-75، صمصدر سابق، موسو الفألخال ( محمد فتحي عبد اهلل وآخرون، 5)
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ذا فسرردت فسررد سررائر الجسررد، أال وهرري القلررب . هررذه هرري ذخررائر الررنفس لمالقرراة الفنرراء الترري يحرراول (1)"الجسررد وا 
 .العارف التمّتع بها المكمن
  ن ائجلفلسناءثانها :ل

التري يبلغهرا بعرد ان صرفى روحره وجسرده،  الفنراء الروحري نترائج إلرىيتوصل السالك بعد مراحل الفنراء 
اعلى مراتب الفناء والقرب من الحق سبحانه، وهنا يتمكن مرن  إلىوتمكن من اماتة العوارض الدنيوية، ليصل 

المعرفررة االشررراقية، أي ان يحصررل علررى العلرروم عررن طريررق االشررراق، ثررم يرردرك السررعادة الحقيقيررة  إلررىالتوصررل 
الكمرال، فيمنحره اهلل سربحانه قردرات خارقرة للطبيعرة الحياتيرة، وهرذه هري  إلىالباقية بعد فناء كل شيء، وصواًل 

 .)عَلَيهِ السَّالم(علي اإلمامالية ومنهم مرتبة االنبياء والمرسلين وممن اختارهم اهلل من عباده المخلصين وخصهم بالو 
 
لفالهرف  .أل

معرفرررة تترررأتى مرررن إشرررراق العقرررل والفعرررل، واإلشرررراق مصرررطلح يتعلرررق ترررارة برررالنور كمبررردأ خرررالص  وهررري
كلمررا صررفت الررنفس بالمجاهرردة والرياضررة أدركررت إشررراقات أنرروار الفرريض و للوجررود، وتررارة يتعلررق بالعقررل الفعررال، 

الربط بين اإلشراق وبين النفس المجردة عن المادة. وهكرذا  إلىاإللهي عبر الكشف والذوق والمشاهدة، وصوال 
 .(2)األنوار )= اهلل(ف فناء،يصبح إشراق األنوار العقلية في الوقت نفسه كشفا باطنيا وتجربة 

كين مكمنرون برأن ال فاعرل فري كرل شريء إال اهلل. وأن تعاليمره تقروم علرى الغروص فري شرتى كرل السرالف
وبفكررة اإلشرراق ويكيردون بأشرعارهم وأفكرارهم وأقروالهم  ،العلوم، واقتنعوا بفكرة الحلول اإللهري فري الرنفس البشررية

 . (3) أن المعرفة في العقائد واألديان مرتبطة بالنشاط الذهني والتفكير المعرفي بأسرار الوجود
ظهررور األنرروار " عبررر االلهيررة بالكليررة الجزئيررة الهويررة الذاتيررة ذوبانتقرروم برراإلشررراق والكشررف ان تجربررة  

واالنضررباط الفلسررفي  السررالكنتيجررة تقشررف " انها بِاإلشررراقات علررى النفرروس عنررد تجردهرراالعقليررة ولمعانهررا وفيضرر
   .(4)اإلشراق إلىوالتجرد المكدي  االتصال بالعقل يصبح نهاية حتمية للتطهرومع  ،معا

شرراق نروراني معرفري -بعد التجرد عن الحس والتخلي عن العالئرق -تحول روحي مفاجئفالفناء    -وا 
النفس العارفرة تصربح بمعنرى المرادفرات المعنويرة )= ان بعد غياب اإلدراك عنه ورقيه في تأمل العالم اإللهي. 

ن هنرا الحظرت الرربط التجرد عن النفس بإسرقاط حجراب األنرا والسرمو عرن القيرود الزمانيرة( نفسرا عارفرة هلل. ومر

                                                           

 .   86-85، صمصدر سابق، ففسسالفل صوف( عبد القادر ممدوح، 1)
 .          187-186، صمصدر سابق، خصائصلفل جروالفلصوفهالفيلفإلسالمنظلة أحمد نائل الجبوري،  (2)
 .   12، صمصدر سابق، ففسسالفل صوفعبد القادر ممدوح، ينظر: ( 3)
 .          68-67، صمصدر سابق، خصائصلفل جروالفلصوفهالفيلفإلسالمنظلة أحمد نائل الجبوري،  (4)
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، بعرد مرنح اهلل ةكشررط لتحقيرق هرذه المعرفر ين معرفة النفس هلل وبين الفنراءب الروحيالوثيق القائم في المنظور 
 . (1)هبة رفع حجب الغيرية السالكسبحانه 

عندما كان  َوَسلََّم()َصلَّى اهلل َعَليِه وآله بقصة النبي ]ان التباين الحاصل بين المعرفة االشراقية والجهل يتوضح 
: ما )َصلَّى اهلل َعَليِه وآله َوَسلََّم(جالسًا مع جبرائيل فسمعا صوتًا مدويًا، هذا الصوت يسمعه جبرائيل والنبي. فسأل النبي 

 ،قعر البئر إلى: هذا صوت صخرة ألقيت منذ سبعين سنة في أحد آبار جهنم ووصلت توًا هذا الصوت؟ قال
ذلك يسير باتجاه اهلل، وهذا يتجه ن أ نما تدلإ (2)﴾َربَِّك الْرْجَعى إلىإِنَّ  ﴿وسط جهنم  إلىالنزولية  احركتهف

القرب اإللهي  إلىيستطيع أن يصل  ال الذي اإلنسانف. (3)[جهنم إلىالجنة واآلخر  إلىنحو جهنم، ذلك يصل 
وهي اعلى  العاشق إلىالقعر بسبب حب الدنيا والذنوب، واألرقى من ذلك أن يتحدا المعشوق  إلىيهوى 

، هذه اللذة التي يحظى بها العاشق من المعشوق لذة درجات الفناء يصل اليها نتيجة الزهد والتقوى واالخالص
كل ما في الدنيا من أجل  معنوية، بمعنى أنه مستعد من أن يتخلى عن اللذة المادية، وما هو حيواني، وكذلك

قرار السالك المريد بوجود )المطلق( = و  .(4)أن يقول لمعشوقه: أحبك مكان معرفته والوصول و الالمتناهي(، )ا  ا 
، على أن معرفة المطلق هي معرفة ذوقية وجدانية. فتجربة الفناء أما بالشهود له وأما بالفناء فيهإليه أيضًا، 

زوال الحجب، وزوال كل معاني الثنائية والكثرة بعد  إلىللذات تقوم بتكون وحدة بينها وبين ربها تكدي 
 .(5)انسالخها عن عالمها وتجاوزها مقوالت العالم المحسوس المتناهي المحدود بحدود الزمان والمكان

ْرِضيَّةا  إلىاْرِجِعي  ﴿: الجنة إلىخلق للذهاب  اإلنسانف المعشوق الحقيقي يقول: أيها العبد،  (6)﴾َربِِّك َراِضيَةا مَّ
و يتصل فيها أوهذا يعد المنزلة الروحية التي يتصل فيها العبد بربه،  .(7)أنا راض  عنك، أحبك، أنا راض  عنك

فيها المتناهي بر)الالمتناهي(، ووصفت بأنها المنزلة الروحية التي يحصل للعبد فيها اإلشراق ويفيض عليه 
( قد عبر عنها فكر تعالىسبحانه و العلم الذوقي، فعملية االتصال هذه بين المتناهي )العبد( والالمتناهي )اهلل 

 .(8)بمصطلح )الفناء والبقاء( فالفناء سقوط االوصاف المذمومة، والبقاء قيام االوصاف المحمودة سالكال

ويعرررد  ،أمرررا نظريرررة االتصرررال فهررري نظريرررة فلسرررفية تعتمرررد علرررى العقرررل الرررذي يوصرررل المخلررروق بالخرررالق
برراهلل علرررى قرررام االتصررال أوأول مررن  ،االتصررال بالعقررل الفعررال مرررن أخررص خصررائص تجربرررة )الفررارابي( الذاتيررة

                                                           

 .          221، 189-188ص ،مصدر سابق، خصائصلفل جروالفلصوفهالفيلفإلسالم( نظلة أحمد نائل الجبوري، 1)
 .   8/ ، اآليةعلقسورة ال (2)
 .42، صمصدر سابق، 2،ججهاللفلنسسمظاهري،  حسين( 3)
 .40، صالمصدر السابق( 4)
 .          9-8، صمصدر سابق، خصائصلفل جروالفلصوفهالفيلفإلسالمنظلة أحمد نائل الجبوري،  (5)
 .   28 /سورة الفجر، اآلية (6)
 .36، صمصدر سابق، 2،ججهاللفلنسسمظاهري،  ينظر: حسين( 7)
 ، تحقيق: عبد الحليم محمود، محمود بن شريف، مطابع مكسسة دار الشعب،فلرسالالفللههرهاابو القاسم القشيري ،  8))

، مصدر  لفولهالفلملاروا لفلصوفهالفيلفلخطابلفلوصرانقال عن:  قاسم جليل الحسيني ، ). 148، ص1989 القاهرة،
 .(27-26، صسابق
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مرتبة الفيض واإللهام باتصراله بالعقرل  إلىلقد تحدا عن وصوله  ،يعتمد الدراسة والتأمل والنظر أساس عقلي
درجررة االتصررال بركيررة المغيررب المحجررب، وسررماع  إلررى –كمررا اسررماها  -واصررفًا وصررول الررروح القدسررية ،الفعررال

 .(1)المشاهد الحقيقية والبهجة المتصلة إلى المخفي المستور، وتجاوز عالم الحس الملموس المسموع المشاهد
لفل مال .بل

، حيررررا تضررررم تحررررت جناحيهررررا العناصررررر الفرديررررة ي اإلسررررالم تمترررراز بشررررمولها وكمالهرررراإن األخررررالق فرررر
فال تنرال  ،(2)ية واإللهية في تناسق رائع ال مثيل له في أي دين أو في أي مذهب أخالقياإلنسانواالجتماعية و 

والفضررائل  ،الكمررال والتزكيررة والطهررارة، والكمررال بررالعلم، والررذكاء بالعمررل إلررىعررد الوصررول السررعادة المطلقررة إال ب
خروي آن الشرائع كلها اتفقت على وجود وتعظيمه بالعبادات المشروعة؛ أل تعالىالخلقية ال تتم إال بمعرفة اهلل 

  .(3)بعد الموت وأن اختلفت في صفة ذلك الوجود
واول مظهررر للكمررال التوقررف مررن االقتررراح واالعتررراض علررى الخررالق، ثررم الترردرج فرري الصررعود فرري سررلم 

ال برره، وال لتوحيررد، وال يتفكررر إفررال ينطررق اال با رتبررة يسررتغرق التوحيررد جميررع مشرراعرهم إلررىالكمررال، حتررى يصررل 
ل مالأوللفلله لمعرف ن،لول":)عَلَيهِ السَّالم( علي اإلمامقال ، (4)يعتقد اال باهلل الواحد االحد، وهو اعلى مراتب الكمال

خوالصللونلنسويلخوالصللون،لو مواللفإل ونهولهلفإلل موالول،لو ماللفل صله لوونل ونهوله،لمعرف نلفل صله لون
يمران براهلل سربحانه، وقرد "أسرهم مفرقرة مراحرل اإل إلرى، ان هذا التتالي المنطقي يوصل السرامع (5)"نفلصسا ل ن

المنطقي الذي أصبح مهيمنًا على الرنص فمنحره سربقًا، ووحردة موضروعية فري آن واحرد، ان التكرار في التتالي 
، وَفرَض التتالي المنطقي على اضحهذا التكرار الصوتي أضفى على النص صورًا تعبيرية أتسمت باإليقاع الو 

 .معرفة تسلسل المراتب التي تخص معرفة الخالق سبحانه إلىليصل  (6)التلقي تتبعًا للنص"
سرعادة وكمرال الحيراة  إلرى اإلنسرانهو الذي يوازن برين األفعرال، وبره يصرل ف المظهر الثاني العقليعد 

ونسرعى نحرو األفضرل واألبقرى، وبره نرتلمس طريرق المعرفرة،  ،درك القريمدرك العلرة مرن الخلرق، ون رن   هوب ،اآلخرة
 اإلنسرانأن التفكرر يجعرل  ،م ثلرىالحالرة الحقيقة العلم هي التفكر؛ ألنه يولد وينتج، ويعبر عرن ف ،وسبل العبادة

عرفرة موب ،(7)عليره اإلنسرانثبرت اهلل عن العجب والتكبرر، وهرذا ممرا ي   اإلنسانيبتعد بو عارفًا بحقيقة نفسه وربه، 
 : وهما على معنيينهذا  دلّ ي إذ (عز وجل)نعرف حقيقة اهلل النفس 

 
                                                           

 .          26، ص، مصدر سابقفلوصرال لفولهالفلملاروا لفلصوفهالفيلفلخطابقاسم جليل الحسيني ،  (1)
 .30، صمصدر سابق، موسو الفألخال محمد فتحي عبد اهلل وآخرون، ينظر: ( 2)
 . 34، صمصدر سابق، 1ج، موسو الفلسفسساعبد الرحمن بدوي، ينظر: ( 3)
 .292، ص 2010، مطبعة نكين، قم المقدسة، 1ج ،فيل سسهرلفللرا ل سسهرلموفتبلفلرنم  عبد االعلى السبزواري، (4)
  .14، صمصدر سابق، 1خ،ل4-1،لجنهجلفلوالغا؛لخطب،لرسائل،ل الم،لوصاها،ل هول،لن م،لوموف   (5)
  .119-118ص ،مصدر سابق، ...نهجلفلوالغالصو لفلنلهلا؛للرفسالفثوا ُنلفيلضوءلصباح عباس عنوز،  (6)
 .            39-38، صمصدر سابق، أخالقهامناضرف لمهدي العطار، ينظر: ( 7)
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عرررف اهلل باقيررا. ومررن عرررف نفسرره حادثررا  يرراً ناف: معرفررة قائمررة علررى األضررداد )فمررن عرررف نفسرره فألول
 عرف اهلل قديما(. 

 .(1)" سىلوالمرءلجهال لأ لاللهعرفلقلره" :قال )عَلَيهِ السَّالم(علي اإلمام قول: قائم على فلثاني
هرري أن يررتمكن مررن حفررر قنرراة ويعثررر علررى مرراء ليررزرع النخيررل  )عَلَيهههِ السَّههالم(لررذة موالنررا أميررر المرركمنين  ان

بررالعثور علررى العلررم  هررو الررذي تكررون لذترره معنيررة  اإلنسرران ، )عَلَيهههِ السَّههالم( تهأن هررذه هرري انسرراني ،والمعرروزينللفقرراء 
 ، فهي اعلى درجات الكمال. (2)وطلب العلم، والبحا عن الحقيقة واإليثار والتضحية

ذا  الرردنيا فرري اإلنسررانعرري  ف لرريس إال مقدمررة لحيرراة التكامررل فرري اآلخرررة ذات العطرراء الرردائم الثابررت، وا 
 إلررىيختررار الكامررل؛ ألن فرري هررذا االختيررار نظرررًا ه حتمررًا سرروف فإنررهنرراك شرريئين: كامررل ونرراقص، فالتفررت العقررل 

فللنهالووله لمعلفللورا ،لففو لإذفلما  ل": )عَلَيهِ السَّالم(السجاد  اإلمامقال  .(3)األمر المتطور إلىعاقبة األمور ال 
، انهرا تمثرل كمرال العقرل والردين فري اعلرى مراترب (4)"أخهىلههئا ،لومعنىلل لأخهىلأنلف لماللمو لموعلفللورا 

ونحرن  ،الحرق والخيرر والكمرال إلرى اإلنسرانالعقل منطلقرًا داخليرًا ورسرواًل باطنيرًا، يردفع يعد لهذا  ،الفناء الروحي
وقد  ،العقلي الملتزم بمفاهيم القرآن ، إنما نتحدا عن النشاطاإلسالميعندما نتحدا عن دور العقل في الفكر 

: وعزتي وجاللي ما تعالىلما خلق العقل قال له أقبل: فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر، فقال  تعالىورد أن اهلل 
  .(5)بك أخذ وبك أعطيخلقت خلقا أكرم علّي منك، بك أثيب، وبك أعاقب، و 

إذ بره تحصرل الكمراالت  ،يعد أفضرل أقسرام السرلوك وأرقرى أصرنافه تعالىو  اهلل سبحانه إلى )*(فالسلوك
فمو لفلسوالكلوويل" فري دعراء الصرباح بقولره: )عَلَيههِ السَّهالم(  جل شأنه، وهو ما أشار إليه أمير المركمنين  اونيل رض

 يره فري ظلمرة الليرل الحالرك لظرن أنرهوهرو مغشري  عل )عَلَيههِ السَّهالم(  يررى عليرًا الرذي ن إ ،(6)"إلهكلفيلوفضحلفلطرهو 
أمووالفون وويل":)َصررلَّى اهلل َعَليررِه وآلرره َوَسررلََّم(وقررد قررال الرسررول  ،رفررع مررن ذلرركأذلررك مررن خرروف جهررنم؟ أنرره أسررمى و  إلررىصررار 
أم ويلفاطمواللإلوىهالسهلةلنساءلفلعوالمه ...لوهلووللفهللل والوجولللمالئ  ون:لهوالمالئ  ويلأن وروفلف نفاطمال

 .(7)"لفوهال فىل وال يوقللأقوف لسهلةلإمائيلقائمالوه لهلا،ل ر عللفرفئصهالم لخهس ي،لول

                                                           

 .40، صمصدر سابق، 16خ،ل4-1،لجنهجلفلوالغا؛لخطب،لرسائل،ل الم،لوصاها،ل هول،لن م،لوموف   (1)
 .43، صمصدر سابق، 2،ججهاللفلنسسمظاهري، حسين  ينظر: ( 2)
 .            102، ص مصدر سابق، مناضرف لأخالقهامهدي العطار، ينظر: ( 3)
 .38، صمصدر سابق، 2،ججهاللفلنسسمظاهري، حسين ( 4)
 .            90، 86-85، صمصدر سابق، مناضرف لأخالقهامهدي العطار، ينظر: ( 5)

للسلوك أنواع أخرى وهي: )السلوك الفردي، الجماعي، السلوك إلى النفس، ولكن ما يهما في موضوعنا )السرلوك إلرى اهلل(.  )*(
 .            (185ص ،مصدر سابق، مناضرف لأخالقها مهدي العطار، :نقال عن)

 . 77-76، صمصدر سابق، مسا هحلفلجنا (عباس القمي، 6)
 .234-233، صمصدر سابق، 2،ججهاللفلنسسمظاهري، حسين ( 7)
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بهرا  مقامرات ودرجرات يخصرون()إن للعرارفين" قرائاًل: العارفينبيسميهم و  ،)ابن سينا( أهل الكمال ذكر
عررالم  إلررىغيرررهم، فكررأنهم وهررم فرري جالبيررب مررن أبرردانهم قررد نضرروها وتجررردوا عنهررا  وهررم فرري حيرراتهم الرردنيا دون

القررردس. ولهرررم أمرررور خفيرررة وأمرررور ظررراهرة عرررنهم يسرررتنكرها مرررن ينكرهرررا، ويسرررتكبرها مرررن يعرفهرررا، ونحرررن نقصرررها 
عندما و  ،تجردوا عنها بإماتة العوارضهم كما لو فإن ،وأن كانوا ال يزالون في ابدأنهم يعني أن للعارفين (1)"عليك

علررى درجررات الكمررال والوصررال بررين أ إلررىاعلررى درجررات الفنرراء، يحرردا نتيجررة لهررذا وصرروله  إلررىيصررل السررالك 
درجة الخوارق المخالفة للطبيعة الدنيوية التصاله المباشرر بالخرالق، كرالبراق الرذي  إلىالخالق والمخلوق تصل 

 إلرىفيره الحرد الرذي اقتررب  إلرىاألعلرى، ذهرب مرع هرذا الجسرم  إلرىوصرعد  )َصلَّى اهلل َعَليِه وآلره َوَسرلََّم(محمدامتطاه النبي 
َِ قَْوَسْيِن أَْو أَْدنَاى ﴿ يقول القررآن إذاهلل  فقرد اسرتطاع أن يسريطر علرى رغباتره والبعرد  (2)﴾ثُمَّ َدنَا فَتََدلَّى فََياَن قَا

 –ن يعمرق الصرلة الروحيرة برين العبرد والحرق أيمران ان مرن شرأن اإل .(3)المادي  ويتجه نحو التكامرل الملكروتي
ية مرن اإلنسرانهمية العقيدة الدينية ذات االسس الصرحيحة والراسرخة فري تقريرب الرروح أمن هنا تتضح  -تعالى

 .تعالىالفناء والتماهي في اهلل  إلىتحصيل كماالتها وصواًل 
باحا  اإلنسانفي، اإلنسانلقد استثمرت الفنائية بدالتها الحسية المباشرة للتدليل على نهائية الوجود 

ليكشف أنه لن  ،عن الكمال الذي يدله عليه التأمل الفلسفي الشامل في حقيقة العامل، وحقيقة وجوده فيه
ر من أسر الجسد، الذي هو بمثابة الكهف الحاجب لضوء الحقيقة، يحصل على ذاته الخالص إال بالتحر 

والمانع بأهوائه وغرائزه من تحرر العقل، أو نجاة الروح وخالصها في بلوغ ذلك العالم اآلخر العلوي، حيا 
فإذا كان ثمة تصور للذات في الفكر الذي يقسم العالم بين سفلي  ،هناك فقط مملكة الحق والخير والجمال

أمير المكمنين  اإلماميقول  ،سن العقل هو الكمال على عد الجهل نقصاً راد بح  ن الم  إ ،(4)وعلوي أبدي دنيوي
، ففي الدنيا ال تصلح األمور (5)".فْسَ ْنَصَننُللَم  للفْلَعْللُللَهُغ  للَوالَللَأْتَفَها،لفْلُعُهو ُللَ ْ ذ بُللَفَللْل " أيضًا: )عَلَيهِ السَّالم(

لعواقب األمور. إلىأال بالعقل، الذي يرسم ويخطط ويلتفت 

                                                           

( .بين العارف والزاهد والعابد  )( يميز)ابن سينا 
 فالزاهد هو المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها.  -أ 
 والعابد هو المواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما.  -ب 
وأمررا العررارف فهررو المنصرررف بفكررره إلررى قرردس الجبررروت، مسررتديمًا لشررروق نررور الحررق فرري سررره. )للمزيررد ينظررر: عبررد الرررحمن  -ج 

 (.  63، صمصدر سابق، 1، جموسو الفلسفسسابدوي، 
 . 60، صمصدر سابق، 1، جموسو الفلسفسسا( عبد الرحمن بدوي، 1)
 (.   9-8) /سورة النجم، اآليتان (2)
 .36-35، صمصدر سابق، 2،ججهاللفلنسسمظاهري،  حسين( 3)
 . 7، صمصدر سابق، فلس رلفلعرويلفلمعاصرمجفال مطاع صفدي، (4)
 .673، صمصدر سابق، 283الحكمة،ل4،لجنهجلفلوالغا؛لخطب،لرسائل،ل الم،لوصاها،ل هول،لن م،لوموف   (5)
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للفل جرّل .جل

التجريد، والذي يتم يعتمد في جوهره على المجاهدة والمكاشفة، والركية الباطنية في  اإلنسانسلوك  نإ
اء هي فتجربة الفن ،(1)الفناء في ملكوت اهلل إلىمن عالمه المادي والغور في حقيقته الروحية، وصواًل  تجريدالب

المطلق، ومن  إلىالحقيقة، ومن النسبي  إلىالباطن، ومن الشريعة  إلى، من الظاهر تجربة تحول وانتقال
المنفتح، ومن التطابق  إلىالالمتناهي، ومن المنغلق  إلىخروج من المحدود ال اآلتيبالتجريد، و  إلىالتجسيد 

ومتى تجردت الروح من التعلق بالظواهر استطاعت أن  ،(2) الذاتية إلىاالختالف، ومن الموضوعية  إلى
يتحدا  )عَلَيهِ السَّالم( علي اإلمامونجد  ،هارام  متلمس السعادة في داخلها وأحست بسعادة سرمدية إذا ما تفهمت 

لووقاهن ...وفلل ْنهالفلّله لفيلووالسَّالمالفْلهلىلوضهاءل فيلناااللتذفلصوانيلفلّفوهمَّللفاْجعل" :داعياً مع الخالق 
ومن الصعب الوصول الى هذه الدرجة  لذة التجرد التي كان يعيشها تمثل وهي، (3)"فْلهوىلمْرلها لم ْل

حسب وجهة  – سمو النفس بممارسة الفضائلن إ .الولياء الصالحينوا لإلنسان العادي فهي طبقة األنبياء
حيا  )اهلل(ى األولن الدنيويات، وعندها تتجرد عن قوام المادة لتكتمل بمعرفة الحقيقة مترتفع " -الفارابينظر 

 هربقلتلفرد بالنور الحقيقي، فتسمو تفنى فيه بعد ما نسيت نفسها عبر إزاحة حجاب المادة الفاصل بينها وبين ا
الفاضل على  اإلنسانحالة ذهنية تتمثل ذروتها في قدرة  هوالسعادة عند ،(4)"اهلل فيشعر بالسعادة القصوى إلى

فالسعادة هي الخير  ،االتصال بالذات اإللهية لتلقي األوامر والنواهي مباشرة عن طريق العقل الفعال المكتمل
 .  (5)المطلوب لذاته التي ال مطلوب بعدها أو في موازاتها

 لفلسعالةلفلنلهلها .لل
اآلخرة فهو  إلىالسعادة في الدنيا، وينتهي  إلى -من وجهة نظر االسالم – اإلنسانإن كل ما يقود      
ويبعده  اإلنسانطريقه فهي خير، وكل ما يعرقل سعادة  إلىالكمال أو  إلى اإلنسانكل وسيلة توصل فخير، 

 فمن أراد حياة هانئة سعيدة بال ،(6)الخصام والصراع والنهاية المأساوية فهو شر إلىعن الكمال ويدفعه 
شاطئ  إلى اإلنسانألنه الوحيد الذي يمكن أن يصل ب ؛في كل أموره الحق إلىاضطراب ينبغي له أن يلتجئ 

ومن عمل هلل عماًل خالصًا،  ،تعالىكتاب اهلل  إلىفمن رام الهداية رجع  ،مان والنجاة من المهالك الدنيويةاأل
يَْوَم  ﴿:تعالىقال  ،(7)الصفات الحميدةكثير من واستطاع كسب  ،تمكن من سحق الصفات الرذيلة في نفسه

                                                           

نقال ). 47، ص1963، دار الشعب للطباعة والنشر، القاهرة، فل صوفلوفلثورةلفلرونهالفيلفالسالمابو العال عفيفي،  (1)
 .(25ص مصدر سابق، ، لفولهالفلملاروا لفلصوفهالفيلفلخطابلفلوصراعن: قاسم جليل الحسيني ، 

 .      276، صمصدر سابق، فلعذللفللهنيلوفلمعرفيلفيلفلهعرلفلصوفيعباس يوسف الحداد، ينظر: ( 2)
 .77ص ،مصدر سابق، مسا هحلفلجنا عباس القمي،  (3)
 .          72، ص مصدر سابق، خصائصلفل جروالفلصوفهالفيلفإلسالم( نظلة أحمد نائل الجبوري، 4)
 . 47، صمصدر سابق، ...حلفالج ما هالفيلأ مالل لللم لفلسالسسالفلمسفمه لمفلمالالهاي عبد الحسين، ينظر: ( 5)
 .            84، صمصدر سابق، مناضرف لأخالقهامهدي العطار،  (6)
 .209، صمصدر سابق، 2،ججهاللفلنسسمظاهري،  ينظر: حسين( 7)
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نِِه فَِمْنُهْم َشقِيٌّ َوَسِعيدٌ  ِْ ِ فس س لقفوكلوفس س ل" :)َصلَّى اهلل َعَليِه وآله َوَسلََّم( النبي محمد قالو ، (1)﴾يَأِْت َن تََيلَُّم نَْفٌس إِنَّ بِإ
فيلفلنسس،لو رلللفيلفلصلرلوأ لنسسك،لفلورلمالفطم ن لإلهنلفلنسسلوأطم  لإلهنلفللفب،لوفإلثملمالناكل

فوصه مل واللفهلللو لوىلفهلل...لف سمعللف ههالوفاال" قال:ف )عَلَيهِ السَّالم(علي اإلماماما  (2)"أف اكلفلناسلوأف وك
ل.السعادة الحقيقية إلى، داعيها هو خاتم االنبياء، اما واعيها فهو من فهمها ونحج في الوصول (3)"وف هها

 والتي ال تتحقق في الحياة ،اإلنسانيرى )الفارابي( أن السعادة الحقيقية: هي السعادة التي ينشدها 
هو السعي  اإلنسانالقصد من وجود  فإنخروية، حيا تدوم المتعة وتخلد بالحقيقة، الحياة اآلبالكائنة بل 
ة في الحياة األخرى، أو اإلسالمي)الغزالي( تتحقق انسجامًا مع الركية  لدى السعادة غايةاما  ،(4)لبلوغ السعادة

الحياة بعد الموت وهي تنال بالعلم والعمل، والعلم هنا يعنى العلم باهلل والتصديق بكتبه ورسله، والعمل الذي 
وسرور  ،لهخروية التي هي بقاء ال فناء السعادة اآلينطوي على التصرف فيما ينسجم ومفهوم العلم، ويحدد 

الحقيقية في  فالسعادة ،وهذه هي السعادة الحقيقية ،وغنى ال فقر يخالطه ،وعلم ال جهل معه ،ال غم فيه
نينة في العقل واإلشعاع في ومن أوتى السعادة في الروح والطمأ ،(5)عد اهلل للمتقينأالجنان من سائر ما 

ويطرح هواه ويقدم الخير لجميع الخلق فقد نال وأن يطهر من ذنوبه  ،هااستطاع أن يفنى نفسه في النفس
، عرفوا الذات العليا وحيوا فيهافا من الغضب والشهوة واستغفروا أولئك الذين حكموا نفوسهم وتخلصو  ،الفناء

 .عرفوا معنى السعادة الحقيقيةوهم الذين 

ق عنده تكون ويرى )ابن مسكويه( أن السعادة ال تكون في الفضيلة وحدها بل السعادة على اإلطال
بالجمع بين جزئي الحكمة النظري والعملي: فبالفلسفة النظرية يمكن تحصيل اآلراء الصحيحة التي تنتهي 

يصل للتي تصدر عنها األفعال الجميلة، بالعلم اإللهي، وبالفلسفة العملية يمكن تحصيل الهيئة الفاضلة ا
ربط السعادة في  هنجدو فقد سعد السعادة التامة. شطري الحكمة  اإلنسانالمرء للكمال الخلقي، فإذا استكمل 

، أن الحكيم وحده هو الذي يجمع بين سعادة الدنيا النهاية بفعل كل ما يرضى اهلل وترك كل ما يغضبه
 .)عَلَيهِ السَّالم(علي  اإلمامنجده بوضوح بفكر  ، وهذا ما(6)وسعادة اآلخرة

                                                           

  .105سورة هود، اآلية/ (1)

 .29، صمصدر سابق، موسو الفألخال ( محمد فتحي عبد اهلل وآخرون، 2)
 .193، صمصدر سابق،ل4-1،لج هول،لن م،لوموف  لنهجلفلوالغا؛لخطب،لرسائل،ل الم،لوصاها،  (3)
 . 112، صمصدر سابق،  ...فلمالحلفالج ما هالفيلأ مالل لللم لفلسالسسالفلمسفمه الهاي عبد الحسين، ينظر: ( 4)
 .26، صمصدر سابق، موسو الفألخال محمد فتحي عبد اهلل وآخرون، ينظر: ( 5)
 .25-24، صنفسه سابقالمصدر ال (6)
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الفناء يضم توجهان: االول: فناء مادي معروف فهناك من يفنى في  إن تجد الباحثة وخالصة القول

الكمال النفسي  ويوصل االنسان الىخروية السعادة اآلفناء روحي يحقق  الماديات وينس اآلخرة، والثاني:

والكمال المطلق ال  ،ويعنى بالكمال الحصول على الفضائل ويأتي ذلك عن طريق التعلم والنظر والتأمل

فيصبح معيار كمال  ،ال الباري عز وجل، فهو نهاية كل تمام، كامل الوجود والذات والصفاتيوصف به إ

ثبات ا  ه، واالجتهاد في تطبيق شريعته، و اإلخالص في عبودية اهلل والحفاظ على الكون المسخر ل اإلنسان

التنزيه، والتصديق بكل ي، فيمكن انجازه في اإليمان بالتوحيد و اإلنسانأما المفهوم الشرعي للكمال  ،وحدانيته

له  وطاعةً  اً نفاسبحانه وعر  باهلل معرفةً أكثر البشر  بوصفه )َصلَّى اهلل َعَليِه وآله َوَسلََّم( عن النبي جاءما ورد في القرآن و 

إال من سار على  تها لمرتبنافوأصدقهم ورعا وأخلصهم في عبادته وتطبيق شريعته، ومن ثم ال يسمو عر 

وال يصل الى هذه  السعادة الحقيقة إلىذخائره التسلسل ب عن طريق اإلنسانيوصل  الروحي وان الفناء ،هديه

المعنوي التي  الفناء الروحيصورة من صور  ت مثل  منها، وان كالً المرتبة سوى االنبياء والمرسلين وأهل البيت

 التي ستتوضح مفاهيمها في اإلسالميوالتصوير  )عَلَيهِ السَّالم( علي اإلمامبين مقوالت  سنحصل على مقارباتها

 .والبصري بمحورية البالغي الثالامبحا المبحا الصورة الفنية و 

 



 

 البصري...المشتركات...التواصل...االليات والنص بالغيبين النص الالصورة الفنية  /نيالمبحث الثا

 تمهيد: -

 المكتوبة والبصرية المرسومة بالغيةية التواصل بين الصورة الفنية الاوالً: ماه

  ية المكتوبةبالغ: وسائل رسم الصورة الفنية الثانياً 

 التشبيه .1
 االستعارة .2
 المجاز .3
 الكناية .4

 ليات رسم الصورة الفنية البصريةآثالثاً:         

 عناصر التصوير االسالمي -

 النقطة .1
 الخط .2
 التصوير المرئي للشكل وجماليات المكان المحيط به .3
 اللون .4
 الملمس .5

 سس التصميمأ -

  االنسجام .1
 الوحدة والتنوع  .2
 التكرار وااليقاع .3
  التباين والتضاد .4
 التوازن .5
  السيادة .6
 التناسب .7

 سالميةالتصويرية اإلالعالقات  -
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 ي والنص البصري...المشتركات...التواصل...االلياتبالغبين النص ال الصورة الفنية/ الثانيالمبحث 

 تمهيد:

 ،غير الشكل األكثر بساطة للملفوظالصورة التي تُ ملونات مكونات و سلوبية من ُتعد الوسائل األ
تماسكة ؛ لتؤلف بنى فنية ميةواستعارة ومجاز وتشبيهات ابداعكنايات وفق أساليب البيان من ى عل والمرسومة
ألن  ،ُتشكل وحدة عضوية للعمل االبداعي الفنيوالخطوط(  االلوانو  الكلماتو  الحروف)فجميع  ومتناغمة

وتكوين العمل الفني وتُنمي  في بناء (1)الوحدة العضوية لها أثر في الصورة واألخيلة إذ ُتصبح كالبنية الحية ""
؛ ألنه ُيقدم حضورًا هم وتعويلهم على وحدة بناء النصالنقاد القدماء يجد تأكيد والُمتتبع ألقوال ،إذكاء الشعور

التحام " فالمقصود بوحدتي الموضوع في النص ،بسكبه وتماسكه حتى ال يتشتت ذهن المتلقي فكريًا ينما
ألن التحام النص بعضه  ؛(2)وارتباط أجزائه من حيث وحدة الموضوع ووحدة المشاعر" االبداعي النص

وقد عرفه  ،لدى المتلقي شيء مهموالذي هو قصدية القول  إلى بعض وارتباط أجزائه في بنية واحدة يؤديب
دراسة الوحدة العضوية في النص  إلىدعاهم ما ومنحوه حقه ولعل ذلك  ،العرب االوائل فأعاروه أهمية

صور الفكر التي تتدخل على  وبين بأساليبهالمرسومة  تقليديًا بين صور الكلماتفعلم البيان يميز  ،االدبي
جمالية ، و من جهة جاجوالح لجدلاأدوات  من ُعدتالصورة ف هوعلي ،ُمجمل الخطاب وتآلف مستوى تنظيم

البالغية االساليب صور وتحظى  ،تتزين بها الكلمات والتصويرات االسالمية بصور متنوعة من جهة ثانية
ُمجمل الدراسات  التي تتألف منها تمثل وحدة النسقنها كو  ؛ألهل اللغة واالدب والفن والنقد همةمُ بمنزلة 
. (3)ج وجنس من التصوير"ة وضرب من النساحظ الشعر بالتصوير قائاًل: "صناعويربط الج ،والفنيةاألدبية 

بالجانب الصوري بما تحمله من محموالت داللية  رك معهكذلك الفنون تشت ،كما أن األدب فن تصويري
المتلقي. وبهذا يكون األدب ليس هو الفن الوحيد الذي  في، والتأثير لصالتو لة ر الصور خوُتس ،وجمالية

وعليه ال  ،المتنوعة والفنون شاركه في ذلك مجموعة من اآلدابيستثمر الصورة في التعبير والتشكيل، بل تُ 
ي واجتماعي ، فـ"ارتباط الفنون بسياق ثقافتكون الصورة ِحكرًا على األدب فحسب، بل لها نطاق جديد وواسع

واحد، يمد الفنانين بقيم ذوقية متوازية، تسمح بقيام نظائر جمالية لذات القيم، تتبدى في كل فن حسب آلياته 
، وتوسعت الفنية مقاييس البالغة التقليدية، بل تطورت الصورة البالغية إلى. ولم تعد تحتكم فقط (4)الخاصة"

                                                           

 .398، ص1973دار العودة، بيروت،  ،النقد االدبي الحديث( محمد غنيمي هالل، 1)
 .275، ص1992، دار الكتاب العربي، دمشق، 1ط ،االتجاه النفسي في النقد العربي( عبد القادر فيدوح، 2)
 .132، ص1938، القاهرة، منشورات مصطفى البابي الحلبي رح: عبد السالم هارون،وش تحقيق ،3، جالحيوان( الجاحظ، 3)
، 1993توزيع منشأة المعارف، االسكندرية،  ،العالقات التصويرية؛ بين الشعر العربي والفن االسالمينبيل رشاد نوفل،  (4)

 .19ص
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والتي سيرد ذكرها ، تعددت معاييرها اإلنتاجية والجمالية والوصفيةمفاهيمها، وتنوعت آلياتها الفنية والجمالية، و 
 . بمتن هذا المبحث

 :ية المكتوبة والبصرية المرسومةغبالال لصورة الفنيةا بينالتواصل اوالً: ماهية 

في واالشكال والوظائف، بحسب طبيعتها  نواعمن األ عدٍد غير محدودٍ  إلىتباين الصور فيما بينها ت
 بالبصر، ةالمحسوس (الشكل المادية)الواقعية .2المدركة بالتخيل،  الذهنية المجردةالصور .1) ثالث صور:

بحسب تقنيات ابداعها وصنعها في مجاالت العلوم  هذه الصور وتتشكل ،(النوعين السابقين منالمركبة .3
م في التصوير أ اصلالبيان والتو  سواء فيتصنيفها الوظيفي المتخصص والفنون المختلفة، وبحسب  واآلداب
وقد ُشغل بال  ،فيتصوره االنسان ليرسمه ذهنياً  ،ألن الصورة شكل االحساس الذي ُيغذي الوجدان ،الفني

في  نصنف انواع الصور االساس يمكن ان ذلكخالل  ومن ،االنسان بأنواع الصور بصرية كانت أم ذهنية
 :ة أصنافى ثالثعلمجاالت اشتغالها  ببحسكما يمكن تصنيف انواع الصور  ،التراث الفكري االسالمي

.الصور التشخيصية البصرية 2 )عَلَيهِ السَّالم(.الصور اللغوية البالغية في مجال اللغة مثل مقوالت االمام علي1
.الصور التوضيحية في المجاالت العلمية مثل رسوم 3في مجال الرسم مثل نماذج التصوير االسالمي، 

 وهذه الصورصور مادية تمثل مظاهر الحياة وزينتها الزائلة، الن تكون أا يمكن ، كمالخرائط لمادة الجغرافيا
وعليه  ،خروية مثل تصويرات االسراء والمعراجالمعنوية التي تصور الحياة اآلالمثالية تتباين مع الصور 

 امركبأو  خيالً متأو  اً بصري اً محسوس اً سواء اكان مدركوسيلة التواصل لتعيين كل ما يحيطنا أو فالصورة اداة 
معنويًا فمثال المحسوس المدرك المادي ما تناقلته النصوص أو ، وقد يكون ماديًا اً مكتوب-اً مسموعأو 

لتتبين المقاربة في هذا الشكل بـ)البنية،  (3كما في الشكل) )غدير خم(.ةدثاحكنقل والتصويرات االسالمية 
 الداللة، والوظيفة( المعبرة عن الموضوع.

 

 

 

 

 

 االبداعي لمشارة واضحة في العانفعاله، وا  حساس لدى المبدع مشبعة بوجدانه و الصورة شكل اإل"لتبقى 
الفنية حين يجعل الدالالت التي يبتغيها مرسومة  عن قدرات المبدع تنبئ فهي ...ال يمكن للنقد تجاوزها،

 (3شكل)
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 إلىصاحبه ل الفني وحاجة عالقة بين العم فهناك ،(1)"صلامرئية لدى المتلقي، عبر مهاراته الفنية في التو 
لهذا نجد الشعر العربي تحول من  ،(2)"سمى صورهاأالفنون ُتظهر عملية التواصل في " ألن ؛االخبار

التصويرية التخييلية ذات الطابع التجريدي في  إلىالتصويرية التسجيلية ذات الطابع المثالي بالعصر الجاهلي 
التسجيل الزماني  إلىبالرغم من ميله احيانًا  ة بالحالتينه امتلك صفة التصويريأي إنالعصر االسالمي، 

 حسوسفي بنية الصورة البالغية والتشخيصية وانتقال الفنان من الم الفنية فأن استثمار الحركة ،(3)لألحداث
بعنصر الزمن والحدث ممتزجا بمفاهيم االستعارات الجمالية والتزيينة بجرأة، كعنصر جذب  جردالم إلى

 .اء اكان في الصورة البالغية ام التصويرية التشخيصيةللمتلقي سو 

 ُتعد الكهوف وهذهالتاميرا والسكو المتمثلة بكهوف  اتحضار المن  لكثيرٍ كانت الصورة مصدرًا  لذلك
. أما في ما يتعلق بالصورة المسيحيةكاتدرائيات بخدمة ال اً الفن معني أصبحوفي القرون الوسطى ، مصورةً 

عثر عليها منذ البدايات األولى لعصر النهضة في المسرح على الطريقة اإليطالية التي كان تحركة، فإننا نالمُ 
فالصورة  ،(4)عبة المنظورعبر عن العمق من خالل لُ د حيث يُ عنائي البُ يقوم على حشو لوحات حية في إطار ثُ 

فكري مع داللة تلك اذ يحصل التطابق ال ،" الحركية لها دور واضح في تقديم المشاهد الحسية المتحركة
   (5)ألن الصورة الحركية تجمع بين الوظيفة الفنية والقصدية " ،الصور والحركة التي ُيبنى عليها الوصف الفني

ثالث )من خالل  االن إلىمنذ القدم  القائمة بين الصورة واألدب التواصلية العالقات إلىيمكن النظر ف 
  :(6)(وجهات نظر

حسنات األسلوبية )خاصة المجاز واالستعارة والوصف بوساطة المُ  األدب بحد ذاته يشكل صورة .1
 المؤثر(.

                                                           

يقاع المعنى؛ دراسة نصباح عباس عنوز،  (1) ، دار السالم، بيروت، 1، طقدية تطبيقيةالصورة الفنية بين حسيتها وا 
 . 15، ص2010

المؤسسة المصرية العامة  ،لويس عوض ،مصطفى بدوي، مراجعة :، ترجمة وتقديممبادئ النقد االدبيريتشارد،  .أأ.  (2)
 . 65، ص 1963مصر،  ،للتأليف والترجمة والطباعة والنشر

 .130، صمصدر سابق ،العربي والفن االسالمي العالقات التصويرية؛ بين الشعرنبيل رشاد نوفل،  (3)
، ترجمة وتقديم: سعيد بنكراد، منشورات ضفاف، منشورات 1، طاإلشهار والصورة صورة اإلشهارينظر: دافيد فيكتروف،  (4)

 .             43-42ص ،2015الجزائر،  -بيروت -االختالف، الرياض
، مصدر سابق، ي النص القرآني؛ ومهمتا البيان التفسيرية والتأويليةإعجازية التكوين االسلوبي فصباح عباس عنوز،  (5)

 . 233ص
محمد حمود، المؤسسة الجامعية للدراسات  ترجمة:، معجم المصطلحات األدبيةجاك آالن فياال،  -دينيس سان -( بول آرون6)

 .694ص ،2012،بيروت ،والنشر والتوزيع
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 صاحب النص كما هو الحال في التزويق. يمكن للصورة أن تُ   .2
 الرمز.أو عار الصورة مع النص كما هو الحال في الشِ  ترتبطقد   .3

رسم  إلىكلما مال ، فكلما تصاعد انفعال االنسان التواصلي الصورة الحسية نتاج االنفعاللهذا ُتعد 
 لذلكو  ،(2)فالصورة رافقت االنسان منذ القدم وتطورت مالمحها معه بتطور حياته .(1)االبداعية صوره بالحسية
بين األدب والصورة بصفة التالقي خاصة من وجهة نظر األنواع التي  التواصلية العالقات إلىيمكن النظر 

تها قضايا افبشكل خاص توضح الصورة بتقني ،مثاًل( سالميالتصوير اال)شتركة بين الفنينمكن أن تكون مُ يُ 
لوجي، وطرح هذه يو عزز التحليل األيد، كما أنها تُ اً ضمر بالذات التي غالبًا ما يتركها الملفوظ مُ  النقد الثقافي،

قد تتخذ عندها شكاًل قصصيًا بقدر التي  ،التساؤالت حول الصور الحاضرة في الذهنيات والخياالت الجماعية
معطيات لفنون الصور المتحركة هي أيضًا فنون تتابع ف-قدم رؤية شمولية تُ  فإنها ا تأتي الصور متتاليةم

، وزمني ينتظم ضمن نص ثقافي يحوي (3)قبل كل شيء لتسلسل تركيبي عندها ويخضع النص ،-جماعية
 .من المضامين والمعاني كثيراً 

ورة فأصبحت كتابة اب صورة؛ ثم تطورت الص، وكان الخطبالكتابة الصورية خطاباً  كانتالصورة ف
ناسة بأن اإلنسان قد اخترع الكتابة من أجل تخزين أفكاره ومشاعره وتجاربه، ومر ذلك ويقول علماء اإل
تطورة، ثم اخترع السينما والتلفزيون والحاسوب ووسائل االتصال أشكال مُ  إلىأن أوصلها  إلىبمراحل عديدة 

تنافس المرئي مع المقروء يغير قارئ، فأو معلومة والمعرفة من الجمهور قارئا قرب الاألخرى التي أصبحت تُ 
ما يجري في العالم دون الحاجة  استقبالالحديثة ُتمكن المتلقي من المرئية الصورة فوالمصور مع المكتوب، 

ور الجيدة إذ الص ،حضوره، ثم تأخذ الصورة ُبعدها الثقافي والسياسي واالجتماعي والقانوني والديني إلى
شكلت دراسة  إذ ،(4)تكشف في لمح البصر عن وقائع عديدة وتفاصيل كثيرة قد ال يكشفها الوصف بالكتابة

 اً مثل صورها الفكرية ميدانالتي ستُ  والبصرية ةيصور الكلمات والمجازات اللفظية البالغتلًا رِحبالصور ميدانًا 
سان ظهر في لِ مقصد دال، ولكنه ي   إلىكنه يكون كذلك بالنسبة طلقًا ولالبناء الصوري ليس صوابًا مُ  "فـ اً تنفيذي
ألن تميز األشياء يتم في ذهن  ،أن كل تعبير صوري يستدعي تأويالً وبهذا المعنى، ف  ،(5)كماء والمؤلفين"الحُ 

                                                           

، 1، طة؛ دراسة اثباتُه في ضوء النص النقلي وماهية المنجز الفنينهج البالغة صوت الحقيق( صباح عباس عنوز، 1)
  .60ت،صد.اصدار مؤسسة علوم نهج البالغة/العتبة الحسينية المقدسة، كربالء، 

  .55صد.ت،  القاهرة، ،ترجمة: محمد القصاص، منشورات مكتبة مصر، العقلية البدائية، ينظر: ليفي بريل( 2)
 .695ص ،مصدر سابق، معجم المصطلحات األدبيةجاك آالن فياال،  -سان دينيس -( ينظر: بول آرون3)
 . 297، ص2012صالح الماجري، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  ، ترجمة:1، طقاموس علوم اللغة( فرانك نوفو، 4)

 االنماء مركز ،2شي، طمنذر عيا ، ترجمة:القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانأوزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر،  (5)
 .          522ص  ،2007بيروت،  ،الحضاري
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والتأويل يختلف  ،المتلقي وأن ما يحصل من صور في األذهان ناتٌج عن األشياء الموجودة في األعيان
  المؤول وحاله في صفاء الفهم.   باختالف

والسياقي في اطار اسلوب  المجال النحويب التعبير الذي يجب تفسيرهانتقلت الصورة من عليه و 
، واضحة واخرى مضمرة للخطاب التي يجب تطويرها لغايات تعبيرية التزيينية الخاصية الزخرفية إلى، بياني

واختص االستعمال البالغي لمصطلح " ،الصورة نهائياً المجال البالغي حيث استقرت  إلىوهو ما ينتمي 
أقل أو صورة بوسم األحداث الخطابية... فصورة الخطاب هي السمات واألشكال والتراكيب التي تكون أكثر 

طاب في التعبير عن األفكار واآلراء أقل توفيقًا ومن خاللها يبتعد الخِ أو بروزًا والتي يكون لها وقع أكثر 
تستعمل الصورة المجازية و  .(1)"ليه التعبير البسيط والشائعاقل عما قد يكون عأو  والمشاعر أكثر

(Imagery) ذهنية الصورة وال(Image) :(2) في النقد األدبي بمعان متفاوتة ومتداخلة في أحيان كثيرة منها  

كما  كان للصورة في األصل معنى بصري مازال شائعًا في السيميائيات لتقليد مادي لموضوعهما، .1
 حيل في السينما على لقطة واحدة في المونتاج. تُ و في النحت والرسم والمسرحيات القصيرة 

فهي الوصف أوال أو المعنى الشائع للصورة الذهنية قد تتضمن الصورة األدبية فأن النقد األدبي  اما .2
بمقارنة مرجع  تها تتم إثارة الصوراطابوس اذكالتشبيه واالستعارة،  الً تخيُ أو تتضمن لغة مجازية 

 بآخر.  
وثمة طريقة أخرى الختزال الظاهرة الصورية بوصفها انزياحًا دالليًا، وذلك بالنظر أليها من خالل 

ريد أن تقول الوضع الذي يقضي بتأكيد أن االستعارات تُ  "فهي تتكون من ،منظور استمرارية الميدان اللساني
عاصر للصور وللمجازات ن المنظور المُ ا شيء سوى ذلك. معناها الحرفي وال ما تريد الكلمات أن تقوله في

  :(4)وهما جانبين أساسينبالصورة النموذجية تتحدد ف .(3)"لمبدأ البالغة اً اللفظية يخلق تجانس

 الجانب الطبيعي الحسي .1
 الروحي -الجانب االجتماعي .2

خالل أخذ الناس من  .بأول في أن صورة اآللهة لدى الشعوب القديمة، كانت تتشكل أوالً  وال شك
الحديث عن الشكل إن نع الطبيعة، ثم من خالل إعطائها مضمونًا كليًا من خارجها، إذ لمادة جاهزة من صُ 

                                                           

 . 297، صمصدر سابق، قاموس علوم اللغة( فرانك نوفو، 1)
 .     349ص ،2014خالد األشهب، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  ، ترجمة:1، طمعجم األسلوبيات( كاتي وايلز، 2)

 .       531ص ،مصدر سابق، قاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانالأوزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر،  (3)
 -الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،1ط ،حسن قبيسي :ترجمة ،االناسة البنيانية ،كلود ليفي شتراوس (4)

 .     16ص ،1995،بيروت
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عن الجزئي والكلي في أية صورة من أو والمضمون لكل صورة، هو من قبيل الحديث عن الحسي والروحي 
 .ور تلك اآللهة القديمةص

الذي يعمل على تشكيل الصورة الفنية، بحسب ما  المبتكرالفنان  وقع الفرق بين عملأُ وبهذا يكون قد 
الحسية حاكاة وذلك على قاعدة التفريق بين المُ  ،تتطلبه هذه الصفة من دراية وخبرة، وبين عمل السوفسطائي

م اإليهاأو شابهة والتمثيل . إذ المحاكاة هي الحاضنة الوحيدة للصورة الفنية التي تقوم على المُ المجردةأو 
 ،(1)قوة شأنه شأن االستقراء والفراسةّد التمثيل قياسًا بال، ثم عُ الحسية حاكاةوُيقرن التشبيه والتمثيل بالمُ . بهما

اآللهة يجد منشأها و في هذه المسيرة لعبادة االصنام "المتأمل إذ إن  ،بين الصورة وتفكير االنسان إذاً  فالعالقة
 ،مكماًل لذائقته الحسية اليه االنسان تنفيسًا لرغباته التي أصبحت شيئاً  خيااًل يرجعفالصورة التي باتت  ،روحياً 

صور مرئية ملموسة كما  إلىعالقة بين هذه الصور الذهنية المختزنة اواًل ثم المتطورة بالرغبة  يجد ثمة
فكير وقد مرت بمراحل صيرورة رافقتها نمو في الت ،تمثلت برسوم الموتى والنقش وعبادة االصنام واالوثان

   .(2)الحسي والعقلي ولكن غلبة االول كانت أكثر"

عت البالغة تحت وضِ  وحين تطور تفكير االنسان وبات يقول على الصورة لتوضيح اهدافه فقد
 في والداللية، واألسلوبية المتنوعة مجموعة من الظواهر النحوية، والتداولية،بوصفها  احياناً مصطلح الصورة 

عطى لتعبير هي الشكل مهما يكن، وأنه ليكون مُ " أن الصورةو امل بما فيه الكفاية. إطار متماسك، وثابت، وش
عول، الشكل اللساني المُ  في التعريفات المعاصرة للصورة مثل كما لألجسام طريقة في الكينونةعن فكرة، تمامًا 

زءًا الغة جُ لقد شكلت الب   ،(3)في لحظة الخطاب الذي تدخل فيه حدداً قدم على األقل، والذي يؤدي دورًا مُ المُ أو 
طباء البالغيين . ولقد تم تطوير بعض تقنيات األسلوبية من طرف الخُ للصورة الفنية همًا من السياق الثقافيمُ 

ساعد على بناء بيانية التي تُ الصور الخطابات و كالسمى بالصور التعبيرية ما يُ فيللقرن الخامس قبل الميالد 
تتضمن  ،ى خطاطات وصور بيانيةعلوتقسيم الصور التعبيرية  ،توتطوير الحجة وتحريك االنفعاال

الخطاطات الشائعة هي تلك التي تتوقف "فـ ،خططةرتب الكلمات في نماذج مُ الخطاطات تلك الصور التي تُ 
التقلب )تضاد طباق( أو ضرب من التباين أو على الموازاة والتكرار بين الجمل، مثاًل تكرارية، وتكرار النهاية، 

 . أسود...( -نهار، أبيض -سعيد، ليل-، مثال)حزين(4)"ابلة عكسيةمق

                                                           

وتحقيق: عبد الرحمن بدوي، مكتبة ، ترجمة ضمن كتاب فن الشعر ألرسطو طاليس( مقالة في قوانين صناعة الشعراء، 1)
دراسة اآلثار األدبية على ؛ أنثروبولوجية األدب. نقال عن: قصي الحسين، 151ص ،1953 ،القاهرة  ،النهضة المصرية

 .  96-95ص ،2009، دار ومكتبة الهالل، بيروت، 1ط ،ضوء علم اإلنسان
 . 213-212، صمصدر سابق، ...نيلتكوين االسلوبي في النص القرآإعجازية اصباح عباس عنوز،  (2)

 .          518ص ،مصدر سابق، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانأوزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر،  (3)
 .    603ص  ،مصدر سابق، معجم األسلوبيات( كاتي وايلز، 4)
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بين التشبيه والمجاز ها و بينصارمة  فاصلة حدودفي  ابوضعه ةتفتيت البالغوتستبعد الباحثة هنا 
ثالثة أقسام هي: علم المعاني وعلم البديع وعلم البيان الذي له أثر في  منألن البالغة تتكون  ؛والكناية

أخذ اللفظ من أن  بمعنىفي وظيفة كل الصور البالغية، ويدخل القسمان اآلخران  ،ه الصورهذاستيعاب 
لفاظ وما سياق التعبيري يتكون من تراصف األفال ،ُيسهم في تكوين الصورة آخر على وجه العموم إلىمعنى 

 . غيرهأو ينجم عن ذلك من موضوعات علم المعاني وعلم البديع في إطار بياني تشبيهي 

هيئ لبلورة جملة المفاهيم المادية والنظرية التي تتشكل منها هو الذي يُ في التعبير لنشاط الفني اف
أنفسهم بوساطتها في اآلخرين، كما تتيح لهم رؤية  المبدعونمرآة يرى بوصفها عناصر الصورة، التي تظهر 
عرف جتماعية التي تُ الاع الحماسة االفنية التي تتولى إشب والمقاربة قارنةعبة المُ اآلخرين في أنفسهم، ضمن لُ 

قاعدة كستمرار من العالقات بين الفرد والمجتمع، اأن نمط الصورة ينبثق ب الذي يعني )بالباثوس االجتماعي(
بنمو كانت تنمو  القديملدى اإلنسان  بتداعيات بالغة الجرأةالصورة التي أخذت في التكون فلُرقيها وتطُورها، 

ويترافق هذا التحول في  ،بحرية وسيولة الخيال بتشكيالت عجيبة ومفرطة التشويه جتمعالعالقة بين الفرد والم
نتاجها مع براعة ومبدأ فهم العالم المُ  ستجدة التي تنشأ بين اإلنسان حيط في إطار العالقة المُ شكل الصورة وا 

.  فالبنية الحقيقية للصورة (1)دركهيُ أو تشكلة في شكلها األخير الذي يفهمه جتمعه في الطبيعة الجديدة المُ ومُ 
ضوء المسافة التي يقطعها الكيان اإلنساني في أثناء  فيبينة الحدود واألركان، وذلك  هامعالموضح تتسوف 

 التجتمع. فما العالم المرئي إال مخزون للصور والمشاهدات ذات الدالم المُ رحِ  إلىم الطبيعة انتقاله من رحِ 
 كسبه قيمته الخاصة به.ويُ  ،نها في موضعهم وهو الذي يضع كالً  ت،والخياال

نه يتخذ في كل منها إغير مجاالت المعرفة اإلنسانية، ففي  (Image)مصطلح الصورة  ستعملفاذا اُ 
  :وهي (2)(دالالت خمس)مكن لها أن تنحصر في حددة، يُ خاصًا وسمات مُ  مفهوماً 

  .اللغوية  .1
 .الذهنية .2
  .النفسية  .3
 .الرمزية .4
 ة.الفنيأو  البالغية .5

ن         ولعل الصورة في المجال الشعري، تمس بطبيعة الحال، جميع هذه الدالالت الخمس السابقة، وا 
 األقاويل الشعرية بأنهاأو الشعر )الفارابي( ُيعرف فـالفنية، أو ُمباشرًا بالداللة البالغية  كانت تتصل اتصاالً 

                                                           

سلسلة عالم  (146) ع مة: نوفل نيوف،ترج، ؛ دراسات في تاريخ الصورة الفنيةالوعي والفن( ينظر: غيورغي غاتشف، 1)
 . 23-22، ص1990،الكويت ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،المعرفة

 .41، ص1982، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، مقدمة لدراسة الصورة الفنية( نعيم اليافي، 2)
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أو ا تمثيلية مّ إ حاكاة عند )سقراط(حاكاة والمُ الشعر مُ والن  ؛(1)"تؤلف من أشياء ُمحاكية لألمر الذي فيه القول"
قدم حاكي شبيه بعمل المرآة التي تنسخ الحقائق وتُ عمل المُ ف ،(2)صانع الصورة ينفذها مركبةأو  قصصية

عرف شيئًا عن الوجود ال يُ " صانع الصورة التي هي الفضيلة، وهو فهو ،الصورة بعيدة عن الوجود الحقيقي
حاكاة في نظره تقليدًا ألعمال الناس وبهذا تكون المُ  ،سب ما ذهب اليه أفالطون في محاكاتهح ،(3)الحقيقي"
ة التي يستخدمها الفنان/ آة بعيدًا عن الحقيقة. وصورة هذا المظهر، تظهر في المر يلعصورة الفلونسخًا ل

 هي في النهاية عمل اهللالمتشكل على يد الجماعة اإلنسانية، التي أو الشاعر لعكس صورة العالم المصنوع، 
  .-تعالىو سبحانه -

الذي أكده كل من )أرسطو والفارابي( فهو أمر ناتج عن إدراك أن التقديم  رسمأما ربط الشعر بال
عنصر مشترك بين الشعر والرسم، وأن الشاعر يستعين في و  -التجسيمأو أي التصوير  -الحسي للمعنى

المحاكاة التي أو اد لغة المشهد المنظور، أي التصوير صناعته بوسائل تصويرية وذلك من خالل اعتم
حاكي بينما ميز )أرسطو( بين أنواع الفنون اإلبداعية، فوجد أن بعضها يُ . (4)رفت في المفهوم الفلسفيعُ 

حاكاة إبداعية ما مُ ، والشعر بخاصة، هُ العمومحاكي بالصوت. فاألدب بباللون والشكل، وبعضها اآلخر يُ 
 : تيةرى، ألنها تقوم على األسس اآلكل الشبه بأية ظاهرة إبداعية أخبالصورة، شبيهة 

 حاكاة.وسيلة المُ  -أ 
 .ىحاكالموضوعات الخارجية التي تُ  -ب 
 حاكاة. طريقة المُ  -ج 

للحياة العقلية  حاكاةً بل غدت مُ  ،حاكاة للعالم المحسوسعد مُ فالصورة الفنية عند )أرسطو( لم تُ 
. فـ)أرسطو( وجد في الصورة الفنية تقليد التقليد، إال أنه لم (5)إلنسانيةتي تتمركز داخل الوحدة اوالشعورية ال
نسج حاكاة إنتاج صورة طبق األصل عن الطبيعة، أي النقل الحرفي؛ ألن الفن في رأيه ال ي  يقصد بالمُ 

عند  وهر األشياء، ألنه إخراج فني للطبيعة. وبهذا تغدو الصورة الفنيةج   إلىنفذ الظواهر الخارجية، بل ي  
درك إال بالمعنى المجازي وليس بالمعنى )أرسطو( عماُدها المجاز، ألنه وجد أن لغة هذه الصورة ال تُ 

                                                           

تحقيق وتعليق: سالم محمد  ،ويليه جوامع الشعر للفارابي شعرتلخيص كتاب ارسطو طاليس في ال ،بي الوليد بن رشدأ (1)
 . 174ص 1971 ،القاهرة دار الكتب، ،سليم

 .83، ص2017، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 1، ترجمة: حنا خباز، طجمهورية أفالطون( افالطون، 2)
 .31 - 30، ص1967ر صادر، بيروت، محمد نجم، دا ، ترجمة:مناهج النقد األدبي( ديتش ديفيد ديتش، 3)
. نقال 12ص القاهرة، ، قدمه وعلق عليه: أحمد حوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر،1، طالمثل السائر( ابن األثير، 4)

 .     49ص ،مصدر سابق، دراسة اآلثار األدبية على ضوء علم اإلنسان؛ أنثروبولوجية األدب ،عن: قصي الحسين
 .     73، ص1968، دار الثقافة، بيروت، د األدبي عند اليونانالنق، ( بدوي طبانة5)
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 الصة قوله المجاز نقل اسم يدلّ خُ لِ  ،مة البارزة في اللغةة لتكون السِ اللغة المجازي تالحقيقي، ولهذا فقد أكد
ذا أجاز )أرسطو( للشاعر، في بناء إلىعلى شيء  الصورة الفنية، أن يبتدع لغة جديدة ويخترع  شيء أخر. وا 

وبحسب مفهومه للصورة، نجد )الفارابي(  ستعملة قط، بل يضعها الشاعر من تلقاء نفسهألفاظًا لم تكن مُ 
 : (1)من حيث ،درتهم على إبداع الصورة الفنيةعراء من زاوية قُ يتحدث عن الشُ 

حاكاة لهم من مقدرة فائقة في المُ  هيأتما بب درة على صناعة الصورة وذلك بسفئة منهم اتسمت بالقُ  -أ 
 . وهم)المبدعين( والتخييل

جيدون تشكيل الصورة في عراء، عرفوا صناعة الشعر حق المعرفة، ولذلك فهم يُ وفئة أخرى من الشُ  -ب 
 . وهم)المتعلمين( أي نوع من أنواع الشعر

 . وهم)المقلدين( عراءقلدون صور الشُ عراء فهم الذين يُ أما الفئة المتبقية من الشُ  -ج 
حاكاة األمور قد تكون بفعل وقد تكون ن مُ إ" قولالحاكاة بالمُ بين حاكاة بفعل و المُ بين فرق )الفارابي( ويُ 

حاكي به حاكي اإلنسان بيده شيئًا ما مثل أن يعمل تمثااًل يُ ضربان: أحدهما أن يُ  ذلك بقول. فالذي يفعل
حاكاة بقول: هو أن يؤلف غير ذلك. والمُ أو حاكي به إنسانًا ما يُ  يفعل فعالً أو شيئًا غير ذلك. أو إنسانًا بعين 

يخاطب به من أمور تحاكي الشيء الذي فيه القول، وهو أن يجعل القول دااًل على أو القول الذي يصنعه 
ني فالبناء البيا سياقاته التعبيرية، إلىوالقول المؤثر أدبيًا هو ما ضم البيان  ،(2)"حاكي ذلك الشيءأمور تُ 

، وبذلك ُتصبح العملية االبداعية وحدة متكاملة المنشئيتأرجح بين رسم الصورة فنيًا والداللة التي يقصدها 
من الشعر  أن كالً  إلىشير وعندما تحدث )الفارابي( عن صناعة التزويق، كان يُ  ،(3)للتأثير في المتلقي

ا وسيلتها في هي األقاويل، أمفي الشعر  التشبيه، غير أن وسيلة المحاكاةأو والرسم يقوم على المحاكاة 
تفقان في صورتهما، في أفعالهما ختلفان في مادة الصناعة ومُ وكأنهما مُ ": فهو يقول ،الرسم فهي األصباغ

يتصل بحدود  يمقد ،كان هناك مفهومان قد تميزا في تاريخ تطور مصطلح الصورة الفنية لذلك ،(4)"وأغراضهما
ومنهم  ،ه والمجاز، وحديث يتصل بالداللة النفسية والداللة الرمزية والداللة الذهنيةالصورة البالغية في التشبي

 .من جيء بالتقسيمات الخمس للصورة فيما ُذكر سلفًا في متن البحث

                                                           

 .     65ص مصدر سابق، ،دراسة اآلثار األدبية على ضوء علم اإلنسان؛ أنثروبولوجية األدب( قصي الحسين، 1)
-157، صمصدر سابق ،ويليه جوامع الشعر للفارابي تلخيص كتاب ارسطو طاليس في الشعر ،بي الوليد بن رشدأ (2)

158 . 
يقاع المعنى؛ دراسة نقدية تطبيقية( صباح عباس عنوز، 3)  .73، ص مصدر سابق، الصورة الفنية بين حسيتها وا 
-157، صمصدر سابق ،ويليه جوامع الشعر للفارابي تلخيص كتاب ارسطو طاليس في الشعر ،بي الوليد بن رشدأ (4)

158 . 
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ُيظهر  وحدة الصراع وعن طريقأي تعني موقف الشاعر من الوجود بحسب عالمه الذي يعيشه، 
عالج أحوااًل يعرف )التوحيدي( فن الكتابة من أنه يُ و  ي الذي يمثله ثقافيًا.يرتبط بتكوينه الفكر  الشاعر نفسه وما

ومما ال شك فيه أن  ،ختلفة من الصيغ واأللفاظ ساعيًا وراء صدق المعاني التي تكشف عن المقصودمُ 
مع اللفظ الكتابة ال يكتمل ما لم يجت الكاتب يسعى وراء أوسع األفكار وأجمل األلفاظ ويؤكد )التوحيدي( أن فنّ 

تابع )التوحيدي( تعريفه للفن يُ و  ،القلب في حسن صورة اللفظ إلىما أدى المعنى  الجيد بالمعنى الجيد
بداع هي البالغة ،التصويري فيرى أنه مؤلف من شكل ومضمون، من فكر هو الحكمة رأي العقول  يمثل وا 

نه البد من تصنيفها تبعًا إ)التوحيدي(، ف أواصر الفنون عند الرغم من وحدةب الظامئة والنفوس التواقة للجمال.
(1)مكننا )حصر أنواع الفنون حسبما أورده أبو حيان(مارسها والتي يجب إدراك الفن بها. ويُ للحاسة التي تُ 

 

 :اآلتيوفق على 
 . الصورة الصناعية أي الفنية اليدوية وهي على نوعين: 1

 الزخرفة.شبهة وهي الصورة اإللهية، ثم الخط و الصورة غير المُ  -أ 
 الصورة التشبيهية.  -ب 
 . الصورة السمعية وهي على نوعين: 2

 بالغية كالنثر. أو الشعر، ، لفظية غنائية -أ 
 أداة غير الصوت.  إلىآلية تحتاج  -ب 

أصناف: إلهية وعقلية، وفلكية وطبيعية، وأسطقسية وصناعية،  إلىوُيصنف )التوحيدي( الصور 
عطي الوصف صافية، ويقظية ونومية، وغائبية وشاهدية ويُ ونفسية ولفظية، وبسيطة ومركبة، وممزوجة و 

 فال -تعالىوهي أعالها في الرتبة والحقيقة. وهي أبعد منا في التحصيل إال بمعونة اهلل  -للصورة اإللهية
التقريب، وذلك أن البساطة تغلب عليها، إال أنها مع ذلك ترسم  ن طريقطريق إلى وصفها وتحديدها إال ع

التي تجلت بالوحدة وثبتت بالدوام، ودامت بالوجود. والفرق بين الصورة اإللهية والصورة العقلية بأن يقال: هي 
أن الصورة اإللهية ترد عليك وتأخذ منك، والصورة العقلية تصل إليك فتعطيك، فاألولى بقهر وقدرة، والثانية 

نوار الصورة اإللهية بروق تمر، عن لم وكيف، وهذه تفتح عليك لم وكيف،... وأ" برفق ولطافة؛ وتلك تحجبك
 صية ال نصيب ألحد منها، وهذه إذاوأنوار الصورة العقلية شموس تستنير؛ وتلك إذا حصلت لك بالخصو 

                                                           

 . 54،87ص ،1987،الفكر، دمشق، دار فلسفة الفن عند التوحيديعفيف البهنسي، (1) 
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فالصورة رسم ناتجة عن  .(1)"حصلت لك فأنت وغيرك شرع فيها؛ وتلك للصون والحفظ، وهذه للبذل واإلفاضة
قد تكون االشكال في الصورة مسطحة كما في رسوم العصر فعل انساني لتصوير االفكار بمشاهد متنوعة، و 

الوسيط أو االسالمي، أو مجسمة كما في عصر النهضة، وبالحالتين اما تكون الصورة مطابقة للواقع أو 
وأما الصورة األسطقسية، فهي الئحة لكل ذي حس بالتناظم الموجود فيها،  .(2)خارج نطاقهأو قريبة منه 

باينة لصورة الهواء. وأما الصورة صورة الماء مُ  أي إنآحادها،  إلىه منها، ولها انقسام والتباين اآلخذ بنصيب
الصناعية فهي أبين من ذلك، ألنها بارزة للبصر والسمع ولجميع اإلحساس، كصورة... والخاتم. وما الصورة 

ق. وأما الصورة الممزوجة وهي شقيقة للصورة العقلية بالح ،العلم والمعرفة وتوابعهما إلىالنفسية فهي راجعة 
ركبة، وكذلك الصورة الصافية أخت الصورة البسيطة. وأما الصورة اليقظية فهي فهي أخت الصورة المُ 

أن النائم قد حيل بينه وبين مثاالت  -ن المشاعر. وأما الصورة النومية،مجموعة من اإلحساس... وجدا
الط، وأن كان من تآثار األخ إلىالطبيعة أومأ  ، فأن كان ذلك من وادي-اإلحساس وعوارض الكون والفساد

هادة إما نصب التماثيل، وأن كان من وادي العقل صرح بحقائق الغيب في علم الش إلىوادي النفس أومأ 
ما بالتهذيب "فتجريد الصورة هو بحث عن نظام جواهر االشكال بطرق مختلفة للحصول على  ،(3)بالتقريب وا 

هي التي بها يخرج ": يتساءل )التوحيدي( عن ماهية الصورة فيقولو  ،(4)شكلي"صورة مخترقة لنظم الواقع ال
ثم يحدد مبادئ الفن العربي والتي تقوم على الرقش المجرد  ،إلى الظهور عند اعتقاب الصور إياهالجوهر 

وأنا " يقول: تشبيه وتمثيل اهلل، ولهذا فهوأو ممثاًل معنى القدرة اإللهية التي ال تحد، والتي ترفض التشبيه، 
عبادته واالعتراف بوحدانيته،  إلىل على الواحد، وال تدعو حقق التوحيد وال تدُ أعوذ باهلل من صناعة ال تُ 
 .(5)"كنفه، والصبر على قضائه والتسليم ألمره إلىوالقيام بحقوقه، والمصير 

فارق هذه الصورة، ألنها تُ  ؛أن الصورة الفنية ال عالقة لها بالصورة الطبيعية]ويصف )التوحيدي(  

كل جسم له صورة فأنه ال يقبل صورة أخرى من " فارقة على أية حالمحدودة، ولكنها صورة مُ أو فارقة تامة مُ 

شكاًل أو جنس صورته األولى البتة، إال بعد مفارقته الصورة األولى، مثال ذلك أن الجسم إذا قبل صورة 
                                                           

       .87ص ،مصدر سابق، فلسفة الفن عند التوحيديعفيف البهنسي، (1) 
 . 29، ص مصدر سابق، اليسير من فقه التصويرحيدر عبد االمير رشيد الخزعلي، ينظر:  (2)

       .92-91ص ،مصدر سابق، فلسفة الفن عند التوحيديينظر: عفيف البهنسي، (3) 
 . 30، ص مصدر سابق، اليسير من فقه التصويرعبد االمير رشيد الخزعلي، حيدر  (4)

       .93ص ،مصدر سابق، فلسفة الفن عند التوحيديعفيف البهنسي، (5) 
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وبما أن لكل فن مادته  ،(1)[دوير إال بعد مفارقته الشكل األول"كالتثليث، فليس يقبل شكاًل آخر من التربيع والت

فالصورة أما لفظية أو صوت أو حركة أو تشخيصية، فمادة الصورة البد ان تبدي كل ثرائها الحسي على يد 

تحقيق  إلىن الفنان الماهر، يعمد أوبالرغم من هذه المفارقة، نجد  ،(2)مصورها، والبد أن تكون بصورة معينة

شاكلة دقيقة، مما يجعلها قريبة الشبه من الطبيعة، وفي هذا مهارة عالية، وتحقيق لمسرة المتذوقين الذين مُ 

لما تميزت األشياء في األصول، تالقت "مشابهة المثل والمقياس دائمًا. ولهذا يقول )التوحيدي(:يرغبون بُ 

المشاكلة في الصنائع، فصارت من حيث ببعض التشابه في الفروع، ولما تباينت األشياء بالطبائع، تألفت ب

القوى الباطنة التي تُثير )ما)ابن سينا( فنجده يتوقف عند أ. (3)"مفترقهافترقت مجتمعة، ومن حيث اجتمعت 

  :تيفي اآل (4)(عر وذلك التجسيد لتتمثلتلقين ألية صورة  تلك المشامُ بوصفها فينا 

 الحواس الخمس.  نطبعة فيشترك: الذي يستقبل الصورة المُ الحس المُ  .1
 صورة: حيث يحفظ ما قبله الحس المشترك من الحواس الخمس بعد غياب المحسوسات. الخيال والمُ  .2
فكرة: وشأنهما تركيب بعض ما في الخيال مع بعض، وتفضيل بعضه على بعض تخيلة والمُ المُ  .3

التفكير  فرق بينهما في عملياتبحسب اإلرادة. وعبر هذه القوة نستعيد الصور والمعاني، ونُ 
 واالبتكار. 

دركه القوة الوهمية من المعاني غير المحسوسة في المحسوسات الحافظة الذاكرة: تحفظ ما تُ  .4
الحظ شترك. ومن المُ الخيال للحس المُ أو  (المصورة)وهي تقوم بنفس الدور الذي تقوم به  ،الجزئية

الترتيب ال األهمية، الحس المشترك تخيلة تتوسط قوى اإلدراك الباطنة، إذ يقع قبلها في أن القوة المُ 
القوة الحافظة الذاكرة، ومن هذه الناحية نستطيع أو الصورة، وتعقبها القوة الوهمية الظانة أو والخيال 

يعني أن عملها يتسم بطابعين، حسي  ،تخيلة، تتوسط بين الحس والعقلقول، أن القوة المُ الأن 
ية بمواد وكيفيات متنوعة سواء اكانت مصورة للواقع فالصورة تشكل االفكار االنسان . (5)وتجريدي

الصورة عنوان مطلق له مصاديقه في النتاج  أي إنغير واقعية،  بأشكالالخارجي ام معبرة عنه 
 .الفني)رسم، نحت، زخرفة، خط، التصوير...(

                                                           

       .99ص ،مصدر سابق، فلسفة الفن عند التوحيديعفيف البهنسي، (1) 
 . 34، صمصدر سابق، راليسير من فقه التصويحيدر عبد االمير رشيد الخزعلي، ينظر: ( 2)

 ،بيروت ،دار مكتبة الحياة ،، تصحح وضبط وشرح: احمد امين و احمد الزيناالمتاع والمؤانسة ، بي حيان التوحيديا(3) 
 .125ص ،1953

 . 29، ص2014، دار المرتضى، بغداد، اليسير من فقه التصويرحيدر عبد االمير رشيد الخزعلي،  (4)
 .     71-70ص مصدر سابق، ،ة األدب، دراسة اآلثار األدبية على ضوء علم اإلنسانأنثروبولوجي( قصي الحسين، 5)
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ة األساسية في لوحدمثل اإن ُخالصة مفهوم )ابن سينا( يتمثل في دقة فهمِه لتشكيل الصورة الفنية التي تُ 
 هبحسب مفهوم ُمصورحاكية. فالخيلة بمعنى مُ ادبي. وبرأيه أن الصورة يجب أن تكون مُ أو اية بناء فني 

التشكيل الفني في العمل التصويري، يجعل  عن طريقها حاكيات وصياغتُ بقدر براعته في إيقاع المُ يكون 
الدليل على "أن  ًا من قبل. ففي هذا المجال، يقولن قائملذذ بالقبيح وُيسر به، ويرى فيه جمااًل لم يكُ تلقي يت  المُ 

 هاولو شاهدوها أنفس .ر منهاز  لصور المنقوشة للحيوانات الكريهة والمتقُيسرون بتأمل افرحهم بالمحاكاة أنهم 
لغيرها إذا كانت أتقنت  حاكاةمُ  اتلك الصورة وال المنقوش، بل كونه نفس ليس فيكون المفرح .لتنكبوا عنها

لى الجمهور، لما في التعلم من المحاكاة، الن يذًا، ال الى الفالسفة فقط، بل إلهذا السبب ما كان التعلم لذو 
الواقعية بال يتم إتقانه إال  -حسب رأيه–بناء الصورة الفنية وتشكيلها وترى الباحثة إن  ،(1)"ويرالتعليم تص

تنوعة ما ال يراه سواه، ويكشف صورة فنية مُ  يبتكرفهو يرى ان الشاعر  حاكاةلية وسبيلها الوحيد المُ التخيُ 
 فينشئ ،هاتباعدو  نوعهاتلف رغم تفيجعلها تتوافق، وتأ الكلماتالعالقات الخفية والمقاربات التي تقوم بين 

 .التصويرية عبقرية الشاعر التي تتعمق في إدراك هذه العالقة تدل على، لصورة الفنيةل جديدة انساق
التصور التشكيلي الحسي لعالقة التشبيه، مثل  إلىلتشبيه اللغوي عند)ابن طباطبا( بينما يرجع تقسيم ا

 .(2)وسرعةء صورة وهيئة ولونًا وحركة وبطء تشبيه الشيء بالشي

لما يقوم به النص،  شبيهٌ  هي ما يقوم بها النص، وهو تأويلٌ  للصورة اإلرسالية ظيفة األساسن الو إ
ولعل القواعد الخاصة بالواقع البصري  ،ه واإلثارة وتدعيم مصداقية الحججووظيفتها األساسية هي شد االنتبا

  (3) للصورة هي :

 لها حافات هندسية دقيقة قادرة على أسر النظرة.  :أشكال -
 تلقي، أكثر من الصورة باألبيض واألسود.في شد انتباه المُ  كبير ضورلها ح :الصورة الملونة -
 األصفر( تشد االنتباه أكثر من غيرها. ،عدوانية )األحمر هناك بعض األلوان التي تُنعت بأنها -
 االنتباه أكثر من األشياء الثابتة. ،يقوي تمثيل األشياء من خالل الحركةالحركة:  -
ذاك أو هذا الشيء  إلىبيح بعض الخدع الفوتوغرافية في الصورة، إثارة االنتباه تُ أساليب الصورة:  -

 أحجامها(. أو د بعض األشياء )إخفاء العمق، التحكم في سلمية أبعا

                                                           

المصرية للتأليف والترجمة والطباعة  الدار، الثالثالفصل ؛ الشعر -9 ،الشفاء؛ المنطق، سينا بنأ اهلل عبد بن حسين (1)
      .37ص ،1966والنشر، القاهرة، 

 .     31-30، ص1980مد زغلول سالم، توزيع منشأة المعارف، االسكندرية، ، تحقيق: محعيار الشعر( ابن طباطبا، 2)
 .             53ص ،مصدر سابق، اإلشهار والصورة صورة اإلشهاردافيد فيكتروف،  (3)
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أي فهم المألوف  ،مألوف، تكون الصور البالغية أساسية للفهم إلىعند سيرورة تحول غير المألوف 
قد  ،شكل شفرة بالغيةأكثر من ذلك، أيًا كانت الطريقة التي ُتعرف بها اصطالحات اللغة المجازية، فهي تُ 

 االنزياحأو على العدول ألن الصورة تقوم  كتابة األدبية عامة،مة واضحة في الشعر والُتعد اللغة المجازية سِ 
ثم يأتي الُبعد التركيبي  ومن (1)ظهور ُبعد داللي" إلىواألخيرة تؤدي  ،والدة صورة إلىالعدول يؤدي و"

خير دورًا مهمًا في لألن وأ ،اخل المقاطع التركيبية للسياقبمعنى قدرة الصورة على االنطواء د "للصورة
أن ديمومة الصور البالغية في األشكال المرئية والكالمية  إلىويمكن االعتبار  (2)"ن الصورة وايحاءاتهااحتضا

تعكس حقيقة أن فهمنا للواقع عالئقي في أساسه... تسمح لنا الصور البالغية برؤية الشيء كأنه شيء آخر. 
فالدال يدرس  ،(3)ومدلول إشارة أخرىويمكن اعتبار االستعارة مثاًل إشارة جديدة مكونة من دال إشارة ما 

نما يتم من خالل وجود فرد يتفاعل مع ات البنائية في كل منظومة فنية وأن تجسيد الصورة إمعاني الوحد
 . (4)عالقته بالبيئة االجتماعية والمادية

 : كما يشير لذلك الشكل االتي ،االبداالتوتختلف الصور البالغية فيما بينها من حيث طبيعة 

  

 

 

 

على أو نفصالن عن بعضهما، يرى الواقعيون أن اللغة والواقع، والفكر واللغة، والشكل والمحتوى، مُ 
اللغة األوضح. بينما ترى المثالية الفلسفية اللغة بأجمعها  عمالاست إلى نيدعو و األقل يمكن فصلهما، 

أن هذا الموقف ينفي أي تمييز ناتجًا محضًا من االستعارات. فمن الواضح  لديهم د الواقعاستعارية، وعُ 
مارسات على الصور المجازية في النصوص والمُ  حياديةساعد تُ مكن أن ويُ  ،إرجاعي بين الحرفي واالستعاري

                                                           

 . 221، صمصدر سابق، ...إعجازية التكوين االسلوبي في النص القرآني صباح عباس عنوز،  (1)
 . 221، صالمصدر السابق نفسه (2)

 ،2008طالل وهبه، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  ، ترجمة:1، طأسس السيميائيةينظر: دانيال تشاندلر،  (3)
 .               215-214ص

، فلسفة الصورة في السينما االمريكية المعاصرة؛ التمثالت البنائية وتحوالت العالمة النتاج الداللة( نجيب اصليوة حيدو، 4)
  .11، ص2016لكتاب السومري، بغداد، ، بيت ا1ط

 المدلول

 الدال

 المدلول

 الدال

 المدلول

 الدال

 ( الصورة البالغية4شكل )
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أو جذرية أو ة قد يشتمل أحيانًا التحليل السيميائي النصي تحديد الستعارة شاملو إبراز أطر المضامين التحتية 
 . (1)صورة بالغية سائدة

االستعارة بمعناها الضيق،  من تقنياً  الكناية مكن تمييزيُ و صور بالغية أخرى  إلىرة تشير تعااالسف
الكاف أو)ِمْثل(. وبالنسبة للرسالة  عمالمن خالل است دلوالتهصرح بميُ  بيانالتشبيه شكاًل من أشكال ال عديُ و 

عندها يمكن أن توافق النمط و أالبصرية، اختيار الدوال المختلفة هي من يقع على عاتقها التوافق من عدمه 
 : تيةاآل (2)(االمورالرسالة البصرية تتوافر )السائد آنذاك. ففي نفسه 

 وحدات أيقونية مع األنماط.  .1
 وحدات تكميلية مع مقاييس وهي األشكال واأللوان واألنسجة )مع مختلف الوحدات الفرعية(.  .2

 حسب منظورين وهما: بيها وُينظر الاالختبارات ب االمور مكن وصف هذهيُ  منهجياً ف

منظور كمي: ملفوظ ما يمكن أن يخضع للوصف كمركب أصلي من التواتر وهذه األسلوبية  -
 اإلحصائية. 

شبكة من االستلزامات والتناقضات والتكرار بوصفه مكن وصف الملفوظ منظور كيفي: يُ  -
 التي تنعقد بين مختلف الخصائص األسلوبية. ،واإليقاع

بمعنى اخر أو التركيبية و اللفظية  ناتااليقو  بنية بين متوازنةدراسة  تشملالنصية و فالرسالة البصرية 
 القراءاتتعددة الممكنة في إنتاج مجموعات مُ  االساليب البيانية في رسم الصورة النصية والبصريةمختلف 

تشخيص  مليةهو عتدليل على الشيء ال إن .الفني نجزنتائج في تحليل المُ  إلعطاء ؛نيةوالدالالت المضمو 
الذهن، صورة فنية متخيلة يستحضرها المصور من نتيجة التي يتم بناءها  لمركباتهاوتصور  لصورة فنية

بصور سيميائية ليقدمها للمتلقي المعرفي والثقافي،  التراكممستوى بتصوراته المرتبطة على وفق ها الفرد ليوظف
أو على المستوى البالغي  انيمعمتعدد الإنتاج  ىإلالصورة البالغية وسيلة تهدف لهذا  عالماتية متنوعة.
السياقات ضمن نسق موحد  ةتعددمُ  البصريةأو النصوص البالغية صبح معه تُ بشكل  البصري للُمنشئ

تفرض على التي  ،وازنالحفاظ على المبدأ العام للت إلىسياقية خاصة موجهة ال هتصرفات أي إن ،ومنظم
نتج يُ ل ،الدرجة المدركة وهو ما يتوسم البصريأو النص البالغي في  اضرالحنصر عُ اليكتفي ب أالّ ، المتلقي

                                                           

 .              217-216ص ،مصدر سابق، أسس السيميائيةينظر: دانيال تشاندلر،  (1)
جمال حضري، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات  ، ترجمة:1، طالوجيز في السيمائية العامةجان ماري كلينكتبرغ،  (2)

        .      331ص ،2015والنشر والتوزيع، بيروت، 
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 إلىدركة هذه الدرجة المُ  لتترحل مضمرأو عديدة على وفق ما يحوي النص من حجاج ظاهر  تأويالت
أو تشكالت في النص البالغي وهذا يعني ان لكل . الوظيفة المفاهيمية للنصأو  الدرجة المفهومةمرحلة 

خطوط أو كان كلمات مكان العنصر سواء أالدرجة المدركة، وان أي تغيير في  يتوسمعام ى البصري معن
، وعليه المتلقي إلىوصول المفاهيم  مستوى ني ليتوسمالمضمو  ر في المعنىيتغي االداللة يصاحبهشكال وأ

لفهم  ؛تعارف عليهالثابت والم والمعنى المتحركة البنى حسب الموقع التي ترد فيه يجب التمييز بين الداللة
 .البصريأو البالغي  الصورة الفنية المهيمنة على النص

ويتأتى ، من عناصر متماسكة يتوقف كاًل منها على االخر اً مكون اً ُتعد الصورة البالغية تركيبو 
  :(1)دبي وهيتزامنة لسياقات العمل الفني واألوهي في الواقع مُ  ها،مراحل إلنتاج ربعبأ هامسار 

مصطلح ل بُ صطلح التشاكُ ط مُ يمكن أن نربُ  ،ل داخل الملفوظالحظة تشاكُ هي مُ  ولى:المرحلة األ 
 االقتصاد السيميائي.أو التالؤم 

عطي مكننا أن نُ ل يُ الءمة بما أن األمر يتعلق بخرق التشاكُ الحظة عدم المُ هي مُ  المرحلة الثانية:
 لهذا الخرق اسم التباين. 

 ظة درجة الُمدرك في الصورة. الحالمفهوم هي مُ  المرحلة الثالثة:

األساسي بالنسبة لصورة  -نطباق درجة الُمدرك ودرجة المفهوم. هذا االنطباقاهي  المرحلة الرابعة:
مكننا التمييز بين مرحلتين فرعيتين في حساب القة جدلية بين الدرجتين. ويُ يجري بفضل إقامة عِ  -بالغية

 الوسيط.

 نزل والمفهوم. لتوجد بالتأكيد نقاط مشتركة. اختيار للتالؤمات المنطقية بين الم . أ
 إسقاط كل التمثيالت التي لدينا عن الُمدرك على درجة المفهوم. . ب

ويشترط في الداللة باللفظ القصد أي قصد المتكلم، بمعنى أن داللته إنما هي ما قصده وأراده من 
ملة فمنهج نية الجُ وقف عند تفسير بِ حاة الذي يتختلف عن منهج النُ ذلك اللفظ وعليه فأن منهج األصوليين مُ 

بأنه إخراج الشيء من حيز " لبياناالقصد. ومنه تعريف األصوليين أو تفسير القول  إلىاألصوليين يتعداها 
هو اسم أو .. .بأنه... الداللة الظاهرة على المعنى الخفي" لبياناحيز التجلي ويعرف )الجاحظ(  إلىاإلشكال 

 .، وفهم الصورة الفنية المستهدفة بالنص(2)"اع المعنى...جامع لكل شيء كشف لك عن قن

                                                           

 .             328-326ص ،مصدر سابق، الوجيز في السيمائية العامةجان ماري كلينكتبرغ،  (1)
، الدار العربية 1، طالظاهرة الداللية عند علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن الرابع الهجريصالح الدين زرال،  (2)

 .                 85ص ،2008 الجزائر ، -بيروت ،منشورات االختالف -للعلوم ناشرون
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  :(1)همهاأوللصورة وظائف ُمتعددة من 

مة، يتحمله في آن معًا الباث مهلفة سيميائية مثالن كُ وظائف توليدية: اإلنتاج وفك التشفير يُ   .1
 عالجة للمعلومات ذات تعقيد عال جدًا. والمتلقي. كونها تمثل مُ 

ختلف المشاكل من خالل اقتراح التعبير عن الحلول لمُ أو ل التناقضات ن الصورة تسمح بحإ
التناقضات. وهي تقوم بذلك بشكل لعبي وكشفي مما  تلكلأو نفصلة لهذه المشاكل وساطات بين المفردات المُ 

 قترحه.نالذي  صوريشكل الالمُ  لذة حلّ  إلىضاف يتولد عنه بالطبع لذة تُ 

عينة تتوقف على عدد من المقاييس نذكر وظيفة صورة مُ وظائف تخصصية: من ناحية أخرى،  .2
 منها: 

مجاز الكلية هو أو رسل الفرصة لنرى أن المجاز المُ  مثالً  ستكون ،ينية الصورةهو بِ  :المقياس االول
 مثالً  الئمة جداً من حيث طبيعته غير قادر على لعب ذات الدور الوسيطي والتأويلي لالستعارة، ولكنها مُ 

بمجاز تخصصي أو عمم تصوري واقعية لنص ما، حسبما تعلق األمر بمجاز مُ أو فلسفية  إلعطاء نبرة
 مرجعي. 

عاود وضروري وغير كاف، وصف الباث إنتاج الصورة يستدعي مفهوم مُ  ،االنزياح :المقياس الثاني
للوصف  لكنه مع ذلك جدًا في الوصف البالغي. غير كافٍ  الءمة فهو ضرورياً عدم المُ أو مفهوم التباين 

 . ر االنزياح ليس إال سمة عامةالصحيح للصورة ألن معيا

عظم األنساق التواصلية البدائية للغة قد تكون بلغة وعلى حين أن الوظائف التعبيرية واإلشارية في مُ 
مما ُيقابل الوظيفة التفاعلية القائمة على تخاطب األشخاص فيما بينهم باستعمال لغة إنسانية،  ،ومستوى أرقى

  :(2)ا يبين هذا التصنيف المقلوب الترتيب اآلتيكم

 د. الوظيفة الحجاجية: استعمال اللغة لتقديم وتقويم الحجج والتفسيرات.

 ج. الوظيفة الوصفية: استعمال اللغة لوصف األشياء الموجودة في العالم الخارجي.

 الداخلية ألفراد آخرين. خبر والمعلومة عن األحواللب. الوظيفة اإلشارية: استعمال اللغة لتبليغ ا

 أ. الوظيفة التعبيرية: استعمال لغة معبرة عن األحوال الداخلية.

فتؤدي االلوان في  ...ألن النظر ُيصاحبُه اللون ،الصورة اللونية تُقدم وظيفة إفهاميه"فضال  عن أن 
 إلىلما تقدم التواصلي، كُ إن النظام   (1)"ئية وُبعدًا تداوليًا في آن واحدإطار الصورة اللونية داللة إيحا
                                                           

 .             332-331ص ،مصدر سابق الوجيز في السيمائية العامة،جان ماري كلينكتبرغ،  (1)
                    .69ص ،2013عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، المغرب،  ، ترجمة:مبادئ التداوليةجيوفري ليتش،  (2)
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نيا، وكما حدثة سلوكًا أشد تطورًا وتعقيدًا على المستويات الدُ ليا، كلما ارتفعت هذه الوظائف مُ الوظائف العُ 
 الذي يوضح ذلك بالتفصيل: اآلتيل شكسنجده في ال

 4العالم  2العالم  2العالم  1العالم  

أ. الساكنون في هذه 
 العوالم هم

الموضوعات 
ية )ومنها الماد

البيولوجية 
 واألحوال(

موضوعات 
ذهنية )ذاتية( 

 وأحواله

موضوعات 
 اجتماعية وأحوال

وقائع موضوعية في 
استقالل عن موضوعات 
مخصوصة عن التكرار 

 والجمع

 حجاجية )واصفة( وصفية إشارية التعبيرية التواصلية الوظائفب.

 

هناك دال ومدلول لعالمة ما نستنتج منها ان  خر، أيمعنى آ إلىن دراسة الكلمات والجمل تحيل إ
الوظيفة الصورية الخاصة بترتيب المعاني في الذهن مكون ، ف(2)معنى شيء اخر إلىذلك المفهوم يحيلنا 

اللغة اإلنسانية هي أداة كون ان  ،أساسي للداللة في النظام اللغوي الذي هو القاعدة في كل استعمال اللغة
، كان يمكن صحيحاً  -ترتيب المعاني -للفكر والتواصل، فلو لم يكن المكون؛ الصوري قوة خارقة للعادة، قوة 

 .(3)مع اآلخر أن يكون تواصلنا ضعيفاً 

العدد الهائل من وظائف الصورة في الوقت الحاضر، تتناقض من الناحية الثقافية أهمية  إلىفبالنسبة 
بآلة التصوير؛ ما يهم هو أن تتناغم مع األنظمة  مأخوذةأو تولدة عن طريق الحاسوب ما إذا كانت الصورة مُ 

مكان القلب، والتدوير، والحفظ وقابلية االسترجاع. وتطرح التقنيات البيولوجية في لساحةهيمنة في االمُ  ، وا 
للصورة الجينية، أي شفرة على شكل صورة، تستقل في  هندسة الجينية اإلمكانات العمليةإعادة اإلنتاج وال
الفرد وأخالقيته، وكلما زادت الطرق التي يمكن فيها تصوير الشيء، زاد الشيء في إمكان  وجودها عن هوية

رادفًا ألنظمة إنتاج المعرفة. فالصورة هي سلعة وموقع لإلبداع في تعرضه للتوقع والتدوير، وأصبح التصوير مُ 
. فلكل شيء (4)ل لالستهالكالوقت نفسه، يمكن استهالكها والعمل عليها في دورة واحدة كمادة خام ونتاج قاب

                                                                                                                                                                                           

 . 248-247، صمصدر سابق، ...لتكوين االسلوبي في النص القرآنيإعجازية اصباح عباس عنوز،  (1)
  .67، صمصدر سابق، ...فلسفة الصورة في السينما االمريكية المعاصرة؛ ( نجيب اصليوة حيدو، 2)

 .                  78ص ،مصدر سابق، مبادئ التداوليةينظر: جيوفري ليتش،  (3)
مفاتيح اصطالحية جديد؛ معجم مصطلحات الثقافة ميغان موريس ،  -غلورانس غروسبير  -( ينظر: طوني بينيت4)

 .       442ص ،2010سعيد الغانمي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  ، ترجمة:1ط

 ( النظام التواصلي للصورة5الشكل )
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عادة تشكيل ال ينقطعتعديل ذاتي مُ  فيشكل هويته، وهي صورة تُ  ، وكلما تم تعديلها تدل على فناء تواصل وا 
عادة  منشئ، و المتكونة العامة الصور)وهكذا فإن  الصورة التي تسبقها في التكوين االنمائي، الصور، وا 

أخيلة و  الزمنية لصورا تحوالتلعالقات اإلبداعية بين ل منبعاً ه ًا تكون الصورة فيسطححدد ، تُ (الصور تشكيل
أساس بث القوة في الخيال بوصفه ممارسة  لُتصبح لبناء صور جديدة متحولة عبر الزمن؛ ختلطانفي المنشئ

 إلىثالثة مستويات ُمتراتبة انطالقًا من األكثر بساطة )كل صورة تستدعي تدخل  .تصويرية بالغية وبصرية
  :اآلتيب (1)(سميهانُ  تركيباً  األكثر

 ستوى مكون. مُ  .1
 ستوى حامل. مُ  .2
 ستوى كاشف.مُ  .3

سمى هكذا والمستوى الحامل يُ  ،هوية الصورة لمكون فهو االساس في تشكل وتحديداما المستوى ا
اما المستوى الكاشف فهو المؤول للمستويين  ،ها بالغيةوصفألنه يحمل الصورة فهو مستوى الوحدة الُمدركة ب

الثية من المستويات، تكون على نمط عاٍل من المحموالت كل صورة تشتغل على هذه الثُ و لسابقين الذكر. ا
شكلة للصورة في الملفوظات ها مُ وصفهر الُملتقطة بالتعبوية لفكر وثقافة المعمول بها. نجد بال عناء الظوا

ا تحديد متواليات العمليات البالغية مكننمن منظومات غير لسانية. في رسائل أيقونية يُ  نجزة انطالقاً المُ 
كاشف( وعالقات حامل،  ،مكون)تحديد تشاكل، التقاط تباين، إنتاج درجة مفهوم( ثالثيات من المستويات )

 ، والشكل االتي يبين ذلك:اً صور بوصفه درك مفهوم قابلة للوصف مُ 

 

                              

 

 

 

 

  

                                                           

 . 337ص ،مصدر سابق، الوجيز في السيمائية العامةجان ماري كلينكتبرغ،  (1)

 المكون

 الحامل

 الكاشف

 يةهو

 الصورة

الوحدة 

 المدركة

 مؤولال

 صورةال

 تصميم الباحثة ستويات انتاج الصورة( م6الشكل )
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د إيمائيًا وتصورًا وبالمعنى األوسع للفظ صورة لألشياء وألفعال البشر نذ بدايات التفكير بالشعر عُ مُ ف
تعة في صور أشياء تولد فينا أننا قد نجد مُ  أشار )أرسطو(و  ،فأن الصورة تطرح مسألة إضفاء للجمالية

 لوارسم استذكرتها أبيات بوا إلىبخالف ذلك إحساسًا بالنفور في الحاالت العادية كما الجثث )الفكرة تحولت 
 .(1)"العين محببين إلىإال ويجعلهما الفن  ؟وحش كريهينأو ما من أفعى "

أن و . (2)"ا أن الناس أنفسهم في طبقاتكالم الناس في طبقات كمان  موضحاً " )الجاحظ(ويستنتج 
المعلم في الفصاحة والبالغة ال تعينهما على فهم بعض مستويات اللغة وما تؤديه من أو منزل المتعلم 

( إيمانًا بأن صورة الفكر واستعداد األفهام ال يخرجان عن تكرارألن ذلك ال يتم إال من طريق )ال معارف؛
 إلىأشار   كما ،إن الغاية التي ليس بعدها غاية في دقة استعمال األلفاظ هو القرآن "،التجربة ومفعول الزمن

ترددها على ألسنة الناس فينحو  ذلك في معرض حديثه عن التطورات الداللية التي تطرأ على الكلمة بحكم
استعمالها في غير معناها الدقيق... اجتثاث الكلمة في  إلى -والسيما إذا كان من طبقة العامة -تكلمالمُ 

سياقها األصلي واستعمالها في سياق آخر أجنبي عنها والواقع أن لهذه المترادفات ذات البنى السطحية 
ف مستوياتها الداللية العميقة. وهذا يعني أن لكل كلمة مترادفة بنيًة الواحدة بنى عميقة مختلفة، وذلك الختال

من تزويق العناوين  تشر استخدام الصور المواكبة للنصومع ظهور المطابع ان .(3)سطحيًة، وبنيًة عميقًة"
زفيًا محضًا، الكتاب تأتي الصور لُتغني النص مؤدية أحيانًا دورًا خ أثناءنتشرة في التلوينات المُ  إلىواألغلفة 

قدمة أحيانًا أخرى طريقة قراءة مفسرة ومختلفة. في المقابل قد يأتي النص لخدمة الفن التصويري كعنوان ومُ 
 خارطة(.أو صورة أو مفتاح )تفسير رسم أو 

ذاك من مناهج االنعكاس الفني، أو هذا المنهج اإلبداعي  عن طريقحاكاة مُ الإن الفن ال يكتفي بـ
نما يُ  وصف )أرسطو( لألدب )مع غيره من أشكال الفن( "خالل انعكاس مجازي شرطي فـ دركها منوا 
( 4)"جرد إعادة خلق، في صور مكونة بوساطة اللغة، للواقع نفسههو مُ  اة ال يعني أبدًا أن العملبالمحاك

حاكاة بمُ  طالبة)فن الشعر( يتم إدخال المُ  . وفي كتابتساوي المعنى للفظ بناءً حاكاة باإلغريقية ومعنى المُ 
ذا كان سُ حتمل، أي إبداع العالم بُ صورة المُ  دماء كان طيبة القُ مقتضى قوانين الصور االحتمالية والضرورة وا 

حاكوا الصور الفنية الطبيعة بأكبر قدر من الجودة، تحت قد حددوا في تشريعاتهم، أن على الفنانين أن يُ 

                                                           

 .694ص ،مصدر سابق، معجم المصطلحات األدبية جاك آالن فياال، -دينيس سان -( بول آرون1)
-144ص ،1998، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، 7، ط1ج، البيان والتبيين أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،  (2)

145              . 
       .        268ص ،مصدر سابق، ...الظاهرة الداللية عند علماء العربية القدامى صالح الدين زرال،  (3)
، القسم الثاني، 2، مموسوعة نظرية األدب؛ إضاءة تاريخية على قضايا أساسية، الصورة، المنهج يا.اي.ايسبورغ، (4)

 .              337ص ،1993جميل نصيف التكريتي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  ترجمة:
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، نضع في االعتبار وجود أشكال اتصالية تقوم طائلة الخوف من العقاب وحين نتحدث عن اللغة البصرية
طابقة للنماذج النصية األكثر شيوعًا، أم أنها على قاعدة بصرية، سواء أكانت تلك األشكال صورًا بصرية مُ 

باشر مع ما ُصنعت به من نصوص. إذا كان أسالفنا قد استخدموا لغة باط مُ تمثل أنظمة مستقلة ال ترتبط برِ 
ذا كانت الوسيللصورة قبل اكتشاف اللغة الشفهية المُ أيقونية تعتمد على ا تان قد تطورتا في سياق رتبة، وا 

ناك إجماعًا في الرأي على أن اللوحات والرسومات أن هُ " ن هذا أمر يغيب عن مداركنا، ويبدوإمتواٍز، ف
 .(1)"نية في البدايةمثل كتابة أيقونية لنوع من الكتابة الثابتة أكثر من كونها صورًا فالموجودة بالكهوف تُ 

وللكلمة أهمية كبيرة، خاصة في مستواها الداللي، إذ غالبًا ما نتمثلها في المفهوم الذي نبحث عنه 
داللة، والحديث عن الداللة في أي علم من العلوم أو دائمًا فالصورة اللفظية ال قيمة لها من غير معنى 

، وهي تصور معنيينأت قضية اللفظ والمعنى لدى الالعربية ال يكون على حساب الصورة الخارجية، لذا بد
الحظة مُ " فاألصوليون استطاعوا ،هم في الجانب اللغوي الداللي تأخذ الجانب المهم في دراساتهم وابحاثهمؤ آرا

وتركيبًا وبين داللة القول، كما الحظوا أن للسياق دوره الفاعل  نسبة القول صوتًا وصيغةً بين  أن ثمة ارتباطاً 
قة إنشاء العبارة وتوجيه المعنى... فالبحث في الداللة بالمفهوم الحديث في اللسانيات البنيوية ينبني في طري

 :والشكل االتي يبين ذلك. (2)على مبادئ هي التصنيف والتوزيع والتفسير"

 

  

 

 

  

 
 

م والفه ضاحواالي : "الكشفالكالم وغايته إنما هي مدلوليتفقون على أن  ومنهم الجاحظ تكلمينإن المُ 
تكلم أن تحصل من كالمه. إذ لوالها . وهذه المفاهيم تدور جميعًا حول الفائدة التي ينبغي للمُ (3)فهام"واإل

                                                           

                .84ص ،2010بد الظاهر، المركز القومي للترجمة، القاهرة، السيد ع ، ترجمة:1، طمدخل إلى اللسانياتبرتيل مالبرج،  (1)
 .                 84ص ،2008، مصدر سابق، ...الظاهرة الداللية عند علماء العربية القدامى صالح الدين زرال،  (2)
       .        76ص ،مصدر سابق، 1ج، البيان والتبيين أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،  (3)

 مفسر   محكم ظاهر  نص    خفي  مشكل  مجمل  متشابه                   

 اقتضاء  فحوى عبارة   إشارة    واضح عام   خاص  مشترك    حقيقة    مجاز      غامض                          

 تقسيم داللة اللفظ            

 من حيث القصد من حيث الوضوح ن حيث االستعمالم من حيث الوضع

 ( تقسيم داللة اللفظ7الشكل )
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بين  غة فوضى ال انتظام فيها. والعالقةلكانت اللُ  كان بين مستويات الخطاب تمييز والول ،الستوى الكالم
 :الشكل االتيصورها ياالشياء في الُمدرك الصوري 

 

 

 

 

 

 

 

أن  إلىإن النزعة الصورية والوظيفية، كمقاربتين لسانيتين تميالن  إلى ومن خالل ذلك يمكن القول
اللغة أواًل وقبل  أن يعتبروا إلى( ينزعون الفيلسوف االمريكي فالصوريون مثل )تشومسكي" ،ترتبطا ارتبطًا وثيقاً 
أن ينظروا إليها  إلى( كاتب االجتماعي االيرلنديال ذهنية بينما يميل الوظيفيون مثل )هاليد كل شيء كظاهرة

قاربتان تمام التعارض غير أن كل واحد منهما يوجد رتبطة بالمجتمع. وتتعارض المُ في أصلها أواًل كظاهرة مُ 
الوقت الحاضر كانت قد  إلىوبأن غلبة المقاربة الصورية لدراسة اللغة  .(1)لها في الواقع مقدار من الحقيقة"

درجة في نظريات النحو وهنا فأن النزعة الوظيفية مُ  ير موفقة، لكونها جعلت الظواهراوالت غمح إلىأدت 
 .أمكن أن تدخل لتصحيح الميزان الذي مال لصالح الصورية

وشكل عصر النهضة أيضًا مرحلة انتشر فيها الشعر والرمز بشكل واسع وهو يوحد بشكل تام بين 
)أفكار، فضائل( الصيغة التي منذ ،طبق على قضايا ُمجردةيُ الشعر ف ا.صورة رمزية ونص يكشف معناه

 دت بعض األنواع بينها وبين األدبميز األفراد وحوفرت النجاح للرموز التي تُ فبدايات عصر النهضة، 
صورة، االقتباسات السينمائية للمؤلفات شغف الشعراء منذ بداية القرن العشرين الصورة، الحكاية المُ  ،الرواية
حسنات األسلوبية وتعمل المُ  (2)أثرت مصادر الصورة تأثيرًا كبيرًا على الكتابة،إذ بالصورة البصرية  بالتفكير

 :على

                                                           

 .                  65ص ،مصدر سابق، مبادئ التداوليةجيوفري ليتش،  (1)
 .695ص ،مصدر سابق، معجم المصطلحات األدبيةجاك آالن فياال،  -دينيس سان -(  ينظر: بول آرون2)

 التأويل المعنى
 البيان )التفسير(

غرابة 

 اللفظ
 االظهار المشترك الوجيز المقام

 المعنى اللغوي

 تحقق المقاصد

 األداة
 آخر األمر

 عالقة األلفاظ باألشياء

المدرك ( عالقة االشياء في 8الشكل )
 الصوري
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تحديدًا والذي يوصف بأنه  ،والذي بدوره قد أزال المجاز الوصف المؤثر للتصويرإيجاد   .1
 .الخطية التركيب المكاني ذروته إلىحدود التشبيه ليبلغ االنتقال من التركيب الخطي  ،)الصورة(

قدم النص بعبارات ستحضرة األولوية للصورة ويُ وصف يضع أمام بصر القارئ األشياء المُ   .2
 ب التسلسلي محل التركيب الخطابي.تتابعة وعديدة ليحل التركيمُ 

وفق على ليتم إدراك الصورة و ني، قدم تعددًا في المعكانت أم شفاهية غالبًا ما تُ ن الصورة بصرية إ
فهي في المرحلة  ،ل ُمالحظة تحليليةشكُ نطباع األول الشامل، والثانية ت  والتي هي اال ،طريقتين متكاملتين

القات القائمة بين األدب والصورة لى لإلدراك تأثير جمالي، أما الداللة فتأتي في المرحلة الثانية. ولعل العِ األو 
تسمح لنا بمعرفة ما الذي تهدف إليه الصورة الفنية بشكلها المثالي أن تفرض بما يشبه اللمعة رؤية غير 

 المعاني المثل األعلى للفن، ومثل أعلى ثانٍ  توقعة، تصور غير شائع للعالم، وهكذا فأن الصورة بمعنى منمُ 
إدراك معنى جديد نعرفه في اللحظة التي تفرض فيه الصورة نفسها قد ينتشر بعد ذلك عن طريق النص  وهو

نها ُتحرك الذهن إف من ثمإن الصورة األدبية موحية، و  عرب بحدة ذهن عن كل ما هو مضمر فيه.الذي يُ 
اإلدراك  إلىلنظر الكسل وُيمكن ا إلىبصرية تفرض نفسها وقد تدفع احيانًا وتدعوه للنشاط، فيما الصورة ال

 ،(1)ه نظرة مزدوجة حيث العين والعقل يلتزمان القيام بعملية ارتياد تقودها ُمعطيات الصورةوصفالجمالي ب
وهي ، (2)" ترن بالمشاهد الحسية شأنها شأن األنواع األخرى من الصور الحسيةالصورة البصرية تق "الن

عن الصورة العقلية التي تدرك بعين القلب والفطنة فهي أشد سطوعًا من الصورة الحسية التي تدرك  تختلف
اللَّب يب  ب ه   ُر َقْلب  َوَناظ  " :)عَلَيهِ السَّالم(مام علييقول اإل لهذا ؛بالحواس؛ كونها تبحث عن المضمر غير المعلن

ُر َأَمَدُه، َوَيْعر ُف َغْوَرهُ  ، أي ان العاقل يستطيع أن يدرك خفايا ومضمر األمور والحسيات التي (3)"َوَنْجَدهُ  ُيْبص 
ُتعرض أمامه، فال ينقاد الى معطيات الصورة الحسية بوصفها دستور ثابت بل يفعل من عملية االدارك بعين 

المختبئة لتمثيل صور الحقائق ، فُينتج العديد من الصور المبتكرة والجديدة ين العقلالقلب المشترك مع ع
ظهارهاخلف النص  من  لتتوجه المنشئبيانية ترتسم بذهن  أساليبمبنية على وفق  متنوعة بالغية بصور وا 

؛ كون القلب بوصفه خزين لما يراه البصر من (4)"اْلَقْلُب ُمْصَحُف اْلَبَصر  قائاًل: " لينشئ، الباث صوب المتلقي

                                                           

 .698-697ص ،مصدر سابق، معجم المصطلحات األدبيةجاك آالن فياال،  -دينيس سان -آمرون(  ينظر: بول 1)
 . 230، صمصدر سابق، ...لتكوين االسلوبي في النص القرآنيإعجازية اصباح عباس عنوز،  (2)
 .   250، صمصدر سابق ،1ج، نهج البالغة؛ خطب، رسائل، كالم، وصايا، عهود، حكم، ومواعظ( 3)
 .   705ص ،نفسه سابقالمصدر ال (4)
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شرة أم صور ومشاهد مؤثرة في نفس مشاهدها، فالمنشئ يمتلك خزين معرفي وديني يؤثر بمقوالته بصورة مبا
 ليبين اإلمام هنا أهمية هذا الخزين المعرفي (1)"ل َسان ه   َتْحتَ  َمْخُبوء   اْلَمْرءَ  َفإ نَّ  ُتْعَرُفوا، َتَكلَُّموا غير مباشرة "

، بينما كثيرة غير موجزة إطنابيهعلى دراسات  أما باقي الدراسات النظرية فتعتمد  .الذي يتبين بكالم الباث
   ، بهذه المقوالت بوجود اتجاهين وهما)عين الرأس، وعين القلب(.)عَلَيهِ السَّالم(مام علياإلاختصرها 

  وهي:(2)(أنواع علىمكن تقسيم الصورة يُ ) للدراسات النظرية المفهوميةحسب الدرجة الُمدركة بو 

جانسة صوتية، سجع وتقفية، جناس، تورية، قافية إلحاق طفيلي، )الميتاسيميم( )الميتابالسم( وهي مُ  .1
 ة )المجاز، المجاز المرسل والكناية(.وهو ما سمي في البيان القديم باسم االستعار 

)الميتاتكس( وهي الحذف واإلضمار، حذف النسق، اقتران تضميني، التعلق المعنوي، التقديم   .2
ركبة بإقحام لفظة فيها، صور تؤثر على ده، فسخ كلمة مُ والتأخير، الفصل، التكرار، نعت الشيء بضِ 

 المستوى النحوي والشكلي. 
تي سماها البيان القديم )صور الفكرة( وهي التلطيف، المبالغة، التعريض، الأو القاعديات المنطق  .3

 الترميز، الحكمة والمثل.
  :وكاآلتي (3)(هاواعمن حيث ان تسمقُ )و

 Simulacrumالصورة الباهتة   .1
األنطولوجيا عند )أفالطون(. والنسخة أقل درجة من أو هي نسخة لنسخة في مبحث الوجود 

 ثل نسخة منه بينما تكون الصورة الباهتة أبعد وأبعد عن هذا الشكل األصلي.الشكل المثالي الذي تم

 Stereotype. الصورة النمطية 2

كم تكون على أساس الحُ و شبعة باألحكام القيمية فرطة في تبسيط األمور وغالبًا ما تكون مُ نظرة مُ 
فراد... فقد يتمثل دور الصور أحد األأو على االتجاهات، والتصرفات والتوقعات الخاصة بإحدى الجماعات 

لمهم في مجال التعليم، النمطية... فيما تقدمه وسائل االتصال الجماهيري. أن دور هذه الصور النمطية ا
 الئمة للصور النمطية للجماعة التي ينتمون إليها.عد مُ المجاالت التي تُ  إلىإذ توجه أنشطة األفراد والعمل...

                                                           

 .   702ص ،مصدر سابق ،4ج، نهج البالغة؛ خطب، رسائل، كالم، وصايا، عهود، حكم، ومواعظ (1)
 .701ص ،مصدر سابق، معجم المصطلحات األدبيةجاك آالن فياال،  -دينيس سان -( ينظر: بول آرون2)
هناء الجوهري،  ، ترجمة:2، طموسوعة النظرية الثقافية، المفاهيم والمصطلحات األساسيةبيتر سيدجويك،  ،( أندرو إدجار3)

 .377-375ص ،2014القاهرة، 
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الصورة التي  ،مبادلةأو كرت تقوم الصور بعمليات حذف، وضم وتحويل وفي كل من هذه المجاالت التي ذُ  
 إلىسمى واقعيًا بقدر ما تجذب االنتباه األسلوب المُ  إلىالمضمون بوساطة الشكل تنتمي  إلىتؤشر 

 التصورات الثقافية. 

من وجهة فصور الجملة... لصور الكلمات وفي قسم آخر " تشتمل صور الفكرة في قسم منها على
. وتلعب صور الفكر (1)"لنظر الوظيفية استخدمت صورة الفكرة بشكل واسع في الخطابات المثيرة للعواطفا

مة همقضية  اآلتيالمس البنية واألسلوب في آن، وهي بنها تُ إإذ دورًا حاسمًا في التنظيم الفكري للنصوص، 
ى العالقة مع المتلقين وعلى الشفرات عل اآلتيتلعب صور الفكرة على مبدأ ثنائية المعنى وبو بالنسبة لألدب. 

عرف الصورة وحدات ذات مضمون ثابت، تُ ف .غاير(غير المتقاسمة )أنها تستدعي تركيب مُ أو المتقاسمة 
ختلف حسب السياقات. بهذا، يمكن لصورة )التصوير اإلسالمي( ها بشكل مُ ضمر متحقق و بنواتها الدائمة، 

تنوعة. ُتعد كتنظيم حقق مسارات سياقية مُ ع في سياقات مختلفة وتُ التي تحمل نواة مدلولية ضمنية. أن تتموض
على تأمل الصور  إلىتنوع حسب السياقات وهذا ما يقودنا تحقق بشكل مُ تالصورة إذن فضمر من المعنى المُ 

 . (2) وفق جانب مزدوج:

ذا ما يقوم نظمة من المدلوالت وهمكن أن توصف الصورة بكل مدلولياتها... كمجموعة مُ القاموس: يُ  .1
 ضمر. به قاموس مفردات )لكسيمات( لغة. وتفحص الصورة عندئذ حسب جانب مُ 

حسب استغالل إحدى اإلمكانيات التي أو عد صورة ما حسب توظيفها مكن أن تُ االستعمال: بهذا يُ  .2
 حقق على وضع للخطاب. حيل الجانب المُ ذاكرة ويُ  إلىضمر حيل الجانب المُ تتضمنها... وبهذا يُ 

يتعلق مثاًل بالعمل الذي يتم على الحقول اللكسيمية والحقول الداللية نسمي األمر سبيل المثال ففعلى 
المجموعة المشكلة من كلمات )لكسيمات( تجمعها لغة ما لتعيين مختلف جوانب تقنية وموضوع  لكسيمياً  حقالً 

مجموع توظيفات كلمة في  لياً دال سمي حقالً ضمر للصور. نُ مكن توفيق هذا مع دراسة الجانب المُ ومفهوم يُ 
يل لأيضًا في هذين النوعين من التح الحظحنة داللية معينة. نُ عطي لهذه الكلمة شُ نص معين، وهو توظيف يُ 

قيم عالقات فيما بينها وترسم شبكة كاملة وهذه هي الظاهرة التي يشير إليها مصطلح )حقل( أن الصور تُ 

                                                           

 .703ص ،مصدر سابق، معجم المصطلحات األدبيةجاك آالن فياال،  -دينيس سان -( ينظر: بول آرون1)
، ترجمة وتقديم: حبيبة جرير، دار نينوى للدراسات يميائي للنصوص؛ مقدمة، نظرية، تطبيقالتحليل الس( فريق انتروفرن، 2)

 .  129ص  ،2012والنشر والتوزيع، دمشق، 
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صور ال قيمة لها أال أو بعض عن نعزلة بعضها استخراج صور مُ و . فقراءة نوح لموضوع هذا االستكشافالمم
    .ر وتقييم الشبكات التصويريةولكن أكثر من ذلك فهو استنتاج العالقات التي تربط بين هذه الصو  ،فيها

ختلفة الُمحققة في سياقات مُ  ()من المسارات اللكسيمية اً بأن كثير  ()نجد عند دراسة الصور اللكسيمية
العديد من المسارات التصويرية في النصوص يمكن  أي إن " تجتمع تحت لكسيم واحد في القاموسن يمكن أ

ضمرة القادرة على ل الخطابي إذن كمجموعة من المدلوالت المُ لها أن تجتمع في تشاكل خطابي. يظهر التشاكُ 
عبارات ولكنه ُيرجع يستعير النص بعض الو  (1)"التحقق عبر الخطابات والنصوص في المسارات التصويرية

القاموس الخطابي الذي يقوم حينئذ بدور الذاكرة الثقافية. ويمكن لهذه المسارات الجديدة عنده، أن  إلىأخرى 
طبق في كل لحظة بهدف بناء مسارات مستحدثة. وبهذا تحدد مفاهيم التشاكل الخطابي والمسارات جدد وتُ تُ 

 (2): وهما إقامة صور خطابالتصويرية الجانبين اللذين يمكن من خاللهما 

 ضمر. يمثل التشاكل الخطابي الجانب المُ  .1
 حقق. يمثل المسار التصويري الجانب المُ  .2

 مثل مقارنة بين الصور اللكسيمية وصور الخطاب:وبهذا يمكن أن نُ 

 

 
                                                           

()  تظهر صور الخطابات في النصوص كشبكة من الصور اللكسيمية المترابط فيما بينها. وتسمى انتشار الصور هذه الشبكة
، التحليل السيميائي للنصوص؛ مقدمة، نظرية، تطبيقية. وللمزيد ينظر: فريق انتروفرن، من العالقات بالمسارات التصوير 

 .(131ص مصدر سابق،
() غرض فهم أفضل لعمل صور في نص ما نستطيع أن نبدأ بتركيز المالحظة على عناصر بسيطة مثل الليكسمات يعني ل

التحليل السيميائي للنصوص؛ مقدمة، نظرية، يق انتروفرن، للمزيد ينظر: فر )الكلمات التي يعرفها علم مفردات لغة ما. 
 .(127ص مصدر سابق،، تطبيق

 . 132ص ،مصدر سابق، التحليل السيميائي للنصوص؛ مقدمة، نظرية، تطبيق( فريق انتروفرن، 1)
  .135ص ،المصدر السابق نفسه( 2)

 المستوى اللكسيمي مستوى الخطاب 

 بقاموس جملي( صور لكسيمية )تتصل تشاكل خطابي )يتصل بقاموس خطابي( الجانب المضمر

 مسارات سيميمية )تتحقق في الجمل( مسارات تصويرية )تتحقق في الخطابات( الجانب المحقق

 ( مقارنة صور اللكسيمية وصور الخطاب9الشكل )



 |69 

 

 

 69 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(مقاربة الصورة الفنية للفناء بين مقوالت االمام علي 

ويمكن للمسارات التصويرية في  ،يتمثل عمل التحليل الخطابي في رصد المسارات التصويرية
شكل ُموجزًا وتكثيفًا حلل هنا بالذات أن ترتبط بشخصية بواسطة دور موضوعاتي يُ النص المُ  ال بلالنصوص 

 )تجاوز المعجم اللغوي(نه تشخيص لبعض الوجوه البالغية والعديد من االنحرافات الدالليةأأو  ،لكل المسارات
 ها وسيلة للمعرفة والتعبير عن الذات وليس كزينة جمالية. وصفورصد المسارات التصويرية ب تتناوله الصورة

 هنفسداخل البناء  حركيب حين يسمالت إلىهي إسهاب يرجع فصولية أوهنالك ما ُيسمى الصورة الشبه 
حين ال تكون الكلمات  تالبالتقاء مفردات ذات قرابة أصولية على األقل داللية )موت الموت( أداء الصِ 

داللية وليست إال جناسات نقول بأنها صورة شبه أو الُمقربة بعضها من بعض من غير عالقة أصولية 
 . (1)أصولية

، وجه شبه، تمثال، خاطر، فكرة، محاكاة، نسخة ،اللسانياتمعجم األولية في كما يتضح من المعاني 
الصورة منذ مطلع القرن السادس  ،مشابهة، ظل. توحي هذه التعددية ببعض الطرق التي كانت توسم فيها

. (2)عشر بغموض أساسي في داللتها الموازية على التخيل البصري والكتابي واإلدراكي والنفسي واللفظي
تمثلت إحدى هذه النتائج في تهميش معنى الصورة كشيء  برى متعددةلرأسمالي نتائج كُ وكان للتحديث ا

خياله وهو جزء أو درة اإلنسان على توليد صوره الخاصة من خلق الفرد وتعطيل قُ أو نتاج عقلي، أو داخلي، 
ة خام بال ماد إلىال يتجزأ من صعود الصور الخارجية المصنعة أصاًل التي ما برحت تزداد في التحول 

سمى بالصور العقلية. وتنطوي هيمن على الشروط الصورية لما يُ شخصية في الحياة النفسية، وصارت تُ 
هيمنة صناعات الصورة العالمية على إلغاء للصورة الرؤيوية. وفي الوقت نفسه، تقلصت بوضوح الفاعلية 

مكناتها تفريغ أشمل للغة من القوة ومن مُ  فضاًل عنمارسات األدبية، الثقافية للصورة اللفظية في المُ 
ليًا االتصالية. وتقدم تقنية االتصال القوية صورًا هجينة، تشكل فيها الوحدات الرؤيوية واللفظية نسيجًا كُ 

 للخيال. 

، الوقت نفسهتها الحقيقية والمجازية في بية أن نفهم من كلمة الصورة داللتعودنا في األدبيات العر 
ثيره العبارات اللغوية، بحيث أصبحت تخيل الذهني الذي تُ تعين بمقدار ما هي المُ ري المُ فهي الشكل البص

األنواع المختلفة  "ميز بينالصورة الشعرية تقف على نفس مستوى صورة الغالف، وصار من الضروري أن نُ 
صرية الجديدة قاربة منظومة الفنون البللصور في عالقتها بالواقع الخارجي غير اللغوي، حيث نستطيع مُ 

ونتأمل بعض مالمحها التقنية ووظائفها الجمالية، خاصة أن إيقاع هيمنتها على حياتنا المعاصرة وتوجيهها 
                                                           

جد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، جمال الحضري، م ، ترجمة:1، طمعجم اللسانيات( ينظر: جورج مونان، 1)
 .    278ص ،2012بيروت، 

 .       441ص ،مصدر سابق، ...مفاتيح اصطالحية جديدميغان موريس،  -لورانس غروسبيرغ -( ينظر: طوني بينيت2)
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درة ؛ فمن يملك القُ  (1)ألهم استراتيجيات التواصل اإلنساني يجعالنها بؤرة إنتاج المعنى في الثقافة المعاصرة"
يقوم اإلعالم بدور  إذسويقها يستطيع إدارة المواقف لصالحه، على المناورة بالصورة والتحكم في إنتاجها وت

اإلعالن ويتم توجيه الرأي باستثارة الحساسية الجمالية للمتلقي، وتنفجر أكبر ثورة للمعلومات عبر شبكيات 
 .نفسهِ ر البصرية واللغوية في الوقت النقل الكوني للصو 

 عن عنصرين اساسيين وهما:  إالإن العمليات التكوينية للصور ال تخرج في جملتها 

 االختيار من الواقع المنظور. .1
 شكلة للصورة. العناصر المُ  عمالاست .2

ها عالمة دالة وصفستطيع ايجاد تعريف للصورة بوتركيبها في نسق منتظم ينتج داللة ما. من هنا ن
ان والمسافات، وأشكال مادة التعبير وهي األلو  "ةاآلتيالثية من العالقات بين األطراف تعتمد على منظومة ثُ 

التعبير وهي التكوينات التصويرية لألشياء واألشخاص، ومضمون التعبير وهو يشمل المحتوى الثقافي للصورة 
 . (2)"من ناحية وأبنيتها الداللية المشكلة لهذا المضمون من ناحية أخرى

تحليل النقدي للفنون اإلشارة إليه ضرورية في سياق ال دعبسط في نظريات االتصال تُ هناك نموذج مُ 
الكامنة خلف كل عملية  (المتلقي ،الرسالة ،المرسل)ستحدثة. ويعتمد هذا النموذج على الثالثية الشهيرة المُ 

نشئ، رسل واحد هو المُ يصدر عن مُ  -ي جنس أكان أسواء  –ستواها. فالنص تواصل مهما كان نوعها ومُ 
مثل شفرة اإلرسال، مع إدخال بعض التعديالت الجزئية الذي يُ ي بالغاليتركز في تكوينه على قواعد الجنس 

ل حددة تشكُ مجموعة مُ أو حقق نسبة عالية من اإلبداع ويحتفظ بعملية التواصل والقارئ واحد عليه حتى يُ 
وقناة التوصيل المادية هي  ،عديدة لنص بكل تركيباته الموظفة لعناصرحلقة من القراء، والرسالة هي ا

والصورة تشمل الجانبين المنظور والمسموع  ،نشئ في ثنايا النصت التي يبعث بها المُ عطيامجموعة من المُ 
غيانه على بقية أنساق بسط أن نلحظ دور التراتب في انبثاق الداللة وطُ النموذج المُ  االمهم في هذ معًا.

وفقًا على تظم للمعنى ويتعين على بقية العناصر أن تن البؤرةركبة في النص ليحتل مركز العالمات المُ 
هناك من يركز في إدراكه للعمل المرئي على جملة "فـ (3)قتضاه بيد أن هذا التراتب ال يصنعه النص وحدهلمُ 

نبثقة من تناغم مفردات النص البصري كلها، فيوزع انتباهه على المنظومة الشاملة بالعدالة الرسالة المُ 
                                                           

بيروت،  -، القاهرة، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني2-1،  جصور القراءة وأشكال التخيلصالح فضل،  (1)
 .           11ص ،2007

 .           12ص ،المصدر السابق نفسه(2) 
            .15-13، صنفسهمصدر ال (3)
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أن النص المرئي تمثيل للواقع، إال أنه في حقيقة  مع .(1)"الكافية، وهناك من يركز وعيه في الجانب الحسي
تراكبة، لواقع جديد من الزمان والمكان، وامتالك ايقاعه الخاص، تتبع بالغتها الخاصة المُ  تصويراألمر 

تستخدم حيل التقديم والتأخير، اإليجاز والبطء، المجاز والحذف، وتنتج معناها اعتمادًا على موقع كل وحدة 
لكل وحدة أهمية خاصة في ذهن الباث للنص االدبي البالغي ترجع الى درجة فت األخرى، بالنسبة للوحدا

 .المفهومية لديه وخبرته وذخير المعلومات التي يمتلكها

باط ال انفصال له، وذلك على الرغم من أن هذا برِ  احياناً  يقيالفنية مع الواقع الحق صورةترتبط الو 
التي بواسطتها يعكس الفن  المرآةالصورة الفنية هي  كونو  ،التاريخية االزمنةيكون ُمختلفًا بحسب  االرتباط

 المنهجبترتبط الصورة  المصور، لهذا منهج ثم تصويرها حسب إدراكهاويعيد  ،صورة الواقع الحياتي الحقيقي
عاد خلق الحياة في الصورة، عين الكيفية المبدئية التي بواسطتها يُ تلك الوسيلة التي تُ  الذي ُيعداعي بداإل

والكيفية التي تتم بواسطتها المطابقة بين أشكال الحقيقة الفنية والتغيرات التاريخية التي تطرأ على الحياة 
المهم بعقيدة الكاتب، وبتوجهاته الفكرية تعد الجانب  . أن صلة المنهج اإلبداعيوخصائص إدراك الفنان للعالم

عالقة الحقيقة الفنية بحقيقة  ،في أساس مفهوم المنهج اإلبداعي التي تكمن دائماً و  ،ضية المنهج اإلبداعيلق
قط في انتخاب ن ليس فاإلدراك الفني يكمُ و عيد خلقه إبداعيًا. الواقع الحقيقي المنعكس. فالفن يعكس الواقع ويُ 

شاعة الصفات الفلحظات الحياتية و ال مقًا يرتبط باإلدراك األكثر عُ  ردية. فالخلق اإلبداعي في الفنتعميمها، وا 
  .(2)قبللقوانين الحاضر وباسم نزعات وميول التطور المُ 

نما تدخل في عالقات نعزلة الواحدة عن األُ إن الكلمات في اللسان الواحد ال تعيش مُ  خرى. وا 
. وكثيرًا ما على التشابه والتنافر واالشتمال وتقوم هذه العالقات ،المعانيو قات في األلفاظ تشابكة، وهذه العالمُ 

المتجانس. وكثيرًا ما نجد كلمات كثيرة أو عبر عنها كلمة واحدة، وهو ما ُيعرف بالمشترك تعددة تُ نجد معاني مُ 
لتداخل في المعاني عللوا هذا ايون أن يُ ويحاول اللسان ترادف.طلق عليه المُ عبر عن المعنى الواحد، وهو ما يُ تُ 

في المشترك مثاًل أنه في األصل يحمل معنى واحدًا، ثم توسع هذا المعنى وتشعب، مما  جدونوالكلمات. في
معنى  إلىختلفة. ولهذا السبب هم يقسمون المعنى ختلفة، لتتضح المعاني المُ سياقات مُ  إلىجعله بحاجة 

تحدثون عن المعنى والقيمة األسلوبية. وعليه أن الكلمة في سياقها ال سياقي. ويأو أساسي وآخر ثانوي 
معنى الكلمة، وهو ليس  إلىف ضاتتضمن إال معنى واحدًا وتقابل تصورًا ذهنيًا واحدًا. وأما القيمة فهي ما يُ 

                                                           

 .           16، ص2-1،  جصور القراءة وأشكال التخيلصالح فضل، (1) 
 .              335-333ص ،مصدر سابق ،...موسوعة نظرية األدب، إضاءة تاريخية على قضايا أساسية يا.اي.ايسبورغ،: ظرين(2) 
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نما توحي به الكلمة إيحاء داخل السياق، وتحيل على جوانب ثقافية   اآلتي. وبتاريخيةأو اجتماعية أو منها وا 
 .(1)الطبقيةأو فهي تكشف صورة المتكلمين وحقيقتهم االجتماعية 

وتحكم ذلك االستعمال  ،هاالمعمعرفة است إلىيؤدي من صورة فنية شير إليه الكلمة أن معرفة ما تُ 
  همها:أ، من (2)(عوامل عدة ُتعد شروطًا لتحقق المعنى)

 . السياق: 1

تمم لآلخر سياق الذي يرد فيه على الرغم من أن كاًل منهما مُ يعتمد معنى اللفظ بشكل جوهري على ال
م به بوساطة ن السياق يتم تعديله والتحكُ إة المكونة للسياقات، وبالمقابل ف)اللفظ والسياق( فاأللفاظ هي الماد

ي سهم فعد السياق من أهم الشروط التي تُ عينة... ويُ ناسبات مُ ستخدمة من قبل األشخاص في مُ األلفاظ المُ 
ناسبات والظروف والسياق ختلفة بحسب اختالف المُ استخدم األلفاظ في سياقات مُ  يتمتحقق المعنى... إذ 

وضع أو المكان أو الثقافي واالجتماعي. فمن خالل السياق توضح المقاصد التي تخص إما الزمان 
حدد وشائع، معنى مُ  إلىينة عشير كلمة مُ راد إيصاله. وقد تُ أي شيء يتعلق بتحقق المعنى المُ أو تكلمين المُ 

ساعد على ختلفة عندما تأتي في سياقات تُ ثير بعض الكلمات استجابات مُ في حين نرى أنه من الممكن أن تُ 
 ذلك االختالف.

 . اإلشارة2

فرق بين سمى يُ سماه... فبحضور المُ مُ أو حامله  إلىسم يتم تفسيره أحيانًا باإلشارة عنى األإن م  
قابل االسم سمى )حامل االسم( بالرغم من أنه يُ فالمُ  ،سمىى، أي بين معنى االسم والمُ المعنى وتفسير المعن

 سمى فقط.ن معناه؛ ألن هذا المعنى يتحدد بطريقة االستخدام وليس بوجود المُ كوّ لكنه ال يُ 

 . الضرورة3

ن أي إذكر... والعكس صحيح، إن الذي يجعل الكلمة خالية من المعنى هو عدم ضرورتها ألن تُ 
 ؤكد معناها.عين يُ ضرورتها في سياق مُ 

 . الفهم4

تكلم أللفاظها، ويتوقف حقق الجزء األكبر من فهم المعنى المقصود من استخدام المُ ن فهم العبارة يُ إ
جمل حياة الناس، أي فهم العبارة يعني فهم العبارة على معرفة الدور الذي يقوم به كل لفظ من األلفاظ في مُ 

                                                           

 .                229ص ،2007، قرطاج للنشر والتوزيع، تونس، الكلمة في اللسانيات الحديثةعبد الحميد عبد الواحد، ر: ينظ (1)
 ،2011، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، اللغة والمعنى في فلسفة لودفيغ فتغنشتاين المتأخرةأساري فالح حسن،  (2)

  .134 -126ص
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 عينة في استعمالها، هذا الفهم يكون محكومًا بمعايير ثالثةلغة ما يتوقف على تقنية مُ  فهم لغة ما، وفهم
 وهي:

 .فهمستمع فال يُ ن المعنى ال يعني شيء للمُ إ . أ
 .ظن أنه يفهم المعنى ولكن ليس هو المعنى الصحيحيُ   . ب
 .ةمعايير تتعلق بفهمه الكلمة بطريقة صحيح  . ت

 . الخبرة )الخبرة بالمشاركة(5

عينة لتحقيق المعنى المطلوب وهي ليست عبة لغوية مُ رها لألفراد الذين يقومون بلُ د من توفُ بُ الخبرة ال
 خبرة فردية بل هي خبرة بالمشاركة.

 . المقصد6

حدد حدد استخدامها، وهذا األخير بدوره يُ لقصد أهمية في تفسير معنى األلفاظ فالقصد من العبارة يُ ل
 وُهما: ثيران لذلكناك مُ ى المعنى... فإذن هُ يدل على أسبقية القصد عللمعناها، 

 .الجو المحيط بالكالمأو ثير خارجي وهو السياق مُ   . أ
 ثير داخلي باعث، وهو القصد.مُ   . ب

تنحصر الدراسة في هذا السياق بالصورة البصرية، التي تتواجد مع فن التخطيط، الرسم، النقش، 
مكن أن مكن لمسه، كما يُ ُمسطحة، هي غرض يُ  التصوير اإلسالمي. فالصورة التي ُتعتبر قطعة لمساحة

نظرنا  عبرثية االبعاد، موجودة فقط يتنقل، ويمكننا رؤيته، فيما الصورة التي ُتعتبر قطعة من العالم، ثال
 المجرد. 

في الديانة المسيحية  هااستعمال إذ نجدُ  ،دينيةالمارسة مُ الاستعمال الصورة في إطار ومن االهمية 
أو  )*(عن الشامانية" مثل الهندوسية، والبوذية، فضالً  وضعية ، ولكن أيضًا في دياناتناثوليكيالك وخصوصاً 

ختلفة، كما تشهد على عكسه الديانات التي تزدري استعمال ن كان ذلك بطريقة مُ ا  و  )**(عبادة التيمية

                                                           

مجاالت وممارسات الشامان، وهم سحرة دينيون يقولون بأن لديهم قوة التغلب على النيران كما ظاهرة دينية تتضمن  )*(
، ترجمة: 1، طالصورةللمزيد ينظر: جاك أومون، )يستطيعون التغلب على األمور عن طريق جلسات تحضير األرواح. 

      .             (221ص  ،2013ريتا الخوري، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 
                   . 221ص  ،مصدر سابق، الصورةعبادة األشياء المسحورة. للمزيد ينظر: جاك أومون،  )**(
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أن تؤدي دورًا دينيًا، إال  ويمكن للصورة (1)"تحطيم تماثيل البوذا في باميان األيقونات. فال يغيب عن الناظر
 يحه الديانة المعنية بنفسها. تِ حدد وتوافقي تُ أن ذلك يكون في إطار مُ 

صورة صغيرة يمكن نقلها مثل  بوساطة ،وفق تقليد ثابتعلى فصورة المسيح الذي يتم تصويره 
لكنائس زاخرة بالمعاني من بب االرسوم الجدارية، في قِ أو صور كبيرة جدًا، مثل الفسيفساء و األيقونات، 

وذة عن سطح قريب وكل بورتريهات المسيح هذه، تستعمل نوعًا من تأثير الصورة المأخُ " الناحية الالهوتية،
. إن المخطط الرسمي (2)وال شك في أن هذه البورتريهات استمدت قوتها من اإليمان الذي استُقبلت به"

يات الكنائس يمكن أن تكون ار فون أن جدقرون الوسطى يعرِ الصغير أبلغ من الخطاب الطويل، وكانوا في ال
تكافئ. فقد بقيت الصورة فيها األميين، إال أن هذا التعادل بقي غير مُ  إلىقدس بالنسبة بمثابة الكتاب المُ 
، لم تكن اآلتيمكن تغييره؛ وبالنص الجامد بشكل خاص، والذي ال يُ  إلىالنص، وحتى  إلىخاضعة تمامًا 

 .ب إال المعلومات الموافقة لجدول سبق للنص من وضعهسها تجلُ نف ،الصورة

 ،وليس للصورة منحى رمزي بهذه األهمية إال ألنها تستطيع أن تكون ُمتصلة دومًا باللغة الكالمية
وفق على حرك حياتنا النفسية باشرة عن الواقع، تُ ناك فلسفات حول الصورة ترى فيها وسيلة تعبير مُ كما أن هُ 

شدد هذه المقاربات خصوصًا على أهمية ُقدرة الصورة على أن تجعلنا في ستقلة عن اللغة. وتُ ، مُ رق خاصةطُ 
درتها على اطالعنا على أمر ما، ولو كان التقليل من تقدير قُ  إلىتالزم حضرة ظاهرة ما، كما تميل بشكل مُ 

قى هذه اللحظة من كل صورة، تبلالثقافية  تداعياتبشكل صامت. ومن دون أن نأخذ في االعتبار ال
مكنة دومًا، من فئة التجلي واإلبهار، وال تخرج حقًا عن نطاق االستعماالت العادية الخاصة الحضور، المُ 

   .(3)بالصورة

أو تحديدًا أكثر، حيثيات أو عينين، مُ  فضاء وزمندرك الصورة التمثيلية على أنها تمثل ما نُ  وغالباً 
رتبطة بالصورة، والتي تسمح لها بتمثيل الحقيقة بشكل مناسب. توثيقية المُ درة الإن القُ  ،من حيثيات ُأخرى جزءً 

ذا كانت الصورة تتضمن معنى ما، فيجب ب تلقي أن الصورة التي يتم المُ أو رسل إليه، أن يقرأ المُ  اآلتيوا 
إن زمني بعيد عن إطارنا، هي تلك التي تتطلب أكثر قدر ممكن من التفسير. أو إنتاجها في إطار مكاني 

أو مسالة التفسير، هي مسألة سيميائية وفلسفية عامة، تتخطى بشكل كبير حالة الصورة. ان المعنى الداخلي 
الجماعة التي كانت وراءها، والذي يمكن أن أو األساسي، وهو المعنى الُمرتبط بالظاهرة أن نسبناها للفرد 

ميز التحليلي الخاص بها، والذي يسمح بأن نُ قاربة طابعها بعض المزايا الخاصة. ولهذه المُ  وساطتهبنستدل 
تناول النص المكتوب، " غرار )شلير ماخر( الذي فعلى بشكل مفيد بين المعاني التي نستخرجها من عمل ما.

                                                           

 .          221ص ،مصدر سابق، الصورةجاك أومون،  (1)
 .              245ص ،المصدر السابق نفسه (2)
 .              341ص ،نفسهالمصدر ينظر:  (3)
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ها تشمل إشارات ثقافية أي إنفسرة، رمزية، بالمعنى الواسع، )يانوفسكي( أن كل عناصر الصورة المُ  ديع
 .(1)"مدرسة ما، وشخصية أوتكشف عن روحية حقبة ما 

سمى بالتفكير البصري أي يعتمدون على الصورة شتغلون بثقافة الصورة اليوم عما يُ يعتمد المُ 
هد والمفكر وجُ  عطياتها، ولذلك فاعتماد الصورة في صناعة األفكار يتطلب وقتاً ركباتها بدل اللغة ومُ ومُ 

يرى الحلول في تشغيل الصورة وتقليبها مثلما هو البصري يستخدم الحدس أكثر مما يستخدم االستدالل ألنه 
 األمر في الفنون التشكيلية المعاصرة التي تعتمد اإلدراك البصري. 

التفكير البصري يعتمد الصورة المرئية، فأن التفكير اللغوي قد يعتمد الصورة الذهنية مادامت كان اذا 
عن عملية  يبواسطة التصور الذاتأو وأدواتها الصورة هي تمثيل شيء خارجي سواء بواسطة الفنون البصرية 

االنتقال من  إلىاإلدراك الذهني وقد ينتج بدوره عن عملية الوصف اللغوي التي تستحق ذلك التصور وتدفع 
بداع الصور الفنية  إلىالمرئي المحسوس  المرئي المعقول؛ وفي األدب آليات تعبيرية ُمعرفة إلقامة التصور وا 
تباعدة كي يتم التمثيل الذهني من الحقائق البعيدة والمُ  التلميح واالقتراح لتقريب عدداً  الخالقة التي تعتمد

 بداعًا وليس نقاًل وتشخيصًا فقط.وا   خلقاً  دعالجميل والمفيد الذي هو تمثل تكويني أكثر منه تسجيليًا، ولذلك يُ 
يرة. وفي الموروث النقدي ما زال البص إلىحالة التمثل ومن البصر  إلىفاألدب ينقلنا من حالة التمثيل 

وتقدم " يسترفد من المفاهيم المختلفة كمفاهيم الصورولوجيا والتي تعترف بإمكانية دراسة الصور في األدب
حاول استنطاقها ومعرفة خطابها على اعتبار أنها نقل فني ومحاولة قاربتها بمعنى أنها تُ بعض اآلليات مُ 

 . (2)سطة اللغةلتجسيم معطيات الواقع الخارجي بوا

بالنشاط النفسي  قترن عادةً تصور المُ جامع تناصي بين المشاهد والمخزون والمُ ]فالصورة األدبية 
نشئ خطابًا تُ  بالتجارب والوقائع والخبرات، فالصورة السردية مثالً  كتنزاً والمعرفي الذي يجعل منها كيانًا مُ 

فيها الكاتب  ركزن الحساسية اإلبداعية التي يتمالجمعي ضمالت الواقع وأبعاد المخيال يجمع بين تمثُ  توافقياً 
نشها القارئ؛ ومن ثم ينبغي التعامل معها في إطار العالقة التفاعلية بين نظام األدب والسرد وأنظمة ويُ 

نبثقة عن عملية التمثل الفني، فأن خطابها الصورة السردية مُ أو الصورة األدبية " . وبما أنمعرفية أخرى
نما يُ كالخطاب  جواب  إلىساير عملية التحليل والتأويل حتى تصل األدبي ال يتوقف عند مرجعية بعينها، وا 

 .(3) ["قنع في الفهم واإلدراكشبه مُ أو قنع مُ 

                                                           

 .                 347-346، 344-343ص ،مصدر سابق، الصورةجاك أومون،  (1)
عالم الكتب الحديث،  ، ندوة الصورة والخطاب،قضايا النقد األدبي بين النظرية والتطبيقمجموعة من الباحثين، ينظر:  (2)

 .                    261ص ،2009األردن، 
 .                    262ص ،مصدر السابق نفسهال (3)
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مأساوية لكنها أو ختلفة، كأن تكون الصورة قاتمة خالفة ومُ عطيات مُ لكل صورة خلفية وربما بألوان ومُ        
يجابية، وهذه المُ بي كان الضمن مشهد تراتُ  فارقات ال تزيد الصورة بروزًا مفروض أن يولد مرحًا وتفاؤاًل وا 

نما تُ  "فحسب، سهم أيضًا في تكثيف الداللة وتقوية الخطاب، ولذلك ينبغي أن تُقرأ في أبعادها المختلفة، وفي وا 
 .(1)"عت لها كي يرتفع منسوبها التواصلي ويتحقق التفاعل المطلوبإطار الخلفية التي وضِ 

قتضى. بين تحديدين كما هي حالة المضمر والمُ  مثالً  ،شكل عالقة بين كيانينتُ الفنية ن الصورة إ

للصورة و  .كائن إلىمن مالك  وانتقاالً  متحوالً مكن وصفها يُ و  ،دركالعالقة بين درجة المفهوم ودرجة المُ ك

دون استدعاء فكرة أخرى تفترض من تعمالها وظيفة تمثيلية وتثقيفية، وهذه الوظائف االجتماعية نادرًا ما تم اس

فالصورة  ،، وتتجلى من خالل مفهوم الفنالفنية في الوقت عينه مفهوم المهارة البشرية والوجود الحسي للصورة

 ألجله وجدتذوق بالمعلومات، وهي تؤدي هذه المهمة بقوة إقناع، ألنها ُتظهر الغرض الذي تلقي والمُ تزود المُ 

إال أن قوة اإلظهار هذه تستلزم قوة وصفية قليلة؛  ،ما أنها ُتظهره بطريقة قريبة من الواقعبمعلومات حوله، ك

، اً ستندًا أخاذمُ  الفنية تفسر، ألنها ال تملك فئات لغوية والصورةأو نفسها أن تصف الفنية مكن للصورة فال يُ 

التفتيش عن  إلى الفنية ية المرتبطة بالصورةتعالتميل النظريات الجمالية التي تهتم بالقيم المُ و الفورية  تهالها قو 

فترض يُ نتائجه. و أو التأمل، وفي بواعثه في حيثيات  كما هي الحالمصدر الُمتعة خارج إطار اإلدراك نفسه، 

 تها.ال تنفصل عن جمالي تهاتعالصورة الفنية أن مُ في 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .               269ص ،مصدر سابق، ققضايا النقد األدبي بين النظرية والتطبيمجموعة من الباحثين، (1) 
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 :المكتوبة يةغبالوسائل رسم الصورة الفنية الثانياً: 

دب بأحد اساليب البيان المعروفة، وهي )التشبيه، االستعارة، سم الصورة الفنية تتم في األر  عمليةن إ 
البالغية بالصورة  االساليبسهم علينا ان نعرف كيف تُ وللتعرف على التكوين البالغي، ، المجاز، والكناية(

 هذه االساليب، وكما يأتي: سأذكر، وعليه الفنية االدبية

 التشبيه: .1

 الحسي التشبيهف ،(1)هو "الداللة على ُمشاركة أمٍر آلخر في معنى"و  (مركباً أم  عقليًا، حسيًا،سواء كان )
الصفة التي تجمع بين الورد والخد، انك وجدت في هذا وذاك حمرًة، ، كنفسها الصفةبيقتضي االشتراك  مثالً 

لضعف والقوة، أي إن  والكثرة وا والجنس ال تتغير حقيقته بأن يوجد في شيئين، وانما يكون هناك تفاوت بالقلة
طَْلُعَها َكأَنَّهُ ُرُؤوُس ﴿ :تعالىفمثاله قوله  التشبيه العقلي اماخر. تكون الحمرة أشد في أحدهما أكثر من اآل

يَاِطين لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها َكمَ ﴿:، وهناك التشبيه التمثيلي ومثاله(2)﴾الشَّ ثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل َمثَُل الَِّذيَن ُحمِّ

ُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِمين ِ َوَّللاَّ ، نجد ان الشبه منتزع من (3)﴾أَْسفَاًرا بِْئَس َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِت َّللاَّ
يثُقل بمضمون ما يحمله، وال يفرق بينها، فليس له مما يحمل حظ سوى انه احوال الحمار، وهو ال يشعر 

  .(4)عليه

، فوجه الشبه اما واحد لعملية التشبيه وهي: )المشبه، المشبه به، ووجه الشبه( أطراف ةهناك ثالث أي إن
أو مختلف. فالتشبيه عقلي أو ما حسي إعقلي، والمتعدد أو ما حسي إمتعدد، والواحد والمركب أو مركب أو 

العقلي طرفاه عقليان التشبيه لمسي، سمعي(، و  الحسي طرفاه حسيان؛ كونه يدرك بالحواس )بصري، ذوقي،
 خير ما يدركن التشبيه الوهمي والوجداني، واألويدخل ضم، أما طرفا التشبيه المركب فهما مختلفان

 . (5)على التخيل والتأويل اً ن يكون مبنيممكن أ العقلي وجه الشبههنا لم، الشبع، والجوع(، و بالوجدان)اللذة، األ

                                                           

المعاني والبيان )االيضاح في علوم البالغة؛ ، القزويني جالل الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن احمد بن محمد (1)
 .               164ص ،2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط(والبديع

 .               65اآلية/، الصافاتسورة  (2)
 .               5 اآلية/سورة الجمعة،  (3)
، د.تالقاهرة، ،  - جدة -المدني دار ، مطبعة اسرار البالغةابي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني،  (4)

               .99ص
               .173-172ص ،قمصدر ساب، االيضاح في علوم البالغة؛ المعاني والبيان والبديع، ...جالل الدين محمد بن  (5)
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التشبيه والسيما  إلىمال وهذه االساليب، فكلما كان االنسان منفعاًل  نفعال المتكلم،هناك عالقة بين اف
لما  )عَلَيهِ السَّالم(مام علياما اإل كلما كان الفنان منفعاًل رسم بصورة تشبيهية مباشرة من ارض الحدث،الحسي، و 

بالسمو البالغي ومراتب الفن "قد اتسم )عليه السالم(ن كالمه؛ ألخريناآل عناختلف فقد كان يخوض الحرب 
نفسيًا وقد استعملها في الحرب أو العتب أو في  ساليب البيانية التي تتطلب هدوءً أرقى األ واستعمالالقولي، 

اذ  (1)وال يتقوقع عند الحسية"المباشرة  إلىكل ما يثير العاطفة ويهيج األشجان، فلن يهبط الفن القولي عنده 
في كل  مركبة عقلية مام ال ينفعل، يعني تأتي عنده الصورةار..."، بمعنى أن اإل"تعطروا باالستغف كان يقول:

لهذا جاءت  هية ونبوية، أي كان متأماًل بأصعب الظروف.االحوال، كون وصفه الشريف يحوي مسحة األ
ذي يريد ال (2)"الصورة غزيرة المعنى شديدة اإليحاء بألفاظها وحروفها زادها التشبيه تصريحًا لذلك اإليحاء"

 .بأقرب الطرق البالغية أاّل وهي الصورة الفنية للتشبيه ايصاله إلى المتلقي )عَلَيهِ السَّالم(اإلمام علي

 االستعارة: .2

رادة المعنى المشابهة، مع قرينٍة مانعٍة عن إ هي "استعماُل لفٍظ ما، في غير ما ُوِضع له، لعالقة
أو المشبه  ال انها ُتسقط ذكر المشبهالتشبيه العقلي والتمثيل، إتعتمد ن كانت إن االستعارة وا   ،(3)الموضوع له"

، "إّن الصورة االستعارية قائمة في االصل على أصل، هو (4)"رأيت اسدًا"، أي رجاًل شجاعاً  ، مثل قولك:به
المستعار منه وفرع هو المستعار له...وذلك عن طريق استعارة لفظة أكثر تمكنًا في الداللة على الصفة من 

في التعبير للداللة على ذلك المعنى...ألنها تتطلب إدراكًا حدسيًا يشّد األجزاء  واستخدامهااللفظة األصلية 
 . (5)"عليه صورها من تأليف بين المتبايناتالى كّل واحٍد لما تشتمل 

ت تكمن فعالية االستعارة في التناسب مع ما يقتضيه السياق، اذ تمثل االستعارة ابلغ واقوى االليا
اللغوية، رغم اكتناف السياق لكثير من العناصر. ويظهر التوجه العملي لها في ارتكازها على المستعار منه، 

تغيير المقاييس التي يعتمدها  إلىاالقتناع؛ اذ يهدف  إلىاذ ُتصبح ادعى من الحقيقة لتحريك همة المخاطب 
وليس  خاِطب ليكون سبب القبول والتسليم،مالمخاط ب في تقويم الواقع والسلوك، وان يتعرف على ذلك من ال

                                                           

  .143ص ،مصدر سابق، ...نهج البالغة صوت الحقيقة؛ دراسة اثباتُه في ضوء ( صباح عباس عنوز، 1)
-العراق ،، مؤسسة دار الصادق الثقافية1ط ،التصوير الفني في خطب اإلمام علي عليه السالم ،عباس علي الفحام( 2)

 .86ص ،2011الحلة، 
 .               67ص ،2011، دار التوفيقية للتراث، القاهرة، والبديع والمعاني الكافي في البالغة؛ البيانالغني، ايمن امين عبد  (3)
 .               242ص ،مصدر سابق، اسرار البالغةبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني،  وبأ (4)
 .98-96ص مصدر سابق، ،ام علي عليه السالمالتصوير الفني في خطب اإلم ،عباس علي الفحام( 5)
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، اذ تتفاعل الصورة االستعارية في مكوناتها البنائية المتمثلة في المستعار (1)الصنعة اللفظيةأو التخييل 
وتكمن  ،دبياخل سياق الصورة الفنية للعمل األأثر د، لتقوم بعملية التأثير والت(2)والمستعار منه والمستعار له

في االستعارة في قدرة الُمنشئ في انتاج صور جديدة غير معهودة عن طريق تغيير عالقات قيمة تفاعل طر 
الصور البصرية( مع مخزون ذهن أو ية بالغلتمتزج بالصورة المستعارة ابداعات الفنان)من الصور ال ؛(3)اللغة

فاعل مع ظروف الثقافة تخالف تجاربه، لتتداخل في تأو المتلقي الحاصلة من تجاربه السابقة بعالقات تشابه 
  .والبيئة والحالة النفسية وكل السياقات)الزمانية والمكانية( التي تتم فيها عملية التلقي

ن كانت فإ ،(4)العاطفي للمتلقي"أو حداث تغيير في الموقف الفكري إ إلىاالستعارة هي "التي تهدف ف

يؤتى به لتجلية الجوهر وابرازه  عرٌض حة العرض فإن المجاز المرسل االستعارة جوهرا يؤتى به لضمان ص

ب الظاهر الذي يبدو رغم ظاهريته وهو في كل الحاالت الجان ،سبب لهأو نتيجة أو فهو جزء ظاهر منه 

المكنية مالم يصرح فيها بلفظ ة على نوعين: )مكنية وتصريحية(، فاالستعار ، وتكون (5)جدى في الحجاجأ

جد االستعارة المكنية نو  ،(6)التصريحية ما ُصرح فيها بلفظ المشبه به ماشبه به مع ذكر الزمة من لوازمه، أالم

مدعومة  تكون االستعارة المكنيةف )عَلَيهِ السَّالم(االمام علي ، وقد جاءت في كالمكثر وقعًا وتأثيرًا في ذهن المتلقيأ

نية كان التأثير بحركة ذهنية مكثفة قلما نجدها في االستعارة التصريحية، وكلما تكاثفت الحركة الذه

تعبيري يعني اعادة تشكيل  فن   في االستعارة، وهو التشخيصيأتي ، و (7)االستعاري ادعى لتكاثر ردود الفعل

ها بخروج تشكيل الصورة عن ادراك بإعادة بنائالشياء بهيئة تركيبية جديدة ومغايرة لطباعها االصلية، وذلك أ

غير متوقع اكسبها جوًا من الرهبة الملتبس اال ان بناءها  سي بين االشياء،المتلقي ضمن أطر الترابط الح

                                                           

َجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة (1) ، 1، ط1ج ،حافظ اسماعيلي علوياعداد: ، الح 
 . 138، ص2010الحديث للنشر والتوزيع، اربد،  عالم الكتب

، مكتبة الروضة الحيدرية، النجف الى المدينة ة؛ من مكةالتصوير الفني في خطب المسيرة الحسيني( هادي سعدون هنون، 2)
 . 99، ص2012االشرف، 

 . 65، ص1993، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1، طاللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي( محمد رضا مبارك، 3)
 . 134، ص2001، افريقيا الشرق، المغرب، 1، طاللغة والخطاب( عمر اوكان، 4)
َجاج مفهومه ومجاالته؛  (5)  . 49، صسابق مصدر ،1حافظ اسماعيلي علوي جاعداد:  ،...الح 
 . 174، ص1997، الشركة المصرية العالمية للنشر، بيروت، 1، طالبالغة العربية قراءة اخرى محمد عبد المطلب، (6)
الرفاعي للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض،  دار -، دار المنارة للنشر والتوزيع3، طمعجم البالغة العربية بدوي طبانة ، (7)

 . 335، ص1988
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لمالءمة حجم  الّ تلك المفارقة في الوظائف إ الغموض ويوشحها بمعنى يكاد يفارق معناها االصلي، وما

 .(1)انسجامًا مع عظم الوقعالحدث 

الجمع بين "وهما  على قاعدة من عالقتين االدبي النص الفني ( في بناءلوتمان)قول جاء من ذلك 
ومهما  (2)"غير متعادلة(أو الجمع بين عناصر غير متجاوزة )متنافرة أو عناصر غير متعادلة تكرارية، 

فالمبدأ األول وهو مبدأ التكرار،  ،نقطتي االنطالق هاتين إلىاختلفت عناصر بناء النص فيمكن إرجاعها 
باإلنسانية على  تهالتصورات للكون وعالقوقد ُبنيت  ،المبدأ الثاني هو مبدأ االستعارةمبدأ االتساع، و 
المعرفة. االستعارة األولى  إلىفسران الوجود كله؛ من الخلق يُ اهلل نور والكون كتاب. فهما " استعارتين كبيرتين

لإلدراك، واالستعارة الثانية تفسر إمكانية إدراك اإلنسان  عطيه معنى قابالً تفسر حضور اهلل في الكون ويُ 
ودينية  (،نظرية الفيضرؤيا فلسفية)من  إنما تكّونهذا التصور ، ف(3)"دون وسيطمن العقل للكون عن طريق 

انفصال بين أو وجود اتصال  إلىدون إشارة من ، ﴾َّللا نور السماوات واألرض﴿:اآلية القرآنيةبوردت 
باالستعارة  ن ذلكسواء اكانشغل بالصورة في جميع وسائلها وأبعادها وتقنياتها مُ  معاصرعالم الفال ،النورين

التاريخي، كالذي نجده  علوم مثل علم التوثيقالمن فادة مع اال، البصرية المرئية بالصورةأو ، داخل النصوص
 .في المخطوطات المصورة التي ترتسم بها الصورة البالغية وتمثلها المشاهد التصويرية

ء عن طريق اسم شي إلىاالنتقال " صطلحًا شاماًل قائاًل إنهاولقد حدد )أرسطو( االستعارة بوصفها مُ 
أشكال  اي ال تستوعبهتال ةالغريب يتجذر من خالل ذلك كل منطق الصورحيث  ،(4)شيء آخر" إلىيشير 

ويقفز الثانوي (metonymy) زء عن الكل المجازر الجُ عبِ يُ " القياس المنطقي على اإلطالق، إذ نرى كيف
اختالل الشكل، وتشويه العالقة الواقعية بين  إلى، أي يفضي سصبح أهم من الرئيالمقام األول، فيُ  إلىجأة فُ 

والقارئ،) الُمرسل والرسالة والُمرسل  ك بين الخطيب والخطاباشتر اال تقوم علىصور ال ةفكر ف ،(5)"االشياء
استعارة المدرك )االلتفاف، الخطاب كله تشمل بل، فحسب الجملأو الكلمات مستوى ليس على و  اليه(

، والقارئ السامع فيإلحداث أثر  ة؛وموجه ةمصور  ليؤلف بنية فنية ،وير، المداولة( فهو وظيفي، التصالواقعي
حررت إمكانية القراءات التداولية والداللية والشعرية والفلسفية تلقد ، الرتيب التكرارذات تجنب صور الكلمات ل

ن إفاهيم الصورة والمجاز اللفظي. مراجعة لم إلىالقراءات بدورها فتقوم تعددية  ،للصور وللظاهرة الصورية

                                                           

 . 286، ص1983، دار االصالة، بيروت، 1، طعلم اساليب البيان( غازي يموت، 1)
 .                242ص ،مصدر سابق، قضايا النقد األدبي بين النظرية والتطبيقمجموعة من الباحثين،  (2)
             .   246ص ،مصدر السابق نفسهال (3)
 .          520ص ،مصدر سابق، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانأوزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر،  (4)
 . 22، صمصدر سابق ،؛ دراسات في تاريخ الصورة الفنيةالوعي والفن( غيورغي غاتشف، 5)
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وهذه سمة من سمات الوظيفة الشعرية للسان تجعل صور  ،مثل وجهًا من وجوه تركيز الرسالةالصور تُ 
وهو حيز داللي يقوم بين الصورة والخاص، كما أنه زيادة في المعنى عن طريق القيمة  ،الخطاب مرئياً 
عطاة لالستعارة غالبًا ما تكون هي وأن األفضلية المُ  .ةاالدبية والبصري رتبطة بالصورةالتضمينية المُ 

ن مستوى التحليل هو مستوى العالقات القائمة بين معنى الكلمة ومعنى الجملة من جهة ومعنى إ ،(1)الصورة
التعبير من جهة أخرى. فالمتكلم يستطيع أن يقول شيئًا آخر غير ما تعنيه الجملة وهذه هي أو تكلم المُ 

الميدان  إنشاء استمرارية إلىالعكس. وتسعى تحليالت أخرى، ناتجة أيضًا عن التيار اإلدراكي،  أواالستعارة 
التكوين التصويري القائم على اتساق المستوى  عديأتي دائمًا ب"فالبعد التداولي  ،الصوري والميدان الحرفي

أو قدرة المتلقي في استنباط  فللصورة ُبعٌد ايحائي يعتمد على ،التركيبيأو الفكري مع المستوى الظاهري 
 .(2)مقاصد الصورة"استكناه 

 اللغوي والعقلي المجاز: .3

معنوية تساعد على أو يشترط المجاز وجود توافر قرينة لفظية و  ،لمة اريد بها غير ما وضعت لهكل ك
ادة التأمل والمتعة المجاز اسلوبًا بيانيًا ُيسهم بزيوُيعد  .(3)تمييز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي المقصود
 لدى المتلقي الستيضاح غوامض الكالم، ويقسم على:

 المجاز المرسل اللغوي: .1

قرينة مانعة من ارادة المعنى  معالمشابهة  غير صلي لعالقةو استعمال اللفظ في غير معناه األه
على وفق ما  تأتيوله عالقات كثيرة  مخصوصة حدةالتقيد بعالقة وا إلرساله عنمرساًل  وسميت، صلياأل

يتطلبه النص المجازي من معنى، وتعد هذه العالقات رابطًا دالليًا يزيد من تماسك النص ويمنحه طاقة 
عمال العقل للوقوف أ، ومهما يكن من امر فالمجاز المرسل تتجلى هويته في (4)ايحائية تستقطب ذهن المتلقي

كثرها ولهذا فهو أعقد األبواب البالغية وأ ،على استجالء الغموض واللبس الحاصل في سمة عالقته وسعتها
                                                           

 .          524-523ص ،مصدر سابق، وم اللسانالقاموس الموسوعي الجديد لعلأوزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر،  (1)
 . 223، صمصدر سابق، ...لتكوين االسلوبي في النص القرآنيإعجازية اصباح عباس عنوز،  (2)
، 2003، لبنان للكتاب، الحديثة المؤسسة، علوم البالغة؛ )البديع والبيان والمعاني(( محمد احمد قاسم ومحي الدين ديب، 3)

 . 186ص
وللكتاب نفسه . 72-71، ص2014، دار الضياء، النجف، االداء البياني في لغة الحديث الشريفاس عنوز، ( صباح عب4)

 .85طبعة أخرى لمطبعة شركة المارد، النجف االشرف، د.ت، ص
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والمعنى االضافي في نظرهم معنى  يضًا عن المعاني االضافية للفظ،أ ، لكن الدالليين تكلموا(1)غموضًا وتكلفاً 
ع ني الجديدة التي يتجاوز فيها المبدمعنى خاص غير موحد مرتبط بثقافة المبدع اواًل وبالصور الجديدة والمعا

 :ومن هذه العالقات نذكر (2) تعبيريالموروث اللغوي وال

:"قلب المؤمن بين (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)النبي ما ورد عنمثل  ،طالق اسم السبب على المسببإ :سببية . أ
 .ثراألصابع هي محدثة األ أي إن ، (3)صابع الرحمن"اصبعين من أ

:"سلمان ابن االسالم، سلمان (ى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَصَلَّ)مثل قال النبي ،: يطلق لفظ المسبب ويراد السببالمسببة . ب
 .(5)زرهه ابن اإلسالم كون اإلسالم دعمه وشد أأي إن، (4)جلدة بين عيني"

:"ما يخرج رجل شيئًا (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)النبي ما ذكرمثل  ،العالقة الجزئية: ان يذكر الجزء ويراد به الكل . ت
 ه قصد هزيمة الشيطان ال لحيته.أي إن، (6)ى يفل عنه لحى سبعين شيطانا"من الصدقة حت

:"أنزل القران على سبعة (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)مثل قال النبي ،: ان يذكر الكل ويراد به الجزءالعالقة الكلية . ث
 .(8)ونًا خاصًا بهاوتحوي مضم ية ظاهرًا وسرًا وباطناً آلكل  أي إن  ،(7)احرف لكل اية ظهر وبطن"

الكالم المقصود به  ألنهيرتبط هذا النوع من المجاز بالتأويل ارتباطًا وثيقًا؛  المجاز العقلي:. 2
ي الصورة الفنية؛ ليستميل بالغويوظف النص ال، (9)خالف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من التأويل
 لألشياءد المتلقي، لما تستحدثه من تشكيالت جديدة النفوس ويحرك االذهان، فتنشط صورة االداء الفكري عن
 ،(10)القائمة على االستدالل العقلي )الوظيفة العقلية(بـتتصف بأثارة الحجة واقامة الدليل؛ لتحقيق غاية تدعى 

فإن الحجة مما ُيدرك بالعقل من غير وساطة الحس؛ اذ المفهوم من  : )ابديت نورًا( وانت تريد )حجًة(كقولك

                                                           

 ،2007، دار الوفاء، االسكندرية، علم البيان بين القدماء والمحدثين؛ دراسة نظرية تطبيقيةحسنى عبد الجليل يوسف،  (1)
 . 28ص

 . 186، صمصدر سابق، علوم البالغة )البديع والبيان والمعاني(محمد احمد قاسم ومحي الدين ديب،  (2)
 . 35، صمصدر سابق، المجازات النبوية، محمد بن حسين الشريف الرضي (3)
 . 335، صنفسه المصدر السابق (4)
 .87-86ابق، صمصدر س ،الشريف الحديث في البالغي األداء ،عنوز عباس صباح (5)
 . 335، ص مصدر سابق، المجازات النبوية، محمد بن حسين الشريف الرضي(6)
 . 13، صنفسه مصدر السابقال (7)
 .74-72مصدر سابق، ص ،الشريف الحديث في البالغي األداء ،عنوز عباس صباح (8)
 . 208، ص1937، القاهرة، ، دراسة وتحقيق: اكرم عثمان يوسف، مطبعة الحلبي1، طمفتاح العلوم( السكاكي، 9)
 . 167، صمصدر سابق، الى المدينة التصوير الفني في خطب المسيرة الحسينية؛ من مكة( هادي سعدون هنون، 10)
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، ندخل في المجال فمع الصورة .(1)هو الذي ينور القلب ويكشف عن الحق، ال االلفاظ انفسها االلفاظ
نما المجال الشاعري الذي يُ أو الجمالي الذي ال ُيحاكي الجمال الطبيعي  . بدع الموضوعات والعالمالواقعي؛ وا 

نما هي صورة صور باهتة من الموضأو ليست مجرد محاكاة للواقع، يةبالغالفنية الأن الصورة  وع الطبيعي؛ وا 
بداع الموضوعات الطبيعية، وتكشف الروح الباطنية الكامنة بداخل تلك الموضوعات . (2)جديدة ُتعيد تجديد وا 

غتنا، ال نلتقي به إال في ضفي معاٍن جديدة على كلمات مألوفة حتى تبدو كوجود جديد في لُ فلغة الصورة تُ 
فهو وسيلة من وسائل  تؤول أكثر مما يمكن قوله بدون صورة.الصورة الشعرية ومن خاللها. فالصورة 

صبح فيه المعنى أبلغ مما كان ترسيخ المعنى بشكل غير مباشر يتطلب من المتلقي تخيياًل معينًا يُ ل ؛التوكيد
ويستمد المجاز العقلي اسسه من السياق الذي يعتمد على بناء الجملة وتركيبها وليس . (3)عليه في الحقيقة

 ه مبني على الخيال االبداعي لصاحب المقول وامكانياته البالغية التي تدفع المتلقيأي إن، ى بحد ذاتهالمعن
 .كن من التمييز بين االستعارة والمجاز العقلي الذي يكون الفرق بينهما دقيق جداً مليت لتأمل المقولالبالغي 

  وله عالقات كثيرة نذكر منها:

سببه، مثل  إلىما في معناه أو السبب، بمعنى يسند الفعل  إلىواسند  ما بني للفاعل العالقة السببية: . أ

ا }: تعالىقوله  ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم لَئِن َجاءهُْم نَِذيٌر لَّيَُكونُنَّ أَْهَدى ِمْن إِْحَدى األَُمِم فَلَمَّ َوأَْقَسُموا بِاَّللَّ

ا َزاَدُهْم إاِلَّ نُفُوًرا مر الذي جاء به )األرهم ، وانما الذي نف  ْر نفّ نذير( لم يُ ال، فـ) (4){َجاءُهْم نَِذيٌر مَّ

 .(5)السبب في نفورهم ألنهر النذير؛ كِ ذُ النذير(، و 
في جذب انتباه المتلقي من خالل  المكان، الذي ُيسهم إلىني للفاعل واسند ما بُ  العالقة المكانية: . ب

سند الفعل "أفقد ، (6){ألَْرُض أَْثقَالََهاَوأَْخَرَجِت ا} :تعالىعماله لتأمل مرامي النص القرآني، قال أ

 لألشياءهو المخرج  تعالىو وانما اهلل سبحانه  وهي ال تتصف بذلك، رض(المكان )األ إلى)اخرج( 
م اهوال يوم القيامة، وتقديم يرد به، ولكن اسند هنا الفعل مبالغة في تقديم عظالقادر وفعله متفّ 

                                                           

 .               212ص ،مصدر سابق، االيضاح في علوم البالغة؛ المعاني والبيان والبديع، ...جالل الدين محمد بن  (1)
 ،2010، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1، طاستون باشالر؛ جماليات الصورةجينظر: غادة اإلمام،  (2)

 .165ص
 . 187، صمصدر سابق، )البديع والبيان والمعاني( ؛علوم البالغة( محمد احمد قاسم ومحي الدين ديب، 3)
 . 42اآلية/(  سورة فاطر، 4)
 . 179، صمصدر سابق، ...لنص القرآنيلتكوين االسلوبي في اإعجازية ا( صباح عباس عنوز، 5)
 . 2 اآلية/(  سورة الزلزلة، 6)
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الصورة الحسية الحركية، فكانت الصورة منقولة عبر المجاز  المتلقي تقديمًا مرئيًا عبر إلىصورتها 
 .(1)"مرلتوضيح هول األالعقلي بعالقته المكانية 

صيغة الزمانية للحدث بعد إسناده عطاء الزمان حدوثه، أي إ إلىمعناه أو يسند الفعل  عالقة زمانية: . ت

اسندت  ،(2){تِيَُهْم َعَذاُب يَْوٍم َعقِيم... يَأْ }: تعالى، مثال على ذلك قوله (يشبه العالقة المكانية) ليهإ

 إلىالسامع، وتهيئته عقليًا  إلىمبالغة لتقديم اليوم الموصوف  (يوم)مفردة  إلى اآليةالصفات في هذه 
سند فـ)العقيم( صفة من صفات النساء أ قصدية النص القرآني إلىربط الصفة باليوم معنويًا وصواًل 

تتعطل فيه و  ،دالالت كثيرة منها ان النساء تصاب بالعقم بذلك اليوميوم القيامة ليعطي الوصف  إلى
؛ كون الفعل االنسانيانتاج  فيه ، وهو اليوم الذي يتوقفإال ما أراده اهلل سبحانه الحياة بشتى ضروبها

 .(3)لهي قد انتهىمتحان اإلاال
، مثل قوله متجانساً  ًا داللياً يرد الفعل ومصدره في السياق؛ لمنح النص بعدًا ايقاعي العالقة المصدرية: . ث

ِ اْلَغُرور} :تعالى ُكم بِاَّللَّ ِ َوَغرَّ ْتُكُم األََمانِيُّ َحتَّى َجاء أَْمُر َّللاَّ مصدر فالغرور بضم العين  ،(4){...َوَغرَّ

ما قراءة الغرور بفتح الغين فهي صفة مشبهة. غترار، أي غركم باهلل االغترار، أمصدر بمعنى اال
 (5)المقصود الدنياأو يطان لعبثه في النفوس بعدم خوفهم من الحساب والجزاء فيكون الغرور هو الش

 الكناية: .4

 أبلغ من"في االستعمال البياني ووقف عندها القدماء إْذ رآها عبد القاهر الجرجاني  أخذت الكناية حيزاً 
 إلىيماء فالكناية إذا "إ (7)، وعرفها بعض منهم: "لفظ أريد الزم معناه مع جواز ارادة معناه حينئذ"(6)"االفصاح

 إلىالمعنى وتلميح، أو هي مخاطبة ذكاء المتلقي فال يذكر اللفظ الموضوع للمعنى المقصود ولكن يلجأ 
ن يفكك والمجازي الداللة وعلى المتلقي أ مرادفه ليجعله دلياًل عليه... ففي الكناية يتجاذب المعنيان الحرفي

                                                           

 . 183، صمصدر سابق، ...لتكوين االسلوبي في النص القرآنيإعجازية اصباح عباس عنوز،  (1)
 . 55 اآلية/(  سورة الحج، 2)
 . 184-183، صمصدر سابق، ...لتكوين االسلوبي في النص القرآنيإعجازية اصباح عباس عنوز،  (3)
 . 14 اآلية/(  سورة الحديد، 4)
 . 539، ص2001، ، ايران مؤسسة دار الهجرة ،القرآن الكريمتفسير عبد اهلل شبر،  (5)
 المدني دار مطبعة، 3ط، المعاني علم في اإلعجاز دالئل، الجرجاني محمد بن الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر أبو (6)

 . 58-55، ص1992، جدة - القاهرة
 . 318ص ،مصدر سابق، االيضاح في علوم البالغة؛ المعاني والبيان والبديع، ...ل الدين محمد بن جال (7)
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المعنى  إلىخرى تشير للفظ الحقيقي واالستعانة بكلمات أاب التصريحم أي عد، (1)عماقها"أ إلىالصورة ويدخل 
  .غير مباشرة مبتكرة للتعبير عن المعنى بصورة فنية المطلوب

وسائل البيان وفن من فنونه القائمة على رسم الصورة الفنية تبعًا لما ُيستشف "يعد التصوير الكنائي من 
ولية للمفردات في التركيب الكنائي عن طريق خروجها الت األين االشياء تبوح بها الدالمن صالت خفية ب

 .(2)"االستعمال المألوف قيود من

نسبة. والمراد الصفة المعنوية، أو صفة، أو ، عن موصوفما ن المطلوب بها أقسام؛ ألأ ةوللكناية ثالث 
على الرغم  ختفي)الصفة(فيتجلى في التركيب الكنائي)الموصوف( وت ،(3)كالجود والكرم، والشجاعة، وامثالها

: تعالىمثل قوله  ،خفاء الصفة مع ذكر الدليل عليها، فالكناية عن الصفة: هي إ(4)نها هي المقصودةمن أ

ْحُسوًرا إلىَوالَ تَْجَعْل يََدَك َمْغلُولَةً } ، ان الناس يعرفون (5){ُعنُقَِك َوالَ تَْبُسْطَها ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقُعَد َملُوًما مَّ

. التبذير واالسراف. كناية عن "َوالَ تَْبُسْطَها ُكلَّ اْلبَْسطِ "ما " كناية عن الشح والبخل، أيََدَك َمْغلُولَةً " معنى

)اصفرار الوجه( كناية  الطالب عند االمتحان. )كناية عن الخوف( حيث يستعمل الناس وجهُ  رّ مثل: اصف  "و
  .(6))كناية عن الحياء(... والخجل"عن الخوف الشديد. احمر وجه الفتاة عندما رأت رجاًل.

والذي نفس محمد بيده. )كناية عن ذات،  (7)"مفهوماً أو يستلزم لفظها ذاتًا " الكناية عن الموصوفبينما  
 .، نحن ابناء الفرات. )كناية عن موصوف، وهو الوطن العراق("(وهو اهلل سبحانه

تذكر الدليل على اختصاص الصفة كناية عن نسبة لموصوف "وهي ان تذكر الصفة والموصوف، و  
ساليب ، فالكناية أسلوب من أ(8)تتبع الحياء ُخُطوات مريم. )كناية عن نسبة الحياء لمريم("مثل بالموصوف... 

للتعبير عن المقصد المختفي خلف المعنى تعرض بصورة فنية غير مباشرة، يستعملها البلغاء  البالغة
 .متناسبًا مع مقتضى الحال للمتلقي طرق جمالية غير مباشرةواالذكياء للتعبير عن المقصد البعيد ب

                                                           

 . 242-241، صمصدر سابق، علوم البالغة؛ )البديع والبيان والمعاني(( محمد احمد قاسم ومحي الدين ديب، 1)
 . 105، صمصدر سابق، لى المدينةا التصوير الفني في خطب المسيرة الحسينية؛ من مكة( هادي سعدون هنون، 2)
 . 242، صمصدر سابق، االيضاح في علوم البالغة؛ المعاني والبيان والبديع، ...( جالل الدين محمد بن 3)
 . 286، صمصدر سابق، علم اساليب البيان( غازي يموت، 4)

 .               29 اآلية/سورة االسراء،   (5)
 .               94ص ،مصدر سابق، الغة؛ البيان والبديع والمعانيالكافي في البامين عبد الغني،  (6)
 . 245، صمصدر سابق، علوم البالغة؛ )البديع والبيان والمعاني(( محمد احمد قاسم ومحي الدين ديب، 7)

 .               97ص ،مصدر سابق، الكافي في البالغة؛ البيان والبديع والمعانيامين عبد الغني،  (8)
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 الصورة الفنية البصرية:رسم اليات ثالثاً: 

اإلمامية، فكما أن مضمون النبوية و  ،رباته من الصور الفنية القرآنيةمقا اإلسالميلقد استعار التصوير 
وتشكالتها يتفاعالن لبناء موحد، كذلك النص بصوره الفنية االدبية ومضمونه يتفاعالن لكي يشكال  التصويرة

المركبة في التصوير، ليؤلف أو المجردة أو معا الجمالية البالغية، كذلك االمر بالنسبة للتكوينات الواقعية 
يضم صورة فنية بنائية ظاهرة وصورة  البصريأو ي بالغذا  التصوير الإالكلمة،  إلى رمييا  من الصورة تحوال

 .وتشكالتها الفنية فنية بنائية مضمرة ترتبط بمضمون التصويرة

من عناصر التكوين الخاضعة ألسس التنظيم الجمالي؛ لتُنتج تتشكل الصورة الفنية البصرية ن بنية إ
الثنين؛ لتؤلف تكوينات االمجردة ثم المركبة من  إلىمعا  انتقاالت الصورة الفنية البصرية من الواقعية 

مركبة لها دالالت متنوعة؛ لُينشئ المصور المسلم من هذه العناصر واالسس صور أو هندسية أو تشخيصية 
فنية بصرية متنوعة التوجه ما بين الواقعي والتجريدي واليخرفي التجريدي الخالص المتمثلة بصور 

 المخطوطات.

 بتحوالتها؛الطبيعة باطن  ، دراسةاإلسالميالتصوير عمال أقياس الوحيد للحكم الجمالي ببعض المف
معنى أو ؛ إليصال فكرة والتأويلتأمل ال أي رؤيتنا مبنية على، نطاق الصورة الفنيةرؤيتنا الفنية خارج لتتجه 

بمفردات التصوير علينا أن نمعن النظر  لهذا ؛مضمر بمكنونات الطبيعة، وتقديمها بصياغة جديدة مبتكرة
 اتطبق، وكأنها بحواسنا هذه المفرداتوسوف نرى  عن طريق اإلدراك الحسي المتمثل بصريا ،، اإلسالمي

من  كندر سطح لتكون ا (؛ومتالحمة ظاهرة، مخفية، متشابكة،تتألف من خطوط دقيقة)متصلة، منفصلة، 
العناصر واالسس مجموعة من على  المبنية حقائقها الجماليةو  الجانب المضمر لهذه المفردات،تآلفها 

، المستمدة من العقيدة نفسها يتجه نحو المطلق لمسلما المصورذهن ف .تغذي ذائقتنا الجماليةالتي  والعالقات
شبكة بوضع  نه يبدأإبصريا ، ف عمال  تصويريا   نفذأن ي مصور مسلمفعندما يريد  والمثالي بطروحاته الفنية.

أو  همية؛ لُيسلط الضوء على فكرةحسب األبشكاله أشخصياته و تحدد حجوم  مفرداته التي ايويع عليه تحتية
  .يحتل مركي السيادة بموضوعه مضمون معين

 إلىفمن خاللها نستطيع الوصول  ،ن دراسة العناصر التصميمية عملية مهمةأمما تقدم يتضح 
خاصة بعد دراسة االسس التصميمية في ترتيب تلك  بنائية للتصميم عامة والتصوير اإلسالميالمكونات ال
 إلىشكالت متنوعة من مدرسة فنية ذات تواصر للخروج بمحصلة نهائية لصورة فنية بصرية العناصر بأ

 ومن هذه العناصر نذكر:، اإلسالميخرى من مدارس التصوير أ
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 :النقطة .1

 وجييه بنائيييةأصييغر عنصيير ميين عناصيير التصييميم التييي تتييألف منهييا بيياقي العناصيير، ولهييا عييدة أوهييي 
 مين األبعياد، اميا مين الناحيية الفنيية ا  مجيرد ا  هندسيي تعيد شيكال  مين الناحيية الهندسيية بالمجاالت المتنوعية، ميثال  

مكثفيية مييرة واخييرى ، فهييي تبييدو المصييور المسييلم حسييب مقصييد بصييور متنوعييةتعبيير عيين نفسييها و  فلهييا ابعيياد،
، امييا منتظميية لبيييان مالمييس وسييطوا المفييردات واالرضييية التييي يجسييدها المصييور المسييلمأو انتشييارية عشييوائية 

شييكال كالمييدورة والبيضييوية والمربعيية، مييثال  الخييط الكييوفي المربييع أتواجييدها بييالخط العربييي فلهييا عييدة  ميين حييي 
 .يتألف من مجموعة من النقط المثلثةيتكون من مجموعة من النقط المربعة، والخط المسماري 

القيوة والمتانية، التصيميم وتكسيب لتشيكيل لقابلية  ألنهياتعد من العناصر المشتقة، وقد سميت بيذلك؛  لهذا
 (ب-10أ،-10كما في الشكل) .(1)لبناء الخط والمساحة والحجم والقيمة السطحية

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 الخط .2

الخيط العربيي اليذي يعيد عنصيرا  أساسييا  فيي تكيوين  :همياخيط انميا تيدل عليى اتجياهين رئيسيين ن كلمة إ
الخيط الفنيي اميا ، تعبير عين األفكيار والمفياهيممجيردة ة رمييية الحروف بنائيا،  نفعيا ، وجماليا  الذي يكتسيب قيمي

 ليرصييدنييواع الخطييوط ميين هييذين النييوعين؛ ألمسييتقيم، والمنحنييي( وتتفييرع بيياقي بصييور متنوعيية مثييل )اشييكل تيف
ميين  يةاإلنسييانر عيين األفكييار والمشيياعر وجدانييية تعبييتشييكل لغيية يخرفييية متنوعيية  جماليييةدالالت فنييية قصييدية و 

  .معاني دالالت الخطوط

                                                           

  .55ص، 2006، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوييع، عمان، مبادئ التصميم واللون( عبد الهادي عدلي محمد، 1)
 

 (أ-10شكل) 

 

 (ب-10شكل)
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أو االلتييواء والتييدفق فييي للتييأثير  عمليييوحي نعنصيير الخييط وحساسيييته بالحركيية واإليقيياع، عنييدما يسييتكمييا 
تتقيارب ميع  التيي اإلسيالميتصيوير النباتيية فيي ال ، مثيل تشيكيالت التورييق لليخرفية(1) بحيوي واندفاعناالنيالق 

 الموسييقية التموجيات واالنحنياءات اليينية اليخرفيية مين البديع، فهيي تقيوم عليى يخرف القول المحسنات اللغوية
   .ا  ديالكتيكي ا  ايقاعيحوي تصنع لحنا  ل المفردات سواء اكانت تشخيصية ام تجريدية؛ حركة في

بالكلمية لييس فقيط  بصيورة خاصية اإلسيالميبصورة عامة والتصيوير  فنون الشرقيةالجميع  تارتبط لهذا
 النصوص االدبيةبين  المقاربةبي تعبر عنه؛ بل أيضا  بقيمة الخط كفن آخر تتحاور معه، فعالقات اكنص كت

 ، وقييد فييرض ذلييك أشييكاال  التصييويرة بمختلييف االتجاهيياتأعيننييا تتحييرك عبيير سييطح تجعييل  النصيوص البصييريةو 
 بالصييورة الفنييية البصييرية التييي تضييم مقارباتهيياو الفنييية االدبييية خاصية ميين التكييوين تحيياول التوفيييق بييين الصييورة 

عين فين  البصيري ال نسيتطيع فصيل فين التصيوير لهيذاروا الينص المصياحب لهيا؛ مخطوطات مصيورة تتيرجم 
الحيييال ميييع التصيييوير  كميييا هيييو ،للمشييياهد المصيييورة بصيييريا   ة النصيييوص االدبييييةمرافقييي، مثيييل ياألدبيييالتصيييوير 
 .حيانا  تدخل كجيء من المخطوطةأحب المخطوطات الموضوعات الخطية و الذي تصا اإلسالمي

  ،، وتحدد األشكال، وتنشئ الحركات، وتجيأ المساحاتضاءللخطوط وظائف عدة، فهي تقسم الفو 
  منها:نذكر  (2)(أنواععدة )ولها 

ميييأخوذة مييين وهيييي دالالت السيييمو والعظمييية والشيييمور، والوقيييار والنميييو  إليييىترميييي  :أ. الخطووووط الرأ وووية
أفقيييية فيثييير فينييا أحاسييييس  يعبييير عيين االسييتقرار والثبيييات خاصيية علييى أرض كمييا ،الطبيعيية فييي نميييو النباتييات

  بخط االفق.؛ كونها ترتبط ، وتسمى هذه الخطوط في هذه الحالة )الخطوط الرابطة(التواين
لييذلك تييوحي الخطييوط األفقييية  للشييكل؛تعمييل كأرضييية حييد عناصيير التكييوين أهييي : ب. الخطوووط اقيقيووة

، أمييا الييذي يييييد ميين ثبييات تييوحي بييييادة اتسيياع االرضيييةأخييذت ميين ثبييات األرض وهييي  إذبالثبييات واالسييتقرار 
فييي و  ،الثابتيية علييى أرضييية قوييية أفقيييةبح كالبنايييات الشيياهقة صييالخطييوط األفقييية إقاميية خطييوط رأسييية عليهييا فت

تستخدم لإلحسياس بقصير القامية، بعكيس الخطيوط الرأسيية التيي يمكنهيا أن  اإلسالميشخوص التصوير  أيياء
 .اإلسالميالتصوير ، فالخطوط األفقية مع الخطوط الرأسية تعبر عن )الديناميكية( في الطولتييد اإلحساس ب
 ليونةال ،السماحة ،الرقة ،الرشاقةبالخطوط المنحنية توحي  :والحلزونياتط المنحنية والدوائر جو. الخطو 

اتجياه  إليىسلسلة من المنحنيات المتصلة، وهي رميوي لالبدايية ولالنهايية، وال تشيير . أما الدوائر فهين والهدوء
تعنيييي أيضيييا  اليييدوار و  تجيييذب النظييير نحيييو الشخصييييات المحيييددة، ، وهييييمعيييين، وهيييي دائميييا  فيييي حالييية تعيييادل

 والحصار والقيد. 
                                                           

 66ص ،2000دار الفكر العربي، القاهرة،  ،1، طالقيم الجمالية يي الفنون التشكيلية(  محمد عطية، 1)
 ،2006،، مكتبيية المجتمييع العربييي للنشيير والتوييييع، عمييان1، طمبووادئ التصووميم واللووون( ينظيير: عييدلي محمييد عبييد الهييادي، 2)

 .73 -58ص
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وهيييو وضيييع يثيييير  ،تنايلييييةأو تثيييير الخطيييوط المائلييية أحاسييييس حركيييية تصييياعدية  :د. الخطووووط المائلوووة
لسييقوط فهييو غييير متييين وهييو ل يميييلأو  ،الوضييع األفقيييأو الترقييب واالنتظييار ليكييون الخييط فييي الوضييع الرأسييي 

 . ر يثير توترا  داخليا  في النفسأم
أو وهي التكوينات التي نرى فيهيا خطوطيا  رئيسية مائلية، وقيد تالقيت جميعهيا  :التكوينات اإلشعاعيةهو. 

. طية مركييا  تشيع منيه الخطيوطأكثرها في نقطة واحيدة فيي مكيان ميا داخيل حيدود إطيار الصيورة. فتبيدو هيذه النق
ونقطة التجمع هذه تثيير  ،تتميي بوجود التكوين اإلشعاعي في منتصف الصورة تصويريةوكثير من األعمال ال

 دائما  إغراء الفنان ليجعلها مركيا  للسيادة في الصور، أي مركي لجذب النظر.
تثييير هييذه التكوينييات إحساسييا  بالرسييور والثبييات بقييوة درامييية يتعييذر أن يثيرهييا أي  :و. التكوينووات المثلثووة

وتتيايد هذه األحاسيس الدرامية حين تتكرر المثلثات وتتراكب بعضها فيوق  ،الهرم والمخروطمثل تكوين آخر، 
 بعض، وقد يعمد الفنان على ييادة تركيي البصر في منطقة قمة المثل .

منحنييية، إال أن الوكييذلك  ،متعرجييةالأو معقييدة، الخطييوط التحتييوي علييى بعييض ة اإلسييالميالتصييويرة ن إ
ميين الخطييوط فييي  النييوعهييذا  عمالعييدم االرتييياا، فيجييب اسييت إلييى يييؤديايدييياد هييذه الخطييوط عيين الحييد اليياليم 

، فهيو اإلنسيانجانب سيكولوجي فيي  إلىشيء من االعتدال. وجدير باإلشارة أن التعقيد في الشكل إنما يستند 
. (1)ليدى المصييورالحالية النفسييية  أي تمثييل المسيلمالمصييور اللييذة التيي يشييعر بهيا أو مييدى السيعادة،  إليىيشيير 

 (ب-11،أ-11كما في الشكل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 وجماليات المكان المحيط به لشكلالتصوير المرئي ل .3

ة، وكأنها أنغام موسيقية، اإلسالميالمصور المسلم األلوان واألشكال المجردة في المخطوطات  لمعاست
تارة تمتاي بالشفافية وتارة بالعتمة، وكأن عمله الفني يمثل أحدى ظواهر الطبيعة المتنوعة االنتاج الفني 

 ،وفرض تأثيرها على وجدان المتذوقالبيئي؛ لتتمتع الخطوط واألشكال بخصائص روحية يمكن إدراكها، 
 تكويناته الشكلية تمييلت؛ تجريديةحركية  بصورة ايقاعية، تكويناتاأللوان والو  وطالخطانواع  باستعمال ا  سكتمم

                                                           

 .    130ص ،1987،، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، القيم الجمالية( راوية عبد المنعم عباس، 1)

  

 ب(-11شكل) أ(-11شكل)
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نإن الصيرورة عنصر ضروري في الجمال... فالتركيي على  كل يمان ومكان،ل صالحةبصيرورة ديالكتيكية 
الجوهر يبعد التمثيل ويظهر عدم االكتفاء باألشكال لعدم يقصي االهتمام باألشكال؛ ولهذا فإن الروا 

الحقيقة الداخلية )الالثبات عدم  إلىوكمال األشكال يحصر فيما ندعوه األسلوب بدال من االلتفات  اكتمالها..
 (ب-12أ،-12كما في الشكل) باألشكال الواقعية، (1)التعلق(

 

 

 

 

 

 .(2)واللون والحركةننفي ولوج عالم التشبيه من خالل مفهومه الحسي في الشكل  يرى )العسكري(بينما 
وأهم الُمالحظات  .وتوضحهالشكل  تظهراألرضية بينما ، ويرهو الموضوع األساسي للتصبأنواعه الشكل ف

لفضاء يدرك الرائي او  ،تكتسبها من الشكل الحاوية له على الشكل واألرضية هي: لألرضية مساحة وشكل
  .(3)مساحة(أو ، حيي، ارضية )مسطح،على أنه

حسب مساحة المكان بيتنوع شكله ومساحته  اإلسالميالنظام األساسي للتصوير  يالفضاء هو 
نانه تعبير وهو مكان ومنطقة للتعبير وهو أو منمنمات أو  هيئاتأو المخصص للتصويرة، الذي يضم أشكاال  

فضاء موجب  :، والفضاء بشكل عام على نوعين (4)المسافة المختارة للتعبير، ليكون في النهاية كل التعبيرن
فضاء ثالثي األبعاد كالعمارة والنحت ، أو  ،أ(-12)تحتله األشكال وفضاء سالب يحيط باألشكال شكل 

مثل باللون والضوء كالرسم والتصوير. فهو أحد أهم عناصر العمل وثنائي األبعاد ويوحي بالبعد الثال  الذي يُ 
                                                           

، ويارة الثقافيية، الهيئيية العاميية لقصييور الثقافيية، القيياهرة، جماليووات الفنووون الشوورثية وأثرهووا علوول الفنووون ال ربيووة( أمييل نصيير، 1)
 .88ص ،2007

، تحقيق: محمد علي البجاوى ومحمد ابو الفضل ابراهيم، نشر مكتبة الحلبي، القاهرة، الصناعتينابو هالل العسكري،  (2)
 ثض.               246-245ص ،1952

-53ص ،2006،، مكتبية المجتميع العربيي للنشير والتويييع، عميان1، طمبادئ التصميم واللوونعدلي محمد عبد الهيادي،  (3)
54. 

-بيروت  دار الفارس للنشر والتوييع، -رالمؤسسة العربية للدراسات والنش ،1، طحقائق ويرضياتالتصميم  ،( عيام البياي4)
 .  84، ص2001األردن، 

 

 ب(-12شكل) أ(-12شكل)
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العمق أو وهميا  ويستعاض عنه بالمنظور  الفني ذي البعدين والثالثة أبعاد، فبينما يكون في األول
، يكون في الثاني واقعيا  ويحيط بالعمل الفني من جميع الجهات، وهو في كال الحالتين إنما ()المساحي

يكتسب أهميته من خالل احتوائه على جميع العناصر الداخلة فيصبح الوعاء الذي يضم النسق المتكامل 
وليس  ،بالتراكب ر الشفافيةيوهناك نوع آخر دال على الفضاء وهو تأث .(1)هيئتهأو للعمل الفني ويكسبه شكله 

فإذا وضعنا مساحة من درجة تألق  ،من الضروري استخدام مواد كاملة الشفافية للحصول على هذا التأثير
)المعتمة( تؤدي نفس المواد غير المنفذةي التألق فإن عنها فن افصبغي شفاف بالتراكب، بين سطحين يختل

بدرجة التألق التي تتوافر فيها  ،ومن أهم ممييات هذه الطريقة هو الطبيعة الميدوجة للمساحة المتراكبة ،التأثير
وهذا  ،أكثر( في الفضاءأو التكافؤ، إذ يكون لها وضعان ) –خصائص مشعة لكال المسطحين تكون ثنائية 

وهي على جانب  ،كافؤ للدالالت المساحيةهو المثل األول الذي تسوقه في دراسة هذه الخاصية الثنائية الت
ويستخدم المعماريون الحديثون  ،كبير األهمية كإحدى خصائص التطورات المعاصرة لمعالجة مشكلة الفضاء

جمالية المناظر  إلظهار، مثل استعمال اليجاج في البنايات؛ (2)خاصية الشفافية بطريقة شائقة في العمارة
 (ب -13أ،-13المحيطة، والتي جسدها المصور المسلم بطريقته الخاصة. كما في الشكل)

 
 
 
 
 
 
 
 

 :يأتيويمكن أن نحدد أنظمة تصميم المساحة الفضائية بما 
هندسي متساوي األبعاد ، مختلف األبعاد ، دائري، أو م تصميم فضائي تشخيصي غير هندسي نظا

فضاء آخر مهمة جدا بسبب التوقعات التي تثيرها  إلى)من فضاء أو آخر  إلىوتعد مرحلة االنتقال من نظام 
                                                           

( ؛ وذلك)( استبدلت الباحثة كلمة)فراغ(الواردة بمتن االطروحة بعدة مرادفات مثل)الفضاء، المساحة، الحيي، االرضية، والخلفية
جود فعلي للفراغ في هذا الكون، فحتى الورقة التي لم يكتب بها شيء يملئها اللون كونها من االخطاء الشائعة، وال و 

 االبيض.
 .47ص ،2008 ،دائرة الثقافة واالعالم، الشارقة ،3، جالتطبيق ،النظرية ،الفل فة ،ين التصميم ،( اياد حسين عبد اهلل1)
، دار نهضية مصير 1وعبيد البياقي محميد إبيراهيم، ط، ترجمية: محميد محميود يوسيف أ س التصوميم( روبرت جيالم سيكوت، 2)

 .127ص ،1968للطباعة والنشر، القاهرة، 

  

 ب(-13شكل) أ(-13شكل)
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 . (1)هذه المرحلة في النفس(
وييييؤدي الفضييياء الضيييمني فيييي العميييل الفنيييي عامييية والتصيييوير البصيييري خاصييية دورا  مهميييا  فيييي التكيييوين 

  :(2)ائصه في )ست حاالت مختلفة(وخص
الفضاء مع العناصر الثابتة: ويحد  عندما تكون جمييع عناصير العميل مسيتقرة فيي أسيفل التكيوين،  .1

بينمييا يكييون الفضيياء فييي الجهيية العليييا مفتوحييا ، إذ يثييير هييذا الفضيياء فييي التكييوين مييييدا  ميين التييواين واالسييتقرار 
 ( أ-14والثبات. كما في الشكل)

العناصيير غييير الثابتيية: ويحييد  عنييدما يكييون فييي أسييفل التكييوين وتكييون جميييع عناصيير  الفضيياء مييع .2
العمل الفني أعلى التكوين وبما يوحي بعدم الثبيات واالسيتقرار وبصيورة ال تتفيق ميع منطيق ثبيات األشيكال فيي 

 (ب-14الطبيعة والحياة. كما في الشكل)
ن العناصيير فييي وسييط فضيياء مفتييوا مييا الفضيياء مييع سيييادة العناصيير: ويحييد  عنييدما تنفييرد القليييل ميي .3

فييإن  اآلتييكسييب هييذه العناصيير سيييادة وقيميية أعلييى مييا لييو كانييت تتشييارك مييع عناصيير أخييرى فييي التكييوين، وبيي
 (ج-14الفضاء يلعب دورا  مهما  في إبراي وظيفة العناصر التي يحتويها. كما في الشكل)

يحييد  األميير اليذيل فضياء محيدود، الفضياء المغليق: ويحييد  عنيدما تتيياحم العديييد مين العناصير داخيي .4
. كميا فيي هنفسي رة لهيا فيي التكيوينو حركتها ويقلل قيمتها، من خالل منافسة العديد من العناصر األخرى المجيا

 (د-14الشكل)
الفضاء المتبادل: ويحد  عندما يتبادل الفضاء والعناصر المختلفة المواقيع فيي تيداخل بيين االثنيين،  .5

العناصيير، بينمييا تصييبح العناصيير نافييذة فييي الفضيياء فييي عالقيية متواينيية. كمييا فييي فيصييبح الفضيياء نافييذا  فييي 
 (د-14الشكل)

الفضاء الحركي: ويحد  عندما تتويع العديد مين عناصير العميل بحريية كاملية فيي التكيوين وبصيورة  .6
والمسييياحة، فيكتسيييب الفضييياء مييين حركيييية هيييذه العناصييير طاقييية تختليييف فيييي الحجيييم واالتجييياه والليييون والموضيييع 

 (د-14دينامية تؤثر في قيمة ووظيفة كل عنصر من العناصر. كما في الشكل)
7.  
 
 
 
 

 

                                                           

 . 103، ص1988 دار قرطبة، ،2ط ،كتاب جماليات الفنونمقالة منشورة في  ،حول جماليات الفضاء( حسن فتحي، 1)
 .49ص ،مصدر سابق ،3، جالتطبيق ،النظرية ،الفل فة ،ين التصميم ،( اياد حسين عبد اهلل2)

  

 د(-14ج،-14ب،-14أ،-14شكل)
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يرافق العناصر المذكورة انفا  عدة مييات منها )الحجم، واالتجاه( يؤثر الحجم على العناصر في  
ن تحليل...الحجم يجري من خالل مفهوم النسبة لذا فإن  ،  المظهر واألداء الوظيفيالتصوير من حي

ويرتبط عامل ضخامة حجم شكل دون غيره بمفهوم  ،(1)والتناسب وتقسيم مقادير األبعاد والسطوا والحجومن
للجبال والضخامة، والمرتفعات العالية، والمباني الضخمة إنما تثير في النفس  اإلنسانالرهبة والجمال، فرؤية 

من ثم يكون اإلحساس بالجمال واللذة الذي نشعره عند مشاهدة اآلثار القديمة مثل المعابد الكبيرة الرهبة، و 
المصور  استعملهفقد ما االتجاه أ. (2)ذات األعمدة األسطوانية الضخمة التي تشير في النفس الرهبة والوقار

السيادة على باقي المفردات؛ للتأكيد نظار المتلقي نحو موضوع التبئير الذي يريد المصور له أالمسلم لتوجيه 
 عليه ألهميته بالتصويرة. 

 اللون .4

وقد وردت مفردة)الوان( عدة مرات في القرآن الكريم  من االشياء التي ارتبطت بفكر اإلنسان إن اللون

أَْلَوانُهُ إِنَّ فِي َذلَِك آليَةً َوَما َذَرأَ لَُكْم فِي األَْرِض ُمْختَلِفًا }: تعالىاخذت دالالت فهمه في الصور القرآنية، قال 

ِ }: تعالى، فيأتي اللون محققا  رؤى حسية للمتلقي، قال (3){لِّقَْوٍم يَذَّكَُّرون ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن ّللاه ِصْبَغةَ ّللاه

ويرتبط بجوانب حياته المختلفة، إذ إن  اإلنسانفقد نيدخل اللون في ثقافة  ،(4){ِصْبَغةً َونَْحُن لَهُ َعابِدون

  (5)ية واللونناإلنسانهناك عالقة وطيدة بين النفس 

في االلوان من قيم  ن نماأالتصميم فبدونه ال يظهر أي عنصر، كما  المهمة في عناصرالحد أيعد 
نالناس بالطبع قد ن أل ؛(6)الغمنأو س اليكية ضروب الفرا نها تثير في النفأانيات حتى رقاق تتصل بالوجد

، وعليه (7)واالشكال واالصواتن باأللوان، مثل محاكاة بعضهم بعضا  باألفعاليخيلون ويحاكون بعضهم بعضا  
الذي يتمثل بإظهار المشاعر ، يتقارب من حي  المبدأ مع اللون في الصورة البصرية ا  ن للصورة االدبية لونفإ

براي الجانب إبتقنية الطرا الفني الذي يتوسم  رتبطةالمتعارف عليها الملوان ال باستعمال دالالت األواالنفع

                                                           

  .123ص ،1985، مطبعة األديب البغدادية، بغداد،مبادئ يي الفن والعمارة( شيرين إحسان شيرياد، 1)
 .    131-130صمصدر سابق،  ،القيم الجمالية( راوية عبد المنعم عباس، 2)
 .13سورة النحل، اآلية/ (3)
 .138سورة البقرة، اآلية/ (4)
 . 243، صمصدر سابق، ...اال لوبي يي النص القرآنيلتكوين إعجازية اصباا عباس عنوي،  (5)
 .36، ص1952الشرقية، القاهرة،  لألثار، مطبعة المعهد الفرنسي  ر الزخرية اال الميةبشر فارس،  6))
 .22، صمصدر سابق ،العالثات التصويرية؛ بين الشعر العربي والفن اال المينبيل رشاد نوفل،  (7)
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األلوان البسيطة هي ألوان عناصر الوجود أعني النار والهواء والماء ن انأرسطو  ويرى .الظاهر والمضمر
 :هي أبعاد ثالثة للونو  .(1)والتراب الفضاء واألحمر النار، واألسود الظالم الكاملن

1. Hue  أصل اللون 
2. Value .)قيمة اللون( 
3. Chroma  )الشدة(. أو )الكروما( 

( فهي شدةالخاصية التي نميي بها لون عن آخر، كاألحمر من األصفر، وأما )ال (أصل اللونونعني بي)
 -أسود -مدى اختالطه باأللوان المحايدة )أبيض اي ،درجة تشبعهأو الصفة التي تدل على مدى نقاء اللون 

 ،درجات إلىمقسم والكروما نكون قد حددنا بعدين للون. فاتح، وبهذا أو ؛ لنحكم عليه بأنه قاتم ادي(رم
هذه  ،والدرجة في الكروما هي الوحدة لقياس التغير في اللون بين الرمادي المحايد والشدة القصوى للون

ن اللون يييد في فعل إن لهذا ،(2)أقوى كروما إلىالدرجات مرقمة في اتجاه الخارج من منطقة الرمادي المحايد 
صنافه بعضها عن بعض. وكذلك ينيله منيلة أنه يعيل أالمنقش المسلم لذاته. والبرهان  التنميق. يستعمله

أو يصفها: أو ينسخ الطبيعة  يبالي بأن الغاية بان يقيمه مقام الضوء. وهكذا يجيء اللون موفور االشباع، ال
ِ ِصْبَغةً َونَْحُن لَهُ َعابِدون} :تعالى، قال (3)يستطيع ذلكن ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن ّللاه  .(4){ِصْبَغةَ ّللاه

  :اآلتيعلى النحو  (5)(اللونية بالتجمعاتالتجانس والتضاد )ويمكن تحقيق قاعدتي 
 إليىبالنسبة لتجمع ثالثة أليوان مين الممكين أن نختيار قطاعيا  معينيا  محيددا  مين األليوان مثيل األحمير  .1

األصييفر مييثال، ونختييار داخييل هييذا القطيياع درجييات متناسييقة فييي اللييون والقيميية والكرومييا تحمييل عالقيية منظميية 
 بعضها مع بعض.

أما بالنسبة لتجميع من أربعة ألوان فالقاعدة إننا إذا أخيذنا ثنيائيين متكياملين فيي دائيرة األليوان تتيرابط  .2
برتقيالي  -لى شيكل ربياعي منسيجم مثيل: األصيفرمستطيل فإننا نحصل عأو خطوطها عموديا  في شكل مربع 

 أخضر ميرق. -محمر، بنفسجي

                                                           

، دار الشييؤون (80)ع  ،، الموسييوعة الثقافيييةمفهوووم اللووون ودالالتووه يووي الدرا ووات التاريخيووة( عييياض عبييد الييرحمن أمييين، 1)
 . 41ص ،2009الثقافية العامة، بغداد، 

 . 85-82، 47، 41ص ،( ينظر: المصدر السابق نفسه2)
 .24، صمصدر سابق،  ر الزخرية اال الميةبشر فارس،  ((3

 .               138 /اآليةسورة البقرة،  (4)
 .        111-109ص ،مصدر سابق، مفهوم اللون ودالالته يي الدرا ات التاريخية( ينظر: عياض عبد الرحمن أمين، 5)
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حييس  إلييىويتميييي التصييوير الفارسييي ن بقدرتييه علييى نقييل الشييحنة الوجدانييية التييي يطرحهييا موقييف مييا   
 كييل عناصيير التشييكيل، ميين هنييا كييان اللييون فييي التكوينييات الفارسييية ليييس مجييرد حسييي بييل عمال  المشيياهدة مسييت

علييى البييروي المرهييف ذي  وفييي حييين اعتمييدت األلييوان الصييينية تكييوين تييام التييآلف واالنسييجام،يصييهره ضييمن 
الدرجات الخافتة، نجد المصور الفارسي يحشد أرضية صيورته كلهيا بياللون المركيي تركيييا  شيديدا ، وعين طرييق 

المصيور الفارسيي ف الوقت النسجام شامل يسود العمل،إحكام التباينات الحادة المتوجهة التي تخضع في نفس 
 (ب-15أ،-15كما في الشكل) ،(1)يستخدم اللون في تحديد أهمية العناصر المصورةن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ات لونية ببعدين، وقد المسلم اللون في رسوم المخطوطات)المنمنمات( بتنويع لمصوراستعمل اوعليه 
رو  الشعبي، كما واستعملت مرتبطا  بالقيم الروحية والمعتقدات الدينية والمو يضا  كداللة ومعنى أوجد اللون 

يرق رض، فاللون األالنهائي والعالقة بين السماء واأللوان بدالالت مختلفة ترتبط بالمطلق والبعض األ
  .(2)استعمل في الغالب بداللته اليمانية والمكانية، في الحليات الجدارية والقباب والمنمنمات

 الملمس .5

هييي تلييك الصييفة التييي تمتيياي بهييا سييطوا األجسييام، وان مييا تحدثييه القيييم اللمسييية ودرجاتهييا المتعييددة فييي 
رؤية الصيورة الفنيية البصيرية هيو ميا يحدثيه تعيدد الطبقيات النغميية والصيوتية فيي اللحين، والنتيجية هيي حيدو  

 مألموجييات سييواء اكانييت صييوتية تلييك اإليقاعييات )المتدرجيية، المتباعييدة، المنسييجمة، المتناقضيية والرتيبيية بييين ا

                                                           

 .135ص ،مصدر سابق، جماليات الفنون الشرثية وأثرها علل الفنون ال ربية( أمل نصر، 1)
، 2003، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1، طالعربي اال الميدالالت اللون يي الفن ، عياض عبد الرحمن امين ((2

 .227ص

 ب(-15شكل) أ(-15شكل)
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القيميية تمتلييك مفيياتيح قييدرة التعبييير عيين الشييكل والوظيفيية فييي  ن  إميين هنييا نسييتطيع القييول  ،بالغييية(أو بصييرية 
 .(1)ي وهي عامل أساسي في قدرة المتلقي على الفهم والتفسيرغبالعملية التصوير البصري وال

لهيذا ييدل الملمييس عليى الخصييائص السيطحية للمييواد، فلكيل مييادة ملميس خيياص بهيا يمييهييا عين غيرهييا، 
آخر. وهيذه خصيائص نتعيرف عليهيا عين طرييق الجهياي البصيري ثيم  إلىمثال  أوراق األشجار تختلف من نوع 

المرتبط بااليهيام التيي  ()البصريأو فهو يرتبط بحاسة اللمس المادي  ،نتحقق منها عن طريق الملمس المادي
الخشييونة، إال أن مييدلول الملمييس فييي مجييال الفنييون التشييكيلية الثالثييية االبعيياد أو قييد تييدل مييثال  علييى النعوميية 

 .(2)كالنحت والعمارة يجمع بين اإلحساس الناتج عن اللمس والناتج عن اإلدراك البصري
 يكون على نوعين: -حسب رأي الباحثة-والملمس بصورة عامة

 يتبع طبيعة السطح الخارجي للمادة الذي يدرك بحاسة اللمس المباشر والبصر.لمس المادي: الم .1
 .سلم التي ذكرتها الباحثة بالهامشيتبع تقنية التنفيذ المستعملة من المصور المالملمس البصري:  .2

السيييطح عليييى امتصييياص قيييدرة مثيييل  ،عيييدة عواميييل رئيسييية إليييىيرجيييع االخيييتالف البصيييري فيييي الملميييس و
 يعكييس الصييقيلأو بالميياء  المبلييل الفيياتح اللييون ، فالسييطحولونهييا وحسييب وضييع الخاميية ،وانعكيياس الضييوء منييه

؛ ومين كميية الضيوء نتبيين ا  خشينم ا ا  جافيكيان أسيواء  القياتم الليون عكيس السيطح ،شيعة الضيوءأكمية كبيرة من 
  (16كما في الشكل) فنية.، التي وظفها المصور المسلم بأعماله النوع سطح الخامة

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

 .57ص مصدر سابق، ،3، جالتطبيق ،النظرية ،الفل فة ،ين التصميم ،( ينظر: اياد حسين عبد اهلل1)
( ؛ كل ما يدركه االنسان من ملمس بواسطة البصر، الذي يتلقاه عن)طريق ايحاء ( تقصد الباحثة بمصطلح)الملمس البصري

الفنان بالملمس الناعم من اللون النقي، او اللون المضيء، والخشن من اضافة نقط، خطوط متقطعة، او لون غير صافي 
 للسطح التصويري.

 .78ص ،مصدر سابق، مبادئ التصميم واللون( عدلي محمد عبد الهادي، 2)

 
 (16شكل)
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 ا س التصميم:

تأميل  إليىفة القيرن الثيامن عشير التجيريبيين ( وهيو مين فالسيفيلسوف انكليييي )هوجارت دعى الفيلسوف
دراكهيييا حسيييا ، ميين أجيييل رؤييية الشيييء مييين خييالل اإلحسيياس بيييه باطنيييا ، وللتوصييل   إليييىالطبيعيية ومحاكاتهييا واك

أو خضييع الفيين لمعييايير عقلييية. أي انييه ا (،البسيياطةو  ،التنييوع ،التناسييبقتييه باسييتخدام معييايير الجمييال، مثل)حقي
يشترط في عملية اإلحساس الجمالي توفر عامل التنيوع، بيدال  مين التماثيل والتكيرار، الليذين قيد يصييبا المتيذوق 

عليى  هيالضيمان االسيتمتاع بتتبيع االنحنياءات الخطيية فيي اتجاهات)الحركية( فهيي ، أميا -حسب رأيه-( بالملل)
تتصف بها الموضوعات الشياهقة االرتفياع، إذ تشيعر ( كصفة جمالية الضخامةالتصويري. بينما)لعمل سطح ا

وبهييذا  ،(1)مييآذن المسيياجد الشيياهقة واألعمييدة الضييخمةالمتييذوق بالرهبيية والوقييار، وذلييك يحييد  فييي حاليية تأمييل 
حجيم مفرداتيه ولييس يصبح التناسب له مفهوم مختلف لدى المصور المسيلم يتبيع اهميية تناسيب الموضيوع ميع 

 تناسب المفردات بعضها.
أن التذوق ال وملمسية( غير  ،، حجمية...خطية ،)لونيةمفرداته الجمالية تتميي بصفات حسيةأن  كما

 المتلقي تأمللي ...، والوحدة( مثل التكرار، التوايناسس التنظيم الجماليمع وجود) ال  إ يكتفي باالستمتاع
كمثيرات  (الحيوية الحركةو ، بالتنفيذ القوة، بالرسم الرشاقة، بوضع االلوان المرونةاألفكار المجردة، مثل)

نظرية  ينطبق هذا الكالم على. يلالستمتاع الوجدان االسس حي  تمتيج العناصر مع لالستمتاع الجمالي
لوضع النسب  التناسب، الفني التكوين)ي السمات الشكلية مثلالتي تبح  أساسا  ف (السمات المصاحبة)

في تبح   االنفعاليةالنظرية  بينما. (بالغةمع التنوع، والسيادة التي تقابل التبئير بال الوحدةالصحيحة للجمال، 
عوامل إنتاج على اسباب و ي يتركأي الن شعور المتذوق. م الذي ينبعلحكم الجمالي موضوع القيم المذكورة ل

فنظرية السمات تبح  ببنية التكوين  .اإلسالميالفن ي فبعصر معين كالتصوير المسطح نوع ما من الفن 
الفني للعمل التصويري كبنية جمالية، اما النظرية الوضعية تبح  بالمشاعر الوجدانية للمتذوق باتجاه فكرة 

، اال ان التصوير اخرى حسب العصر والمكان الذي ظهرت فيه إلىختلف من مدرسة تصويرية تي تالعمل ال
  هذين النظريتين لتذوق اعماله التصويرية. لىإيحتاج  اإلسالمي

وتظهير  ،، وفيي انسيجام وتيآلفة الشيجر بصيفاء وجيالل، وفيي جيو صيافيتأمل ورق المصور المسلمإن 
يظهيير ميين خييالل رسييومه ان لقييد أراد ال المشيياهد وسييط عييالم شيياعري جميييل، األلييوان مبهجيية للعييين تحلييق بخييي

اسيييتخدام  إليييىوذليييك ليييم يكييين يحتييياج  ،الفردوسيييية، ومييين خيييالل رؤيييية تأملييييةالجيييواهر الثابتييية باسيييتخدام األليييوان 
األبعيياد المنظورييية، مثلمييا كييان متبعييا  فييي نظرييية النسييب أو التييأثيرات الحجومييية، لإليحيياء بالتجسيييم أو الظييالل 

وقييد  ،ضييوء وشييفافية مطلقيية إلييى ر األشييكال قييد تحولييت ميين خييالل فرشيياتهوكانييت صييو  ،اإلغريقييية-الكالسيييكية
هكييذا أصييبحت  ،والتنييوع ةوحييدتجسيييد مبييدأ ال إلييىليصييل  ؛حقييق فييي هييذه الصييور االنسييجام بييين المتناقضيياتت

ميا وراء المرئييي للتعبييير عين النبييل والبسيياطة الشيياعرية.  إلييىة مجياال  للتأمييل وللنفييوذ اإلسييالمي بصييريةالصيورة ال
                                                           

 .155ص ،2000الفكر العربي، القاهرة، دار  ،1، طالقيم الجمالية يي الفنون التشكيلية(  محمد عطية، 1)
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، ولم يكن كتاب القرآن الكيريم فيي والحقيقة أن التصوير التشخيصي لم يوجه في اإلسالم من أجل خدمة الدين
أراد برسيييمه ه رة فيييي ذاتهيييا. كمييا أنيييبيي، موحيييية ومعبليغيييةرسييوم توضيييح ميييا اشييتمل علييييه مييين صييور  إليييىحاجيية 

تعينا  باسيس مسي لألشخاص أن يسمو بصورها عن المستوى األرضي. فاتبع فيي رسيم المنمنميات أسيلوبا متميييا  
فييه أنيه بإمكيان المشياهد أن ييرى المشيهد دون أن يحجيب عين مجيال ، افترض سلوبه المتبعأالتنظيم توافقا  مع 

رؤيته أي جيء، على عكس الفنان في الطراي الكالسيكي في الغيرب، اليذي كيان ينطليق مين القاعيدة التيي تفييد 
بييأن الجيييء فييي أمامييية الصييورة، ميين شييأنه أن يحجييب تبعييا للمنظيير البصييري، جيييءا  ميين صييورة الشيييء الواقييع 

 . (1)خلفه
  ن جاماال  .1

 ائصها المشتركة، وقد يكون االنسجامفي خص اإلسالمي التوافق المتناغم لشكل عناصر التصوير هو
، ذو أهمية في وحدة الشكل والفكرة االنسجام ومبدأ  ،الشكلأو االتجاه أو الملمس أو الخطوط أو بين األلوان 

 .(2)التعبيروهذا المبدأ يجعل المصمم يعتمد عليه في األفكار المنسجمة المتناغمة بين قيمة الشكل وطريقة 
ويعني االنسجام   ،(3)قوانين ن الجمال والفن كالتساوي، والتشابه، واالنسجام ما هي إال انعكاسات فعلية ن كون

متنافرة في الشكل والوظيفة واللون، لخلق وحدة فنية جمع وحدات متشابهة ومتكررة وبصورة منسجمة وغير ن
، نحي  يكون النسيج اللوني في الصورة، وحدته وسداه االنسجام، كما يمثل ذلك التآلف (4) ذات طابع تعبيرين

ن االنسجام وعدم االنسجام ما هو إال ساحة إ( ن. ويرى الفيلسوف )جورج لوكاتش(5)في التكوين والتخطيطن
 .(6)ها الفنان صاحب التكوين للحصول على الشكل المناسب لمضمونه وبالمعيار الذي يحسهنواسعة يرتع في

، الذي ينعكس على اإلسالميحدة قياسية في أجياء التصوير فاالنسجام هو المسؤول عن تحقيق و 
، إذ تحدد مضمون موحدا داخل نظام جميل متناغمبحي  يبري ال مفردات التصويرالمستوى الجمالي على 

، فقد (7)المحاكاة الواقعية الميخرفة إلىأو  الخالص التجريد إلىسواء  الصورة الفنية البصريةانتماء تكوين 
ضمن بنائية  كوينيةالمتنوعة العناصر الت صورته البصريةتحقيق االنسجام في بنية  إلىالمسلم  مصورسعى ال

لتماسك النصي في األدب؛ ألنه يجمع بين الشكل ، ويقابل االنسجام اتصويرينظام الوحدة في العمل ال
 .والفكرة

                                                           

 106ص ،مصدر سابق، القيم الجمالية يي الفنون التشكيلية(  محمد عطية، 1)
 .69ص مصدر سابق، ،3، جالتطبيق ،النظرية ،الفل فة ،ين التصميم ،( اياد حسين عبد اهلل2)
 .    63ص مصدر سابق، ،القيم الجمالية( راوية عبد المنعم عباس، 3)
 ،بغييداد ،، دار الشييؤون الثقافييية العامييةالتكوووين الفنووي للخووط العربووي ويووق أ ووس التصووميم( أييياد حسييين عبييد اهلل الحسيييني، 4)

 .15ص  ،2002
 . 194ص 1998 ،القاهرة ، دار الفكر العربي،اقصول الجمالية للفن الحديث( حسن محمد حسن، 5)
 .  99ص ،1978تونس،  –للكتاب، ليبيا ، الدار العربية يل فة اقدب والفنكمال عيد،  (6)
 .  53ص ،المصدر السابق نفسه( 7)
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، والتجانس الوظيفي الذي يحقق غرضه رمي الحمامة وغصن الييتون للسالم، كوهناك التجانس الرميي
 ، ويعتمد على اإليحاء والتفسير العقلي في إدراكنا أما باقي األشكال واأللوان والمالمس فهي منسجمة بذاتها

 في استجاباتنا .وتأثيرها مباشر 

، هييو ميين أهييم اإلسييالميوالباحثيية تجييد إن االنسييجام وبالتحديييد بييين البنييى اللونييية لتشييكيالت التصييوير 
عالقييات الصييورة الفنييية البصييرية واالدبييية علييى حييد سييواء التييي تحقييق سييمة حضييورية فاعليية لتنييوع الصييورتين، 

محيييط صييوري متعييدد الخصييائص المظهرييية السيييما حينمييا تكييون الوحييدات البصييرية واالدبييية الجيئييية ضييمن 
ال يمنيييي  إليييىأن يحيييول كيييل ميييا هيييو يمنيييي  أراد المصيييور المسيييلم للتكيييوين ومنسيييجم بوحيييدة عضيييوية متماسيييكة.

بصيييرورة ديناميكييية؛ لتعاصيير تصييويراته كييل يمييان ومكييان، وجعييل عناصيير صييورته الفنييية البصييرية تعبيير عيين 
فيي  النتشياري فيي جمييع اجيياء تصيويراتهصيورته بالضيوء االمطلق، فبدال من أن يرسم العميق بيالظالل، جسيد 

تواين وانسجام وحتى االحدا  التي صورت مشاهد في الليل نشاهدها وكأنها في وضح النهار مستعمال  اللون 
الذهبي كضوء ساطع، ويييل اإلحساس بالتعقيد نظرا  لكثرة مفرداته في بعض المصورات. فقد ويع مفرداته في 

خرويية تتصيف بفنياء آع دنيوية تتصف بفناء جسدي ميادي و على أبعاد متناسقة؛ ليمثل مواضيانسجام موحد، و 
 .()(ب-15أ، -15كما في الشكل)روحي. 
 الوحدة والتنوع  .2

نشاء عالقات بينها، فال تكوين  تعني الوحدة االلتحام ، واالتساق ، والتكامل وربط عناصر التصوير واك
والتنظيم تتحقق الوحدة وينطبق هذا على جميع الفنون البصرية واالدبية  من دون وحدة، ونتيجة لالنسجام

 (2)ما التنوع هو مبدأ ُيميي عن طريقه مفردات التصوير المختلفة األشكال والتنظيمأ، (1)والسمعية وغيرها
 .اإلسالميالبنائي الذي يتبع توجهات مدارس التصوير 

شعور المتذوق باللذة، والتنوع ضد المماثلة، فاألول يشعرنا يعد هذا العامل من أهم العوامل المؤثرة في 
والثانية تشعرنا بالملل، فتنوع األلوان واألشكال إنما يخلق نوعا  من الجمال، واإلبداع في  ،باالستمتاع والجمال

 .(3)الشعور بالملل والسآمة إلىحين أن تكرار المشاهد وتماثلها، يؤدي 

لحركة بموجب نظام يتأسس عليه ويغطيه النظام العام لكل المظهرية وتنتظم الوحدة نبين الثبات وا
 للوحدة أول األشكال هو النقطة ومنها تظهر العالقة األولى األشكال والحجوم وعالقاتها ... فإن الخارجية في 

                                                           

() (من 95وضع هذا الشكل في الصفحة )متن البح  الحالي. 
 .  53ص ، مصدر سابق ،مبادئ يي الفن والعمارة( شيرين إحسان شيرياد، 1)

1984, p.15.  California, San Francisco,  D.A L. : Design Basics,(3) 
 .    129ص ،مصدر سابق، القيم الجمالية( راوية عبد المنعم عباس، 3)
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متاليمتان ، فالوحدة توحيد والتنوع تغيير عالقات التناسب، وهما صفتان (1)نومن خاللها تتنوع األشكال
 .(2) في بناء العمل الفني المعبر فال تطغى وحدته على تنوعه وال تنوعه على وحدته

، ويعمل على تماسكه وترابطه، ويرومن هنا نجد أن الوحدة تتضمن التنوع على وفق نظام يؤاير التص
هيكل)مظهر  الكمال وهي من صفات اهلل عي وجل، فالجمال عند ويندمج معنى الوحدة عند الفالسفة بصفة

 .(3)، والجمال هو اهلل(اهلل على األرض، والوحدة صفة الجمال

 :رين هماأموتقوم الوحدة على 
تألف من عناصر متنوعة كالخط واللون والشكل والملمس ت تصويرةعالقة الجيء بالجيء: أن كل  - أ

كرار والتقارب والت، تنظمها أسس وعالقات متنوعة كالتباين والتواين التصويريالعمل  مفردات... تكون 
، على وفق النظرية الترابطية بالفن التي تؤكد على عالقة الجيء بالجيء مكونة رؤيا جمالية والتالمس والتراكب

 .مع بعضها المترابطة والمتمايجة اإلسالميمنمنمات التصوير تجذب وتشد انتباه المتلقي ليتأمل 
، بل ي بالترابط والتماسك بين المفردات تكتفال ةاإلسالميالصورة البصرية : إن عالقة الجيء بالكل - ب

 مفردة، أي تناسب كل ويريتؤكد أيضا على عالقة األجياء بالكل وهو أسلوب اتساق األجياء مع الكل التص
األساسي، ومن الخطأ التعبير عن الوحدة  ويروالمساحة التي تشغلها وارتباطها بالتص ويريجيء تصأو 

الشكل على بقية العناصر أو اللون أو تتكون مثال بواسطة سيادة عنصر الخط  بالتماثل والتشابه فقط؛ ألنها
 .ةاإلسالميالتصويرات المتنوعة فالوحدة إذا تتضمن التنوع الذي يبعد الملل والرتابة عن 

 وهما : (4)ونجد أيضا بشكل عام )نوعين للوحدة(

أشكال هندسية منتظمة كالمثل  المتساوي  على الحاوية تصويرات: تظهر في الالوحدة الساكنة - أ
 األضالع والدائرة ومشتقاتها، فالبنية الساكنة تكون ثابتة وراكدة من دون حركة.

التكوينات النباتية والحيوانية حي  تكون الوحدة بمفردات الشخوص و تمثل ت: وهي الوحدة المتحركة - ب
ملوية عود مثل الشكل الحليوني من مركي مولد ك، وتظهر تعبيرا  للصةالحركية إنمائية وحية وفاعلة ومتدفق

 ، وهي ايجابية ومتصاعدة متنافسة وذات سيادة.سامراء

قيدرة واضيحة للتعبيير عين  إليىفيي الوصيول  المصيور المسيلمأكثير ميا يواجيه  ا  ءمبدبوصفها لعل الوحدة 
العالقات التي تربط ليمن والفن، وابتداء في الفكرة فإن في الكون والحياة والفكر وا اداللته لهااألفكار، والوحدة 

ي أوليى المشياكل هي والوحيدة فيي التصيوير ،بين أجيائها لهيا أهميتهيا فيي إقامية وحيدة الفكيرة وبلورتهيا الصيحيحة

                                                           

 .  40، ص2002،  بيروت -، المؤسسة العربية للدراسات والنشر1، طتصميم التصميم( عيام البياي، 1)
 .  227ص ،1999، عالم الكتب، القاهرة، الفن والتصميمإسماعيل شوقي، ( 2)
 .  22، ص1983دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت، ، العربي النقد يي وأثره الجمالي النقدروي غريب،  (3)
 .  53ص ، مصدر سابق ،مبادئ يي الفن والعمارة( شيرين إحسان شيرياد : 4)
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حتييوي علييى العديييد ميين العناصيير، وبطبيعيية تييي تال صييويرةفييي بنيياء وحييدة الشييكل فييي الت التييي تواجييه المصييور
التيييي تناولتهيييا الباحثييية بموضيييوع  العناصييير لهيييا دالالتهيييا المتعيييددة والمختلفييية بيييين حيييين وآخيييرهيييذه فيييإن الحيييال 

، ولكن وضعها في تكوين يشمله الوحدة والنظام يعني أن هذه العناصر تحولت من دالالتها المختلفة العناصر
 . (1)قيمتها البنائية ذات المعنى المحدد إلى

مين خيالل وحدتيه فيي نظيام  اه حتيى يمكين إدراكهيؤ وتتيرابط أجييا العالقياتلذا فالوحدة ن نظام خاص مين 
ال يعتميد عليى التغييرات فضيال  عين أن تنيوع الوحيدة ن ،(2)ق متآلف يخضع معه كل التفاصييل لمينهج واحيدنممن

فيي المصيورات  ،(3)في الشكل والحجم واللون ومواضع األشكال، إنما يأتي من االنتقياالت البصيرية والحركياتن
  وهي: (4)(ثالثة أسس) هناك وفي مجال التكوينة. اإلسالمي
 . وحدة ثائمة علل عالثات ال نهائية: 1

وهييذا النمييوذج  ركيية،وهييذه الوحييدة قييد المسييت عبيير األيمنيية قممييا  فييي الجماليييات ميين حييي  اإليقيياع والح
يحتوي على كل األشياء في محيط عالمه، إن التكرار في هذه الوحدة يبع  إلينا بهجة مبعثها التأمل ومحاولة 

، وقد تتجسيد هيذه الوحيدة فيي جهد ذهني كبيرأو عمال  ذهنيا  دقيقا  تتبع ما هو قادم وما قد انتهى وهذا يتطلب 
ل خطوط تتقاطع، هياكل إيقاعية تتحول في مناطق ال نهائية. التكوينات العضوية من خالأو أشكال النباتات 

 .()ب(-13أ، -13)كما في الشكل
 الحاشية(: -. وحدة الحواف )الزينة يي اقطراف2

هذا الشكل من التكوين له قيمة محددة حي  تتحقق الوحيدة مين السييطرة اليخرفيية بالتموجيات والخطيوط 
فين ، ومن خاللهيا تنكشيف لنيا الشخصيية العالميية ليخرفية ةاإلسالميحول المصورات  الحاشيةأو على الحواف 

 . اإلسالمي التصوير
 . الوحدة المركزية: 3

هذه الوحدة تعتمد على وضيع العميود الفقيري للعميل فيي وسيط اللوحية بحيي  تكيون هنياك منظومية تتوليد 
الدقيية بخصوصييية شييديدة تشييد العييين  واحييدا  مليئييا  بالمنمنمييات البالغيية فضيياء  أو مييثال  نييرى وردة واحييدة، حولييه، ف

                                                           

 .71-70ص مصدر سابق، ،3، جالتطبيق ،النظرية ،الفل فة ،ين التصميم ،( اياد حسين عبد اهلل1)
  .233ص،  مصدر سابق، الفن والتصميم( إسماعيل شوقي، 2)
  .110ص، 1988، ترجمة: فخري خليل، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، حوار الرؤية( ناثان نوبلر، 3)
، ويارة الثقافيية، الهيئيية العاميية لقصييور الثقافيية، القيياهرة، جماليووات الفنووون الشوورثية وأثرهووا علوول الفنووون ال ربيووة( أمييل نصيير، 4)

 .173ص ،2007
()  متن البح  الحالي( من 91الشكل في الصفحة)وضع هذا. 
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بحيييي  تكيييون نقطييية تركييهيييا، ولكييين لييييس الشيييكل األساسيييي فقيييط هيييو اليييذي يثيييير مخيلتنيييا، بيييل يكتميييل العميييل 
 بالتفاصيل الخاصة جدا  والرقيقة حوله.

ويكييون فيييه القييوة والتييرابط عيين طريييق اسييتخدام بالشييفافية  ويرنحقييق مبييدأ )الوحييدة( فييي التصيييمكننييا أن ن
عنصير أميام عنصير، بحيي  يغطيي عنصير عليى اآلخير دون أن أو التراكب وهو تركيب عنصير فيوق اآلخير 

 ( 17كما في الشكل) .(1)يتأثر العنصر الخلفي أي دون إخفاءه تماما  ويبقى واضحا  للناظرن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجمال فيي الموجيودات )الجمال ممثال  في الوحدة، والصورة الخالصة والترتيب فين يرى انفنرى أفلوطين 
بحي  لم يعد المجال يسمح للبح  في  والصورة جمال...ذلك ألن الحياة صورة،  ،يكون في تماثلها وانتظامها

العبقرية المبدعة وهيي مسيتقلة، فقيد ارتبطيت عنيد أفليوطين بالمبيدأ األوحيد اليذي هيو الحييي، واليذي تصيدر منيه 
اهلل هو مصدر الصور الفنية، ومبدعها، كما أنه هو الذي يفيض بها على فإن الصور المشعة، وبعبارة أخرى 

   .(2)من ارتقت روحه من الفنانين
إذ وصيييلت  ،يتمثيييل فيييي النظيييام والتنسييييق والتحدييييد والتماثيييل والوحيييدةان الجميييال )أرسيييطو(   بينميييا ييييرى

فنيي، فيي فليك مركيي مفهوم الوحيدة فيي التنيوع اليذي يتطليب أن تيدور الصيورة فيي العميل الن إلىالفلسفة القديمة 
فوحييدة العمييل الفنييي تعنييي أن المتييذوق عنييدما يتأمييل عمييال  فنيييا ، يييتمكن ميين إدراكييه فييي  ،(3)نتنصييهرأو واحييد، 

أثارت هذه الصورة اهتمامه يبدأ في النظر إليها من فإن لمحة، وبصورة شاملة، على أن ما أدركه ُيمثل صورة 
دليييل لييتفحص هييذا أو  مسييافة أكثيير ُقربييا  علييى أنهييا ُتمثييل وحييدة، ويتطلييب األميير فييي هييذه الحاليية أن ينشييأ حييافي

 لوان، الذي يشكل الصورة الفنية.التوييع في األ

                                                           

 .93ص ،مصدر سابق، 1، طمبادئ التصميم واللون( عدلي محمد عبد الهادي، 1)
 .    62ص ،مصدر سابق، القيم الجمالية( راوية عبد المنعم عباس، 2)
 53ص ،مصدر سابق، القيم الجمالية يي الفنون التشكيلية(  محمد عطية، 3)

 

 

 (17شكل)
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غير أو حاالت متعددة فمنها المتراكبة وهي شفافة  الجيد موحد ومنظم، وألشكاله اإلسالميالتصوير أن 
؛ لتحقيق ، وجميعها تعتمد على وفق أصول قواعد ثابتةغير منتظمةأو تجاورة وهي منتظمة مأو شفافة 

مات متعددة على تنوع عند تنفيذها على خامجمالية الالو  ةاليخرفيوتكويناته  بنائية تصور شخوصهتكوينات 
ان)الوحدة والتنوع(، صفتان جوهريتان يعتمدها المصور، فاإلحساس وتطبيق القواعد و . وفق خارطة متنوعة

لتحقيق الوحدة، وأن عكس والممارسة والتنفيذ وثقافة المصور بتنسيقه العناصر وتوييعها كلها عوامل مهمة 
رباكها وعدم تماسك التصوير.  ذلك سيحصل تشتت الوحدة واك

  ()التكرار وااليقاع .3

 إلييى، وهييذه القييوة تييؤدي اإلسييالميفييي التصييوير  إن التكييرار فييي األشييكال والعناصيير ينييتج القييوة والهيمنيية
واليوالدة والمميات والنميو والفصيول ، والتكرار هيو أحيد األسيس األكثير شييوعا  فيي نظيام الحيياة بالتصويرة الوحدة

هو تأكييد لقيمية العنصير وأهميتيه ودوره فيي مجميل ف ،واأليام وضربات القلب وسير الخطى والموسيقى والعمارة
التكوين الذي يراد به أن يكون ذا طابع معين حتى يمنح التكرار سمة أسلوبية وطرايا  خاصيا ، فتكيرار الخطيوط 

 ،اتجياه ،تكيرار ليونتتمييي بخطوطهيا المنحنيية، وكيذلك  ليك الشيكل صيفة عاميةالمنحنية في شكل معين يمينح ذ
 .(1)نفسه له الغرض نكتلة يكو أو مساحة 

م بالتكرار، تهفريسة للحكم على بنائه من خالل الموايين األوربية في اإلسالميكذلك كثيرا  ما نيقع الفن 
ويرجع سوء الفهم على عيل سطوحه وتأطيرها عن بقية العناصر البصرية القائمة على االختالف في الكثافة 
والملمس والغيارة والشدة، وعلى الفروق المنغمة للمواد، وعلى التنوعات اإليقاعية الديناميكية المرتبطة بالتعبير 

عارية نقع في تعسف إذ إننا نلغي دور العناصر التي تشكل  ةاإلسالميالموسيقي. فمثال حين ندرس العمارة 
دراسة شمولية واعية ملمة  إلىحيوية هذه العمارة كالسجاد والثريات. وهكذا تحتاج الفنون الشرقية بشكل عام 

 .(2)بالمنطلقات الثقافية والعقائدية لهذه الفنونن

 التكوينات الهندسيةأم  ،الصور اليخرفية ،الحشوات أساليب التكرار سواء في األشرطة، وقد تنوعت

                                                           

( ) وتشتق كلمة اإليقاعRhythm) من اللغات الالتينية )(Rhythmus)  وهي بدورها مشتقة من الفعل(Rheeien)  بمعنى
، دار أطلس 1، طالنظم اإليقاعية يي جماليات الفن اإل الميأحمد عبد الكريم، : للمييد ينظر) التدفق واالنسياب والحركة

 ( .32ص ،2007للنشر، مصر، 
 .72ص ،مصدر سابق ،3، جالتطبيق ،النظرية ،الفل فة ،ين التصميم ،اهلل( اياد حسين عبد 1)
 .57ص ،مصدر سابق، جماليات الفنون الشرثية وأثرها علل الفنون ال ربية( أمل نصر، 2)
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؛ وذلك لبراعة اإلسالميالمنمنات، وعلى الرغم من التكرار إال أنه لم يحد  أي ملل في التصوير ام والخطية 
التكرار  ، وكون(1)في االبتكار الفني في هذا األسلوب ورشاقة خطوطه وتنوع األلوان وتناغمها المصور المسلم

 .ةاإلسالميللتصويرة  جيء من نسيج متناغم

لتكوين الوحدة األساسية أي أنه تكرار داخل الوحدة  ويرجيئي يشتمل على عناصر التص اما تكرارالو 
مثل تكرار رسم  الخط، وتكرار كلي يشتمل على الوحدة بأكملهاأو مثل تكرار اللون  ويرةاألساسية للتص

اشتق من التكرار الكلي )أنواع عدة نذكر  ، وألجل إعطاء المييد من الحيوية والتنوع واإليقاعشخوصه
 : (2)منها(

: ويسمى )التكرار المتجاور( وفيه تتجاور الوحدات اليخرفية في وضع ثابت واحد التكرار العادي .أ 
. مى بالتكرار التام، ويسمة أم منحنية أم دائرية كالحشواتمتناوب سواء كانت ألسطح شريطية مستقي

 ( أ-18شكل)

: ويسمى )المتناظر( وفيه تتجاور الوحدات اليخرفية في أوضاع متعاكسة تارة التكرار المتعاكس .ب 
لىاألسفل و  إلىاألعلى وتارة  إلى لىمين و الي اك   (ب-18شكل ). الشمال في تقابل متعاكس اك

اشتراك وحدتين يخرفيتين مختلفتين أو : ويسمى )النصفي التساقطي( وهو استخدام التكرار المتبادل .ج 
وقد تختلف  (،ج-18شكل ). التناوبأو ى ويسمى أيضا التعاقب الواحدة تلو األخر في تجاور وتعاقب 

تتباين ألوانها وهو نظام مشترك في أكثر أنواع وأوضاع أو تتفاوت مساحاتها أو عناصرها أو مصادرها 
 .ت الشريطية والممتدة والدائريةالتكرارا

بعضها حتى يحد  تكافؤ ما بين  عم ريةتصوي: وفيه تتكاثر الوحدات والعناصر الالتكرار المتوالد .د 
 .تشخيصيا  أو يجمع بينهما أو نباتيا أو  ،(د-18شكل )لفضاء والكتلة وقد يكون هندسيا ا

بالعكس بالمواصفات أو الكبير  إلىالتكرار المتدرج: وفيه ينمو العنصر الواحد من الحجم الصغير  .ه 
حجمه ترافقها ييادة المسافات بين أو الخاصة بالعنصر الصغير نفسها في الشكل والقيمة باختالف مساحته 

أو العناصر، ويتميي بأنه أكثر حركة وحيوية وتنوع، ويستخدم في تدرج المساحات، وقد يسمى)بالمتيايد 

                                                           

 .  94، ص2007، مكتبة ابن سينا للنشر والتوييع، القاهرة، مو وعة الزخارف( إبراهيم مريوق، 1)
، مكتبة المجتمع العربي     1، طالزخرية اإل الميةمحمد عبد اهلل الدرايسة وعدلي محمد عبد الهادي،  -:للمييد ينظر( 2)

  67-66،ص2009للنشر والتوييع، عمان، 
 .61-56، ص2008فية العامة، بغداد، ، دار الشؤون الثقا1، طبنية اإليقاع يي التكوينات الخطيةجواد الييدي،  -     
   .154-152، ص2007لتوييع، القاهرة، ، مكتبة ابن سينا للنشر وا1، طمو وعة الزخارفوق، إبراهيم مري  -     

 .17، ص2000، دار دمشق، سوريا، 5ط ،1، جالفنون الزخرييةمحيي الدين طالو،  -     
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 ( ه-18(. شكل )المتناقص

 

 

 

 

 

 

 

 .مع بعض التغيرات المظهريةتكرار الشخصيات أو  (،و-18شكل )التكرار الشكلي: مثل المعيني  . و

)وحدات( وقد تكون هذه الوحدات المساحات مكونةأو و تكرار الكتل نعني باإليقاع في الصورة، ه
فإن . وهكذا ()متباعدة، ويقع بين كل وحدة وأخرى مسافات ترتبط باليمنأو مختلفة، متقاربة أو متماثلة تماما  

 :وهماقليال ، أو على دفعات تتكرر كثيرا   (1)(عنصرين أساسين يتبادالن أحدهما بعد اآلخر)لإليقاع 

 .أي أشكال العناصر المرسومة: وهي العنصر االيجابي، الوحدات  . أ

ي االيمنة والفضاءات ، وهدونهما ال يمكن أن نتخيل إيقاعا  : وهي العنصر السالب، ومن الُمَدد . ب
 بطئه.أو سرعة اإليقاع  إلىفي اتساعها مما يؤدي  االيمنة، وتتدرج هذه بين العناصر

 ة: اآلتي (2)واإليقاع )مهما كان شكله البد أن يقع في أي من المراتب(
هييو اإليقيياع الييذي تتشييابه فيييه كييل ميين الوحييدات مييع الُمييَدد تشييابها  تامييا  ميين جميييع أواًل. اإليقوواع الرتيووب: 

 األوجه كالشكل والحجم والموقع باستثناء اللون إذ تختلف فيه األلوان.
فيه  بعض، وتتشابهمع هو اإليقاع الذي تتشابه فيه جميع الوحدات بعضها ثانيًا. اإليقاع غير الرتيب: 

 مع بعض ولكن تختلف الوحدات عن الُمَدد بالشكل والحجم واللون.بعضها الم َدد 

                                                           

( الواردة بمتن )بي)اليمن، او ُمَدد(؛ كونها من االخطاء الشائعة، فالفترات من  البح  الحالي( استبدلت الباحثة كلمة)فترات
 الفتور.

 .  79، ص2000، دار البركة للنشر والتوييع، عمان، 4، طمبادئ التصميم، أبو هنطشمحمود  - :للمييد ينظر( 1)
  .226، ص1999، القاهرة، مطبعة العمرانية، الفن والتصميمإسماعيل شوقي،  -                
 95ص ،1974، القاهرة، عربية، دار النهضة ال1ط، التكوين يي الفنون التشكيليةعبد الفتاا رياض،  -                

 .113ص ،مصدر سابق، مبادئ التصميم واللون( عدلي محمد عبد الهادي، 2)

 

 ج(-18شكل) ب(-18شكل) أ(-18شكل)

 د(-18شكل)

 ه(-18شكل)
 و(-18شكل)
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ويتنوع اإليقاع بتنوع التكرار الذي يعني وجود  ،من مظاهر التكرار وناتجه الحتمي ر  اإليقاع مظه ان

على مستوى العمليات التصميمية )ثنائية  ()وحدات متعددة ومتكررة ، ويحقق التكرار بأنواعه إيقاعات متنوعة

تناسق النسب بشكل وهو  ،(1)التآير والتماسك في وحدتها إلىاألبعاد( التي تتسم بالتوافق واالنسجام مؤدية 

فياإليقاع تعبير عن تواصل حركي ناتج عن نظم توييع مفردات تشكيلية،  ،منظم في كل من المساحة واليمن

من اليمن، كما أن صفة اإليقاع  إدراك هذه المفردات بصريا  جيء   ويستغرق ،كالشكل والخط واللون والملمس

لهندسي هو ا اإلسالمينه نالسمة اليمانية في الفنون البصرية، والفن أفارب( ب ويعرفه)بيتر ،(2)هي االستمرارية

الهندسي فيها  اإلسالمياألشكال واألرضيات في الفن إن العالقة القائمة بين ن. (3)أحد هذه الفنون البصريةن

الجاذبية التي تحدثها األشكال وقيمة االنتباه  إلىمن التنوع والتناغم الذي يحقق اإليقاع. وهذا يرجع أيضا  

 إلىذب واحدة. وعند انتقال اإلدراك واالنتباه من الشكل ألن كال من الشكل واألرضية لها قوة ج ؛للمشاهد

 .(4)الشكل تحد  عملية التبادل وتييد من اإليقاعن إلىمن األرضية أو األرضية 

يقاع( يرتبطان كتخطيط لشكل واحد بل االيقاع هو الناتج الحتمي مما تقدم تجد الباحثة أن )التكرار واإل

، لتكسبها الحيوية اإلسالميمفردات التصوير التنوع والتجدد واالنسجام على ن اف، فهما يضيللتكرار

غير متناٍه، أو . ويكون التكرار أما متناهيا  بصرية حيوية ها بأجمل صورة فنيةان، ويصوغها من المللانويخلص

 فيستمر تكرار ، أما في الحالة الثانية(أ-19)، شكل العمل التصويري متكامال   حوليكون ففي الحالة األولى 

طار التصويرة قطعت منها إى نرى بعض المفردات الممتدة نحو حت المفردات بامتداد السطح دون حدود تحده

 (.ب-19)وهنا يكون ال متناهيا . شكل  طاراإل إلىتفاصيل نظرا  لوصولها 
                                                           

( اإليقاع الحر، إيقاع متناقص، إيقاع ،)( إيقاع رتيب )يرادف التكرار العادي التام(، إيقاع غير رتيب )يرادف التكرار الجيئي
التكوين يي ؛ رياض عبد الفتاا :  79، صمبادئ التصميممتيايد )يرادفان التكرار المتدرج( )راجع : محمود أبو هنطش، 

 ( .96-95ص مصدر سابق، ،الفنون التشكيلية
 ،يي العمليات التصميمية ثنائية االبعاد؛ درا ة تحليلية الشكل والحركة والعالثات الناتجة عباس جاسم حمود الربيعي، (1)

  . 71ص ،1999 ،كلية الفنون الجميلة  ،جامعة بغداد ،اطروحة دكتوراه غير منشورة 
 .  32ص ،مصدر سابق، النظم اإليقاعية يي جماليات الفن اإل المي( أحمد عبد الكريم، 2)
عيييالم المعرفييية، المجليييس اليييوطني للثقافييية والفنيييون واآلداب،  ،(67، ترجمييية: يهيييير الكيييومي، ع)بنوووو اإلن وووان  ،( بيتييير فيييارب3)

 .   263، ص1983الكويت، 
 .47ص ،مصدر سابق، النظم اإليقاعية يي جماليات الفن اإل المي( أحمد عبد الكريم، 4)
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  التباين والتضاد .4

، ةاإلسالميويرة التص معين منفيما بينهما في موضع  مختلفين عنصرين بين الواقعةهو الحالة التباين 
أحيدا  ن فيإلهيذا في العمل الفني غالبا  ما يخليق المليل،  بما تحمله من عناصر واسس هانفسالمفردات تكرار ف

على درجات أمثل ي طراديضا  اإلأويسمى  اما التضادرؤية ممتعة ومشوقة،  إلىالتباين يييل هذا الملل ويحوله 
ن للفضاء أادين بينهما درجات التباين، كما سود( لونين متضبيض واألاالختالف، مثل )األ إلىالتباين وصوال  

 . (1)البصريالتضادات على السطح التصويري للعمل أو في تعييي التباينات  ا  مهم ا  دور 

ويحد  التباين في كل عنصر من عناصر التصميم ، فنجد مثال نأن التباينات الضوئية تؤثر تأثيرا  
ما نستوعبه ابتدائيا، وأن التباين اللوني والضوئي ، وموقعهما أو واضحا  وبالغا  فيما نستلمه بالمرحلة األولى 

. وهكذا بقية العناصر (2)التصميمن من األهمية في عمليات الشد واألنشداد إليهما من دون غيرهما من كل
 .اإلسالميالبنائية األخرى للتصوير 

تعمل على فرض صيغة  -حسب رأي الباحثة-على أن التباينات الحاصلة في طبيعة البناء التصويري
عن ة تكون أكثر تعبيرا  اإلسالميمفردات التصويرة فإن  اآلتيمتنوعة الداللة، شكليا  وخطيا  وحجميا  ولونيا ، وب

على وفق التباين سواء كان خطيا  أم شكليا  أم من أي عنصر من العناصر البنائية، بمعنى  التنوع الحاصل
 آخر يكون التباين محققا  لعملية شد بصري واضح من تنقالته بين اجياء التصويرة.

                                                           

 .74-73ص ،مصدر سابق ،3، جالتطبيق ،النظرية ،الفل فة ،ن التصميمي ،( اياد حسين عبد اهلل1)
 .  29، ص1997بغداد، د.م، ،إلل التصميم ،البياي عيام (2)

  
 ب(-19شكل) أ(-19شكل)
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  التوازن .5

تلعيييب دورا  هاميييا  فيييي جمالييييات التكيييوين البصيييري، حيييي  يحقيييق يعيييد مييين الخصيييائص األساسيييية التيييي 
إذ أن النظيييام اليييذي يعميييل عليييى نتحقييييق التيييواين فيييي نفيييس المتيييذوق، هيييو نيييابع  ،(1)اإلحسييياس بالراحييية النفسيييية

لقواعييد التناسييب المضييبوطة، وبييذلك يسييتمتع المشيياهد  اإلسييالميلخضييوع كييل عنصيير ميين عناصيير التصييوير 
يبري مبدأ التواين كقيمية كبييرة ،  و (2) يشعر بالجمالن اآلتيتشويش، وبأو دون إعاقة  بالصورة الفنية البصرية،

تجسيد معنيى االعتييدال فيي الحيياة علييى المسيتوى الفكيري والبيولييوجي والنفسيي والعمليي، وهييو سيبب مين أسييباب 
ونظرا  لما يضيف هذا المبدأ من واقعية وموضوعية  ،في التوافق مع مظاهرها اإلنسانديمومة الحياة واستمرار 

لحاحيا  بسيبب الوظيفية مقارنية بيالتواين  إلىالحاجة فإن ، اإلسالميوير في فن التص تحقيقه تبدو أكثير أهميية واك
دراك غييير  اإلسييالميأن الييدين  كمييا .(3)عمومييا   أسييس العالقيية بييين إدراك المحسوسييات عيين طريييق الحييواس، واك

المحسوسات عن طريق العقل والروا وفقا  لمبدأ الوسطية والتواين في نقطة يلتقي فيها الجسيم واليروا ويتكاميل 
 . (4)ية الميدوجة بين الحس والعقل عن طريق األنبياءاإلنسانطريق المعرفة 

القوى المتضادة عن طريق نتوييع الكتل والمساحات في الشكل العام  ان التواين هو عملية معادلة

                                                           

  .230، صمصدر سابق، الفن والتصميم( إسماعيل شوقي، 1)
 .117ص ،مصدر سابق، القيم الجمالية يي الفنون التشكيلية(  محمد عطية، 2)
 .75-74ص ،مصدر سابق ،3، جالتطبيق ،النظرية ،الفل فة ،ين التصميم ،اهلل( اياد حسين عبد 3)
 .    479، ص1992، مكتبة المؤيد، الرياض، نظرية المعرية بين القرآن والفل فة( ينظر: راجح عبد الحميد الكردي، 4)

 ب(-20شكل) أ(-20شكل)
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ة، واآلخر غير اإلسالمي. وهو على نوعين: متماثل يستخدم لليخرفة (1)توييعا متواينا في البناء والتكوينن
ويعد القاعدة األساسية  ،()(أ-20)متماثل في اختالف الحجوم وقربه وبعده عن مركي الوحدة األساسي شكل 

تكوين فني متكامل من حي  حسن  إلىة الناجحة، وأنه يهدف اإلسالميالتي يجب توفرها في التصويرة 
التوييع للعناصر والمفردات كذلك األلوان وتناسقها وعالقاتها ببعضها البعض وبالفضاءات المحيطة بها، وفي 

 لعناصر األساسية يحد  التواين.اإلنشاء التصويري المستكمل االمتياج المتناسق ل

إن سهولة تواين الشكل المتناسق يحد  من خالل تماثل وتطابق مضبوط لألجياء بالنسبة للمفردات 
تواين بتوييع المنمنمات داخل الصورة أو ، (2)الخط الفاصلأو اليخرفية على كل جانب من المحاور 

 البصرية.

َواألَْرَض }:تعالىقال  (3)جرت عليها مقادير الكونإن صفة التواين صفة من صنع اهلل جل جالله 

ْوُزون ن الشيء ال يييد وال ينقص حسب إأي  (4){َمَدْدنَاَها َوأَْلقَْينَا فِيَها َرَواِسَي َوأَنبَْتنَا فِيَها ِمن ُكلِّ َشْيٍء مَّ
 .(تعاىل)سبحانه و، بمعنى أنه مويون ويسيطر عليه قانون الخالق (5)ما تقتضيه  الحكمة

 :منها من القدرة على اشتقاق أنواعا  عدة نذكر ةالبصريبالصورة إن التواين يولد التنوع 
 : التوازن المحوري . أ

مرآة لألخر وهذا النوع أو وهو تواين سيمتري وفيه يتماثل جانبين بحي  يكون أحدهما بمثابة صورة 
 :له ثالثة أنواعا  ثابتا ، ويكون . ويسمى ثنائيا  مركيي (6)يناسب النماذج اليخرفية

 .به الجيء العلوي مع الجيء السفلي: الذي يتماثل تواين محوري أفقي .1
 : الذي يتماثل به الجيء األيمن مع الجيء األيسر.تواين محوري عمودي .2
وجودة في ارف الم: الذي يتماثل به الجيئين بشكل مائل كما هو الحال في اليختواين محوري مائل .3

 .يوضح األنواع الثالثة أعاله (21)أ(، و-20)والشكل .اليوايا
   

                                                           

 .  194، صمصدر سابق، اقصول الجمالية للفن الحديث( حسن محمد حسن، 1)
() (من 107وضع هذا الشكل في الصفحة )متن البح  الحالي. 

(2) College ، John Jay and Graduate Center : Previous Sources ، P.13   .  
 .  52وعدلي محمد عبد الهادي، مصدر سابق، ص الدرايسةمحمد عبد اهلل  (3)
 . 19 /سورة الحجر، آية (4)
 .314هي، ص 1430، طليعة النور، قم، 4، طالميزان للعالمة الطباطبائيمختصر تف ير (  كمال مصطفى شاكر، 5)
 . 83، مصدر سابق، صمبادئ التصميممحمود أبو هنطش،  -:  للمييد ينظر( 6)

                       ، عالم المعرفة،؛ درا ة يي  ايكولوجية التذوق الفنيالتذوق الفني والتن يق الجماليسامي ريق،  -                  
 .        40، ص1990الكويت، ، واآلداب والفنون للثقافة الوطني المجلس
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 :(1))نوعين( إلىالمتماثل وينقسم بشكل عام أو ولهذا يسمى هذا النوع من التواين بالمتناظر 
 .قابل: ويضم العناصر التي يكمل أحد نصفيها النصف اآلخر في اتجاه متالتناظر النصفي .1

، متعاكسأو تماما في اتجاه متقابل : وفيه يستكمل التكوين من عنصرين متشابهين التناظر الكلي .2
 .لنوع في يخرفة المساحات والحشوات، وفي بعض المنمنماتويستخدم هذا ا

 :المركزيأو التوازن اإلشعاعي  . ب
، (2)، فهو ذو حركة دورانية دائريةتعارضة بالدوران حول نقطة مركييةهو التحكم في الجاذبيات الم

التواين  إلىمن خط يعود ويمكن أن نسمي هذا النوع من التواين بالمتشعب من نقطة؛ ألن المتشعب 
، ونشط وفيه ألنه ديناميكي حركي وغير ثابت؛ جذب النظر ويشعر المتلقي بالحركة، إن هذا النوع يالمحوري

 قوى للشد الفضائي .
 :الم تترأو التوازن الوهمي  . ج

، وهو ال المساواة بين أجياء الحقل المرئيالمتعارضة عن طريق اإلحساس بوهو التحكم في الجاذبيات 
 .اإلسالميالتصوير في  استخداما   الكثر. وهو ا(3)النقط المركييةأو يعتمد على أي من المحاور الواضحة 

بطريقة تعادل  اإلسالميالتصوير ومما تقدم تجد الباحثة أن )التواين( هو نظام متنوع يبني عليه أجياء 
 السيطرة.أو حتاج مييدا من التحكم القوى المتجاذبة والمتضادة وي

   ال يادة .6

ة على بقية اإلسالميوهي ناتجة عن تنظيم جمالي متنوع األداء التقني، تمثل هيمنة جيء من التصويرة 

                                                           

 .  16، ص2000، دار دمشق للطباعة والصحافة والنشر، دمشق، 5ط ،1، جالفنون الزخريية( محي الدين طالو، 1)
 .40سابق، ص، مصدر التذوق الفني والتن يق الجماليسامي ريق،  -: للمييد ينظر( 2)

 .55، مصدر سابق، صأ س التصميمروبرت جيالم سكوت،  -                     
 . 113ص ،مصدر سابق، التكوين يي الفنون التشكيلية ،عبد الفتاا رياض -   

 .  56، مصدر سابق، صأ س التصميم، ( روبرت جيالم سكوت3)

  (21شكل) أ(-20شكل)
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الذي يعتمد على الملمس أو أجيائها ولفت النظر واالنتباه للجيء السائد، كسيادة الخطوط باتجاه معين، 
بعده عن أو مركي الثقل)الحجم( بقربه أو المساحة وكبرها عندما تكون خشنة وبجوارها مساحة صغيرة ملساء، 

تشخيصية، فيكون بهذا أو خطية أو هيمنة مفردات نباتية أو نظر المتلقي وكذلك بقية عناصر التصوير، 
ذلك الجيء المحدد من المصور المسلم، أما بقية األجياء فتكون  إلىيعمل على جذب البصر  ()مركيا للسيادة

 .(1)بمثابة التابعية لهذا المركي المسيطر، وتعمل على تقوية الجيء المختص بالسيادة

 منها : (2))تقني متنوع(كر فيمكن أن تتحقق السيادة بأداءما ذ إلىإضافة 
حين تشاهد جماعة يتجه بصرهم جميعا  نحو شخصية ال يادة عن طريق توحيد اتجاه النظر:  .1

. فمركي السيادة يصبح هنفس النظر معهم في االتجاه إلىمحددة، فمن المؤكد أن يكون هذا األمر دافعا  لنا 
البؤرة التي يتجه إليها نظر المجموعة والتي تسمى مركي النظر، وهي مستخدمة كثيرا  في التصوير 

 .اإلسالمي

، أي ياد ظهور التفاصيل الدقيقة في صوير: لو يادت حدة أحد أجياء التالحدة ال يادة عن طريق .2
، واألخرى تكون ةاإلسالميالتصويرة دون األجياء األخرى فيعد هذا الجيء هو السائد في من المنمنمات جيء 

 .تابعة لهذا الجيء السائد

الصورة البصرية : إذا وضع جسم وحيد منعيل في أحد أجياء ل يادة عن طريق االنعزال المكانيا .3
  .لوحيد المنعيل هو السائدأجسام مكررة فعندها يكون الجسم ا اعلى جانبيهأو  اووجدت حوله للتصويرة،

أجسام أخرى  : يسود الجسم المتحرك لو تواجدت معهال كونأو ل يادة عن طريق الحركة ا .4
 .ساكنة، والعكس صحيح

تسود المساحة القائمة في وسط الفاتح، وتسود المساحة الفاتحة وسط القاتم،  التباين اللوني: يادة  .5
وعادة  اللون األكثر تشبعا  يسود على األقل تشبعا ، ويمكن تحقيق السيادة عن طريق تباين اللون بإعطاء 

ضاءة للموضوع الرئيسي الموضوع الرئيس أهمية أكثر من غيره من المواضيع، وذلك عن طريق ييادة شدة اإل
 عن سواه.

                                                           

()  .التكوين يي الفنون : عبد الفتاا رياض، )للمييد ينظرمركي السيادة: هو النواة التي تبنى حولها الصورة البصرية
 .(188ص مصدر سابق، ،التشكيلية

 .78-77ص ،مصدر سابق ،3، جالتطبيق ،النظرية ،الفل فة ،ين التصميم ،( اياد حسين عبد اهلل1)
 .193-190،192ص ، مصدر سابق، التكوين يي الفنون التشكيليةعبد الفتاا رياض،  -: للمييد ينظر( 2)

 . 98-97، ص، مصدر سابقمبادئ التصميم: محمود أبو هنطش -             
 . 118-114ص ،، مصدر سابقمبادئ التصميم واللونعدلي محمد عبد الهادي،  -             
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وذليييك كيييأن يكيييون مكيييان الموضيييوع الرئيسيييي فيييي مقدمييية الصيييورة، ال ووويادة عووون طريوووق القووورب:   .6
والموضوعات الثانوية بعييدة عنيه فيي مؤخرتهيا، وتعيد هيذه الطريقية أيضيا  مين طيرق جليب النظير للتركييي عليى 

ن تييوحي بييالقرب ميين خييالل الحجييم، وقييد تييم عالهييا ولكييأفييي أو بداييية الصييورة أو العنصيير األمييامي فييي مقدميية 
 .اإلسالمياستخدامها كثيرا  في التصوير 

إذا تواجييدت مسيياحة ملسيياء كبيييرة وبجوارهييا مسيياحة أخييرى صييغيرة ال وويادة عوون طريووق الملمووس:   .7
 خشنة الملمس، فسوف تسود المساحة الخشنة ألنها المميية عن المساحة الكبيرة الملساء، والعكس صحيح.

تتحقيق السييادة إذا اختليف شوكل عناصور التكووين: أو ال يادة عون طريوق اخوتالف شوكل الخطووط   .8
البصييرية، شييكل الموضييوع الييرئيس عمييا حولييه. كييأن يتماثييل شييكل واتجيياه مجموعيية ميين الخطييوط فييي الصييورة 

ة فاليييدائرة تسيييود عليييى الخطيييوط األفقيييية، والمسيييتطيل يسيييود عليييى مجموعييي ،وتيييأتي بينهيييا خطيييوط أخيييرى مغيييايرة
 بيياقي المفييرداتو  ةالسييائدالتصييويرة  مفييردةالسيييادة تتحقييق عيين طريييق االخييتالف بييين خصييائص  لييذلك ؛الييدوائر

 مهما كان نوع االختالف.لها األخرى المجاورة 

من نار شخصية محددة بهالة سيادة أو ، يادة أيضا من خالل تغيير األوضاعويمكن أن تحد  الس
أو التصويري؛ يقوم بها المصور المسلم لتسليط الضوء على فكرة التكوين  مفرداتعلى بقية  حول الرأس

  .()أ(-13أ(، و)-12،) (أ-11)شكلكما في ال. مفردة محددةأو مضمون 

أو وهي سيطرة أحد عناصر العمل الفني على بياقي عناصيره فيي الشيكل بالهيمنة نالسيادة  تسمىوعليه 
 .(1)مكملة للتعبير عن مفهوم موحدن الفكرة على أن تكون بقية األجياء عناصرأو اللون 

نها إ، فبمفردةأو  بالخط أم بأي عنصر آخر ، باللون، )السيادة( سواء ارتبطت بالشكل نأوترى الباحثة 

، بمعنى أنها )أي السيادة( اإلسالميالتصويري تكون على صلة مباشرة بفلسفة الطبيعة البنائية للتكوين 

على هذا  التأكيد اإلبقائي ألجل؛ جمالي معين على معطيات أخرىمعطى تعطي انطباعا  بصريا  لسيادة 

هذه الحالة هي بمثابة إحالة بصرية لما يمكن أن يفسر فإن  اآلتي، وبالعنصر وافناء باقي العناصر لصالحه

ة التي تشهد سيادة اإلسالمي لتجريدات الصورة البصريةمحض  ةمثالي الصورة الفنية البصرية بصورةطابع 

 .البصريلبعٍض منها في مساحة التشكيل الفني أو  المحددةعناصرها واضحة ل
                                                           

() من متن البح   (91في الصفحة)أ(-13شكل)،(90في الصفحة) أ(-12، شكل)(89الصفحة)في أ( -11)شكل  يتواجد
 .الحالي

         .14ص ،مصدر سابق، التكوين الفني للخط العربي ويق أ س التصميمأياد حسين عبد اهلل الحسيني،  (1)
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 :()التنا ب .7
يقصد بالتناسب هو مراعاة النسبة بين أجياء العمل الفني، وبيان التناسب في الموجودات الطبيعية، 

خاصة. وهنا يجب التفريق ما بين  اإلسالميعامة والتصوير  في الفنون (1)هو عنصر هام في إبراي الجمالف
أكثر ويرى بعض أو بينما التناسب هو عالقة بين ثالثة  ،النسبة هي عالقة بين شيئينن )النسبة والتناسب(،

أي أن  ،(2)النقاد أن التناسب بين األشياء يجب أن يكون متناسبا  يستدعي من المشاهد التأمل واإلثارةن
 ياألساس سوغهالدور الجمالي الفاعل للعالقات التناسبية يستمد منالتناسب أعم وأشمل من النسبة ، كما أن 

من خالل ما يتحقق عبر مفهوم التناسب من مفاهيم )التباين( و)التنوع( و)التنغيم( بل وحتى )التطابق( الذي 
 . (3)نعن تناسب متكافئ ا  يفتقر للتنويع يعد من جانب آخر تعبير 

تضييمن مقارنيية بييين عوامييل ي تناسييبالف ،الدرجيية، بييين شيييء وآخييرأو فييي الحجييم والكييم  ويطبييق التناسييب
بييدأ الخيياص بالتناسييب فييي فييي األشييكال الغنييية بالتنغيمييات المنوعيية نلمييس األهمييية الكبييرى لهييذا المف ،متشييابهة
النظرييييية  ، وقيييد اكيييدت(4)التبعييييةكسيييب بعيييض األشييييكال صيييفة السييييادة، وبعضيييها اآلخييير صييييفة تُ ي تيييالقيمييية ال

مييية، همام بالمقييياييس الجماليييية فيييي الفييين التناسيييب، ورؤاه العضيييوية فيييي العميييل الفنيييي، فيييااللتي  عليييى األرسيييطية
التناسيب هيو مصيطلح ف. (5)عبرت عن تقالييد المجتميع الكالسييكيةن التي وضرورية في نجاا دوره في المجتمع

بطريقية أو مباشيرة  (6)بطريقية هندسيية كيانسيواء أيختلف عنه أو يعني مالئمة شيء مع شيء آخر من صنفه 
 .اإلسالميمضمرة غير مباشرة كما في التصوير 

 ؛نميييا ييييدل عليييى تطبييييق التناسيييبإ ميييع الجييييء اآلخييير الصيييورة البصيييريةتناسيييق كيييل جييييء فيييي تكيييوين ان 
قيمته، ويتالءم مع قيمة العمل كله، ويتطلب ذليك تيوفر قيياس معيين  اإلسالميالتصوير يكتسب كل جيء في لي
، الذي يخضع مجموعة القياسات لتناسبات جميلة نتيجية لتوافقهيا، وعليى أسياس مبيدأ الترتييب المناسيب لمفردةل
، بحييي  يخضييع الترتيييب لمبييدأ تحقيييق اتبعييا لصييفاته ةاإلسييالميالتصييويرة فييي  المفييردةيتحييدد موقييع  مفييرداتلل

                                                           

( ) وفق قياسات على أن أول من وضع قانون التناسب في التصميم هم اإلغريق وذلك بتقسيم المستطيل الذهبي إلى أقسام
للمييد ) تضمن توييع األشكال بما ينسجم مع التصميم ويحفظ له التواين ويؤدي له الوظيفة وسمي أيضا  التناسب المقدس.

 .(95ص ،مصدر سابق ،التشكيلية الفنون يي التكوين رياض، الفتاا عبد :ينظر
 .    129ص ،مصدر سابق، القيم الجمالية( راوية عبد المنعم عباس، 1)
 .  24، مصدر سابق ، ص العربي النقد يي وأثره الجمالي النقد ،روي غريب (2)
، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد  بناء ثواعد لدالالت المضمون يي التكوينات الخطية( عبد الرضا بهية داود: 3)

  .165، ص 1997، كلية الفنون الجميلة ، 
 .77-76، 59ص ،مصدر سابق، أ س التصميم( روبرت جيالم سكوت، 4)
 .    128ص ،مصدر سابق، القيم الجمالية( راوية عبد المنعم عباس، 5)
  .99، ص مصدر سابق، مبادئ التصميم( إبراهيم أبو هنطش، 6)
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وكذلك لمبدأ تجميع األجياء في مظهر متوافق األبعاد، ومتماثيل فيي نسيبته ميع النسيبة المسيتخدمة فيي  ثل،األم
 ، (1)، كنسبة موحدة، مع األخذ في تحقيق التنوع في األبعاد، وتحقيق الوحدة في األسلوباكله تصويرةال

، إذ أن النسبة اإلسالميتصوير ويتم صياغة التناسب األجمل من الوحدة والتنوع ، وهي من ممييات ال
 :-تعالىسبحانه و -، قال اهلل  (2)، يعد أمرا يعجي العقل عند تصورهعدم التناقض في خلق اهللوالتناسب و 

ْحَمِن ِمن تَفَاُوٍت فَاْرِجِع اْلبََصَر َهْل تََرى ِمن } ا تََرى فِي َخْلِق الرَّ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت ِطبَاقًا مَّ

، وأجياء الخلقة يشبه البعض فالتدبير متصل ومرتبطأو ، أي خلق السموات بعضها فوق بعض (3){فُطُور
قانون مطلق وهو الوحدة  ، فهي متنوعة ويحكمها(4)تؤدي مقاصدها من غير أن يفوت بعضها غرض بعض

يس للتناسب قاعدة ، ولأي عنصر فيها ونسبة كل جيء لآلخر، فجمال الطبيعة يتمثل بتناسب أجياء في الخلق
وهذا يعني أن  ،(5)إنما يتوقف ذلك على الذوق الفني ودقة المالحظة وقوة التمييي التصويريستند إليها في 
أو ومراحل وكل جيء تنشأ فيه نقطة معينة يمكن عندها فقط متابعة بناء التكوين  أجياء   لكل تكوين فني

غاية  إلىفي انضباط مع نقطة الجيء الثاني ثم الثال  و  ،إضافة الجيء الذي يليه في التقاء منسجم متناسق
 . (6)اإلسالمي صويرإتمام الت

، آخر يولد التنوع بالتناسب إلىمن مصور  -حسب رأي الباحثة-وتفاوتها (التناسب)إن تعدد صياغات 
والتناسب مقارنة الكتل والحجوم  تكوين اإليقاع واالنسجام والوحدة.في  الصورة البصرية معالجات مما يعيي

، وكذلك هو منطق اإلسالميالتصوير والمساحات واألطوال والمقادير وهي عالقات قياسية مصممة لنسب 
 .لوب تنظيمي فني لألشكال اليخرفيةرياضي هندسي بأس

 
 ة:اإلسالميالعالقات التصويرية 

بمجموعة من العالقات التي تشد بناه التنظيمية بنسيج متماسك؛ لبناء صورة  اإلسالمييرتبط التصوير 
بصرية موحدة ومنسجمة من حي  المبدأ، ومتنوعة المفردات والمضمون من حي  التكوين الداخلي للتصويرة. 

بمفهوم تداولي؛ لينتج فنأ  اإلسالميوفق رؤى كل مدرسة من مدارس التصوير  على ان هذه العالقات تعمل
 إلىيريا  مكثف بمضامين وافكار ذات صيرورة يمانية ومكانية تتحدى المفاهيم المتناهية بغية الوصول تصو 

 .اإلسالميالالمتناهي لكسر شفرة النص الحامل لمفردات التصوير 
يتمتع بالجذب البصري للمتلقي لقراءة مضامينه الظاهرة والمخفية خلف ثال   اإلسالميان التصوير 

                                                           

 .116ص ،2000دار الفكر العربي، القاهرة،  ،1، طالقيم الجمالية يي الفنون التشكيلية(  محمد عطية، 1)
 . 8ص ،2002، ، ويارة االعالم، بغداديل فة التصميم بين النظرية والتنظير( نصيف جاسم محمد، 2)
 . 3 /يةاآل، سورة الملك (3)
 .  624، مصدر سابق، صلطباطبائيللعالمة االميزان تف ير مختصر ( كمال مصطفى شاكر، 4)
 .  23، مصدر سابق، ص1، ج الفنون الزخريية( محي الدين طالو، 5)
 . 94، مصدر سابق، صيل فة اقدب والفن( كمال عيد، 6)
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الجانبين االول والثاني،  إلىاصر، االسس والعالقات( التصويرية، وبعد ان تطرقت الباحثة جوانب وهي:)العن
التدرج واالنتقال والتماس واالختراق،  بيالتراكستسلط الضوء على الجانب الثال )العالقات( التي تشمل)

لثبات فهي من الجوانب ...(، اما الحركة وا،والعتمة التشابه واالختالف، القرب والبعد، الشفافيةالمفاجئ، 
يدخل في كل هذه العالقات مع االسس، فهي العامل الرئيس المحرك  ا  مهم التصويرية المهمة والتي تعد جيء  

لبنى التصوير ويبعدها عن الجمود؛ إلنشاء بنية حيوية ديناميكية توجه انظار القارئ لموضع السيادة الرئيس 
     اتجاهين عندما تحمل ورقة المخطوطة الواحدة فكرتين متناقضتين. ة، وقد تحرك االنظار باإلسالميبالتصويرة 
حينما يعمل أحد األشكال على  عملهاي نستتال اتالمصطلحاول هذه العالقات هو التراكيب يعد من ان 
 ،ب أنه ينتج عند إحداثه أشكاال  جديدة لم تكن موجودة من قبليومن ممييات التراك ،ء من شكل آخرإخفاء جي 

إلحدا  التنوع في إيجياد أشيكال أخيرى غيير  -بيالتراك -استخدم هذه العالقة اإلسالميفي العصر  مصوروال
وقييد اسيييتعمل المصييور المسيييلم التراكييييب  ،(1)األساسيييي للتصييميمات الهندسيييية ويراألشييكال التيييي بييدا بهيييا التصيي

بيييل اسيييتعملها فيييي الرسيييم تجريديييية(، أو بتصيييويراته لييييس فقيييط لتراكيييب اشيييكال )هندسيييية، طبيعيييية، تشخيصيييية، 
التركيبييي للمفييردة الواحييدة كرسييم الحيوانييات الخرافييية والجيين وقصييص النبييي الكييريم بمخطوطيية معييراج نامييه مثييل 

وهييي عملييية تركييييب مييا بييين الحصيييان  ا  يخرفيييي ا  ب( اليييذي يوضييح حصييان-12)كميييا فييي الشييكل رسييمه للبييراق.
، يوضيح شيكل البييراق (أ-22)ة الطييور، والشيكلجنحيالمييرأة وأ ج( وهيي عمليية تركييب ميا بيين-14واليخرفية، )

 .للجن )عَلَيهِ السَّالم(مام عليب( يوضح محاربة اإل-22والشكل)
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                           

 .  43ص ،مصدر سابق، النظم اإليقاعية يي جماليات الفن اإل المي( أحمد عبد الكريم، 1)

 ب(-22شكل) أ(-22شكل)
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طييى خفيياء الجيييء الييذي يغعيين طريييق إن المصييور المسييلم اسييتعمل التراكيييب فييي بعييض مصييوراته كمييا أ
ن تتقدم عليها بالموقع، فنجيد المتلقيي يتأميل شخصييات رسيومه المحيددة مين بمفردة اخرى التي من المفترض أ

الخارج وكأنها اوراق مرسومة وضعة فوق بعضها؛ لعدم تطبيقه لقواعد المنظيور. فتبيدو شخصيياته وكأنهيا فيي 
كثيير فييي صييور المعييارك ورحييالت الصيييد بمييدارس التصييوير اختييراق، اال ان االختييراق جسييد أأو حاليية تميياس 

 .مياإلسال
فاألشياء التي تقع بعيدة عنا  ،الخامة الثانية الهامة لحقل الرؤية ذي العمق الحقيقي يالتراكيب هف

من شيء  ء  فإذا ستر أحد األشياء جي  ،بمسافات مختلفة البد أن تتراكب أثناء إسقاطها على شبكية أعيننا
ومن ثم يكون على األرجح أكثر قربا   ،آخر، فإننا نعرف بالخبرة أن ذلك الشيء البد أن يكون أمام اآلخر

 .(23شكل) اإلسالميصوير تممثل بال ، كما هو(1)منه

  
 
 
 
 
 
 
 

اليذي يقتيرب مين  هو المبدأ الذي ييربط بيين طرفيي نقييض ويمثيل انتقاليية ذات تسلسيل معيينف التدرجاما 
وهو مبدأ شائع في الحياة والطبيعة، فسنة األشياء تتدرج في نموها وموتها، في قوتها وضعفها،  ،مفهوم التباين

. وهييي بييذلك تعكييس قيمييا  انتقالييية ذات نظييام معييين تسيياعد علييى الفهييم ، فييي بقائهييا وفنائهييافييي صييغرها وكبرهييا
بصيييورة تدريجييييية الفكيييرة وعرضيييها  إليييىهيييذه الخاصييييية للوصيييول  المصيييورون المسيييلمونويسيييتخدم  ،التيييدريجي

ويظهر التدرج في قيمة الشكل وكل عناصر التعبير، فبين اللونين األبيض  ،متسلسلة ال تباغت الفكر والبصر
ليون أسيود، وبيين الخييط  إليىواألسيود هنياك العدييد مين التيدرجات الرمادييية المختلفية التيي تحيول الليون األبيييض 

وينطبيق ذليك عليى  ،دائيرة إليىالتيي تحيول الخيط المسيتقيم  المستقيم والدائرة هناك العديد من الخطيوط المنحنيية

                                                           

 .126ص ،مصدر سابق، أ س التصميم( روبرت جيالم سكوت، 1)

 
 (23شكل)
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اما االنتقال المفاجئ فيتمثيل بمفهيوم التضياد اي التبيادل  .(1)الحجم والمساحة والملمس وكافة العناصر األخرى

اللَّْييِل َوتُْخيِرُ  اْلَحييَّ  تُولُِج اللَّْيَل فِي اْلنََّهاِر َوتُولُِج النََّهاَر فِيي} :تعيالىبين النهار والليل، الحياة والموت، قال 

 .(2){ِمَن اْلَميِِّت َوتُْخِرُ  الََميََّت ِمَن اْلَحيِّ َوتَْرُزُق َمن تََشاء بَِغْيِر ِحَساب

بنيياء  علييى توجهييات كييل  اإلسييالميدات التصييوير التشييابه واالخييتالف بشخصيييات ومفيير  بينمييا صييور 
والفضياءات،  حيي  رسيم مالميح الوجيوه والمالبيسمين  ، فنجد في كل مدارس عنصر االختالف واضحا  مدرسة

واالبنييية، واختيييار الموضييوع. امييا التشييابه فييي تصييويرات كييل مدرسيية، مييع حييدو  تشييابه بييبعض المييدارس التييي 
استعانة بمصورين مين ميدارس اخيرى، ميثال  يتضيح التشيابه ضيمن المدرسية عنيد الصيفوية الثانيية التيي رسيمت 

رجييال والنسيياء علييى حييد سييواء، وكييذلك التصييوير الهنييدي الييذي لييم يعييد شخصييياتها ممشييوقة كأشييجار السييرو لل
هناك فرق برسم مالميح النسياء عين الرجيال حتيى اصيبحت وجيوههم متشيابه، ونظيرا  السيتعانة المدرسية التركيية 

 ة.اإلسالميبتصويراتهم  ا  برسامين فرس نجد طابع المدرسة الصفوية متجلي
بخاصية القرب والبعيد، أي تقرييب الشخصييات واالشيكال بتكبيير حجمهيا  اإلسالميكما يتمتع التصوير 

تصيغير حجيم  إليىكمركي بؤرة؛ ليسلط الضيوء عليهيا بغيض النظير عين مكانهيا فيي التصيويرة، وبالمقابيل يعميد 
 (أ-24شكل) باقي شخصياته واشكاله لتتصف ببعدها عن اعين المتلقي.

غلب العالقيات بتصيويرات مخطوطاتيه ومنهيا الشيفافية التيي اسيتعملها لُيبيري أ اإلسالميوظف التصوير 
تفاصيل االشكال التي يتقدمها شكل اخر، ليوضيح مفهيوم الفنياء الميادي لهيذه االشيكال، وكأنيه يحياول تصيوير 

منمنماتيه وكأنهيا طيائرة ومنتشيرة ارواا هذه االشكال ال االشكال المادية الفانية بحيد ذاتهيا، حتيى بيدت اشيكاله و 
 (ب-24شكل) على سطحه التصويري.

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .80-79ص ،سابقمصدر  ،3، جالتطبيق ،النظرية ،الفل فة ،ين التصميم ،( اياد حسين عبد اهلل1)
 .27 /اآلية ،عمران لآ( سورة 2)

  
 أ(-24شكل) ب(-24شكل)
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 118 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(مقاربة الصورة الفنية للفناء بين مقوالت االمام علي 

 متصلةقد اعتمد المصور المسلم على مبدأ التقابل بين عناصر تصويرية ف الحركة ووصوال  لفاعلية 
ومعدل  باتجاه فاالطار العام للتصويرة دائم الحركة ،عالقات متغيرةو واسس عناصر ومنفصلة، في إطار 

والمسطحات وااللوان ، حي  تتشابك الخطوط بييادة تماسكها عالقاتهااسسها و ينظم عناصرها و ل معين؛
وتتفاعل من أجل أن تنتج تنظيما  يتسم بالتواين الديناميكي واالنسجام  وشخصيات المنمنمات، الهندسية

أخرى، بحدود قاطعة، إذ توضع والوحدة مع التنوع بالخطوط التي تنشئ تداخل مسطحات في مسطحات 
الخط، فتنتظم في تجانس أو فوق أخرى فتجمع الخصائص المشتركة والمتشابهة، مثل اللون  البصرية الصور

 أن الحركة من الناحية الذهنيةوالخط. يقاع باللون والشكل تخضع في إطار وحدات قابلة دائما  للتواين واالأو 
لدى  ة للتعبيروهي إحدى المصادر الرئيس ،ةاإلسالمي المرئية ويراتجيء جوهري بالنسبة لجميع التص

 .المصور المسلم

 

 

 

 

 

  

 وللحركة عدة مقاييس نذكر منها: 

ها بشكل اتجاه فير يغيت إلىتعمد أو ، تتميي الحركة باالستمرارية اما نحو جهة محددة :االتجاه .1
 .بؤرة محددة من التصويرة باتجاهعكسي؛ لشد نظر المتلقي 

 -ثابتييية، متغييييرة، مفاجئييية، طبيعيييية، وانمائيييية ،ان هيييذه الحركييية قيييد تكيييون )سيييريعة، بطيئييية: المعووودل .2
متجيييددا  مكونييية ايقاعيييا  حيوييييا   اإلسيييالميت التصيييوير تشيييكيالب الحركييية بكيييل انواعهيييا صيييوروتنيييدرج  ،متياييييدة(

 .ةاإلسالميللتصويرات 

 
 (25شكل)
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 119 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(مقاربة الصورة الفنية للفناء بين مقوالت االمام علي 

 إلىن الصورة هي عمل ذهني ترسم بأساليب بيانية، تارة  يذهب المنشئ أ -ترى الباحثة-ومما تقدم  

نواع أالسامع؛ الن التشبيه الحسي ابسط أو المتلقي  إلىن يوصل الفكرة سريعا  أراد أذا إالتشبيه الحسي 

 مأبوصف الصورة ظاهرة فنية، وهي اداة من ادوات التعبير سواء كانت كالما   اإلنسانالتصوير بذهنية 

المصور)الرسام(، فمسألة ربط نوع الصورة الفنية  مأؤى الكاتب ر ساس فهي تتنوع وترتبط بما ، وعلى هذا األرس

)المصور( ان يبتعد عن اإلنسانتعتمد على مقتضى حال الشيء، فإذا اراد  لبالغياأو بالتصوير المرئي 

هناك عالقة معينة فرضت عليه ذلك. فن حاال  أالمركبة فهذا يعني أو الصورة الذهنية  إلىالصورة الحسية 

بعادها والمكونات البالغية للصورة البيانية، ويقابلها ثمة عالقة بين اختيار شكل أبين اختيار الصورة، و 

وما يقابلها من احاسيس الرسام، فالصورة تكون هما  مركييا  بالنسبة للمنشئ سواء اكان  الصورة واللون،

حاسيس المنشئ أهي تكوين منظر صوري ملون بشكل و  ن النتيجة؛ ألة  مرسوم صورة  أو  ة  بياني ة  ور نشئ صالمُ 

 شاعرا  حتى تؤدي الصورة وظيفة اقتناعيه للبا  اوال  والمتلقي ثانيا . مأرساما  كان 

داللة خارجية ترتبط بالشكل،  ، كما أن الصورة لهاة  بعادا  نفسيأتؤدي ن أالصور هي  بعضفغاية  

 ترتبط بالمضمون.داخلية داللة خرى أو 



خصائص ان)َعهَيِهى انسَََّلُو( سيرتّ..االياو عهي بٍ ابي طانبانًحىر االول:  انًبحث انثانث/

 انًقىل نذيّ االدبيت وانبَلغيت  آلنياث

 تًهيذ: -

 َسبّ.. والدتّ.. سيرتّ.. اخَلقّ.. استشهادِ -

 )َعهَيِهى انسَََّلُو(بٍ ابي طانب االدبيت وانبَلغيت آلنياث انًقىل نذي االياو عهيانخصائص  -
 االيجاز لى درجة المثل(التكثيف الكالمي)يرتقي إ .1
 الصيرورة)تتميز كمماته بأنها تساير كل زمان ومكان ومتجددة مع كل عصر( .2
 وفاالستباق واالسترجاع)استباق االحداث واسترجاع الماضي( خوارق المأل .3
  (مراعاة حال المخاطب)او  توافق صور محاكاة المخاطب لمقتضى الحال .4
 اجج  الح   .5
 التبئير .6
 )الجناس( او الحروف االيقاع التكراري لمكممات .7

 ناس التامجال .1
 الجناس الناقص .2
 جناس االشتقاق .3

 انتصىير االسَليي  انًحىر انثاَي: 

 َشأة انتصىير االسَليي -

 االسَليييًيزاث وسًاث يذارس انتصىير  -

 انتجريذ .1

 انتجريذ انخانص )انزخرفت االسَلييت( .2
 مبدأ تكثيف الزينة في المساحات المحددة .1
 )االكتفاء الذاتي(المتواليات المفتوحة .2
 التكرار .3
 الوحدة والتنوع .4
 جمالية الغموض)البعد التأممي( .5

   انريزيت انذيُيت .3

 انبصريت(انصىرة بيٍ انشكم وانًضًىٌ )عَلقت انُص انهغىي بانصىرة انفُيت  .4

 انتًثَلث انىاقعيت وانَلواقعيت بفٍ انتصىير .5

 



 |120 

 

 120 والتصوير االسالمي السَّلَامُ()عَلَيهِ بين مقوالت االمام علي ما مقاربة الصورة الفنية للفناء 

 آلليات المقول لديه الخصائص االدبية والبالغيةسيرته.. السَّلَامُ( عَلَيهِ)علي بن ابي طالب اإلمام
 تمهيد:

فا  التويياد والوباوف، ف باد أن  هاوة أصل من أصول الدين، ال يتم اإليمان إال باالعتقااد بااا اماا اإلمامإن 
رشاادهم ياون ف  ال عصر إمام هاد   ماا فياه الصا ا والدا ادف إلا   يخلف الوب  ف  وظائفه من هداية البشر، وا 

هامااة ال اادل بيااوام ورفاا  الظلاام  و   ،ة ادااتمرار للوبااوفاإلمامااف عليااهفاا  الوشاا،تين، ولااه الواليااة ال امااة علاا  الواااد، وا 
صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله )عن الوب  ميمد  الذي هبله اإلماملوص من اهلل ت ال  عل  لدان الوب  أو لدان ة ال تاون إال بااإلمامو 

 ميا   ااالوب  ي اأ أن يااون م صاوما  مان اإلماامو   ()"من ماا  ولام ي ارف إماام هماواه ماا  ميتاة  اهلياة" (وَسَلَّمَ
: )عَلَيههِ السَّهلَامُ(  أبو اليدن مود  بن   فر اإلمامل وها ،(1)ألن األئمة يفظة الشرع والقوامون عليه ؛الرذائل والفوايش

يااا هاشااام  إن هلل علاا  الواااد يا تااين: يا ااة ظاااهرف ويا ااة باةوااة: ف،مااا الظاااهرف فالراداال واألوبيااا  واألئمااة  وأمااا "
   ، ويتضح هوا هوف الت بير الب غ  لألمام بصياغاته الدهيقة ألهواله(2)"فال قول الباةوة

ي أ أن ياون أفضل الواد ف  صفا  الامال: من ش اعة، وارم، وعفة، وصدق، وعدل، ومن  اإلمامف
ن عااعلمااه: فاااو يتلقاا  الم ااارف واألياااام اإللايااة و مياا  الم لومااا  أمااا   وب غااة تاادبير، وعقاال، ويامااة وخلااق

تبلااأ أعلاا  در اتااه،  -قدداايةالتاا  تداام  بااالقوف ال -اإلمااامماان هبلااه  إن هااوف اإللاااام عوااد  اإلمااامةريااق الوباا  أو 
وال تلقاين  فا  اال وها  وفا  اال يالاة با  توهاف فياون ف  صافا  وفداه القدداية علا  ادات داد لتلقا  الم لوماا 

يمتاااه بصاادق  اإلمااام، ف(3)إباااام باا م لاام، وتو لاا  فاا  وفدااه الم لمااا  امااا تو لاا  المرئيااا  فاا  الماار ف الصااافية، 
اهوالااه المتصاافة بالصااورف البياويااة المتووعااة الاارلت وبمختلااف التو اااا  اال تماعيااة، الديادااية، الديويااة، وال قائديااة 

  وغيرها
ومواا: ت ليه بإفواا  ماا داواث، إام إي ااد ماا أفوااث،  ،ت ليه عه و لمن مظاهر  فال ف ل من األف ال اليدوة 

نندا اُلقَ وننا ا  }:وهااو ياادل علاا  هااريتااه، هااال ت ااال  ا اُلَوالا و ماان موااااع ال ااروع ال رفاااو  ف  (4){ لَِّمنننا اُلْمُلننْل اُليَننُوَم  لا
المخاةبة الت  تدتلهم يضور المخاةأ لدت المتالم، وهو مان ةارف مخاةباة اهلل ت اال  ما  عباادث، ويباين مإال 

ا ذاديدي م"]م  ربه:  دعائه ف  ب ض ياال  السَّلَامُ()عَلَيهِ هول أب  عبد اهلل اليدين الب غ  لو داو هذا اليضور ا
إلاا  صابر  ": ثل دعاافا   )عَلَيههِ السَّهلَامُ(  علا  اإلماامذلا  هاول إلا   ، ويشاير"د  او د مان فقاد ، وماا الاذي فقاد مان و 

 فاا  الداافر مان أهاام الةاارق التا  داالااا األوبيااا  واألولياا  ، وعليااه فالاادعا علا  عااذاب  فاياف أصاابر علاا  فراها "

                                                           

(  ال تخلو األرض من هائم هلل بي ة أما ظاهرا  مشاورا  أو خائفا  مغمورا  لئ" )( ورد عن أمير الملموين عل  بن أب  ةالأ )ع
 2014، ملددة الوفد للمةبوعا ، 10ة ،األماميةعقائد تبةل ي ج اهلل وبيواته"  )وق  عن: الشيخ ميمد رضا المظفر، 

 (   65ص
    63ص ،وفده دابقال مصدرال( يوظر: 1)
     52ص ،2005 ،، دار الب غة للةباعة والوشر، بيرو 5، ةتزكية النفس وتهذيبها( إبراهيم األميو ، 2)
    66-65، صمصدر دابق، األماميةعقائد ( الشيخ ميمد رضا المظفر، 3)
   16اآلية/دورف غافر،  (4)
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 121 والتصوير االسالمي السَّلَامُ()عَلَيهِ بين مقوالت االمام علي ما مقاربة الصورة الفنية للفناء 

اهلل ت ااال ، والدااير إليااه وهااذث اليالااة هاا  غايااة  مااال الم اهاادين والمرتاضااين فاا  اليااق باااليق، وهااد إلاا   الفوااائ 
 اإلماامهاال إذ  الخاالق،إلا   البلغاا  خيار الدافرا  )عَلَيههِ السَّهلَامُ(  علا  اإلماامواان   (1)أدموث با)الدفر ف  الوفد بالوفد(

  (2)ير الملموين"مين عبادت  من عبادف  دي أاالمشتار باإرف عبادته: " )عَلَيهِ السَّلَامُ(هين ال ابدين
مان ال لام والتقاوت والشا اعة والاارم  أعلا  در اا  الامااليبلغاون  األئماة أواام بشار مإلواا ف  فقيد ال ترت

عان ماا ، مان الب غاة وهاوف الت بيار (3)وال فة و مي  األخ ق الفاضلة، ال يداويام أيد مان البشار فيماا اختصاوا باه
األوليا ، والملموين ، أي: بو ود األوبيا  و (4){ َربَِّها َوَأْشَرَقِت اأْلَْرُض ِبُنورِ } :هال ت ال  بام من االيداث، ييية

هاذث المقاماا  الشاامخة ال يتيقاق إال لمان ااان إلا   تبين أيوال ال ارفين أن الوصولول،رض اليداأ  بال المين 
ال باليياف الم ووية، له وور ياتدي به ف  متاها  الوفد، ودروأ ال ااد م اا  هله األهلية، ووفد هددية عامرف 

، ف،ن م رفة اهلل ت ال  ال "أو من اان ميتا عوا ف،يييواث بوا و  لوا له إماما  يادي بوور اإل ابة" :)عَلَيهِ السَّلَامُ(الصادق
موااالث علاا  خلقااه، فماان ر اا  إلاايام فقااد فاااه اهلل، وأإلاا   تيصاال إال عاان ةريااق األئمااة الم صااومين فاا،وام اإلدال 

ال هلا  وغارق فا  بياور اليا اأ وخاصااة  ممان اتصاف باال هاذث الصافا  )عَلَيههِ السَّهلَامُ(  علا  اإلمااموي اد   (5)وو اا، وا 
 اااو داايد البلغااا ف، ردااول اهلل اهلل بالواليااة، واختااارث لوصاارف ديوااه واتمااام، مداايرف لاااذا يباااث الب غااة والااوفد القددااية

ي اادثا يدتيضاار  )عَلَيهههِ السَّههلَامُ( علاا  اإلماااملوصااوص فالمات،ماال " ،الب غيااة هوياادف ال ضااوية فاا  وصوصااتتباادت الالااذي 
 ،ومن إم يودعاا ةاهته االبداعية الت  تاوفق باين ترااياأ التااوين ال اام للاوص ،ماووا  ال الم الخار   ف  ذهوه

ياادف عضااوية ه بو فلداافن إاام يدتيضاارث ذهويااا  فيا وماا ،أي بم واا  اوااه يتياادث عاان ت،ماال وادااتوةاق للواهاا  الخااار  
 وامااال بااه، التصااديق م رفتااه وامااال م رفتااه، الاادين أول":)عَلَيهههِ السَّههلَامُ( هااالإذ  (6)فاا  للوظاار"ياملااة للداللااة بشااال ال

 أواا صفة   ال لشاادف عوه؛ الصفا  وف  له اإلخ ص وامال له، اإلخ ص توييدث وامال توييدث، به التصديق
يدعا المتلق   ا  موةقي تدلد   "المات،مل لاذا القول ي د ، ف(7)الصفة" غير أوه موصوف   ال وشاادف الموصوف، غير

اليقااائق، فباواا  هوااا خصاالتان فويتااان فاا  الت بياار همااا: إلاا   تلقاا  الااا م ومااا ب اادث وصااوال  إلاا   فاا  لافااة وشااوق
اليفاااظ علاا  االيقااااع عباار التااارار والدااايما تااارار الالماااا  التاا  ااواا  اواصااار الااربة القويااة للم وااا  ماان  ااااة، 

                                                           

، دار اإلرشاد للةباعة والوشر والتوهي ، الو ف األشرف، بيرو ، 1،  ةالعرفان من مواهب الرحمنعبد األعل  الدبهواري،  (1)
       100-99، ص2016

ملددة اإلمام اليدين )ع( إلييا  تراث  -، دار الم روف4، ةشرح أدعية اإلمام أمير المؤمنين )ع(( باهر شريف القرش ، 2)
     90،ص2011،  الو ف األشرف ،أهل البي 

    63صمصدر دابق، ، األماميةعقائد ميمد رضا المظفر،  (3)
   70 /دورف الهمر، اآلية (4)
       359، 217مصدر دابق، ص، العرفان من مواهب الرحمنعبد األعل  الدبهواري،  (5)
، 2012، التميم  للوشر والتوهي ،  الو ف االشرف، 1ة ،إيماءة الهمس؛ دراسات نقدية تطبيقيةصباا عباد عووه،  (6)

  151-150، مصدر دابق، صنهج البالغة صوت الحقيقة... صباا عباد عووه، :وللمهيد ايضا  15-14ص
  6، ص2007ال رب ، بغداد، ، دار الاتاأ 1، ة1،عشرح نهج البالغة( ابن اب  اليديد الم تهل ، 7)
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 122 والتصوير االسالمي السَّلَامُ()عَلَيهِ بين مقوالت االمام علي ما مقاربة الصورة الفنية للفناء 

  والمتالمااااين ماااان ب ااااد وباااا  االداااا م، وترتداااام ، فاااااو داااايد البلغااااا(1)"الصااااوت  ماااان  اااااة إاويااااة إليقاااااعلوالماويااااة 
        ودهتاا وهوف ت بيرث لغهارف م رفته ؛متووعة البو  الفاريةالبياوية ال ثو ياا  بصور االرشادا  والت

 استش اده ..اخالقه والدته.. سيرته.. نسبه.. -

ب د عام ( ر أ 13)م ال م ةو ولد ي مةلأ بن هاشم وهو ابن عم الردول هو عل  بن أب  ةالأ بن عبد ال
َقْد } :اآليةوهرأ  ،وعود خرو ه يمله ردول اهلل فدلم المولود عليه، ()الا بةالفيل بإ إين عاما  واان مولدث ف  

 وأول  (3): "هد افليوا ب "(صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)فرد عليه ردول اهلل ،(2){َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنون  الَِّذيَن ُهْم ِفي َصاَلِتِهْم َخاِشُعون
اليدن مواا اوالدث  ، لم يتهوع علياا يت  توفي  عودثهو اته فاةمة الههرا  ديدف ودا  ال المين بو  ردول اهلل

وهال لام: "هد  ،)عَلَيهِ السَّلَامُ(عليا   (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)وافل الوب  ميمد  (4)الإوم الابرت وهيوأ الابرت يدن وأمواليدين وم
 ،(صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)عليا "  يت  صار  شخصيته اختصارا  لشخصية المرب  -من اختارث اهلل ل  عليام -أخذ 

تيل  بخصائص فريدف ومواهأ وش اعته وارمه وههدث وصبرث، فوودخة واةقة بشمائله وديرته وعبادته وعلمه 
  (5)فذف ومهايا ع يبة

رداول اهلل  اوةلق با " :)عَلَيهِ السَّلَامُ(هال  ،موعد بين الا بة ووليدها ف  تةايرها يوم الفتح المبين اان إمةاما 
عل  موابيه، إم وااض يت  أت  ب  الا بة،     إم هال ل : يا عل  اص د عل  مواب ، فص د   (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)

        ألااق صااومام األاباارلااو شاائ  ولاا  أفااق الدااما ، فصاا د    ، فلمااا واااض باا (وَسَههلَّمَ صَههلَّى اهلل عَلَيهههِ وآلههه )باا  ردااول اهلل
عل  يد اإلد م  ادع أول مظاهر التةاير ف قد ااو  فقال: أهذفه، فقذفته فتادر، وتردي  من فوق الا بة   " ف

مختوم ييوي ش ير يابدا  خوفا  من ولديه أن ي،ال من  راأ  ،ديد الههاد اان فقد   (6))عَلَيهِ السَّلَامُ(الوص  المرتض 
اااان أعبااد الواااد وأاإاارهم صاا ف ، و ملبدااا  واااان أخشاان الواااد ماا،ا    ،يددااا فيااه الداامن مااا شااب  ماان ة ااام هااة

وصوما  وموه ت لام الوااد صا ف الليال وم هماة األوراد وهياام الوافلاة وعواد ت،مال دعواتاه ومو اتاه و اد فيااا ت ظايم 
اااان ياادير يامااا  إداا ميا  خالصااا ، و   (7)أول ماان يفااظ و ماا  القاار ن وي ااد ،ضااوع والخشااوع ل هتااهاهلل داابياوه والخ

                                                           

  117، صمصدر دابق، ...نهج البالغة صوت الحقيقةصباا عباد عووه،  (1)
(  دخل  فاةمة بو  أدد أم اإلمام عل ))ُب د دعائاا "إو  ملموة ب  وبما  ا  به من عود  من ردل واتأ    ف،د،ل  بيق هذا  )عَلَيهِ السَّلَام

م موض  الشق، وبقائاا ف  البي  إ إة ،البي     وباذا المولود    الذي يالمو  ويلودو  بيديإه    "، إم دخل  ف   وف الا بة، إم الت
رادف اإللاية تايئ للواد ردوال  اريما  يتيدت عالم األوإان، وف  داخل البي  أيام ت،ال من ة ام ال وة  فف  خارع البي  ال تيق ااو  اإل

أمير المؤمنين علي بن أبي ااو  اإلرادف اإللاية هد هي،  للمصةف  خلي  أدار ظارث لألصوام موذ الليظة األول  للوالدف  )للمهيد يوظر: 
، دار الافيل للةباعة والوشر والتوهي ، ارب   في محراب مسجد الكوفة طالب حياة وسيرة من الوالدة في الكعبة المعظمة إلى الشهادة

 ( 38، 34، 48، ص2014المقددة، 
  2-1اآليتان/ دورف الملموون،  (2)
اما ورد ان   17-18، ص1993، ملددة الوور للمةبوعا ، بيرو ، 2، ةاالمام علي من المهد الى اللحدميمد ااظم القهويو ،  (3)

، مصدر دابق، ...أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حياة وسيرة من الوالدة في الكعبة الإ إين ب د عام الفيل ف  اتاأ ) والدته ال م ة
        (51-50ص

  30، ص2009،د   ،للمةبوعا  الت ارف دار ،األمين يدن:  وتخريج تيقيق ،اعيان الشيعة، ال امل  ( الديد ميدن األمين4)
        33، ص مصدر دابق، ...أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حياة وسيرة من الوالدة في الكعبة (5)
      39-38، صالمصدر الدابق وفده( 6)
، موشورا  ملددة األعلم  1، ةغزوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )ع( أو اشعة األنوار في فضل حيدر الكرار  فر وقدي "رث"،  (7)

     21-19، ص1992األعلم  للمةبوعا ، بيرو ، 



 |123 

 

 123 والتصوير االسالمي السَّلَامُ()عَلَيهِ بين مقوالت االمام علي ما مقاربة الصورة الفنية للفناء 

تميااه   (1)مشاارق الدولااة اإلداا مية ال يلااين وال يدااتلين ثبياادويقداام المااال بالدااوية، ويتياارع ماان أدواا  شاا   ورعااا ، 
وهااو دااود المياارومين الم اهااد المايااأ التقاا ،  (وَسَههلَّمَصَههلَّى اهلل عَلَيهههِ وآلههه   )فاااو المقاارأ ماان ردااول اهللبخصااائص شخصااية "

دااخ ، اااتم ظلمااه وهااار ، الهاهااد المفااار الااول  والاااريم الم ةااا  الالاماا  اضاا  ال ااادل القااوي، الشاا اع الفقيااهالق
صاودا  ر اال ذلا    لاه ميداودا م    شاامخا  اإلدا م  اا  يبقا لإلاه إال اهلل ميماد رداول اهلل(،  )الدقمه، من أ ل

فقاد   (2)"فااو ال يدااوم علا  اال ماا ابت اد عان الخاة المداتقيم؛ خاة الرداالة الميمدياة القاويم    أ الادويامن ةا 
 صور االوداوية والميبة وال دالة بين صفوف الواد عل  مختلف الةوائف واالديان، فقد اان م  وب  أ ملردم 

  ابوا هذث االمةاإلد م 
 المااان ملتصاقة هاذث الخصوصاية مواذ والدتاه ظاار غيارث و  دونمان باا  يها  عدف اختصبم اإلماممتاه ا
تربيته، ويراعيه ف  وومه ويقظته، وييمله عل  صدرث ويقاول: "هاذا أخا   يتول  (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)، فاان الوب والهمان

تاااااا شاااا اباا، وأوديوواصااااري، وصاااافي  ووصااااي ، وذخيرتاااا  واافاااا "، واااااان ييملااااه ويةااااوف بااااه  بااااال ماااااة و 
 (صَهلَّى اهلل عَلَيههِ وآلهه وَسَهلَّمَ    ) ه: "هاد علماتم موضا   مان رداول اهلل إار تل  التربية الرباوية بقولاإل   )عَلَيهِ السَّلَامُ(  وأشار(3)وف ا اا

 ه،اشااافااا  فر صااادرث، وياوفوااا  إلااا   بالقراباااة القريباااة والموهلاااة الخصيصاااة، وضااا و  فااا  ي ااارث وأواااا ولياااد، يضااامو 
ويمداااو   دااادث، ويشااامو  عرفاااه،    يدااال  باااه ةرياااق المااااارم وميادااان أخااا ق ال اااالم ليلاااه ووااااارث،    ويااا،مرو  

اإليماان، إلا   والتقادمإلا  اإلدا م  ومن بين تل  الخصاائص الفريادف والمواهاأ الفاذف شارف الدابق  (4)باالهتدا  به"
ال اشرف ااان دف ة وايدف  ييوما بلأ الوليد اإلد م  ، بل ولد ف يوم للشر  أو الوإوية )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل فليد ف  يياف 

خصوصاية  نإذ  هاذث ربيأ الاوي  وغرداة الوباوف )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل بالدعوف، فاان  (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)الوي  هد أمر الردول
والتو ااه ويااو اهلل،  اإوااا  الصاا ف فاا  يضااور القلااأ السَّههلَامُ()عَلَيهههِ إيماوااهخصوصااية عاان أمااا   (5)الهمااان الااذي ولااد فيااه

)عَلَيههِ  أ، " ااان علا  بان أبا  ةالاأاهلل بمقادار يضاور القلاإلا   ويماواا أن تاون ملإرف ف  صفا  البااةن والقارأ

ماوة اهلل التا  ا يضر وه  الص ف يتهلهل ويتلون، فياقال له: ما ل  يا أمير الملموين؟ فيقول:  ا  وه  أإذ السَّلَامُ(
  أدري أيدن أدا  ماا يملا  عرضاا عل  الدماوا  واألرض ف،بَّين أن ييملواا وأشفقن مواا ويملاا اإلودان، ف

ق ماان الباةاال، ورإتااه ماان المبااين  أبااين الياا اإلمااام -واهلل -أوااا" :عاان خصوصاايته هااائ    اإلمااامويتياادث   (6)"أم ال
أوااا الاااادي، أوااا الماتاادي، وأوااا أبااو اليتااام  والمدااااين وهوع "، "الموااذر وأوااا الاااادي     "،(وَسَههلَّمَصَههلَّى اهلل عَلَيهههِ وآلههه )ردااول اهلل
هاال لاا   برائيال: أن يفظااة علا  تفتخار علاا  الم ئااة لاام تاتاأ عليااه " :(صَههلَّى اهلل عَلَيههِ وآلهه وَسَههلَّمَ  )هااال الوبا بيوماا  " األرامال

ااال المااة  )*(مائاة المااة )عَلَيهههِ السَّههلَامُ(ألمياار الماالموين علا  باان أباا  ةالااأ ال ااايظ: إن وهاال  (7)خةيئاة موااذ صاايباث"
  (1)"من غيرث( -هة -ال رأ، )لم تادم  مواا ب،لف المة من ميادن ا م
                                                           

، ملددة ال ارف للمةبوعا ، اإلمام علي عليه السالم قيادته سيرته في ضوء المنهج التحليلي( ميمد يدين عل  الصغير، 1)
   348، ص2002بيرو ، 

         20-19ص، مصدر دابق، ...نهج البالغة صوت الحقيقة( صباا عباد عووه، 2)
      32-31ص، مصدر دابق، ...أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حياة وسيرة من الوالدة في الكعبة  (3)
شرا: عل  ميمد عل   ،190الخةبة ،1، ة4-1ع، نهج البالغة، خطب، رسائل، كالم، وصايا، عهود، حكم، ومواعظ( 4)

       361، ص2012دخيل، ال تبة الااظمية المقددة، 
      48، 33، صمصدر دابق، ...أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حياة وسيرة من الوالدة في الكعبة  (5)
     198ص ،مصدر دابق، تزكية النفس وتهذيبها( إبراهيم األميو ، 6)
      281، 138، 126، صمصدر دابق، ...أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حياة وسيرة من الوالدة في الكعبة  (7)
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 م ما  الاماااال  اإلوداااوية، وأهاام ةاارق الدااير، والداالو  يمإاالالااذي  ةاا ق الاادويا اتصااف بخصوصااية اماا
، امااا فاا  ةاا ق أوليااا  اهلل ة عاان الرذائاال، والتيليااة بالفضااائلفاا  ا تماااع التخلياااهلل ت ااال ، وتت لاا  أهميتااه إلاا  

مان  ،فةا ق الادويا: "غري غيري ال يا ة ل  في  هد ةلقتا  إ إاا ال ر  اة فيااا"  )عَلَيهِ السَّلَامُ(فقال لاات ال  للدويا، 
)والفواا  والإباا  علياه، إباا  فا  الريماة الوادا ة، التا  لام تاهل، وال تاهال، ويشاتد أفضل الدر ا  وأعل  المقاما 

ويت لا  ذلا  بوضاوا بقاول مقام التويياد، في باد اهلل،  لا  عظمتاه، يباا  لاه، ال لشاوق الوعاد، وال خاوف الوعياد(  
   (2)" ما رأي  شيئا  إال ورأي  اهلل هبله، وم ه":)عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلمام

 اإلمااامواالياديااث الوبويااة ب،يقيااة  اآليااا ورد ال ديااد ماان فقااد ايقيتااه باآليااا  واالياديااث الوبويااة مااا عاان ا
وخصاه بخصوصاية ارث اختا -عه و ل-البارئ  ن إوتةايرث من ال ر د؛ أي  تصور خصوصيته )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل 

ا }مااان ب ااادثلياااتم الرداااالة الداااماوية اإلدااا م  وادتخلصاااه لرداااول الهماااان والمااااان، ُُِانننْنوُا نْنننوَ     يْراينننْدوَأ  َأ يْ

ْ إاالو  َأ يْتامو نْوَ هْ َولَُو َكراهَ اُلَكنافاْروأ  ،()القر وياة اآلياا  ()  ال دياد مان المصاادرذاار و ، (3){باأَُفَواها اُم َويَأُبَى   
اهمياااة هاااذث الشخصاااية الفاااذف فااا  الم تمااا   بيوااا  اآلياااا  وااليادياااث فقاااد .التااا  ورد بااااا خصوصااايته االيادياااثو 

االد م ، لتادام ببوا  الفار االد م  ال قائدي بوا  دليم ومتواصل م  البو  القر وية والارلت الوبوياة؛ ليداتامل 
   ومت ددف م  ال همان وماان ،هذا الم تم  تو ااته بصورف ديوامياية م  روا ال صر

، وااو  ال ت،خذث ف  اة ق المة اليق لومة الئم، فقد ال ديد من اليروأ السَّلَامُ()عَلَيهِ عل  اإلمامخاض اما 
يتقاادم ااارار غياار فاارار شاا اع الفقاارا  والمدتضاا فين، فاااو ذ اواوقاااإلداا م  اااان ييااارأ فاا  داابيل وصاارف الم تماا 

                                                                                                                                                                                                 

، مصدر يياف وديرف من الوالدف   الالما  المئة الت  ذارها ال ايظ ذاار  ف  اتاأ )أمير الملموين عل  بن أب  ةالأ  )*(
 ( 347-343ص دابق،

      48ص، مصدر دابق، ...أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حياة وسيرة من الوالدة في الكعبة  (1)
       99، 26-24، صمصدر دابق ،العرفان من مواهب الرحمنعبد األعل  الدبهواري،  (2)
   32اآلية/دورف التوبة،  (3)
()   مصدر ، ...غزوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )ع(   فر وقدي "رث"،   -:ه  اآليا من المصادر الت  ذار

  16، صدابق
، 2008، دار الردول األارم )ص( ةباعة ووشر وتوهي ، بيرو ، 1، ةاإلنسانيةخليفة النبي )ص( ويوم رضا الصدر،  -

   244-243ص
، 2008، الايئة المصرية ال امة للاتاأ، القاهرف، 2، ةالكنز في المسائل الصوفيةاإلمام ص ا الدين الت او ،  -

  302ص
ملددة األعلم  للمةبوعا ، بيرو ، ، موشورا  1، ةبغية الطالب في معرفة علي بن أبي طالب )ع(يوود رمضان،  -

  427، 425-424 ،424 ،429، ص1993
  103، مصدر دابق، صاالمام علي من المهد الى اللحدميمد ااظم القهويو ،  -

مصدر ، ...غزوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )ع(   فر وقدي "رث"،   -: األياديثومن المصادر الت  ذار  
  49دابق، ص

، 259-258، 258-257، 148، 123، 320مصدر دابق، ص، خليفة النبي )ص( ويوم اإلنسانيةرضا الصدر،  -
264-265 ،297 ،300-301 ،304 ،320  

  73مصدر دابق، ص، األماميةعقائد الشيخ ميمد رضا المظفر،  -
()  دورف ، 7 اآلية/ دورف البيوة، 55اآلية/ لمائدفدورف ا ،58 اآلية/دورف يوود، ، 274اآلية/ دورف البقرفوذار:) اآليا من هذث

 ( 20اآلية/دورف يد  ،10-5/اآليا  االوداندورف  ،23 /اآلية الشورت
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الغاهوا   :هدامينإلا   الغاهوا  التا  شاار  باااتوقدام لروع صاور البةولاة، ليردم صورف من أ ،الم دار ب  تردد
المشاااهد الاااا، واااان فياااا  (صَههلَّى اهلل عَلَيهههِ وآلههه وَسَههلَّمَ )فقااد شاااد ماا  الردااول ،(صَههلَّى اهلل عَلَيهههِ وآلههه وَسَههلَّمَ )فاا  يياااف الردااول التاا  شااار  باااا

ياهاأ الخوادق، وه اة بادر الابارت، ياوم أياد، ياوم األمإال ) الفارد المقدم، واألدد الغالأ، ويامال لاوا  المدالمين،
يارأ  :)ها و ب د ادات مه الخ فاة  )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلمامالت  خاضاا اليروأ والقدم الإاو  يت لق ب يرأ خيبر( 

وة رداااول اهلل، وابقاااا  ااوااا  متصااالة ب،يياااا  دااا )عَلَيههههِ السَّهههلَامُ(علااا  اإلماااامن ييااااف إ ( الوااااروان، يااارأ صااافين ،ال مااال
ما عاوااث مان  اإلمامد مية بصورف صافية وقية اما ه  بهمن الردول ب  شوائأ وتيريف لاذا عاو  الشري ة اإل

خاوض ال دياد مان إلا   اإلماامب ض الفئا  التمرد وال صايان ومياولاة تهيياف ماا  اا  باه الاوي ، وعلياه اضاةر 
 الم ار  أل ل ابقا  المة اهلل ه  ال ليا 

ة ماان ال ااااد والب غااة والااوعظ راماال ب ااد ريلااة شاااهفااه األيتااام واألعاان هااذا ال ااالم تااار  خل اإلمااامرياال  
صَهلَّى اهلل عَلَيههِ وآلهه    )وهاد ذاار رداول اهلل وهو يقاف باين يادي اهلل دابياوه متو ااا  للصا ف، ،شق  االشقيا واإلرشاد عل  يد أ

وذاار فضال شاار  اهلل بالبراة والريمة، والمغفارف "أياا الواد؛ أوه هد اهبل إليام شار :ف  ايدت خةبه هائ    (وَسَلَّمَ
إم با ، فقل : يا ردول اهلل ما يباي ؟  هال: يا عل ؛ أبا  لما يدتيل مو  ف  هذا الشار، ا،و  با  رمضان، 

وأواا  تريااد أن تصاال  وهااد اوب ااث أشااق  األولااين واآلخاارين، شااقيق عاااهر واهااة صااالح يضاارب  ضااربة علاا  رأداا ، 
: فاا  داا مة ماان ديواا   (صَههلَّى اهلل عَلَيهههِ وآلههه وَسَههلَّمَ): يااا ردااول اهلل وذلاا  فاا  داا مة ماان ديواا ؛ هااالفيخضاأ باااا لييتاا  فقلاا 

   (1)"هل : هذا من مواةن البشرت والشار
هااد وفااد، فاايمن وفاادوا علاا  و ( ماان شااار رمضااان، 19ليلااة) الاوفااة ()الماارادياباان مل اام  اإلمااامهاتاال  دخاال

  فياا الوظار، وهاال فا  هادو : "ماا ييابد أشاقاها" اإلمامأمير الملموين، لي،خذ عةا ث فما امتد  يدث يت  أم ن 
 هال له: إم 

 عذيري من خليلي من مراد  ُأريد حياته ويريد قتلي 
  وهبااال (2)هااال: ال؛ فمااان يقتلواا ؟ إاام هااال: هاااذا واهلل هاااتل  ال ميالاااة  هلوااا: يااا أميااار الماالموين أفااا  تقتلااه  

 )عَلَيهِ السَّلَامُ(هال  خرو ه من دارث ت لق مئهرث بالباأ
 أشدددددددددددد حيازيمدددددددددد  للمدددددددددددوت

 

 فددددددددددددددددد ن المدددددددددددددددددوت القيكدددددددددددددددددا 
 

 وال تجددددددددددددزع مددددددددددددن المددددددددددددوت
 

 ا حدددددددددددددددددددددددددددددل بناديكددددددددددددددددددددددددددددداإذ 
 

 وال تغتددددددددددددددددددددددددر بالدددددددددددددددددددددددددهر
 

ن كدددددددددددددددددددددددددددان يواتيكدددددددددددددددددددددددددددا   وا 
 

 كمدددددددددددددا أضدددددددددددددحك  الددددددددددددددهر
 

  كددددددددددددددددذا  الدددددددددددددددددهر يبكيكددددددددددددددددا 
 

وة يدبح اهلل ويابرث ويقدده، واان ،ذإم وهل من الم نإذ ف المد دإل   ان الف رإذ خرع م   اإلماموأن 
الَةَ تَُنَ ى َعنا اُلَُُحَشاء َواُلْمنَكرا }:يتفقد الوائمين بالمد د وهو يردد الص ف يريمام اهلل إم يتلو ، (3){إاأو الصو

                                                           

   282مصدر دابق، ص، خليفة النبي )ص( ويوم اإلنسانيةرضا الصدر،  (1)
()  عل  اإلمام هتل عليه فشرة  ةلباا للهواع ،التميم  األصبأ بو  ادماا هاةامالذي عشق امرأف من الخوارع من تيم الرباأ 

،صدهاا إ إة  الف درهم، وهتل ف بن م الد وم اما شبيأ بن بيرف، وردان ادمه ليداعدث أهلاا من ر ل وأردل  )عَلَيهِ السَّلَامُ(
-325، ص، مصدر دابقاالمام علي من المهد الى اللحد، وعبدا وهيوة) ارية(  )للمهيد يوظر: ميمد ااظم القهويو ، عل 
326  ) 

  216دابق، صمصدر ، ...أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حياة وسيرة من الوالدة في الكعبة  (2)
  45اآلية/دورف ال وابو ،  (3)
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هل ألواا وومة الشيةان وأعل  و اه ليخف  ديفه فوصيه ان يغير وومه  ا  ابن مل م واان وائمإل   يت  وصل
"لقد همم  بش    تااد الدموا  ان يتفةرن موه   ولو شئ  ألوب،ت  بما تي  إياب " إم  الوار إم هال له:

 (2)إم هرأ من دورف األوبيا  إيدت عشرف  ية، إم ضربه ابن مل م من الصف عل  هروه بديفه ف،صابه ،(1)تراه
إم هتف  برئيل بشاادته بصو  يدم ه اهل  "وعد اهلل وردوله    هذا ما: "فه  ورأ الا بةاإلمامهال بدل الت،لم 

 ميمد تادم  واهلل اراان الادت واوةمد  واهلل و وم الدما  واع م التق    هاتل ابن عمهائ  : " الدما  واالرض
اشتد الباا  ف   اإلماملما ضرأ   (3)المصةف  هتل الوص  الم تب  هتل عل  المرتض    هتله اشق  االشقيا "

إواا واهلل ال وة  "مدتود م صوأ الرأد ب مامة صفرا  وهف دمه وأصفر و اه وهو يقول:  اإلمامموهله واان 
وهال متيدإا  م  ابوته: رأي  ردول اهلل هد وهل ف  اتيبة من الم ئاة من الدما  وم ه  م  من األوبيا     وهد 

ر إلياا ب،بوية دار أرضاا رضوان اهلل ودقفاا عفو اهلل    ظا،و  أو ،ال وةإل   اهلل ليهفوا روا أبي أيدهوا بردول 
ربه هال لليدين: يا يدين، أبصروا ضارب ، أة موث من ة ام ، وأدقوث من وب د ض  (4)"   باباا المد 

صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله ) تمإلوا به فإو  دم   ردول اهللشراب ، فإن أوا عش  ف،وا أول  بيق ، وأن م  فاضربوث ضربة، وال

صَلَّى )غال ف  افو  فإو  دم   ردول اهللال ت يقول: "إياام والمإلة ولو بالالأ ال قور"  يا يدن، إن أوا م    (وَسَلَّمَ

بن  اليدن اإلماموهال   (5))عَلَيهِ السَّلَامُ(  ووةق ب  إله إال اهلل يت  هبضيقول: ال تغالوا ف  األافان   (اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ
وف    (6)هبض مود "لة أدري ب يد ، وليلة : "هتل ليلة أوهل القر ن، ولي-ابيهوهو يخةأ ويذار مواهأ  -عل  
واان يصل  من  لود وال هال يوص  أهل بيته يت  ةلوع  ،اإلمامهدم  إل   وهل الدم( من رمضان 20ليلة)
"اياا الواد ادالوو  هبل ان تفقدوو ، وخففوا دلالام لمصيبة  ن للواد بالدخول إم هال:إذوعود الصبح  الف ر
إم ةلأ اللبن فشرأ وذار هاتله فةلأ من ولديه أن يدقوث مإل ما شرأ فيمل إليه فشرأ  وف   ،(7)" امامام
خوضا  تقولون هتل امير الملموين    فدخل الواد ف،مرهم ن رمضان  م  أهل بيته وهال لام: ( م21ليلة )

يقول:  (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)ألو  دم   ردول اهللف  عل  وفد  لاو  واهلل ما تخو " :)عَلَيهِ السَّلَامُ(هالاما   ووااهم وأوصاهم
فيديل دماا يت  تخضأ لييت ، ياون صايباا أشقاها اما اان  -رأدهإل   وأشار -إو  دتاضرأ ضربة هاهوا
ليلة  (19ليلة)ها ف  شار رمضان 40ف  دوة  )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلمام ضرأهد و   (8)"عاهر الواهة أشق  إمود

   (9)"ها170ث الشريف هارون الرشيد دوة وأول من عمر هبر (، 21ليلة ل م ة ليلة) ادتشاد، و األرب ا 

                                                           

  326-324، مصدر دابق، صاالمام علي من المهد الى اللحدميمد ااظم القهويو ،  (1)
      223مصدر دابق، ص، ...أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حياة وسيرة من الوالدة في الكعبة (2)
  328-327، مصدر دابق، صاالمام علي من المهد الى اللحدميمد ااظم القهويو ،  (3)
     192-191مصدر دابق، ص، ...غزوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )ع(   فر وقدي "رث"،  (4)
      234، 223مصدر دابق، ص، ...أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حياة وسيرة من الوالدة في الكعبة (5)
   278مصدر دابق، ص، خليفة النبي )ص( ويوم اإلنسانيةرضا الصدر،  (6)
  335، مصدر دابق، صاالمام علي من المهد الى اللحدميمد ااظم القهويو ،  (7)
      212، 194-193صمصدر دابق، ، ...أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حياة وسيرة من الوالدة في الكعبة  (8)
    50، 48، ص2009، 1ط، أردو -فارسي -إنكليزي -قبس من سيرة المعصومين عربيميدن األمين،  (9)
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 )عَلَيهِ السَّلَامُ(بن ابي طالب علي اإلمامالخصائص االدبية والبالغية آلليات المقول لدى  -

يتول  الةرف االول، إذ ان عملية التواصل تتم باللغة لوقل الم لوما  واالخبار بين مردل ومردل اليه، 
امداد الةرف الإاو  بم رفة لم يان يتوفر علياا من هبل، أي ال تتم عملية التواصل دون ايصال ش   

لمخاةأ، دوا  ااان ذل  دت افالخةاأ المردل يتمإل بالت،إير الو داو  والدلوا  الذي يولدث ل، أللمخاة  
   (1)غير مقصود، مإ )االهتواع، الرهبة، الشفقة   ( مقصودا  ام

، فقد ادتاخدم  الصورف البياوية الب غية إلإارف (2)الدام إل   فالب غة تبليأ الم و  وايصال ي ة المتالم
الخةبا  بالم اه والتشبيه واالدت ارف والتمإيل والاواية؛  ايقاظ و داوام وخيالام، فادت اوواعاةفة المردل اليام و 

ف   مي  اهواله وف اله  )عَلَيهِ السَّلَامُ(مام عل ترتدم الصورف الب غية لإل، لإليصال الم و  وهيادف الت،إير بالماخاة أ
تتمإل بذهن المدتم  والقارئ بصورف فوية متماداة، وبايئة عضوية مويدف، وملتلفة  يوارية ب، مل صورف

فقد خبر دروأ الت بير وتمرد االدلوأ، ومتووعة المضمون يتلقاها الماخاةأ بي ة ااملة غير هابلة للمداولة، 
الهواع، يت  لم يقف ايصال ن ال بارا  والم او  تتبادل االدوار ف  الت،إير وابفوون المراوية بين الم او  يت  أ
مقصد ، لم ال ة صورث الب غية بقدرته عل  االفاام والتيليل والت،ويل لفرض مبتغاث عائقا  امام  مالية الت بير
فإووا يين ودتقرئ ا مه، " ،له دما  فوية خاصة )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلمام، فا م صورته دون ةمد ال واوأ الفوية

دياولو يا، هد اختلف  )عَلَيهِ السَّلَامُ(ا مه ووتلبث عود اوه الدالال ، وووظر ف  فيوت ال بارا ، و دوودتوةق بياوه، 
فمن ابره ، (3)فاو لم ترهبه اليرأ، وذل  دليل ايماوه، وهو لم يغضأ إال  أل ل اهلل دبياوه" عن من دواث
الذي ذم المتالفين الاريم ووب  اإلد م  بالقر نوالب د عن التالف مت،إرا   الةبي ةدلوبية خصائصه األ

 اإلمامف ود ت،ملوا الما   ،(5)وموه ت لم الواد الخةابة والاتابةالفصاية بفاو ديد البلغا   ،(4)والمتشدهين
فاهتمام  إن اان اهلل هد تافل بالرهق " )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلمامالذي يا د ممن ادتق  من ب غة  )عَلَيهِ السَّلَامُ(الصادق

ن اان الرهق مقدوما فاليرص لم ا؟ذالم ن اان اليداأ يقا فال م  لمذاوا  ن اان الإواأ عود اهلل يقا ذاا؟ وا  ا؟ وا 
ن اان الخلف من اهلل عه و ل يقا فالبخل لمذافالادل لم ااو  الدويا فاوية فالةم،ويوة إلياا وان  ا؟ذاا؟ وا 

اليقيقة االلاية وه  البيث عن إل   والمدتم  لي  له يتدا ل ليصل، و دث يلق  الي ة عل  القارئ (6)"ا؟ذالم

                                                           

الدار البيضا ، -، المراه الإقاف  ال رب 1، ةالمظاهر اللغوية للحجاج؛ مدخل الى الحجاجيات اللسانية( رشيد الراض ، 1)
    28، 22-21، ص2014المغرأ، 

اع مفاومه وم االتهوهو  ه  من اتاأ، اليالغة العربية في ضوء البالغة الجديدة)اوالِحجاج(، عبداهلل صولة( 2) درادا  ؛ )الي   
، اربد، عالم الاتأ اليديث للوشر والتوهي  اعداد: يافظ ادماعيل  علوي،،1ة، 1ع، وظرية وتةبيقية ف  الب غة ال ديدف(

   39، ص2010
         98، صمصدر دابق، ...نهج البالغة صوت الحقيقة( صباا عباد عووه، 3)
         462، 460، ص1965، القاهرف، دار الم ارف، 1ع، الخطابة في صدر االسالم، ميمد ةاهر درويش( 4)
     18، صمصدر دابق، ...غزوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )ع(   فر وقدي "رث"،  (5)
    12ص ،، إصدارا  ال تبة اليديوية المقددة، هدم اإلع م، ش بة الوشر2، ةتقرأني قراءة سطحيةال ( دام   واد ااظم، 6)
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إوام " :اهلل دبياوه ف  ال ش   وف له، فاو ممن ت لم وورث من ديد البلغا  الخةابة والفصاية الذي و دث يقول
، وأيام م دودف والمو  ي،ت  بغتة، من يهرع خيرا ييصد غبةة ومن يهرع شرا ييصد ودامة ،ف    ال مقبوضة

ير ف، ت ":هولهو  "،من أعة  خيرا فاهلل أعةاث ومن وه  شرا فاهلل وهاث يرا التوبة  اغترار، وةاول الت دويف  ي  ،خ 
ون را اد  ت  ل عل  اهلل  ه ل ا ة، واإلصرار عل  الذوأ  أْمٌن ل م ار اهلل، وال ي ،م نا م ار  اهلل إ ال  القوم الخ  وهد   (1)"واالع 

وأدماها )واج الب غة( إيماوا  موه ب،ن هذا  )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلمامها( وصوص 406)  ف م  الشريف الرض  المتو 
مشرع  )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلماماان إذ الدفر الخالد هو واج للبيان والم او  والبدي  يفيد موه ة أ ال ربية، 

وموه أخذ  هواويواا وعل  أمإلته يذا ال هائل ظار ماووواا،  ردها وموش، الب غة ومولدها وموهالفصاية ومو 
   (2)خةيأ وبا مه ادت ان ال واعظ بليأ

اال ان  )عَلَيههِ السَّهلَامُ(  علا  اإلمامومما هاد ا مه يدوا  و ماال  وهوف وه ، صياغة تل  الصور البياوية الت  ي،ب  
يضمواا خةبه، فتب ث الخيال وتهيد مان وه اه علا  الوفاود، فتااون لااا هاوف اقاوف الداير ترفا  م ووياا  الرعياة، 

ت  لماوا "و  :ف  يق القار ن الااريم )عَلَيهِ السَّلَامُ( هقولا ،(3)وت يش اياديدام وعهائمام وتبث فيام اوامن القوف والش اعة
وفياد مان هولاه   (4)واه شافا  الصادور"ه ربيا  القلاوأ، وادتشافوا بواورث فإواإوت فقااوا فياه فالقار ن ف،واه أيدان الياديث، 

ا اوااا ورغااأ بداا مة أوفدااوا وداا ادتاا، ف ليوااا أن ودااتفيد ماان القاار ن إذ البليااأ ذو الصااورف الفويااة الت بيريااة الدهيقااة 
     واألياديث  

فصاح الوااد ب اد يلدوفا  مفارا  ف  خةابتاه، وااان أف  ب غته، ف إماما   )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلماموباذا فقد اان 
، ا مه اله عل  مدتوت عال  من الب غة والقوف، له ذوق خاص ف  اختيار االلفاظ، الت  (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)ردول اهلل

قويااة، وال بااارا  الضااخمة التاا  يافصااح بوالهااا عاان ماادلولاا، وهااو  ااد هاادير ان ييشااد  يشااا  ماان الالمااا  ال هلااة ال
   (5)تإير ف  دما  الخيال صورا  رائ ة

ها فا  فوصوص واج الب غة وإيقة أدبية مصوغة فوية، ومرتبة فاريا اتدم  بخصائص ا مية لام و اد"
عااال  المقااام، عميااق الغااور، ب يااد الدااوام، غريااأ الدااير، ال يقااوت علاا   )عَلَيهههِ السَّههلَامُ(ن ا مااهإإذ     ااا م اآلخاارين،

أ مداال  اامدايرته األدبا  وال لما ، فاو هول ومإل، وهيم ويقائق، وع ائأ، دل  أداليأ البيان فااوفرد بااا، ور 

                                                           

    13صمصدر دابق، ، ال تقرأني قراءة سطحية( دام   واد ااظم، 1)
د  ،  ، الدار االد مية للةباعة والوشر والتوهي ،4-1ع، تيقيق: الشيخ ميمد عبدث، مقدمة نهج البالغة للشريف الرضي( 2)

   11ص
عالم الاتأ اليديث للوشر ، 1، ةحجاجية الصورة في الخطابة السياسية لدى االمام علي رضي اهلل عنه، امال الهماو  (3)

  165، ص2012، عمان، والتوهي 
  186، صمصدر دابق، 108الخةبة، 4-1، جنهج البالغة؛ خطب، رسائل، كالم، وصايا، عهود، حكم، ومواعظ (4)
         362مصدر دابق، ص، الخطابة في صدر االسالم، ةاهر درويشميمد ( 5)
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همة، وصار يديإه ختار الالم ب واية رباوية، وأودع اللفظ إيما ف روياوية، فبا  ا مه هيمة و االدياق فت،لق فياا، 
فا مااه فاا  الياارأ  والتهمااه القااائلون رليااة، ي ااة، ولاام تقااو هاارائح المباادعين علاا  م اراتااه فاتخااذث المباادعون دالااة،

  (1)والدلم يوبإق موه اوبإاق اليقين"
ادتق  البلغا  فوون  ، وموه()دلوبية()خصائص أدبية ب غية متووعة البو  واأللوان األ )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  ولإلمام
 بداع، ومن هذث الخصائص وذار مواا: الب غة واإل

 االيجاز د جة المثل(إلى  التكثيف الكالمي)يرتقي .1

الا م )االي ااه(  من الخةبا  المارف الذين برعوا ف  ال شا  ، وموااا التاإياف )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلماميا د 
إذ   (2)واالةالة، فدلم ف  االي اه من التقصير، وف  االةالة من االدااأ والتاإير، وتقدم الواد  مي ا  ف  ذلا 

و"ياين تااون الالماة مختاارف ب واياة، فيالدي التياام و ودهاا باالتاإيف الادالل   الالماة ب واياة )عَلَيههِ السَّهلَامُ(  اإلمااميختار 
 اإلمااامي اااه والتاإياف فاا  ااا م ، وداابأ اإل(3)الوظاائف، وهااذا مااا ألفوااث فاا  اليااديث الشاريف"م وا  فويااا  مقصااود 

فاامياااه لااادت مداااتوت المإااال فييقاااق خةاباااه وظيفاااة اإلااا   فقاااد "ااااان الت بيااار عوااادث يتاااااإف ليرتقااا  )عَلَيههههِ السَّهههلَامُ(علااا 
هد "أوتج عبارف لغوية ماإفة ماتهف بالدال والمدلول م ا ، والما تاإف  ال بارف الماا  )عَلَيهِ السَّلَامُ(، فاان ا مه(4)المتلق "

  (5)ااو  الويدف ال ضوية ه  الومضة الداللية    وذهأ الا م لياون مإ   أو يامة"
ييااوي م واا  اامال وشااامل أي اافااة ومافوفااة،  - ملااة هصاايرف م بارف-ماان م وا  ماإااف ماااون فاإلي ااه 

ومان ادعيتاه التا  تياوي   وهذا ما داوذارث بفياوت صاورث الب غياة بصاورف عاماة والماواعظ والياام بصاورف خاصاة
اال ذواأ ياورث "اللاام إوا  أداتغفر  ل، "وأواا الاذي أفوا  الاذووأ عمارث"، "وال تفوا  خاهائن مواهبا  الاو م"[االي اه: 

"اللاااام إوااا  أدااا،ل  ياااا رأ ، اليماااد هلل الاااذي خلقواا  ف،يدااان خلقااا ، وصاااورو  ف،يدااان صااورت " ،األدااقام والفواااا "
  (1)"الدويا يلم اآلخرف يقظة، ووين بيواما أضغاث أي م"هال: اما   (6)]األرواا الفاوية، ورأ األ داد البالية"

                                                           

         164، صمصدر دابق، ...نهج البالغة صوت الحقيقة( صباا عباد عووه، 1)
() واوما ااتف  الااتاأ بخصائصه الشخصية الهماوية اال ب ضاا لم ت د البايإة اتاأ ميدد يذار الخصائص االدبية الب غية ،

ارث ب والمااوية وية، اضافة ال  ذار ب ض امااواته الخارهة ل لم الغيأ، واالياديث الوب اآليا الخاصة بوالدته، وخصائص ذ 
ولاذا ارت،  البايإة ان تقوم بدرادة ادتة عية ل مي  الاتأ)الب غية والخةابية( الت  ر    الياا ب،ةرويتاا؛ لتتمان من 

  تم ذارها  بمتن البيث اليال  خصائص إمانال  يخدم موضوع درادتاا، فتوصل  تيديد الخصائص االدبية والب غية وبما 

      165 -164، صمصدر دابق، حجاجية الصورة في الخطابة السياسية لدى االمام...، امال الهماو  (2)
  42، صمصدر دابق، في لغة الحديث الشريف الغياالداء البصباا عباد عووه،  (3)
  110، صمصدر دابق، ...نهج البالغة صوت الحقيقة( صباا عباد عووه، 4)
نهج  ،صباا عباد عووه :لمهيد يوظرو   19، صمصدر دابق، ايماءة الهمس؛ دراسات تطبيقية( صباا عباد عووه، 5)

 155   ، صالبالغة صوت الحقيقة
     302، 293، 109، 62، 59، صدابقمصدر ، شرح أدعية اإلمام أمير المؤمنين )ع(( باهر شريف القرش ، 6)
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ماا شااا  فا  الياق "ت بيرا  يلاد رليته ت اث اليق عن ةرياق الاواياة أيضاا  الم ضادف بالت دايد  ادت مل
أي لم ياتم بالفتن المييةة باإلد م، واوما ايهوه الب د الديو  الذي يصل لآلخرين، وهد لهم ةريق  ،(2)"ها تا أاري   ذْ ما 

هااو بااذل  ياادمج بااين فقااد   اال اليااق شاايئا  م داادا  ماااإ  للرليااا و  ،(3)اليااق بيومااا لااهم الفريااق الإاااو  ةريااق الباةاال
  بتفاصايل تراياها  فارياا و اادا  عقلياا للمداالويادف ال ضاوية فا  ا ماه، وها  تتةلاأ " و دإذ   صورتين  هئيتين
ل ويدف التلوين الش وري الت  تلق  بتتاب  الصور علا  الموشائ، وهذا ما ياف       خدمة القصدإل   القول وتةوي ه

يضايا  للموضوع وهيادف ف  الدب  عود   ا مهف    )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلمامإال إووا لم و د لتدلدل الصور إال خدمة وا 
 هاة باين اختياار اللفاظ   فال (4)مود م يفصح عن هدرف م رفية خارهة، ودربة بياوية عالية وخبارف لغوياة مبدعاة الٌ 

إلاا   تتةلااأ  ااادا  عقليااا ، إضااافةبشااال ماإااف ودم ااه فاا  الدااياق واوتمائااه للفااارف ومداااعدته فاا  إيصااال الداللااة 
)م موعاة ، وو و  باألخيرواصتإل   لذا تيول ا مه ،)عَلَيهِ السَّلَامُ(اإلماموية اما ه  اليال ف  ا م مواهشة فارف او 

والقةاعااا  المتبادلاااة باااين الوصااوص اليالياااة فااا  الاااوص  واالدتشااااادا التضااميوا ( التااا  تتمإااال فاا  اإليااااال  
، يقااول )اباان خلاادون(: "مللااف الااا م هااو االبوااا  أو الوداااع، والصااورف الذهويااة الموةقيااة، االقلااأ الااذي (5)الااماال

   )عَلَيهِ السَّلَامُ(اإلمامبق عل  ال بارا  الماإفة بوصوص ، وهذا ما يوة(6)يبو  فيه، أو المووال الذي يودج عليه"
االي اااه ملااادا  فياااا علاا   اإلمااامفااا   ملااة ادااتخدم فياااا ، (7)"خااالق الخلااق ومفويااه"يقااول:  وماان دعائااه

التوييد من  ااة، وتوهياه الخاالق مان الصافا  ال رضاية المادياة التا  تتصاف بااا مخلوهاتاه القابلاة للاهوال والفواا  
لاوفٌ اما يقاول: "  من  اة إاوية ،   وت هيو  باالغرور، ال ت ادوم ، خضارفٌ  فاإو  أاياذر ام الاداويا ف،وااا يا فا  بالشااوا   يا

لااااا و اااذباا للوااااد، ا، أي اواااه يياااذروا الااادويا رغااام  م(8)"لاااٌة، وافااادٌف، بائااادفٌ هائ ف   تاا،   يائ لاااةٌ  منااااا، وال تاااال رتا يب
ام، وعادم دوام و مااا، وها  متغيارف، ال بالما  مو هف ت بر عان اال مخاةرهاا ااالتغرير أي خاداع الوااد واضا ل

  االدااأإل   ياا دون اليا ةفا  مضامين مو هف توم عن عبقرية واياةة ملق هالاة، ،فاويةبقا  لاا، 
                                                                                                                                                                                                 

  2177، صمصدر دابق (،737اليامة)، 20،عشرح نهج البالغة( ابن اب  اليديد الم تهل ، 1)
  32، صمصدر دابق، 108الخةبة، 4-1، جنهج البالغة؛ خطب، رسائل، كالم، وصايا، عهود، حكم، ومواعظ (2)
     32ص ،المصدر الدابق وفده( 3)
         110، 107، صمصدر دابق، ...نهج البالغة صوت الحقيقة( صباا عباد عووه، 4)
-259ص ،2010، دار هومة للةباعة والوشر والتوهي ، ال هائر، 2ة، االدبي نظرية النصياوظر: عبد المل  مرتاض، ( 5)

  113ص ،صوت الحقيقة نهج البالغةعن: صباا عباد عووه،  اهتباد فارف وص وق     260
         1105ص، 1967وشر ماتبة المدردة ودار الاتاأ اللبواو ، بيرو ،  ،المقدمة، عبد الريمن بن ميمد ابن خلدون( 6)
     28، صمصدر دابق، شرح أدعية اإلمام أمير المؤمنين )ع(( باهر شريف القرش ، 7)
     187-186، صمصدر دابق، 4-1، جنهج البالغة؛ خطب، رسائل، كالم، وصايا، عهود، حكم، ومواعظ( 8)
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 :اإلماميبين ب ض خصائص التاإيف الا م )االي اه(، بيام  اآلت  (26الشال)و 
 

 الوظيفة والموهف المضمونصيرورف  بوا  ال ملة اليامة
"مااااااان أبااااااادت صااااااافيته 

 (1)لليق هل "
 داللياا   ماإاف  مل  بوا 
 تمإيلياة ادت ارف صورف+ 

 وتصلح أيضا  
   اواية عن صفة صورف

مإال إلا   متااملة داللياة أفضا 
 يوف  لال همان وماان

 الاااااااااااوعظ واإلرشااااااااااااد /الوظيفاااااااااااة
التيااااذير ماااان ال ااااار  /والموهااااف
 علااااااا  يدااااااااأ الياااااااق بالاااااااذوأ
 فمصيرث الا   االبدي )اهلل(؛

 داللياا   ماإاف  مل  بوا  (2)"الومام  در الشر"
   تشبيه بليأ + صورف

مإاال إلاا   متااملااة دالليااا أفضاا 
 وماانيوف  لال همان 

 واإلرشااااااااااااد الاااااااااااوعظ /الوظيفاااااااااااة
موهاااف/ التيااااذير ماااان الومااااام، وال

الشاار واإااارف إلا   ر ماالدألواه  داا
 الفتن

 ا  دالليا ماإاف  مل  بوا  (3)"اف  باأل ل ياردا "
  ادت ارف ماوية صورف+ 

 مإاالإلاا   أفضاا  دالليااا متااملااة
 وماان همان لال يوف 

 الاااااااااااوعظ واإلرشااااااااااااد /الوظيفاااااااااااة
   /والموهف

، إلااا   "بااائد الاااهادا  الم ااااد 
" ال ادوانا عل  ال باد 
(4) 

داللياا   ماإاف  مل  بوا 
+ صاااورف تشااابيه ضااامو  

   و ه الشبه االعتبار

مإاال إلاا   متااملااة دالليااا أفضاا 
 يوف  لال همان وماان

واإلرشااااااااااااد  الوظيفاااااااااااة/ الاااااااااااوعظ
والموهاااف/ التياااذير مااان الت ااادي 

 عل  يقوق الواد
 
 

 تساير كل زمان ومكان ومتجددة مع كل عصر( الصيرورة)تتميز كلماته ب نها .2

يدتيضاار ألفاظااه ماان القاار ن الاااريم،  )عَلَيهههِ السَّههلَامُ( اإلمااام" ألن الهمااان والماااان؛ )عَلَيهههِ السَّههلَامُ( اإلماااميداااير هااول 
وماااا  اإلماااام رعلاواااه ال يخااا ،ياضااار فاااالتلوين الشااا وري عااان ويااادف الاااوص، فااااو لااام يضااامن وصاااه اآلياااة القر وياااة وا 

االمااار الاااذي ي  ااال الاااوص يخلاااو مااان االهتبااااد اليرفااا  وياتفااا  باهتبااااد  ،يدااات لأ م واهاااا ويمضااا  فااا  ا ماااه
مداتوت المإال الاذي يصالح لاال إلا   عباارف ماإفاة داللياا، ترتقا  مقاصادتباين لو د الموعظة واإلرشااد ف    الم و 

وقةاة مصايبة فا  وصاوص االخارين إلا   "اواه هاد ارتقا  )عَلَيههِ السَّهلَامُ(  اإلمااموالدليل عل  تيي اه اا م  ،(5)"همان وماان

                                                           

     647، صمصدر دابق ،188اليامة، 4، جنهج البالغة؛ خطب، رسائل، كالم، وصايا، عهود، حكم، ومواعظ (1)
   2181، ص، مصدر دابق912اليامة، 20، عشرح نهج البالغة( ابن اب  اليديد الم تهل ، 2)
     679، صمصدر دابق، 4-1، جومواعظنهج البالغة؛ خطب، رسائل، كالم، وصايا، عهود، حكم، ( 3)
     654، صالمصدر الدابق وفده( 4)
         153-152، 144-142، صمصدر دابق، ...نهج البالغة صوت الحقيقة( صباا عباد عووه، 5)

 (26شال)
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يااين ياقت اابد لياااون موااارا  فاا  فضااا  الااوص الموقااول اليااه    فياتدااأ ااتواااهث المااوف  باالهتباااد والتضاامين وهااو 
" مااويااة اقولااه:-هماويااةايقاعيااة بصاايرورف  (1)صااالح لااال همااان وماااان" باار  وأهاالَّ االعتبااار  "مااا ااإاار ال  

ان ، أي (2)
 ايقاعياةهذث ال ملاة صاالية لاال هماان ومااان بصايرورف  نإذ، لآلخرف هلة ون ملين بالدويا ويظال بر اإيرف، والمت 

، وعلا  هاذا (3)"فياا مان ت اهه بالبقاا ، وهاار عباادث بالفواا "اقولاه:  ،غير متواهية، لص ا اوةباهاا عبر ال صاور
المياادودف ليداا  إابتااة، فااإن ااال شاا   هاباال للتيااول  صاايرورفااال شاا   مرتبةااة بمشاايئة اهلل، وهااذث ال صاايرورففااإن 

   (4) {...}إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ 

إذ ارهاا  االداااليأ البياوياة؛ لتبيااان مقاصاادث للمتلقاا  المدااتم  والقااارئ،  )عَلَيهههِ السَّههلَامُ(اإلماااموعلياة فقااد اداات مل 
االيقاااع الهماااو  والمااااو  بصااورف فويااة  ماليااة تإياار الدهشااة بصااور صااياغاتاا البياويااة المتووعااة يتباادت بمقوالتااه 

الدالليااة الوداايج الب غاا ، لتغاادو مقوالتااه يااام ذا  صاايرورف ايقاعيااة صااالية لااال همااان وماااان متيديااة الصاايأ 
 اليدية الإابتة لهمان وماان ميدد 

 االستباق واالسترجاع)استباق االحداث واسترجاع الماضي( خوارق الم لوف .3
"مدردة تربوية وال  من الفيض االلا  صفا ها ومان المضامون القر وا  إل   يوتم  )عَلَيهِ السَّلَامُ(ا م أهل البي 

الشريف مدردة ابداعية وفوية متواصلة    وأضي  فا  تاويواه االدالوب  ماإ   ييتاذي باه  وقا ها    فبان اليديث
م رفة القاادم مان االياداث وه   -دبياوه–خصوصية موياا له اهلل يمل   )عَلَيهِ السَّلَامُ(اإلمامن وا   (5)المتلق  والمبدع"

مااا  االيااداث فاا  ادااتر اعالتااذاير أو و  وامااويااة ادااتباق االيااداث وم رفااة المدااتقبل،الماا،لوف فاا  الواهاا   خاارقب
ضااا  مااان الاااهمن، ان "يضاااور مفااااوم  االداااتباق واالداااتر اع فااا  الوصاااوص اليديإياااة، وم همتااااا الوظاااائف م

االرشاااادية لااادت المتلقااا     فاالداااتباق ياخبااار عااان الم ااااول القاااادم، واالداااتر اع ياااذارا بماااا تااام عملاااه فااا  الااادويا، 
اار  أو المخياااف مْدااتقب   فيرا ااا  إذ رف، ولاليامااا وتائ امااا فااا  الاادويا واآلخاا يصااابح االودااان هبالااة ياااال تاا،ت  بالماد 

شااخاص الااذين لاام وهااو مااا ي  ااه عوااه األ (6)داالواه اليااوم  بدهااة، فيهيااد ماان عملااه الصااالح ويتاا،ل  عاان الةااالح"
غادا  تارون أياام ، وياشاف لاام عان هبال موتاه: " )عَلَيهِ السَّهلَامُ( اإلمامهال إذ عال   يختارهم اليق لت،دية مامة ذا  مقام

، أي يريد ان ي لم الواد باوام دي رفون صية موا ه (7)"ب د خلو مااو  وهيام غيري مقام درائري، وت رفووو  
  ب د خلو االرض موه وادت م همام االمور غيرث، وهذا مما يدرع ضمن خصوصية االدتباق

                                                           

         113ص ،مصدر دابق، ...نهج البالغة صوت الحقيقةصباا عباد عووه،  (1)
     677، صمصدر دابق، 299اليامة، 4-1، جكالم، وصايا، عهود، حكم، ومواعظنهج البالغة؛ خطب، رسائل، ( 2)
     40، صمصدر دابق، شرح أدعية اإلمام أمير المؤمنين )ع(( باهر شريف القرش ، 3)
   4دورف يوود، اآلية/  (4)
  43، 41، 40، صمصدر دابق، في لغة الحديث الشريف الغياالداء الب( صباا عباد عووه، 5)
  39، صالمصدر الدابق وفده( 6)
     241-240، صمصدر دابق، 147الخةبة، 4-1، جنهج البالغة؛ خطب، رسائل، كالم، وصايا، عهود، حكم، ومواعظ( 7)
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تلخاذ ب ادي "ر صاايبه مياإم هاائ  : اأخباواذار موااا: االداتباق، إلا   ومن اليوادث التاريخياة التا  تفضا  
اخبار  يشاه   اماا "وتصلأ وتة ن    وأمض يت  أري  الوخلة الت  تصلأ ب،مر عبيد اهلل بن هياد عل   ذعاا

هصاة بيا  و   (1)موضا  هاال أن ادامه اارب   يقتال باه هاوم يادخلون ال واة با  يدااأبعودما خرع بيارأ صافين 
المااال إلاا   هااال: غااري غيااري، ماارارا ، إاام وظاارإاام "رأت اإاارف مااا فيااه  )عَلَيهههِ السَّههلَامُ(دخااللمااا المااال بالبصاارف يااوم ال ماال 

وال هاد      ما وقص درهما ،م بيواموص د فيه بصرث وصوأ وهال: أهدموث بين أصياب  خمدمائة خمدمائة، فقد  
   (2)"درهما  ا،وه اان ي رف مبلغه ومقدارث

أواا عباد هلل وأخاو رداول اهلل، وأواا الصاديق : ")عَلَيههِ السَّهلَامُ(  هلاالدتر اع، وذار مواا: هو إل   هواله الت  تفض أما أ
، أي (3)أ، صاالي  هبااال الواااد بدااب  داااوين هباال أن ي باادث أياااد ماان هااذث األماااة"اذاألاباار، ال يقولاااا ب ااادي إال ااا

   بالمدف الهماوية الت  يددهام رفته االدتر اعية تلاد ت بدث وايماوه هبل الواد 
أرض بابل م  وه  ال صر إل   وصل م   يشهفقد من هتال الخوارع  اإلمامعود عودف شار أما هصته األ

ف،مر ب دم الص ف باا؛ ألواا أرض هلب  إ ث مرا  وعليه تمام الراب ة وال ي وه أن يصل  باا وب  أو وص  
مااواا إل   ال صر وما أن بدأ بالص ف يت  عاد  الشمد ناذابأن غرب  الشمد ف،مر إل   وب  فدروا م ه

اال له، هال  -دبياوه–، وه  م  هف لم يموياا اهلل (4)وما أن تم ص ته يت  غرب  وظار  الو وم
َن اُلَمُغرابا فَ ﴿ت ال : َن اُلَمُشراقا فَأُتا باَ ا ما َ يَأُتاي باالشوُمسا ما ْ الَ يَُ داي ...قَاَل إاُبَراهايْم فَإاأو    بْ اَت الوذاي َكََُر َو  

ين وةلبوا موه أن ي د لام صخرف اتأ علياا  )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلمامإل   ( ياودي50) ا  ولما  (5)﴾اُلقَُوَم الظوالاما
( ر ل 1000)تي   بل من الرمال، فا تم  عليااد  أدما  من األوبيا  ذاار  باتبام ولم يروها، فو دها لام 

األدما  الد  ف،علووا إد مام  أا وتمان من هلباا، وهر  "بادم اهلل األعظم" :اإلماملقلباا فلم يتماووا من ذل ، فقال 
  (6)ومن خالف  ضل وغوت" اهائلين: "من عرف  د د وو  )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلماموصاية واعترافام ب

خارهة للم،لوف يتمت  باا من لديه م رفة ادتباهية للمدتقبل وادتر اعية للماض  وه  ظاهرف  )عَلَيهِ السَّلَامُ(اإلمامف
يتمت  بقدرف ب غية ذا  ت بير دهيق وصادق  اإلماماختارهم اليق دبياوه لت،دية ردالة ميددف ف  هذث الدويا، ف

إل   ا   دبياوه؛ اون عمله خالصمامام الي أ ليبه وهربه من اهللللش  والمداولة، فاو ممن اواشف  أغير هابل 
   الخالق اليبيأ   إل   الخالق ليد خوفا  وال ةم ا  بال وة بل يبا  وشوها  

                                                           

     47، 40، صمصدر دابق، ...غزوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )ع(   فر وقدي "رث"،  (1)
       10، صمصدر دابق، 4-1ع، وصايا، عهود، حكم، ومواعظنهج البالغة، خطب، رسائل، كالم، ( 2)
      48، صمصدر دابق، ...أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حياة وسيرة من الوالدة في الكعبة (3)
     7، صمصدر دابق، ...غزوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )ع(   فر وقدي "رث"،  (4)
   258دورف البقرف، اآلية/ (5)
     60، صمصدر دابق، ...غزوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )ع(   فر وقدي "رث"،  (6)
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  (مراعاة حال المخاطب)()توافق صور محاكاة المخاطب لمقتضى الحال .4

 يالتضيه ان الب غة ت و  الوصول واالوتاا  ومبلأ الش   موتااث، وب غة الا م ت و  مةابقته لما يق
مر اليامل األ المقصود بيال الخةاأ)يدم  بالمقام( هوأما  )مفردها وترايباا(،الخةاأ م  فصاية ألفاظه

عل  إليرادها للمتالم عل  ان يورد عبارته عل  صورف مخصوصة دون اخرت، مإ   ذاا  المخاةأ يال يدعو 
ةواأ ومقام(، وال من اإل من المدا والذاا )يالال ةواأ، ف، والمدا عل  صورف اإلصورف االي اه

أي   (1)وليد  الب غة يد هذين الصورتين)مةابقة للمقتض (قتض  اليال(، وايراد الا م عل  أواالي اه)م
تشال هويته االوداوية  ييمل هيم   ا  اوداوي ا  مراهبة يال المخاة أ وت،ملاا واخذها ب ين االعتبار؛ اووه اائو

واال تماعية واللغوية والدياهية الإقافية، اما تيامه ظروف هماوية ومااوية، م  االهتمام بخصائصه الوفدية 
الب غة وراه  إذ "بالب د الفو   (السَّالم معَلَيهِ)لقد أتدم يديث الردول)ص( وأهل بيته ،(2)والذاتية الت  تيامه وتيددث

داليأ علم البيان وعلم  الم او  والبدي  وخصائصاا ب د القر ن الاريم فض   عن أ ا  ب،ره  إذ فاوين القول، أ
 (3)مراعاف يال المخاةأ، أي  م  بين وظائف الخةاأ ودماته الفوية ومراعاف يال المخاةأ والوظيفة الديوية"

؛ اووه يإق بوع  ي اه مراعاف للمقامخةبه باإل يهلاذا تتم هذث المدردة،إل   يوتم  )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلماموان ا م 
الدام ين الذين تختلف هدراتام ومراتبام الفارية والوفدية ف  ادرا  مضامين خةبه واهدافاا،  وألهدار، المتلق 

يل الرليا من وب  اهلل يودف مإال اان ت،و  ،(4)و الت قيد ليا  واضيا  خاليا  من الغموض أ وهو الذي ي  ل ادلوبه
، وباذا الم و ، فالب غيون "يقصدون همية الهتمامام ب لم الت،ويل ف ا  متوادبا  م  مقتض  اليال وهتااذا  أ

ويقول ال ايظ ف )البيان والتبيين(:"وا م الواد ف  ةبقا  اما ان   (5)باليال يال المخاة أ دون يال المتالم"
وعليه ي أ إعداد ال  ،(6) الخفيف والإقيل واله عرب "الواد اوفدام ف  ةبقا ، فمن الا م   المليح واليدن  

يوبغ  للمتالم أن ي رف أهدار الم او  ويواهن بيواا وبين  تةلبا  المخاةبين، ولاذا فاو يقول"وفق ما عل  ا م 
دتم ين وبين أهدار الياال ، في  ل لال ةبقة من ذل  ا ما ، ولال يالة من ذل  مقاما ، يت  يقدم أهدار الما 

                                                           

()   ان اخت ف الظروف يتةلأ خصوصية الت بير، فلال مقام مقال، ف ل  المتالم م يظة المقام او اليال؛ ليورد ا مه عل
يودف  ،تيقيق، البالغة؛ في المعاني والبيان والبديعجواهر ايمد الااشم ،  )للمهيد يوظر: صورف خاصة تدم  مقتض 

 ( 30ص ،د  ، دار ابن خلدون، االداودرية ،الصميل 

   31-28، صوفده دابقالمصدر ال( 1)
 نظرية دراسات ومجاالته؛ مفهومه الِحَجاج)اتاأ من  ه  وهو ،دور المخاةأ ف  اوتاع الخةاأ الي ا   ،يدن المودن (2)

   241-240، صمصدر دابق ،1ع ،(الجديدة البالغة في وتطبيقية
  40، صمصدر دابق، في لغة الحديث الشريف غيالالباالداء ( صباا عباد عووه، 3)
   164، صمصدر دابق، حجاجية الصورة في الخطابة السياسية لدى االمام، امال الهماو ( 4)
، مرااش، دار اليمامة للوشر واالع م، 1، ةالرابع الهجريالبحوث االعجازية والنقد االدبي الى نهاية القرن ، عباد ارييلة( 5)

   360، ص1997
   57، صمصدر دابق ،1ع ،والتبيين البيان ، ال ايظ بير بن عمرو عإمان أب  (6)
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دتم ين عل  أهدار تل  أهدار الا م عل  أهدار الم او  ويقدم أهدار الم او  عل  أهدار المقاما  وأهدار الما 
وعليه فالخةاأ االوداو  ةبقا  لم تم  متووع اللغة الغة البلغا  وال امة والخاصة الت  تيدد ، (1)الياال "

الظروف)المااوية، الهماوية، الوفدية، والموهف او ، أي ان الخةيأ يتيدث م  الواد مراعيا  ةبقاتام م  هويته
   اليدث(

ان مقام وايوال المخاةبين تا د يلقة ودة  بين الغرض واالداف، وعليه يتغير المقام بتغير الغرض، 
مإل االداف تأما  الباث عل  االهواع  وتختلف االداف باخت فاما، مإ   ان اان الغرض من الخةبة االفاام ي تمد

الب غة التامة عود و ايه بوقل الم او  إل   يصل الخةيأو  ،(2)الودائل اللغوية والفارية الضرورية لإلهواعال 
ن غاية الخةابة االهواع المبو  عل  ؛ ألالت  ال تفاماا اال الخاصة ب،لفاظ وادةة تفاماا ال امة من الواد

 مداخل  ولةف هلم  وب غة لداو  بيان من تبلأ ان اماو  فان" يقول ال ايظ:، وعليه ايصال الم لومة
 الدهما  عن تلةف ال الت  الوادةة االلفاظ وتادوها الخاصة م او  ال امة تفام ان عل  وفد  عل  واهتدار 

 )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلمامف،ن اان المقام مقام يامة ووعظ وارشاد و د   (3)"التام البليأ فاو  االافا  عن ت فو وال
مدتخدما  االي اه متوافقا  م   وهذا الوصف ييمل المتلق  عل  االهتواع ،(4)"من صارع اليق صرعه" هائ  :

، والواه  ان االهتمام بالمتلق  شرة ضروري بال ملية االبداعية، فالخةيأ الفةن يختار االوها  مقتض  اليال
لظروف القول المخصوصة، افق االوتظار الت  تود م م  ظروف  المخاةبين امراعاف فامام أليوالالموادبة 

عل  اهتيام عالم المتلق  وتيويل  رائه  اإلمامالقول وم بداته والت،إير عل  المتلق  لتيقيق غاية الخةاأ، وهدرف 
     موهويو الفارف المراد ايصالاا  وتغيير دلواه

 اججَ الحِ  .5

غائ  مو ه من الباث: "غايته القصوت إهواع المتلق  بما ييمله من افاار وما ي رضه من  الي  اع خةاأ
مواهفه وما هد إذ افاارث فيدأ بل من إذ مواهف   ليايدث ف  وااية المةاف أإرا  واضيا  ف  المتلق  ال من 

وا ح وي اع و يه لخةاأ  ياون له من دلو  واه   ملمود، وتيقيق هذا التغيير   هو الوتي ة المتوه ة
وتي ة م يوة، وهو يتمإل ف  او اه تدلد   ادتوتا ية داخل الخةاأ، إل   تقديم االدلة الملديةأي   (5)وا  "

الي اع ف ل من اف ال الا م يو اد ف  بوية الملفوظ الذي ييوي عواصر ف (6)أي او اه متواليا  من االهوال

                                                           

لل لوم ، الدار ال ربية 1، ةالظاهرة الداللية عند علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن الرابع الهجريص ا الدين هرال،  (1)
                263ص ،2008ال هائر،  -بيرو  ،موشورا  االخت ف -واشرون

   89ص ،2011،عمان، عالم الاتأ اليديث، 2، ة1، عالِحجاج في الشعر العربي؛ بنيته واساليبه، دامية الدريدي( 2)
   54، صمصدر دابق ،1  ،والتبيين البيان ، ال ايظ بير بن عمرو عإمان أب  (3)
       705، صمصدر دابق ،402اليامة، 4-1ع،نهج البالغة، خطب، رسائل، كالم، وصايا، عهود، حكم، ومواعظ( 4)
   35ص ،مصدر دابق، 1، عالِحجاج في الشعر العربي؛ بنيته واساليبه، دامية الدريدي( 5)
 البالغة في وتطبيقية نظرية دراسات ومجاالته؛ مفهومه الِحَجاج)اتاأ من  ه  وهو ،الي اع ف  اللغة ،ابو بار ال هاوي (6)

   57، صمصدر دابق ،1ع ،(الجديدة
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تقدم )تصويرا  وصفيا  تمإيليا  لاذا الف ل إذ م  الف ل اللغوي للملفوظا ،  تالمح للتلفظ، أي ان الملفوظا  تتايف
الوهوف عل  اإار هذث إل   ، فالوظيفة تو اد دائما  داخل البوية، وان أي تيليل لبوية الملفوظا  ديلدياللفظ (

ن "الي  اع مماردة لفظية، إإذ   (1)لفظتالوظيفة التصويرية الوصفية التمإيلية الت  يقوم باا الملفوظ ت اث ف ل ال
القضايا الت  تقديم وقد م قول يول مقبولية الموهف بصياغة م موعة تراامية من إل   ا تماعية، عقلية تادف
، إقافية دياهية إ ث ماووا  رئيدة:ن للي  اع ، اي إ(2)عواا ف  الموهف، او ديضاا" تبرر الدعوت الم بر

أ التواصلية الب غية ،ولغوية، وموةقية )الم لومة المراد ، فالدياهية تتمإل بالمدخ  تتب  هدرف وافا ف الماخاة 
تاون المخر ا   )االي اع بالتبادل، الوصف، وتيصيل الياصل وعواهبه(،الب غية ، واللغويةاإباتاا او وفياا(

لتف يل  توليفيهةقية فا  ت مل بصيغة الموأما  ،بودائل)االدت ارف، الاواية، الم اه، والتشبيه   ( الواائية
 الةراومتدلدلة  ،مود مة بويدف عضوية متواصلة االود ام بين المدخ   والمخر ا  بصورف فوية ب غية

، ف ل  أي ان الي  اع يتصل بالمواج التداول  إلبراه ماوواته الإ إة ،وفق  لياته االدتدالليةعل  ، بالمفاهيم
 اإلماماقول صياغة دياهين متقابلين بادتخدام التشبيه،  ()الي  اع بالتبادلاللغويماون دبيل المإال يضم ال

": )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  ، وبالوتي ة فاو وص تداول  موةق  (3)"يوم ال دل عل  الظالم  أشدُّ من يوم  ال ور  عل  المظلاوم 
  الظالم، مما عاواث المظلوم ف  الدويا خرف اشد عل ، ف،هوال اآلبذهن المدتم  مرتبة بترديخ مبدأ ال دالة

دلم والمبادئ الي ا ية م موعة من المدلما  واالفاار والم تقدا  المشتراة بين افراد م يوة، والال ي 
ف ال اإيرا  من أف  (4)الو اا، وان الت أ يدتدع  الرايةإل   ن ال مل يلديبصدهاا وصيتاا، فالال ي تقد أ

إل   أ يصل  ل المخاة  إل   ي ا ية، وتتمإل هذث الوظيفة ف  اون هذث االف ال تد  التلفظ تتميه بوظيفة 
بوية الوص فالالمة المراد الميا ة علياا  يا  ياون داخل  أي داخلأما  والي اع  (5)و يوصرف عوااوتي ة م يوة أ

وهوا الالمة غير مو ودف ببوية الوص، ولان يمان فاماا وم رفتاا عود  ا  ، او خار يا  مو ودف ولاذا يدم  داخلي
  وهوا ياون الي اع مضمر م تمدا عل  القرائن الدياهية لل ملة فام فيوت الوص

صر المتبايوة فودمج أيدهما ف  يدير الي اع بةريقتين هما: الوصل والفصل، ي تمد الوصل عل  ال وا
اال فيايدث فيه فصل بين يقيقته إل   ن يا مدر  وأما الفصل فبال اد أيدهما بدبيل اآلخاآلخر وو  ل أ

َكاَأ آيٍَة إذ وَ }ومإل هوله ت ال : (6)ر    او ما هاذا ياون ال دلوظاهرث ا،ن وقول: هذا الر ل ليد  ُلنَا آيَةً مو ا بَدو

                                                           

   30-29، صمصدر دابق، المظاهر اللغوية للحجاج؛ مدخل الى الحجاجيات اللسانية( رشيد الراض ، 1)
)2) France, H Eemeren, Van and Grootendorst, A Systematic Theory of Argumentation, 

Cambridge University Press, 1st published, 2004, p1. 
       686، صمصدر دابق ،342اليامة، 4-1ع،نهج البالغة، خطب، رسائل، كالم، وصايا، عهود، حكم، ومواعظ( 3)
 البالغة في وتطبيقية نظرية دراسات ومجاالته؛ مفهومه الِحَجاج)اتاأ من  ه  وهو ،الي اع ف  اللغة ،ابو بار ال هاوي (4)

   66، صمصدر دابق ،1ع ،(الجديدة
   42، صمصدر دابق، المظاهر اللغوية للحجاج؛ مدخل الى الحجاجيات اللسانية( رشيد الراض ، 5)
 ومجاالته؛ مفهومه الِحَجاج)اتاأ من  ه  وهو الب غة ال ربية ف  ضو  الب غة ال ديدف)او الي اع(، ،عبداهلل صولة (6)

   35، صمصدر دابق ،1ع ،(الجديدة البالغة في وتطبيقية نظرية دراسات
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ُُتٍَر بَُل  ْل قَالْوُا إانوَما  َنَت ْم ْ  َُعلَْم باَما يْنَزِّ لْ تبدو  ملة "إذ ، (1){ َُكثَْرهُْم الَ يَُعلَْموأَو   ْ  َُعلَْم باَما يْنَزِّ " فص   َو  
، أي ان الي ة هد تاون ظاهرف او مضمرف بيدأ االمور ف  عالم الغيأ بين ظاهر ما يدعون ويقيقة ما عليه

ا دول القران ف  هوله  ،غيرثوعود تةبيق هاوون اال دت واالوف  ي ا يا  ا،ن ت دل عن لفظ وتذار   الدياق
ن تَْراٍب ثامو قَاَل لَهْ ْكن فَيَْكوأ}ت ال : ا َكَمثَلا آَدَم َخلَقَهْ ما نَد    يَسى عا لفظ تراأ إل   عن لفظ ةين (2){إاأو َمثََل عا

با"إمااوا  لغوية وبياوية  )عَلَيهِ السَّلَامُ(اإلمام، ويتمت  (3)لايةاألعين من ادع  له ف  مقام تصغير أمر المديح ف  أ
   ، مما   له هادرا  عل  فرض ي ته المراد اإباتاا للماخاةأ(4)هادرف عل  الردم بالالما "

ي ة  الي ة والبرهان ف  إها  ال موهف يذارث، وهد ت،ةر  هذث الويدف بالصورف  )عَلَيهِ السَّلَامُ(اإلمامن إ
الفوية، فاألخيرف تدتامل شرائة اليدن، وتدتوف  أوصاف الامال، وتذهأ ف  األوفد ال مذهأ، وتقف من 

ف  ياال  االوف ال الوتاب  ال  أ، فالموشئ  )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلمامالتمام بال ةريق  وأو  لو وهف  عل  صور 
االدت ارف وما دواها إل   ألن الت،مل يوغلق أمامه بدبأ االوف ال، ويارع المبتارون ؛التشبيه اليد إل   يميل

يدت مل االدت ارف وهو ف  ل ة اليرأ  اإلماميين يةمئن الذهن باالدتقرار واللةف وروعة الادو ، ولاووا و د 
ذ يضرأ الخوف أةوابه عل  الواد، و إذ  توغلق فضا ا  الت،مل، وليد دوت القلق الذي ال يدع للا م إال ا 

اليوم اتضح اليق والباةل، وعرفواهما وين ": )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلماميقول   (5)الر ه المصيوأ بالتشبيه اليد 
المةلق؛ ألن  وأوتم  هوله: من وإق بما  لم يظم،، الظم، الذي ياون عود عدم الإقة بالما ، وليد يريد الوف 

الواإق بالما  هد يظم،، ولان ال ياون عةشه عل  يد ال ةش الاائن عود عدم الما ، وعدم الوإوق بو ودث    
اليقين وإلج الوفد، امن وإق ب،ن الما  إل   هول  اوتم أب د عن الض ل وأهرأإل   يقول: إن وإقتم ب  وداوتم

 ، فمن مقوما  تواغم البوا (6)ش أب د ممن لم يإق بذل "ف  إداوته، ياون عن الظم، وخوف الا   من ال ة
م قولية بوا  الالما  وهبولاا لدت المتلق ، وتصور الصور الفوية  )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلماملدت    للخةاألي ا ا

لما يريد ايصاله  وادت ارا  إم اإلهرار بما يقدمه من صور مشاباة ،الم روضة بالخةاأ وظرا  لمشاباتاا بالواه 
كما قال في احد   فيدال فاماا وادراااا ،وي ترف باا، فتصل الفارف لال مدتويا  الواد من فارف للمتلق  فياقر

، فقد (7)"الت    ل  درا ا  لألبصار    شروه  يياف، وغروب  وفاف   أيتاا الشمد البدي ة التصوير،" ادعيته:

                                                           

   101دورف الويل، اآلية/  (1)
   59دورف ال عمران، اآلية/  (2)
 ومجاالته؛ مفهومه الِحَجاج)اتاأ من  ه  وهو الب غة ال ربية ف  ضو  الب غة ال ديدف)او الي اع(، ،عبداهلل صولة (3)

   40-39، صمصدر دابق ،1ع ،(الجديدة البالغة في وتطبيقية نظرية دراسات
  71، ص2012 عمان،، دار الرضوان للوشر والتوهي ، 1ة ،بالغة النهج في نهج البالغة ،عباد عل  الفيام( 4)
         67، صمصدر دابق، ...نهج البالغة صوت الحقيقة( صباا عباد عووه، 5)
   56، صمصدر دابق، 1، عشرح نهج البالغة( ابن اب  اليديد الم تهل ، 6)
     154-153، صمصدر دابق، شرح أدعية اإلمام أمير المؤمنين )ع(( باهر شريف القرش ، 7)
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 -من ال واصر الواردف ف  الخةبة الشقشقية )الدياقو   مشرهة او مويرفادتخدم هوا ادت ارف المة درا ا  بدل 
الإاو  الوظيفة أما  ،دتدالل بادتخدام الموةق والبرهوةوالردالة( فاألول اعتماد الخةبة عل  اال -الصلة

ااو  ألن )هوف الموةق ف  توفيذ الي ج أشد إإارف ل وتباث(   اإلماماالوتباهية ف  ل  المتلق  لموةق وي ج 
إذ الخةبة الاا ردالة، أد  وظيفتين، األول  إوشائية وأوصل  ما يريد إيصاله للدام  من  اة، ووظيفة فوية 

  (1)يضر التاإيف الش ري والش وري عبر الصورف واإلبداع الفو ، واالاتشاف لألشيا  المبتارف من لدن المتلق 

 التبئير .6

ة تت ه  ( وقة)ف  علم الةبي ة    مراه أو وقةة ت مُّ  :بم و  (، "بلرفتي  مادف) لغة  يا رف)التبئير( 
(2)"ال ددة: مالتق  األش ة أو وقةة تفر هاا ب د وفوذها من ) ف  الةأ ( ال ددة عودها األش ة أو تتفر ق

بيوما  .
الموظور الذي من خ له تا رض الوهائ  والمواهف ( ف  م  م المصةلح الدردي ب،وه "يا ر فه) يرالد برود

(3)"ه الت بير عوااالمدرودف ، الوض  التصو ري واإلدراا  الذي يتم وفقا  ل
فارف او ال ياون هوا   فييوما، 

فإوه خال  من  المدتم ،إل   من الباث تصو ري يتيا م ف  المادف المقد مة مأ مدر دوا  ااان  ،مفاوم او شخصية
 .التبئير

إل   الم لومة، فاو ال ديد والذي يريد المتالم ايصالهف  هو اهم  ي و  تدلية الضو  عل  مافاو 
م ان ف  الوهوف عل  دهائق الموهف وهفا   )عَلَيهِ السَّلَامُ(وف  صور اإلمام ،(4)المخاةأ ملإرا  الفته من اليراة وا 

لشد اوتباث  بصور ب غية متووعة (5)يمإل بلرف الصورف ف  شدف الت،إير، ويو البلرف الت  يريد ايصالاا ال  المتلق 
بصور يدية مت ارف علياا لدت المدتم  امقاربة الصور  المدتم  وتدلية الضو  عل  الم لومة المراد ايصالاا

خروية الباهية، فالتبئير وديلة تواصل يديإة م  الصورف الم ووية اآل المادية القابلة للهوال ()ال مالية للةاوود
 المدتم  إل   الباثمن  وم رفة  ب،درع الةرق، وااإرها إباتا ،  وم اصرف تصل ال ديد

                                                           

         74-73، صمصدر دابق، ...نهج البالغة صوت الحقيقة( صباا عباد عووه، 1)
  127، ص1989،، الرودوالإقافة وال لومل ربية للتربية الموظمة ا،المعجم العربي األساسي ماعة من ابار اللغويين ال رأ ، (2)
، (368)، المشروع القوم  للتر مة، ع1ر، ةعابد خهودا : مةتر  ،(المصطلح السردي )معجم مصطلحات ، يرالد برود( 3)

   87، ص2003 ،القاهرف
 ومجاالته؛ مفهومه الِحَجاج)اتاأ من  ه  وهو الب غة ال ربية ف  ضو  الب غة ال ديدف)او الي اع(، ،عبداهلل صولة (4)

   45، صمصدر دابق ،1ع ،(الجديدة البالغة في وتطبيقية نظرية دراسات
  71، صمصدر دابق ،بالغة النهج في نهج البالغة ،عباد عل  الفيام( 5)
()  عَلَيهِ السَّلَامُ(خةبة لألمام عل( ) لقة  الةاوود  رسائل، كالم، نهج البالغة، خطب،  )للمهيد يوظر: الت  )يذار باا ع يأ خ 

 ( 280-275، صمصدر دابق ،163الخةبة  ،4-1ع، وصايا، عهود، حكم، ومواعظ
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ول الدين يذار فياا ابتدا  خلق الدما  واألرض وخلق  دم( هائ  : "أومن امإلة التبئير خةبته الت  )
م رفته، وامال م رفته التصديق به، وامال التصديق به توييدث، وامال توييدث االخ ص له، وامال االخ ص 

همية توييد اليق الخلق ابلرف، لتدلية الضو  عل  أ يدد وقةة ابتدا  اإلمامن ، أي إ(1)وف  الصفا  عوه   "له 
 الذي ياون بدر ا  متفاوتة بين ال باد 

 )الجناس( او الحروف االيقاع التكراري للكلمات .7

 للت،ايد عل  مفاوم لترديخه بذهن المدتم ، ولردم صورف فوية و اليروفالتارار بالالما  أ اإلمام يدتخدم
 مالية ف  علم البيان توم عن ب غة ودهة وذاا  مدتخدماا، مقاربتا  م  ب ض الصور الب غية القر وية، اما هو 

 اليال ف  دورف االخ ص    

 متواهواااة ومودااا مة إن هاااذا التاااارار الصاااوت  بالالماااا  أو بااااليروف أضاااف  علااا  الاااوص صاااورا  ت بيرياااة
اتدم  باإليقاع الواضح، والتتال  الموةق  الذي فرض عل  المتلق  تتب ا للوص بذائقة ماادها اللذف واالاتشااف، 
فالتارار هد خلاق لواا إيقاعاا  وترايباا  ويوياا  إابتاا  وداللاة، لاذا أداام التاارار واإليقااع فا  إوتااع صاور فارياة متووعاة 

اقاااول  ،(2))عَلَيههههِ السَّهههلَامُ(اإلماااامبااا، عااان الرهااا  اإلباااداع  عواااد ع والصاااورف فااا  بواااا  فوااا  أووباااذل  تيققااا  الفاااارف واإليقاااا
اواٌد مائاٌل":")عَلَيهِ السَّلَامُ(اإلمام ، وهاو  وااد وااهص يتفاق بااليرف االخيار (3)غروٌر يائٌل، وضاوٌ  افاٌل، وظاٌل هائاٌل، ود 

  وهو الت،ايد عل  ان الدويا ظل هائل موه بترتيأ ايقاع  يدال ترديخ الفارف بالذهن
فالبوا  الم ماري ف  واص وااج الب غاة تاايمن علياه ظاواهر التاارار والتاواهي والتتاال  الموةقا ، وي تما  

؛ مارف بااليرف وتاارف بالالماة  وهاذا التواوع ال قل م  ال اةفة ف  بواا  فوا  غرياأ، ف،صابح التاارار الصاوت  مووعاا  
يوبئ عن مقدرف الموشئ ف  إعماال ال قال وال اةفاة م اا فا  إوتااع الاوص مرافق للتووع الترايب  والدياه  البياو  ال

ابوا  فو  م  المضمون  وتوا د  الصور ووضح الفار مقاصدث، وال ذل  اان ف  بواا  فوا  مودا م، ف اا   
وياماة، وهاوف إيقااع وت رباة الويدف الموضوعية هائمة علا  تواصال وصاه، وتشااب  أ هائاه، فاواا  ويادف موضاوع 

   (4)إوداوية ف  إوتاع القول
 وواع، وذار مواا:إال أن ال واد عل  أ

                                                           

       14، صمصدر دابق ،1الخةبة، 4-1ع،نهج البالغة، خطب، رسائل، كالم، وصايا، عهود، حكم، ومواعظ( 1)
         119، صمصدر دابق، ...نهج البالغة صوت الحقيقة( صباا عباد عووه، 2)
       105، صمصدر دابق ،81الخةبة، 4-1ع، البالغة، خطب، رسائل، كالم، وصايا، عهود، حكم، ومواعظنهج ( 3)
         133، 131، 120، صمصدر دابق، ...نهج البالغة صوت الحقيقةصباا عباد عووه،  (4)
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فاا   )عَلَيههِ السَّههلَامُ( اإلمااام ، ]إن التاارار التااام فاا  الفااظوااد التااام: الاذي يتفااق ب ادد اليااروف وواوع اليراااا  ال  1
:"ياا ابان )عَلَيههِ السَّهلَامُ(  اإلماام الهو ،اا، (1)دياق الصور يشير إل  شدف االهتمام والتلاُّف لما تتشوق اليه الوفد[

 ف يظوا األمل واذ بوا ال مل، فبادروا لَ جَ األَ  ادتقربوا، و"(2)يةلب " ِرْزق  تةلبه، و ِرْزق   ادم الرهق رههان:
   الوه  والمو اال ل  (3)"لَ جَ األَ 

"ليتااوأ  تائ ااٌأ : )عَلَيهههِ السَّههلَامُ(اإلماااماقاول ال وااد الواااهص: الااذي يتفااق بياروف الالمااا  ويختلااف باليراااا ،   2
ٌر" ر  ماْهد    ْقل ٌ ، وي ت ذ اَّر  مات ذ اٌَّر، وي ْهد    وياْقل   ، ما
، ويختلف ب دد اليروف، اقوله: "مللٌف بين مت ادي ات ا ا، (4)

متبايو ات ا ااا، مقاارٌأ بااين ماتباعاادات ا ا، مافاارٌق بااين متااداو ي ات ا ا"مقااارٌن بااين 
وهااذا ال واااد ي  لااه ااإاار وه ااا   ،(5)

  لدت المدتم  وت،إيرا  
 ر ارف،   (، -هل اوا،  ر ارتم- واد االشتقاق: وهو ادتخدام الما  م،خوذف من لفظ الف ل، مإل )هل    3

  اإلماموهو مو ود باإرف بخةأ 
 نسق العضوية(:التوافق)وحدة ال .8

ل  للصورف ان اود ام الوص وترابةه ب ضه بب ض يتضمن ف  فيواث مفاوم الويدف ال ضوية للودق الا
ف  مقوالته؛ لتوضيح هصدية القول للمدتم  والقارئ فا"الويدف ال ضوية لاا اإر ف   اإلمامالفوية المرتدمة من 

ف  ذهن المتلق  ليدم اا وا،وه يراها، ويتبدت مواا مفاوم التواهن ما  (6)تاصبح االبوية اليية"إذ الصورف واالخيلة 
عاف اليال والمقام والموهف لت مل الاا بين الم او  المدت ملة بويدف الوص واوهان المتلقين لاذث الم او  م  مرا

 و دث )عَلَيهِ السَّلَامُ(عل  اإلمام ألهوال، وعود ت،ملوا بودق وايد موظم وملتلف م  بوية ودق الوص بتوافق عضوي
يدتيضر ماووا  ال الم الخار   ف  ذهوه، ومن إم يودعاا ةاهته االبداعية الت  توفق بين دياها  التاوين "

الواه  الخار  ، ومن إم يدتيضرث ذهويا ، فيفلدفه بويدف عضوية  يتيدث عن ت،مل وادتوةاقال ام للوص، فاو 

                                                           

  85ص ،مصدر دابق ،التصوير الفني في خطب اإلمام علي عليه السالم ،عباد عل  الفيام( 1)
       699، صمصدر دابق ،378اليامة، 4-1ع، نهج البالغة، خطب، رسائل، كالم، وصايا، عهود، حكم، ومواعظ( 2)
       194، صمصدر دابق ،112الخةبة ،1، ة4-1ع، المصدر الدابق وفده( 3)
       230، صمصدر دابق ،141الخةبة، 4-1ع، نهج البالغة، خطب، رسائل، كالم، وصايا، عهود، حكم، ومواعظ (4)
       325، ص184الخةبة ،1، ة4-1ع، المصدر الدابق وفده (5)
         398ص، 1973دار الإقافة ودار ال ودف، بيرو ، ، النقد االدبي الحديث، ميمد غويم  ه ل (6)
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عةا  دفقة م ووية، ف  الويدف الموضوعية، وتادام ف  إعام   مداعدا   ياملة للداللة بشال ملف  للوظر تدخل
    (1)"تيمل الداللة المبتغاف من القول المدتود عل  ت ربة ش ورية وه أي اضا ف ذهوية للمتلق  

اما ت مل الويدف ال ضوية عل  ترابة دالل  بوديج متماد  ما بين م او  الالما  الت  ييملاا الوص 
واا المقصود، فتاصبح الالما  مترابةة ال يمان فصلاا؛ اوواا بوية وايدف لصورف فوية ادبية وايدف، وبين مضمو 

وغير واضح وظرا  لوقصان الم و ، فالتاإيف الا م  ومقتض   ا  فلو اهتة  مواا  ه ؛ ألصبح الم و  مبام
وفق ويدف عضوية متماداة ومتوافقة لتردم الصورف عل  وما تبو   اع والتبئير والصيرورف    الاا إاليال والي

م  الويدف  وفق ويدف عضوية وصية متماداةعل  بصور متووعة البو  البياوية، ت مل  الب غيةالفوية 
   ( يوضح هذث ال  هة:27، والشال)الموضوعية

 

                                                           

 ،صباا عباد عووه :للمهيد يوظرو   151-150ص، مصدر دابق، ...نهج البالغة صوت الحقيقةصباا عباد عووه،  (1)
، للداللة عل  117وهد ذار  البايإة هذا المقة  ف  ص  15-14صمصدر دابق، ، ايماءة الهمس؛ دراسات نقدية تطبيقية

        من فارف ف  متن البيث اليال  هما ورد في

 التكثيف الكالمي

 الصيرورة

 االستباق واالسترجاع

 مراعاة مقتضى الحال

 التبئير

 جاجالح

 التوافق

 )وحدة النسق العضوية(

 )وحدة النسق الموضوعية(

 يةبالغوحدة الصورة الفنية ال

 في الشكل والمضمون

 تصميم البايإة يةب غويدف الصورف الفوية ال (27شال)
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 :نشأة التصوير اإلسالمي 

ف تتت ن   تتت    ا فتتت   نتتت ن ا     تتت  ا  ستتت     -اتتت  ان   تتت - اإلستتت ف استتت فن اتتتو ا   تتت    
،  ا  ت   ،   ل تن  ت ا  لل،  ا فت    لل لذائقة ا ف  ة فو ا فتو ا فست    لا ا ط  ت   ا قا ت ل  ا س ست   

ة     ه  ت ، اإلست ف  ات  ا عق تن  علت  اعن أو       ه   ن ا ف  و ا ُفسلم  ُ شتذاه   اإلس ف او ا       
صورة ؛ الفو ا            و اإلس ف فنا س ا       سف ت  فف طات  هذا ف  س  م   ض    أث  ء 

 وصةةورةف تت اثهم ا  ضتت   ، إ تت   اق استته  فتتو اتت ق  ا ف تت و  ا  ضتت  ات ا  تت   عتت ن عل هتت  فضتت ا    ماديةة 
صةةورة  ات     ه  ت  ا عق ئن تة،   ف تتطو ا  ت    و ف   تة علتت  عفت  ا ف ت و ا فستتلم علت  إ   نهت   روحية 

 نا  تة    ن فث   ا فتو امفت    طنت  ا ت     نل  فو  فس ت ا ف  و ا    اس ع و اه ، ا مركب  جديدة
ا ستتت  اقتتتن  تتت ث  اتتت  فو  لفتتتو ا فستتت    افق   تتتة ع   تتتة  ن  تتتة  تتتع اة ا  ف  تتت  اتتت و ا ف  تتت و، أفتتت  ا فتتتو ا ع
 ا س س    ا ف  س ؛  ع ف نهم عل  ا فسلف و ا ف س ا    ف ذ أعف  هم ا ف  ة. 

إلاتت اط ا لتت   فتتو  ؛ا  فتت  ا ئتت ئ  ة   قتتاا  فتت  أنتتذ ا ف تت   ا فستتلم أستتل   ا   ستت م ا  تتنا   
ا تتذ    تت   اتت  فو ا قا تت   ن  تتة ا تت  عة ا ف ستت   ت ا  تت   تت   عل هتت  امشتت     للا فتتو ا ه ل ستت 

اآلنف تتتة  ا    ا  تتتة ا ستتتل   شتتت ق   أ تتت او  فعتتتة ا ف فتتتذ  علتتت  أ ضتتت ة  فتتت اء    اتتت  ،  فتتت  اف تتت ط ا عتتتنن 
،  لتتتت ا  اإلستتتت ف ام تتتت او، إذ اف ط تتتتت ا طنتتتت  ن ا قا  تتتتة ا فستتتت   ة فتتتتع ا    اتتتت ت ا ع ا تتتتة اتتتت  ا ع تتتت  

  علت م اإو ا فو ا فس      و ا    ه    س لة فو  س ئ   ،  ة اف    و أقا      ف ذ أعف  هم ا ف  ة  س ع
  ا  ت    ا  فت ط ا  ت   ستفت علت    ت    فست     ت فهف ت  علت  ا تن ام  اضت ة  ت  ا  ضت    ،ا ن   

 فتتو ا   تت        تت    ، ل1ل فهفتت  امفتت   ا فتت علم علتت  ا ستت اء ا  تت   ف تتو   اعهتت  اتت  ستت   ة  الستت  و
 ،ف تت   و استت نع هم فتتو ستت ئ  امق تت   ا  تت     تتت   اعتتة  هتتم  ف هتت  ف تت ا   تتن  استت ع و ، إذا فتت  

ات    فت  اس فس ء ن   ة فو ا   ئ  ت ا   تةأهفه       ،     نا  ة  أ ض ة ا      ل   ف ه  ا ش م  
ن ا ع تت ، ا  تت   تتم   تت   ه  ا  قتتنس    تت     ا  تت ت ا  ن تت   ا لتت ط  شتت   ا ط  تت و  ع  ق تت قاتتة ا  تتن  

                                                           

 .ا  ا عهن ا س س    ا   ا  ةف ف عة ا ف  و  ا فو ا س س   : لل

مل ا ذ  3ا ذ  ع ش ا  إ  او ا  ق و ل ،   ا  ا  عق ن  ا ف    ة ا      س  إ   ا ف لح ا ف  س  لف   ل ا فو ا ف    : لل
التصوير اإلسالمي؛ نشأته وموقف اإلسالم منه وأصوله ل لفط ن   ل : أا  ا  فن ف ف ن ا  ل ، اض هن فو ا س س    و. 

 ل.38ن ،1991 ،ا ق ه   ،ا نا  ا ف   ة ا لا    ة ،ومدارسه
 .م.     ق  م  323  ا طف  ة ا فف ن  فو  ا   ا س  ن  ع م فنا  ا  ف ف عة ا ف  و ا     فذت ا فو ا ه ل س : لل

 . .م.  قن سف  اهذا ا سم  ف  طا     عو ا ف    اإل   ق ة 30ا فا ا    ة ا   ف   ة عل   ن أ  س س ا  ع م 

https://www.palestinapedia.net  

  .28-26، ن1958اف  ، ا ق ه  ،  ، نا  ا فع  ن2،    فة: أ فن ف فن ع س ،  الفنون اإلسالمي م. س. ن ف  ن،  ل1ل

https://www.palestinapedia.net/
https://www.palestinapedia.net/


 |143 

 

 143 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(بين مقوالت االمام علي ما مقاربة الصورة الفنية للفناء 

،  ف    ل       ف ست فة علت  ا  تن ات  ل1لا اقع ة  نقة، ا  ه   ن  عل  ا  ض  ن  ا ه  ا ف ن ة
ع   امف   و ا مستل   ا تذ  شت ي ات  ف ت  قا ت  اإلست م، ا ضتح ا  ث  ا        هذا  ق   عف  .

ا نطن ذ  ا ا     اس ننام  ،ا   اع ا ف    ا   ا     ن ا شن ن،  ا اعن عو ا  ا عة،  اطنان ا         
قتتت م ا   تتت    امفتتت   اتتت  أ   امفتتت  علتتت  أس ستتت و فهفتتت و: أ  هفتتت  ا تتت     عل تتت  اقتتتن  .ل2لل*لا فعتتتن  
لتت  ا تتفة ن  تتة اتت   ستت م قاتتة ا  تتن    ا فستت ن امفتت   انفشتت  ا  تت   فثتت    تتنات  ة    اإلستت ف 

طن ا ة أ  ف  ل   ا ع ة. أف  امس س ا ثت    اهت   ق   تن ا فتو  ا ا ئتة  ا ف  فتع ات  ست     ا فست فن  فتو 
نتتتذ ع فتتت  ث  تتت  اتتت  اا ف تتت و ا هل  ستتت  ة  ا   ف   تتتة  ا ا ط   تتتة   ستتت م ق تتت  عفتتت    ق تتت  ا فشتتت  . ثتتتم 

 فتتت  اتتت   .ل3لستتته م اتتت  ا   تتت     هتتت  ا  ق   تتتن ا ف  تتتة ا س ستتت   ة  فتتت  اتتت   تتت   ق تتت  ا   تتت  ا ئ اتتت اإل
 لو-28 ، -28أ، -28ا ش  ل

 
 
 
 
 
 
 

 ل  تتت   ا   ف ع تتتة  ا ثق ا تتتة  ا ق  تتت ن ة  لع تتت    فهفتتت         ث قتتت اإلستتت ف ُ عتتتن ا   تتت     هتتتذا 
ة عل  ف  ا     خ اُفن لن ا الناو ا    ا ه ،    تن  فث  ت  علت  ا  تن او  ا فن   ت ت ا ت   اإلس ف 

 .ل4لا ف ن  أ  ا فع     ل     ا ف  ة عا   ة ف   عة ا فق  ن س اء أ  و ا  ا      

                                                           

االمويةةةون؛ نشةةةأة الفةةةن  تتتطء فتتتو   تتت   ل، استتتل   ا   تتت    اآلثتتت    ع تتتن ا تتت  م ا ا تتتط     و  ع تتتن ا فتتت   و، اتتت ط  ط تتت ن ول 1ل
، 2000، ا تتت  ت -ا  فستتت   اي    تتت ، ا فلسستتتة ا ع ا تتتة  لن استتت ت  ا  شتتت  -ا  تتت  -سلستتتلة ف  تتتن اتتت   تتتن ن ا ع  ف تتتة، لاالسةةةالمي

 .  104ن
   ف ط هذا ا   ي فو ا نطن ا     نهو انه و أا ض أ  أا ض ف ئ  إ   ا ط قة أ  انض ا ،   عل  هذا ا نه و  س م ذات  ل*ل

 ا    فعن   ذها  ا ل و،  أ       أ ف  أ  اسف . 

 .68 ، ن1966، نا  ا  هضة ا ع ا ة، ا ق ه  ، فن التصوير في مصر اإلسالمي  سو ا ا ش ،   ل : ل 2ل
 .   202ن ،1990 ،، ا ق ه  ، نا  ا  هضة ا ع ا ةمدخل إلى اآلثار اإلسالمي  سو ا ا ش ،   ل :  ل3ل
   .5ن، 1959، نا  ا  ش ، ا ق ه  ، التصوير اإلسالمي في العصور الوسطى سو ا ا ش ،   ل :  ل4ل

 لو-28ش  ل ل -28ش  ل لأ-28ش  ل
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   ع و أس س و: ا   ي ام  :  شف  ا       إ    ةاإلس ف    قسم ا        ا  ا فن    ت 
، ل1لا  تت    ضتتتح ا   تتت  ا علف تتة.  ا  تتت ي ا ثتتت   :  شتتف  ا   تتت     ا  تتت   تتط   ا   تتت  امنا تتتة  ا     ن تتتة

 . ف    سم عل  ا  ن او،  ف    م        عل  ا ف س   تإ    اض اة
ا فئ   تتتة، ا   ف   تتتة،   : لا ع ا تتتة،علتتت  ا فن   تتت ت هتتت اإلستتت ف هتتتم فتتتنا س ا   تتت    إّو أ

ا  تتتف  ة، ا عثف   تتتة،  ا ه ن تتتةل،    تتت  فن ستتتة ف هتتتت  فف تتتطات  ستتتف ت،  ا    هتتت  ا تتتذ و قتتتن   قتتتت  ا و ا  
 ا عتتن و اتت      ا   تت     فتتو   تت  ا     تتن  ا  تت اع ا طن اتت   ا ف ضتت ي...     هتت ، ا  او اعفتت  هم 

 . اإلس ف ا ف  ة   ف  عل  ع ئن  ه   لفو 
ف  تت  ، ن و  ف تتة ا  تت   تت ءت فتتو ل ا  ستت م اآلنم13ه/7فن ستتة ا   تت    ا ع ا تتةلعلتت   ئلتت  

عتت ائس  عتت ض أن ا هتت   ستت ن  عضتت ء،   ستتم ا   تت   ا فتت ن،     هتت  افستت   عتتنم ف اعتت    ل ستت  اتت و ام
 عفت ،  قتن    تت   فتع ات و فشتهن و  نا ،  ف   م  ه م ا  ف ل   فف   ع  ا      ااعتن و فهفلتة اام
 ت    ل*ل        ا تن ،    ات    تم ا شن ت ة  ست  ن  هت  ا    ت    ،  ا ست ع  ة ا  هت  ت ث  اأ  أ

   ا فشت هن ا ا ن تة ا ع اق تة شن ن     ش ء،   م   ا قناستة ات     ت  و طن ات ،  فت   ت ل س ام
   اتتت   ا ن تتت   ا ق ااتتت ، ا  فتتت       تتتت  ستتت م ا  ا عتتتة  هتتتذ  ا فن ستتتة فتتت  اتتت و ا   ستتت   ا طن اتتت  اشتتت اإل
و ا    هت   تم  ه فت ا ا  ت    ا ف ضت ع ت ا ن   تة،  ا ست    ة، فط ،  ا   س   ا ف      ل ا عة، إ  أ  

، ات من   ا فتو ف  ت و ل2لن  اذاك ا  قت اهذ  ا ف ضت ع تاه ف م ام ا ا      ،  ا ئ اف ة؛  ل ا   عنم 
   تل اهتذ  ا فن ستة  .ست ف اإلن  ا   ع   فو ا ع    ا     فت  اهت  ا   ت     أ نهف   ئذ  اآل

إ تتت   ، اضتت اةل3ل  ث هتت  اثق اتتة ا ن   تتتة ا فستت   ة ا شتت ق ة فتتتو نتت    ستتتم ا ف ئ تتة ذ   ا    تتة ا فنااتتتة
ا  تن  ت   ت    فضت ئة  ، ا اعتن عتو ا  فث ت  ا ت اقع  ا اق تةا     ن عل  ا شن  ة ا  ئ ستة علت   ست   

هتتذ  ا فن ستتة  شتتن نأفتت  ا ل تت  ا عاتت  ع تت  اتت  قف   ا   تت م ا تت ءت  ،   فتت   تت  ت اتت   ضتتح ا  هتت  
    س ن ا قه  أ  ن ق   فع فهت    ات  ا  عا ت  عتو شن        ئ        ، ل4لفس  ة   عف  ا ه 
 نقتة ات   ستم ط  شتة ا ف اتس  أ ت اي امطهت    ا   ت   و ا  ت   ت و   ثت  ف هت   ،   ة ا  ف ع ت  امات ان

  ا  استت   ا تتذ  عاتت  عتتو  تت     تت نقة  ل  تت   نفتت ف تت ط هم.  أشتته   ستت ف  هتتذ  ا  ا  تت س اتت   تتنائقهم
أف  ا ف اس ا       ن ه  أشن ن هذ  ا     اه  ش ق ة  ع ا تة ات  أ لاهت  ، ل5لا   ف ع ة ا  ع   

                                                           

 .   204ن ،ف ن  س ا ، مدخل إلى اآلثار اإلسالمي ل  سو ا ا ش ، 1ل
 قتتن استت ع و ا ف تت   ا  فن ستتة ا ع ا تتة ا ستتم  تت ع و فتتو ا هتت  ت: ا   تت : ا نائ  تتة ذات ا  تت  ا ا ط  تت    ستتم  تت    ل س  ل*ل

ثتتت  ت  لفط تتتن   لتتت : ا شن تتت  ت ا فقنستتتة.  ا ث   تتتة: ا ا ضتتت  ة   تتت  ف  لفتتتة ذات ا  تتت  ا  تتت    ا  تتت   شتتتا  شتتتعلة ا  تتت  . ل
  .ل28ن ،2001،  ا  و   ش  و، ا   ت ف  اة، 1  ،موسوع  التصوير االسالمي، ع  شة

 .  29-28ن، ف ن  س ا ، موسوع  التصوير االسالمي، ث  ت ع  شةل 2ل
 .    171، ن1980، ا ق ه  ، نا  ا ف   ا ع ا ، فنون االسالم، ط   ف فن  سول 3ل
     .128ن، ف ن  س ا ، التصوير االسالمي في العصور الوسطى،  سو ا ا ش ل 4ل
 . 119، ن1977، نا  ا ف  ، نفش ، 2،  تاريخ الفن عند العرب والمسلمينل أ    ا  ا ع ، 5ل
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ات ت  ا سفت  اسعة اضف ضة ق افه  ا قف ن  ا  لا   ذات أ فت م  استعة  ل تن    هت  أشت  ة عل هت    
 ا  ف اسهم ا      ف ط ا  ه  اضف ضة  ذات أ ف م  اسعة  ل ن    هت  ع تن ا عضتن  .ل1لن نق قة طن   

مشتتن ن  ا فا  ئتتة اتت    تت   هم ا  ا تت    تتم .  ا ستتفت هتتذ  ا فن ستتة اأشتت  ة عل هتت     اتت ت  طنتت  ن
ا تط ،  ات    ا  ق  ن فو      هم  ا فع   هم    ضح ا ع     ا     ة ا ففل   ة ات  ف فتح ا   ت  ،  ات 

امسل ة  ا فعنات ا   ا ة ا      فث  ا هت . إ  أ هت   تم  ئ ت  فتو ا  ت اع ا ع ات  امس ست  ات  ا   ت     
أ  او  ت  ه   ف ت ط ا  است  ة ات  ا  ستم.  ا   ت  و اإل قت ع  ا تذ   ع فتن علت  ا  س ست ة  .ل2لا ففل   ة

 أ تت او.   ف تت ط أ ضتت   ا  ستت و  اتت    ط تتع ا ع   تت   فتت   شتت ف  عل تت  فتتو ن تت      تت   ف فتتس ستت   
ا اط ا طن  ن عل  ا ف اس  ل -29أ، -29.  ف  ا  ا ش  لل3لا ع ا ة ا  ا     .  اي

 
 

 
 
 
 
 

 ت و  مل اذ14-13ه/8-7ا فن ستة ا فئ   تةل ات  ا     ة ا ا ذ ة  ئ  ى  فن سة ا   هذا اث  ان 
 ستتت م   تتت و  فثتتت  اف فتتتح فئ   تتتة،  فتتت   قتتتت ا تتذ  ل تتت   ىل ا تتت  ا ستتتف ء ههتتتما  تت ك  تتت  و اتتت  اتتت ذا اآل

ا ش    و  ا عف   ت ع   ة ن  ة  ف     ا   ئ  ، ا ث   ست م ا فت ن   ا عفت     ذ   ا عضت ت ا ق  تة، 
ا  ا شتت    و ذ   ا شتتت   ا   تت ا    ا   تتت   ا  تتت ن   تت ث ا  ا  ف ضتتت ع ت ا نا تتتة ا ا ذ تتة ا ف   قتتتة، اقتتتن 

ستت   اهم ا ف  تتة  ستت    ا  عا   تتة  ا  اقع تتة، ا  تت  ستت نت ا ف تت و ا ا ذ تتة، اقتتن  تت   ا   تتنن و ا  ستت م    تتت ا
ا  ت   ة؛      تة  ا مست    ان     اض ة ق  ة فع ا ل    ا ه ف م ات  ف ل    ا  ت او ا     تة  ت ث ا  

ا ست ع  ة اف تت   و ا  ئتت   اتت ذ  و ا  عهتتن ا فئتت   ؛  هتذا لهتت ت  تت ث  ا هم اهتتذ  ا فن ستتة،  او لهتت   استتم 
ا نا تتتة  ا ف  تتتة  ا م شتتت ةا فتتت     تتتع  فشتتت   ة هتتتل ء ا ف تتت   و  اإلستتت ف ا   تتت    ا تتتن    اتتت  ا ع تتت  

  ستتتم ،   تتتة   تتت    تتت    ق تتت     تتت اي ستتتم ا ف ضتتت ع ت ا  ط  ف تتت ط اافتتت  ف ضتتت ع  ه  ، أل4لا فئ   تتتة
ا      ا   ضع    ا    ف   ا   ساة مط  ء ف اس ا      ق افه  ا س  ا   ا ت ناء ذ  ام فت م ا    لتة 
 شتتن ع تتن ا  ستت  ا تتطام فتتو ا قفتت ش ا عف فتتة ا  تتئ    ا   تتم ا ف عتتنن  ا   تت ت    تتع ا م  تت   ا    فتتة 

                                                           

 .    84-83، نف ن  س ا ، التصوير اإلسالمي؛ نشأته وموقف اإلسالم منه وأصوله ومدارسهل أا  ا  فن ف ف ن ا  ل ، 1ل
 .  96،101، نف ن  س ا ، فن التصوير في مصر اإلسالمي ل  سو ا ا ش ، 2ل
 .  236، ن2012، نا  ا فع  ن اف  ، ا ق ه  ، 2،  الفن اإلسالمي؛ أصوله فلسفته مدارسهل أا     ح ام ف ، 3ل
، نا    اتتة  ل ا عتتة، ا قتت ه  ، 1،  فةةن التصةةوير عنةةد االتةةرار االويرةةور؛ واثةةرر علةةى التصةةوير االسةةالمي،  ا تتع   فتتن نل فتتة ل4ل

 .  112-111ن، 1996

 ل -29ش  ل لأ-29ش  ل
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ستو ا ث ت   ا ه ن تة ذات ام ت او ا طاه تة ا م تف   ام فت  اعض ا   ش عل ه .  أف  ا ست نات ا لا ع  ض
  .ل1ل         سم ا  ل و اما ض أ   له  اط ه  ا ه ن  ا س     امط   فع  ضع ف ن    

 ستتت   فتتت ن شن  تتت  ارضتتتف ء ا    تتت ت  اإلشتتت  ات ا م تتتن   ا فن ستتتة ا   ف   تتتةا  فتتت      تتتت   
ا  ل س أ  ا    ي، أ  افف  ستة ا  عا ت  عتو ا فشت ع   ا ف اقتن   ف  ت ا  ل س  أ ض عهم ا   ق ن أ  

اع  تتف   ستتف ق ن ا  تت  ُ عتتن فتتو ا فن   تت ت اعهتتن   ف   تتك اطنهتت  اتتو   تت     اقتتن. ل2لا ن اف تتة  ا ن   تتة
ة ا تذ و ا عت ا اإلست ف مل،   فعت   ا ف ت   و فتو فن لتن ا قت   م 15ه/9اا ط ا ف ا تط ا  فن ستة ا   ف   تةل

ا ف ت ل  ا  ا ع تتة ا طه  هت  ا ف ف  تة   ش ئشتته ،   ت   ا ا ف  فعت ت  ا  اتت   علت  شت   ا ستتف  ، ا ستم 
 ن ع تس ا فن ستة ا فئ   تة،  فت    او ا س  عة،  ف   ف عت شن    ه  ا      ة  عنم ا  فعفل ا ام اس 
ا فن ستتة   تت    اتت ط فت  ُفثتت  اتت  هتذ  ن،  فتتو أا  تت ث  ات ا  تت   ة فست ف   ا   ا عتتة    تت   ا شتن تاقت

ا ستف ء   ت   ا  ات  ا ف ئ تة إ ت   ست ما ذ         لة  ات  اإل -ع ا   فة  سف  ا ض   ف–لا فع اول 
نا ا  ست     قنفهم  ا ائ  ،  ئل  عل ه  ا   ث  ات ا     ة، اقن  ستفت  ف تع ا ف ئ تة است  ة  ت   ة عت

ة هتذ  ف ف لت، ل3لات أس ات ذا ات  فو ا ه تن      أس  اه  ة  شا  ا ه  ة ا ف   تة ُفث  اس  ة ع ا ة  قن أ
فف   تتت   ا اتتت ا    قنفتتت   لصَللللاهلل اَ عَلَيلللهِ َسلللله ََ َللللا َ لم  اتتت   تتت    انتتت ى  ل اتتت 1436عتتت م  ل خلشتتت    ا  تتت  ا ا  ستتتنة

ا اط ا ف ض ي   ا   ،   س ن ا ه  ا ل و امط   ا ذ   ل ن ا ف اغ.   ف  ط     اهطان ا    م ا     و،  اي
ف    ا  فو ق  ن ا ف لت   علت  ا ت  م فتو أ ت  أع ت    ت  ع  ت  فتو ع   ت  ا فات     قت   ت ش    ت  

 لو-30 ، -30أ، -30 ف  ا  ا ش  ل امن ى. ل4لف  ا ة ا ق  ا   ش 
 
 
 
 
 
 
 
 ف تتت    تتت   فث تتت  فستتت ات ا   تتت     تتتنه   اتتت  ا فن ستتتة ا   ف   تتتةفتتتو   تتت  ف ضتتت ي ا  تتت       

أ   لتك ا  ت   اعت  علت  ا اه تة  ا ست       ت   ، ف   س ا  ت    ا ف ت ل  ا ئ اف تة  ف  ستو ا  ا عتة
ا     ا     فث  ف ض ع ت ا فعت  ك  ا ق ت    ا فات  ط     تت   ستم ات  ات  و طن ا تة اع تن  عتو ا  تطو 

                                                           

 .    367-366، نف ن  س ا ، ...التصوير اإلسالمي؛ نشأته وموقف اإلسالم  ل ، ل أا  ا  فن ف ف ن ا  1ل
 .    243، ن فس  س ا ا ف ن  ا ل 2ل
، 1990، ، ائتتتنان  فعتتتة ائتتتنان ، طا   ا  علتتت م ا عتتت     ا ا تتت  ا علفتتت ، تةةةاريخ الفةةةن العربةةةي االسةةةالمي، القتتت س ف ستتتو هتتت ن ل 3ل

 .  154-153ن
 .  241-240، نف ن  س ا ، اإلسالمي؛ أصوله فلسفته مدارسهالفن ل أا     ح ام ف ، 4ل

 لو-30ش  ل ل -30ش  ل لأ-30ش  ل



 |147 

 

 147 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(بين مقوالت االمام علي ما مقاربة الصورة الفنية للفناء 

 ع ئل ت    ت      ت  ن او ق      ف        ت  ا فل ت  ا  فن  تة فط  تة ا ت     ف   .ل1ل ام م  ا قس  
  اتتتن  أو ا فن   تتت ت أ تتتا ت  ستتت لة  ،ى  ستتت م ا فن   تتت ت  شتتت      ف  تتت ،   تتتم  اتتت  ف هتتت  ستتت  

  هت مة عت    علت  أ هت  اإلست ف  عل ف ة  لع ئلة ا   ف   ة ا    فة    ت ي أا انهت  علت  ا ثق اتة اإل  ا  تة 
اتت      م ا تتذ   ع تتس ذ   فس شتت    .     تتت    اتتة ا تت ن ا تت ئ س أ  ا فتت و اتت  ا  قتت  ا ف  تتط .   تت  

أستفله  إ ت    نعم ا س  ا ة ا ق اء  فو أعلت  ا  تف ة ؛ ش  ن اآلن  ف ئ  ا  ا   اُ    ا  ف ة ا  ف 
   ع  أ  ا  ا    ن ف  لفة، أض فت ُاس ة فط قة عل  ش   فثل  ا   س  ا   اش  ا عف ن ة. أو 

 فتتتت  اتتتت   .ل2ل  تتتتةئ ط  تتتت  ا فن   تتتت ت ا   إ تتتت    عتتتت ن   ل تتتتن اإلف    تتتت ت ا طن ا تتتتة  ل  اشتتتت  ا تتتتذ 
 ل -31أ، -31ا ش  ل

 
 
 
 
 
 
 

ا  فتت اء ف هتت   ا ا  ق   تتة ا ف عتتنن  ا  ق قتتة     ستتّ ف ا فتت   أ  ا هتت  ا ف   عتتة ا فن ستتة هتتذ   اف تت طت
ا  ه   امط   ا  ط  ن  ان       ا ل و امنضت  ان    ت   ا لت و ا تذها  ا تذ  است ننم ا ثت     ت  ات  

  ف طت ا س عف   ام  او ا ست  عة  هت     ت  ف   لفت ا ل و ام ف   ا ا  . أ  ا ه  .ل3ل ل  و ا سف ء
ا   ف      تتتة  ان  تتتة اتتت  ا ف ضتتت ع ت ا ع  ف تتتة، فثتتت  ف ضتتت ي ف  تتت و   لتتت ،  نستتت    شتتت   و، إ تتت  

 ،فعفت     ل ت  ا ت ء ا  هف ى  هف   و؛     ل أو ا     و ا ست ئن هت    ت  و ذ  ا  ت    أست      تة ا 
إ تتت   فستتت   ت ه نستتت ة ف  اا تتتة  ف  ااقتتتة.  فتتت   شتتت هن اتتت   قستتت م  تتت ائ  ا فستتت  نإ تتت    قستتت م ا ستتت ح  

 . ل4ل،   ف عه     و   ن  ا  ة ف  اا ةا     ن ة فس   ت ه نس ة   ئ  ة    فس  ة ا  ي فو ا طن  ن
 أ ثتت  فتت   ،ا لتت و ا تتذها   ام تت او ا طاه تتة ا ا اقتتة عف  اإلاتت ا  اتت  استت   تتم  فتتع ا فن ستتة ا  تتف  ة

 ا ق تتت   ا  ف لتتتة  ا  تتتنائ    تتت   ا تتتا    ا  اقتتتة ا  ستتت ق ا  ة،   فثتتت   تتت   ا هم ا   تتت   ا  تتت   عتتت ض 
 أفتت   ستت فه  ائ  تتة اتت  ا نقتتة،  فتت  أو أ  ا هتت   ث تت   ا   تت ي؛ اف هتت  ام تت او ا ستت  عة ا طاه تتة ا  تت   ،ا ئ تت ء

                                                           

 .    244، 84، نف ن  س ا ، ...التصوير اإلسالمي؛ نشأته وموقف اإلسالم ل أا  ا  فن ف ف ن ا  ل ، 1ل
، 1ا ع اتن و،  ،    فتة:  ات ء عاتن ا ل  تن ط تو (1800 -1250الفن والعمارة اإلسةالمي   ش   ال       ث و الت م،   ل : ل 2ل

 .     72-71، ن 2012، أا  لا  ،إ نا ات نا  ا     ا     ة
 .    244، نف ن  س ا ، ...التصوير اإلسالمي؛ نشأته وموقف اإلسالم أا  ا  فن ف ف ن ا  ل ،  ل3ل
 .  240-239، نف ن  س ا ، الفن اإلسالمي؛ أصوله فلسفته مدارسهأا     ح ام ف ،  ل4ل

   ل -31ش  ل لأ-31ش  ل
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اتت  ث  فتتو  لا ستت    ل اتتذا ا  تتا  استتم .ل1لهتتن ء  ستتة ا   ف   تتة،  ا هتت  أ تت او أنتت ى أ ثتت  اشتت ه ت اهتت  ا فن  
ا تتذ  أ عتتط ا ستتخ   ائتتع امن  ا ف  ستت ، اتت      ا ثق تت   هتتتل1431  1426لعشتت  و فن   تت   ا تت   خ 

،  ا   ل تتن   ع تتة ا  ستتم  ا  ط  تت   تتنعم ا تت ن عتت    ا  تت ن   تت و اف  تت     اتت   ا ن تت   و،   ه تتك عتتو
ام    ا   لن ا  ا ع   ام  ا  ا فذهاتة  ا ف تففة انقتة    ا تة ف   ه تة،  ُن ت    ت  فتو هتذ  ا ستف ت 

أ  تتطت  لا ستت    لار قت و ف ق تتع ا  ل ت  فتتو أ ت  ا  قتت  ا  عفت    علتت  ات  ف تت ن ا ف ت و.  اتت ف  فتو 
 فثتتت  أ و فتتت    تتت  إ  تتت    ل؛1429لا  ستتت م ا   ضتتت   ة  تتتتم ل لة  نف تتتةم  عتتتننه  نفستتتة  عشتتت  و عتتت م 

امسل   ا   س      سم ا فن   ة ا ف  س ة  فف   س عن عل  إ  اء ا ع و عل  ا   ت ا  نت   ا ت ن 
 اتتت  ا فن ستتتة ا عثف   تتتةفتتتو   تتت  ام تتت او ان تتت   ا ف تتت   ا    تتت  و. ل2لهتتت  ام تتت او ا ف   ستتتقة ا ف   عتتتة

اقتن  .ل3لف   امط    ام فت   ا تذها      هت ام  او ا اس  ة ا طاه ة ن و اف طاو    ل و امنض   ام ت
ا فن ستة ا ست عف   هتذ    ف ت ط ، ل4لأ ث   س ف  هذا ا عهن،     أ  اك، ا    ا أن     فو أفم ش     و

 فو ا فن سة ا   ف   ة  ا  ف  ة.   ألش   ا ث  ، أف  ا     و ا ق  إ   ف    اس      أ  او ا ذه   ا فضة
ا         ا ف      ط ع ا ع     ا ف  ة  ام  او  ان     ا ف ض ع تفو     ا     و اف  

، فث  اس  ن  عف ئم    ه  فةفهان  ئن ا  ة  اف  ط اقنا فا    مل16ه/10ا  ف  لا ف  س لل
اقل س     ضع عل   ل س اعض ا شن ن ا    ُ عن فو فف طات هذا ا ع  ،   عن ا فن    ت ا    

   ،  فع ا   ن   ل هف س ل فو أ  ي  أ فس ف      عل  اإل ا  ط     ت ا ش    ات ا 
ا ث    اش ه  ا ا سم ا ف  ل  ا ا  ة،  ا شن ن   ا  ا ق فة فع       ئ    فس ن   ، أ  اف  طت 

اه  ُ عن اف نان  .ل5ل س فهم ا اقع ة       ا      ا   ف ة  ا ا  ة،  ا     ع ن ا لاه   لف  و ف فن 
  ف  ط  ،فو أهم ف ض ع  ه       ا ا    ا ق     ا  نائ  ا ئ  ء   .ا   ف   ة  ف  طه   ا  ط لفن سة 

  ة ا ث   ةا  ف   ف ذ عهن ا ش   عا س له ت ا فن سة  .ل6ل س م امشن ن ا   قة  ا ف اس ا ف ن  
ا     ا فس قلة ا     ف طت اله   ا   ث  ات ام  ا ة فو     امسل    ا ف ض ي،  ف  ا  ش   سم 

فو     امسل    فث  اهطان قفة ا ، ن ف إ     ا فف ن  ا       ت   سم ا       فو ا  ق   ن ا قن فة
أ  او  ن ن  إ    ا فن سة ا   ف   ة،  قن ا ي ا  اس ننام ام  او   ن   ه ،  ا فطو ا  ه ،  ا     

مناء  نقة ا   ف ذ،   سم امشن ن   فث    ائعة،  ف   ان  ا  أعف    ا  ف و ا   م ا  ا  سم  ا  ا
                                                           

 .  90، ن2013، فلسسة ه نا    ل عل م  ا ثق اة، ا ق ه  ، التصوير في اإلسالم عند الفرسط   ف فن  سو،  ل1ل
 .     73، نف ن  س ا ، (1800 -1250الفن والعمارة اإلسالمي   ش   ال       ث و ال م،  ل2ل
     .343، نف ن  س ا ، ...التصوير اإلسالمي؛ نشأته وموقف اإلسالم أا  ا  فن ف ف ن ا  ل ،  ل3ل
 . 123، نف ن  س ا ، تاريخ الفن عند العرب والمسلمينأ    ا  ا ع ، ل 4ل
   .163ن، 2011، نفش ، ف ش  ات   فعة نفش ، تاريخ الفن االسالمي، عان ا ل  ن سلف ول 5ل
 .  243، نف ن  س ا ، الفن اإلسالمي؛ أصوله فلسفته مدارسهل أا     ح ام ف ، 6ل



 |149 

 

 149 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(بين مقوالت االمام علي ما مقاربة الصورة الفنية للفناء 

   ف ط أسل   اهطان  عو ا    ت ا  فس ة ا فن لفة.      هم ا    ة،      ع ا شن   ت،  ا  عا 
ا    اع ا  س ق ا   ا ف     فو      سم ا طن  ن ا نق قة: فو  ا   ة  ه نس ة،  ع   ا سم ا ن ا  ش 

           عل  أ ث  فو شنن أ  أث  و ا   ضع ف  لن  أ ا ت ا    .  ل1ل     هم ا     ة
 أ  ثة ا      ع  فو ا  ع  ا  ف قة ا و ا ش    ا ف     طانت ا ع   ة ا  ن  اإل س    ان      

  ف  ط امشن ن ا  هذ  ا     ا  قن ن ا ه ف ء  ا ف اس ا ف ن  .  أف   س فه  ائ  ة ا  . ل2لا فن لفة
 ة،  ث    ا    ي؛ اف ه  ام  او ا س  عة ا طاه ة ا    اش ه ت اه  ا فن سة ا   ف    ا نقة،  ف  أو أ  ا ه 

،  فف   ف ط ا     ا  ف  ة  ا س ا  أس؛ ا    ف ّ و فو عف فة    فع  ا ه  أ  او أن ى أ ث  هن ء  
ام ا ق   س م امشن ن ا م س م ا ففش قة  اقن    فت .ل3لا س نا    ا ط فو أع ه  ع    ئ     ف اء

 ا  ف  ط ا و ا       ا س نات ا  ا ف فح فف   ف و فع ا  ش    سم  ذات  ش قة فف  ة   ش    ا س  
  ث    افو     ا ف اس  ا ث     ف  ط     ل   م  امف اء. -ا  اعض ام   و -ا     ا شن  ة

اث    عش    ّ ة إ     ا فنفة ا ف ن       ء ا  أس  ل      ا  عف فة ا ع   ة ا ف عنن  ا    ت   
      إ    ا  هذ  ا فن سةله  ا ف    اقن. ل4لا   م ا  ئ   فع   ش إ     ل    . ثم ف  ت

ا ن ا  ش  امف اء ا  ث  اهم ام  قة  أ اح ذ ك فو ا ف ض ع ت ا ففضلة،  له    ي  ن ن فو ا عف ئم 
ا  قل ن ة  ا فس  نثة ا  فن   ة ا ا          ل  س ئ  ا        .ل5لا  ا    ذات ا   ش  امطه  

 ة،ا ع     ا ق  اة فو ا  ا عة    ئ  م  ام ض ا فل  ة، اه  فو ا ف   ف ت ا فس  نث للماآلث   ا ا ق ةم
 فث    شن   ت ُ له   عل  ا   ن   نم )عَلَيهِ السَّلَامُ( إلف م لصَلاهلل اَ عَلَيهِ َسله ََ َلا َلفا  عة ا  س  افث        

ث       ن ا  س    ه    اع  ن  عل    ن عل     ا و فو ا  فث   س  و ا       ه   قل ن ف ن ذ 
و ا فقنس  و     ق ء   ال  ا شن  إ ة ا ف     ن   ف  ه    ف  و ا  فو  س م ا ش   امن  ،    و ن اف

ا  نلف ة ا     . إو   م  ا  ا س    ام ف   ا ذها  ا ع  ن ا ف ف ضع  س  سف ء نا  ة 
ا          ا  قل ن    ث اة ا        عفق  ا س ف  ئ  اض  عو   عة ا  فث   ا     ث   هذ  ا      

ا فع    افن لن   عله  ام ث   ف طا  عو ا ق      ا فن   ة اض  عو    ه  ن  ة عل  ا ه ف م
 لو-32 و،-32 ، -32أ، -32 ف  ا  ا ش  ل .ل6لا     ت ا ن   ة

                                                           

 .   213، 210ن ،ف ن  س ا ، مدخل إلى اآلثار اإلسالمي  سو ا ا ش ،   ل : ل 1ل
 .  244، ن ف ن  س ا ، الفن اإلسالمي؛ أصوله فلسفته مدارسهل أا     ح ام ف ، 2ل
 .  90، ن ف ن  س ا ، التصوير في اإلسالم عند الفرسل ط   ف فن  سو، 3ل
     .305-304، نس ا ف ن  ، ...ي؛ نشأته وموقف اإلسالم التصوير اإلسالمل أا  ا  فن ف ف ن ا  ل ، 4ل
 . 123، نف ن  س ا ، تاريخ الفن عند العرب والمسلمينل أ    ا  ا ع ، 5ل
   .1307-1308ا     سنه  ا ق ا  ا  ا ع م  لل
 .     42، 40، نف ن  س ا ، (1800 -1250الفن والعمارة اإلسالمي      ث و ال م،  ش   ال      ل : ل 6ل
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 ا  فتت  تتم ان  تت   فتت ن  ا فن   تتة   ضتتم ا شتتن ن امس ستت ة اقتت ،  ا   تت    اتت  شتت  اطافتت  
ا ف ل  ا  ا عت  اق  ت  علت   ن ت   سلستلة  ت  ،     ت   ت   اآلنف ت و ففشت ق  ا ن ت  ع  ضت  

ا       ع ف  عف فتة أ  قتة، أفت  ا  ست ء ااتنا   ت ء ا ت أس     ت    ن ا   ف و ا فس  ة ا ف   ة ا ع اة، 
ا  إل  تت و عتت ن ا تتن ك،  علتت  ا تت  م فتتو امستتل   ا فف تتط ا تتذ  ا فتت نت اتت  شتت  اط، اقتتن للتتت هتت ات ف  تتط 

، ا  فشتهن لل،  اي نى أهم ا فن    ت  أ ث ه   ن   ه   سنة فتو ما فعت اومةا ثف   ةا ف  ا  تا فن   
 أ ثتت  فتت   ث تت  ا نهشتتة اتت  فشتت هن  فث ل تتة  ل اتت   ل    تت ت ا   تتةل  لف فتتن   ا  تت  اتت   تتنائ  ا   تتةل

أفتت   ، فثتت     ل ستت    ا اتت ا    ا  تت ف فتتن  هتت   تتط    هتت م،   فتت ن ا  تت   انلف   هتت  ا ستت ناء،  ُ لهتت  
ا س    فو ا ذه  عل  ا  ف و،     أو ا ف  و  ان  أ   أ ل  ع  و ن     ا    ا فذ ا و عل  ا  س   

َ ْمذ و ل ُمُوِإذ  ِإ َّإ ذ  ن ذُكُلُوَن   يذ    ُ ذ         ، هم  ذ ق و ش   أ  اي ا عتذا   تطاء أاعت  هم َ اْا اُل َ  ن ذُكُلُوَن  ْمَوذ ِين َ يهِمَ  ْذ ًِا  }ِإنَّ الَّذ

ًِا ْم  ذ           ،  ل1لس عيريِا{ و س َ صَوََْن  َِْ   ليونيَّذ ليإيا  ْ ذ  َ ُكُ ذَن ِإ َّذ  ْمَنْمذ َ ذَمويَ و و ذَ ش ذ   ْ ُو ًَّ ُِّكَم ْ إ َ ش ذ   ْ ُو طْ  ِهِذمَ  }و ُقِل اُلح قُّ ويَ 

 ات و أو ا  ت   ا قت او ه ت   ،ل2لَه   ِئُس  الشَّن اب  و س   تَ و نَتْ ْقً {س ن اديقُه   و إِن ن سَمْغيَثَُا ن غْ ثَُا  ِإ    لْ لُإ هَلِ ن شََِي الَُ ج 

ذا فتتت  استتت ئ ث ا ُ ئتتت ث و افتتت ء ا   تتت س ا فتتتذا ،اا تتتذ و  تتت  ل و أفتتت ا    م  تتت م ا  ا  تتت  ستتت ل هفهم ا  تتت    اي
ا ان      اآلنف  و  لفة  ،ه  فس      قةاثف و ا طا   ت  ا ان ء،     هم فو اآل ا    ان ى      

                                                           

 هتذ   ستخ  قتن. اشت  ات أس   ت و ،ا ات ا  لهت  علت   ا  ت   ا   تة إ ت  ا قتنس فتو لصَللاهلل اَ عَلَيلهِ َسلله ََ َللا َ    ل ف فتن ا  ا  فع او ق ة لل
 فتتو ا تت  م  علتت  انشتت ، ف  تتك-هتت   ل     تت  شتت ق   ئتتةل  ام ئ   تتة ا  ع ا تتةل ستتم 25،4×34،3 أاع نهتت ل ا ضتتنفة ا فن   تتة
  فستت  ا   ستتخ اقلتم ف قعتتة أنتت ى فن   تة فتتع  ا تن ف لتتن اتت  ا لئ ت و ذ  ا  ستتخ ُ عت  ا  ستتخ،   تت   خ ا   ستخ  فعل فتت ت اا ق  هت 
 ع  ف        سف   س  و  ا ن عل  ا فن   ة       .  فسه  ا  قاة  اي   ه ات إ    سا ه   ف و  اذا ،1436 ا ع م  فل نة
 .ا فع     ا  س م فو ه نئ   

 .     10اآل ة/ س    ا  س ء،  ل1ل
 .     29اآل ة/ س    ا  هن،  ل2ل

  

 ل -32ش  ل لأ-32ش  ل
 

 لو-32ش  ل
 

 لن-32ش  ل
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   تتت  ف تتتق  ة  فتتتو ن و أ  فعتتت  م  لنلف تتتة  اضتتت ة،  اي فتتت ءا هم ن اف تتتة ا  تتت   فاعثتتت  ،  ث تتت اهم ثق لتتتة 
استت   ي ا ف تت و ا فستتلم ا    تت    . ل1ل، أفتت  فضتت ف و  تت   تت    افف   تتة علتت   تت  ا   فتت  تمستتف  ة  

ا     تتن ا  تت  بفتو اهتت ، اشتت   افع ا تت  ا   فلتتة  او  ضتتف    اعتت   قنستت     فط تت     اعت   فتتو الستتفة اإلست ف 
 اتنى  تن ه   ا فن ستة ا  تف  ة ضت ع ت  فافت    ع  فن ك  لئة ا  ة   سن ق فت  ا     ن تة ا فط تة ن   تة.

 ا ف ت ل  ا  ا ع تة  ان  تة ا   تن  ،ف  ل  ا تا   افت  ا هت  فتو   ت     ف تة.  ف ت ل  ا  ت نإ    ا ف  
 ستتم ا ف تت ل  ا  ا ع تتة ا نق قتتة فتتو    ، ستتم نلف تت ت فعف   تتة نق قتتة  ف ق تتة، فتتع  ا ف ضتت ع ت ا   ف  ستت ة

. ل2لش      ا   ت  طه     ن    أ ه        ا     ة    ا ة  ا سف ء    نل  فو ا س    ا     أ
فو فف طات فن سة ه ا  امش    ا    لة  ا ف ت ل  ا  ا ع تة ذات ا  ات    ا ت    ا ف ست فة علت  شت   ا

 ا  ا   ت ا  ئ    ا  ت   ط تن ات  طن اتة ا  ت      ف  هت    اعت   ن ت  ،  ام ت او ا ق  تة ا  ت     اإلسف  ،
  س  فو  ن ه  أ   ن و.  له  ام  او ا س  عة،  ف  ل  ا  نائ   ا طه    ا  ا ع، ا    أ ا ت اعن 

 س اآلنف تة ذ ك فو ن  ئن ا فو ا ف  س .  فتو فف تطات ا  ت   ا ف تئ   ات  فن ستة هت ا   ستم ا ت ل 
 عل  ا   م . ل3لا    ا  ة ا  طن اة ا ف  ي ا  ا   ة عل  ا     ا ذ   ع ا  ا  ا     ا ف ئ   ام ف  ة 

فتتو   قتتن ا   ن تتن  ا     تت  اتت  ا  ستت م ا ف  ستت ة اتت  فن   تت ت ا ع تت  ا ف تت ن     ه فتت م ا  فضتت ء 
ا فن   تت ت  ا  فث تت  ا   تت      عف  ت  ف استت م ا عتتطاء، إ  أو استت ة ا ع ا تتن  ا  تتذ    اتت  ف    استت   

ا هتتت   تتتنعم ا شن تتت  ت  ف تتت   هم ا س  ستتت ة  ا   ف ع تتتة  تتت ى علتتت  قتتتنم  ستتت  ،   هتتتذا ا ستتتا  عتتتنت 
 ف  اه م ا ت و ا تا   ا فل ت ،  .ل4لام     ا   قة هذا ا ع   فع         ض  ا      خ ا  سم ا ف  س 

 ا ستت  ةي ا فن   تتة  ا  فث تت  ا   تت        ااقهفتت    تت  اعتتن ستتق   ا  نتت    و، ا   ستت  م اتت و ف ضتت  
إثتت اء  تت   ا    ا تت ت اتت  ا  قتتن  فف تتو فتتو ا  اقع تتة ا  ا ع تتة  ا فهتت     اإل ستت س ا ف هتتن. إو  ستت م 

أ  ف  أ فن ف س ،  ُ   ل ا ه  هذ  ا فف طات فو ا فض ء ا ف   ي إ    مفع ا   ف م أ  ما فع اوم   ساه 
 ل  -33إ    أ-33.  ف  ا  ا ش  لل5لا     ة    ف ت ا ف   م     اآلنف  و 

 

                                                           

 .     57، 74، نف ن  س ا ، (1800 -1250الفن والعمارة اإلسالمي   ل ش   ال       ث و ال م، 1ل
 .    305-304، نف ن  س ا ، ...التصوير اإلسالمي؛ نشأته وموقف اإلسالم ل أا  ا  فن ف ف ن ا  ل ، 2ل
 .  61-60، 56، نف ن  س ا ، التصوير في اإلسالم عند الفرسل ط   ف فن  سو، 3ل
 .     44، نف ن  س ا ، (1800 -1250الفن والعمارة اإلسالمي   ل ش   ال       ث و ال م، 4ل
 .     45، ن فس  س ا ا ف ن  ا ل 5ل
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    فتت   ف هت   تتنى ا فن ستت  وقت  إأ مل ا     تت ت16ه/10ا  فت    ف تتع ا فن ستة ا عثف   ةلا     تتةلل
 ا   ف   تتة  ا  تتتف  ة،  ارله  هتتت   لعفتتت     ا ف اتتتس ا     تتة،  لهتتت   ا ف ف فتتت ت ا فستتتف   ا    ا   اا تتتة،

،  اع فتتتن ا علتتت  ف تتت   و ل1ل ا     تتتط علتتت  اشتتت    ا ستتت   اتتت  ف تتت   ا ع   تتت  ا  ا   تتتة اتتت  ا ف ف فتتت ت
،  فتتتت   تتتت ث  ا   تتتت      اتتتتة   تتتتط  و ا فن   تتتت ت ا  ا تتتت ا   و اذ  تتتت   ا  ستتتت قنف و ا ن تتتت   و ا  تتتت ا   و

     ل    ل  ال   ل ا ذ   سم  ت    ا ستل  و ،  ل ا   ع ف نهم عل  ا ف  و اإلا ف  ة ا ئ ا ة ا مس    
 ف تتط  ،   تت  او اهتتم فتت اتت      تت  ف ا عتت   ا   تت اع ا   ا تت  اإلستت ف ف فتتن ا ثتت   . اقتتن  تت و ا   تت    

 اتس ا     تتة،  استت ننام  ت و انضتت     تتع  ضتت   ا عفتت ئم  ا ف  ا  ت   ا     تتة عتتو ا   ا  تة ا فتت  هتت 
اهتتتذ  ا فن ستتتة لشتتت   قتتت   ل ا تتتذ  اشتتت ه  ا ستتتم ا     تتت ت.  اهتتتم  إ تتت اوا تتت     أشتتته ،  فتتتو ا  تتتف  إ تتت  

ل      فن لفة ا   م فتو 37فن   ة ف     ه  ا     لع  ئ  ا فنل ق تل  لقط    ، ا ذ      ل
 مل.     ل  ا   ث   ا   ا  ا       ل    خ ا س   و ا عثفت    و17ه/11ا   اط ا عثف    ا   ه  ةل 

و ا ثتت   ل. افتت  ف ضتت ع  ه  ا ف تت ط ا  عفتت ئ   ا ستتل ة ا ف ستتن  اف تت ل  ا ق تت   عهتتن ا ستتل  و ستتل ف إ تت  
إلهتت   ا     تتة ذات ام ستت م ا ق  تتة إ تت    ف تت ا ا  فن ستتة ا عثف   تتة  ستت م امشتتن نافتت   .ل2ل ا   تت  

                                                           

، ف شت  ات ا  ت ن ا   ت   ا عت  ، البدائي الى الفن المعاصر( من الفن ؛ مسائل في الفن التشكيلي،  ف   ف    ا ن و  س و ل1ل
 .  107، ن1997، نفش 

 .    219-216، نف ن  س ا ، فنون االسالم، ط   ف فن  سول 2ل

  

 ل -33ش  ل لأ-33ش  ل
 

 لو-33ش  ل

   

 ل -33ش  ل له-33ش  ل لن-33ش  ل
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 ستم أشن  ت  ا   ضتع ا  ت  ا  ا   فت . أ  ات   ضتع    ا          ة  اض ة ات  ل    ا شت ا   ا فف تط  
ا ف ا هتتتة علتتت  ع تتتس  ل تتت   ا ف تتت   اإل  ا تتت  ا تتتذ   تتت و  فضتتت   ستتتم أشن  تتت  اتتت  ا  ضتتتع ة ث ث تتتة 
ام ا ي ث  اهم  ل ن ا   اع ا ق ف  فع عف فة  ا    ضنفة ف عنن  ا    ت  ل تن  ت   ا قل ست    ام ن تة 

  ا تتتت     .  فتتتتا    لتتتتة  ا  اتتتتة ا فف   تتتتة فتتتتو امفتتتت م ذات ام فتتتت م ا ق تتتت   .   ستتتتم ا   تتتت ن اتتتتط    اتتتت 
فس قلة  لس   و  امف اء   ا   ا قت ان ا عثفت    و    ت هم.  أ تاح  تن هم فت   عت ن ا  ت      تشن  

 ست م ن ت   ا لت ،     تت   هت اتو ا   ت    ا عثفت    ا   ست م ا شتعا ة  اشت ه   .ل1لا س  ت ا     ن تة
ع ت  ا فت  ف ، ثتم أ  تع  ش   عل  ا  لن ا فن م،    و ن    ا ل  ا  ف   فو ف ه  ا ا   ات  ا 

 شتت ف  علتت   تت ع و: أ  هفتت : افتتو   تت  ا نلف تت ت افتت   .ل2لم ة شتتعا ة ف ا اتتةاتت  ستت   و ا فف   تتك   ستتل
ا نلف تتة ا فعف   تتة ا  تت   ع تتس  تت ط  أستت     ا عفتت    ا عثف   تتة فتتو فستت  ن  ق تت    قتت ي فتتع ف فتتح 

 : ا ف تت ل  ا  ا ع تتة     تتنائ   ا استت   و ا  تت ث   ام  اتت  فتتو   تت  ف اعتت   ق اعتتن ا ف لتت  .  ا  تت ي ا ثتت  
 لأ،  ، و، ن، ه،  -34 ف  ا  ا ش  ل .ل3لا و ا فث   ة اإل  ا  ة  ا  اقع ة ا     ة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .    343-342ن، ف ن  س ا ، ...التصوير اإلسالمي؛ نشأته وموقف اإلسالم ل أا  ا  فن ف ف ن ا  ل ، 1ل
 .  132، ن ف ن  س ا ، مصر اإلسالمي  فن التصوير فيل  سو ا ا ش ، 2ل
 .    342، نف ن  س ا ، ...التصوير اإلسالمي؛ نشأته وموقف اإلسالم ل أا  ا  فن ف ف ن ا  ل ، 3ل

 

 لأ-34ش  ل
 

 لو-34ش  ل ل -34ش  ل
  

 لن-34ش  ل

 

 له-34ش  ل
 

 ل -34ش  ل
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 مل فع ا  ش   ا س م ا  ا ه ن عل   ن  لات ا ل17-16ه/11-10  ف  له ت ا فن سة ا ه ن ة لا
فن ستت  و: له ن تتة فئ   تتة،  فن ستتة  ا اتت  تل، ا   تت   علتت  ف تتن   ف    تتك،    قستتم ا   تت    ا ه تتن  

. اع تن     لهفت   ول ا عت ش ا ضت  ل1ل  ث ت ا  فن سة ا ف  س ة،  ن  ة ا عف   اهتطان  فن ستة انت  ى
ا ه ن  ُ ش ا ا عل  فن   ةل فط    فةل   ش  ن فآث   فط  عم ا  ا ،  ا     عتنه  إ    للف    و ا س

 له تتتن، ا  تتت   تتت  ه  فئتتتة ف تتت   ه تتتن   ا  ستتت ،  اإلستتت ف   عتتتو ا فتتت ح ا تتتاعض ا  فتتتط ا ف تتت  ا فعاتتت
ل  تت    فستت لة علتت   ستت   ق  تت   ا  تتم  ا تت . اف  تتطا هم   تت لة  هتتن  فتت ع   ف  تت  1400  ضتتمل

ف ع  و، اعضهم   فم ا     و ا ف   ا ع م،  ا ن    سم ا شتن ن  ا  ف  ت  ،  ا تاعض ا نت   لت و، 
ا ه  تتة ا فن   تة    ات  . افتت  ف ضت ع  هم  شف ل ستت    فتآث  فلتت  هم،     تت    ت  استتف ء ا فشت    و 

فئتتتت ف ا هم ا عستتتت   ة،  ف  هتتتتم،  ه ا تتتت  همل.  اعتتتتنه  اتتتتنأ لهتتتت   ع   تتتت  ا   تتتت    ا   ا لا ف لتتتت  ، 
ن تت ة  ا  تتنا   ا شتت ا   ا ع فتتةل،  فتتع ع تت ل ه     ل    هتتت ع تت   هم ا  تت    ا ا     هتت ت ا ش

ف   ف ط ا ا سم ا ث    ا شف اة  ل  ت    ا  ست ء،    ت    ا  نت م ا ات ض ا  عفت ئ ،   ا  اقعة اا و   ف ،
  تتت  ا تتتاح ع تتت   ا ع تتت  ا تتتذها   ل  تتت    ا فئتتت    ا  ه تتتن.  اه فتتت ا ا  تتت    ف ضتتت ع ت ا  اتتت ت 
 ا   تت او  ن   تت   فن   تت ت ل ل لتتة  نف تتةل،    تت      ه  تتة هتتذا ا ع تت   تت ى ف ضتت ع ت لا  تت  م، 

 ا ف س ق ، ف   س ا ش ا ،       ا عش  ل، ا نذت  س     ا   ف  س ة  ا ع  ف ة ا     ف ت ا  قن 
 ستتتتم ا ف تتتت ل  ا  ا ع تتتتة ف تتتت ث   ا مستتتت     ا ف  تتتتة اإل  ا  تتتتة ف ضتتتت ع  ه  ،  ل2ل  ف تتتتط اهتتتت  ا   تتتت   ا   ف تتتتة

  ت نث و   ا و  ا  ست ك  ا ه ت ن  هتم ت عتن   ت    ا ف   فت . ل3ل    ن   ا ف نانلة  ن  اما  ا ف  فتع
امف اء  امش ان فو أ ث  ا ف ض ع ت ا      قه       ا فتو ات  ا ه تن ات  ا ع ت  ا فئت   ،  فت  الت  

 لأ،  ، و-35 ف  ا  ا ش  ل .ل4ل       امشن ن ا قفة ا  هذ  ا ف  قة
 
 
 
 
 

 

                                                           

، 1997، ف تتن  ستت ا ،  مةةن الفةةن البةةدائي الةةى الفةةن المعاصةةر(؛ مسةةائل فةةي الفةةن التشةةكيلي،  فتت   ف  تت  ا تتن و  ستت ول 1ل
 .  107ن

 .  ا س  ذاو لف  س ن عل ،  ن ا ة عان ا  فنلعل   أسهم ل ل
 .  32-30ن، ف ن  س ا ، موسوع  التصوير االسالمي، ث  ت ع  شةل 2ل
 .    367، نف ن  س ا ، ...التصوير اإلسالمي؛ نشأته وموقف اإلسالم ل أا  ا  فن ف ف ن ا  ل ، 3ل
 . 123، نف ن  س ا ، تاريخ الفن عند العرب والمسلمينل أ    ا  ا ع ، 4ل

 

 ل -35ش  ل  لأ-35ش  ل 
 

 لو-35ش  ل
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إذ أ شتت  اتت  ا ه تتن  اإلستت ف   تت و  ل  تت    اإل  ا تت  ا فضتت  ام   اتت   شتت   ا   تت    ا ه تتن  

 ت   فست فن   ا  ت     ن ا  ا ه نعُ  ا ذ  اإلس ف ا     ذات ا   اع  اض   عوفعهنا  ل     ، 

 امست     ا ق ف تة.  علت  أست س ا   ت    اإل  ا ت  أ ضت    شت   ةفو ا      ا ع فة  فتو ا ق تن ا شتعا 

  ات ام  ا تة،    ف تط ا   ت     ا     تة ا       ا      ا عثف   .   ف طت ا فن سة ا     ة ا طن  ن ا  ت ث

 .ل1ل ل و امنض  ا    ع ا فش   ا ف  ا فة ع فة اله   ا عف ئم ا  ا   ،  اس ننام ا

و ف ت    هف    ث او ااعضت فس  ا ع    ا    ن  ا ف ا   فف   قنم   ضح او او ا        ام

  اع ست ن   ت     ق تن ا ع ت ،   ت و اتو ا ا  و  له او ف  ااق   فع ا طفو  ا ف  و ا لذ      ا   ا     

، ال ت  اتو طف  ت   ف   ت     ان ،  فت    ضتح ا ت اة امن  ف ت  ا تذ  ا اثت ف ب   ذ ك ا ع    ا      

فتتع  تت     فق  اتتة  ا ا اقتتة ذات ا اعتتن ا    تت  ا  تتف   اتت م  اوا ه فتت م ا   تت اع ا طن اتت  ا  ط   تت  ا ف ستتم 

ع ا اقتت ء ا تتذ     ف تت ، ا  ف تت و ا ف تت    فثتت  اعتتن و ا عف  تت  ا ف  تتة، عتت  م ا فثتت  ا عل تت  ا ف  تتن ا تت ا

  تت  ا  قشتتن  ا طهتتن  ا شتتف ا ة  تت    ا  تتة ف ئ تتة ف  اتتة  ف تت ن  ذات اعتتن ا تت ئ  ا   تت   عتت  م ا فثتت  فتتو 

   او  ا ن     ا  س  ح،       ا  ة ف ئ ة ف س سة ذات اعن ا  ئ  ا      ع  م ن            ا م

ا ف  ء اهذا ا      ا ف ن  ا ن          شت هن ا عف  ت  ا ف  تة ا ق ت    ا ئ ت ء  ا اتذخ   ت  فت   ن  ةإ   

ا      ع  م فث     ،ف  ء له  ك    ه و  لف  و ا ف     ع فو ا ق م ا ف ن ة ا ن    ة، اذوفو ش    او   ا

 ع  م ف ن  ن     طائ     ه  ا  ف ت ا  إ ان .    ا     ا       ه  ا  ف ت ا  ان ،  ا  ء 
 

                                                           

 .   215-214ن ،ف ن  س ا ، مدخل إلى اآلثار اإلسالمي ل  سو ا ا ش ، 1ل
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 :اإلسالميمميزات وسمات مدارس التصوير 

للدول  باالستقرار السياسي عالقة واضحة عامة، والتصوير خاصة اإلسالميفن الإن الزدهار 
ن اغلب طرز التصوير إذ إ، ومجانسته مع ميولهم ورغباتهم لحكامل الحاكمة، والتوجه الديني العقائدي

 وعليه والعثمانية، الصفوية، والهندية، التيمورية، المغولية،العربية، كالمدرسة  بأسمائهمسميت  اإلسالمي
خصائص مدارس  أبرزومن  .الدول الحاكمةإلى  اإلسالميالتصوير طرز اغلب أن ننسب يمكن 

 نذكر منها: اإلسالميالتصوير 

 التجريدأواًل: 

خاصة، ويرجع سببه االساسي  اإلسالميعامة وفن التصوير  اإلسالميوهو من خصائص الفن 
تحوير معالم الواقع وتعديل نسبه بالتصحيف، أي "ان الفنان يتصفح اجزاء المادة حتى يتيسر له ان إلى 

تعانيه من اقتطاع وتضمير، فتبدو مبتورة يلتقط منها ما كان نسجه اقل فسادا. وهكذا تعاني المادة ما 
شياء فعمل الفنان المسلم على تجريد األ، (1)"التي تالبس ماهيتها في دنيا تفه مسحاء، فتنم عن الشبهة

من ماديتها الفانية عن طريق الحذف واالضافة حذف الحسيات الزائلة، واضافة المعنويات الروحية 
نسان منذ العصور القديمة، فقد كان اإل ولى كانت موجودةإال أن بوادره األ ،باألبدالالباقية، واالستعانة 

، ولكن مع ظهور الفكر الفلسفي اإلسالمي تم تعديل صياغة الفن ضمن القديم يجرد اشكاله عند رسمها
وابرازها برؤيا جمالية  اإلسالمي، مما ساعد على صقل شخصية التصوير إطار الفكر الفلسفي اإلسالمي

متفقة مع توجهاته الدينية كتمثل فكرتي الوحدة والتنوع، فالوحدة بالزخرفة مفادها الوحدة  ية خالصةتجريد
 بالخلق، والتنوع بالمخلوقات.

لم يكن تابعًا لمنع التشبيه واستحالة التمثيل، بل كان  اإلسالميان ظهور الفن التجريدي بالتصوير 
قائم على فكرة فلسفية عقائدية، وهي  اإلسالميوكون الفن نتيجة لتقليد قديم مبعثه العقيدة الوحدانية، 

لهذا تأثر الفنان المسلم بهذه ، (3)}وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَالَلِ وَاإلِكْرَام{،(2)فكرة سرمدية اهلل وفناء الكائنات
توظيفه اللون الذهبي ، وكثرة العقيدة فأخذ يميل نحو التجريد والتسطيح بواسطة الخطوط البسيطة البدائية

واتجه نحو التحوير عبر نه اهمل الواقعية دم االلتزام بالحجم الواقعي، أي إخضر، وعواألزرق واأل
ضافة؛ لبناء صورته الفنية مستعينًا بمخيلة زاخرة بصور ذهنية قرآنية صورها بصورة بصرية الحذف واإل

                                                           

 .3ص ، مصدر سابق،سر الزخرفة االسالمية، فارسبشر  (1 (
، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، 1، طاثر الفن االسالمي على التصوير في عصر النهضةايناس حسني، ينظر:  (2 (

 .59-58، ص2005بيروت، 
 .27/اآليةسورة الرحمن،  (3 (
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وفناء المخلوقات بنزع القيم الحسية الدنيوية من  زلية الخالقتقريبها من ذهن المشاهد، واثبات أتجريدية؛ ل
 (36كما في الشكل) الصورة البصرية الممثلة.

 

 

 

 

  

قوانين الوجوود الموادي ليشوياء التوي يحكمهوا فوي الغورب علوم المنظوور وعلووم أخور ، يقابلهوا  ذنإ
 ،نوواء األشووياء بووالوجود األزلوويبروحيووة يحكمهووا مفهوووم الوجووود األزلووي )اهلل(، ومفهوووم قوووانين لوود  العوورب 

اسوتطاع بعوا الفنوانين ، و يحاول أن يخط لمنظور روحي يقوم على مفهووم الوجوود األزلوي المسلمفالفنان 
الذي يقوم  اإلسالميالمنظور البصري وقاموا بتطبيق المنظور  نالتحول نهائيًا ع ()التجريديين األوربيين

ة لووم تحورم التصووير سووواء اكوان ألغووراا الزينوة كمووا اإلسوالميفالعقيوودة  .(1)علوى مبوادر روحيووة تصواعدية
ََ َكوَْلَجَناِو َوُ وُ وَر           ورد في القورآن الكوريم عون نبوي اهلل سوليمان  ََوَ ََِمَوَّجوَف َوِج ََ َو ََ َلوُه َاوَ َيَءوَن اَّوَ ِاَيَِريو }َيْعَمُلون

وفووق نسووب خاصووة ال توورتبط علووى ، أو ألغووراا العلووم والدراسووة. والفنووان المسوولم يعموول (2){...رِاسَّووجََ ٍ

بنسوب الواقووع بول تتصوول بقويم روحيووة تجريديوة كاسووتخدامه للمنظوور اللووولبي التصواعدي فووي البنيوة التحتيووة 
 لرسومه لتوزيع شخصياته واشكاله عليه.

ر و"احتوووواء الصوووورة علوووى عووودة تعووودد مراكوووز زاويوووة النظووو إن المنظوووور البصوووري يقووووم علوووىوعليوووه 
مفردات يتم جمعها في غير اتساق بحيث يبدو كل منها فوي منظوور مختلوف. مثوال ذلوة لوحوة )المجنوون 

-ب-أ-37كموا فوي الشوكل) (3)امام خيموة ليلوى(...من مخطوطوة العوروس السوبعة...لعبد الورحمن جوامي"
 ه(-د-ج

                                                           

( )امثال فناني الوحوشية، وتيار التجريدية، والتكعيبية  . 
دمشووق،  -القوواهرة ، دار الوليوود - ، دار الكتوواب العربووي1، طالجماليةةة االسةةالمية فةةي الفةةن ال ةةدي عفيووف البهنسووي، ينظوور: ( 1)

 .  42-38، ص1998
 .13/، االيةسبأسورة  (2 (
 .  24ص، مصدر سابق، موسوعة التصوير االسالمي، ثروت عكاشة( 3)

   

 (ج-36شكل) (ب-36شكل) (أ-36شكل)
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الصورة هو بحوث عون نظوام  فتجريد .(1)حدسيًا صرفًا يشترة في تصوره، العقل ممتزجًا بالعاطفةكان فقد 
يحووي  اإلسوالمي، والتصووير (2)شكال بطرق مختلفة للحصول علوى صوورة مخترقوة لونظم الواقوع الشوكليجواهر األ

ال نوودري مكووان المشواهد موون هووذه األشووياء، أهوو فووي أقصووى البعود عنهووا أو فووي أدنووى  كوننواشووديدة االنوودماج  صوورة
المسوووافات والفراغوووات تنعووودم لكوووي تبووودو لحموووة فوووي هوووذا الكوووون التصوووويري  الن ؛القووورب منهوووا، أو هوووو فوووي أعماقهوووا

التجريديووووة للتصوووووير الحدسووووية  فووووالرؤ  .(3)أقصووووى حوووود ممكوووونإلووووى الجديوووود، الووووذي تشووووابكت فيووووه مصووووادر الرؤيووووة 
الكشووف بغلغوواء الجوانووب الحسووية  ويتمثوول التقسوويم،الووذي ال يقبوول  المتماسووةكشووف عوون الجوووهر الكوووني ت اإلسووالمي

التوي ال تتمثول لصوورة احقيقوة للتعبيور عون  ،الطبيعوة علوى السوواء او اإلنسوان االشوياء سوواء اكانوت فويمن  الفانية
الروحي، فالنص الصوري التجريدي نص يتجوه نحوو  بق للمعنى الكليفي الشكل المطا بل، للواقع لشكلامطابقة ب

الالمحدود لُيفني الجانب المادي الحسي، ويتجه نحو الجانب الباطني الالمحسوس، فتنعدم فوي الصوورة المسوافات 
 .ج(-أ-38مثل الشكل)، واالبعاد فتبدو كسطح واحد

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  50، صمصدر سابق، الفن ال دي  الجمالية االسالمية فيعفيف البهنسي، ينظر: ( 1)
 .  30، صمصدر سابق، اليسير من فقه التصوير، حيدر عبد االمير رشيد الخزعليينظر:  (2)
   .48، ص مصدر سابق، الجمالية االسالمية في الفن ال دي عفيف البهنسي، ينظر:  (3)

  
  

 

 (ه-د-ج-ب-أ-37شكل)

 (ج-ب-أ-38شكل)
   



 |159 

 

 159 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(بين مقوالت االمام علي ما مقاربة الصورة الفنية للفناء 

وبهووذه العمليووة فووغن الشووكل الفنووي يموور بمراحوول متعووددة، تعطووي للشووكل صووورته النهائيووة كووون االشووكال بمووا 
إلوووى فيهوووا مووون خطووووط والووووان وعالقوووات ونظوووم تفقووود صووولتها بوووالمرئي والوووواقعي، فهوووو تحوووول مووون الوووواقعي والمرئوووي 

 .(1)مفاهيم ومعاني جديدةخر يحمل شكل مرئي آ إلنتاجماورائية الشكل الالواقعي والالمرئي، للبحث عن 
هووو "تصووحيف" الواقووع، أي تحوووير معووالم الواقووع الخاصووة فرضووت العقيوودة الوحدانيووة مبوودأين، األول  وعليووه

وفوق مشويئة الفنوان. والمبودأ الثواني هوو "تغفيول" الشوكل والواقوع، أي االبتعواد عون تشوبيه علوى وتعديل نسبه وأبعواده 
ْنيَا إَِّلا َمتَاُع اْلُغُرورِ }لحياة الدنيااإن سبب هذا التغفيل هو العزوف عن ، (2)الشيء بذاته  . (3){ َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ

تكوووين الصوووورة وتوزيوووع عناصووورها ب بصووور متنوعوووة منهوووا التسوووطيح اإلسوووالميويتمثوول التجريووود بالتصووووير 
مؤخرة الصورة التي تمثول السوماء  لى حساباستمر أسلوب اتساع المقدمة التي تمثل أرضية الصورة ع ، فقدالفنية

موووع اسوووتخدام خوووط األفوووق المرتفوووع ألهميوووة مسووورو األحوووداث الملووويء بالرسووووم اآلدميوووة والحيوانيوووة أو برسوووم المنظووور 
 حوواولحيووث  ،اسووتخدام منظووور عووين الطووائر مووع ،الطبيعووي بمفرداتووه الزخرفيووة موون نباتووات وزهووور وأشووجار وغيرهووا

مموا أفقوودها مظهور العمووق علوى عملووه المصوور، يغلووب التسوطح لإتقووان نسوب أشوكاله مووع أرضويته  المصوور المسولم
وأن مثوول أحوداث توودور لووياًل فألوانهوا سوواطعة زاهيووة  ،رسووم صوورة فووي وضووح النهوار ، اينتيجوة إهمووال الظول والنووور

كموا اسوتعاا الواسوطي  (.ج-أ-39ونجود هوذا متمثول فوي الشوكل)، (4)وم والقمر مع بقواء األلووان زاهيوةفيرسم النج
فوي توضويح  ليشوكالعن الظل والضوء بوالتخطيط، فظهورت منمنماتوه مسوطحة؛ لتأكيوده علوى الصوفة التخطيطيوة 

حدودها ومساحاتها وحركاتها فاستخدم الخط بكول انواعوه)الرفيع، السومية، المنسواب، المنحنوي، والحواد، المسوتقيم، 
 .  (5)والمنكسر(، وكذلة الملون الفاتح او الغامق، وخاصة في طيات المالبس وامواج الماء

 
 
 
 
 
 

                                                           

 ،د.ت ،الوفوواء للطباعووة والنشوور والتوزيووع، دار 1، طاالسةةالميةالتجريةةد فةةي الزخرفةةة فطريةةة ، حيوودر عبوود االميوور رشوويدينظوور:  (1)
 .  39، ص2017

 .  249، ص مصدر سابق، الجمالية االسالمية في الفن ال دي عفيف البهنسي، ينظر:  (2)
  .20 /سورة الحديد، اآلية (3)
 .    242، صسابق مصدر، ...ر االسالمي؛ نشأته وموقف االسالمالتصويأبو الحمد محمود فرغلي، ينظر:  (4)
، 1ط، التكوين وعناصره التشكيلية والجمالية؛ في منمنمات ي يى بن م مود بن ي يى الواسطي، وسماء حسن االغاينظر:  (5)

 .160، ص2000، بغداد، افاق عربية -دار الشؤون الثقافية العامة

   

 ج(-39شكل) ب(-39شكل) أ(-39شكل)
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المقووارب لتجريوود الصووور الفنيووة بالنظووام بالصووور البصوورية المرئيووة  التجريوود فووي النظووام الهندسووي، ويتمثوول
يقوم على الحسابات الرياضية الدقيقة كالوزن والقافية بينما يقابلها التوازن والتجانس بالفن  فاألدبياللغوي االدبي، 

او  -او نبوواتي -)رياضووي خووالصاً هندسي بنوواءً  كووانقابلووه نوووع التكوووين الهندسووي سووواء أالبصووري، واللووون االدبووي ي
مووا الجنوواس بوواألدب يقابلهووا التكوورار بووالفن البصووري، وموون هووذا التجريوود فووي النظووام الهندسووي او خطووي(، أ -حيووواني

تتألف الصورة الفنية البصرية ذات االنطباع الفنائي والتوي تحودث علوى درجوات ومراحول فكلموا كوان التجريود اقورب 
علوووى مراحووول الفنووواء التوووي يصوووورها الفنوووان صوووورة الفنيوووة البصووورية المرئيوووة مووون أخرفيوووة اقتربوووت الالتكوينوووات الز إلوووى 

نفوًا والتوي تتمثول ايضوًا رة آو طلحات االدبية البالغية المذكالمصور المسلم بأعمالهم الفنية، والتي تتقارب مع المص
على درجات التجريد عندما يبتعد المنشئ عن تمثيل المحسوس متوجها صووب ماله االدبية اللغوية التي تبلغ أبأع

 ( 40كما في الشكل)الصورة الفنية االدبية الذهنية والمركبة، ليصل اعلى درجات الفناء. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

مووون التشوووبيه يتضوووح ويوووتم قراءتوووه مووون حركوووة الخطووووط  متفاوتوووةكموووا ان التنووووع الحركوووي المجووورد بووودرجات 
واالشووكال والتنوووع الحركووي للشخصوويات المتمثلووة علووى السووطح التصووويري للعموول الفنووي، الووذي يظهوور بجووالء فووي 

او (، 41موا فوي الشوكل)كوبصور فنية متنوعة فقد تكون الحركة مثلت بطريقة مباشرة  اإلسالميمدارس التصوير 
طباق النجوميوة فيهوا الصوورة اإلشوعاعية التوي يقول )بشر فارس(:"إن اإل ،(42الشكل)كما في بصور غير مباشرة 

، وعليه ترتبط الحركة االشعاعية والدائرية واللولبية بالزمن، لتتصول (1)نر  فيها الكون بما فيه يدور في فلة واحد"

                                                           

 .18-14ص، مصدر سابق، سر الزخرفة االسالمية، بشر فارس (1)

 يقابلها
 التوازن والتجانس

 التكرار

 نوع التكوين الهندسي

 خطي-حيواني-نباتي-رياضي خالص

 

 بصرية تكوين صورة فنية

 اللون االدبي

 الجناس

 الوزن والقافية

 اللغوي االدبيالتجريد في النظام 

 يقوم على

 التجريد في النظام الهندسي

 يقوم على

 تكوين صورة فنية ادبية

 ( مقاربة عناصر الصورة الفنية االدبية مع الصورة الفنية البصرية40شكل)



 |161 
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حركة الخط والشكل بالبعد الزمني المجرد من عوالقه المادية لتشكيل زمان مجرد مع مكان حدوث الواقعوة الممثلوة 
 كمووووا فوووويبصووووورة ذهنيووووة المرتبطووووة بتفكيوووور الفنووووان الروحووووي المنعكسووووة علووووى السووووطح التصووووويري للعموووول الفنووووي. 

 ( 43الشكل)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
و بالعناصوور المكونووة للسووطح التصووويري للعموول الفنووي، ليكووون ون التجريوود بالموضوووع او بووالفكرة أوقوود يكوو

تجريود الفضواء اللووني باسوتخدام اللوون  الفنان المسلم عماًل تصوويريًا بودرجات تبتعود عون الواقوع بصوور شوتى، مثول
بصوورة  و تمثيول وجووه جميوع شخصوياتهأ، ()(ب-37كما في الشكل)زرق بي ليرضية والسماء بدل اللون األالذه

عون فكورة الهودوء والنقواء برسوم  ن يعبور، أو يحاول أعالهأ (41كما في الشكل)مامية جانبية مع وضعية الجسم اإل
لهووام للفنووان ، اي ان عووالم النبووات كووان مصوودر إ()(ج-36كمووا فووي الشووكل)شووجار وقلووة الشخصوويات األزهووار واأل

شوكال الطبيعوة ر مون كول أثور طبيعوي، وبوين التوزام أالمسلم، فعبر عنه بأسلوب يتدرج بين التجريود المطلوق المتحور 
 (جإلى  أ-44في الشكل)كما ة. اإلسالميالتزامًا يكون قريبًا نسبيًا او بعيدًا حسب توجهات المدارس 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

()  متن البحث الحاليمن  (158صفحة )الشكل  في  تم تناول.  

() متن البحث الحاليمن  (157)تناول الشكل  في صفحة  تم. 

 يضم الحركة الشعاعية ( طبق نجمي43شكل)
   

 ( 41شكل) ( 42شكل)

  
 

 ( ج-ب-أ-44شكل)
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 السوويطرة علووى المووادة فووي ذاتهووا كموضوووعإلووى فالفعوول االنسوواني فووي التوواري  ال يرمووي بصووورة موون الصووور 
العووالم إلووى بقووى، وتوونعكس هووذه النظوورة حيوواة هووي خيوور وأإلووى  وانمووا يموور بالمووادة مووروره بعوورا زائل)متوواع الغوورور(

على عمل الرسام المسلم ليسوقطها علوى سوطحه التصوويري. فوال نجود نقواًل دقيقوًا لهوذا العوالم بول صويغة المحسوس 
تصويرية تنطلق مون عناصور الواقوع المحسووس الموادي ال محالوة، ولكون لتوظيفهوا فوي بنواء ايقونوغرافيوة نموذجيوة 

ق التلموويح والرمووز دون اهتمووام تجريديووة تحوواول التعبيوور عوون حقووائق مطلقووة او احووداث روائيووة او غيرهووا عوون طريوو
ن عالقوة الرسوام المسولم بنوعيوة هوذا . إ-كما ورد باألشوكال السوابقة- بتصوير االحداث واالشياء كما توجد بالواقع

وجوووود موضووووعي خوووارج كووول محاكووواة للعوووالم الموووادي فتبووودو شوووخوص إلوووى الواقوووع تنتهوووي مباشووورة بالصوووورة الفنيوووة 
ال الشاهنامة موثاًل( كأنهوا محوا ارواو او نمواذج مثاليوة او رمووز تتحورة المنمنات)يوسف وزليخا والمجنون وابط

 ()ه(-د-ج-ب-أ-37، وشكل)(ب-أ-45كما في الشكل) .(1)فوق خلفية فردوسية وتحت سماء ربيع دائم
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسمين:إلى  (2)الفكرة المجردة( تشكيلتقسيم )عوامل ويمكن 
عوامل داخلية خاصة بطبيعة الوسيط المستخدم في التصوير سواء اكان ذلة الوسيط هوو اللغوة او اللوون او اواًل: 

 الحجر او اللحن، الذي يتحكم في حركة نمو الصورة وتشكيلها الجمالي.
ى ثانيوًا: عوامول خارجيوة تتمثول فوي مجموعوة القووانين المتووواترة التوي توتحكم فوي تشوكيل الصوورة، وتفورا اطوارا علوو

 عمل الفنان مثل الميراث الفني الذي يخضع الفنان لقيوده دون تغيير او اضافة او حذف.
ة، متمثاًل في الوحدانية بكل دالالت المطلوق فيهوا. فبموا ان اإلسالميمن جوهر العقيدة  اإلسالميينطلق التصوير 
را(، والطبيعووة)ليس مطلووق فووي الزمان)قووديم قوودم األزل(، والمكان)يسووع السووموات واأل اإلسووالمياهلل فووي االعتقوواد 

را(...، فوغن الفنوان المسولم سووف والعلم)ويعلم ما فوي السوموات واأل كمثله شيء(، والقدرة)على كل شيء قدير(،

                                                           

   .19، ص1979، تونس، نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد اهلل، جمالية الرسم االسالمي، الكسندر بابادوبولوينظر: ( 1)
()   من متن البحث الحالي (158)تم تناول الشكل في صفحة.  

 .34، صمصدر سابق ،العالقات التصويرية؛ بين الشعر العربي والفن االسالمي، نبيل رشاد نوفل (2)

  

 ب(-45شكل) أ(-45شكل)
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 163 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(بين مقوالت االمام علي ما مقاربة الصورة الفنية للفناء 

االرتبوواط بووالواقع مووا يتوافووق مووع هووذه المنطلقووات؛ وذلووة عوون طريووق تجريوود تعبيووره موون إلووى يميوول فووي ممارسووته للفوون 
 . (1)محاكاة الجوهرإلى المحدود، وتحويل تصويره من المحاكاة المباشرة 

 ة(االسالميالتجريد الخالص )الزخرفة ثانيًا: 

الصورة الفنية المحسوسة، ثم يزداد إلى قرب ، يبدأ من االقل تجريدًا، وهو األان التجريد يتألف من مراحل
الصورة الفنية الذهنية المتمثلة بالتكوينات الزخرفية إلى قرب التجريدية الخالصة األإلى االشكال تدريجيًا وصوال 

عامة، والتصوير خاصة، لهذا عمد الفنان المصور  اإلسالمية، التي تبلغ اعلى درجات التجريد بالفن اإلسالمي
الفنية من جهة، ولتمسكه ة العماله اإلسالميرسم التكوينات الزخرفية في مصوراته؛ لترسي  مفهوم الهوية إلى 

بالجانب التجريدي الخالص من جهة ثانية، لهذا نراه يزين مخطوطاته ومصوراته بالزخارف الهندسية والنباتية تارة 
لفضاءات تطبيقًا لمبدأ ملء بشكل تأطير، وتارة اخر  كأرضية لتصويراته، او وضعها بشكل انتشاري لملء ا

  ج(-46إلى أ -46كما في الشكل)لزخرفي. الذي يعد من قواعد التزيين ا ضاءالف

وال شة ان ما تنطوي عليه ذات االشكال الزخرفية من تقابل او تخالف، واجتماع للخطوط واالشكال او تفرق، 
النوازع ة كفيلة بغثارة و تباطؤ. كل تلة االوضاع الشكلينقطة مركزية او تباعد، وتسارع لإليقاع أواقترابها من 

، فخطوطها وحركتها ذات دالالت متنوعة يتصل بها (2)ذا ما خاا الناظر اليها تجربة تأمل صادقةالنفسية إ
 .المتلقي من خالل التأمل والتفكر ثم التدبر بمفاهيمها ومعانيها

 

 

 

 

 

                                                           

 .109، صمصدر سابق ،العالقات التصويرية؛ بين الشعر العربي والفن االسالمي، نبيل رشاد نوفلينظر:   (1)
 .112، صالمصدر السابق نفسه (2)

 

 ج(-ب-أ-46الشكل)
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مضمونها الدفين مثل التشكيالت إلى يمكنه ان يجرد الحياة من ثوبها الظاهر، وينقلنا  ()وعليه "ما اخال شيئاً 
ة. فليست هذه التشكيالت سو  ثمرة لتفكير رياضي قائم على الحساب الدقيق، قد اإلسالميالهندسية للزخارف 

 اإلطارفلسفية ومعان روحية، غير انه ينبغي اال يفوتنا انه خالل هذا  فكارألنوع من الرسوم البيانية إلى يتحول 
مرة ومجتمعة مرات،  مفترقهالتجريدي تنطلق حياة متدفقة عبر الخطوط، فتؤلف بينها تكوينات تتكاثر وتتزايد، 

وكأن روحًا هائمة هي التي تمزج تلة التكوينات، وتباعد بينها ثم تجمعها من جديد. فكل تكوين منها يصلح 
نها. وجميعها تخفي وتكشف في اية واحدة من تأويل يتوقف على ما يصوب عليه المرء نظره ويتأمله م ألكثر

 .(1)عن سر ما تتضمنه من امكانات وطاقات بال حدود"

 ان للتكوينات الزخرفية مميزات عدة نذكر منها: 

بمنمنمات عديدة دقيقة  مساحاتي شغل اقل الاالفراط ف: أي مبدأ تكثيف الزينة في المساحات المحددة  .1
ن "الزخارف ت بمهارة يدوية، وير  )ديماند( بأالجدران من بعيد وكأنها مغطاة بسجادة حيك ومتقنة، فتبدو

ن نعمم هذه النتيجة على كل انواع ، إال أننا ال يمكننا أ(2)ذات مستو  واحد وتكسو السطح جميعه"
 ب(-أ-47كما في الشكل) الزخرفة فمنها الغائرة والبارزة والمسطحة.

 

 

 

 

 
 

وتعني الشكل المفتوو الالمتناهي، التي ترتبط بنزعة االسراف  :)االكتفاء الذاتي(المفتوحةالمتواليات  .2
سلوب لنسيج زخرفي ، فهو أدب العربياو االسلوب البياني لي اإلسالميبالزخرف، سواء في الفن 

متماسة من حيث المفردات الجمعية للوحدة الزخرفية، ومتكامل من حيث الوحدات المكونة للعمل 
                                                           

() .)المتحدث هو)هنري فوسيون  
 .39، ص1981، القاهرة، دار المعارف ،القيم الجمالية في العمارة االسالمية، ثروت عكاشة( 1)
 .26ص، مصدر سابق، الفنون االسالميةم. س. ديماند،  (2)

 

 ج(-ب-أ-47شكل)
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لزخرفي الكلي، ترتبط فلسفة هذه الفكرة بالتسطيح وشد العمل الفني بواسطة التكرار المتوالي والمتوالد ا
جميع جهات السطح التصويري للعمل الفني، وانعدام الحدود المتناهية للداللة على االستمرار إلى 

ن ة، وبما أاإلسالميبديالكتية ايقاعي متكامل ومتوازن، الذي ُيعد من خصائص التكوينات الزخرفية 
 اإلسالميدب والتصوير لهذا نجد تجليات هذه الفكرة باأل يعتمد على فكرة)الالمتناهي(؛ اإلسالميالفكر 

ل ال و بصرية منفتحة على اشكاتمد على إنشاء صورة فنية أدبية أبرز خصائصه، التي تعالتي تعد من أ
النباتية المتوالدة والشخصيات المرسومة  شكال الهندسية والتوريقاتحصر لها غير متناهية مثل األ

وعليه  بتكرارية مع احداث بعا التغيير بالحركة او اللون لتمييز الشخصيات بعضها عن بعا.
تكتسب المفردات الجزئية المكونة للوحدة الزخرفية الواحدة، بفضل خاصية التوالي المفتوو، صورة فنية 

ة الوحدة الزخرفية المتكونة من مجموعة المفردات الزخرفيبانضمامها او انفصالها عن  تتأثرذاتية ال 
فاريز(، وتوريقات نباتية، وخط عربي، "أي من خطوط هندسية)أطباق نجمية، ضفائر، أ تتألفالتي قد 

ان الوحدات الزخرفية تجمع بين خاصيتين متعاكستين، االولى: استقالل الوحدات بعضها عن بعا 
، اي انها تتمتع بقابلية (1)قابليتها لاللتحام بغيرها مكونة منظومة ال نهائية"واكتفائها بنائيًا، والثانية: 

االكتفاء الذاتي، واالمتداد؛ لتؤلف ابعادًا فنائية النهائية للسطح التصويري الزخرفي، فالوحدات متفانية 
-أ-48الشكل) كما في وفق مبدأ الالمتناهي.على ة بامتدادها وفق مبدأ المتناهي، ومتفانيعلى بذاتها 

 ج(-ب

 

 

 

 

 

ة تتمتع بطابع فنائي ذي وجهين متناهي وال متناهي فالمتناهي يرتبط اإلسالميوعليه فالتكوينات الزخرفية 
بالجانب المادي الدنيوي المتمثل بالمفردات الجزئية للوحدات الزخرفية، بينما يرتبط الالمتناهي بالجانب المعنوي 

مقاطع المكثفة كالميًا المتمثل بالوحدات الزخرفية الممتدة والمتجددة بصيرورة ال نهائية ايقاعية، وكل هذا يقابل ال
                                                           

 .124، صمصدر سابق ،العالقات التصويرية؛ بين الشعر العربي والفن االسالمي، نبيل رشاد نوفل( 1)

  

 ج(-ب-أ-48شكل)
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المتناهية بذاتها التي تعبر عن معنى كلي شامل الصالح لكل زمان ومكان وهو اقل صورة يتمثل بها المقول، 
، فالمقول سلسلة من الحلقات المترابطة نهاية المقولإلى والالمتناهي بارتباط هذا المقطع بباقي المقاطع وصواًل 

ن ق موضوعه بتحديد بداية ونهاية، إال أغال، وحتى عند محاولة األديب إالية مفتوحةوالمتكاملة بحلقات متو 
على متواليات مضمونية ال متناهية المعنى، مثله مثل المزخرف الذي يحاول وضع اطر  اً مضمونه يبقى منفتح

 لتكويناته الزخرفي التي تبقى ال متناهية داخل هذه االطر.

هم قواعد الزخرفة الموجود بالطبيعة مثل االوراق النباتية التي تصطف مرة، من أ يعد التكرار التكرار: .3
وتتبادل بشكل متعاكس مرة اخر  بطابع نمائي كلما اقتربنا من نهاية الغصن النباتي ومتصاغرة بالحجم، 

التكرار العادي  ة التي يبنيها الفنان المسلم اما باستخداماإلسالميوالتي نجد تمثالتها بالتكوينات الزخرفية 
او المتعاكس او المتبادل باالستعانة بتكوينين زخرفيين، ليوقا المادة المستخدمة بالتصوير ويمثل 
الصورة الفنية كحلقة ممتدة ومتماسكة بحس موسيقي ايقاعي موحد من حيث الموضوع الكلي ومتنوع 

حة المتخيل... فمتى صاغ الفنان ومتجدد من حيث المفردات الجزئية، لو"تنشق للفنان نافذة تطل على فس
المسلم ما ليس بخاطر في بال او ما ليس حاصاًل في الوجود المعهود... من طريق احاجيه الفتانة، 

 ب(-أ-49كما في الشكل) (1)بحدود النطاق البشري."

 

 

 

 

 

بالتوجوه الوديني، ن الوحدة فكرية ، فقد تكو اإلسالميالوحدة والتنوع: ان الوحدة والتنوع مرتبطان بالتصوير  .4
و الوحوووودة باألسوووولوب التجريوووودي المبنووووي علووووى التسووووطيح والتحوووووير والطووووابع الزخرفووووي، او وحوووودة الهوووودف أ

ة؛ لتوضوويح المخطوطوووات ومووا يووورد بهووا مووون معلومووات دينيوووة او اإلسوووالميوالغوورا موون رسوووم التصووويرات 
ج التنووووع الحاصووول بمختلوووف وثائقيوووة تاريخيوووة او علميوووة، وعليوووه ان هوووذه الوحووودة ال تخلوووق الرتابوووة بووول تُنوووت

 المدارس الفنية، وحسب توجهات االسر الحاكمة.  
                                                           

 .22ص، مصدر سابق، سر الزخرفة االسالمية، بشر فارس (1)

 ب(-أ-49شكل)
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بول إننوا نسوتطيع  أ،ة تجعلنوا نودرة هويتهوا دونموا خطواإلسالميالوحدة الفنية التي تتمتع بها التحف ف

 عالتعرف على عصر كول عمول فنوي مون خوالل أسولوبه، فهوذه الوحودة فوي الشخصوية والهويوة ال تتنوافى مو

التعددية والتنووع التوي ال توؤثر فوي وحودة هوذا الفون التوي تبقوى عالموة هاموة مون عالموات وحودة الشخصوية 

كوول وحوودة موون الوحوودات الزخرفيووة  بصووفة التنوووع والوحوودة؛ ألن   اإلسووالمي الزخرفووةمتوواز ت لهووذا .(1)الثقافيووة

، (2)يوور إحساسووًا جماليوواً ثة تداخوول مسوواحة هندسووية هووي كاملووة فووي ذاتهووا تنسووق أجزاؤهووا فووي وحوودة فنيووة كليوو

نسوووجام الكلوووي للعمووول بوووالجزء وعالقوووة الجوووزء بالكووول، كموووا أن اإلفالوحووودة الزخرفيوووة تتحقوووق بعالقوووة الجوووزء 

 الزخرفي التصويري ُينتج الوحدة الكلية للعمل الفني. 

ة "بمقتضواها اإلسوالميجمالية الغموا)البعد التأملي(: ذكرها الكاتب)الكسندر( بأنها تؤلف الصورة الفنيوة  .5

فوي حيوز وسوط بوين العوالم الوواقعي وبوين عوالم هندسوي مجورد فهوي قبول كول شويء تعبيور اخور عون عالقوة 

بالواقع... وتتصل عمومًا بقضايا العالقة بين الشكل والمضمون والظاهر والباطن في  اإلسالميالضمير 

اما بووووين لغووووة العشووووق ة. فوووونحن نجوووودها تحووووت شووووكل اخوووور فووووي االزدواج الغوووواإلسووووالميالتعبيوووورات الفنيووووة 

عامووة  اإلسووالميفووي الشووعر الصوووفي  -التصوووير اللغوووي-والعشووق االلهووي -التصوووير الزخرفووي-االرضووي

 .(3) "وفي الشعر الفارسي خاصة

إلوى  تسوتدعي وتسوتندالمسولم  الفنوانأن قوراءة و  ،علوى وجوه الخصووص الرمزيوة الدينيوة جسوده المبوادر تكل هوذ

متموورس، وتنضوووي  يعتموود علووى الرمزيووووة، والحوووووار الووووداخلي، فهووووو إيووووديولوجي ثقافيووة واسووعة، فهوووو  دينيووة مرجعيووة

 القديموة اتتميوزت أبنيوة الحضوار عليوه  ؛ وبنواءً (4)ةيتم الوصوول إليهوا بسوهول متحت نصه جملة من المفاتيح التي ل

 ماالتوزان والتكورار فوي نقوشوه تاعتمود إذ، الرمزية الدينية بد بصورة معبرة عن فكرةاتكوينات الزخرفية بالمعالرسم ب

التوي تصوور مشواهدهم  ،(5)عموالهم الفنيوة التصوويريةأ للقويم الضووئية بوين مسواحات مالجدارية مع توزيعه مورسومه

بصووورتين صووورة  الزخرفيووة معووت تكوينوواتهتتم نإذ كرسووم الموواء كداللووة عطوواء االلهووة، إبداليووهالدينيووة بطريقووة رمزيووة 
                                                           

   .32، صمصدر سابق، الجمالية االسالمية في الفن ال دي عفيف البهنسي، ينظر: ( 1)
 .  100-99، صمصدر سابق، الفن االسالمي؛ أصوله فلسفته مدارسهأبو صالح األلفي، ينظر:  (2)
   .19، صمصدر سابق، االسالميجمالية الرسم ، الكسندر بابادوبولو( 3)
 .  39، ص2016، الجزائر، معهد الترجمة، 2، طترجمة الرموز الدينية، بن هدي زين العابدينينظر:  (4)
 .  39، صمصدر سابق، الفن االسالمي؛ أصوله فلسفته مدارسهأبو صالح األلفي، ينظر:  (5)
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 القوديمفنية جمالية متناغمة، وصورة معنويوة فكريوة تتمتوع بقويم ذات مضومون دينوي موؤثر، ويعبور الفنوان المصوور 

عن رؤياه الواقعية بدراسة خصائص األشياء المحيطة ببيئته بعد إجراء بعوا التعوديالت الزخرفيوة، ليؤلوف صوورة 

 ذاتية. دينية رمزية معنوية ذات خصائص

وحيوانيوووة،  بجوووالء فوووي زخرفوووة رسووووم الخلفيوووات المعماريوووة بزخوووارف نباتيوووة وهندسوووية طوووابع الزخرفووويال يتضوووحل

 ،في استعمال األلوان الزاهية وتنسيقتها بطريقة زخرفية وتلوين الخلفية بلون ذهبيالمجردة وتتضح الروو الزخرفية 

لمتأنق والبعد عن الواقع: ويتضوح هوذا فوي تتميز التصاوير العربية المملوكية بالمبالغة في الطابع الزخرفي ا حيث

أسلوب التلوين إذ يكثر استخدام الخلفية المذهبة والتلوين بألوان فاقعة غير طبيعة، وتنسيقها بطريقة زخرفية بعيدة 

  كما في المدرسة العربية. .(1)عن الواقع، دون مراعاة لتداخلها أو امتزاجها أو تدرجها

 
   الرمزية الدينيةثالثًا: 

تكمن قوة و  الرمزيوووة، لمعانيل ليةوالدال ية والعقائديةالدين سوواقمن األن مووون مجموعة ثقافة أي مجتمع تكوووونت

 التصللمجتمعات ذات ال ةوالدينوووي ةالثقافي يةالوووتراث مووون النظم الرمزيةبكم هائل  اً ومشحون الرمز بكونه محمالً 

 الكريم ن. وُيعد كتاب القرآ(2)نسانلإل الدينية التجربوووة عموووق لنا شوووففالديووون يك شتركة،الم تالوالدال المعرفيوووة

رمز الدعوة المحمدية التي تكمن قوة رمزيته بقوة بيانه فهو نص الهي مقدس يسرد القصص ليخترق زمان ومكان 

بصورة مباشرة كتصوير المشاهد  اإلسالميتتجلى الرمزية الدينية بالتصوير االحداث الماضية والمستقبلية، بينما 

سراء والمعراج بالمدرسة التيمورية، او قد تتمثل بصورة غير مباشرة كرسم مثل تمثيل قصة اإلاريخية الدينية الت

خروية الباقية، الحياة اآلإلى نهاية الحياة الدنيا الفانية والتوجه إلى الفناء الواسع الذي ينتهي بقبة مدببة التي ترمز 

وراء االشياء، والبحث عن البعد  ق النظر لماوتجريد رسوماته من مظاهر الحسيات واستخدام الشفافية الخترا

 التي اإلسالميالمعنوي الذي يلي البعد المادي، كل هذا ُيعد من مظاهر تجلي الرمزية الدينية في التصوير 

ة وهووي الوظيفوو أالاو بصري لكل عمل أدبي  ساسيةاألالوظيفة ي و يحائي و الرمز عناصر التعبير اال غلووب عليهوواي

 الجمالية.
                                                           

 .  101-100، مصدر سابق، فن التصوير في مصر االسالميةحسن الباشا، ينظر: ( 1)
الةةديني؛ دراسةةة  ةةوو الرمةةوز الدينيةةة ودالالتهةةا فةةي الشةةر  االدنةةى القةةديم قصةةة الرمةةز ، موسووى بووالل العلوويبووالل ينظوور:  (2)

 .  33، ص2012، رأس الخيمة، اصدارات مركز الدراسات والوثائق، والمسي ية واالسالم وما قبله
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 على السطح التصويري بصورة فنيةوأفكاره  ،عبر به عن مقاصدهي الفنان المسلم المصورو رمز سالفال
التصريح بها، مما دون بمقاصده  لتوضيح الفنانهو وسيلة فخفايا مقاصده ومعانيه. ة تحمل في طياتها رمزي

ن ًا. و عالي وفنياً  رمزياً  فكرياً  ب عمقاً يجعل عمله يكتس فيه  تعتمد على السياق الذي يرد بتوظيف الرمزالفنان قوة ا 
 يحاءباإلاستخدامها يتعلق أساسا  في الصورة الرمزية، فالنجاو في بداعلإلولى داة األالخيال هو األفو" الرمز

شارات الرمزية وعقد تكمن فقط في مجرد شحن اال الرمز ال إن أهمية توظيف مقاربة الحقيقة دون مناقشتها.و 
. ونجد (1)"ةليصنسانية االالمشاعر االت الرمز للتعبير عن القيم و اليتمثل في توظيف دال بداعإنما االالمقارنات، 

بالمدرسة  حول رؤوس األشخاص التخيلية رسم الهاالتمثل ة يظهر بجالء اإلسالميالت الرمز بالمدارس ااشتغ
 لشدرمزية جمالية أي مظهر من مظاهر القداسة ربما المقصود منها هو إلى ولم تكن الهالة ترمز  العربية
نما تدل عن الشجاعة واالقدام والثبات ة إاإلسالميكما ان تمثالت الراية في التصويرات  .(2)الرسم نحو المتلقي
 تقوم ال الرمزيةجمالية الن إ أيالمعركة بوصفها رمز اسالمي كونها تحوي لون خاص او كتابة خاصة،  بأرا

ية قوة الرمز  أي ان .بصورة فنية معبرة ةاإلسالميالعقيدة الدينية  عن يةالتعبير  تهقدر ببل  ،توظيف الرمز فحسبب
لرموز فل، لهلمقاربته والتلميح  يسعىفالفنان المسلم رد فيه، ي الذي والسياق، تتضح عن طريق توظيفه الدينية

خالدة، لهذا رتبط به من أحداث مهمة ومواقف تلما  اإلسالميفي حياة المجتمع  خاصة الدينية التاريخية أهمية
خصائص  وعليه تتألف يكشف الرمز عن العديد من المضامين والرؤ  التي يصعب شرحها بطريقة مباشرة.

 .(3)(الرمز والتجريد والحقيقة الفكرية واألسلوب الزخرف والدقة في األداءفنون األقاليم العربية من)
 

 بين الشكو والمضمون )عالقة النص اللغوي بالصورة الفنية البصرية(الصورة رابعًا: 

ة بالغتها من القرآن الكريم، فكما أن مضمون الكتاب وصياغته يتفاعالن اإلسالميلقد استعارت الجمالية 
لكوي  ن معواني الصويغ النباتيوة أو الهندسوية فوي التصووير تتفاعولغجمالية البالغة القرآنية، كذلة فلكي يشكال معًا 

. لقد كانت بالغة القرآن البيانية ومضمونه الشامل األساس النظري اإلسالمي تصويرالب جملتؤلف مع الشكل اال
الصووورة، فالتصوووير هووو مضوومون روحووي وصووورة إلووى تحووواًل رمزيووا موون الكلمووة  ليؤلووفوالفنووي إلبووداع الخووط العربووي 

للفنوون البصورية منهوا العامول الوديني،  اإلسوالميع ، وقد تضافرت مجموعة من العوامل التي تؤكود الطواب(4)معنوية

                                                           

مجلة الجمعيوة العلميوة االيرانيوة للغوة ، ماضي يسطورة والصورة الرمزية في ديوان ايليا أبالرمز واال،  وآخرون نيسردار أصال (1)
 .  2، ص2011 طهران، ،21مجلة فصلية محكمة، ع، وآدابهاالعربية 

 .  97-96، صمصدر سابق، فن التصوير في مصر االسالميةحسن الباشا، ينظر:  (2)
 .  48، صمصدر سابق، الفن االسالمي؛ أصوله فلسفته مدارسهأبو صالح األلفي، ينظر:  (3)
   .21، صمصدر سابق، الجمالية االسالمية في الفن ال دي عفيف البهنسي، ينظر:  (4)
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برز فقد امل الديني والثقافي كان لهما األثر األن العإال أ والعوامل الثقافية، واالقتصادية، والعلوم، والفنون وغيرها،
فيها الوحدة األقاليم العربية تتمثل  "ن،إال أ(1)ةاإلسالميثر مباشر في توجيه الفنون البصرية أ اإلسالميكان للدين 

ة بصووور شووتى اإلسووالمييووتم تكوووين الشووكل فووي موودارس التصوووير وعليووه  .(2)الفكريووة واإلقليميووة منووذ أقوودم العصووور"
 نذكر منها:

 محيط السطح التصويري للعمل الفني الكلي، وكاالتي:  . أ
وليسوت ميودانًا إلظهوار  ،تكوون جوزءًا مون الموتن العربيوة إن صور مخطوطات المدرسة الشكل جزء من المتن: .1

فأصووبح ال يحوويط بالصووورة إطووار يفصوول بينهووا وبووين المووتن؛ ألن المؤلووف يوودفع  ،(3)المواهووب الفنيووة للمصووورين

رسوووووووم الصوووووووور فيهوووووووا حسوووووووب القصوووووووص ليلمصوووووووور لات بيضووووووواء مسووووووواحخطووووووواط أواًل ليتووووووورة الإلوووووووى بكتابوووووووه 

خووط مسووتقيم قوود يتووألف موون أوراق معظمهووا ال يحوودها إطووار، كمووا تمثوول األرا علووى هيئووة ف. (4)والموضوووعات

ذا وجودت عموائر فغنهوا ترسوم بطريقوة  نباتية محورة يخرج من هذا الخط شجرة صغيرة أو أفرع نباتية محوورة. وا 

يقولوون "علوى يونص علوى التي تتضومن نصوين، األ (ج-44كما في الشكل) .(5)تخطيطية اصطالحية مبسطة

 ،(6)"تجرهوا الودوابمون يملوة عربوات "سافل ، أماا الانص اأ"عوين اليقوين همانو أنهم من علماء الدين األوفياء ، 

 مندمجة مع التصويرة المرسومة. ن لموضوع واحدوهما نصان متناقضا

أكثور  االسوالمية مودارس التصوويرمون حيوث التصوميم العوام والتكووين الفنوي أصوبحت  الشكل مسوتقل وموؤطر: .2

كموا فوي .وطاتطلمخاالتفاصيل وبخاصة في رسم صور ودقة  .(7)شكلية وهندسية تميل نحو الخطوط الرأسية

  ()أ(-44، 42، 41الشكل)

                                                           

، اطلوس للنشور واالنتواج االعالموي، القواهرة، دار 1، طالةنمم االيقاعيةة فةي جماليةات الفةن االسةالمي، احمد عبد الكوريمينظر:  (1)
 .  11، ص2007

 . 37، صمصدر سابق، مدارسهالفن االسالمي؛ أصوله فلسفته ( أبو صالح األلفي، 2)
  .26، صمصدر سابق، التصوير في االسالم عند الفرسحسن، محمد زكي ينظر:  (3)
 .    84، صمصدر سابق، ...ر االسالمي؛ نشأته وموقف االسالمالتصويأبو الحمد محمود فرغلي، ينظر:  (4)
 .  96، صمصدر سابق، فن التصوير في مصر االسالميةحسن الباشا، ينظر:  (5)
، چاپ اول، ناشر: موسسه توسعه هنرها  تجسمى معاصر ومووزه هنرهوا  معاصور تهوران، تهوران، شاهكارهاى نگارگرى ايران (6)

 . 135 ، ص138۴
، الهيئوة المصورية العاموة للكتواب، القواهرة، الفنون الزخرفيةة االسةالمية فةي العصةر العثمةانيمحمد عبد العزيز مورزوق، ينظر:  (7)

  .25-24ص، 1974
() من متن البحث الحالي. (161)الشكل في الصفحة تم تناول 
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 التكوينات واالشكال التي يستعين بها الفنان المصور المسلم، وكاالتي: . ب
ته وكل ما يحيط بها من اشكال؛ كونه ابتعد عن العموق والتجسويم ياسمة التحديد بخط بارز: لرسم شخص .1

 ()ب(-45كما في الشكل) والظل.باستخدام الضوء 
كموا  سمة التراكب: قد تبدو االشكال فوق بعضها نتيجة تطبيوق المنظوور الروحوي بودل المنظوور االوربوي. .2

 ()(41أ، -45في الشكل)
ة بميووزة السوردية؛ كونووه يحكووي احوداث واقعيووة تجعوول اإلسوالميالسورد القصصووي: تتمتوع اشووكال التصووويرات  .3

كموووا فوووي  مضووومون الحووودث احيانوووًا حتوووى دون قوووراءة موووا كتوووب بالمخطوطوووة.المتلقوووي يفهوووم موووا يووودور فوووي 
 (ب-أ-50،()42، 41ج،-ب-أ-39الشكل)

الطوووابع الزخرفوووي: مثلوووت االشوووكال مووون حيوووث الهيئوووة العاموووة بأسووولوب زخرفوووي تجريووودي، كموووا قووود ال تخلوووو  .4
االشكال الوواردة فوي هوذا كما في  مخطوطة من التكوينات الزخرفية نباتية او حيوانية او خطية او مركبة.

 المبحث.
حووداث غيوور موجوووودة بووالواقع الحسووي، كتصوووير الحلوووم، تخيليووة: حيووث يرسووم المصوووور المسوولم أالقوودرات ال .5

واالحداث القرآنية مثل قصة االسراء والمعراج ونبي اهلل يونس ببطن الحوت، او تصوير الجن والشياطين 
 (51، 42ب، -39ب، -38كما في الشكل) والمالئكة والحيوانات الخرافية.

أي الفنيووة، فقوود يكبوور حجووم البعيوود او  ألعمالووهعوودم توافووق نسووب حجوووم اشووكاله داخوول السووطح التصووويري  .6
 االشكال الواردة في هذا المبحث.كما في شخصية بوسط العمل الفني لتسليط الضوء على حدث معين. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

                                                           

() متن البحث الحاليمن  (162) تم تناول الشكل في الصفحة.  
() من متن البحث الحالي. (161( في الصفحة)41وشكل)( ، 162أ( في الصفحة)-45شكل)تم تناول ال 
()  ( من متن البحث الحالي.161( في الصفحة)42و41( ، وشكل)159( في الصفحة)39)تم تناول الشكل 

   

 (51شكل) (ب-50شكل) أ(-50شكل)
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  التمثالت الواقعية والالواقعية بفن التصوير:خامسًا: 
محاكواة لعجوز الفنوان عون  اً نابعوالباعوث علوى التحووير لوم يكون  ان: )التحوير( االبتعاد عن التمثيل الواقعي . أ

إضووافة الوسووائل التووي تقوورب هووذه إلووى الواقووع فقوود كووان يصووورها بكثيوور موون التبسوويط والبدائيووة دون أن يسووعى 
  .(1)حقيقتها فتجعلها في الصورة الثابتة أو في التمثالإلى األشياء والوجوه 

عودم محاكواة الطبيعوة أي االبتعاد عون العموق مثول الظول والنوور،  اإلسالميبالتصوير يبرز بجالء 
غفووال التعبيوور هووذا يتضووح و  الروو الزخرفيووة.لهووذا تمتووع بووأو الواقووع،  فووي إهمووال تصوووير المنوواظر الطبيعيووة وا 

العمق أو التجسيم أو الظل والنور، وفي رسم النبات بطريقة زخرفية اصطالحية، وتركيوز العنايوة علوى  عن
أكبور مون سوائر الرسووم اآلدميوة  ناسب بينهوا، موع رسوم الشوخص الورئيسالرسوم اآلدمية ودون مراعاة ألي ت

 .الحالي المبحث متنكما في االشكال الواردة في  .(2)لتسليط الضوء عليها في التصويرة
ظهوور فووي المدرسووة اإليرانيووة المغوليووة أثوور الواقعيووة فووي المنوواظر الطبيعيووة الصووينية. ت :التمثيوول الووواقعيامووا  . ب

مزيج في غطاء الرأس، و ، األثر الصيني في الرسم والتكوين فضاًل عنويالحظ على صور هذه المدرسة 
ضوووها موووزين بوووريس طويووول، وللرجوووال فللمحوواربين أنوووواع كثيووورة مووون الخووووذات، وللنسووواء قلنسوووات مختلفوووة بع

ضروب شتى من القلنسوات والعمائم؛ تساعد هذه الرسوم على معرفة أنواع المالبس والموودات فوي القورن 
لهذا ُتعود المدرسوة المغوليوة مدرسوة واقعيوة توأثرت بوالفن الصويني نظورًا لميول سوالطين  .(3)الذي رسمت فيه

بيعيوووة والسوووحاب الصووويني مراكزهوووا فوووي تبريوووز وبغوووداد المغوووول لهوووذا النووووع مووون الفووون صوووورت المنووواظر الط
وسلطانية، وتنوع أغطية الرأس وأشكال خوذات المحاربين. وأهوم موا تعرضوه هوذه المدرسوة الحيواة العائليوة 

أجموول مووا صووور فووي هووذه  امووا ومجووالس الشووراب ومنوواظر الصوويد. وتوضووح كتووب التوواري  واألدب بالصووور.
حيوية الموضوع وما يقتضيه من انفعال وحركة أتاحت للفنانين حرية المدرسة المعارة الحربية، ذلة ألن 

مون و  .(4)تكوين ممتاز نتيجة خروجهم عن قواعد التكوين المألوفوة فوي الموضووعات العاديوةإلى الوصول 
 امتوازتو  .(5)األسولوب الوواقعي المدرسوة الصوفوية ىطغوى علوحيث التكوين الفني والتصميم العام للصوورة 

                                                           

(، المجلووس الوووطني للثقافووة والفنووون واآلداب، الكويووت، 14، سلسوولة عووالم المعرفووة، العوودد)جماليةةة الفةةن العربةةي(عفيووف بهنسووي، 1)
 . 73، ص1979

 .  97-96، صمصدر سابق، فن التصوير في مصر االسالمية( حسن الباشا، 2)
 . 120، ص1977، دار الفكر، دمشق، 2، طتاريخ الفن عند العرب والمسلمين( أنور الرفاعي، 3)
 .  238، صمصدر سابق، الفن االسالمي؛ أصوله فلسفته مدارسهصالح األلفي، أبو ينظر: ( 4)
 .    304، صمصدر سابق، ...ر االسالمي؛ نشأته وموقف االسالمالتصويأبو الحمد محمود فرغلي، ينظر: ( 5)
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خلفياتها المعمارية ذات الطوراز مع رسم بالحجم الكبير والمساحة الواسعة  الهنديةالمدرسة المغولية  صور
نظووور فووي الهنوودي المحلووى موون مسوواجد ذات منووارات طويلووة ورشوويقة وقبوواب بصوولية مووع مراعوواة قواعوود الم

 .(1)رسوم الخلفيات المعمارية
مختلووف فووي  اإلسووالميالتصوووير  لموودارس مصووورات نموو حصوولنا عليووهن معظووم مووا أممووا تقوودم يتضووح لنووا 

علميوة أو تاريخيوة أو دينيوة او مون موضووعات  ةخطوطومموتن الفوي  ة تشرو ما جاءيتوضيح صورهي مراحلها، 

والطووابع  الروحوويمنظووور الو والتحوووير  التسووطيحالتجريوود و إلووى  المسوولم المصووور لووذلة لجووأ الفنووان؛ او جماليووة أدبيووة

، لُينتج عمواًل وثبات وحدة الموضوع بالشكل والمضمون والتأرجح بين الواقعية والالواقعية والرمزية الدينيةالزخرفي 

ة الممثلووة ة الممزوجووة بنسوب متفاوتوة موون الجنواس المغتورب للصووورة الفنيواإلسوالميتصوويريًا نابعوًا موون رؤ  العقيودة 

لتثبوت هويتهوا  اإلسوالميتنبع من مصدر واحود هوو فون التصووير  وهيسلوب والمظهر، بصور جمالية متنوعة األ

 . الفنية بخصائصها البارزة

  

                                                           

 .    367-366ص ،مصدر سابق، ...ر االسالمي؛ نشأته وموقف االسالمالتصويأبو الحمد محمود فرغلي، ينظر:  (1)
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 النظري: اإلطار ملخص

 تي:اآل مجموعة مؤشرات تعرضها بالشكلإلى طار النظري توصلت الباحثة اإل بعد استعراض مباحث
مثل )المادي والروحي، الحياة  او المتضادة المتوافقة المترادفةبشكل وثيق بالثنائيات  مصطلح الفناء يرتبط .1

 سود، الخير والشر(.ر، األبيض واألوالموت، الليل والنها
 وروحي، يمثل الجسم الجانب المادي، بينما تمثل الروحبعدين مادي من  يتألف ؛ كونهكائن مركب اإلنسان .2

 ملكوتي. الجانب ال

وحية والمادية لبنية موحدة متماسكة تصدر من فرد فرض سيطرته زن القوى الر اعملية تو  هو ن الفناء المتوازنإ .3
  .أحدهما ، دون ان يتخلى عنبعديهعلى 

رادي ال إرادي مادي اثنين:إلى مرادفات الفناء، كونه ينقسم  أحديعد الموت  .4  الروحي الموت اإلراديف ،روحي وا 
 ،التحكم باالنا الخفية للسمو الروحي )االرادة( برع، بديةالحياة األ لبناء، به إحياء النفس بإماتة الشهوات يقصد

مثل: التحوالت المادية  جزئيفناء ا م  إ ، اما الموت الالإرادي المادي فهواالنسان في حياةفهو موت للشهوات 
  والذي ينتهي بحتمية الموت. مادي   كلي  فناء او كفناء العمر وتعاقب الليل والنهار، 

إلى إشارة  (بيضاأل)و ،مخالفة النفسإلى إشارة  (حمراأل) إن م من يرىفمنه ،باأللوانبعض صورة الموت رسم   .5
إلى إشارة  (خضراأل)و ،ألنه ينو ر الباطن ويبي ض وجه القلب إذ من ماتت بطنه حييت فطنته ؛ممارسة الجوع
 .بالءوالذى األإلى إشارة  (سوداأل)و ،صفة القناعة

 .تفنى ال باقية ابدية اخرى حياة تتبعه ان توجب المادي الفناء إن .6
الشهوات،  . إماتة3العبادة،  في . االخالص2. مقام التوبة، 1الفناء مراتب تتسلسل بـ) لُمالقاة النفس ان لذخائر .7

إلى مرتبة  أدنىه من ، وان هذا التسلسل تم بناؤ . االحسان(7. الزهد، 6. االخالق، 5التغير،  في . الثبات4
 .االحساناعالها مرتبة وهو 

 ومفتاح المقامات أولى التوبة وُتعد ،الحق نحو فناء االنا سمول المقامات ترابطفي  لإلرادة التلقائية الحركة تتجلى  .8
 .للحق والسير نحو المجاهدة، بصدق إال التوبة تصح وال ،حال كل

  الفناء.ُيصبح من ذخائر لقاء تبين معنى االخالص في عبادة الخالق، لعبادة العارفين إن  .9
 بوصفها المبدع الروح صيرورة هي العملية هذهو  ،المقام في والبقاء الروحي الفناءإلى  التغير في الثبات يؤدي .11

 .الحق نحو الفناء تجارب في للذات ونفيا   الذات، في لالنا شامال   نفيا  
 من الجماعة تقاليد وعظمته بعبقرتيه ُيهدم قد بل العموم، عند سائد تجاها واحد فرد فنىيُ  عندما كمالاليحدث  .11

 .النورإلى  الظلمات من الناس أخرج الذي (وَسَلَّمَ وآله عَلَيهِ اهلل صَلَّى)اهلل رسول فعل كما ،أمة حياة يغيرو  األساس،
 .الفناء مالقاة ذخائر من فيكون فيها ما يترك لذلك الدنيا، مآلإلى  االنسان انتباه الزهدعالمة  .12
 وال يبقى ذاتيا يكون أن أما وهو والمتفانية روحيا ، السامية النفوس ذوي لدى إال توجد ال خلقية ةلفضي اإلحسان .13

 . يدوم وال ينقطع عرضيا يكون أن وأما ينقطع،
 العوارض اماتة وفرض السيطرة على الروحي، الفناء نتائجإلى  ان اجتياز ذخائر النفس الروحية توصل .14

 السعادة كادر ا ثم شراقية،اإل المعرفةإلى  لو وصال يتم وهنا ،الروحي الفناء مراتب علىأإلى  للوصول الدنيوية،



 |175 

 

 175 والتصوير االسالمي )عَلَيهِ السَّالم(بين مقوالت االمام علي ما مقاربة الصورة الفنية للفناء 

 عباده من اهلل اختارهم وممن نبياءاإل مرتبة وهي ،الكمالإلى  وصوال   شيء، كل فناء بعد الباقية الحقيقية
 .)عَلَيهِ السَّلَامُ(علي ماماإل ومنهم بالوالية وخصهم المخلصين

 فهو المطلق الكمالما أ ،والتأمل والنظر التعلم طريق عن لفضائلل النفسي الكمال خرويةاآل السعادةتحقق  .15
 .تمام كل نهاية فهو ،للخالق فقط

 منها كال   نوأ الحقيقة، السعادةإلى وصوال   بذخائره التسلسل خالل من الروحي االرادي الفناءاإلنسان إلى يصل  .16
 )عَلَيهِ السَّلَامُ(علي ماماإل مقوالت بين ما مقارباتها على سنحصل التي الروحي الفناء صور من جلية صورة ُتمثل

  .عبر التحليل سالمياإل والتصوير
 بالحسية صوره رسمإلى  مال كلما االنسان انفعال تصاعد فكلما التواصلي، االنفعال نتاج الحسية الصورة ُتعد .17

 .يتأثر باالنفعالاالبداعية، اال االمام على فيستعمل الكنايات واالستعارات بأصعب الظروف؛ كونه ال 
 مناسب، بشكل الحقيقة بتمثيل لها تسمح والتي ،البصرية والبالغية الفنية بالصورة الُمرتبطة التوثيقية الُقدرة إن .18

 .معينين وزمن فضاء تمثل أنها على ُتدرك
 التي ترتسم األسلوبية الوسائلللملفوظ من  بساطة األكثر الشكل ُتغير التي الصورة وملونات ُتعد مكونات .19

 فجميع ومتناغمة متماسكة فنية بنى لتؤلف ؛حسية وعقلية وتشبيهات ومجاز واستعارة ةكناي من البيان أساليبب
 .البالغية والبصرية للصورة الفنية عضوية وحدة ُتشكل( والخطوط وااللوان والكلمات الحروف)
 الفنية الصورةف وعليه ،المنظمةصور الفكر وبين  المرسومة بأساليبه علم البيان يميز بين صور الكلماتان  .21

من  عناصر التشكيل البصريو  البالغية تتزين بها الكلمات بديعية، و والُحجاج من جهة لجدلاأدوات  من ُعدت
 .جهة ثانية

 والذهنية. والرمزية النفسية والداللة والمجاز، التشبيه في البالغية تتجلى حدود رسم الصورة الفنية .21
محسوسة تدرك  وأ، بالتخيل تدرك مجردة بالغية صور أكانت سواء والوظائف واالشكال األنواعب الصور تتباين .22

 النوعين من وقد تكون مركبة ،بالفن البصري واقعيةال وتقابلها ،بالحواس)البصر، الذوق، اللمس، السمع(
  .التقنيات المستعملة للمنشئ بحسب ة الفنيةالصور  تتشكلل السابقين،

 بال شغللتُ  ،او بصريا   ذهنيا   ليرسمه االنسان فيتصوره ،الوجدان ُيغذي الذي االحساس شكل الفنية الصورة تمثل .23
 بالغية. أم كانت بصرية الصور بأنواع االنسان

 ،ُمدركةبالغية  وحدةبوصفه  الحامل والمستوى ،المكون المستوى بوساطةالصورة الفنية  تشكالت هوية تتحدد .24
 متواليات تحديدل بواسطة المؤول يقونيةاأل رسائلال وعليه يتم كشف المكون والحامل،كشف  لمؤولل ليتسنى

 .(والوظيفة اإلفهامية تباين، التقاط ،لتحديد التقارب) البالغية العمليات
 النص بين االنتاج، وطريقة الُمنتج بين الصلة تُتشكال ،البالغية والظواهر الفنية، الصورة تحليالتتتناول  .25

ُيصبح  الحسي لإلدراك قابال   خياليا   رسما   الصورة تغدو عندما المعني الشيء وتخيل الصورة تجسيد بين والقراءة،
 .فاعال   حضورا   لها

 المجاز، االستعارة، التشبيه،) وهي المعروفة، البيان اساليب بأحد البالغة في تتم الفنية الصورة رسم عملية إن .26
 .البالغي التكوينرسم  علىاالدبية  الفنية بالصورة البالغية القضايا لُتسهم ،(والكناية
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 ووجه به، المشبه المشبه،: )وهي رئيسة اطراف ثالثة مركب، ولهو  ،عقلي ،حسي انواع: ةبثالثالتشبيه  ُيصنف .27
 العقلي والتشبيه ،(سمعي لمسي، ذوقي، بصري،) بالحواس يدرك كونه حسيان؛ طرفاه الحسي فالتشبيه (الشبه
 ما واالخير والوجداني، الوهمي التشبيه ضمن ويدخل مختلفان، فهما المركب التشبيه طرفا أما ،عقليان طرفاه
 .(والجوع الشبع، لم،األ اللذة،)بالوجدان يدرك

 قدرة حسبُتستعمل بو  له، والمستعار منه والمستعار المستعار في تتمثل بنائيةمكونات  االستعارية لصورةل .28
 فيها يصرح مالم فالمكنية ،(وتصريحية مكنية: )نوعين على ، واالستعارةمبتكرة جديدة صور انتاج في الُمنشئ
 .به المشبه بلفظ فيها ُصرح ما التصريحية أما لوازمه، من الزمة ذكر مع به المشبه بلفظ

: هعالقاتو  المرسل )المجاز :على ويقسم ،النص مضمر الستيضاح المتلقي لدى التأمل بمتعة المجازُيسهم  .29
سببية، مكانية، زمانية،  :عالقةبوثيقا   ارتباطا   التأويلب العقلي يرتبط سببي، مسبب، جزئي وكلي، والمجاز

 مصدرية(.
لمعنى لشير تُ ل ،مبتكرة ومجردة من معناها االصلي في غير معناها بصورة جديدة كلمات باستعمالالكناية تفيد  .31

الفنية، وهي اما عن  الصورة لرسمبياني هي فن ، فمباشرةال غير فنيةال صورةال مضمون عن رعبلتُ  المطلوب
 موصوف او صفة او نسبة.

 معا   لتُنتج الجمالي؛ التنظيم ألسس الخاضعة التكوين عناصر من تتشكل البصرية الفنية الصورة بنية ان .31
 .المركبة ثم المجردةإلى  الواقعية من البصرية الفنية الصورة انتقاالت

التنظيم  بأواصر كونها مرتبط ،االسالمي لتصويرل البنائية المكوناتب التصميمية العناصر دراسة تتصل .32
 هذه ومن أخرى،إلى  تصوير اسالمية مدرسة من متنوعة تشكالت ذات بصرية فنية صورة إلنتاج ؛الجمالي
 ،وااليقاعالتكرار ، المنتظمة حسب ))النقطة، الخط، الشكل، اللون، الحجم، الفضاء، والملمس( :نذكر العناصر
 التراكيب)عالقات هي: كما تربطها ، والوحدة والتنوع، االنسجام، التباين والتضاد، السيادة، والتناسب( التوازن،
 ....( والعتمة، الشفافية والبعد، القرب واالختالف، التشابه المفاجئ، واالنتقال التدرج واالختراق، والتماس

 األفكار المتلقي ليتأمل االسس، مع العالقات كل في المهمة التصويرية الجوانب من والثبات الحركةُتعد  .33
 لالستمتاع كمثيرات( الحيوية والحركة بالتنفيذ، القوة بالرسم، الرشاقة االلوان، بوضع المرونة)مثل المجردة،
 .الوجداني لالستمتاع سساأل مع العناصر تمتزج إذ الجمالي

 نواعأ بسطأ كونه الحسي؛ التشبيهب المتلقيإلى  سريعا   الفكرة تصل بيانية، بأساليب الفنية الصورةُترتسم  .34
 .رسما   او كالما   كانت سواء التعبير ادوات من اداة فهي التصوير،

 منظر تكوين هي النتيجة الن ؛مرسومة   صورة   أم بيانية   صورة   تاكان سواء مركزيا   هما  للمنشئ  الصورةتكون  .35
 .للمتلقي فهاميةإ وظيفة الصورة تؤدي حتى شاعرا   مأ كان رساما   المنشئ حاسيسوأ بشكل ملون صوري

 ترتبط خارجية دالالت ن تحملكون الصورتي وجدانية؛ ةنفسي ابعادا   البالغية والبصرية الفنية الصور كلتؤدي  .36
 .الُمنشئ مضمونب ترتبط داخلية داللة واخرى ،بالتكوين البنائي

)التكثيف وهي:  ،سلوبيةالبنى واأللوان األخصائص ادبية بالغية متنوعة ب )عَلَيهِ السَّلَامُ(اإلمام علي تتمتع مقوالت .37
االستباق واالسترجاع، توافق صور محاكاة المخاطب لمقتضى الحال، الِحَجاج، التبئير، الكالمي، الصيرورة، 

 .وحدة النسق العضوية(ل الجناس، التوافق
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 وبين النص يحملها التي الكلمات معاني بين ما متماسكالداللي بصورة  نسيجال العضوية الوحدة تنظم .38
 وموضوعية عضوية وحدة وفق على تبنى انما )عَلَيهِ السَّلَامُ(المقصود، وكل خصائص البالغية لإلمام علي مضمونها
 البيانية. البنى متنوعة بصور االدبية الفنية الصورة لترسم ومتوافقة متماسكة

 بطابع فيه يظهران اللذين والمكان الزمن مع متوافقة فنية تركيبة بمكونات ببعضهما لبالغةوا التصوير فن يتأثر .39
 .البالغة بصحبة منه انبثق الذي العصر لذلك مرآة التصوير فن وكأن العصر، قصص يروي سردي

في  الخالص : )التجريد، التجريدنذكر منها وسمات مميزاتاالسالمي بمجموعة  التصوير تتصف مدارس .41
 التصوير(. بفن والالواقعية الواقعية والمضمون، التمثالت الشكل بين الدينية، الصورة االسالمية، الرمزية الزخرفة

 من نابعا   تصويريا   عمال   لُينتج الزخرفي، والطابع والتحوير والتسطيح التجريدإلى  المسلم المصور الفنان لجأ .41
 فن هو واحد مصدر من تنبع وهي المغترب، الجناس من متفاوتة بنسب الممزوجة االسالمية العقيدة رؤى

 .البارزة بخصائصها الفنية هويتها لتثبت االسالمي التصوير
 التصوير وفن عامة االسالمي الفن الذي يتمثل في ،حسوسةمال الفنية الصورة مع ما يحدث تماس العام التجريد .42

 . خاصة االسالمي
 التجريد درجات اعلى تبلغ التي االسالمية، الزخرفية بالتكوينات تمثلي الذهنية الفنية للصورة الخالص التجريد .43

 .خاصة والتصوير عامة، االسالمي بالفن
 الثقافية الـــتراثية الرمزية النظم مـــن هائل بكم ا  ومشحون محمال   بكونه الرمز قوة في تكمن الدينية، الرمزيـــة .44

 .للمجتمعات والدينـــية
 السابقة: الدراساتثانيًا: 

ق لرسم الصورة و توافتقارب أو تماس أتعمل على  -على حد علم الباحثة–ال توجد دراسات سابقة  
 .؛ كونها دراسة مبتكرة حديثةدراسة تجمع البالغة بالفن ةو أيالبالغة والبصري، أ
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 الفصل الثالث / اجراءات البحث
 مجتمعين، وكاآلتي:من  تألف مجتمع البحث أوالً: جمتمع البحث:

مقوالت  : يشمل النصوص البالغية في كتاب نهج البالغة الذي جمعت فيهبالغيال نصيالمجتمع ال .1

 نص. (1)(30) ويبلغ عددها والتي تحوي كلمة)الفناء( )عَلَيهِ السَّالم(علي اإلمام

ًا، بصريعماًل فنيًا ( 227يبلغ عددها )و ، اإلسالميالتصوير  أعمال :  ويتضمنبصريالمجتمع ال .2

قصص  تصويرات 47، (2)السراء والمعراجرحلة ا تصويرات 29) بالشكل اآلتي:الباحثة  صنفتها

 لمعاركتصويرات ا 66، (4)(السَّالم معَلَيهِ)هل البيتقصص أتصويرات  38، (3)االنبياء والمرسلين

  .((6)الرموز الدينيةات تصوير  47، (5)والموت

 :وفقًا للمسوغات اآلتية ،البالغيالمجتمع النصي  حصر وتم

 تكرر؛ كونها لم التي تحوي كلمة )الفناء( بصورة مباشرة وصريحة من النصوص أي  استبعاد لم يتم  .1

من مقاربة الصورة  لحصول على نتائج تحقق هدف البحثلوذلك  ؛للفناءكالها ومضامينها بتمثيلها أش

 .الفنية البالغية مع البصرية

؛ كون )عَلَيهِ السَّالم(علي اإلمامذكر هذا المصطلح ضمن مقوالت  عبراخذت الباحثة معنى )الفناء( الصريح  .2

 تتضمن معنى الفناء ان لم يكن بشكل صريح، فهو بشكل ضمني،جميع مقوالته في كتاب )نهج البالغة( 

 يصعب دراسته بشهادة اهل االختصاص. اال اّن الثاني

                                                           

 ( المجتمع النصي.1( ينظر ملحق رقم)1)
 المجتمع البصري االسراء والمعراج. (2( ينظر ملحق رقم)2)
 ( المجتمع البصري االنبياء والمرسلين.3( ينظر ملحق رقم)3)
 .)َعَليِهم السَّالم(( المجتمع البصري قصص اهل البيت 4( ينظر ملحق رقم)4)
 ( المجتمع البصري المعارك والموت.5( ينظر ملحق رقم)5)
 لرموز الدينية.( المجتمع البصري مشاهد ا6( ينظر ملحق رقم)6)
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اخذت الباحثة الجمل التي تسبق كلمة الفناء والتي بعدها؛ ليتسنى لها استيضاح معنى الفناء الوارد في  .3

 المقولة.

بأكثر من معنى نظرًا لورودها في المقول  ، قد تؤوللسَّالم()عَلَيهِ اعلي اإلمامكلمة الفناء الواردة في مقوالت  .4

 من مرة. أكثرالواحد 

 

 وفقًا للمسوغات اآلتية:  البصريةالصورة  مجتمع حصر تمو 

، وذلك بغية الحصول على نتائج تحقق الفناءنواع أالمتبع بتجسيد صور و  عو الموضتنوع األسلوب و  .1

 . بالغيالمجتمع النصي ال في مقاربته مع هدف البحث

 .تصويرة (197، ويبلغ عددها)استبعاد النماذج غير كاملة التوثيق، والمعرضة للتلف، وغير الواضحة .2

بعد التقصي أمكن أيجاد تبويب منطقي لمواضيع التصوير اإلسالمي والتي يمكن ان يكون مفهوم  .3

 الفناء ذا فاعلية في بنائها. يتبين في الجدول اآلتي:

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  ت

 التصوير  مواضيع

 

 البصرية لكل موضوع األعمال مجموع

 29 رحلة االسراء والمعراج  .1
 47 قصص االنبياء والمرسلين  .2
 38 قصص اهل البيت)َعَليِهم السَّالم(   .3
 66 موتوال صور المعارك  .4
 47 المشاهد الدينية  .5

 227 لمجتمع البحثالفنية البصرية  األعمالمجموع 

 الصورة البصرية مجتمعجدول 
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 ثانيًا: عينة البحث:

 عينة البحث االصلية .1

المجتممممع  أمممما، ( مقولمممة30)وبواقمممع ، (%100) بنسمممبة بأكملمممه أي البالغمممي نصممميلمجتممممع الا تمممم اعتمممماد

 كما في الجدول اآلتي: اً يبصر  عمالً  ()(30) اختيارفتم  البصري

رحلة االسراء  ت
 والمعراج

قصص االنبياء 
 والمرسلين

قصص اهل 
البيت)َعَليِهم 

 السَّالم(

 صور المعارك
 والموت

 المشاهد الدينية

عقوبة العابثين بمال   .1
 اليتيم

احياء الرجال عن طريق 

 )عَلَيهِ السَّالم(النبي عيسى

كيخسرو افراسباب  غدير خم
مأساة االنتقام الدموي 

 لسياوش

 جمشيد وخورشيد

معراج النبي   .2
َعلَيِه وآله  )َصلَّى هللاالكريم

 َوَسلََّم(

)َعَليِه خُطبة امير المؤمنين
من السيدة  السَّالم(

 فاطمة)س(

خيبر من قبل االمام 

 )عَلَيهِ السَّالم(االمير

التحدث باسم 
 الشيطان

خطوة الرجل الثابتة 
 باأليمان

الرسول راكباً البراق   .3
يزور جهنم برفقة 

 1 جبرائيل

يشرف  )َعَليِه السَّالم(النبي نوح

 على بناء السفينة

نوم امير المؤمنين 

في )عَلَيهِ السَّالم(علي

سرير النبي 
)َصلَّى هللا َعلَيِه وآله الكريم

 َوَسلََّم(

ظهور الثعبان على  اإلسكندر وفاة
 جانبي الضحاك

الرسول راكباً البراق   .4
يزور جهنم برفقة 

 2 جبرائيل

)َعَليِه معجزات النبي موسى
 السَّالم(

العفاريت بواسطة قتل 
امير المؤمنين 

 )َعَليِه السَّالم(علي

ورقة من خمسه 
 نظامى

 بناء مسجد سمرقند

)َعَليِه سجود المالئكة للنبي ادم   .5
 السَّالم(

)َعَليِه االمام االمير
في معركة مع  السَّالم(

 التنين

االمير النمر يقتل فتاة 
 الحليب

 حج اسكندر

6.  
للضحاك اسير اخر   سليمان على العرش 

 في جبل دماوند
بكاء المجنون على 

 جثة ليلى

معركة رستم مع      .7
 خان الصين

 

  بيت الحداد     .8

ساحة معركة تيمور      .9
 وسلطان مصر

 

 
                                                           

() (7ينظمر ملحمق رقمم ) ( جماء مطمابق ممع عممدد 30، علممًا ان هممذا العمدد)ممع اشمكال المخططمات عينمة المجتمممع البصمرياشمكال

 . ( عن طريق الصدفة30النصوص)

 لكل موضوع الصورة البصرية أسماء اشكال عينةجدول 
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، كممممما مبممممين فممممي (*)العشممموائي العينممممة الطبقيمممة التناسممممبية ذات االسمممملوب %( وبصممممورة 13.8أي بنسمممبة ) 

 الجدول اآلتي: 

 %( 13.8العينة بنسبة ) العدد في المجتمع المواضيع

 4 29 رحلة االسراء والمعراج

 6 47 قصص االنبياء والمرسلين

 5 38 قصص اهل البيت)َعَليِهم السَّالم(

 9 66 والموت صور المعارك

 6 47 المشاهد الدينية

 30 227 المجمــــــــــــــــــــــــوع

 

 عينة البحث االستطالعية .2

ثم  اإلسالمي والتصوير  )عَلَيهِ السَّالم(علي اإلمامبين مقوالت المقاربة الفنية للصورة  عن وجود التأكيدلغرض 

كعينة وتطبيق االداة عليها في االستطالع مع العينة االستطالعية للصورة البصرية،  اخذ كل المقوالت البالغية

فيهمما التشممبيه، االسممتعارة، الكنايممة، المجمماز، الصمميرورة، االسممتباق  )عَلَيهههِ السَّههالم( كممون المقمموالت البالغيممة للمممام علممي

                                                           

وهي الطريقة التمي يمتم بموجبهما تناسمب حجمم الطبقمة ممع حجمم المجتممع فمي اسمتخراج العينمة فتسممى)العينة الطبقيمة التناسمبية(  (*)
وهذا النوع من نظام العينة يتيح المجال بصورة افضل للتمثيل بين)مجتمع البحث وعينته( طبقًا لقموة ومقمدار كمل فئمة أو طبقمة. 

المجممموع الكلممي  ÷عممدد الطبقممة  ×العينممة المممراد اسممتخراجهانسممبة عينممة عبممر تطبيممق المعادلممة )وفيممه يممتم أسممتخراج عممدد نممماذج ال
مجمموع النمماذج علمى للمجتمع(، أما االسلوب العشموائي المنمتظم يمتم عمن طريمق أختيمار النمماذج لكمل طبقمة علمى اسما  قسممة 

 عينة.عدد نماذج العينة المراد استخراجها للحصول على مساحة انتظام لنماذج ال

 عينة الصورة البصريةنسب جدول 
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تممم اخممذ المتبقممي مممن العينممة االصمملية  الصممورة البصممرية فقممد واالسممترجاع، التبئيممر، الحجمماج والحممال والمقممام، اممما

 .تم اختيارها بصورة عشوائية أعمال( 5بواقع )لكل موضوع، أي  عمل واحدوبواقع 

 : : منهج البحثاً ثالث

 محتوى وتحليل بدراسة يهتمالذي  ،لمضمونلي تحليلال التطبيقبأسلوب  الباحثة المنهج الوصفي اتبعت
 االتصال، وسائل تحت يندرج مما وغيرها، واألفالم والنحوت والرسوم النصوص مثل المتنوعة االتصال وسائل
 الواقع وبين( النظري الفكر أي) للبحث العلمي اإلطار بين وتالزم ارتباط وجود حقيقة على المنهج هذا ويستند
كونه  ؛العملي التطبيق مع الظواهر تفسر التي النظريات بين بالمزج يسمح مما ،(التطبيقي المجال أي) العملي

 . مة لتحقيق هدف البحث الشاملئااألنسب واألكثر مو 

 : : أداة البحثرابعاً 

بعد أطالع الباحثة على ما ورد في االطار النظري وبالخصوص ملخصه مع  بناء االداة:ضوابط  .1
االعتماد على توجيهات مشرفي وخبرة الباحثة المتواضعة، تمكنت الباحثة من بناء أداة مناسبة تالئم 

للفناء ما بين مقوالت اإلمام علي  الصورة الفنية تعرف ُمقاربةوعينته؛ ألجل تحقيق المتمثل بم)بحثها 

 اإلسالمي(، وكما يأتي:والتصوير  (عَلَيهِ السَّالم)بن أبي طالب

بصورة عمودية تخص الصورة الفنية  ()وليةتحليل المحتوى بصيغتها األستمارة اء االباحثة ببن قامت .أ 
دبية والبالغية مع بعض دة على الخصائص األممعت )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبأبن  علي اإلمامللفناء بمقوالت 

. االستعارة 1( فقرات، وهي: )10وكان عدد فقراتها الرئيسة) ،الصورة االدبية والبالغية رسم اساليب
ومكاني اثنين: كلي سببي  على . المجاز وينقسم2ثالث: مكنية، تصريحية، تمثيلية، إلى  وتقسم

. 6. الصيرورة الزمانية والمكانية، 5. التكثيف، 4. الكناية، 3وزماني، جزئي سببي ومكاني وزماني، 
اثنين: إلى  . الجنا  وينقسم8اثنين: المعنى والكلمة، إلى  . التبئير وينقسم7االستباق واالسترجاع، 

ربع التبادل المتوازن أإلى  م. الحجاج وينقس9تكرار المعنى ناقص وتام وتكرار الكلمة ناقص وتام، 
اعاة الحال الذي مراعاة المقام ومر  على . مقتضى الحال وينقسم10والمنطقية وحجة ظاهرة ومضمرة، 

، اما بناء االستمارة بصورتها االفقية فقد اعتمدت الباحثة يجاز ووجداني(يشمل ثالث صورة أطناب وا  
شمل التقسيم ، و اإلسالميات التصوير على بعض اليات الصورة البصرية المرسومة مع بعض سم

. 2واقعية ومجردة ومركبة،  :ثالثإلى  . دالالت االشكال وتنقسم1( فقرات رئيسة وهي: )6االفقي)
الشكل  :.االيقاع ويضم3التسطيح واالختزال والتجريدات الهندسية،  :التجريد الخالص للشكل ويضم

                                                           

() استمارة تحليل المحتوى بصيغتها االولية (8)ينظر ملحق رقم. 
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 :. التكرار ويشمل ثالث5الشكل واللون،  :ركز الرؤيا ويضم. م4زمانيًا ومكانيًا واللون زمانيًا ومكانيًا، 
 . الخط والشكل واللون( :. التوازن واالنسجام ويضم ثالث6والشكل واللون،  الخط

على  االداة بعرض الباحثة بعد ان بنت الباحثة استمارة التحليل بصورتها األولية، قامت صدق االداة: . ب
في مجال التربية الفنية والفنون التشكيلية والبالغة والنقد للنظر فيها  ()عدد من المختصين وذوي الخبرة

والحكم على صالحية فقراتها عبر ابداء رأيهم في استبدال أو حذف أو أضافة بعض الفقرات  ،وتقويمها
 تماشيًا مع هدف البحث، وكاآلتي:

التشبيه الحسي )فقرة رئيسة وهي على الخبراء تم أضافة  االضافة: بعد عرض الفقرات الطولية  .1
اما الفقرات العرضية المتعلقة ببنائية  (.10( فقرة بدل)11لُيصبح عددها ) للفقرات الطولية (والعقلي

كفقرة رئيسة لُتصبح عدد  (الحركة)فقد تم اضافة  اإلسالميالصورة الفنية للفناء في التصوير 
ضافة الخط ث: الخط والشكل واللون، كما تم إثالإلى  ( وتم تقسيمها6( بدل)7الفقرات الرئيسة )

 فضاًل عن اضافة الداللة االيحائية ،على فقرة مركز الرؤية
ستعارة وهي التمثيلية تم حذف فقرات فرعية من االبعد عرض الفقرات الطولية الحذف واالستبدال:  .2

حذف قسميه الجزئي  عن طريقن بدل ثالث، كما تم تعديل فقرات المجاز الحسي يلتشمل فقرت
مسبب إلى  سببي مكاني زماني، وعقلي وتم تقسيمهإلى  والكلي وابدالهما بالحسي وتم تقسيمه

  وجزئي وكلي.
الحال والمقام مع بقاء إلى  تم تعديل فقرة مقتضى الحالبعد عرض الفقرات الطولية  التعديل: .3

رفع كلمة االنسجام ليبقى اسم  اما الفقرات العرضيةالصورة الثالث ايجازي واطنابي ووجداني، 
 الفقرة التوازن فقط. 

%( وتعد مثالية 88،38)وبذلك أصبحت االداة بصيغتها النهائية بعد حصولها على نسبة أتفاق الخبراء 
 .نسبة اتفاق مقبولة للصدق وهيبحسب معادلة )كوبر(  ،في القيا 

                                                           

()    .أ.د. علي شناوة وادي، اختصاص طرائق تدري  الفنون، جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة 
 كاظم مرشد ذرب، اختصاص تربية فنية، جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة. أ.د.       
 أ.د. كامل حسون القيم، اختصاص االتصال الجماهيري، جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة.       
 أ.د. كامل عبد الحسين النداوي، اختصاص فنون تشكيلية، جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة.       
        أ.د. عبا  علي الفحام، اختصاص البالغة والنقد، جامعة الكوفة/ كلية تربية بنات.       

 معة بابل/ كلية الفنون الجميلة. د. علي مهدي ماجد، اختصاص تربية تشكيلية، جام.أ.       
 أ.د. ايمان مطر مهدي السلطاني، اختصاص النقد الحديث، جامعة الكوفة/ كلية تربية بنات.       
 أ.م.د. وفاء عبد االمير الصافي، اختصاص البالغة والنقد، جامعة الكوفة/ كلية تربية بنات.       
 أ.م.د. امل الخاقاني، اختصاص بالغة ونقد، جامعة الكوفة/ كلية تربية بنات.       

 



                                                                                                  البحث..........................................................................................اجراءات //  لثالفصل الثا
 

184 

الفقرات الطولية مثل التشبيه ونرى مدى تقارباته مع ولنتبين طريقة اشتغاالت هذه االداة فمثاًل نأخذ أحد 
الفقرات العرضية، وال ُيشترط هنا ان تتفق باإلجماع الفقرة الطولية مع العرضية فلربما نجد مقاربة واحدة ثابتة، 

  ويتم تفنيد البقية حسب نسبة تقارب المقوالت مع التصوير اإلسالمي ضمن فقرات االداة.
لغرض التأكد من بناء ذلك و لثبات بين المحللين تم تطبيق معادلة )سكوت(؛ لحساب ا ثبات االداة: . ج

قامت الباحثة بتطبيقها في تحليل عدد من العينة االستطالعية باالشتراك مع محلل لهذا األداة، 
، وذلك بعد مرور أسبوعين من تاريخ بناء األداة، وكانت نسبة االتفاق بين الباحثة والمحلل (*)آخر
%( وبذلك فقد 88فكانت نسبة االتفاق ) (**)ثة تحليل تلك العينة مع محلل ثان  أعادت الباح%( ثم 85)

%( وهو ثبات مثالي لألداة، وبذلك 86.5جاءت نسبة االتفاق بين التحليل األول والثاني بمقدار )
  .(***) أصبحت االداة جاهزة للتطبيق

  :ل الرياضية واإلحصائية املستخدمة: الوسائاً سادس

 .)أ( النسبة المئوية 

 :التحليل ، لحساب نسبة االتفاق بين الخبراء لفقرات استمارة(1)(Cooper) )ب( معادلة كوبر

 

 

 ، ولقد استخدمت لحساب ثبات األداة :  (2)(Scoot)ج( معادلة سكوت )

 : إذ أن

N معامل الثبات = . 

Po موع االتفاق الكلي بين المالحظين= مج . 

Pe مجموع الخطأ في االتفاق = . 

                                                           

 أ.م. د. تسواهن تكليف، اختصاص تربية تشكيلية، جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة. (*)

 ا.م.د. دالل حمزة، اختصاص تربية تشكيلية، جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة. (**)

 ( استمارة تحليل المحتوى بصيغتها النهائية.9)ينظر ملحق رقم (***)

(1) Cooper, Jand: Measurement and analysis, 5th ed., halt Rinehart and Winton, New York, 
1963, p. 27.  
(2) Ober, Richard, L. and al: Systematic Observe atonal of teaching, an introduction Analyses of 

instrumental starleye Appeal Englewood cliffs, H, Tprentico – Hall , 1971, p. 125.  

 نسبة االتفاق

 نسبة االتفاق + نسبة عدم االتفاق 

 100×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   = 

1 - Pe 

Po - Pe 

N =  
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ً:نتائجهاًومناقشةًالعينةًحتليل:ًاً سابع
أبي بن  اإلمام علي بعدة مواضع من مقوالت استعمل التشبيه اوالً: التشبيه الحسي والعقلي:

 ، نذكر منها:ي  اإِلسالموالتصوير  )عَلَيهِ السَّالم(طالب

ومرة بكليهما معًا  درك بالحواس الخمس، ومرة يدرك بالعقل والتفكر،التشبيه مرة ي  ان  .1

ْنيَا َداٌر ُمنَِي لََها اْلفَنَاءُ " نجده قائاًل:( 45الخطبة) (2)النصففي  ويسمى)المركب( َوِِلَْهلَِها ِمْنَها  ،َوالدُّ

َوقَْد َعِجلَْت لِلطَّالِِب َواْلتَبََسْت بِقَْلِب النَّاِظِر فَاْرتَِحلُوا ِمْنَها بِأَْحَسِن َما بَِحْضَرتُِكْم  ةٌ رَ َوِهَي ُحْلَوةٌ َخضِ  ،اْلَجََلءُ 

ادِ  من حيث ربط معنى الكلمة بالمعنى المقصود،  تشبيه عقلي "ةٌ َوِهَي ُحْلَوةٌ َخْضرَ ففي مقطع "، (1)"ِمَن الزَّ

 ،يربط الدنيا المشبه خضرة،الحاستي الذوق بالحالوة، والبصر بوحسي يستعمل فالدنيا مفهوم ذهني هنا 

إلى  المريح للعين والمسر للقلب الذي يجذب ويشد الناس خضرالمشبه به، ووجه الشبه اللون األ بالحلوة

 .في آن واحد ايقاع سماعي بصري إلحداث( ةمع تكرار الحرف االخير) ،الزائلة والفانية الواقعية الماديات

()غدير خم الموسومةبالتصويرة  الصورة المكانية تبينما ورد
(2)

( بصورة فنية جلية من تلوين 1شكل) 

مع حقيقة مكان الحدث الصحراوي، فكانت  بلون بني صحراوي كتشبيه حسي بصري متماشياً  يةاألرض

، مع الطابع الصحراويالمشبه اللون البني والمشبه به صحراء مكة ووجه الشبه الصورة تجمع ايحاًء بين 

؛ )عَلَيهِ السَّالم(اإلمام عليو  (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)النبي محمدإلى  شارة رمزية، إتصوير شجرتين بطابع واقعي شكلي ولوني

لم يكمل رسم  المصوِّر ن  أمة، ونرى بثبات، وعزي األرضلشجرتين التي تمد جذورهما تحت كونهما كهذين ا

بينما تعبر الجذور عن  ،خروي الباقي من جهةالعالم األإلى  انتمائهماإلى  يماءة منهكإ الشجرتينعلى أ

ز رؤية بمرك مضمونيارساء دعائم الدين في هذه الدنيا الفانية من جهة ثانية، ليعمل النص الشكلي وال

الممثلة بصورة زهار بعض الصخور واأل حظما نلفهامية حسية عقلية. كموحد ومنظم؛ ليؤدي وظيفة إ

، عمل ذات الزي العربي مع سحنة الوجوه العربية لوان شخوصهوأ شكالذوقي بتوزيع أ ، مع حس  واقعية

                                                           

شةر:: علةي محمةد علةي  ،45الخطبةة ،1، ط4-1، عهود، حكمم، وومواع نهج البالغة، خطب، رسائل، كالم، وصايا، 1) )
 .85، ص2012دخيل، العتبة الكاظمية المقدسة، 

 توسةةعه موسسةةه ناشةةر اول، چةةا  ،ايممرا  نگممارىر  شممااكاراا  ) .القلعةةة قصةةر ق، هةةة988 الكبةةار، احسةةن مخطوطةةة2) )
 .(214ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى
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ة ليعبر عن الالمتناهي من خالل منح النبي الوالي ؛منتظمة دائرة على توزيع شخوصه بصورة المصوِّر

إلى  مامة من واحدالمتناهية لتنتقل اإل تكرارية من حجة بعده بصورة األرضلإلمام من بعده لكي ال تخلو 

  .أ(-1دون موجه لهم كما في الشكل)من ن يبقى الناس الزمان، فال يمكن أ خر على مر  آ

 

 

 

 

 

 

 

 

شخاص خلف التالل بحركة خطية منحنية ومتصلة بالدائرة كداللة ايحائية حسية أ ة  ربعحظ أونل

من هم إلى  ان الحاضرين تناقلوا الخبر فوصلأو  هم من بعيد يسمعون الحدث من جهة،سماعية، وكأن  

 .بشكل الشخوص زمانية ومكانية إيقاعيةمنهم زمانيًا ومكانيًا؛ لتتألف بذلك حركة  بعدأ

وسط العمل التصويري من جهة،  )عَلَيهِ السَّالم(واإلمام (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)بالصورة الفنية النبي رؤيةالاحتل مركز 

كتشبيه على األإلى  )عَلَيهِ السَّالم(لإلمام (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)رفع النبي نلحظكما احتال مركز الدائرة من جهة ثانية، ل

من كنت " :نبياء ليقولاألتمَّ مركز الوالية من بعد خاإلى  )عَلَيهِ السَّالم(اإلمام عليبصري عن رفع مكانة  حسي  

 ".مواله فهذا علي مواله

هذا الخبر  جنب لمعرفةإلى  مع حركة الشخوص الواقفة جنباً  إيقاعيةبصورة  هبناؤ تمَّ  ما التكرار فقدأ

على جانبي التصويرة يقفون وسط  ةربعاألشخاص اال ، فنجد  (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)جله النبيالمهم الذي جمعهم من أ

 إلضفاءيديهم أات كتكرار متوازن على جانبي التصويرة مع بعض التغييرات بحر  يخطين عموديين ذ

      الحركة بالشكل.

 

 (1شكل)
 

 (أ-1شكل)
 

 (ب-1شكل)
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 م خاطبيعمل على زيادة الوقع النفسي لدى ال والتصويري بالغيال اللوناستعمال ب التشبيه نَّ إ

 المنشئيصلها  ن  أ، لتسليط الضوء على مركز الرؤية التي يريد متواصل النطباع واقعي فان   يقاعبإ

الصورة الفنية التشبيهية رتبط لت، والذوقوالسمع  البصر عية تدرك بحواسواق صورة للمتلقي وبأبسط

دون غموض من المتلقي إلى  المنطلق من الباثَّ  ؛ إليضا: المعنى واالفهاموالتركيبي التوليدي بالمستويين

 (2كما في الشكل). بل يتلقاها بصورة فنية قصدية مباشرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (2شكل)

 وظيفة إفهاميه

معنى توليدي 

 وتركيبي
صورة فنية تصويرية واقعية 

 ايحائية

 البصريةبالصورة  التشبيه

 داللة ايحائية واقعيةداللة 

 اشارة رمزية

رؤية 

موحدة 

 ومنظمة

 شكل خط

تكرار 

 المتناهي

زمن 

 المتناهي

صورة 

 سماعية

زمانية 

 ومكانية

 البَلغيةبالصورة  التشبيه

 بصري، ذوقي، سماعي

صورة فنية بَلغية حسية 

 ايحائية

 داللة ايحائية داللة حسية

 رابطة عقلية

المعنى 

 المقصود

 الكلمة

تكرار 

 بالحرف

 ايقاع

رؤية 

موحدة 

 ومنظمة
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 تي:( اآل2يتبين من الشكل)

 البصرية الفناء صورةالتشبيه في          وقاربة      البالغيةالفناء  صورةالتشبيه في 

 الداللة الحسية                                         الداللة الواقعية

 رمزية أشارهالحواس)بصر، ذوق، سماع(                           

 رؤية موحدة                                           رؤية موحدة

 صورة فنية بالغية حسية ايحائية                       صورة فنية بصرية واقعية ايحائية

 فهامية وظيفة إ                                

الواقعية البصرية، وهنا يتبين  األشكالداللة  التشبيه البالغيالحسية ب األشكالوعليه تقابل داللة  

فالداللة الحسية أداتها الكلمات المعبرة عن الحواس،  ،االداةختلفان في المعنى ذاته، اال انهما مان لهما 

رؤية موحدة ترسم الصورة  ، لينتجااالشارة الرمزيةالمعبرة عن  األلوانو  األشكالالبصرية بينما أداة الداللة 

 سية البالغية والواقعية البصرية، بمعنى توليدي وتركيبي حسب االداة المستعملة.الفنية الح

المتلقي، والتي تشترك بها إلى  يصال المعلومات المقصودةاما الغرض فهو الوظيفة اإلفهامية؛ إل

 .أساليب رسم الصورتين البالغية والبصرية برع، الصورتان

 

 

 

 

 

 

 

 معنى توليدي

 وتركيبي
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ْنيَا ورد " (109الخطبة) (8)لنصا  .2 ُرُكُم الدُّ ا بَْعُد: فَإِنِّي أَُحذِّ ُحفَّْت  فَإِنََّها ُحْلَوةٌ َخِضَرةٌ أَمَّ

اَرةٌ ُغربِ  َهَواِت... َغرَّ  ".ٍء ِمْن أَْزَواِدَها إاِلَّ التَّْقَوى وٌر َما فِيَها، فَانِيَةٌ فَاٍن َمْن َعلَْيَها، اَل َخْيَر فِي َشيْ الشَّ

باستعارة الحالوة والخضار التابعتين لحاستي " فَإِنََّها ُحْلَوةٌ َخِضَرةٌ " يكرر هذا التشبيه العقلي  

باللذة، ووجه الشبه اللذة،  من خاللهما، والشعور ( لكال الكلمتينةخير)، مع تكرار الحرف األالذوق والبصر

ة المخضرَّ  األرض محالة، تجذب الناس كما تجذب هذه الدنيا الغرارة فانية ال نَّ أكنوع من التأكيد على 

ن التوسع بالمفهوم؛ كون بنوع م ويكمل التشبيه النظار،ا البراقة األلوانالمزخرفة ذات  المزهرة والمثمرة

" ُحفَّْت بِالشََّهَواتِ ، فقد ورد "فهامية ألكثر الناس بساطةوسائل البيانية التي تؤدي وظيفة إقصر الالتشبيه أ

 نَّ نعيم قليل ال يدوم فإإلى  هذه الدنيا مليئة بالمغريات والملذات المادية الفانية التي تسحب الناس نَّ أي إ

االرادة االلهية، فان ذكر  حسب  ب متباطئأو  متسارع بإيقاعكل مصاديقها المادية فان  عبر الزمن، يحدث 

  .خروية الباقيةفاهيم اآلالم فكرية لتذكر مصاديق إيقاعيةعملية إلى  هذا المفهوم بالنص يؤدي

رؤية المتلقي ل عملية تبئيرفهي المحتوى،  حسيةالبيئة الإلى  قربوسيلة التعبير المباشرة هي األ إنَّ 

باقي المفاهيم المضمرة في النص إلى  يفعل من رغبته ليتوصلمم ا نحوها بصورة قصدية مباشرة، 

 انتقالية من وسيلة بيانية إيقاعيةبحركة  هنفسالنص بالبالغي؛ ليعمل التشبيه مع االستعارات والكنايات 

الفناء الروحي إلى  ية بتحوالت النهائية ترمزبالغساليب رسم الصورة الفنية الأخرى مكون تنوع أإلى 

)َعَليه  خيبر من قبل االمام االميرويتجلى هذا بوضو: بالعمل الموسوم) العالم اآلخروي الباقي.إلى  المنتسب

(السَّالم(
المسلم  المصوِّر أن   ال  بأشكال شخوصه بمالمحهم العربية إ نشاهد التصوير الواقعي إذ، (3شكل) (1)

والمشبه  (ماماإل)ي داللة ايحائية، فالمشبه ذ بصري   تشبيهي حسي  كتعبير  )عَلَيهِ السَّالم(اإلمام عليكبر حجم 

للقوة  يرمز فهو تشبيه  ،والمتانة والصالبة، ووجه الشبه امتياز الحجم الكبير بالقوة (الحجم الكبير)به 

على  كالريا: العاصفة األصفرالجسدية، كما نجد السماء مليئة بالتكوينات الزخرفية الذهبية مع اللون 

 .على المسلمين هذا اليوم هو يوم عصيب نَّ أكناية عن  أ(-3شكل) ارضية زرقاء

                                                           

 ناشةةر اول، چةةا  ،ايممرا  نگممارىر  شممااكاراا  ) .القلعةةة قصةةر ،11 القةةرن اوائةةل الحبيةةب، للسةةاهر االول المجلةةد مةةن1) )
 .(183-182ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى توسعه موسسه
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ومتوازنة مع  بصورة فنية عمودية متحركة شكل المخلص بوسط التصويرة المصوِّرلهذا وضع  

وباقي الشخوص ع دت  وهي عملية تبئير لتسليط الضوء عليه، ليحتل مركز الرؤية، ؛الخط العمودي للراية

داللة ايحائية تشبيهية عقلية عن عجزهم عن التقدم بمستوى  خط منحني واحد ىعل ثانوية بإحاطتها له

المخلص، فجمع الشخوص هم المشبه والخط المنحني هنا هو المشبه به ووجه الشبه هو انعدام الصالبة 

 .(ب-3شكل) والثبات بوجه الطغاة

ي الجيش ورفعها لحماية باقه كان يتقدمهم بشجاعة حاماًل باب خيبر التي قلعها نَّ أومن الواضح  

تصويرها بشكل صغير من رغم على الفهامية عن حجم الباب الكبير يؤدي وسيلة إمم ا  ،من سهام العدو

جمالي زخرفي متوازن مع باقي مكونات عمله  مجازي سببي لغرضوذلك مقارنة بحجمها الواقعي؛ 

  .به للموت نظرًا الرتباطه بالفناء الروحييأال  ، فهو صلب ثابتالتصويري

 

 

 (3شكل)

 (أ-3شكل)
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ث الشكل والحجم منتظم من حيال غيرالتكراري  ويقابل الطابع التكراري بالحروف والكلمات الطابع
. وعند تأمل اللون رض الحدثكصورة تشبيهية حسية بصرية تمثل أ شجار المنحنيةبشكل الريح مع األ

لوان والمالبس الملونة بأ الوردية يةاألرضلريا: ذات الخطوط اللولبية مع الذهبية والصفراء ل األلوانتوحي 
اللون الوردي مع  نلحظها صورة فنية بصرية تنقل مشاعر وجدانية بالنصر، لهذا مبهجة ومسرة ونقية وكأن  

جهة،  منتمَّ حوال البهجة والسرور بالنصر المحأمن  منتزعةمحيط جيش المسلمين داللة ايحائية تشبيهية 
من  جيش المسلمين منهم بشكل كليِّ  ما يدل على تمكنن  إوالتفاف اللون الوردي فوق رؤوس يهود خيبر 

 جهة ثانية. 

، ثم ةيسبببعالقة  والمرسلالعقلي المجاز إلى  الحسي والعقلي ينتقل من التشبيهالنص فإنَّ وعليه 
 (4. كما في الشكل)لص مع الكنايةالتجريد الخاإلى  صلي

 

 
 (ب-3شكل)
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، كونه يستمد لتصوير الفناء المادي والروحي ( المقاربة من خالل التعبير المباشر4يوضح الشكل)
تبلوره من التشبيه الحسي والعقلي، لهذا تكون وسيلة التعبير مباشرة، ليتجلى التعبير المباشر بالصورة 

، بينما استعملت الصورة الفنية لتمثيل الفناء المادي والروحي الفنية البالغية باستعمال بيئة حسية المحتوى
 ة البالغية بهذه النقطة.البصرية بيئة واقعية مع تشبيه حسي بصري؛ لتتوافق مع رسم الصور 

 (4شكل)

التعبير المباشر بالصورة 

 الفنية البصرية

تشبيهي حسي 

 بصري 
 قصدية مباشرة

 داللة شكلية ايحائية مركز الرؤية

 تكبير حجم الشكل

 صورة تبئير

 صورة تشبيهية رمزية

 التجريد 

 بالصورة الفنية البَلغية

 تمركز الرؤية

التعبير المباشر بالصورة 

 البَلغيةالفنية 

 بيئة واقعية المحتوى بصرية بيئة حسية المحتوى بَلغية

 قصدية مباشرة

 بحث مضموني

 التوصل الى المضمر

 التجريد 

 بالصورة الفنية البَلغية
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إذ عبرت  ختلفان بوسيلة التعبير الفني،تهما ن  أ ال  إوعليه اتفقت الصورتان بالقصدية المباشرة، 
التواصل المضمر للمقروء، ليفرض صورة بؤرية للمضمون إلى  الصورة الفنية البالغية ببحث يهدف

تكبير  عبر األشكالرت الصورة البصرية بدالالت ب  المضمر، ليؤلف التجريد بالصورة البالغية، بينما عَ 
ية داللة شكلية ايحائية ومركزية في لمنح الصورة الفن فضاًل عن التبسيط واالختزال والتصغير؛ حجم الشكل

 الوقت نفسه، لترسم صورة تشبيهية رمزية تقابل التواصل المضمر بالصورة البالغية، وكاآلتي:

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتفاق

 المضمر                                     داللة شكلية ايحائيةصل االتو 

 مركز الرؤية  صورة تبئير                                        

 التجريد بالصورة الفنية البصرية        التجريد بالصورة الفنية البالغية                   

 البصرية الفناء صورةفي التشبيه         وقاربة       البالغية الفناء صورةالتشبيه في 

 صورة تشبيهية رمزية
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اِد،  " (111( الخطبة)9النص)في بداللة ايحائية ورد الفناء بالتشبيه  .3 َوُعُمٍر يَْفنَى فِيَها فَنَاَء الزَّ

ْيِر. ٍة تَْنقَِطُع اْنقِطَاَع السَّ   "َوُمدَّ

سائر  اإلنسانه على وفق التشبيه الحسي العقلي أي مركب، فعمر بناؤ تمَّ  النص نَّ يتضح لنا أوهنا  
الزمني المادي الفاني، فالمشبه العمر والمدة، المتباطئ والمتسارع  اإليقاعب اً نحو الزوال والفناء كونه مرتبط

لهذه الماديات الفانية،  الزاد بمعنى الطعام وانقطاع السير، ووجه الشبه الفناء السريعفناء والمشبه به هو 
 بحركة إيقاعية هانفس السرعةبعمره الزمني المادي، سوف يفنى  نَّ اإلنسان يعبر طريق بسرعة فإ وكأنَّ 

مر فنية استباقية زمنية لما سيؤول إليه أ وهي صورةبالفكرة من جهة، وبحروف الكلمات من جهة ثانية، 
عمار كل البشر مر ال يرتبط بشخص محدد، بل يمثل أعهذا ال نَّ ، كما أالموت البشر جميعًا بصورة حتمية

ن نحو حتمية الموت بصورة البشر سائرو  كلَّ  نَّ ، أي إفهو تعبير مجازي ضرب الجزء ويراد به الكل
 .لهيةمتسارعة بحسب اإلرادة اإلأو  متباطئة إيقاعية

يرتبط ببناء بالغي تأويلي، وله عدة وجوه بيانية، ففيه عدة  ه نص  ن  أذكر في هذا النص مم ا يتضح 
الكلي، والتكثيف الكالمي(، فهو نص يبلغ اعلى مستويات  صور )التشبيه، االستباق، المجاز الحسي  

 البالغة، ويمتاز بالوحدة العضوية المتماسكة النسيج البياني. 
 .يقاعي غير متماثل، كتكرار إفناء(، و)تنقطع، انقطاع()يفنى،  لجناس غير تاموردت كلمات  كما

()َعَليه  السَّالم()احياء الرجال عن طريق النبي عيسى( الموسوم5كما في الشكل)
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ناشةةر اول، چةةا  ،ايممرا  نگممارىر  شممااكاراا  ) .القلعةةة قصةةر ،11 القةةرن اوائةةل الحبيةةب، للسةةاهر االول المجلةةد مةةن1) )
 .(186ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى توسعه موسسه

 (5شكل)



                                                                                                  اجراءات البحث..........................................................................................//  لثالفصل الثا
 

 

195 

)عَلَيهِ جد بهذه التصويرة الداللة االيحائية لتشبيه واقعة حقيقية تتحدث عن معجزة نبي اهلل عيسىن 

خرقها للطبيعة المتعارف من رغم على الوهي صورة واقعية مادية ، ، السَّالم( ما)عَلَيهِنو: سام بنحياء في إ السَّالم(

  عليها بالمعجزة االلهية.

تصوير توابيت مستطيلة مزخرفة بأشكال هندسية تجريدية خالصة كداللة تكرار المسلم ب المصوِّرقام 

الفانية، فقد فنى  الدنيويةملذات الموات من كل ح للمتلقي عن تجريد األتوض   ،ايحائية تشبيهية بصرية

من  م نصف جسد)سام( ظاهراً سل  الم   المصوِّرر ، كما صوَّ عالم البرزخإلى  عمرهم، وانقطع خبرهم، وانتقلوا

رسم التابوت  نَّ لى، والباقي متواريًا داخل التابوت، إ  عالمربوط من األ بيضالتابوت وهو يرتدي الكفن األ

بهجة على م   ةرضية وردي، على أمواراتهم تحت الترابتمَّ  ناسيحائي بوجود مقبرة، وأ  عقلي إ ما هو تشبيهإن  

 ة المتحققةالمعجزة السار  و  ووجه الشبه البهجة والسرور بين اللون الورديرضية المقبرة الصحراوية خالف أ

 لونية. وهي ذات صورة فنية وجدانية

المتسارع لرؤية المعجزة وهي  اإليقاعما بين حركة الشخوص ذات  يةاإليقاعالحركة  المصوِّرن بيَّ 

 يقاع متباطئ صورة فنية استرجاعية.الحياة بإإلى  عودة الميت تلصور فنية زمنية استباقية، بينما مثَّ 

، أصفرالمبهجة)برتقالي،  األلوانمع أزيائهم ذات  ر شخوصه بواقعيةقد صوَّ  المصوِّركما نجد 

من حيث االهتمام الدقيق بتصوير مالمح شكله من  رؤيةوضعه كمركز تمَّ  النبي زرق( عداسمائي، أ

، األصفري مع تزيينه بتكوينات زخرفية نباتية باللون بنو  أخضره خالف البقية بلون جهة، وتلوين زي  

قي شخوصه بصورة متوازنة حول اجعله يقف مع ب المصوِّر نَّ خاصة أب، و أ(-5شكل) لتسليط الضوء عليه

 .ب(-5شكل) هم في هذه التصويرةوسط هذه الدائرة كونها الحدث األ محيط دائرة بينما صور المعجزة
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عملية الصورة الفنية  المسلم فعل من المصوِّر نَّ أ ب(-5يالحظ من خط التنصيف في الشكل)

المتوازنة من حيث الخط والشكل واللون، فاألبنية ذات الخطوط العمودية على الجانبين العلويين من 

داخل الدائرة  ذي بأسفل التصويرة. والتوابيت األفقيةالتصويرة متوازنتين مع البناء العمودي المنصف ال

يط الدائرة، فالخط العمودي مع حول مح يةفعلت من عملية التوازن مع الشخوص الوقوف بصورة عمود

 (6كما في الشكل)وحدة عضوية موحدة ومتماسكة البناء الصوري.  ًا ذاضفى عملية توازنفقي أاأل

 

 

 

 

 

 (ب-5شكل)

 

 (أ-5شكل)
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هما للقارئ، ن لتوضحالباحثة ان تجزء الصورتيهما، لهذا ارتأت ن قارئ الصورتين يالحظ تعقد بنائإ
المنطقي الحجاجي البنائي تسلسل ال ، اال انهما يختلفان فياألولىهما ماديًا بالمرحلة وعليه نرى اتفاق بنائ

ل بنائية ، لي كمل المؤوِّ اإلنسانالزماني المتباطئ والمتسارع لعمر  اإليقاعلصورة، فالصورة البالغية يتلوها ل
 يةاإليقاعميعًا، لتتبلور الحركة النصية ليه أمر البشر جصورة زمانية استباقية لما سيؤول إالصورة الفنية ب

ونه عبر عن الجزء واراد به الكل، ليرسم صورة تشبيه بالغي لحتمية الموت، بينما تلي بالفكرة المجازية ك

 صورة مجردة بالتشكيل البصري

 صورة زمانية استرجاعية صورة زمانية استباقية 

 صورة بصرية للمعجزة حاضرة

 الموتصورة بصرية حتمية 

 (6شكل)

حركة ايقاعية بالفكرة 

 المجازية 

 تشبيه مركب 

 عقلي ادبي-حسي

 صورة مادية

 متباطئ

 ايقاع زمني

 صورة زمانية استباقية

 صورة بَلغية لحتمية الموت

 متسارع

 المؤول

 كلي جزئي

 تشبيه مركب 

 عقلي بصري-حسي

 صورة مادية

متباطئ بانتظار 

 المعجزة

 ايقاع زمني

متسارع بحركة 

 الشخوص

 المؤول

صورة فنية 

 وجدانية لونية
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، صورة مجردة بالتشكيل البصري)شكل، لون، خط، توازن، حركة( ليتولد من الماديةالبصرية الصورة 
المتمثل  المعجزة، والمتسارع الزمني المتباطئ المتمثل بلحظة انتظار اإليقاععناصر التشكيل مع العالقات 

ة بناء صورة زمانية ل من خالل هذه العناصر والعالقات البصريبحركة الشخوص، ليتمكن المؤوِّ 
الموتى، وغياب صورة بصرية  إلحياءخرى متضادة معها استباقية لرسم صورة فنية حاضرة استرجاعية، وأ

 لحتمية الموت حتى بعد هذا االحياء، وكاآلتي:

 البصرية الفناءصورة في التشبيه              وقاربة    البالغية الفناءصورة التشبيه في         

 صورة مادية                                               صورة مادية             

 

 عناصر التشكيل البصري والعالقات                                                      

 

 زمني)متباطئ، ومتسارع(                       ايقاع زمني)متباطئ، ومتسارع(ايقاع             

 

 المؤول      المؤول                                                          

 

 صورة زمانية استباقية                              صورة زمانية استباقية              

                     

 وبصرية لحتمية الموتصورة بالغية                                  
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 واستقربوا اِلجلَ  ( "112( الخطبة)10ورد صورة الفناء بالتشبيه بالمقطع االول في النص)  .4
ْنيَا َداُر فَنَاٍء،    "َوَعنَاٍء، َوِغيٍَر، َوِعبٍَر...فَبَاَدُروا اْلَعَمَل، َوَكذَّبُوا ااْلَمَل فََلََحظُوا ااْلَجَل، ثم إِنَّ الدُّ

ير، عبر(  الفناء هنا جاء بمعنى  نَّ إ، فالمشبه الدنيا، والمشبه به الدار، ووجه الشبه )فناء، عناء، غ 
صورة مجردة عن مراض والمصائب، وهذه الدار في هذه الدنيا، وعناء العيش واأل حتمية الموت لكل شيء

 .ىأخر إلى  متحولة من حالالمتغيرة و الدنيا ال

ان استعمال كلمات متقاربة من حيث الوقع الصوتي والقرائي تعمل على توحيد النص الشكلي  
 تكرار وسجع وجناس وفاصلةمع استعمال  ،، وهي عملية تبئير لتوحيد النصبمركز رؤية موحد ومنظم

مع التنوين بنهاية  الحروف   يقاعاإل  ، يعمل على تفعيل ذات تكرار منظم اللغة العربية بصورة زخرفية
مير أ)نوم ( الموسوم7كما في الشكل) لكلمات لتثبيتها في ذهن المتلقي بصورة فنية بالغية موسيقية.ا

()َصلَّى هللا َعلَيِه وآله َوَسلََّم(في سرير النبي الكريم )عَلَيهِ السَّالم(المؤمنين علي
(1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 توسةةعه موسسةةه ناشةةر اول، چةةا  ،ايممرا  نگممارىر  شممااكاراا  ) .القلعةةة قصةةر ق، هةةة988 الكبةةار احسةةن مخطوطةةة1) )
 .(215ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى

 

 (7شكل)
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مع بعض التحوير والتسطيح بنسب ذات الدالالت الواقعية  األشكالت في هذه التصويرة تجلَّ 
درجات التجريد، ول فالتحوير أ ،بين الواقعي والتجريديلتمنح دالالت مركبة البناء الشكلي ما  األشكال
مام المتلقي صورة فنية مركبة البناء العضوي، ومتماسكة النسيج التصميمي تتأرجح ما بين لتتمثل أ
 الواقعي والتجريدي التحويري المسطح.التصميم 

الخوف من مالقاة الموت،  جل، وعدمستقراب األإل شبيه حسي بصري وعقليتالتصويرة وضح ت 
ستقراب ، واإلحساس بإعلى درجات التضحية بالنفسفي سرير الرسول يبلغ أ )عَلَيهِ السَّالم(اإلمام عليفنوم 

 نَّ من خالل التشبيه الحسي البصري إ المسلم المصوِّرعلى درجات الشجاعة، يوضح األجل؛ ليبلغ عمله أ
 (وَسَلَّمَ وآلةصَلَّى اهلل عَلَيهِ )جبة الرسول ن  حظ أخر فنلليس هو، بل شخص آ (وَسَلَّمَ وآلةصَلَّى اهلل عَلَيهِ )الذي ينام في سرير الرسول

يوحي عن طريق أو  ،وهو المعنى القريب من جهة الجبةسوغ عدم ظهور يديه من مم ا كبيرة الحجم عليه 
وهو المعنى  من جهة ثانية في سريره (وَسَلَّمَ وآلةصَلَّى اهلل عَلَيهِ )التشبيه الحسي العقلي عن اختباء شخص دون النبي

 .البعيد
الصورتين الحسية والعقلية تفعل من تماسك البناء العضوي للنص البصري  إيقاعية نَّ فإ ،وعليه

، ضمن صورة فنية بنائية )عَلَيهِ السَّالم(اإلمام عليموحد يتوسم تبئير شخص  رؤيةكز لتوحيد المضمون بمر 
كما في . والشكلي مضمونيال ينيمتاز بتوزيع متوازن من حيث الجانب التركيبيالبناء  موحدة ومتماسكة

 أ(-7) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (أ-7شكل)
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بإيقاع  لحركة الشخوص مرة بإيقاع متباطئ ومرة تتوسم هذه التصويرة الحركة على خط دائري
الرئيس في التصويرة وهو الحدث األهم  رؤية، لشد بصر المتلقي نحو مركز المتسارع بحسب بعد المسافة

صَلَّى اهلل )على المنقذ النائم بفراش النبي محمدنظار المتلقي أخر، لتقف اآل باتجاهن ينقله أ المصوِّرالذي يريد 

المنقذ بالنبي من خالل  شخص النبي بذاته هو الذي ينام في فراشه من حيث تشبيه بتمعن وكأنَّ  ،(عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ
ببنية النبي، وقد صور المنقذ بمركز الدائرة وعلى خط تنصيف التصويرة لخلق توازن فني  لبسه لجبة  
 الفنية البصرية.الصورة 

على الذي يمثل أ(، وكان الجزء األ-5ما في الشكل)جزاء كأ ةربعأإلى  التصويرة المصوِّرم قسَّ 
على  لتينلر بها ثالث نخالت تحمل حبات التمر الناضج بالنسبة صغر مساحة، صو  السماء هو األ

دعوة الجانبين، بينما كانت الوسطى تحمل تمر لم يحن قطافه، وهي صورة تشبيهية حسية بصرية مع ال
سالم حدى مراحل التحول بالنسبة ال يزاالن في إهما ة التي ال زالت بكرًا في بدايتها، ووجه الشبه أنَّ كليياإل 

يوضح  (8الشكل)و   يمان.اإلإلى  لكفرمن ا اإلسالميةالدعوة أما  تمر ناضج،إلى  للتمر من عدم النضج
  ية.بصر وال بالغيةال نقاط المقاربة بين الصورتين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايقاع 

 صوري

التماسك 

البنائي 

 البصري

توحيد مركز 

الرؤية 

 المضموني

 واقعي بصري تشبيه

 تسطيح وتحوير تجريدي

 باالشكال

 صورة فنية تصويرية واقعية

 موحدة البناء التركيبي

معنى 

توليدي 

 متوازن

 صورة فنية مركبة

 الدائرية ايقاع بصري بالحركة

 متسارع متباطئ

 حسي عقلي بَلغي تشبيه

تسطيح وتحوير بأخذ 

 وجه الشبه من الكلمة

 صورة فنية ادبية حسية

 متماسكة البناء العضوي

 صورة فنية مركبة

 بالصوت ايقاع سماعي

 والكلمة

 متقارب متباعد

 (8شكل)

ايقاع نصي 

 بالتكرار

التماسك 

البنائي 

 النصي

 توحيد مركز

البؤرة 

 المضموني
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 ( ان المقاربة حدثت باآلتي:8يتبين من الشكل)

 البصرية الفناءصورة في التشبيه              وقاربة          البالغية الفناءصورة في التشبيه 

 ايقاع صوري)بالشكل، اللون، الخط، التوازن(                      ايقاع نصي                     

 

 التماسك البنائي للنص)الوحدة(                         التماسك البنائي البصري)الوحدة(

 

 رؤيةمركز ال                                             مركز البؤرة  

 

 للفناء صورة فنية بصرية                              للفناء صورة فنية بالغية

ة حدث لبناء صورة فنية يالصورة البالغن التجريد في إن الصورتين توافقتا بالتجريد الجزئي، إال أ
بالغية مركبة ذات تكرار ايقاعي جزئي بحروف نهايات الكلمات، لتفعل من عملية التماسك البنائي 

صورة بالغية  إلنتاج، ةالبصري المقارب لمركز الرؤية مضمونيال توحيد مركز البؤرةإلى  يؤديمم ا للنص، 
خط والشكل التجريد بالصورة البصرية فقد تحقق بالتشكيل البنائي للأما  حسية متماسكة البناء العضوي،

، تجريدال من بناء خاص بها متولدببين الصورتين لتتوسم  إيقاعيةتشكلت مقاربة و  واللون وعملية التوازن.
  وكاآلتي: ،اً وبصري اً بالغي اً يقاعيإ لتنتج الصورتان بناءً 

 التشبيه بالصورة البصرية             وقاربة          التشبيه بالصورة البالغية   

 األلوانو  األشكالتجريد ب                        تجريد بوجه شبه الكلمة            

 سماعي بالصوت والكلمة                        ايقاع بصري بالحركة الدائريةايقاع    

 ايقاع متباطئ                             ايقاع متباعد                

 ايقاع متسارع           ايقاع متقارب                                        

 صورة واقعية بصرية                 صورة حسية بالغية                     

تسطيح وتحوير         
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فناء الدنيا... َوقَْد َمَضْت أُُصوٌل نَْحُن فُُروُعَها، فََما بَقَاُء فَْرٍع بَْعَد "( 143( الخطبة)11النص) .5

 المشبه بمعنى مضى االباء، بليغحسي بصري تشبيه ذو  خطاب سردي قصصي وهو ،"َذَهاِب أَْصلِِه.

الكون سي فني هذه الفروع  ربَّ  ن  بناء مشبه به، ووجه الشبه أتعبر عن األ، والفروع التي باألصول مثلهم

، ذات صورة حسية ظاهرة تتمتع ال تنتهي ها دوامةوكأن   تناهيةال م زمنية يرورةبص صولهامثل ما أفنى أ

 ال  إ غير متناهية،بناء الذين يخلفون ابنائهم بدورة حياتية يخلفون األباء ، فاآلانتقالية إيقاعيةبتكرارية تبادلية 

 .يحائيةلك تتألف صورة مركبة حسية عقلية إ، وعلى وفق ذيحدده اهلل سبحانه بزمن

تمَّ  ة، القريبمتخيلة مضمرة بعيد ىخر ، وأحسية ظاهرة ةقريب صورة صورتان: فلهذا النص  
مقرون  كل ما في الكون سائر نحو الفناء الحتمي، وال يوجد بقاء نَّ أإلى  البعيد يرمي، أما اتوضيحيه

َوَما اْلَجلِيُل َواللَِّطيُف، َوالثَّقِيُل والَخفِيُف، َواْلقَِويُّ " (:183)خطبةفي المام قال اإل، لهذا  هلل وحدهال  إ بأحد،

ِعيُف، فِي َخْلقِِه إاِلَّ َسَواءٌ   (9كما في الشكل) ماديات فانية. ؛ ألن هاأي كلها متساوية ".َوالضَّ
(عقوبة العابثين بمال اليتيم)الموسوم

(1). 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

شةةيال ) .سةةم25.434.3اليمنةةى،  61، بةةاريس، متحةةف المكتبةةة الوطنيةةة، ص1436مخطوطةةة معةةراج نامةةه، هةةرات، 1) )
 .(75(، مصدر سابق، ص1800 -1250جوناثان بلوم، الفن والعمارة االسالمية) -بلير

 (9شكل)
 

 (أ-9شكل)
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سراء والمعراج قصة اإلمال اليتيم من  لء آك  اجز تصور  متخيل وهي مخطوطة تتمتع بطابع سردي

  .الجنة والنار نحو السماء ليرىللعروج  األرضرفع بجسده وروحه من  إذلنبينا 

صور جسم  المصوِّر، وهنا نجد "يتامصفة الرجال الذي  يأكلو  أووال األالمخطوطة " بأعلىكتب 

جهنم الخالدة، بنار الدنيا الفانية  كما شب هالبراق شكاًل ولونًا كالغزال، ووجه الشبه السرعة التي يتحرك بها، 

يره بعينيه، بل  لمصوير خلق اهلل الذي المسلم لم يتمكن من ت المصوِّر من حيث الشكل واللون؛ كون

 األصفر، لهذا كان وجه الشبه باللون (وَسَلَّمَ وآلةصَلَّى اهلل عَلَيهِ )اعتمد على المواصفات الواردة على لسان النبي محمد

 اللهب المستعرة لسنة  بأبتدرجاته والبرتقالي مع القليل من االحمر، والشكل ذو الخطوط الحادة المتشعبة 

ن يطلبوا الماء لشدة العطش يسقون بمعدن مذاب بيدي الجان جميع الجهات، وأيطة بالمذنبين من المح

من  ةربعيقابلهم أ األربعة مذنبينالحمر واحد، فمذنب يقابله جان أ كلَّ  نَّ أ المصوِّركما يوضح  ،االحمر

قال  ي عقلي، يحائي مركب حس  وهو تشبيه إ .يقاعي دائريتكراري إ الجان بصورة فنية متوازنة وذات طابع

ِنَّا أَعْتَدْنَا  إ...} ، وقوله:(1)ا{}إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِريًتعاىل:

 .(2)بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا{لِلظَّالِمِنيَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا 

عملت على زيادة بروز  اءسودال يةاألرض ونول ،أ(-9شكل) بالشكل الحركة الدائرية المنتظمة نَّ إ

وحي جبرائيل من جهة، كما تعبر الراكب فوق البراق مع مالك ال (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)الصورتين، مع صورة النبي

  سوء عملهم من جهة ثانية. عناء السود يةاألرض

                                                           

 .10/ةاآلي، نساء( سورة ال1)
 .29/ةاآلي، كهف( سورة ال2)
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بصورة ظاهرة، والثانية  األشكالمرتبطة ببروز  :األولى ،السوداء وظيفتين يةاألرضأدت  إذن

الجانب التنفيذي مع وحدة صورية من حيث إلى  دىفعال وهي صورة مضمرة، وكل هذا أاألمرتبطة بسوء 

   .مضمونيال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة فنية لتشبيه مركب 

 ايحائي

 صورة فناء

 حتمية الموت

صورة حسية 

 ظاهرة

 باللون بشكل الفروع

 بصري طابع سردي متخيل

 صورة سرعة الحركة

حركة دائرية 

 ايقاعية

 بالشكل

 صورة متخيلة

 صورة تكرارية ايقاعية

 بَلغيخطاب سردي 

صورة صيرورة        

 ال متناهية

حركة دائرية 

 لدوامة الحياة

 بالزمن

صورة متخيلة 

 مضمرة

صورة تكرارية 

 تبادلية ايقاعية

صورة بقاء 

 للخالق وحده

 (10شكل)

صورة فنية 

 ةمتوازن
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 تتبين المقاربة ما بين الصورة الفنية البالغية والبصرية باآلتي:

 البصرية الفناءصورة في التشبيه              وقاربة          البالغية الفناءصورة في التشبيه 

 سرعة الحركة                                الصيرورة الالمتناهية    

 الشكل(-الشكل(                                       )الزمن-)الزمن 

 

 صورة متخيلة                                           صورة متخيلة    

 بالشكل واللون والخطالبناء التكويني                             البناء التكويني للنص

 

  إيقاعيةصورة                                            إيقاعيةصورة     

 بحركة دائرية بالشكل                           بحركة دائرية بالمضمون       

 

 صورة فنية لتشبيه ايحائي مركب بالغي بصري                   

لبناء التكويني، صورة متخيلة ل تتشكلة البصرية، لوعليه تتقارب الصيرورة البالغية مع نوع الحرك

يحائي مركب بالغي فنية لتشبيه إ ازنة، ويؤلفان صورةذات حركة دائرية متو  إيقاعيةوصورة تكرارية 

 وبصري.
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 لَِعلِي   َما تَْقَضُمَها، َجَراَدةٍ  فَمِ  فِي َوَرقَةٍ  ِمنْ  الَْهَونُ  ِعْنِدي ُدْنيَاُكمْ  َوإِنَّ  ( "222( الخطبة)19النص) .6

ة بورقيصف سرعة فناء الدنيا  )عَلَيهِ السَّالم(جاء هنا تشبيه حسي في كالمه ."!!تَْبقَى الَ  َولَذَّة يَْفنَى، َولِنَِعيم
تذوقت طعمها، فسرعة  ن  أالورقة في فم الجرادة ولم يبق شيء لتبتلعها بعد نباتية في فم جرادة تقضمها، ف

 ، وبما أنَّ من جهة وهوان الدنيا من جهة ثانية دةزوال الدنيا مثل سرعة قضم هذه الورقة التي في فم الجرا
، ىلمالمته الدنيا ولذاتها الفانية التي ال تبق انكاريغارق في الزهد، استعمل استفهام  )عَلَيهِ السَّالم(اً اإلمام علي

ووجه الشبه)الذوق، فالمشبه سرعة زوال الدنيا، والمشبه به سرعة زوال الورقة النباتية التي في فم الجرادة، 
 )عَلَيهِ السَّالم(هذا الرأي بقوله دكأسبق، و دون انذار م  من فجأة الفناء  بمجرد االحساس باللذة يحدثو والفناء(، 

  .، فضاًل عن الكناية عن الزهد أو استعارة تمثيل في صفة الزهد"!!تَْبقَى الَ  َولَذَّة يَْفنَى، َولِنَِعيم لَِعلِي   َما"
مضمر غير معلن ي فهم من استنباطه بداللة ايحائية، وليس بصورة مباشرة، فهو تمَّ ذًا التشبيه هنا يإ
ه تبين ن   أال  ساليب البيانية، إبسط األأالتشبيه  ن  من أرغم ال كالم، ويزيد من تماسك النص، وعلىسياق ال

( 11كما في الشكل) ه يزيد من التأمل، ويصلح للتأويل الستجالء غوامض المقول.ن  هذا النص أ من
 (1)()َعَليه  السَّالم(وير الوؤوني  عليأ قتل العفاريت بواسطةالموسوم)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 توسةةعه موسسةةه ناشةةر اول، چةةا  ،ايممرا  نگممارىر  شممااكاراا  ) .القلعةةة قصةةر ق، هةةة988 الكبةةار احسةةن مخطوطةةة1) )
 .(215ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى

 (أ-11شكل) (11شكل)
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 التصويرة صورة فنية غير مألوفة، فهي تتمتع بطابع سردي تروي ما حصل عندماهذه  تمثل
من عذاب الجن الكفرة، فأبى الذهاب معهم الجميع عدا  (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)استنجد نفر من الجن بالنبي محمد

َن اْلِجنِّ فَقَالُوا إِنَّا َسِمْعنَا قُْرآنًا َعَجبًا } ، قال تعالى:السَّالم()عَلَيهِ اإلمام علي قُْل أُوِحَي إِلَيَّ أَنَّهُ اْستََمَع نَفٌَر مِّ

ْشِد فَآَمنَّا بِِه َولَن نُّْشِرَك بَِربِّنَا أََحًدا... َوأَنَّا ِمنَّا اْلُمْسلُِموَن َوِمنَّا اْلقَاِسطُ إلى   يَْهِدي وَن فََمْن أَْسلََم الرُّ

ْوا َرَشًدا   .(1){فَأُْولَئَِك تََحرَّ

، ومركبة )عَلَيهِ السَّالم(علي ماملإللألشكال واقعية متمثلة بالصورة التشبيهية  داللتين تتوسم هذه التصويرة
المسلم على  المصوِّربل اعتمد  ،ن يرى هذه الصورةألم يسبق  نساناإل  متمثلة بصورة الجن المتخيلة، كون 

  ما ورد من اوصاف عن هذه المخلوقات الخارقة للطبيعة المتعارف عليها. 

المنتظمة للجان على محيط  يةاإليقاعالحركة الدائرية يل تمثبالشكل واللون، بي اإليقاع يتجلى الحس  
اخر، إلى  جني المتغير من المتناغم مع اختالف حركة الشكل الواحد، وباللونبصيرورة ال متناهية  الدائرة

، والبرتقالي(، خضر، األاألصفرحمر، البنفسجي، اللون)األ المصوِّر، فقد استعمل يقاعيةإ  بصورة فنية 
السوداء من وضو: وبروز  يةاألرضبصورة تبادلية لونية متناغمة مع التنورة التي يرتدونها، وقد زادت 

 الكفر من جهة ثانية.إلى  من جهة، ورسم صورة الظالم التي تعد صورة استعارة تصريحية ترمز األشكال
خرى ه يقاتل مجموعة بعد األخلص، وكأن  ما هي صورة كناية عن الكثرة التي قاتلها الم  ن  امة إهذه الدو  نَّ إ

 لكثرة عددهم.

مركز الدائرة بالتصويرة، ليحصل على مركز الرؤية من حيث  وهو يركب الحصان احتل المخلص
 الرأسين بثبات مع سيفه ذي المنصف للتصويرة على الخط العمودي الشكل المتمركز بمركز الدائرة

تمكنه وفرض سيطرته الكاملة على المعركة، بينما وضع الجان  ايحائية على ، داللةالموسوم بة)ذو الفقار(
صابهم من أمم ا حجار وهم يدورون في دوامة الحيرة والرعب م يحملون العصي واأليط الدائرة وهحول مح

بصورة صريحة رؤوس  المصوِّرقتل بقطع رؤوسهم، وجرحى، استعارة مكنية عن الخوف، كما استعار 
 .الماعز بصورة مشوهة لتمثيل وجوههم بصورة قبيحة، لبيان قبح فعالهم

المسافي المكاني والحركة الدائرية المتغيرة البعد  إليقاعابينما يحدث التكرار بشكل مرافق مع 
مخلص من زمن الزماني والمكاني بحضور ال يقاعاإل  خر من جهة، و آإلى  من واحد   والزماني بحركة الجان

هذه الحركة الدائرية مع تمركز المخلص بالوسط خلقت  ن  أزمن الجن من جهة ثانية، كما إلى  نساإل
                                                           

 .14، 2-1/اتاآلي، الجن( سورة 1)
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التكرار  نلحظ. كما اإلسالميةفعلت من الوحدة العضوية للتصويرة  ،التوازن بالتصويرة بصورة فنية متحركة
ين يقاتلهم ن الذإ حسية بصرية، ما يدل على داللة تشبيهيةن  إ المشبهة بوجه الماعز، بشكل وجوه الجان

ن ه هم بالكفرمثل بعض مثل قطيع من الماعز بسهولة على يد  رؤوسهمقطع تمَّ سي والمعصية من جهة، وا 
من المخلص المقبل غير المدبر بالرغم من التفافهم حوله لمحاولة تشتيت انتباهه والسيطرة عليه، لكن 

 دون نتيجة.

نس على أرضية شأشكال بعض األ المصوِّركما صور  وردية جار والورود الموجودة في عالم اإل 
ثم رسم عالم الجن بأرضية سوداء، لكي سود، وفصل بين العالمين خط منحني، فاتحة مع شكل بيضوي أ

نس سينتصر على الذين المخلص الذي من عالم اإل   ن  يعطي صورة تشبيهية إ يحائية عقلية تدل على أ
ا هو صورة استباقية من  ، فاللون الوردي المبهج والمسر؛ إالكفر من عالم الجنو يعيشون بزمن الظالم 

نس إ المصوِّرالشكل البيضوي االسود ا أم   للنصر المحتم. ما هو المدخل الذي دخل منه ن  في عالم اإل 
آخر، من جهة، إلى  نتقال من عالمالمسلم يشبهه بفتحة زمنية لإل   المصوِّر عالم الجن، وكأنَّ إلى  المخلص

   ثانية.نس من جهة المخلص من عالم اإل   نَّ أإلى  شارةوا  

إلى  شارةالبد من اإل   دبية البالغية والصورة البصرية،بالصورة األ لت الباحثة التشبيهن حلَّ أبعد  
وجه الشبه على ب الصورة البصرية، يمكن مقاربته معدبية البالغية بالصورة األالتشبيه  نَّ أشكل يوضح 

 (.12كثر لزومًا، وكما في الشكل)األ
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 كو ن بوساطةأنم ا تلصورة الفنية البالغية والبصرية ما بين ا إن جميع نقاط التقارب المذكورة آنفاً 
و بصورة أتتقارب معها الصورة الواقعية البصرية، حينئذ ية و ا بصورة حس  م  إالتقارب  ن  إوجه الشبه، أي 

يقاعتقارب معها صورة هنا تعقلية و   بينما ترتبط الصورة المركبة بالداللة االيحائية. الزمني المادي، اإل 

 

  صورة عقلية

  وسيلة إفهاميه

 التشبيه

 المشبه

 به المشبه

  وجه الشبه

  صورة حسية

  بيئة واقعية

  قصدية مضمرة  قصدية مباشرة

  حركة ايقاعية انتقالية

 بالمحتوى تحوالت ال نهائية رمزية

 فناء روحي 

  زمن مادي فاني

  ايقاع متباطئ  ايقاع متسارع

  الماديفناء الزمن 

داللة  صورة مركبة

  ايحائية

فناء 

  روحي

فناء 

 مادي

فناء 

  زمني

 (12شكل)
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عدة مواضع من مقوالت في  التصريحية وردت االستعارة: المكنيةو التصريحية االستعارة،: ثانياً 

  ، نذكر منها:ي  اإِلسالموالتصوير  )عَلَيهِ السَّالم(طالبأبي بن  اإلمام علي

 :االستعارة التصريحية - أ

 " َوِِلَْهلَِها ِمْنَها اْلَجََلءُ ( ورد فيها االستعارة التصريحية بفقرة "45( الخطبة)2النص) .1

( االجباري الرحيل ---حتمية الموت فة)الجالءإلى  الرحيل وصوالً إلى  مراهلها ينتهي بهم األ نَّ إ 

ُحْلَوةٌ خرة، ثم يصفها بأنها "دار اآلإلى  استعارة تصريحية عن الموت الحتمي، أي الرحيل من دار الدنيا

ن اإلمام ها، فقد زيَّ زينة بالخضار نظرًا لجمالها وبهائ" بمعنى االستعانة بحاستي الذوق والبصر، مَخْضَراءُ 

سالمالنفس والبصر، وهذا ما نجد مقارباته مع فن التصوير إلى  المحببة األلوانبله اقو أ بصورة  ياإل 

 :اآلتيين ينكما في الشكل، واالزهار والتكوينات الزخرفية ارر خضبااليزين تصويراته  فغالبًا ما نراهصريحة، 

2.  
3.  
4.  

 

 

 

 

خذذذ المعنذذ  ال ذذكحي لل لمذذة أخذذال   مذذن ةيصذذريحتهذذذا الذذنب البالعذذي اعتمذذد علذذ  االسذذتعارة ال ن  إ

( 14التي نجذدها فذي الشذ ل وضعت ألجله؛ لربكها بصورة فنية بالعية صريحة المضمون مّما لتجريدها 

 للنبةي اً تشةبيهي اً نةرى تصةوير  إذ، (1 ((الم اهلل عليهها )سه لسةيدة فاطمةةمةن ا )عَلَيههِ السَّهالم(  ميةر المةؤمنينأبةة خطُ الموسوم 

 ألجةل؛ )عَلَيههِ السَّهالم(  طالةبأبةي بةن  اإلمةام علةيمامه تصوير تشبيهي لشةكل جالسًا، ويجلس أ (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)محمد 
                                                           

 توسةةعه موسسةةه ناشةةر اول، چةةا  ،ايممرا  نگممارىر  شممااكاراا  ) .القلعةةة قصةةر ق، هةةة988 ،الكبةةار احسةةن مخطوطةةة1) )
 .(217ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى

 

 

 

المصور االسالمي يزين التابوت بالتكوينات 

 الزخرفية، وكأنه يحاكي دار البقاء

 

 
العمل التصويري  أطارالمصور االسالمي يزين 

 بالمتواليات المفتوحة المزخرفة باللون االخضر واالصفر

 (13شكل)
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ةةالم(خطبةةة السةةيدة فاطمةةة الزهةةراء علةةى أوتصةةوير ثةةالث نخةةالت  ،مةةن الشةةخوص حولهمةةا ، مةةع مجموعةةة)َعَليهةةا السَّ

 كذذالم أن "أخبرتذذ  وجةةود ثةةالث شخصةةيات رئيسةةة فةةي هةةذه التصةةويرة. اسةةتعارة تصةةريحية عةةنكالتصةةويرة 

 ال الم" عليهما فاطمةلصحابته في خكبة  مجازيًا كان( وسلم عليه هللا صل   ال ريم الرسو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عن  المصوِّرر تتمتع هذ التصويرة بطابع سردي قصصي، مرتبط بزمان ومكان محددين، عبَّ 

وير الدالة على التجريد بقرينة التسطيح والتحشكال مركبة ما بين الواقعي والتجريدي أالحدث بدالالت 

فية النباتية تجريدية مبسطة، مع صور التجريد الخالص بتكويناته الزخر إلى  الواقعية األشكاللتميل 

منطقة السماء؛ لمنحها خصوصية استعارية تصريحية  أرضية التصويرة عداعلى  والهندسية المنتشرة

 بالنخالت الثالث وثمارها.

بتصوير ثالث نخالت تحمل كل واحدة منها المسلم االستعارة التصريحية البصرية  المصوِّراستعمل 

عدم  كداللة على خضرباللون األالتي على يسار الناظر  األولى، مثل حمل أ(-14شكل) حمالأ ة  اربع

المرحلة الثانية من النضج، والثالثة إلى  كداللة على تحوله األصفر، والثانية الوسطى باللون نضجه

  اليمنى باللون البني الغامق كداللة على النضج الذي حان قطافه.

 (أ-14شكل) (14شكل)

 ناضج غير تمر ضجمتوسط النتمر  تمر ناضج

 مراحل نضج التمر
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االستعارة المسلم  المصوِّرفقد استعمل  ،صورة بيانية مزدوجةتتوسم صورة النخلة بأشكالها الثالث 

التصريحية وبالوقت نفسه صورة االستباق الزمني، فيما يخص االستعارة التصريحية، تعبر النخالت 

بن  اإلمام علي، و (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)محمد ثالث شخصيات تتحدث عنهم التصويرة، وهم النبي أبرزالثالث على 

العمر  خضرتصور ذات الحمل األ ن  ، من المحتمل أ)َعَليها السَّالم(الزهراء؛ والسيدة فاطمة )عَلَيهِ السَّالم(طالبأبي 

كونه  ؛)عَلَيهِ السَّالم( ماماإل األصفرصغر عمرًا، وذات الحمل ؛ كونها األ)َعَليها السَّالم(الزمني للسيدة فاطمة الزهراء

نفسه،  األصفرالذي تحت الجبة بلون التمر  ماماإل رداء نَ لوَّ  المصوِّر نَّ أ نلحظكبر من السيدة بقليل كما أ

يضًا داللة كبر سنًا ومعرفًة، وترك لنا أ؛ كونه األ(صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)محمد النبيبينما مثلت ذات التمر البني 

نجد تسلسل الصورة الزمنية  بلون التمر البني نفسه، فهنا (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)ن جبة النبياستعارية عندما لوَّ 

متوازنة ذات  إيقاعيةكبر تستبق التي قبلها، بصور مراحل عمرية زمنية، فكل مرحلة أ االستباقية لثالث

 .تكرار شبه متماثل من حيث شكل النخلة، وايقاع متوازن من حيث لون التمر

 األرضنقاط الصلة ما بين  هذه النخالت هن   نَّ ستعارية التصريحية الثانية فهي أاما الصورة اال

عقيدتهم  ها ثابتة وغير مهتزة، مثلنَّ تي يرتفع رأسها نحوها، كما توضح أبجذورها الممتدة فيها، والسماء ال

من جهة، ولتسليط الضوء على الشخصيات الثالث الرئيسة  يمانية الراسخة، والمتوحدة من حيث المبدأاإل

 لبالغةن وغياب الشخصية الثالثة، والتي يقابلها التبئير في ايشخصيت التي تتحدث عنها التصويرة بحضور  

 .من جهة ثانية

الشخصين الجالسين بصورة متقابلة وجهًا لوجه، مع بينما احتل مركز الرؤية الرئيس في التصويرة 

نظرًا لقداسة الشخصيتين امتنع  األولىلصورتين استعاريتين:  أبيضتغطية وجهيهما بقطعة قماش 

 م طهارة ونقاء هذين الشخصين، وغطَّىعن تصوير مالمحهما لمانع قدسي ديني، والثانية تتوس المصوِّر

ثر على فوسهم كالورقة البيضاء التي لم يؤ ؛ نظرًا لعصمتهم من ارتكاب الذنوب فنبيضوجههما باللون األ

 نقائها وصفائها شيء من ماديات الدنيا الفانية.



                                                                                                  اجراءات البحث..........................................................................................//  لثالفصل الثا
 

 

214 

، ب(-14شكل) الملتهبة على الرأس بشعلة من النارالكتفين حتى أإحاطة الشخصين من تمَّ  كما 

 نذكر منها: ، بصور عدة : بأهمية هذين الشخصينصرِّ كصورة فنية استعارية ت  

ُ َولِيُّ } النور، قال تعالى:إلى  الناس من الظلمات بإخراج، هذين الشخصين بينوجه الشبه ن إ ّللا 

َن الظُّلَُماتِ الَِّذيَن آَمنُوْا يُْخِرُجُهم  َن النُّورِ إلى  مِّ إلى  النُُّوِر َوالَِّذيَن َكفَُروْا أَْولِيَآُؤُهُم الطَّاُغوُت يُْخِرُجونَهُم مِّ

سالمفقد أخرج نبي ، (1){الظُّلَُماِت أُْولَـئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدون ، اإلسالميةناس بالدعوة ال اإل 

ه نَّ التي شارك بها، والصورة الثانية إمام ركز دعائم الدعوة بمساندة النبي، واالنتصار بالمعارك بينما اإل

وترشدهم حتى ال يتعثروا في طريق الظالم والضالل،  ،خرينبالشمعة التي تحترق لتضيء درب اآللهم مثَّ 

ن يسير بدربهما لن تمسه م نَّ وهي إ ،ح الصورة االستعارية الثالثة صورة متضادة مع ما طر:بينما توض  

كان ذلك ما  ،(2){قُْلنَا يَانَاُر ُكونِي بَْرًدا َوَسَلًَما َعلَى إِْبَراِهيم} وسالمًا، قال تعالى: النار وستكون برداً 

 .مضمونييتضمنه الجانب ال

 األلوانبمن خالل تلوين جبتي النبي واإلمام  المصوِّر: ا االستعارة التصريحية باللون، صرَّ م  أ

النبي واإلمام قد نبذا  : بأنَّ صرِّ ي  مم ا اقة؛ لوان بر  بينما باقي األشخاص المحيطة بهم بأَ  ،غامقةال صحراويةال

 الحياة الدنيا وزخرفها المادي الفاني، وتحوال نحو الزهد والتقشف والتقوى، ليقتدي بهم الناس.

 

 

 

 

 
                                                           

 .257/ةاآلي، البقرة( سورة 1)
 .69/ةاآلي، االنبياء( سورة 2)
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 ( ان المقاربة حدثت باآلتي:14يتبين من الشكل)

 البصرية في صورة الفناءاالستعارة التصريحية  وقاربة البالغية في صورة الفناءاالستعارة التصريحية 

                        للتزيين دالالت األلواناستعمال  

 

                                                          

 

 

 

شكال التجريدية استعمال دالالت األ
للتزيين         واأللوان والخطوط

 للتزيين والخطوط

 زخرفة هندسية خالصة+ زخرفة نباتية خالصة

 صورة الفناء الروحي صورة الفناء المادي

 إيجازيهتجريد لصورة 

 األخضر لون زائل

 

ووجه الشبه الشوعة التي  استعارة تصريحية لشكل النار
 تضيء بنور الهداية طرق الكفر ال لواء 

ء
ي دار البقا

خلود ف
حو ال

ي ن
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حان
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صورة العرو
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 (ب-14شكل)
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بالغية، وتجريد  إيجازيهلصورة للتزيين من خالل تجريدها  اتفقت الصورتان في استعمال األلوان

والخطوط للتزيين من خالل بنائية التكوينات الزخرفية الهندسية والنباتية الخالصة بصورة  األشكالو  األلوان

 متوازنة ومتماثلة بصريًا.

 اما عن دالالت اللون المضمرة فكانت كاآلتي:

 البصرية الفناءصورة في االستعارة التصريحية  وقاربة البالغية الفناءصورة في االستعارة التصريحية 

                              

                                   

                                                                               

                                                                      

 

 

، النص البالغي والبصريإذ است عمل المضمر اللوني في ة فقياهنا جاءت المقاربة بصورة فنية تو 

الزمن المادي الفاني، الذي ي نتج صورة ايحائية للفناء المادي بالبالغة والتصوير، اال ان التصوير  إلظهار

 على دالالت اللون لتظهر لنا صورة ثانية بصرية ايحائية للفناء الروحي. أكثراعتمد 

الزمني المتناهي بحتمية الموت  اإليقاعة، إذ ظهر فقيايضًا تو فقد جاءت أ يةاإليقاعاما المقاربة 

 .بالصورتين

بالصورة  اللونية بالصورة الفنية البالغية الذي يتقارب مع مركز الرؤية اللوني واخيرًا ظهر التبئير

  .بصورة فعالة في قراءة النص البصري والبالغي على حد  سواء لي سهم، الفنية البصرية

 

 تسلسل مراحل الزمن المادي الفاني

 اللون األبيض عبر عن:

 ايحائية صورة بالغية

 المادي للفناء

 ايحائية صورة بصرية

 الروحي للفناء

 ايحائية صورة بصرية

 المادي للفناء

 الزمن المادي الفاني

 اللون األخضر عبر عن:
 البني -األصفر -اللون األخضر
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ُدوا فِي أَيَّاِم اْلفَنَاِء ِِلَيَّاِم اْلبَقَاءِ " (، وقوله155( المقولة)13ورد في النص) .2 ، تزودوا استعارة "فَتََزوَّ
، صوِّرالم  وهنا يرتبط المعنى بالشكل  فكما يتزود المسافر بالطعام والشراب والملبس بصرية تصريحية

يام الزمنية وترك المنكرات بهذه األ ،وفعل الخير ،كذلك الراحل عن هذه الدنيا يتزود باألعمال الصالحة
؛ كونه يتصف هذا الزمن الدنيوي فان   نَّ منية الطويلة في دار البقاء، أي إيام الز لقصيرة مقارنة مع األا

، بينما يتصف الزمن بصيرورة متناهية يقظة( -صبا: ، نوم -نهار، مساء -)ليل بتكرار ايقاعي متناه  
 ن  ، إفهو ذو تكرار بصيرورة المتناهية لم والحزن والتعبمن األ ال متناهي وخال  يقاعي اآلخر بتكرار إ

نا الخالق على الزاد الصحيح من خالل آيات القران يأخذه معه فقد دلَّ  ن  الزاد الحق الذي عليه أ عرفَ 

في  )عَلَيهِ السَّالم(، كما قال(1)ونِ يَاأُوْلِي األَلْبَاب{وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُ ...}قال تعالى:الكريم، مثال 

. كما في "دُ ِعَباَد اهلِل، َبَتق َو  اهلِل الَّتي ِاَي الزَّاُد َوِبَها ال َوَعا ُأوِصيُكم  : "(193ص -112الخطبة)
 (.15الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(2 (التني وع في وعركة  )َعَليه  السَّالم(االوام االوير( الموسوم)16في الشكل) كما  

                                                           

 .197/ةاآلي، البقرة( سورة 1)
 موسسةه ناشةر اول، چةا  ،ايمرا  نگمارىر  شمااكاراا  ) .القلعة قصر ق، هة882-892 فرهاد شيرازي، خاوران نامه،2) )

 .(79ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى توسعه

 استعارة تصريحية

 تصوير الزمن الباقِ  تصوير الزمن الفانِ 

 جدلية ايقاع تكراري ال متناهي تكراري متناهيايقاع 

 جدلية

 خلود في النار خلود في الجنة

 نهار -----ليل 

 يقظة ----نوم

 صورة فنية للفناء المادي

 صورة فنية للفناء الروحي

 (15شكل)
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بناء الصورة الفنية البصرية بصورة مركبة، وهذه التصويرة ال تتبع السياق السردي الواقعي تمَّ 

 ، يضرب رأس التنين بسيفه ذي)عَلَيهِ السَّالم(اإلمام علييصور  المصوِّرد وثيقة بيانية بليغة، فعَ للحدث بل ت  

تتمركز  غيمةالرأسين، وعلى جانبي التلة التي يقاتل بها االمام التنين يتواجد باقي الجيش، تفصل بينهما 

 مام.فوق رأس اإل

الصينية من حيث المالبس ومالمح الوجوه، لتبرز  األشكالب صوِّرالم  يتضح من هذه التصويرة تأثر 

وهي  ،بهيئة جلد غزال، ووجه الشبه الرشاقة والخفة والسرعة بالحركة المصوِّراالستعارة بجلد الحصان 

سالمالمكرر االستعمال في التصوير استعارة تصريحية بصرية، ولون الحصان بلون وردي  ، كداللة ي  اإل 

ة فهي الغيما أم   ،توضيحها بالنقطة الثانية تمَّ  استعارة شعلة النار التي تمَّ  ، كماعلى النصر والسرور والفر:

بالماء لتحيا،  األرض، فالغيمة تسقي ترتبط بداللة معنى الشكل واللون استعارة تصريحية عن الخير الوفير

 
 أ(-16شكل) (16شكل)
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سالميحيا  ن  وكذلك االمام يقاتل الكفرة من أجل أ ، ولونت بلون وردي بلون الحصان نفسه، للداللة على اإل 

 .  ن الرحمنمن لد   دةسدَّ م   هذا المنقذ ضرباته نَّ ، كما لها صورة فنية ثانية، وهي أتبعيتها للمنقذ نفسه

وصفه النبي بمعركة  ن  ة وهو يقاتل الكفر كله، فقد سبق أالمنقذ بصورة فرديبينما تمركزت صورة 

يمان كله للكفر كله، لتجسد الصورة ه خرج اإلن  مقاتلة عمرو بن عبد ود العامري، إالخندق عندما خرج ل

ف هم خلخلف التلة، وكأنَّ إلى  الفنية البصرية مقولة النبي بصورة تصريحية، بداللة تراجع باقي الجيش

 صورة المنقذا أم   ،ترتبط بداللة معنى الشكل نما هي استعارة تصريحية لصورة وثنيةفصورة التنين إ ،خندق

؛ ليحتل أ(-16شكل) بمركز الدائرة المصوِّرفهي استعارة تصريحية لصورة ايمانية روحية، لهذا وضعه 

الفانية، بمغريات الدنيا  االغترار بتل مثلث كناية عن عدم المصوِّرحاطه ، كما أمركز الرؤية شكاًل ولوناً 

 .عالء كلمة اهلل وجعلها العلياوعمله، وقتاله في سبيل إ

 

 

 

 

 

 

  

  

 مضمونياللة المعنى ال( بنوع دالالتهما المجردة، وبد17تتفق الصورتان البالغية والبصرية بالشكل) 
انهما يتقاربان بتشكالت المعنى البنائية،  ، االللفناء المادي والروحي للمحتوى النصي البالغي والبصري

 بصرية الزمني البصري، استعارة تصريحية اإليقاعالزمني البالغي.... اإليقاعليحدث التقارب ما بين )

 استعارة تصريحية

 بَلغية صورة فنية بصرية

 مجردة

صورة فنية بصرية مرئية 

  مجردة

 داللة المعنى

 داللة المعنى

 بالشكل 

  اللونب

 باإليقاع الزمني

 كلمةبال

 بالشكل 

  باإليقاع الزمني

 (17شكل)
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داللة معنى مع  المصوِّر....استعارة تصريحية بمعنى الشكل البالغي واللون ترتبط بداللة معنى الشكل
 .(الكلمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داللة معنى الكلمة                                       داللة معنى الشكل

 داللة معنى الشكل المصور للكلمة                        داللة معنى اللون

 الزمني بمضمون الكلمات         داللة معنى االيقاع الزمني بعناصر التكوينداللة معنى االيقاع 

 االستعارة التصريحية في صورة الفناء البصرية وقاربة التصريحية في صورة الفناء البالغيةالستعارة ا
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ِه بِاْلفَنَاءِ  (، قوله"180( المقولة)16ورد في النص) .3 "، عندما بي ن َوَمْن يَْنقَِضي إَِذا بَلََغ أََمَد َحدِّ

الوصف يتعلق فقط بذوي  نَّ ألق ومخلوقاته من المالئكة، أتبعه بيان عن وصف الخا اإلنسانعجز 

االجسام المتالشية تدريجيًا بتوجهها نحو حتمية الموت، والفناء. ثم ينزه الخالق بكلمة التوحيد ونفي الكثرة 

 عنه، فهي استعارة تصريحية تفهم من سياق الكالم.

ول: ذ على احتمالين: األخَ القول ي ؤ هذا "، ان أََضاَء بِنُوِرِه ُكلَّ ظَََلٍم، َوأَْظلََم بِظُْلَمتِِه ُكلَّ نُورٍ  وقوله "

 .، وهي استعارة تصريحيةيرتبط بحاسة البصر؛ وذلك بإضاءة الكون بنوره

ن يضيء بنور العلم والمعرفة، ظالم الجهل، والمراد بالهداية اضاء الثاني: يرتبط بالعقل، وهو أ

العقل لغيره فانية أو  تدرك بالحواسنوار التي كل األ ن  ية. كما أظالم الجهل والكفر، وهي استعارة تصريح

 متالشية بنور علمه.

يَاَش، َوأَْسبََغ َعلَْيُكمُ ( الفقرة الثانية "16ورد في النص)  أُوِصيُكْم ِعبَاَد ّللاِ بِتَْقَوى ّللاِ الَِّذي أَْلبََسُكُم الرِّ

ا عم   فااللتزام بأوامر اهلل والنهي من سياق الكالم، مستفادة وهي تصريحيةورد في النص استعارة  "اْلَمَعاشَ 

بحاستي اللمس  ةية مرتبطما هو استعارة حس  ن  اللباس الفاخر الناعم كالريش إ اإلنساننهي عنه، ومنح 

والبصر المتمثلة بنعومة الريش وجماله المشابه لرغد ورفاهية العيش فكالهما يدالن على الراحة والرفاهية، 

وهي ، (1)((صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)( الموسوم)معراج النبي الكريم18كما في الشكل)عظة. والتقوى تدل على االرشاد والمو 

بناؤها على ما ورد من  تمَّ  الجنة والنار،إلى  األرضلرحلة االسراء والمعراج من  قصة سردية متخيلة

النبي راكبًا على البراق وسط التصويرة،  ،المسلم المصوِّر، ليصور (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)خبار على لسان النبيأ

 قمشةمع بعض األ ريق من الذهبابعلى سحب ذهبية يستقبلنه بآنيات وأويحيط به الحوريات الجالسات 

 .المتنوعةنواع الفواكه باآلنيات أويحملن  ،المزخرفة

 

                                                           

 ناشةةر اول، چةةا  ،ايممرا  نگممارىر  شممااكاراا  ) .القلعةةة قصةةر ،11 القةةرن اوائةةل الحبيةةب، للسةةاهر االول المجلةةد مةةن1) )
 .(181-180ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى توسعه موسسه
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 الصريح نجده ، بالشكلوبالشبكة التحتية المؤسسة للعمل تتضح االستعارة التصريحية بالشكل واللون
جنحة أ، وبشكل وحول النبي والبراق بشكل كليِّ  بالنار الذهبية المحيطة برأس النبي بشكل جزئي،

 

 

 

 

 (18شكل)

 أ(-18شكل)
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باللون الذهبي  ستعارةاالا أم   ،اإلنسان، وشكل البراق المستعار جسمها من الحصان، ورأسها من الحوريات
 ، واالشعاعيوالمثلث بيضوي،شكل الالر من لون الذهب، بينما تظهر بالشبكة المؤسسة للعمل باالمستع

 أ(. -18كما في الشكل) نحو المركز
المسلم استعاراته التصريحية بصورة فنية مركبة متخيلة؛ كونه استعان بدالالت  المصوِّر بنى
تمكن من رؤيتها، بل صورها على  ن  أ المصوِّرخروية، لم يسبق الواقعية لبناء اشكال متخيلة آ األشكال

إلى  عند عروجه (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)وفق ما وصله من مواصفات لشكل البراق والحوريات التي استقبلت النبي
مالمح، مع بعض التحوير بإضافة م والالسماء، فنجد الحوريات تشبه نساء االنس من حيث الشكل العا

 المستعارة من الطيور التي شاهدها مع ارتدائهن لمالبس فاخرة مزخرفة.جنحة األ
من  ها اشعاع يقتربالتفت الحوريات بصورة بيضوية حول الشخصية الرئيسة في التصويرة، وكأن  

 مكاني شكلي يإيقاعتكرار ب ،شعةيعكس األالضوء هو الذي  نَّ ء بصورة مادية معكوسة، فالمعروف أالضو 
 .بصيرورة ال متناهية المركز بحركة بيضوية متجهة نحو متسارعزمانية و 

المتمركزة بمركز  برزهذه الحركة بالشكل عملت على توحيد مركز الرؤية نحو الشخصية األ نَّ إ
الشكل البيضوي من الشبكة التحتية المؤسسة للعمل التصويري، كما فعلت من عملية التوازن بالخط 

 والشكل واللون الذهبي المتجهة نحو المركز.
، رضيالمشهد هو مشهد سماوي وليس أ نَّ الذهبي المنتشر بالصورة الفنية، أكد أاللون  نَّ كما أ

 ويفعل من عملية التوازن اللوني بكامل التصويرة.يتصف بالصفاء والنقاء 
شارة ة متماسكة وموحدة؛ تؤطر مفهوم اإل  ه بصورة فنيبناؤ  تمَّ  النسيج الفني للتصويرة نَّ أ وعليه

 مؤثرة بالمتلقي. ةمضموني، تمنح النص الصوري داللة شكلية و بصورة فنية معاصرة
، وهو يركب البراق (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)نحو النبي لتنجلي الغموض وتمركز زاوية النظر بوسط التصويرة

هذه النار بباقي  نَّ  أال  بهما مثلث من النار بلون ذهبي، إ المركبة من رأس انسان وجسم حصان، ويحيط
التصويرات لم تصور بصورة ذهبية؛ لتأخذ ب عد تداولي محاكاتي متوازن مع علو المنزلة التي نالها النبي 

أو  ( فََكاَن قَاَب قَْوَسْينِ 8( ثُمَّ َدنَا فَتََدلَّى )7َوهَُو بِاِْلُفُِق اِْلَْعلَى )﴿ تعالى: ، مثال قولهالسماءإلى  بعروجه

كما تعبر قاعدة المثلث  .(1) ﴾(11( َما َكَذَب اْلفَُؤاُد َما َرأَى )10َعْبِدِه َما أَْوَحى )إلى  َحى( فَأَوْ 9أَْدنَى )
وتعلق النبي بالجانب التي عرج منها ورأس المثلث عن السماء التي ر فع لها من جهة،  األرضعن 

 (19كما في الشكل)  ثانية.لهي دون الجانب المادي؛ لترتسم صورة الفناء الروحي من جهة الملكوتي اإل

                                                           

 .11-7/اتاآلي، النجم( سورة 1)
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المركبة، اال ان الصورة البالغية  األشكالتتفق الصورتان البالغية والبصرية باستعمال دالالت 
واتفقتا بالجانب الخيالي، وعليه  اعتمدت الحواس، بينما اعتمدت الصورة البصرية على التمثالت الواقعية

 خرويسيًا، إذ يتفقان على توثيق مشهد آدالالت حاسة البصر واللمس مع دالالت اللون بصريًا ولمتتقارب 
بنائية صورة فنية بالغية  وازن لونيًا بصورة بصرية، لتنتجاومت كالهما متوازن بالغيًا بصورة حسية

لرسم صورة  عن مركزية التقارب فقد تمركز التبئير بالمعنى االرشادي بالغياً أما  .وبصرية متماسكة
لرسم صورة بصرية  اً مضمونيبمركز التصويرة شكليًا و  لروحي، بينما تمركزت زاوية الرؤيةبالغية للفناء ا
 للفناء الروحي.

 (19شكل)

 شكليًا ووضوونياً  توركز زاوية الرؤية بوركز التصويرة

 ية الفنية لالستعارة التصريحية صر الصورة الب

 استعوال عناصر التشكيل واالسس لتشكالت الصورة

 استعوال دالالت اشكال وركبة 

 .... خياليواقعي

 دالالت اللو 

 وشهد آخروي تواز  لوني

 بنائية صورة فنية بصرية وتواسكة

 الصورة البالغية الفنية لالستعارة التصريحية 

 لتشكالت الصورة استعوال الحواس

 استعوال دالالت اشكال وركبة 

 .... خياليحسي

 دالالت حاسة البصر واللوس

 تواز  حسي وشهد آخروي

 بنائية صورة فنية بالغية وتواسكة

 توركز التبئير بالوعنى االرشادي 

 رسم صورة بصرية للفناء الروحي  رسم صورة بالغية للفناء الروحي 
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ْنيَا ُحطَاٌم ُموبِىءٌ ("366( الحكمة)29ورد في النص) .4 "، ورد في هذا ...يَا أيُّها النَّاُس، َمتَاُع الدُّ

لفظة كون استعارة  تشبيه بليغ)المشبه متاع الدنيا، والمشبه به حطام موبئ(، فضاًل عن عدها النص

الهالك إلى  موالها وزخرفها يوصلهمزوالها، وقلة االنتفاع بها؛ كون أالحطام؛ تشبيهًا بمتاعبها، وسرعة 

، فهي استعارة تصريحية حسية بصرية، الحطام بالوباء المرضي المعديخروي. كما وصف هذا وفنائهم اآل

 األشكالدالالت تاعها لدامت لغيره، وهي ترتبط بها لو دامت لمن يمتلك زخرفها ومللتوجيه واالرشاد، بأنَّ 

صلي يث تجريد كلمة حطام من معناها األواقعية من حيث المفهوم من سياق الكالم ومركبة من حال

صابة بهذه العدوى التي هذا الحطام الدنيوي والحذر من اإل  العبرة والعظة من إلى  لتحطم الشيء المادي

 تنتج خسارة الباقي بالفاني.

 (1)(جبرائيل برفقة جهنم يزور البراق راكباً  الرسول( الموسوم)20كما في الشكل)

 

 

 

 

 

 

المسلم بصورة سرد مسرحي، فالمشهد  المصوِّرعرضه  تصور التصويرة مشهدين لموضوع واحد

، وقد وضعن أبيضحداهن ذات شعر يوضح سبع نساء معلقات من شعرهن إ االول الذي على اليمين

رسول اهلل الذي يركب البراق ذات  جبرائيل بأصبعه ليرىوسط النيران لتحيطهن ألسنة اللهب، ويشير إليهن 

الصورة التي على ا أم   يحمل عصا حمراء. يشبه وجه الفهد وجهه سودالتاج، ويقف لحراسة العملية جني أ

                                                           

 . )المكتبة الوطنية، باريس(1436من كتاب المعراج، هرات، 1) )

http://www.maaber.org/issue_june06/lookout2.htm  

 

 

 (20شكل) 

http://www.maaber.org/issue_june06/lookout2.htm
http://www.maaber.org/issue_june06/lookout2.htm
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، وتبدل الجني من سفل اكتافهنأإلى  ل شعرهننفسهن وقد خفتت النيران وتهدَّ أاليسار توضح النساء السبع 

 .سدالمراقب للعملية بوجه يشبه األ بيضحمر واألاألإلى  سوداأل

والشبكة  الشكل واللوندالالت بصرية مركبة بص الصوري التوثيقي بتبرز االستعارات في هذا الن   

لون براق والتاج والحرس المعذبين، وبالتحتية المؤسسة للعمل التصويري، فنجد االستعارة بالشكل بصورة ال

والعمودية.  األفقيةالسوداء، ولون السطح بصورة عامة، والشبكة بخطوط التأسيس التحتية  يةاألرض

  ب(.-أ( و)-شكل)

 

 

 

 

 

 

المسلم من  المصوِّران االستعارة الحاصلة في جسم البراق سبق توضيحها، عدا التاج فما قصد 

هذه البراق منزل من الملك  نَّ أ ، اال بقصدية محاكاتية كناية عن(اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَصَلَّى )تصوير البراق بتاج دون النبي

، يضًا؛ كونه مرسل من الخالقكالم وضع التاج فوق رأس جبرائيل أ، وما يسند هذا الالقدير خالق االكوان

ن عن اشكال المسؤوليا أم   جنحة بوصفها صور استعارية تصريحية،ذوات األ األشكالتوضح  تمَّ  كما

ة التي صور حيوانين شرسين وهما وجه الفهد االسود في التصوير  المصوِّرتمشية العقاب فهنا استعار 

 ن  بوصفها صورة فنية تصريحية على أ ،سد للتصويرة التي على يسار الناظرعلى يمين الناظر، ووجه األ

المشرفين على عقوبة هذه النساء ال يمتلكون قلب ليرأفوا لحالهن وصراخهن، بل هم ماضون في تنفيذ هذه 

اي تتمثل لديهم انعدام المشاعر الوجدانية والعاطفية؛  وامر دون ذلك،تصدر أ ن  أإلى  العقوبة بال تراجع

  كونهم مخلوقات خلقت للتعذيب والترهيب ال للترغيب.

 

 

 ب(-20شكل) أ(-20شكل)



                                                                                                  اجراءات البحث..........................................................................................//  لثالفصل الثا
 

 

227 

نتيجة ذوبان اجسادهن  ؛التجريدإلى  بصورة مسطحة ومختزلة مائلة فقد صورناما صور النساء 

جنب بصورة فنية تكرارية ذات ايقاع شكلي ولوني متساوي البعد الزماني إلى  جنباً  ، ليعلقنبفعل النيران

على ن االول والثاني اللذان ة اقسام: احتل القسماربعأ على أ( قسمت التصويرة-20، ففي الشكل)والمكاني

ونصف النار، والرابع  يمين الناظر النبي والبراق وجبرائيل، بينما احتل القسم الثالث ثالث من المعذبات

هذين  وسط بيضحدى المعذبات ذات الشعر األثالث من المعذبات ونصف النار اآلخر، مع وضع إ

لمذنبين، كما وضعن ه ال فرق بين كبير وصغير في انزال العذاب بحق ان  القسمين؛ كداللة استعارية إ

 ين.فقيين األبيضالخطين األب موضحةوعلقن على استقامة واحدة 

حمر ووضحته يفصل بينهما الخط العمودي األقسمين  على ب(-20بينما قسمت التصويرة الثانية)

النصف أما  س بالنصف االيمن،ر الباحثة بخط ازرق متقطع، ليصور النبي راكب البراق وجبرائيل والحا

 لون بني غامقإلى  لون جلودهن عذبات بعد أن  خفتت النيران وتغيرشكال المر به أصوَّ يسر األ

قال  ،السواد داللة احتراق مالبسهن بالنيرانإلى  بنفسجي مائلإلى  كفانهنن أومالبسهن من بيضاء بلو 

ْلنَاُهْم ُجلُوًدا َغْيَرَها لِيَُذوقُوا إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بِآَيَاتِنَا َسْوَف نُْصلِيِهْم نَاًرا ُكلََّما ﴿:تعالى نَِضَجْت ُجلُوُدُهْم بَدَّ

َ َكاَن َعِزيًزا َحِكيًما ) بعاد الزمانية والمكانية، بتكرار إيقاعي متساوي األرسمن فقد  ،(1)﴾(56اْلَعَذاَب إِنَّ ّللاَّ

ارتكبن جرمًا واحدًا بصورة فنية ما ن  في البو: بأنَّ تلك النساء إ المصوِّركصورة فنية بليغة تفشي غاية 

لم يحضرن هن ن  بمالبس بيضاء، أي إ المصوِّر، وصورهن متساوية بالمعصية وهي عدم ارتدائهن للحجاب

السوداء فقد سبق  يةاألرضأما  .بيضدار البقاء سوى ذنوبهن وهذا الكفن األإلى  معهن من دار الفناء شيئاً 

 توضيحها.

نصفين فعل من عملية التوازن بالخط والشكل واللون، على قسمي إلى  تقسيم التصويرة عمل ن  إ

لت المسافات المتساوية بين المعذبات من عملية التوازن، مع لون المعذبات ذو فعالتصويرة من جهة، كما 

 بيضسود واألشابة ومسنة بداللة لون الشعر األ دون الفرق العمري، فال يوجد فرق بين الطابع التكراري

                                                           

 .56/ةاآلي، النساء( سورة 1)
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ال حول وال قوة لهن  يالضعف، أ يدي، كناية عن، كما أن عملية تكرار النساء من دون األيةفالكل سواس

إِنَّ ﴿صيرورة زمانية ال متناهية، ومثال ذلك قوله تعالى: لعذاب ذولدفع هذا العذاب ولو لزمن قصير فهذا ا

َجِميًعا َوِمْثلَهُ َمَعهُ لِيَْفتَُدوا بِِه ِمْن َعَذاِب يَْوِم اْلقِيَاَمِة َما تُقُبَِّل ِمْنهُْم  اِلرضالَِّذيَن َكفَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما فِي 

 . (1) ﴾(36َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم )

جعل التصويرة متماسكة البناء مم ا بناء هذه الصورة الفنية بوحدة حركية عمودية متسلسلة،  تمَّ  وعليه

قسم النبي  ، وهمارؤيةمركزين لل ،، وتحوي هذه التصويرة على خالف ما مراألفقيةمع الخطوط  العضوي

قارباته بمقوالت وهذا ما نجد م تنقل الحدث بطابع سردي مسرحي. إيقاعية فنية بصورة، وقسم المعذبين

  حيان بؤرتين مركزيتين، وهما دار الفناء ودار البقاء.اإلمام التي تضع في أغلب األ

 (ب-،أ21شكل) تية:المقاربة بالمتماسات اآلتتضح 

 

 

 

 

 

 

تستعمل الداللة الحسية البصرية البالغية التجريد باألشكال المركبة الذهنية، وتؤلف صورة 

روحية(، بينما استعملت الداللة البصرية التجريد بة)الشكل، اللون، والشبكة التحتية(، فمن -مركبة)مادية

والمختزلة، ويؤلف إيحاء  خالل الشكل أرتسم التجريد بالتكرار وااليقاع زمانيًا ومكانيًا لألشكال المسطحة

في المعنى، بينما أرتسم في الشبكة التحتية بالخطوط األفقية والعمودية، لمنح النص البصري داللة إيحائية 

متخيلة( -مادية، واقعية-تؤلف الصورتين البالغية والبصرية صورة مركبة)روحيةو أخرى لصورة مركبة، 

 ب(-21كما في الشكل)للتوجيه واإلرشاد. 
                                                           

 .36/ةاآلي، المائدة( سورة 1)

 تبئير

 دار البقاء

 قسم الفناء مركز الرؤية دار الفناء

 قسم البقاء

 أ(-21شكل)

 االستعارة التصريحية في صورة الفناء البصرية وقاربة الستعارة التصريحية في صورة الفناء البالغيةا
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 توازن نصي

 ايقاع

 توازن بصري

 صورة مركبة

 دالالت بصرية

 شبكة تحتية لون

داللة 
 ايحائية

خطوط 
 افقية

خطوط 
 عمودية

صورة 
 مادية

داللة 
 ايحائية

صورة 
 روحية

 شكل

 مركب تجريد

 تكرار

 ايقاع

 بعد مكاني بعد زماني

 وحدة المعنى  وحدة الزمن

 البقاءدار  دار الفناء

 صورة روحية صورة مركبة

دالالت حسية 
 بصرية

 اشكال واقعية اشكال مركبة

 تجريد الكلمة

 صورة فناء مركبة

 صورة مركبة للتوجيه واالرشاد

 ب(-21شكل)
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)عَلَيهِ مام علي بن ابي طالبية في عدة مواضع من مقوالت اإلمكنوردت االستعارة ال: االستعارة المكنيةب. 

  والتصوير االسالمي، نذكر منها: السَّالم(

َمْت وَ  أاََل َوإِن  "( 52( الخطبة)3ورد في النص) .1 ْنيَا قَْد تََصر  آَذنَْت بَِوَداٍع، َوتَنَك َر َمْعُروفَُها، الدُّ

وقد أََمر  ِمْنها َما َكاَن ُحْلواً، َوَكِدَر  َوأَْدبََرْت َحذ اَء، فَِهَي تَْحفُِز بِاْلفَنَاِء ُسك انََها، َوتَْحُدو بِاْلَمْوِت ِجيَرانََها،

 ."ِمْنَها ما َكاَن َصْفواً 

فهي تعلن للمعتبرين انها ال تبقى  ،بلسان حالها الوداع علنتو  شيئًا فشيئًا، قد تفنى الدنيا ن  ا  و ال أ  

إلى  ففناء االشياء يتم بمراحل وصوالً  ،لحظة الوداع مرتبطة بإرادة اهلل سبحانهية كون كناستعارة م الحد،

 يتحولوالصحيح الجسم  يعقبه هرمثم شباب الطفل يعقبه  اإلنسانفهي استعارة مكنية عن تحوالت  الموت،

 تحول الشيء بضده، والمعروفيزول تدريجيًا ل يمثل لتوفق فقير، فمعروفهاإلى  سقيم، وصاحب الجاهإلى 

تمثيل للزمن  سرعةهي تنتهي م، و هي في حالة جدلية بين ثنائيات الحياة وتبايناتهاأي  ،مجهولإلى 

 بوصفها ، فهي تحفزورثتهإلى  دبار النتقال خيراتها بمجرد موتهر لفظة األاواستع ،نيالفا المادي ياإِليقاع

دار  إلى لتنقلهم من دار الفناء مثل السائق تسوقهمأي  استعارة مكنية لوجود المشبه، منية الشخص تسوق

والفناء وصف استعارة كأنها هي تدفعهم للموت، ل خر،آ إلى كما السائق ينقل الناس من مكان ،البقاء

نية، وتحدو فهي استعارة مكنية لصورة بليغة يصفها المنشئ بأجمل صورة فأّما  ،لموتمن ا يهمتدن

الذين يحيون عالم االموات  عن استعارة مكنية حياءفالحادي هو الذي يسوق اإلبل ويغني لها، وجيران األ

 موتهم ويتحولونه يصف يوم ينفخ في البوق فُيبعث من في القبور، فحتى االموات يفنى نّ البرزخ، بمعنى أ

 حياء لحضور تلك الساعة المهولة.إلى أ

فهي متكدرة إلى  مرة، والصافيةإلى  دار البرزخ تتحول حياتهم الحلوةأو  فالذين يحيون في دار الدنيا

 نّ شبه أالماء الصافي الذي يزول صفائه، وهنا استعارة لحاستي الذوق والبصر، ووجه ال تشبهاستعارة 
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 ؛(1){...فَبََصُرَك اْليَْوَم َحِديد﴿القران هوكدر تلك اللحظة بذوقه وبصره، كما يشببه سيحس بمرارة اإلنسان

 .توافق صور محاكاة المخاطب لمقتضى الحالأي  ،هولةالم مع هذه اللحظةتماشيًا لقوته 

  (2)(لسياوش الدموي االنتقام مأساة افراسباب كيخسرو( الموسوم)22والشكل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

بلون  حول عرش الملكالموزعين بصورة دائرية  المسلحين تتألف التصويرة من مجموعة من الجنود

 .مع بعض المتفرجين من خلف التالل حدهما،ذهبي وخصمين، وقد قطع رأس أ

                                                           

 .22/ةاآلي، ق( سورة 1)
، متحف 655-70ورقة من الشاهنامة طهماسبى،  -االول من معركة رستم وسهرابينسب الى عبد العزيز/ في اليوم 2) )

، چاپ اول، ناشر موسسه توسعه هنرهاى تجسمى معاصر شاهكارهاى نگارگرى ايران)  طهران للفنون المعاصرة.

 (.313، ص138۴وموزه هنرهاى معاصر تهران، تهران، 

 

 

 

 

 أ(-22شكل) (22شكل)

 ب(-شكل)
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خضر فاتح مع بعض مع التل بلون واحد ا يةاألرضبالتسطيح بتصوير  شكالاألارتبطت دالالت 

الفضاء  تفعيل عملية التوازن من جهة، وملء، ليةاألرضعشاب الصغيرة المنتشرة على باقات الورد واأل

ا متساوية، القريب نسبه نّ  أالّ األلوان إتصوير الشخوص فحوت بعض التجسيم بتدرج أّما  من جهة ثانية.

بعض االستطالة لتسليط الضوء عليهما، وعلى عرش الملك  المصو رن منحها مع البعيد، عدا الضحيتي

 أ(-22شكل) للحدث. رؤيةالذي توسط الحشود كمركزي 

بعنوان التصويرة  بأبرز مفردة الضوء على الضحيتين بوصفها استعارة مكنية تصرح المصو رط سل  

جهة،  من مكنية عن االنتقام )لسياوش(ما هي استعارة نّ إّن عملية القتل إأي  الدموي(، االنتقام مأساة)

 نّ أبصورة فنية مكنية عن االستسالم للموت المحتم من جهة ثانية. كما  بيضبينما تم استعارة اللون األ

بوصفها استعارة مكنية عن قتلهم بصورة فنية  المصو رنزع الثياب العلوية شيء مخجل ومعيب، استعملها 

 .ي على )سياوش( وقتلهنتيجة فعلهم المعيب بالتعد معيبة،

 زرقاألو  حمراأل اللونانرت الغيوم عن الصورة الفنية لالنتقام باستعارة لونية، فقد تجلى بينما عب  

بالغيوم للتعبير البصري عن االنتقام مع الخطوط اللولبية المعبرة عن دوامة الحياة المنتهية باالنتقام 

 صورة وجدانية إلبراز، واستعارة مكنية عن حزن السماءسفك الدماء وحتمية الموت من جهة، إلى  المؤدي

 ب(-22شكل) من جهة ثانية. بنزل ثيابهم وحلق شعر رأسهم لما يقترف من قتل وتمثيل

االنتقام  ة التعجب بالضحايا، لترتسم صورتيمالمح البهجة للجيش ترسم صورة تقابلها صور  نّ أكما 

، ن جهة، وندم الضحايا عن قتل )سياوش( من جهة ثانيةوالندم، كاستعارة مكنية عن االنتقام للجيش م

 أ(-22شكل) .مما يعني تقابل صورتين متضادتين

المعبرة عن الخطوط المائلة حركة تجلت بالتصويرة االستعارة المكنية بالحركة كبعد تداولي، مثل 

، جدرالحكم دون األعرش إلى  الحركة المائلة لطريق مائل دون المستقيم الذي يستعمله الحكام للوصول

  .صورة الفناء الماديلتمثل 
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ية ما بين صورتين: صورة الجيش المنتصر مع عالمات اإِليقاعتمتاز هذه التصويرة بالحركة 

البهجة والسرور بمالمحه ولون مالبسه المبهجة، وصورة الضحية المؤلمة والحزينة بمالمحها التعجبية، 

 للموت المحتم.   زمنية بلون الكفن كصورة استباقية بيضاألوالسروال 

ئها المتلقي، لفجوات يمل المصو ركما يتجلى التكرار التكميلي لبنائية الصورة الفنية من خالل ترك 

تجعل المتلقي يكمل الحدث بقتل خر بصورة فنية متماثلة تصوير قتل أحد الضحايا، والقبض على اآل برع

 اآلتية: ( يوضح المقاربات23والشكل). ء مؤجلوهي صورة فنا خراآل

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صورة دنيوية

 حركة ايقاعية تكرارية بالغية

توافق حياة 
 معروفها

تضاد موت 
 تنكر معروفها

 صورة برزخية

تحوالت الذوق 
 حلوة الى مرة

استعمال الحواس 
 الذوق والبصر

 جدلية

 صورة توافق

 حركة ايقاعية تكرارية بصرية

صورة االنتقام 
 سرور

صورة التعجب 
 الندم واأللم

 صورة تضاد

تحوالت الحركة 
 المائلة

 جدلية

استعمال ادوات 
 التشكيل البصري

 (23شكل)
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ن البالغية والبصرية تتفقان بثنائية الصورة المتضادة والمتوافقة، ( ان الصورتي23يتضح من الشكل)

المقاربة في الصورة الفنية البالغية حسية تتمثل بحاسة التذوق االنتقالية، بينما تستعمل الصورة اال ان 

 تحوالت الحركة المائلة بالخط. ادوات التشكيل البصري زمن ضمنها الفنية البصرية

 

 

 

 تحوالت حاسة الذوق                                           حركة الخط المائل

 داللة ذوقية حسية                                             داللة ايحائية

 صورة فناء مادي          صورة فناء مادي                                    

 بيضاألجدلية ثنائية الحياة                                            اللون 

 صورة استباقية زمنية انتقالية                                  صورة استباقية زمنية

 صورة حتمية الموت                                         صورة حتمية الموت

 

 

 

 

 

 

 

 وعليه نجد ان التماسات حدثت باآلتي:

 االستعارة المكنية بالصورة البصرية           مقاربة           االستعارة المكنية بالصورة البالغية
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اَرةٌ ُغُروٌر َما فِيَها( من التشبيه "2(المذكورة بالنقطة)109( في الخطبة)8ورد في النص) .2  ،َغر 

 ".ٍء ِمْن أَْزَواِدَها إاِل  الت ْقَوى اَل َخْيَر فِي َشيْ  ،فَاٍن َمْن َعلَْيَها ،فَانِيَةٌ 

( 171، كقوله في الخطبة)االستغفال ألهلها كثيرةأي  (غرارةفي كلمة) مكنيةالستعارة الا نلمح 

ْن َغرَّْتُكْم ِمْنَها َفَقْد َحذََّرْتُكْم َشرََّها" 290ص  زواد الدنيوية فانية، مثلما يفنى من عليها،، فكل األ"َوِهَي َواِ 

، وهو التقوى ًا باقياً واحد اً  زادالّ إلترسيخ مفهوم فناء كل شيء ايقاعية بالمضمون عملية تكرار  فهي

( يحث الناس على التقوى: 155بالخطبة) )عَلَيهِ السَّالم(والتمسك بحبل اهلل الذي ال ينقطع، قال اإلمام علي

ُدوا ِفي َأيَّاِم اْلَفَناِء ِِلَيَّاِم اْلَبَقاءِ " بناء  يشرف على )عَلَيهِ السَّالم(نوحالنبي الموسوم) (24)كما في الشكل. "َفَتَزوَّ

(السفينة
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ناشننر اول، چننا  ،ايااران نگااارىر  شاااهكارها  ) .القلعننة قصننر ،11 القننرن اوائننل الحبيننب، للسنناهر االول المجلنند مننن1) )
 .(189ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى توسعه موسسه

 

 (24شكل)
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)َعَليِه الس الم( قصة سردية، تحكي قصة نبي اهلل نوح نيو تضم التصويرة قصة في جانبها المضم

 ص لتنقذهم من الطوفان، الذي سيغرق كل الكفرة باهلل، احتوت اللوحةل  صحابه الخُ عندما بنى سفينة مع أ

زياء متنوعة، يعملون من الخشب والسناسل سفينة، مستعينين ، وأأشكالعلى مجموعة من الشخوص ب

الزخرفة وبلون  وهو يجلس على سجادة قليلة )عَلَيهِ السَّالم(النجارة مثل المنشار، كما صور نبي اهلل نوح بأدوات

مزخرف،  أسودمع رداء  أبيضترتدي حجاب وعمودية، تجلس بقربه امرأة  أفقيةذات خطوط  أحمروردي و 

  فاتح. أزرقبلون  يةاألرضدعاء بتعجيل خالصهم، الواضحة من حركة يديها، مع تلوين تسأله ال

، نتيجة تلوينها بلون واحد، والتحوير نتيجة جعلها واالختزال بالتسطيح يةاألرضارتبطت دالالت 

ا سوى سيغطيها الماء بالكامل، ولن يبق منه األرضهذه  ن  ، وهي استعارة مكنية داللية على أتحاكي الماء

نهاالسماء التي  َولَئِْن أَْرَسْلنَا  ﴿، قال تعالى:ه يوم عصيبنّ داللة على أ األصفرالمسلم باللون  المصو ر لو 

ا لَظَلُّوا ِمْن بَْعِدِه يَْكفُُروَن ) ، وهي استعارة مكنية عن الرياح الصفراء التي ستجلب ﴾(51ِريًحا فََرأَْوهُ ُمْصفَر ً

ان تغرق كل البالد فال ينجو سوى راكبي سفينة نبي إلى  لتمطر بال توقف العذاب؛ ألجل من الغيوم اً كثير 

َجبٍَل يَْعِصُمنِي ِمَن اْلَماِء قَاَل اَل َعاِصَم اْليَْوَم ِمْن أَْمِر إلى  قَاَل َسآَِوي ﴿قال تعالى: .)َعَليِه الس الم(اهلل نوح

ِ إاِل  َمْن َرِحَم َوَحاَل بَْينَهَُما    .(1) ﴾(43اْلَمْوُج فََكاَن ِمَن اْلُمْغَرقِيَن )َّللا 

( ومن سوداألسمر، ، األبيضاألزيائهم كانت متنوعة من حيث لون البشرة )أشكال شخوصه وأا مّ أ

ا يؤكد على توحد صفوفهم، ممّ عمار زمنية متدرجة، أي أّنهم من أ حيث العمر)صغير، متوسط، كبير(،

 ا خلق وحدة مركزية متماسكة البناء بالفكرة.وحده، ممّ نتيجة توحد توجههم الخالص هلل 

على جانبي ووسط التصويرة بصورة فنية تكرارية  أفقيةكما كان توزيع شخوصه على خطوط 

، وهي استعارة مكنية عن األعلى نحو األسفل، تجعل بصر المتلقي في عملية تنقالت من بالتكوين ايقاعية

مكانة منهم جميعًا؛  األعلى ، وهو)عَلَيهِ السَّالم(، وينتهي بالنبي نوحانهالخالق سبح دمكانة هؤالء عنارتفاع 

 أ(-24شكل). وثان وعبادة اهلل الواحدترك عبادة األإلى  كونه من دعاهم

                                                           

 .43/ةاآلي، هود( سورة 1)
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وقوة الريح من جهة، اليسار استعارة مكنية عن شدة العذاب أو  شجار نحو اليمينانحناء األ وفي

 لقها من جهة ثانية.اخإلى  شجاروخضوع هذه األ

 يةاألرضتوضح بمسافة ، فتيةاألرضيقاع الشكلي الزماني في من حيث بنائية الصورة الفنية للِ  امّ أ

فينة وسنين االنتظار صناعة الس صفراء الصغيرة الحجم من جهة، وبطءبالسماء ال الزرقاء وطولها مقارنةً 

حياة هؤالء المؤمنين  نّ أإلى  ما يرمينّ واختزالها، إ يةاألرضتباع نبي اهلل نتيجة طول التي عاشها أ

 واحد سينجلي بنزول العذاب على حزب الشيطان. واحد وعذاب   صبحت بلون  أ

 

 

 

 أ(-24شكل)
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التكراري بأدوات التكوين البصري المتمثل  اإِليقاعالتكراري البالغي بالمضمون، مع  اإِليقاعيتقارب 

، ليتلوها مقاربة ترسيخ ايقاعي لمفهوم الفناء المادي كنوع من بن)الخط االفقي، الشكل، اللون، والفضاء(

الزماني والمكاني للحركة البصرية، لُينتج  اإِليقاعالتأكيد الصوتي السماعي لفن البالغة المقروء مع تبادلية 

 التام حيجدلية الفناء المادي التام المتمثل بحتمية الموت والفناء الرو والبصرية  عن الصورة الفنية البالغية

  .المتمثل بالسمو المثالي

 

 حدثت باآلتي: وعليه نجد أّن المقاربات

 االستعارة المكنية بالصورة البصرية           مقاربة           االستعارة المكنية بالصورة البالغية

 (25شكل)

 نحو االعلى نحو االسفل

صورة فناء مادي 
 لحتمية الموت

صورة فناء روحي 
 لسمو بقائي

 ايقاعية تكراري بالتكوين البصري ايقاع تكراري بالمضمون البالغي

 الفضاء شكل

 جدلية

 ترسيخ ايقاعي لمفهوم الفناء المادي

صورة فناء 
 روحي

صورة فناء مادي 
 حتمية الموت

 اللون خط افقي

 ايقاع زماني ايقاع مكاني

 جدلية
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فَِمَن اْلفَنَاِء: أَن  الد ْهَر ُموتٌِر قَْوَسهُ، اَل ("112( المقطع الثاني، الخطبة)10ورد في النص) .3

ِحيَح بِالس قَِم،  بِاْلَعطَِب، آِكٌل الَ َوالن اِجَي  تُْخِطىُء ِسَهاُمه،ُ َو اَل تُوَسى ِجَراُحهُ، يَْرِمي اْلَحي  بِاْلَمْوِت، َوالص 

  ."يَْشبَُع، َوَشاِرٌب الَ يَْنقَُع.

، وهي صورة استعارة بصرية وجدانية تمثل االستعارة من خالل ف الفناءاوصأ ذكر بعض وهنا يرد 

ال ُتخِطئ هدفها، هذا القوس سهام  نّ ا  و ، للضربد قوسه استعدادًا الدهر شّ  نّ إ، ومنها: صورة عدالة الهية

مصائبه ومتاعبه عن اصابة  عن الدهر الذي ال تخطئ مكنية  استعارةالّ والسهام ماهي إالقوس  ن  وا  

 اشتراكهما عنمكنية استعارة  جراحها مثل السهام ةهذه المصائب ال يمكن مداوا ن  أما ك، الشخص المحدد

  .بالشعور باأللم

هذه االستعارة تعمل على تدعيم النص وشد المتلقي؛ إليصال المعنى بصورة فنية  هدف ن  إ 

وهو في غفلة  اً تام اً مادي بوصفه فناءً  يصيبه الموت ن  أ نساناإل  قدر  ن  ا  ، و المستمع من ذهن قريبةبالغية 

ُم اْلَمْوُت َولَْو ُكنتُْم فِي بُُروٍج } إذمنه،  َشي َدٍة ...أَْينََما تَُكونُوْا يُْدِرككُّ هذا الدهر الفاني يفني  ن  ، كما أ(1) {مُّ

ن ، والناس الناجو بالمعنى اً حجاجي اً منطقي اً جزئي متسلسالً  ليمثل فناءً  صحة الناس ويحولهم نحو المرض

عن  تصريحيةكلمتي )اآلكل والشارب(، استعارة ب علمتيكومن ، من المصائب يصيبهم الهالك الموت

وهي مثال مجرد ضرب لوجه الشبه  والشارب شرابه ،الخالق الذي ُيفني الخلق، مثلما ُيفني اآلكل طعامه

تألف ي الذي ،(2)()َعَليِه الس الم(معجزات النبي موسى( الموسوم)26كما في الشكل) .الفنائي لقصدية غائية

 على سحرة مصر بيوم الزينةالس الم()َعَليِه نبي اهلل موسى تغلبقصة  تضمن، تمن بنية سردية متخيلة

( فَلَنَأْتِيَن َك 57قَاَل أَِجْئتَنَا لِتُْخِرَجنَا ِمْن أَْرِضنَا بِِسْحِرَك يَا ُموَسى)﴿قال تعالى: ،وهي صورة بصرية وجدانية

ينَِة 58َمَكانًا ُسًوى)بِِسْحٍر ِمْثلِِه فَاْجَعْل بَْينَنَا َوبَْينََك َمْوِعًدا اَل نُْخلِفُهُ نَْحُن َواَل أَْنَت  ( قَاَل َمْوِعُدُكْم يَْوُم الزِّ

  .(3)﴾ (59َوأَْن يُْحَشَر الن اُس ُضًحى)

                                                           

 .78/ةاآلي، النساء( سورة 1)
 ناشننر اول، چننا  ،ايااران نگااارىر  شاااهكارها  ) .القلعننة قصننر ،11 القننرن اوائننل الحبيننب، للسنناهر االول المجلنند مننن2) )

 .(188ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى توسعه موسسه
 .59-57/اتاآلي، طه( سورة 3)



                                                                                                  البحث..........................................................................................اجراءات //  لثالفصل الثا
 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجريد الشكل بالكامل لصالح االستعارة أي  بالتكوينات التجريدية، شكالاألدالالت بعض ارتبطت 

الجان الملون، بوصفها صورة فنية  أشكال المصو رالسحرة، الذين استعارة لهم  أشكالالمكنية كما في 

 الواقعيةين ب تتمازج شكالاألبعض . بينما عين الناسة بالجان لسحر أالستعارة مكنية عن االستعان

راستعارة  نلحظكما  بالسحن الصينية،متأثرة  برؤية مسطحة غير مجسمة شكالاألف ،والتجريد  المصوَّ

هما مخيف كلي ن  ن، ووجه االستعارة أبالقرآ المذكورة كاستعارة مكنية عن االفعى المرعبة لشكل التنين

، أ(-26شكل) فعى، وهي تلتهم السحرة بدل ابتالعها سحرهمر هذه األصوّ ن أمامه، ثم يُ أكل مَ ومرعب وي

 باللون فعىرت األوصو  مام الناس، أمكنية عن زيف سحرهم وكشفهم  الستعارة صورة إبدالية بوصفها

 .ضينعن إرسالها من خالق السماوات واألر ، بوصفها استعارة مكنية لون السماءالمقارب ل زرقاأل

  

 

 (26شكل)
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إلى  حتى الذيل المصو رقد حول قدام، و ة أخمس راكبًا فوق حصان ذي )عَلَيهِ السَّالم(ُمثل نبي اهلل موسى

هذا الحصان يدل على  ن  : إاألولى برتقالي لتمييزها والتأكيد عليها، وهي استعارة تبني صورتين،قدم بلون 

فهما حيوانان خالص تمثلت لديهم صورة عدم اإل سد والفهدللخالق على خالف السحرة راكبي األخالص اإل

عن العمل الصالح ة الحصان قد يكون كنايعلى خالف الحصان الوفي لصاحبه، والثانية: مان لهما ال أ

 نتيجة عملهم الشيطاني. ،سد والفهد كناية عن غدر الدنيا بالسحرةفي الدنيا واأل

كما مثل اليد البيضاء بالشمس واستعار لها مالمح بشرية، بوصفها استعارة مكنية عن شدة وضوح 

 يه.، وهنا حدث تداخل ما بين االستعارة والتشبكوسيلة إفهاميه المعجزة حتى اصبحت كالشمس

أفعى بيد أحد إلى  المتحولة شكل العصاب التسلسل المنطقي الحجاجي استدالل المصو ركما اعطى 

قوى السحرة، والثاني يصعد على لبوة كونه يأتي عن أّنه أ استعارة مكنيةسد السحرة البني الراكب فوق األ

سد تمركز على يسار ، الراكب فوق األبيضاألتسلسله بعد الكبير ثم الثالث بمرتبة القوة الراكب فوق الفهد 

 
 أ(-26شكل)
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ها موازنة شكلية نّ أكما ، الناظر، والراكب على اللبوة على يمين الناظر، لمنح التصويرة موازنة بقوى السحرة

وهذا ما فعل  ب(-26شكل) ،باتجاه الوجه تقابالو  الشكل،و  حمراألباللون  تماثالن يالساحر  ؛ ألنّ ولونية

 الشكلي واللوني زمانيًا ومكانيًا. اإِليقاع

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 ب(-26شكل)



                                                                                                  البحث..........................................................................................اجراءات //  لثالفصل الثا
 

243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 حدثت باآلتي: نجد ان المقارباتوعليه 

 االستعارة المكنية بالصورة البصرية           مقاربة           االستعارة المكنية بالصورة البالغية

 

 (27شكل)

 اثبات
 انتاج صورة مركبة

 تكوين صورة إبداليه

 باللون

 دالالت مجردة بصرية

 اللون شكل

صورة 
 االخالص

صورة 
 الغدر

حجاج  الوضوح
 بالتكوين

موازنة  وظيفة إفهاميه
 بالقوى

تسلسل 
 منطقي

 ايقاع 

 مكاني زماني

 صورة فنية الستعارة مكنية بصرية

 لقصدية غائيةكلمات مجردة 

 صورة حسية بصرية وجدانية

صورة 
 الغدر

صورة 
 العدالة

صورة 
 صريح

 حجاج وظيفة إفهاميه

 انتاج صورة مركبة

 ايقاع

 نفي

 البقاء المادي فناء مادي

 حاسة الذوق
 مكاني زماني

 صورة فنية الستعارة مكنية بالغية
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نية مع و لكلمات البالغية لقصدية غائية مضمبا( على وفق التجريد 27تم بناء المقاربة في الشكل) 

تتفرع منها )صورة الغدر،  بصرية وجدانيةحسية التجريد بالشكل واللون البصري، لتصور البالغة صورة 

، بينما تتجلى االستعارة المكنية التجريدية البصرية بالشكل واللون، فالشكل صورة العدالة، وصورة صريحة(

يبين )صورة الغدر واالخالص، والوضوح، والتكوين الحجاجي(، لتُنتج الصورتان البالغية والبصرية وظيفة 

الزماني والمكاني مع  اإِليقاعرب البنائية الحجاجيه البالغية ذات ، لتتقاحجاجيه افهاميه لصورة فنية مركبة

الصورة اللونية االبدالية، الستكمال صورة فنية الستعارة مكنية بالغية وبصرية، تتقاربات بالتكوين البنائي 

  وتتفقان بمضمون الصورة الفنية.   
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 َصاِدقاً أَيَُّها اْلُمتََكلُِّف لَِوْصِف َربَِّك، فَِصْف )َجْبراَئيَل(إِْن ُكْنَت ( "180( المقولة)16ورد في النص) .4

بِيَن، فِي ُحُجراِت اْلقُُدِس ُمْرَجِحنِّيَن، وا أَنْ  ُعقُولُُهمْ  ُمتََولَِّهةً  َو)ِميَكائِيَل( َوُجنُوَد اْلَمالَئَِكِة اْلُمقَر   أَْحَسنَ  يَُحدُّ

ِه بِاْلفَنَاِء، فاََل إِلَهَ إاِل  فإن َما يُدَرُك بِالصِّ  اْلَخالِقيَن، فَاِت َذُوو اْلَهْيئَاِت َوااْلدَواِت، َوَمْن يَْنقَِضي إَِذا بَلََغ أََمَد َحدِّ

  "ُهَو أََضاَء بِنُوِرِه ُكل  ظاََلٍم، َوأَْظلََم بِظُْلَمتِِه ُكل  نُوٍر.

من التشبيه  والكناية والحجاج ونوع  الستعارة ا تحتوي علىيصور لنا المنشئ صورة بالغية مركبة  

على  األولىوفيما يخص االستعارة تدل الفقرة الحسي نتيجة استعماله مصطلحات متداولة بين الناس، 

صاًل عن وصف مخلوقاته من المالئكة، كن)جبرائيل، عن وصف ذات اهلل، بل هو عاجز أ اإلنسانعجز 

كونه غير معلوم ولم يتم  ؛ز عن وصف المخلوقميكائيل، وجنود المالئكة المقربين(، فمن هو عاج

"، ُرْؤَية َغْيرِ  ِمنْ  اْلَمْعُروفِ  للِ  اْلَحْمدُ "129( ص88في الخطبة) )عَلَيهِ السَّالم(، كقولهالتعرف عليه بالحواس

 .خر، الملك، والقدوس...(وصف الخالق، بل ممكن أن يعرف بصفاته)العدل، األول، اآل فبالتأكيد ال يمكن

دراك ما هو غير معلوم، فهي إل اإلنساناستعارة مكنية تدل عن عجز  ما هونّ المالئكة إفوصف 

 .تابعة من توابع االسلوب التعجيزي وهي صورة فنية بالغية ذات قياس استثنائي

التعجيزي للوصف طالبًا وصفهم سلوب يستمر المنشئ باإل "فِي ُحُجراِت اْلقُُدِس ُمْرَجِحنِّينَ وقوله "

ن رآسلوب الوارد في القعظمة الخالق، وهو اسلوب مقارب للالعبادة مبّين انحنائهم وخضوعهم لماكن في أ

وهي استعارة  األسفلإلى  عندما يتحدى الخالق المشركين في خلق بعوضة. فالمرجحنين تعني مائلين

 مكنية ووجه الشبه انحنائهم خضوعًا لعظمة الخالق. 

وا أَنْ  ُعقُولُُهمْ  ُمتََولَِّهةً وقوله " هؤالء  ن  بأ تتلخص، يدل على استعارة مكنية "اْلَخالِقينَ  أَْحَسنَ  يَُحدُّ

 .هم ال يستطيعون وصفه وتحديده بصفات المخلوقينن   أالّ ع سمو مرتبتهم وقربهم من الخالق إالمالئكة م

 (1)()عَلَيهِ السَّالم(آدمسجود المالئكة للنبي ( الموسوم)28كما في الشكل)

                                                           

 ناشننر اول، چننا  ،ايااران نگااارىر  شاااهكارها  ) .القلعننة قصننر ،11 القننرن اوائننل الحبيننب، للسنناهر االول المجلنند مننن1) )
 .(187ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى توسعه موسسه
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ثم طلب من المالئكة  آدمتضم هذه التصويرة محتوى سردي متخيل لقصة خلق اهلل سبحانه لنبيه 

واستكبر، هذا ما توضحه التصويرة،  جد المالئكة اجمعين اال ابليس أبى، فسالسجود له؛ لتكريم خلق اهلل

يجلس على العرش داخل غرفة مزينة بالتكوينات الزخرفية، وتحيط برأسه النيران داللة  آدمنرى نبي اهلل  إذ

هندسية  أشكالرضية مزخرفة بأعلى  ، وجميع المالئكة يسجدون لهبيضاألقداسته، ولونت بشرته باللون 

باللون  رالمصو  ، عدا ابليس الذي امتنع عن السجود ولونه بيضاألولون بشرتهم باللون  تجريدية خالصة،

نها دائرة ، وعلى يسار الناظر توجدالبني الغامق  داخلها طالءإلى  عمد المصو ر ن   أالّ األصلي أصفر إ لو 

 صفر.بلون أ ليبقي حدودهابلون مغبر، 

مركبة متخيلة، فنجد االستعارات  أشكالبأي  ية والتجريدعهذه التصويرة ما بين الواق أشكالتم تمثيل 

تم ذكرها و والوان االجنحة، وقد تم ذكرها سابقًا، والنيران  أشكالالتصريحية والمكنية، فالتصريحية وردت ب

 

 

 

 (28شكل)
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بلون  آدموالبني الغامق، فقد لون بشرة المالئكة ونبي اهلل  بيضاأل، لتتضح االستعارة المكنية باللون ايضاً 

  .طان باللون البني الغامق، بينما لون بشرة الشيأبيض

وتنفيذ ما تدل على النقاء والصفاء نّ إ األولىعدة قراءات، فالصورة  اله بيضاألاستعارة اللون  ن  إ

على  بيضاألالصورة الثانية فيدل أّما  البني الغامق فيدل على الحسد والكبر والغضب،أّما  وامر بثبات،األ

القراءة البعيدة ان البني الغامق يمثل الخطيئة أّما  ،يؤدي صورة عكسية، والبني الغامق االمتثال ألوامر اهلل

 التي ارتكبها الشيطان.

ما نّ ستعارية مكنية، إا الدائرة المرسومة على يسار الناظر فتتبع القراءات السابقة، فالدائرة صورة امّ أ

لون عليه  المصو رضاف أ صفر نقي ثم أ، وقد كان لون الدائرة تدل على الخطيئة التي ارتكبها الشيطان

خرى عن قد تعبر بصورة أأو  ،اإلحاطةالدائرة ولم يبق منها سوى خط  قلب لُيصبح لون غير نقي في

 ن  أإلى  ، فهذه الصورة ترمىاإللهيألمر وكشف ما يضمره بهذا ا ،مام الجميعالشيطان أحقيقة افتضاح 

 األرضهذه الدائرة تمثل  ن  فترى أ خرىاألالصورة أّما  ر،الشيطان مثل هذه الدائرة يضمر خالف ما يظه

 بعد مخالفته ألوامر الخالق عز وجل، وهي صورة زمانية استباقية للحدث. اإلنسانالتي سيعيش عليها 

الصغيرة  األرضاستبدلوا الجنة الكبيرة ب اإللهيلفتهم لألمر بمخا آدمالشيطان و  ن  وآخر صورة توضح أ

 عند مقارنتها بالجنة.، فيها عن كتلة من الحجر تتسم بعدم وضوح الرؤيةهي عبارة والتي 

دالالتها هنا بالتجريد  ية ايقاعية تكرارية موحدة، لتتسمبصورة فن يةاألرض المصو رن وقد لو  

 الخالص.

ذاو  نسان وهي استعارة مكنية، وذلك أّنها قد وقف عليها طائران برأس إ شجرة الرمان نرىإلى  نظرنا ا 

 .اإلنسانه اراد ان يمثل الطيور بوصفها في دار البقاء بالمتحدثة، ولهذا استبدل رأسها برأس نّ أ

كاستعارة مكنية داللية  أ(-28شكل) بينما تتضح بصورة المالئكة صورة االنحناء بالخطوط المائلة

اوامر الخالق عدى الشيطان الذي ُمثل بصورة عمودية، كاستعارة إلى  على خضوع المالئكة اجمعين

ه ينظر وجهًا لوجه مع نلحظولهذا  الخالق.ارادة ة ووقوفه بوجه اإللهيمكنية عن عدم خضوعه لألوامر 

 األعلى إلى ، ومحور زاوية النظر صور بصورة مائلة، من االدنى الشيطانحسدًا وتكبراً  )عَلَيهِ السَّالم(آدمالنبي 
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عدم انحناء من رغم على الالمسلم عن منزلة النبي  المصو ر، فبهذا الخط عبر )عَلَيهِ السَّالم(آدمنبي اهلل 

 .، فإن عدم انحنائه ال يغير من أمر الخالق شيئاً الشيطان له

يقاعية متناغمة ومتحركة، وجلوس الشيطان مقابل نبي حركة المالئكة تعبر عن رؤية تكرارية إ نّ إ

بصورة فنية ايقاعية  األلوانضفى عملية التوازن الشكلي، كما حل التوازن اللوني بتوزيع أ )عَلَيهِ السَّالم(آدماهلل 

 على جميع شخوصه.  ومتوازنة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أ(-28شكل)
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 حدثت باآلتي: (29نجد ان المقاربات في الشكل)وعليه 

 االستعارة المكنية بالصورة البصرية           مقاربة           االستعارة المكنية بالصورة البالغية

 

ايقاع خطي زماني ومكاني 
 متبادل

 استعارة االتجاه المائل

من االعلى 
 نحو االسفل

 )اتجاه ملكوتي(

 جدلية

 جدلية

 ايقاع بالغي زماني ومكاني متبادل

 من االسفل 

نحو االعلى 
 )اتجاه المتكلف(

 صورة المرجحنين المجردة  صورة مجردة بصرية

 دالالت الخط

 عمودي مائل

صورة عكسية  صورة خضوع
 حسد وتكبر

 دالالت االنحناء

 صورة خضوع

 صورة تحدي

 دالالت اللون

االبيض امتثال 
 ألوامر اهلل

البني مخالفة 
 ألوامر اهلل

 ايقاع لوني زماني ومكاني متبادل

 (29شكل)
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تتجلى المقاربة ما بين الصورتين البالغية والبصرية في دالالت الصورة الفنية التجريدية، إذ تقابل 

لبيان صورة الخضوع للخالق، بينما تقابل دالالت  غية دالالت الخط المائل البصري،دالالت االنحناء البال

التجاه المائل بالغيًا ذهب االستعارة المكنية نحو االخط العمودي البصري صورة التحدي البالغية، لهذا ت

الخضوع الملكوتية الممتثلة ألوامر  رؤيةر المتعالية و التكبّ  رؤيةباتجاهين بصورة طردية متضادة ما بين 

؛ إلنتاج ايقاع بصري خطي زماني بالشكل ية مع الصورتين البصريتين المتضادتينالخالق بصورة جدل

حملت دالالت اللون الفاتح والغامق مضامين عالماتية متضادة بالمعنى، لتصوير و  ومكاني متبادل.

  البالغي. اإِليقاعيتقارب مع لوني زماني ومكاني متبادل  بإيقاعالحدث 
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َوإِن َما أَْهلَُها فِيَها  ...ةٌ، َوبِاْلَغْدِر َمْعُروفَةٌ َداٌر بِاْلباَلَِء َمْحفُوفَ ( "224الخطبة)( 20ورد في النص) .5

من  اإلحاطةكناية عن  محفوفةوردت كلمة ، "أَْغَراٌض ُمْستْهَدفَةٌ، تَْرِميِهْم بِِسَهاِمَها، َوتُْفنِيِهْم بِِحَماِمَها

رفها، فعند زوالها وفناؤها يتوقع استمرار معروفها وزخ اإلنساناستعارة لفظية؛ كون  الغدرجميع الجوانب، و

 .لصورة )الحرب، الخائن، والموت( ، فضاًل عن عدها تشبيه بليغشبه بتنكر معروفها وكأنه غدرتكون أ

صابة الناس بالمصائب كناية عن إ ترميهماستعارة لفظية، وكأنهم مكان هدف السهام،  غراضأو

 باسم التحدث( الموسوم)30كما في الشكل) الموت.أي  بحمامهاتُفنيهم  وفي نهاية األمرواالمراض، 

 (1)(الشيطان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 چنا  ،اياران نگاارىر  شااهكارها  ) .القلعنة قصنر ق، ه العاشنر القنرن ،(2174)سنعدى بسنتان معنروف، غينر الفنان1) )
 .(131ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى توسعه موسسه ناشر اول،

 

 

 

 

 (30شكل)
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مجتمعين لحضور عملية اعدام، وقد تم تقسيم  األشخاصتتألف التصويرة من مجموعة من  

 بأعلى ةثالثو بالوسط  ةالتصويرة ثم ثالث بأسفل ة أشخاصبالتصويرة بصورة فنية متوازنة، ست األشخاص

ن البيجي، مع رضية زرقاء، وباقي ارضية التصويرة باللو على أ حمراء عاصفة ، مع شمسالتصويرة

 زهار.اعشاب بنية غامقة وأ

البعيد، لتمثيل حادثة واقعية بالتسطيح واالختزال وثبات نسب القريب مع  شكالاألارتبطت دالالت 

بشعر منفذ حكم االعدام بصورة  حمراأل، تتضح االستعارة المكنية باستعمال اللون بصورة فنية مركبة

بالشنق  والقتل، الدماءسفك عن مثل لون الدماء المعبرة  حمراأل، فالشعر حمراألايقاعية مع لون الشمس 

يمة وتدل على الشمس الحمراء استعارة مكنية عن غضب اهلل على هذه الجر  ن  ، كما أأحمرحبل بواسطة 

بوصفها استعارة مكنية عن  بيضاأل، وما يؤكد ذلك تلوين سرواله باللون حقية قتلهبراءة الشخص، وعدم أ

  من جهة ثانية. ، فهو مقبل على الموتبيضاألطهارته وبراءته من جهة، ولون الكفن 

ترتديه المرأة  وما بيضاألما بين لون السروال  بيضاألاللوني بفعل التكرار اللوني  اإِليقاعوتجلى 

رتداءها أة بهذا الرجل فقد تكون زوجته، وان ار على التصويرة كداللة على ارتباط هذه المالملثمة التي في أ

صور  عبير عنللت بيضاألاللون  المصو ريدل على حزنها على قتل زوجها، فقد استعارة  بيضاألللون 

 .والحزن والبراءة حتمية الموت فنية متنوعة، وهي

رض قاحلة غير نافعة للناس، وهي استعارة مكنية عن بلون بيجي يدل على أ يةاألرضتلوين  ن  إ

اللة الحاكم الظالم الذي ال ينفع بلده، كما صور خطوط منحنية وذات طابع تكراري ايقاعي بالسماء، د

 السماء لن تكون صافية بيوم هدر دم مؤمن كبير بالسن.  ن  وا   لهياستعارية عن الغضب اإل

القاحلة بوصفها استعارة  األرضحد الخطوط المنحنية المحيطة بالشمس الحمراء بنلحظ اتصال أ

 مكنية عن غضب السماء من هذا الحاكم الظالم.

هذه التصويرة نفذت بطريقة موحدة ومتماسكة البناء باستعارة الخط الحلزوني الذي يمثل دوامة  نّ إ
الحياة الالمتناهية، فنجد الخط الحلزوني يبدأ من المركز من الشخص المعدوم، وينتهي بالمرأة زوجة 
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ياة منذ الوالدة يتم ، مما يعني استعارة مكنية عن دوامة الحبيضاألوينتهي ب بيضاألالمعدوم، فهو يبدأ ب
   أ(-30شكل) .بيضاألللمولود، وعند الموت يرتدي الميت  بيضاألارتداء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسطيح واختزال  البالغة التجريد في معنى الكلمات عبر التسطيح واالختزال التي تقابلهااستعملت  
بن)الشكل، اللون، والخط(، ليصور اللون داللة المضمون باللونين األحمر واألبيض، فقد رسم األبيض 
الثنائيات المتضادة للحياة والموت، أّما األحمر رمز للظلم والغضب اإللهي، ومثله الخط المنحني 

رورة الالمتناهي، لترسم الصورتين البالغية والحلزوني المعبر عن االيقاع الالمتناهية ويقابله بالغيًا الصي
 ( 31والبصرية صورة االستعارة المكنية. كما في الشكل)

 

 

 

 (أ-30شكل) 
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 البصرية االستعارة المكنية

 مكنية

 (31شكل)

التضاد والتباين  التغير االنتقالي

 بالثنائيات

 جدلية

ال  صيرورة

 متناهي

 تكرار ال متناهي

 صورة االستعارة المكنية البالغية للفناء

 زماني

معروف الى 

 غدر

 الحلو الى المر

فناء مادي 

 تدريجي

 مكاني

 مادي

غني الى 

 فقير

انتقالي 

حياة الى 

 موت

فناء 

مادي 

 جزئي

فناء 

مادي 

 كلي

تكرار 

  ايقاعي

صورة 

 لمضمون

الغضب اإللهي 

 والظلم

إيقاع بتكرار 

 اللون

صورة الثنائيات 

 المتضادة

المكنية صورة االستعارة 

 البصرية للفناء

 لون  الكلمة

 البالغية االستعارة المكنية

  الصورة

دالالت اشكال 

 واقعية

تجريد 

 لمعنىا

  اختزال بالمفهوم  تسطيح الكلمة

 داللة شكل  خط

تسطيح   منحني

 واختزال

صورة المضمون 

-باللونين األحمر

 االبيض
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 ، وعقلي()مرسل :المجاز: ثالثاً 

ْبَعةَ بَِما تَْحَت أَْفالَِكَها َعلَى أَْن "(222( المقولة)19ورد في النص) .1 َوَّللاِ لَْو أُْعِطيُت ااْلقَالِيَم الس 

)عَلَيهِ مام، يورد اإل"!!تَْبقَى الَ  َولَذ ة يَْفنَى، َولِنَِعيم لَِعلِي   َما فََعْلُت...أَْعِصَي َّللاَ فِي نَْملٍَة أَْسلُبَُها ِجْلَب َشِعيَرٍة َما 

قاليم السبع هي كناية رمزية عن واأل االمتناع عن ارتكاب المحرمات، لغرض مجازي هو)لو( التمني  السَّالم(
للصورة الفنية بصورة رمزية غاية العدالة؛ كون الرمز يعبر عن الكناية، بمعنى اخر تشفير مضموني 

مثاًل د هنا ورَ وأ .التعجب ، وهي متداخلة مع مجازمبتغى الباثإلى  تجريدية تسلب معنى الشيء، وتحيله
بدًا، فهي عالقة ؛ فلن يسلب قشرة نملة أاألرضقسام ملك كل أ لو بأنه ،اسناديًا لقوله المجازيمجازيًا 

تلك الهدية، وهم الشخص الذي طرق بابه طلبًا لفعل الحرام ب على مجازية يذكر السبب ويريد المسبب، رداً 
ثم يستعمل اداة )ما(  عدم التزام الشخص بأوامر اهلل واالنتهاء عن نواهيه.إلى  شارةفالسرقة فعل حرام، وا  

هو النملة، عن عدم بخسه ألصغر مخلوق و  إفهاميهاالستفهامية للتعجب لغرض مجازي تعجبي؛ لوظيفة 
 الناس!فكيف الحال مع 

بالمستوى التركيبي والتوليدي لعالقات المجاز التي تضفي طاقة  )عَلَيهِ السَّالم(وعليه اهتم اإلمام علي
 ستجالءتأمل النص يعمل على ا نّ يضاح واإلفهام؛ أللغرض اإل على النص، فتماسك يحائية دالليةإ

 صورة فنية بالغية مجازية للفناء. إلنتاجغوامضه واستنباط الداللة االيحائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (32شكل) 
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قد اترفوا  األشخاص ن  ( المجاز الزماني، إذ إجمشيد وخورشيد( الموسوم)32يتضح من هذا الشكل)
هم يتسامرون، ويعزفون، ويجلسون على نرافي هذه الحياة الدنيا، فنجدهم يسعون بأمور الدنيا وزخرفها، ف

الصندوق ل ، مث  سوداأل وسط الصندوق األصفرالعرش بثالث صور فنية، بتصويرة واحدة، تاركين المفتاح 
هم بسبب نّ  أالّ ، إبترك زخرف الدنيا اآلخرةه مصدر خالصهم من عذاب نّ عن أ اً سببي اً مجاز  أسودبلون 

  هذه صورة مجازية. اآلخرةعذاب إلى  تركهم له سيؤدي بهم

يوجد بالخلف ملك الموت هم بالزمن الذي يتسامرون به، نّ رة المجازية الثانية فهي زمنية فإا الصو مّ أ
ازي عن خضوعه لرب السماوات بأخذ ، تعبير مجزرقاألباللون  المصو رحدهم، وقد لونه يحفر قبر أ

 رواح الناس بالزمن المحدد المعلوم. أ

هم لو انتبهوا لهذا المفتاح، لتركوا نّ نحة المالئكية، كمجاز تمني بقصد أجاأل أشكال المصو راستعارة 
 نّ كون نعيم الدنيا يفنى، ونعيم اآلخرة يبقى. وا   ،اللهو وتوجهوا للعبادة، ليخلصوا أنفسهم من عذاب اآلخرة

يطيروا من الفرح  ن  لتي يعيشونها حتى وصل بهم الحال أتمثيلهم بصورة الطيران لشدة الحالة الوجدانية ا
 والسرور وهو تعبير مجازي سببي.

الزماني والمكاني بالشكل واللون فعل من عملية الشد البصري نحو التنوع  اإِليقاعاالختالف ب نّ إ
 مشاهد بتصويرة واحدة. ةالحركي لألشخاص، ألربع

 بملذاتها وزخرفها وتركهمكناية عن غدر الدنيا بهذه الحاالت النشغالهم إلى  تنوع المشاهد يرمي نّ إ
ا يفعل من عملية تماسك البنية العضوية الموحدة المضمون، ، ممّ الباقي باألدنى الفاني األعلى بيعهمأي 

شبه بدوامة الحياة التصويرة نظر المتلقي في دوامة أ ، لهذا تبقي هذهرؤيةوالمتعددة البؤر الخاصة بمركز ال
 المتناهية.ال اآلخرةالمتناهية، والتذكير بدوامة 

، والعملية الفنية والتوازن ببنية الصورة ضفت االستقراروالعمودية أ فقيةالخطوط األ نّ أكما 
ية، فتبدأ الصورة بشخصين على يسار الناظر ثم شخص واقف، ثم شخصين، ثم يتلوهم السطر اإِليقاع

الباحثة عنها بصيغة  الثاني شخصين، ثم السطر الثالث ملك الموت، ثم الرابع شخصين طائرين، وستعبر
 (، فالعملية ايقاعية ال متناهية بالشكل زمانيًا ومكانيًا بصورة موحدة.2،2،1،2-1-2االرقام للتوضيح)
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ْنيَا ُحطَاٌم ُموبِىٌء، فَتََجن بُوا ("366( الحكمة)29ورد في النص) .2 َمْرَعاهُ،  يَا أيُّها الن اُس، َمتَاُع الدُّ

َهمٌّ يَْشَغلُهُ، َوَغمٌّ يَْحُزنُهُ، َكذلَِك َحت ى يُْؤَخَذ  َمأْنِينَتَِها، َوبُْلَغتَُها أَْزَكى ِمَن ثَْرَوتَِها،... قُْلَعتَُها أَْحظَى ِمْن طُ 

 "،.إِْلقَاؤهُ..بَِكظَِمِه فَيُْلقَى بِاْلفَضاِء، ُمْنقَِطعاً أَْبَهَراهُ، َهيِّناً َعلى َّللاِ فَناُؤهُ، َوَعلَى ااْلْخَواِن 

وبالوقت تعبير مجازي حسي مكاني، ان الرعي الخاص براعي الحيوانات،ق المرعى على مكطلَ يُ 

الدنيا محل رعيه، وهو تعبير  نّ إفالمقصود بتجنب مرعاه،،تفهم من سياق الكالم )تلميح(تعريض نفسه كناية

ة يتركها يجلب السعادة الحقيق نّ ا  ها تؤدي بكم للهالك، و ن الدنيا فإنّ عواالمتناع فالمراد الحذر  سببي مجازي

 ن  ما يسد الحاجة؛ ألخذ منها فقط وطن فهي سعادة مؤقته، كما يجب األها مكان الكثر من عد  الدائمة أ

 .، فضاًل عن احتواء النص على الكنايات؛ لتمتع اإلمام بالصياغات البليغةالشقاءإلى  االكثار يؤدي

مكاني، يعبر بشكل صريح عن مكان الدفن وهو المعنى القريب  يضًا تعبير مجازي حسيّ والفضاء أ

بر عن التيه والضياع الذي ذو الداللة االيحائية فهو يعالبعيد  السببي المعنى المجازيأّما  من المستمع،

الفناء، ومن السهولة رذل وهي دار وهي دار البقاء باألفنى ماديًا واأل األعلى ينتهي بالموت وبيع وخسارة

   .يفنيه كما خلقه ثم يعيده للحساب ن  لخالق أعلى ا

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 (33شكل)
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الرجل  نّ الزماني إذ إ المجاز (1)(باأليمان الثابتةالرجل خطوة ( الموسوم)33)يتضح بهذا الشكل

في المركب الكبير يتفرجون  األشخاصعائم على سطح الماء و  المصو ريتعبد على سجادته وقد صوره 

 يأبه بهم، منقطع النظير في عبادته ومناجاته. ن  دون أ مندهشين عليه

 مركبة، ليتضح المجاز الزماني أشكالبالتسطيح واالختزال فهي  شكالاألارتبطت دالالت هذه 

واالستقرار، وتمثيل السجادة بقطع الخشب  من حيث التسطيح والهدوء األرضفي تمثيل الماء شبيه  باللون

لمنح الصورة الفنية االستقرار والتوازن، مع مجموعة من البطات السابحة الطائفة على الماء، كما  فقيةاأل

تؤول بصورة مجاز مكاني، فعندما يتصل العبد بربه بوقت الصالة ُيصبح كالغريق الذي يستنجد بالخالق 

خالص والزهد التي بلغها اإل لمتعبد، مّما يوحي بأعلى درجاتهذا ا لتوازنإلنقاذه من الغرق المحتم، ونظرًا 

وزخرفها  ال يشعر بمركبة الحياة الدنيوية مرحلة التجريد الخالص باالنعزال البصري بحيثإلى  يصل حتى

المسلم بهذه المركبة الرجل والمرأة والولد، بوصفها مركبة هذا  المصو رر مامه، وقد صو  وهي تمر أ

غفرة والعفو من فمالمح وجهه انما تدل على طلب المال يتذكرها خالل صالته، الشخص المتعبد، وهو 

 مالبسه غير المزخرفة تفسر هذا االنقطاع المجازي الزماني والمكاني. نّ الخالق القدير، وا  

 

 

 

 

 

 
                                                           

 چنا  ،اياران نگاارىر  شااهكارها  ) .القلعنة قصنر ق، ه العاشنر القنرن ،(2189)سنعدى بسنتان معنروف، غينر الفنان1) )
 .(134ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى توسعه موسسه ناشر اول،
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يتفق النص البالغي مع البصري بنوع المجاز السببي والتمني والزماني الذي يكمل المكاني 
، سوداألالت اللون)ان الصورة الفنية البالغية ذات المستوى التركيبي تتقارب مع استعمإال أ النصي،

عليه اللون من  المستوى التوليدي فيتقارب مع ما دلّ أّما  اللهو والعبادة،( وجدلية صورتي األصفرو  زرقاأل
 صور )العذاب، الخضوع، الوجدان، والتوجيه االرشادي(.

 

 حدثت باآلتي: (34( من المجاز في الشكل)2و1نجد ان المقاربات بالنقطة)وعليه 

 االستعارة المكنية بالصورة البصرية           مقاربة           االستعارة المكنية بالصورة البالغية

 

صورة 

 لهو

 ظاهرة

صورة 

عبادة 

 مضمرة

 استجالء الغوامض

 استنباط الداللة االيحائية

 صورة فنية بالغية للفناء

 المستوى التركيبي المستوى التوليدي 

االيضاح 

 واالفهام

طاقة ايحائية 

 داللية

تماسك 

 النص

 تأمل النص 

 المجاز البالغي

  تمني  تعجبي  مكاني سببي

 تعجب

 امتناع

 يالمجاز البصر

  تمني زماني سببي

 لون اسود

صورة 

عذاب 

 االخرة

 لون ازرق

صورة 

 خضوع

 لون اصفر لون اسود

صورة توجيه 

 وارشاد

صورة وجدانية 

 ظالمية

فنية لمجاز صورة 

 التمني بصرية

 (34شكل)
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 :الكناية:ًرابعا ً

ًالقُرآَنً( "18( المقولة)1)مقولةورد في ال .1 َعِميٌق،ًالًَتَْفنَىًَعَجائِبُهُ،ًَوالًًَبَاِطنُهًُأَنِيٌق،ًوًًَظَاِهُرهًَُوإِنَّ

بِِه.  " تَْنقَِضيًَغَرائِبُهُ،ًَوالًَتُْكَشُفًالظُّلَُماُتًإالًَّ

ية والتكرارية لحركة يقا الشبه منتزع من الشيء الحسن المنظم الجميل من حيث الظاهر كالبنية اإل 
 يقاع)التشبيه، االستعارة، الكناية، والمجاز(، واإلرسم الكلمات البصرية، واستعمال اساليب اللغة البيانية 

يقا الصوتي المنظم لهذه الكلمات.اذًا ظاهر الكالم يدرك بحسب بنية الكلمات، و  ها الصوتي، ويفهم ا 
هل العلم بحسب موقع الكلمة من الحديث، ومقصد لعربية ومعانيها التي يختلف بها أبحسب قوا د اللغة ا

  لى وفق هذا الشيء. القرآنية اآلياتف بتفسير بع  الُملقي، وهنا يحدث اختال

ن ال يمكن أن سرار هذا القرآأ ن  ويل، فالمقصود أا باطنه فهو تعبير مجازي  قلي يقصد به التأم  أ
ذن الوا ية للراسخون في العلم، وهنا ال جة، فمصاديق هذا هي اإلصحاب العقول الراحيحتويها إال  أ

 هية.، كونهم يمتازون بمسحة بالغية إللى بينة من تأويلهيحصل اختالف بـتأويله فهم  

بع  هذه المصاديق متجددة بصيرورة دائمة ُيعمل بها بكل زمان ومكان، فهي  ن  ومقصد ال تفنى أ
ال ينضب، فهي تحفز بزمان المتناٍه غير مثل الخزينة المليئة بالجواهر التي ال تنتهي، فهي معين 

ً". منق ٍ  ًتُْكَشُف ًبِهًَِوالَ ًإالَّ " المقصود بالظلمات كناية  ن الجهل الذي يكشف، وينتهي بولوج الظُّلَُماُت
هذا الشيء  )عَلَيهِ السَّالم(اإلمام  ليالنور، الذي هو كناية  ن مصاديق معرفة تأويل آيات القران، وقد وضح 

ًاْلقُْرآنًُ، قائاًل: "133شباح صالموسومة بخطبة األ( 89بخطبة) ًَدلََّك ًبِهًفََما ًفَاْئتَمَّ ًِصفَتِِه ًِمْن  ،َعلَْيِه

اِسِخيَنًفِيًاْلِعْلِم،ًُهُمًالَِّذيَنًأَْغنَاُهْمًَعِنًاْقتَِحاِمًا ًالرَّ َدِدًاْلَمْضُروبَِة،ًَواْستَِضىْءًبِنُوِرًِهَدايَتِِه...ًَواْعلَْمًأَنَّ لسُّ

  ".ُدوَنًاْلُغيُوبًِ

ها صوتان ظاهرة وباطنة، ، ل()عَلَيهِ السَّالم(موسى معجزات النبي)( الموسوم35تصوير السحرة بشكل) ن  إ
هذه   ن صفةها كناية ن  تمثل الدنيا المادية، والباطن أ الشكل هم يمسكون بأيديهم حلقات دائريةن  فالظاهر أ

غير  إيقاعب غير مستقرة الدوامة الزمنيةهي دنيا غادرة وتجعلهم يعيشون  إنم االدنيا التي يعيشها السحرة 
الوردية التي   األر قد فصل  صو ربسبب ا تقادهم الديني غير المستقر، لهذا نجد الم رتيب بالشكل

زهار داللة رق بها السحرة  التي تحوي بع  األالمليئة بالوحل التي يغ األر النبي  ن  هايقف  لي
الفانية، وغرقوا بالمنكرات  ودى بحياتهم فغرقوا بوحل الدنيازخرف فاني، وهذا الزخرف هو الذي أتزينها ب

( 36والشكل) الباقي باألدنى الفاني. األ لىهم با وا ن  ظم ذنب اال وهو الكفر باهلل، أي إ والمعاصي، وأ
 البالغية والبصرية. صورةيوضح التقاربات ما بين ال
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 بمتماساتالفنية الكنائية البالغية والبصرية  الصورتينما بين  (36بالشكل) تم بناء المقاربات
اوجدتها الباحثة، فالظاهر ذو المعنى القريب المتعلق بالبنية الحسية البالغية يتقابل مع الشكل المرئي 

الكناية بالبالغة بالبنية  صورة، لترتسم بمعنى قريب من ذهن المتلقي المزخرف بزخرف الدنيا الفانية
وبالكلمة واختالف المعنى( لتُنتج ، المعنى واختالف الكلمةـ)ية)للكلمات ونغم الصوت( والتكرارية بيقا اإل

الشكل واللون لخلق ي بوساطة يقا البصرية بالتكرار اإل صورةبينما ارتسمت ال فنية بداللة ايحائية، صورة
الباطن  صورةالداللة االيحائية بالشكل وبداللة تأويلية باللون الذي يتقارب مع  صورةالتوازن لُينتج التقارب ب

من حيث المعنى فهامية وظيفة إإلى  تان هدفتر صو ، ويتضح ان الالمضمر البالغية ذات المعنى البعيد
 القريب الظاهر والمعنى البعيد المضمر.

صورةًالزخرفً

 الفاني

الصورةًالفنيةًللكنايةً

 البالغية

 ظاهر

 معنىًقريب

 حسيتشبيهً

 التكرارية االيقاعية

ًبرسم

 الكلمات

بنغمً

 الصوت

بالمعنىً

واختالفً

 الكلمة

بالكلمةً

واختالفً

 المعنى

 صورةًفنيةًبداللةًايحائية

 باطن

 معنىًبعيد

 بصيرةً

 تأويل

 صيرورة

زمانيةً

 المتناهية

مكانيةً

 تبادلية

 صورةًفنيةًبداللةًتأويلية

للكنايةًًالصورةًالفنية

 ًالبصرية
ًبالشكل

 مرئيال

ًبالشكل

 الزمني

 المضمونًاللونيً

لونً

 الوحل

لونً

 وردي

 التكرارية

بشكلً

 السحرة

 االيقاعية

بلونً

 السحرة

 (36شكل)
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ْنيَاًَداٌرًُمنَِيًلََهاًاْلفَنَاءًُمنها " األول( ورد في المقطع 45( الخطبة)2)لمقولةا .2  ."...َوالدُّ

 ز –هي مسألة زمن يحدده الخالق  إنم الدنيا بالدار الذي قدره الزوال، يمثل ا )عَلَيهِ السَّالم(مامإن اإل 

 يقاعاإلإلى  المتناهي يالزمن يقاعاإل وحالما ينتهي هذا الزمن يحين مو د الرحيل  نها لالنتقال من -وجل

المو ظة، فهي كناية تُفهم من سياق الكالم  صورة ليمنحه الزمن الالمتناهي، أي إن ه يتحدث مع اإلنسان

إلى  تعمل  لى تجريد هذه المفردات من خالل التسطيح لهذه المفردات ثم اختزال مفاهيمها وتحويلها

محاكاة قصدية إلى  ، ترميدبي زمانيًا ومكانياً باللون األ يقاعجديدة ال تخلو من اإلكناية مفاهيم ومعاٍن 

 :(37)لالشككما في  لمفهوم الفناء،

 

 

 

 

ًَعِجلَْتًلِلطَّالِِبًَواْلتَبََسْتًبِقَْلِبًالنَّاِظرًِ" فهي من شدة جمالها ُتسرع لدخول قلب الناظر، حتى  "َوقَْد

 ن  الكنائي الواقعية ذات التعبير المجازي شكاليتعلق بها ويغتر بجمالها؛ نتيجة مشاهدته لدالالت األ

 هو الذي يميل اليها ويتمسك بها. اإلنسان، فليست الدنيا التي تتحرك بل صفة

نه سيخرج منها  أال  التي ُيحبها، إ صورةزين وتنظم بالالتي تُ  اإلنسانالدنيا بوصفها دار سكن  ن  أي إ

الزماني بتحوله من زمن منتهي لهذه  يقاعبأي وقت لقضاء شيء ما، فخروج الشخص موضوع يتصف باإل

المكاني من خالل  يقاعخروية، كما يتصف باإللبقاء اآلهو دار ازمن ال ينتهي ذو صيرورة و إلى  الدار

 . (1)(الضحاكظهور الثعبان على جانبي ( الموسوم)38كما في الشكل) الباقية.إلى  تغير الدار من الفانية

                                                           

 شااككاركا  ) .متحـف الفنـون المعاصـرة طهـران ،26-70،طهماسـبى شـاه شاهنامهتنسب إلى سلطان محمد، ورقة من 1) )
 تهـــران، تهـــران، معاصـــر هنرهـــاى ومـــوزه معاصـــر تجســـمى هنرهـــاى توســـعه موسســـه ناشـــر اول، چـــا  ،اياااران نگاااار ر 
 .(233ص ،138۴

 تجريدهاًوتمثيلهاًبكلمة)دار( الدنيا
 المفهومًالسطحيًللكلمة)دار(

 هوًمكانًالسكن

اختزالًبالمعنىً

والمفهوم

مفهوميًلكلمةً)دار(ًكنايةًعنًتحولً

 ًالدنياًالفانية

محاكاةًً

قصديةً

لمفهومً

الفناءً

الماديً
 (37شكل)
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صبعه ي يضع إالجالس  لى يمين الناظر الذ األشخاصحد أل دبةالضحاك قد اقام مأ ن  نلحظ أذ إ
 وتناول وصل   ن  بعد أ، الضحاك بمرح يظهر إبليس" ن  أ فقد  رف ،أ(-38شكل) رأىمم ا   لى فمه متعجباً 

 متمثالً  إبليسالجميع  ير لم، للصالة يذهب أن له السماح منه طلب الضحاك مجلس في لذيذة وجبة
ملكين طائرين  لى  صو ر، كما ب(-38كما في الشكل) .(1)"افعى تخرج من يمين ويسار كتفيه صورةب

 رضية مزخرفة بخطوط لولبية. لى أ األ لىيمين ويسار التصويرة من 

، وهي كناية  ن صفة نية الطعام والشرابة بشكل الثعبانين، والملكين اللذين يحمالن آتتضح الكناي
مالبسه المزخرفة لون هذا الرجل المخيف، والقاتل، الذي ال يمكن التعرف  لى حقيقته من شكله و 

نه الحاكم الظالم بداللة هميته، فهي كناية  ن كو حوله داللة  لى سلطته وأ األشخاصوالجذابة، ويلتف 
تباع ابليس، ه من أن  ارية مكنية  ن ابليس، فهو يوصف بأاستع صورةب صو رمثلهم الم نذيلن، الالثعباني

 فهو رجل ُيظهر  كس ما يضمر.

                                                           

 تهـران، معاصـر هنرهـاى ومـوزه معاصـر تجسـمى هنرهـاى توسـعه موسسه ناشر اول، چا  ،ايران نگار ر  شاككاركا 1) )
 .232ص ،138۴ تهران،

 

 (38شكل)
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ري، فهو يتصف بالطيبة ظاهريًا، تعجب الرجل داللة  ن كناية تفهم من سياق النص التصوي ن  إ
 .، فضاًل  ن أمكانية تفسيرها استعارة أو مجاز مرسله يكنى بصفة ابليس في حقيقته المضمرةن   أال  إ

الهندسية الظاهرة بتنقالت زمانية ومكانية،  شكالية تنقلية بين األإيقا الفنية ب صورةبناء ال تم  
ال وهو الضحاك، وتم تصوير شجرة مائلة خلفه، كداللة ايحائية يطة بالشخصية الرئيسة بالتصويرة أالمح

ناظر، كون الحاكم يهتم وراق الخضراء المسرة للكمه غير العادل، وتزين الشجرة األكنائية  لى ح
 وجود ثقب بها قرب رأسه، كناية  ن كونه غادر ويبطن خالف ما يظهر.  نلحظا نن   إال  بالمظاهر إ

الذي ظهر بالبالغة  يقاعاإل صورةن البالغية والبصرية بتيصور جلية ما بين ال صورةتتشكل المقاربة ب
صياغته تم   بصيغة االنتقال الزمني ما بين المتناهي المادي الفاني والالمتناهي الروحي الخالد، بينما

ية األرضالبصرية بجدلية االنتقال الزماني والمكاني لمشهدين متضادين من حيث بناء الشكل و  صورةبال
كشفها تم   الكناية  ن الظلم التي صورةالتي تستند  ليها الشخوص ومن هذه الجدلية ظهرت 

 .رشادا  مو ظة و  صورةكناية  ن  تانر و صبمضمر)الشكل، اللون، والخط المائل(، لتتبنى ال

 
 ب(-38شكل) أ(-38شكل) 
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 :توضيحهتم   حسب ما البالغية والبصرية صورة( يوضح التقاربات ما بين ال39والشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمانًالًمتناهي

 (39شكل)

الخطً اللون الشكل

 المائل

 االنتقال

 زمانًالًمتناهي

 كنايةًعنًصورةًموعظةًوارشاد

الصورةًالفنيةًللكنايةً

 البالغية

التفافًاالشكالًحولًشخصً

 محدد

 مكانًمتناهي

الصورةًالفنيةًللكنايةً

 ًالبصرية

 زمانًالًمتناهي

شكلًالثعبانً

كنايةًعنً

 صورةًالظلم

 بـًكشفًالمضمر

 صورةًالزوال

 زمانًمتناهي

 ايقاع انتقال
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لَُهاً("80( المقولة)4)مقولةورد في ال .3 َعنَاٌء،ًَوآِخُرَهاًفَنَاٌءًفِيًَحاَللَِهاًِحَساٌب،ًَماًأَِصُفًِمْنًَداٍرًأَوَّ

  ."َمِنًاْستَْغنَىًفِيَهاًفُتَِن،ًَوَمِنًاْفتَقََرًفِيَهاًَحِزنًًََوفِيًَحَراِمَهاًِعقَابًٌ

مم ا  ،الهرمإلى  الدنيا بصيغة الكناية بالدار المليئة بالعناء منذ الوالدة )عَلَيهِ السَّالم(اإلمام  لييصف  
 ،سائر نحو الموت المحتمخرها فناء كل شيء فيها ن حزن وألم ومعاناة طوال  مره، وآم اإلنسانيصيب 

 الحالل والحرام، ليتم محاسبته  لى االسراف فيها، ومعاقبته  لى ارتكابه للمعاصي، ال  فال يأخذ منها إ
ها، والفقير فيها يصيبه مفاتنها ومغرياتها وينسون دار البقاء فينجرفون معإلى  فاألغنياء فيها ينجذبون

التي و )الدنيا(، من سياق الكالم لغياب المشبه الكناية التي تُفهم وردت. فقد حيلته ومالهلقلة  والجزع الحزن
 غية وصفية دقيقة؛فنية بال صورةخروي، بآدنيوي ومجرد  مادي من  المين واقعي اً مركب اً مشهد صو رت

ال وهي الفناء المادي  لى بؤرة محددة في النص أ فنية مركبة، لتسليط الضوء صورةتمزج  المين بألن ها 
وتتقارب هذه . (40)في الشكلكما  خروي،البقاء والخلود اآلإلى  روحيلكل ما في الدنيا، وترحيل الفناء ال

 (1)اإلسكندر( ( الموسوم)وفاة41في الشكل) الفنية البصرية صورةالفنية البالغية من ال صورةال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 نگاار ر  شااككاركا  ) .المتحـف الـوطني طهـران ،القـرن العشـرين ق ق،(4363الفنـان غيـر معـروف، خمسـه نظـامى)1) )
 ،138۴ تهـــران، تهـــران، معاصـــر هنرهـــاى ومـــوزه معاصـــر تجســـمى هنرهـــاى توســـعه موسســـه ناشـــر اول، چـــا  ،اياااران
 .(233ص

 (41شكل) 
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فنية مركبة )واقعية، ومجردة(؛ نظرًا الرتباط دالالت  صورةالفنية البصرية من  صورةتتألف ال
سطح  صورةالشخوص بتصويرها ب أشكالل من خالل االختزال بث  بالطابع السردي لحدث واقعي مُ  شكالاأل

هندسية مستعماًل الخطوط العمودية  أشكالية وتصويرها باألرضو  باألبنيةواحد لكل االبعاد، واالختزال 
 سفل: األرؤيةمركزين للإلى  ريبصسميك، لتقسيم النص ال أسودحاطة ، مع تحديد مستطيل بخط إفقيةواأل
النساء فقد أم ا  يسرد ما يحدث خارج البيت بالنسبة للرجال، األ لىد ما يحدث داخل بيت المتوفى، و يسر 
 للبيت.هن من شباك مربع بالطابق الثاني صو ر 

 ، نذكر منها:صو ربعدة  شكالارتبطت الكناية بدالالت األ

تصويره وهو يمزق ردائه، كناية  ن إلى  صو ربالشخص الواقف قرب رأس المتوفي الذي  مد الم .1
فنية منحنية الخطوط كناية  ن صفته الحالية الحزن الشديد،  صورةب صو رصفة حبه للمتوفى، و 

 أ(-41الواضحة بمالمحه الحزينة. شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

ظهر منه فقط  مامة دون تغطيته بالكامل وأإلى  صو ر،  مد المأفقية صورةب بالشخص المتوفى  .2
مع المظلتين الحمراء والخضراء  جانباً  صو روضعه الم ، فقدالتاج الذي كان يضعه  لى رأسه

كناية  ن وهي ، اللتان بقيتا مغلقتين بقطعة قماش زرقاء مماثلة للون وسادته التي توفي  ليها
إلى  تناهيمموصوف وهو الخالق الذي حدد زمان رحيله  ن هذه الدنيا؛ ليتحول من الزمان ال

 أ(-41شكل) 
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يحملها والتي ستكون بمقام   مال التيهذا من جهة، وكناية  ن صالح األ الزمان الالمتناهي
  ب(-41شكل) .من جهة ثانية المخلص من  ذاب االخرة، فالعمامة رمز ديني تعبدي

 

 

       

           

          

يديه كناية  ن  صو رشكل الشخص الواقف ذو المالبس الزرقاء  لى يمين الناظر، اخفى المي .3
 صو ر، لهذا لم ُيظهر المن معههذا الشخص، أي كانت يداه مغلولتي موصوف ببخل المتوفى مع

 المسلم يداه دون البقية.
المقربين من  األشخاص صو ر، سودن وضحنا الكناية بالشكل، نوضح الكناية باللون األبعد أ .4

المتوفى يرتدون المالبس السوداء كناية  ن صفة الحزن من جهة، وكناية  ن موصوف وهو 
 سودية المتسار ة بالشكل واللون األيقا الموت المحتم من جهة ثانية، وقد رافق اللون الحركة اإل

 دار البقاء. إلى المتوفى، كناية  ن الفراق والتحول من دار الفناء أسفلالمنتشر حول الشخصين 
 تؤولتين متعاكستين، صو ر ية متسار ة بالشكل كناية  ن موصوف بإيقا بطرق الطبول بحركة   .5

كناية   لى يسار الناظر أسودالرحيل والموت، بينما تؤول الثانية بالطفل المرفوع بصندوق بى األول
 ج(-41شكل)  باء الحكم من بعد المتوفى. ن صفته السلطوية لتحمله أ

 

 

 

 

 
 ج(-41شكل)

 

 ب(-41شكل) 
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 (42شكل)

 كنايةًالصورةًالفنيةًالبصرية

 دالالتًااللوان دالالتًاالشكال

 طابعًسردي المؤول

 ايقاعًمتسارع

 الحاكمًالجديد الرحيلًوالموت

 صيرورةًايقاعية

تجريدًاختزالً حدثًواقعي

 وتسطيح

مركزًرؤيةً

 أعلىًاللوحة

مركزًرؤياً

 أسفلًاللوحة

 ايقاعيةًصيرورة

 دالالتًالخط

 المنحنية

صورةًالحزنً

 الشديد

 اللونًاالًسود

 كنايةًعن:ً

صورةًالحزنًًً

 صورةًالموتًالمحتم

 حركةًايقاعية

 كنايةًعن:ًالتحول

 الىًدارًالبقاء منًدارًالفناء

 صيرورةًايقاعية

كنايةًالصورةًالفنيةً

 البالغية

الفنيةًللصورةًًصيرورةًايقاعية

 الماديةًوالروحية

 عالمًواقعي

 بؤرةًمركزية

حضورًالصورةً

 الفنيةًللفناءًالمادي

 عالمًمجرد

 بؤرةًمركزية

غيابًالصورةًالفنيةً

 للفناءًالروحيً

 جدلية

 جدلية

 (40شكل)
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 يواقع األولن: البالغي بعالمي شكلبالغي وبصري يت :شطرينإلى  الفنية صورةاربة القتنشطر م

البصرية؛ كونها تتعلق بهذا المفهوم الحسي البصري، والثاني: مجرد، يقابله داللة  شكالويقابله دالالت األ

 الحزن الشديد. صورةالحزن والموت المحتم، والخط المنحني كناية  ن  صورةكناية  ن  سوداللون األ

فنية  صورةحضور والغياب( حضور بؤرتين، وهما: )القامت  لى ا البؤرة المركزية البالغية فقد م  أ

 األول، تعلق المركز رؤيةفي دار الدنيا، لتقابلها مركزين للفنية للفناء الروحي  صورةللفناء المادي، وغياب 

ل للطابع السردي الذي تأرجح بين الحدث الواقعي وتجريد واختزال وتسطيح لهذا التمثل لمركزي بالمؤو  

ية تحمل مضامين مفاهيمية إيقا ها، لتصوير جدلية أسفلاللوحة و  أ لى متوازنة صورةموز ين ب رؤية

البالغية مع البصرية في  صورةالحاكم الجديد(، و ليه اتفقت ال صورةالرحيل والموت، و  صورةتين )صو ر ل

البقاء المادي البصري  صورةحتمية الموت و  صورةما بين  يقاعهذا التجلي؛ كونهما حملتا مفهوم جدلية اإل

 والبقاء الروحي البالغي.
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ًَواَلًًاْختَِراما ،ًاْلَمنِيَّةًًُتُْقلِعًًُاَلًًالسَّلَِف،ًيَعْقبًًِاْلَخلَفًًَُذلِكًَكوًَ ("81) من كالمه( 5)المقولةورد في  .4

،ًيَْحتَُذونًًَاْجتَِراما ،ًاْلبَاقُونًًَيَْرَعِوي ًًأَْرَساال ،ًَويَْمُضونًًَِمثَاال  ًفََهلًًْ...اْلفَنَاءًًَِوَصيُّورًًِااِلْنتَِهاِء،ًَغايَةًِإلى

ًنََواِزَلًالسَّقَمًًًِاْلَهَرِم،ًَحَوانِيًًَإاِلًًَّبََضاَضِةًالشَّبَابًًِأَْهلًًُيَْنتَِظرًُ ِةًإاِلَّ حَّ ًً،َوأَْهُلًَغَضاَرِةًالصِّ ِةًاْلبَقَاِءًإاِلَّ َوأَْهُلًُمدَّ

ًاْلفَنَاءًِ يَالًًَِمعًًَ،آِونَةَ ًاْلقَلَقًًِ،َوأُُزوِفًااِلْنتِقَالًًِ،قُْرِبًالزِّ ًاْلَمَضضًًِ،َوَعلَِز ً،ًَوتَلَفُّتًَِوُغَصِصًاْلَجَرضًًِ،َوأَلَِم

ةًًَِواالَْقِربَاِء،ًاْلَحفََدِة،ًبِنُْصَرةًًِااِلْستَِغاثَةًِ وردت الكناية التي تفهم من المقول من )وكذلك  "َواْلقَُرنَاِء.ًَوااْلِعزَّ
سالف استطا وا قوله صيور الفناء( فقد وصف أفواج األبناء الذين يخلفون األسالف، فال األإلى  الخلف
وا ورجعوا  ن تنفيذ المنكرات وارتكاب كف   رادي  نهم، وال االبناءمنية الموت الال إالوقت المحدد لدفع 
نهاية نفاذ  مرهم، إلى  نيا،سالفهم، واستمروا باالغترار بهذه الدرام؛ كونهم لم يعتبروا من  اقبة أاالج

ية تناصية متراسلة من جيل إيقا وهنا نجد  .بصيرورة المتناهية فنائهم الجسدي بالموت المحتمإلى  وصوالً 
حتمية الموت إلى  الً و خر، بطابع تكراري متماثل  قيم مع اختالف الزمن الماضي  ن الحاضر وصآل

ورقة من ( الموسوم)43كما في الشكل) جداد.توارثه من األتم   وثبات المكان نفسه الذي لألبناءبالمستقبل 
 (1)(نظامى خمسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 نگاار ر  شااككاركا  ) .المتحـف الـوطني طهـران ،القـرن العشـرين ق ق،(4363الفنـان غيـر معـروف، خمسـه نظـامى)1) )
 ،138۴ تهـــران، تهـــران، معاصـــر هنرهـــاى ومـــوزه معاصـــر تجســـمى هنرهـــاى توســـعه موسســـه ناشـــر اول، چـــا  ،اياااران
 .(157ص

 (43شكل) 
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 تشمل هذه التصويرة ساحة ميدان المعركة ما بين طرفي النزاع، ومشاهد قتل الجند من الطرفين، 
جهة، ولضمان  ن منجيشين، وهما يجلسان لتشجيع الجيشيميري الالمسلم ملكي أو أ صو رالم صو ربينما ي

الملك الذي  لى يسار الناظر ببشرة  صو ر، ويمن جهة ثانية بقاء الجند و دم هروبهم  ندما تشتد الحرب
، مع حامل بوق الحرب الذي ينفخ به حامله لزيادة  زيمة وهو يختبئ داخل هودج الفيل المحصن سوداء
 .ذى الفكري والجسديان خلف التل، كناية  ن الخوف واأل، بينما الملكان يختبئالحرب

، وهي غدر الدنيا، فهي تمنيهم هي كناية  ن موصوف لم يحضر بالحدث إنم اهذه الحرب  ن  إ
ه قتياًل، بأمر اهلل سبحانه. لهذا يدتنقلب ضد الشخص وتر بالمنصب والمكانة الرفيعة، لكن سر ان ما 

صوير شكل ت نلحظكما  المقطعين، والخيل الهائجة، كناية  ن الخوف من العدو. األشخاص صورة نلحظ
ن خلف التل كناية  ن الخوف وحب المنصب ومنكسي رأسيهما بنظرة مائلة نحو الملكين متحصني

، كناية  ن أحمرالبشرة السوداء بلون  درع الملك ذا نلحظ، خوفًا من المواجهة، كما أ(-43، شكل)سفلاأل
سيفهما  صو ريبشر بموته وكناية  ن الحزن  ليه، بينما  سودفي المعركة وهدر دمه، واللون األخسارته 
 الخلف كناية  ن انعدام الشجا ة في شخصهما.إلى  مائلين

 الخلفإلى  ، ومرةسفلاألإلى  الشكل المائلة، مرةحركة التكرارية ب صورةتصوير الملكين بهذه ال ن  إ
 االمر الذي ًا متماثاًل بالخط والشكل ومختلفًا باللون.إيقا  فصنعت، من الموت المحتم كناية  ن الخوف
خر، بطابع ية التناصية المتوارثة من جيل آليقا متقاربة مع اإل ذات بناء متماسك وموحد.جعل التصويرة 

حتمية الموت بالمستقبل مع ثبات تكراري متماثل  قيم مع اختالف الزمن الماضي  ن الحاضر كناية  ن 
 المكان.

 

 

 

 

 

  
 أ(-43شكل)  
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 ( من االستعارة2والنقطة) ( من التشبيه2المذكورة بالنقطة)(109( الخطبة)8)المقولةورد في  .5

ًالتَّْقَوىًاَلًَخْيَرًفِيًَشيًًْ،فَاٍنًَمْنًَعلَْيَهاً،فَانِيَةًٌ" تويات البالغة؛ مس أ لى و نص يبلغوه ،"ٍءًِمْنًأَْزَواِدَهاًإاِلَّ

 ههذ ن  فانية بمعنى أفنجد كلمة  .، وكنايةاستعارة مكنيةساليب البيانية من تشبيه، و مزدوج األ اً كونه نص  

ية زواد الدنيو ، فكل األفالفناء كناية  ن البقاء الخالد ،بقاءإلى  الدار هي دار زوال ومحطة انتقال من فناء

قال ، وهو التقوى والتمسك بحبل اهلل الذي ال ينقطع، ًا باقياً واحد اً  زادال  فانية، مثلما يفنى من  ليها، إ

ُدوا ِفي أ ي اِم ( يحث الناس  لى التقوى: "155بالخطبة) )عَلَيهِ السَّالم(اإلمام  لي و  . يشير "أِل ي اِم ال ب ق اءِ  اْلَفَناء  ف ت ز 

بؤرة رئيسة بالنص وهي الزاد الباقي المتعلق بالفناء الروحي المتصل بالسعادة الحقيقة، إلى  المنشئ

 (1)(مير النمر يقتل فتاة الحليباأل( الموسوم)44كما في الشكل) .الشعائر الدينيةمصاديق المتحققة بتنفيذ 

 

 

 

 

 

 

 

، نمرتمكن من قتلها الخرى مستلقية واأل ،هما بوضعية وقوفاحدتضم هذه التصويرة امرأتين وأسد، إ

و لى جهة المرأة الواقفة،  فاتح الذي  لى يمين الناظر أحمربلون  األولمع تصوير باب بلونين النصف 

البراقة الربيعية  األلوانمظلم وهو الذي  لى جهة المرأة المقتولة، تتمتع التصويرة ب أحمرونصفها الثاني 

 ه.صو ر الواقع المؤلم الذي ت شجار، خالفوالمبهجة، فهي مزينة باألزهار واأل

                                                           

 اول، چـا  ،اياران نگاار ر  شااككاركا  ) .قصـر القلعـة ،ق ق833 ،الفنـان غيـر معـروف، كليلـة ودمنـة  لـى االرجـح1) )
 .(74ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى توسعه موسسه ناشر

 (44شكل) 
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 مودية تمثل األمل في  صو رن، فالواقفة بمرأتيلفنية للكناية بالتصويرة بشكل الا صورةتتجلى ال

بًا للحماية من شر ت مختبئة خلف الباب طلصو ر من غدر الدنيا، فقد  ها ال زالت ثابتة ومحميةن  الحياة، وا  

خرى، فهي كناية  ن صفة الخوف من الموت المحتم، بينما النمر الممثل أمامها، وهو يفترس امرأة أ

لتأخذ وضعيتها مع النمر شكل نصف  سفلاألإلى  مع بع  االنحناء أفقية صورةالثانية مستلقية ب تمثل

  .دائرة تحتية مؤسسة للتصويرة

ميالن المرأة المستلقية كناية  ن  :ىاألولتين متضادتين، صو ر يتمتع ب إنم اشكل االنحناء  ن  إ

بميالن النمر كناية  ن السيطرة واصدار الحكم وهي  :االستسالم والخضوع للموت المحتم، بينما الثانية

 ى المطروحة.األولالفنية  صورةمضادة لل صورة

  

 

 

 

 

 

الحركي  التبادلي يقاععملية اإلب تتأثرفقي عمودي واألية بين وضعية الشكلين اليقا التبادلية اإل ن  إ

بالشكل زمانيًا ومكانيًا، فالمرأة الواقفة في وضعية صعود، والمستلقية بوضعية نزول، وما بين الصعود 

 .بصيرورة المتناهية اني  كوم زماني   شكلي   إيقاع   والنزول يحدثُ 

 

 

 

 أ(-44شكل)
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تان البالغية والبصرية بالتجريد، لتتجرد الكلمات البالغية من معناها المحدد بكناية صور اتسمت ال

حال آخر بصيرورة تبادلية زمانيًا ومكانيًا إلى  فنية انتقالية من حالٍ  صورة ن المعنى المستهدف للمنشئ ب

 البصري التبادلي بالشكل زمانيًا ومكانيًا. يقاعلتتقابل مع اإل

 (45شكل)

تجريدًواختزالًبالكلمةً

 البالغيةً

 كنايةًعنًاالنتقال

صيرورةًتبادليةً

 زمانيةًومكانية

 دارًالفناء دارًالبقاء

 صورة كناية فنية بالغية وبصرية

كناية 
عن 
 االمل 

 المضيء

كناية 
عن 
غدر 
  الدنيا

 عتمالم

 بـًدالالتًبصريةًمجردة

 الخط اللون

ومكانيا ً  ايقاعًتبادليًًبالشكلًزمانياً 

 الشكل

كناية عن 
 االمل والبقاء

 العمودي

حركةً

نحوً

 االعلى

كناية عن 
 االستسالم

 االفقي

حركةً

نحوً

 األسفل

كناية عن 
 الخوف

اظهارً

 نصفي

حركةً

 ترجعية

كناية عن 
  االستسالم

 المائل

المائل االعلى  مائل خطينً
  السيطرةكناية عن 
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فقد تجرد الشكل ليعبر تجريد الكلمات البالغية يتقارب مع تجريد)الشكل، اللون، والخط المائل( ن  إ

مع  فقيةأُ  صورةتجريد الشكل بأم ا  مل والبقاء،األ لى كناية  ن األالعمودية مع الحركة  صورة ن ال

خفاء نصف الشكل مع الحركة ير إعبكان تكناية  ن االستسالم والموت المحتم، بينما  سفلالحركة نحو األ

كناية  ن  حمرالتراجعية كناية  ن الخوف، وجاء اللون ليستكمل ما جاء به الشكل فاللون المضيء األ

  كناية  ن غدر الدنيا. سوداألإلى  االمل وضده المعتم المائل

كناية  ن االستسالم للموت كما يحدث تضاد بالخط المائل ذاته  ند تكثيفه فالخط المائل الواحد 

 و ند تكثيفه بخطين ُيصبح كناية  ن السيطرة  لى المستسلم.

زمانيًا ومكانيًا، لتتقارب مع  اً تبادلي اً إيقا بالشكل واللون ُتحدث  المتضاداتو ليه ان كل هذه 

 دار البقاء.إلى  الفناء واالنتقالالبالغية لدار  صورةال
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ً("155( الخطبة)13)المقولةورد في  .6 ًااْلْنفُِسًَعلَْيُكم،ًَوأََحبَِّهاًإِلَْيُكْم،ًفَإِنَّ ِعبَاَدًهللاِ!ًهللاًَهللاًَفِيًأََعزِّ

،ًَوأَنَاَرًطُُرقَهُ،ًفَِشْقَوةًٌاَلِزَمةٌ،ً ًَقَْدًأَْوَضَحًلَُكْمًَسبِيَلًاْلَحقِّ ُدواًفِيًأَيَّاِمًاْلفَنَاِءًأِلَيَّاِمًهللاَّ أَْوًَسَعاَدةًٌَدائَِمةٌ،ًفَتََزوَّ

اِد،ًَوأُِمْرتُْمًبِالظَّْعِن،ًَوُحثِْثتُْمًَعلَىًاْلَمِسيِر،ًفًَ ُوقُوفًالًَتَْدُروَنًَمتَىًًأَْنتُْمًَكَرْكبًًٍإنّمااْلبَقَاِء،ًفقَْدًُدلِْلتُْمًَعلَىًالزَّ

بالسوء اال ما  األمارةية اإلنسانورد في بداية النص  باد اهلل ليسقط الكبر من النفس  ،"تُْؤَمُروَنًبَالمسَّْيرًِ

في كتابه شرح نهج البالغة،  ني(ا)البحر نفس التي ذكرها ؤكد  لى أ ز  األيُ هنا ، وللتنبيه والجذب رحم اهلل

الثالث إلى  شارةوغضبي ة. واإلبار  اقلة، وشهوية، مارة بالسوء، ولوام ة. وبا ت، وا  "وهي با تبار مطمئنة

ن يقبل فاقبل ثم طلب ول ما خلق هو العقل وطلب منه أأ ه سبحانه زها فهي العاقلة كونأأم ا  ،(1)خيرة"األ

ثيب، و ليه فالنفس العاقلة هي التي ستبقى قسم به، وقال له بك ُأ اقب وبك أُ ا دبر ثممنه أن يدبر فأ

اهلل قد  ن  وا    مالها،معها ثوابها و قابها بحسب صحيفة أدار البقاء، حاملة إلى  وترحل من دار الفناء

كناية وضح سبيل الحق، بإنارة طرق الحق كناية  ن اآليات والنذر المنزلة بأمره سبحانه، فاستعارة النور أ

بحاسة شياء ، كما يدرك ويميز بين األن يدرك حقيقة هذه اآليات والنذر ن بصيرة العقل الذي يمكن أ

ة المؤدية نحو السعادة الفانية، أو طريق الشقاء المليء بالشهوات الباطلأم ا  ويختارمن جهة،  البصر

 )عَلَيهِ السَّالم(اإلمام  ليويذكر  السعادة الدائمة.إلى  وامر الخالق الذي يوصلطريق الولوج بالعبادة وتنفيذ أ

ْنَها ،ب َبَصر  َقْلب كَ َفَلْو َرَمْيَت " 279ص (163خطبة الطاووسفي ) َلَعَزَفْت َنْفُسَك  ،َنْحَو َما ُيوَصُف َلَك م 

ْن َشَهَوات َهاإلى  َعْن َبَدائ ع  َما ُأْخر جَ  ر َكا، َوَلَذك لتَ  ،الدُّْنَيا م  َفاق   َوَلذَّات َها، َوَزَخار ف  َمَناظ  ب اْلف ْكر  ف ي اْصط 

ل  َأْنَهار َكا ان  ُغيَِّبْت ُعُروُقَها ف ي ُكْثبَ  ،َأْشَجار    ".اْلم ْسك  َعَلى َسَواح 

ية حركية تجعل إيقا بالغية  صورةالحياة)الفانية، الباقية( ب أشكالد اإلمام شكلين من ن حد  بعد أ

مر بالظعن لتنفيذ المعارف من الحقائق بوضوح الشمس، فقد أ ر   ليه مم ا  المستمع في ذهول ودهشة

التي حصل  ليها من تمييز بين الحق والباطل، الفاني والباقي، النور والظالم، فقد ُحث  لى المسير 

يجمع من الزاد، ما يقربه من رب  ن  فعليه أباختيار أحد الطريقين بالحياة الفانية؛ كونه يمتلك العقل، 

وف، كناية  ن الرحيل فالمسافر بالمركب الواقفة مثله مثل نا كركب وقن  النص بالكناية بأالعباد. وينتهي 

                                                           

، منشورات الفجر للطبا ة والنشر 1، ط3-1ج ،شرح نهج البالغة، نياكمال الدين ميثم بن  لي بن ميثم البحر ( 1)
 .645، صبال تاريخبيروت،  والتوزيع،
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( 46كما في الشكل) ينتظر الموت، ال يعلم زمن الرحيل، فضاًل  ن  دها تشبيه مركب.الذي  اإلنسان

    (1)(بناء مسجد سمرقندالموسوم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه، بحضور سمرقند بعد اتمام بنائين في مسجد تحوي هذه التصويرة مجمو ة شخوص مجتمع

، السجود لهول الضحاك حتى وصل بأحدهم االمر ح األشخاصالمسلم التفاف  صو رالضحاك، وضح الم

م الشاب الذي يركع هلل وحده ويرفع يديه بالد اء، وت   صورة، وهي صورةمضادة لهذه ال صورةبينما نرى 

 يتضح الفرق ن   أال  جانب اللوني إتين بالصور ال فرق بين الذ فنية متساوية، إ صورةاأللوان البراقة بتوزيع 

 ية.األرضبالجانب الحركي واالتجاه و 

                                                           

المدرسة العالية  ،النصف االول من القرن العاشر ق ق ،تيموري)رسالة الفوز التيمورية(الفنان غير معروف، ظفر نامه 1) )
 هنرهـاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى توسعه موسسه ناشر اول، چا  ،ايران نگار ر  شاككاركا  ) .للشهيد مطهري

 .(97ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر

 

 (46شكل)



                                                                                                  البحث..........................................................................................اجراءات //  لثالفصل الثا
 

 

279 

ية والطابع العمراني، وتصوير الشخوص، أي األرضبباالختزال والتسطيح  شكالارتبطت دالالت األ

 .كناية  ن الترف الفاني فنية مركبة صورةمسطحة غير مجسمة، ومختزلة التفاصيل، لتبرز  شكالاأل

 متجه نحو القبلة ليصلي األولالكناية ما بين الشخص الراكع والشخص الساجد، ف صورةتتجلى 

ما يحصل من إلى  يلتفت ن  من دون أ وخوف من الخالق كناية  ن خشوع صورةفهي هلل وحده  ويد و

حركية نحو الضحاك،  صورةالقبلة بالثاني فيسجد خالف أم ا  ،مراسيم الفتتاح المسجد من قبل الضحاك

يديهم مرحبين بسلطة الحاكم فهي كناية  ن خوف من خلفه يمدون أ الذين يقفون األشخاصوجميع 

 .الوقوف العمودية التكرارية صورةبيدي، ومتماثلين ية شكلية مختلفة حركة األإيقا  صورة، بالحاكم

متجاورة، ولون بلون  صورةفنية تكرارية لشكل الطابوق المستطيل ب صورةية فقد مثلت باألرضا م  أ

القاحلة التي يقفون  ليها فهم يبنون ألجل الشهرة، بينما يركع الشخص المتوجه  األر بيجي، كناية  ن 

ه مجرد من المغريات ن  ات نجمية سداسية بلون سمائي، أي أ لى ارضية مغايرة ذات تكوين نحو القبلة

 رضين. يوية، ومتجه نحو خالق السماء واألنالمادية الد
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 صورةًالبصيرة

 نور ظالم

 صورةًفنيةًبالغيةًبرسمًالكناية

 صورةًتجريد

تكرارًشكلً

مستطيلًولونً

 بيجي

تكرارًاشكالً

نجميةًولونً

 سمائي

كنايةًعنًدارً

 الفناء

كنايةًعنً

التجردًمنً

 مغرياتًالدنياً

 بصريةًبرسمًالكنايةًصورةًفنية
ايقاعًتبادليًبصريًباألشكالً

 وااللوانًالمتضادة

 كنايةًالصورةًالفنيةًالبصرية

 صورةًالسلطةًالفانية صورةًالنفسًالعاقلة

 كنايةًالصورةًالفنيةًالبالغية

 دارًالبقاء دارًالفناء

 السعادةًالدائمة السعادةًالفانية

 المتضادةًايقاعًتبادليًبالكلمات

 خطًمائلًوافقي خطًعموديًوافقي

كنايةًعنًخوفً

 منًالمخلوق

 شكلًالسجود شكلًالركوع

  

كنايةًعنًخوفً

 منًالخالق

 (47شكل)
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القبله هلل والمتمثل  دار البقاء المتقارب مع شكل الشخص الراكع باتجاه صورةيتجلى التماس ب

؛ فقي والعمودي، بينما يتقارب دار الفناء مع شكل الشخص الساجد للحاكم باتجاه مغاير للقبلةبالخطين األ

التجريد البصرية، كونهما  صورةالبصرية البالغية مع  صورةكونه من  بدة الدنيا الفانية، بينما تتقارب ال

ى بالشكل المستطيل واللون البيجي كناية  ن األوللتجريد ا صورةمجردان من الماديات الفانية، وتتضح 

 دار الفناء، والثانية بتكرار شكل النجمة الهندسي واللون السمائي كناية  ن التجريد من مغريات الدنيا.

الفنية  صورةبال اً تبادلي اً إيقا  صنعالبالغية والبصرية  صورةتقابل هذه المتضادات ما بين ال ن  أ

 البالغية والبصرية برسم الكناية التجريدي. 
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ِةًَواْلَهَمَجِة،"(163( في الخطبة)15)المقولةورد في  .7 َماًفَْوقَُهَماًإلىًًفَُسْبَحاَنًَمْنًأَْدَمَجًقََوائَِمًالذَّرَّ

ًَوَجَعَلًاْلِحَماَمًمّماًًيَْضطَِرَبًَشبٌَح،ِمْنًَخْلِقًاْلِحيتَاِنًَوالْفيِلَِة.ًَوَوأَىًَعلَىًنَْفِسِهًانًالًَّ وَح،ًإاِلَّ أَْولََجًفِيِهًالرُّ

  ."َمْوِعَدهُ،ًَواْلفَنَاَءًَغايَتَهُ.

 فهنا نجد كناية الكناية التي هي كناية  ن الخلق كناية  ن النملة الصغيرة في النص  العلوي الذرةف 

الذبابة صغر الحجم واكتمال الخلق بالرغم من صغرها، والهمجة  ةووجه المشابه ،الوقت نفسهوتشبيه في 

مثال للمشركين، الذين يعجزون  ن ستعمل في القران الكريم لضرب األأُ الصغيرة، فهو اسلوب ا جازي 

 خلق الحشرات الصغيرة فقد خلق الحيوانات الكبيرة الحجم مثل الفيل والحوت بعوضة، وكماخلق 

 جنحة. زاد  ليها األل بنفسها مواصفات الهمجة ب

وهام ويرى الحقيقة نى بمجيء النهار و ندها تتبدد األالفاني، فالشبح يف اإلنسانكناية  ن  (الشبح) 

كمل الخالق الخلق، بانتظام دون الحياة الفانية مع الباقية، فقد أثنائية ل تكرارية يةإيقا كاملة، ك

أي ال يحدث اضطراب بخلق الماديات التي تدخل فيها الروح  كناية  ن الخلق، (ولج)أ .االضطراب

هادم اللذات الموت، الذي غايته إلى  يلعظمة بالخلق مصيرها آكاألجساد، وينتهي النص بأن كل هذه ال

 افناء كل شيء وال يبقى سوى وجهه الكريم.

لفناء معنى أكثر ومعنى الفناء؛ كون ا اإلمام قد فصل بين الحمام بمعنى الموت ن  و ليه نجد أ

ويتجلى بثنائية المادي والروحي، فالفناء سالح ذو حدين مرة يتبين بجانب سلبي الموسوم بالغرق  اً تسا إ

يجابي . ومرة اخرى يتبين بجانب إوهو الفناء المادي هل الشهواتلحياة المادية الفانية، ويتبعها أبمغريات ا

وهو  هلل وحده، بحيث ُينشد الفرد بكل ا ماله رضا الخالقخالص توسم ويتمسك بالعبادة والزهد واإلالذي ي

المسلم الجانبين السلبي  صو رمالفنان ال صو روقد  .)عَلَيهِ السَّالم(اإلمام  ليالفناء الروحي الذي يتمتع به 

 . اإلسالمييجابي بالتصوير واإل
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 رسمًالصورةًالفنيةًبمقوالتًاالمام

 المادي

 سلبي

بمغرياتًالغرقً

 الحياةًالمادية

 اهلًالشهوات

 صورةًفنيةًمادية

 الروحي

 ايجابي

الغرقًبالزهدً

 والتقوىًواالخالص

 اهلًالعبادة

 صورةًفنيةًروحية

 جدليةًالصورتين

 حجاج

 (48شكل)
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   (1)(بكاء المجنون على جثة ليلى( الموسوم)49كما في الشكل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غماء داخل بقى يبكي  ليها حد اإل إذتمثل هذه التصويرة قصة سردية لمجنون ليلى  ند وفاة ليلى، 

بجسمه المليء بالجراح، ويجلس رجل كبير  تعذيبهثار زين بالتكوينات الزخرفية، وتظهر آمالالمسجد 

نصف دائرة  صورةبعد زمني، ويحيط بهما بيفصل بينهما لبالسن يقرأ بكتاب، متقدم  ليهما بالمكان، 

ليفة  لى غير الطبيعة المتعارف  ليها، ويحيط لبوة، شبل، والدب(، تبدو بهيئة أ حيوانات متوحشة)فهد،

 صو رسجد تلة صفراء، يبالمسجد نخيل مكون نصف دائرة ليلتقي النصفان مكونان دائرة كاملة، بعد الم

، تتوسط الخيم ونساءً  ورجاالً  اً ًا خيمصو ر ، مني  ن موقع الحدثُبعد مكاني وزما بعدها مشهد آخر ذا

 خيمة سوداء.
                                                           

 نگااار ر  شاااككاركا  ) .المدرســة العاليـة للشــهيد مطهـري ،ق ق956 ،الفنــان غيــر معـروف، ورقــة مــن خمسـه نظــامى1) )
 ،138۴ تهـــران، تهـــران، معاصـــر هنرهـــاى ومـــوزه معاصـــر تجســـمى هنرهـــاى توســـعه موسســـه ناشـــر اول، چـــا  ،اياااران
 .(169ص

 

 (49شكل)
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المسطحة والمختزلة، التي تفصل بينها البعد  شكالالكناية بدالالت األ صورةنتبين  ن  نستطيع أ

فنية متحركة من حيث الخط والشكل واللون، لتتحقق  صورةب يقاعالمسافي المكاني والزماني، لتصوير اإل

 الكناية  ن الزمن المادي الفاني وهي كناية  ن صفة دار الفناء.

هي كناية  ن  إنم اجسده  ثار الشقوق والجروح التي تمألمع آهزيلة  صورةتمثيل شكل المجنون ب ن  إ

تكون هذه الجروح  ن  ، ومن المحتمل أحمرباللون األ صو رر  نها الم، والتي  ب  ليلى شدة حبه للمتوفاة

 أ( -49. شكل)كناية  ن حبه، فهي جروح وجدانية وليست جسدية مادية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-49شكل) تؤلف كناية  ن قوة حبه لها، لهذا تحيط بهما بنصف دائرة ا الحيوانات المحيطة بهم  أ

، كما  بر  ن حبه بالحيوانات، كون لها منذ زمن الصغر، والشبل كناية  ن حبه ليفةأ صورة، وتبدو بب(

، مثل هذه الحيوانات التي الهيمان في الطرقات، وكأنه بال مأوىإلى  حبه كان جنونيًا، ليصل به الحال

  .تعيش بالبراري بال مأوى

هل بيت ليلى بعد موتها، بداللة الرجل الحزين ة الخيمة السوداء  ن الحزن الذي أصاب أوكناي

 الذي يجلس بواجهة الخيمة ويضم ساقية بيديه.

خلق مم ا  ،تكرارية متقابلة، ومتماثلة صورةبالشكل واللون والخط بالجامع الممثل ب يقاعيتجلى اإل
مع العمودية  فقيةبالتكوينات الزخرفية  لى جانبي خط التنصيف، لينتج التوازن بالخطوط األ التوازن

 والمنحنية.

 

 أ(-49شكل)



                                                                                                  البحث..........................................................................................اجراءات //  لثالفصل الثا
 

 

286 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن البالغية والبصرية بالتصوير السلبي المادي ألهل الشهوات المتمثل بصورة تتقارب الصورتا
مجنون ليلى المتقاربة مع صورة البالغة للفناء المادي، بينما يقابل الجانب اإليجابي المتمثل بالتجريد 

 حجاجية بصور الكناية.  الزخرفي البصري للمسجد جانب الزهد واإلخالص البالغي؛ لتتشكل جدلية
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ب(-49شكل)
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َوَعَدَلًَعلَْيِهْمًفِيًُحْكِمِه،ًُمْستَْشِهٌدًبُِحُدوِثًاأْلَْشيَاِءًَعلَىً("183( في الخطبة)17)المقولةورد في  .8

َهاًإِلَْيِهًِمَنًاْلفَنَاءًِ َعلَىًَدَواِمِه،ًَواِحٌدًاَلًبَِعَدٍد،ًًأََزلِيَّتِِه،ًَوبَِماًَوَسَمَهاًبِِهًِمَنًاْلَعْجِزًَعلَىًقُْدَرتِه،ًَِوبَِماًاْضطَرَّ

 ن  لة في إصدار أحكامه، كما أ، العدل كناية  ن الخالق الذي يتصف بالعدا"َوَدائٌِمًاَلًبِأََمٍد،ًًَوقَائٌِمًالًَبََعَمدًٍ

استعارة يوصف بالعجز أي الضعف وهذا الكون لهذا الكون،  زليأ كل الكون يشهد بوجود خالق قدير قديم

اختص به الخالق، فكل  الضعيف العاجز لعدم قدرته  لى شيءالشخص الذي شبهه ب ن الكونمكنية  

دون  األول بقاءإلى  إيمائيةكناية له  ال ثانٍ هذا الكون سينتهي وجوده ويبيد ويبقى الخالق، فهو واحد 

    تثبيت.إلى  قائم ال يحتاج وفهليس لغاية،  ه خالدبقاؤ فالفناء 

( فالتنين كناية في معركة مع التنين )عَلَيهِ السَّالم(ميراإلمام األ( الموسوم)16ت الكناية في الشكل)صو ر 

تسديد إلى  وثان في الصين، فضربه وفقع  ينه يرميًا  ند  بدة األ بادي اً  ن الكفر؛ كون التنين رمز 

اماكن بالتصويرة  ةضربة قوية لعبادة االوثان، واالنتصار  ليها، بداللة اللون الوردي الذي وضع بأربع

 متناهية.لالية، فعلت من الحركة الدائرية اإيقا تكرارية  صورةب

 

 

 

 

 

 

 

 

تقابل داللة معنى الكلمات البالغية داللة معنى الشكل البصرية، إذ اتفقتا بالتجريد المضموني ليتم 

 الحاقهما بالمعنى المقصود، لتصوير صورة الكناية البالغية والبصرية.

 

ًالمادي

 الكلمةمعنى 

 تجريدًالكلمةًمنًمعناها

تحولًالىًالمعنىً

 المقصودً

 ًصورةًالكنايةًالبالغية

 معنى الشكل

 تجريدًالشكلًمنًمعناه

تحولًالىًالمعنىً

 المقصودً

 صورةًالكنايةًالبصريةً
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ًَمَساِكَنً( "270أ( الوصية)-23)المقولةورد في  .9 اِكِن َماِن،...السَّ ًلِلزَّ ًاْلُمقِرِّ ًاْلفَاِن، ًاْلَوالِِد ِمَن

ًبِاْلِحْكَمِة، ْرهُ ًَونَوِّ ًبِاْليَقِيِن، ِه ًَوقَوِّ َهاَدِة، ًبِالزَّ ًَوأَِمْتهُ ًبِاْلَمْوِعظَِة، ًقَْلبََك ً...أَْحِي ًاْلَمْوِت،ًًاْلَمْوتَى، ًبِِذْكِر ُ ْ َوَذلِّلِّ

ْرهًُبِاْلفَنَاِء، ْنيَا...ًَواْعلَْم:ًأَنََّكًًَوقَرِّ ْرهًُفََجائَِعًالدُّ ْنيَا،ًَولِْلفَنَاِءًاَلًلِْلبَقَاِء،ًَولِْلَمْوِتًًإنّماَوبَصِّ ُخلِْقَتًلِْْلِخَرِةًاَلًلِلدُّ

ًبُْلَغٍة،ًَوطَِريقًٍ ًأَنََّكًفِيًَمنزٍلًقُْلَعٍة،ًَوَداٍر ًلِْلَحيَاِة،ًَو ًاإلىًًاَل ًيَْنُجوًِمْنهًُاْْلِخَرِة،ًَوأَنََّكًطَِريُد ْلَمْوِتًالَِّذيًاَل

  ."َهاِربُه

لموت والرحيل، وما ذكر بهذا النص من الموت والفناء كناية  ن االستعداد لكناية  ن  الفاني ن  إ 

إلى  كناية  ن الموت االرادي الذي يشير "َوأَِمْتهًُ دا " ،الفناء الماديإلى  الذي يشير الالإراديالموت 

؛ جل لى الموت، بغلبة الزمن وقرب األ شرفلد الذي هرم وأالنص وصف الواهنا ورد في  الفناء الروحي،

 ،بترك مغريات الحياة اإلنسانحياء قلب و ليه طلب إ .جلليسكن مع الموتى، فالساكن كناية  ن قرب األ

 )عَلَيهِم السَّلَامُ(هل البيتوأ (وَسَلَّمَصَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله )واحاديث الرسول الكريم القرانكتاب  العالج استماع المو ظة منو 

والعروج للقيم الفاضلة  وامته كناية  ن ترك قوى النفس األمارةفهم المو ظة، فالمو ظة كناية  نهم، 

 ن قوة االيمان الثابت الراسخ، ونوره كناية  ن معرفة  والكمال واتخاذ منحى الزهد، وقوة اليقين كناية

ك ن  ت، المؤدي للفناء الحتمي، فا لم أبتذكيرها بهادم اللذا األمارةالحقيقة والتزام الحكمة، واذالل هذه النفس 

خير ال للممر الموصل لها فالدنيا كناية  ن ممر الوصول فهي الغاية وليست الهدف، ُخلقت للمقر األ

 للحياة الدنيا الفانية هو الموت.يجة الحتمية كون النت

لتعبره ال لتعمره وهي غير صالحة للسكن، فهي مخصوصة فقط للطعام والشراب  الدنيا جسرذًا إ

يشبه الصيد الذي  اإلنسانكناية  ن الخالق الذي ُيفني  "َوأَنََّكًطَِريُدًاْلَمْوتًِ"ونجد هنا خرة، اآلإلى  والعبور

فيصطاده، فال بأمر اهلل سبحانه ن ينتهي زمنه أإلى  الموتملك الذي يطارده  اإلنسانيطارده الصياد 

  (1)(خر للضحاك في جبل دماوندأسير آ( الموسوم)50كما في الشكل) يمكن الهروب منه.

 
                                                           

 ناشــر اول، چــا  ،ايااران نگااار ر  شاااككاركا  ) .قصــر القلعــة ،ق ق833 ،الفنــان غيــر معــروف، شــاهنامه بايســنقرى1) )
 .(52ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى توسعه موسسه
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الموجودة  لى جسمه مع ثار التعذيب تعذيبه حسب آتم   األولشخاص، ة أتضم هذه التصويرة خمس

تأمل وحزن تجاه الضحاك  من كتفيه ثعبانان، وهو ينظر نظرة خرجوي صابع يده اليمنىن من أقطع اصبعي

لتثبيته  لى جدار  قدامه وصدرهاثنان يطرقان المسامير في يديه وأ، و سفلاألإلى  األ لىمائلة من  صورةب

يقوم بالعملية مبتسمًا، خضر الذي يمسك المطرقة ذو الرداء األ نلحظرضية سوداء، كهف بجبل  لى أ

ملية بحضور الضحاك مع يركز ويدقق بالعملية وكأنه يطرق حجر، وتتم الع حمرخر ذو الرداء األبينما اآل

توجيه مركز ، لصو رخر لم يظهره الم، ويظلل للضحاك بالمظلة جندي آن  لى حصانهماوزيره راكبي

 هم في التصويرة.ث األتجاه الحد رؤيةال

الشكلي الزماني والمكاني، بما  يقاعالكناية باإل صو رن من تين متضادتيصو ر تبين هذه التصويرة  

 تي:هو موضح باآل

 (50شكل) 
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 مودية بحركة  صورةسير الذي يظهر بمظهر المسترخي ويقف بصالبة باأل صورةى: في األول

  أ(-50شكل) ساكنة، وهو ينظر نظرة حزن تجاه الضحاك، كناية  ن شجا ته، وثباته  لى  قيدته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دون انفعال هذا ه الحاكم الجالد، يراقب من ن  ة  لى أالضحاك يحمل سوط بيده دالل صورةالثانية: 

  لى حصانه. اً ، وهو يجلس مسترخيوظلمه ، كناية  ن جرمهب(-50شكل) المشهد المؤلم

ن من حيث موقع لزماني والمكاني بتبادلية الصورتيالشكلي ا يقاعن اإليتضح من الصورتي

 .صورةالشخصين بال

 صو رلتهام رأسه، و اوالن إسير، ويحثعبانين يخرجان من كتفي األ صورةالمسلم  صو رالم صو ركما 

رضية سوداء كل هذا كناية  ن موصوف للظلم الذي لحق بهذا  لى أ بي مع سرواله األ بي سير األاأل

 
 أ(-50شكل)

  ب(-50شكل)
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 بوصف اللونجله ائه وطهارته وظلمه من جهة، وقرب أكناية  ن نق بي سير المظلوم، فاللون األاأل

 يمثل لون الكفن من جهة ثانية.   بي األ

 ج(-50شكل القائمين بالتعذيب شكل) صورةوتوضح التصويرة كناية  ن جمود المشا ر ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج(-50شكل)
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  ".َحتَّىًيُْؤَخَذًبَِكظَِمِهًفَيُْلقَىًبِاْلفَضاءًًِ...("366( الحكمة)29)المقولةورد في   .10

الدنيا، مثالها والكاظمين الغيظ، فهو  الكظم كناية  ن الموت، المعبر  ن رحيله بصمت من هذه 

ًاميرً( الموسوم)14البصرية في الشكل) كشكا الكناية باأل صورةوتتبين تعبير تجريدي خالص.  خطُبة

ًفاطمةً)عَلَيهِ السَّالم(المؤمنين ًالسيدة ت هذه النار داخل مثلث وهمي موضح صو ر ، فقد ((الم اهلل عليها)سمن

مثل المثلث، فاتجاههم اتجاه ملكوتي  األ لىب(، كناية  ن موصوف كون اتجاههما نحو -14بالشكل)

متطابقة من حيث  صورةالبقاء، وهي دار إلى  العروج الروحاني الفنائي نحو الخلود صورةلنا  صو ري

ذكرها، والثانية تم   ىاألولن تار صو د النارين، لترتسم المنهج مع المثلثين الوهميين المتعاكسين بين حدو 

 فنية للفناء الروحي. صورة نن تمثالتاصور الفناء، فال دار في الخلود نحو الفنائي الروحاني العروج صورة

خفاء األ ن  كما أ  ن  ة المال، فهذا السرد للحدث يوضح أخرى كناية  ن قلاظهار أحد األيدي وا 

مال الكافي للتقدم للخطبة لكثرة إنفاقه أمواله  لى الفقراء والمساكين واأليتام يكن يملك ال الخاطب لم

 ج(-14رامل. شكل)واأل

 

 

 

 

 

 

 

 
 ج(-14شكل) 
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 ومتماساتالفنية البالغية والبصرية بتوافقات  صورة القات المقاربة بالكناية ما بين ال تتشكل

الزمني بالتصوير  الدالالت الواقعية، ويتوافق التسلسلية مع وتضادات متنو ة، منها تتقابل الدالالت الحس  

 صورةسواٍء، لتضمينها  م اختزال للمفردات البالغية والبصرية  لى حدٍ التجريدي سواء أكان تسطيح أ

الالمتناهي، التبادل ---البقاء، المتناهي---وضدها )الفناء صورةجديدة بينما تُبنى المتضادات بال

من  ملية  معتم،  مودي افقي((، وكل هذا يفعل---البصري)مضيء ي لعناصر التشكيليقا اإل

 فنية وبصرية معاصرة. صورة إلنتاجالتمازجات البالغية مع البصرية بوحدة  ضوية متماسكة البناء؛ 

 صيرورة

 صورة الكناية الفنية بين الزمن والتجريد( 51شكل)

 دالالتًاالشكالًالواقعية

 تجريدًالمفرداتً

 تسطيحًالمفردات

 المفرداتتسطيحً

 اختزالًمفاهيمها

 تسطيحًالمفردات

 تحولهاًإلىًمعانًجديدة

 االيقاعًالمكاني االيقاعًالزمني

ًصورةًالكنايةًالفنية

 البصريةًوالبالغية

 دالالتًاالشكالًالحسية

 انتقالًزمني

 دارًالبقاء دارًالفناء

 معاصرةًصورةًفنية

 الزمنًالالمتناهي الزمنًالمتناهي

 تكثيفًكالمي

 تسلسلًالزوالًالزمني



                                                                                                  البحث..........................................................................................اجراءات //  لثالفصل الثا
 

 

294 

 :التكثيف:ًخامسا ً

ادًِفَاْرتَِحلُواًِمْنَهاًبِأَْحَسِنًَماًبَِحْضَرتُِكْمًِمَنً" (45( الخطبة)2)المقولةنجد بهذا  .1   ."الزَّ

ن يرتحلوا منها بأحسن الزاد، وخير الزاد التقوى، والعمل الصالح، للناس جميعًا بأ اإلرشادالو ظ و  

مفهوم جديد إلى  ، بهذا النص نجد االستعارة المكنية فـ)الزاد( جرد من معنى الطعام ليتحولخرةزاد اآلفهو 

المسلم الذي  صو رخر، كما الممعنى آإلى  ال وهو التقوى، فهو تحول بمضمون هذه المفردة من معنىأ

 التجريد الخالص بالزخرفة.إلى  تجريدية وصوالً إلى  الواقعية شكاليحول األ

ومكان بصيرورة ديالكتيكية  مثل صالح لكل زمانإلى  فهذا النص يحوي معنى مكثف دالليًا ُيفضي

مام بعدة معاٍن، ففي كل مرة يتجدد اإل)الزاد( فقد ورد بمقوالت أم ا  ية ذات بعدين زماني ومكاني.إيقا 

ُيفهم من سياق النص المتداول بين الناس المنطلق  اً المعنى ويكتسب الحداثة، والمعاصرة بوصفه مصطلح

فنية متنو ة الصياغات، فهو مصطلح ُيفهم من احاطته بجملة من  صورةمن الباث نحو المخاطب، ب

ية مع بنائية كل نص، يقا بمضامين متوافقة الحركة اإل جديدة محملة الكلمات؛ ليتجلى في كل مرة بحلة

ادًِ" للفناء الروحي مثل صورةرة يرسم كفم  صورةومرة يرسم ك ،"فَاْرتَِحلُواًِمْنَهاًبِأَْحَسِنًَماًبَِحْضَرتُِكْمًِمَنًالزَّ

ادًِللفناء المادي مثل "   ".َوُعُمٍرًيَْفنَىًفِيَهاًفَنَاَءًالزَّ

ى، األولالفنية  صورةتجريدية كما في ال رؤيةاذًا هذا المصطلح من المفاهيم التي وضعت بمركز 

 .الفنية الثانية صورةوواقعية كما في ال

 مرة بالجزء، وكاالتي: الفنية صورةبينما تجلى التكثيف بال

لون سروال حيث  (كيخسرو افراسباب مأساة االنتقام الدموي لسياوش( الموسوم)22شكل) .1

يعبر ، كما  داء من جهة ثانيةوالسقوط بيد األ ،المعبر  ن االستالم من جهة بي باللون األ الضحية

ن التكثيف يعبر   إنم ا، بي الفنية الواحدة للون األ صورة ن الكفن من جهة ثالثة، أي تعدد القراءات لل

خر أسير آ(الموسوم)50، والشيء نفسه مع الشكل)التصويرةالكالمي للون واحد، لشخص واحد، ضمن 

 .سيرلأل بي (، بلون السروال األللضحاك في جبل دماوند
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نبياء والموالين، حيث تعدد قراءاتها، مرة ( بالنار المحيطة برؤوس األ1،3،5،7،9،11،14كل)ش .2

نها  المة اإليمان، ومرة نرى أإلى  النور، أي من الكفرإلى  خراج الناس من الظلماتها  المة إن  نرى أ

ها تعبر  لى ن  ء درب المؤمنين، ومرة ثالثة نرى أنبياء والموالين كالشمعة المضيئة التي تضياأل ن   لى أ

 بصرية مكثفة دالليًا. صورةالنار ستكون بردًا وسالمًا  لى من يتبعهم، ويؤمن باهلل، فهي  ن  أ

 البصرية ككل، وكاالتي: صورةخرى تجلى التكثيف بالومرة أ

يحتوي معنى ( )سالم اهلل عليها(من السيدة فاطمة )عَلَيهِ السَّالم(مير المؤمنينالموسوم)خطُبة ا( 14الشكل) .1

 ن  أ نلحظ، فباإليماءات الشكلية األلواندالليًا، يتحسسها القارئ من خالل االيماءات و  اً مكثف اً سردي اً بصري

 صو رخفى المبينما أة داللية  لى بدء الحديث، يديه،  الم ىحدإبي هو من بدأ بموضوع الخطبة بمد الن

نفاقه كل ما يملك  لى الخاطب من  مهر ابنته، نظرًا إلِ  ه،  المة  لى  دم تمكنخرى بردائاليد األ

هم في خصيات الثالث األالتكثيف ايضًا بلون التمر، للتعبير  ن العمر الزمني للش نلحظالفقراء، بينما 

 التصويرة.

معنى مكثف دالليًا من  نلحظ، في معركة مع التنين( السَّالم()عَلَيهِ مير( الموسوم)اإلمام األ16الشكل) .2

 سالم كله للشرك كله، التي ذكرته الباحثة ضمن التحليل.لون والشكل، لتجسيد  بارة ظهر اإلحيث ال
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ً

ً

ً

ً

 

 ( المعنى المكثف بالغيا  52شكل)

 البالغيًالتكثيـــف

 تحولًوتجددًبالمعنىً مصطلحًمتداول

 الكلمة()حسبًموقعً

 توافقًالمضمونًمعًالنص

 فناءًروحي فناءًمادي

 مركزًرؤياًتجريدية مركزًرؤياًواقعية

 المؤول

 جدلــــــية رسمًصورةًفنيةًًتجريدية رسمًصورةًفنيةًًواقعية

 جدلــــــية

 تعددًالقراءات

 صيرورةًزمانيةًومكانية
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 توضيحه:تم   البالغية والبصرية حسب ما صورة( يوضح التقاربات ما بين ال53والشكل)

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 

 ( المقاربات االتية:53بالشكل)نجد 

البالغية والبصرية باتجاهين لكل منهما: فالبالغية تعتمد  صورةتنطوي المقاربات بين طيات ال .1
ها ن  ألالكلمة فتتقارب مع التجريد الجزئي البصري بـ)الشكل، اللون، الخط(؛ أم ا  التجريد بالكلمة والمعنى،

 م بصريًا.أكان بالغيًا أء المعبرة  ن المعنى المكثف سوا االداة تعدُ 

 يصرالبًالتكثيـــف

تعددًالقراءاتًالدالليةً

 للصورًالفنيةً

 مفهومًتجريدي

جزئيًبالشكلًواللونً

 والخط

 بصريتجريدً

كليًباإليماءاتً

 مضمونالو

صورًالتجريدً

 الخالصًالزخرفة

 ايقــاع

 مكانية زمانية

صورةًفنيةًمعاصرةًلكلً

 زمانًومكان

 البالغيًالتكثيـــف

 مفهومًتجريدي

 بالكلمة

 تجريدًبالغي

 معنىبال

صورًإبداليهً

 للمعنىًالجديد

 صيرورة

 مكانية زمانية

صورةًفنيةًمعاصرةًلكلً

 زمانًومكان

صورًفنيةًمكثفةً

 دالليا ً

 ( 53شكل)
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الفنية المكثفة بالغيًا مع التجريد الكلي للتصويرة باإليماءات  صورةيحدث التماس ما بين معنى ال .2
 والمضمون.

بالكلمة والمعنى المقارب لمفهوم التجريد البصري، إذ  اً بالغي اً تجريدي اً ان التكثيف يحمل مفهوم .3
ة البصرية، اإلسالميالتجريد الخالص للزخرفة  صورةالبالغية االبدالية للمعنى الجديد مع  صورةتتقارب ال

الفنية البالغية المكثفة دالليًا مع تعدد القراءات الداللية  صورةبينما تتفق بالمفهوم وتختلف بالصياغة ال
 الفنية البصرية. صورةللـ)الشكل، اللون، الخط، والحركة( المشكلة لل

بي بن أ اإلمام  ليم يحدث صيرورة زمانية ومكانية بالنصوص البالغية لمقوالت مما تقد .4
فنية معاصرة لكل زمان  صورةالزماني والمكاني البصري؛ لُينتجان  يقاعتتفق مع اإلو  )عَلَيهِ السَّالم(طالب

 ومكان.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 :)زمانية، ومكانية(الصيرورة:ًسادسا ً

ُمفَاِرقُُكمًًْباألمسأَنَاً" (466كالمه)( من 22مقولة)ال هصلح هذت  ،"َصاِحبُُكْم،ًَواْليَْوَمًِعْبَرةًٌلَُكْم،ًَوَغداً 
كنص مكثف بالغيًا صالح لكل زمان ومكان، يعمل  مل المثل السائر بين الناس بصيرورة حركية 

 ديالكتيكية.

زمنة ة أالفناء المرتسمة بثالث صورةمن خالل التنقل التدريجي بالزمن ل اإلرشادالعظة و إلى  إشارة
قدامه دون إالمتمثلة بالماضي  دباره بالحروب، والحاضر  ظة لكم كان صاحبهم الذي يعرفون شجا ته وا 

منية الموت تلقفته،  ن   أال  مًا  ن شجا ته واستحالة هزيمته، إتعبير مجازي  ن اال تبار بما حصل له رغ
التام للزمن المادي المحدد له، وهنا نجد التأكيد  لى دورة  ثم يصل للزمن الثالث الذي حدث فيه الفناء

، فال بقاء دون الفناء، وال حياة دون الموت، فهذه الثنائيات في دوامة الحياة الدنيا بصيرورة ال نهائية
كيخسرو افراسباب مأساة االنتقام )( الموسوم22كما في الشكل) مستمرة المتناهية حتى ينتهي العالم.

ن من طير كوينات الزخرفية النباتية مع اثني رش مزين بأجل الت صو رالذي ي (اوشالدموي لسي
فنية بصيرورة  صورةالمسلم  صو رلنا الم صو رالطاووس، كل هذا والعرش فارغ بال شخص يتربع  ليه، لي

 فنية، نذكر منها: صو رال متناهية بعدة 

 جل العرش. فريق يقتل الفريق الذي قبله من أ ى: كلاألول صورةال 

 صورةتبدل الحكام بصيرورة ال متناهية وهي ال صو ر دم جلوس شخص  ليه ي ن  الثانية: إ صورةال
 الظاهرة.

تغطية العرش بقماش داللة  لى حماية الجيش لراكب هذا العرش المتحول من  ن  الثالثة: إ صورةال
 صورةالجيش ال ينتقم ألجل نفسه، بل ينتقم لراكب العرش وهي ال ن  آخر، وبمعنى آخر أإلى  شخص

 المضمرة.

زخرفة وتزيين العرش باللون الذهبي، وطيري الطاووس وكأنه طائر في الهواء،  ن  الرابعة: إ صورةال
ي الفضاء رغم هذا العرش غرار جميل مثل الطاووس، وخداع، فالطاووس ال يطير ف ن  يدل  لى أ إنم ا

الجنة، بل إلى  مال سلطته الجمالية المزخرفة الفانية، وكذلك العرش ال يصل بالفردغاية آ جماله وهي
الموت المحتم كما في التصويرة، فهو خداع، وهي كناية  ن الدنيا الفانية التي تغره ثم إلى  يؤدي به

 الجحيم.إلى  سر ان ما تغدر به وتردي به
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ش بالخطوط المائلة، مع اسناده بمسندين مائلين ايلين الخامسة: تأطير القماش الُمغطي للعر  صورةال
 هو استعارة مكنية  ن  دم الثبات والسقوط من هذا العرش لتحوله من شخص إنم اللسقوط بأي لحظة، 

 خر بسفك دماء صاحبها.آإلى 

د اغتراره به؛ ولهذا قتله بعتم   الضحية المقتول هو صاحب هذا العرش، وقد ن  السادسة: إ صورةال
 فارغًا.  بقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

صورةًتزيينًباللونً

الذهبيًوزخرفةًالعرشً

 صورةًاالغترارًوالخداع

 ( 54شكل)

 التسلسلًالزمانيًللفناءًالمادي

 حاضر

 البالغيًالصيرورة

صورةً

 الشجاعة

 ماضي

 صورةًمثلًللتوجيهًواالرشاد

 مستقبل

 صورةًدوامةًالحياة

 رسمًصورةًالثنائياتًالمتضادة

صورةًفنيةًمعاصرةًلكلً

 زمانًومكان

صورةً

 موعظة

صورةً

 الموت

 صيرورةًالمتناهية

حياةًًًًًًًموتًًًًًًًًًًً

 بقاءًًًًًًفناء

 التسلسلًالزمانيًللفناءًالمادي

 حاضر

 يصرالبًااليقاع

صورةً

 القتل

 ماضي

 صورةًمثلًللتوجيهًواالرشاد

 مستقبل

صورةًتبدلًالحكمً

بالخطوطًالمائلةًداللةً

 علىًصورةًالموت

 رسمًصورةًالثنائياتًالمتضادة

صورةًفنيةًمعاصرةًلكلً

 زمانًومكان

صورةً

االستعدادً

 للقتل

تركًفجوةً

 القتلًالثاني

 ايقاعًالمتناهي

حياةًًًًًًًموتًًًًًًًًًًً

 بقاءًًًًًًفناء
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 يقاعلإلالفنية  صورةالفنية للصيرورة البالغية ذات البعد الزماني والمكاني مع ال صورةتترادف ال

في)الماضي، الحاضر،  البصري للشكل واللون المتبا د زمانيًا ومكانيًا، لتنقل لنا المسافات الزمانية

لبالغي تمثلت ية بالماضي اصو ر ماكن، لُينتج لنا ثالث بؤر زماني وقع بمكان أو بعدة أ والمستقبل( لحدث

ماكن وازمنة مختلفة التي تتقابل مع بؤرة بصرية ماضية في  دة أ )عَلَيهِ السَّالم( لي لإلمامالشجا ة  صورة

الثانية  صورةالمنتمين لفرقته بداللة الللقائد كتعبير داللي مكثف  ن قتل كل  القتل صورةوهي  اال واحدةٍ 

)عَلَيهِ اإلمام  ليالمو ظة الحاضرة لضرب  صورةاالستعداد للقتل وهي تتقارب مع  صورةالحاضرة وهي 

المستقبلية البالغية صوت يقين الموت الذي لم يحدث بعد لهذا تقاربت  صورة لى هامته، لتتجلى بال السَّالم(

 المسلم ليملئها المتلقي باستكمال قتل الثاني. صو رمع ترك فجوة من قبل الم

الثنائيات المتضادة بمقاربتها مع  صورةلى ما تقدم تتجلى الصيرورة الالمتناهية برسم وبناًء  

بـ)الخط،  صورةالثنائية المتضادة )الحياة والموت، البقاء والفناء( الم صورةالالمتناهي برسم ال يقاعاإل

، وباستعمال الصيرورة التي ُتعد تابعة من توابع التكثيف اإلسالميالشكل، اللون، الحركة( في التصوير 

 .اإلرشاددت وظيفة التوجيه و ية معاصرة لكل زمان ومكان كونها أفن صورةالكالمي؛ إلنتاج 
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 :االستباقًواالسترجاع:ًسابعا ً

ًَواَلًًاْختَِراما ،ًاْلَمنِيَّة ًًت ْقلِعً ًاَلًًالسَّلَِف،ًيَعْقبًًِاْلَخلَفً ًَوكَذلِكًَ ("81)من كالمه( 5)مقولةورد في ال .1

،ًيَْحتَذ ونًًَاْجتَِراما ،ًاْلبَاق ونًًَيَْرَعِوي ونًًَِمثَاال  ًًأَْرَساال ،ًَويَْمض  ًفََهلًْ.اْلفَنَاءًًَِوَصيُّورًًِااِلْنتَِهاِء،ًَغايَةًِإلى ..ً

ًًبََضاَضِةًالشَّبَابًًِأَْهلً ًيَْنتَِظرً  ةًًًِاْلَهَرِم،ًَحَوانِيًَإالا حَّ ًَغَضاَرِةًالصِّ ًًَوأَْهل  ِةًاْلبَقَاءًًِ،نََواِزَلًالسَّقَمًِإالا دَّ ًم  ًإًَوأَْهل  الا

ًاْلفَنَاءًِ يَالًًِ،آِونَةَ ًق ْرِبًالزِّ وِفًً،َمَع ًاْلقَلَقًًِ،اإلنتقالَوأ ز  ًاْلَمَضضًًِ،َوَعلَِز َصِصًاْلَجَرضًًِ،َوأَلَِم ً،ًَوتَلَفُّتًَِوغ 

ةًًَِواالَْقِربَاِء،ًاْلَحفََدِة،ًبِن ْصَرةًًِااِلْستَِغاثَةًِ  " َواْلق َرنَاِء.ًَوااْلِعزَّ

سالف، وصورة فنية استباقية لألن للفناء المادي، صورة فنية استرجاعية صورتي ماماإلهنا رسم لنا 

هما بالماديات حد الغرق بهذه الشهوات فنائإلى  ن تصالنا ينتهي إليه أمرهم، وكال الصورتيبناء وملأل

فعل للة استبدالهم السعادة الحقيقية الباقية بالسعادة المؤقتة الفانية، بتكرار النتيجإلى  دىمّما أ الفانية،

هم في ترسيخ وتأدية بين الصورتين في ذهن المتلقي تس زمني ومكاني ما إيقاع، وهنا يحصل هنفس

 خذ العبرة والموعظة من تكرار الصورة لفوجين من الناس.    هامية والتأثيرية لدى المتلقي، لأ فالوظيفة اإل

االنتظار للتحوالت بدرجات الفناء قوله والقرناء( استعار المنشئ كلمة إلى  ومن قوله)فهل ينتظر

اء والكبر، وماذا ينتظر ننحادي التام، فماذا ينتظر الشباب؟ إاّل الشيخوخة والالفناء المإلى  المادي وصوالا 

، الالإراديه بحتمية الموت ئانتهاإاّل  لهم زمن قليل؟ السقم والمرض، وماذا ينتظر من بقيإاّل  الصحاء؟

الحياة الباقية، وما يعانيه المحتضر من هلع اإلنتقال إلى فمع قرب الفراق لهذه الدنيا الفانية، وقرب 

وابتالع الريق بهم وحزن، وتلفته طلباا لالستغاثة للحفدة واالقرباء، من شدة مصارعته للحظات االحتضار، 

 ومصارعة الموت.

إلى  ، ليصلمع االستعارات والكنايات ات الحسيةكلمة االنتظار مع هذه الشبيه مامفقد استعار اإل 

ده، والموت حتمي ال مفر منه، أي خالص بعبادة اهلل وتوحيمن دون اإلنتيجة حتمية، ما فائدة االنتظار 

بقاء زمن محدد إلى  المنشئ صور لنا الفناء بصورتين: صورة بالغية لدرجات الفناء المتناقص، وصوالا  نّ إ

التام بعد انتهاء مراحل عمره الزمني المادي التناهي،  قليل، وحتمية فنائه. وصورة بالغية للفناء المادي

 خروي الباقي. الزمن الالمتناهي اآلإلى  ووصوله
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مام صورة االستباق من حركة المخلص المتقدمة نحو ال (3يتضح االستباق واالسترجاع  بالشكل)

نما ترتسم الصورة الفنية الزماني والمكاني عن صورة االسترجاع الزماني والمكاني لبقية جيش المسلمين، بي

شخاص في ة أالحركية مع ثبات الزمان والمكان ليهود خيبر، مع تصوير صورة استرجاعية تمثيلية لثالث

توحي  الولىب(، كداللة استرجاعية تتوسم صورتين فنيتين: -3الجهة اليمنى العليا من التصويرة شكل)

 ألوانالشكل والحركة، فبيهية بصرية من حيث اللون و الذين لم يشتركوا بالحرب بداللة تشن و المسلمهم بأنّ 

 هانفس، بنفسجي، سمائي(، ومن حيث الشكل فلهم السحنة أصفرمالبسهم براقة ومبهجة مثل)برتقالي، 

تماثل العمامة التي يرتدونها  نلحظية زمنية ومكانية، كما إيقاعبالوجوه والمالمح نفسها بصورة فنية تكرارية 

سالمية القريبة من موقع المعركة وحضروا ن القبائل اإلهم منّ المسلمين، والثانية توحي بأة جيش مع عمام

 من بعيد. المعركة  لمشاهدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب(-3شكل)
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ًاليتيم( الموسوم9نجد الصورة الفنية للمذنبين كما في الشكل) .2 ًبمال ًالعابثين ترتسم  ()عقوبة

اتجاه وجوههم باتجاه متحرك على خط دائري وعكس اتجاه  نلحظو وكأنهم يعيشون في دوامة ال متناهية 

عقارب الساعة، وكأن المصور يستوحي حركة الساعة الالمتناهية للزمن الذي قضاه بالدنيا الفانية؛ لترتسم 

لدى المتلقي الحركة العكسية لحساب المذنب على ما قدمت يداه بالزمن الماضي وهي صورة استباقية 

 وهو تشبيه ايحائي مركب حسي عقلي.صورة استرجاعية حدثت بالزمن المادي الفاني  باقية مبنية على

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيخسرو افراسباب مأساة االنتقام الموسوم)( 22كما تم تصوير صورة االستباق الزمني بالشكل) .3
يحصل،  مّما منفذي االنتقام بمالمح سعيدة، بينما مثل الضحايا بمالمح تعجبية (الدموي لسياوش

 فبالمس كانوا الجالدين، واليوم ضحايا، لترتسم صورة فنية لالسترجاع الزمني بالزمن الحالي للحدث. 
يمنح النص الذي (،ًيشرف على بناء السفينة (السَّالم عَلَيهِ)النبي نوح( الموسوم)24كما في الشكل) .4
فأصحاب النبي يعملون بجد ونشاط صورة استعارية استباقية،  ،والشكلي المضموني يهجانبفي البصري 

يمنح النص البصري صورة فنية زمنية استباقية للحدث، وتمثل صورة المعجزة  مّما دون توقف،من 
كمالها بالزمن ضاعف من نشاطهم لسرعة إ مّما عينهم،روضة بمخيلتهم أمام أاالستباقية، المعوالعذاب 

 المحدد للعذاب القادم في المستقبل.

 

 (ب-9شكل)

حركة دائرية عكس 

 عقارب الساعة

عودة الزمن بصورة 

 استرجاعية

صورة فنية بصرية 

 استباقية

لمن يأكل اموال 

 اليتيم
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 اآلتي: (55)وكما في الشكل
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 النصوصًاالستباقيةًواالسترجاعيةً

 صورةًفنيةًاسترجاعية صورةًفنيةًاستباقيةً

 غرقًبصورةًالفناءًالمادي

يً
اد
لم
ًا
ن
زم
ًال
ص

اق
تن

 

يً
اد
لم
ًا
ن
زم
ال
صً

اق
تن

 

 سعادةًفانيةً
 سعادةًفانيةً

 تكرارًمضمونيً

صيرورةًوايقاعًزمانيً

 ومكانيًمضموني

 الوعظًواالرشاد

 بحتميةًالموت

 داللةًايحائيةًغائبةً

 للصورةًالفنيةًالروحية

 (55شكل)
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المادي، صورة فنية  ن للفناءيصورت رسم (السَّالم عَلَيهِ)االمام علي ان (55بالشكل) تقدم مّما يتضح

فعل ونتيجة، وهنا تكرار و ، ، أي تصوير فعل ونتيجةبناءف، وصورة فنية استباقية لألسالاسترجاعية لأل

هم في ترسيخ العبرة والموعظة من المتلقي تسما بين الصورتين في ذهن  ةومكاني ةنيازم صيرورةحصل ت

مام من حركة المخلص المتقدمة نحو ال (3الشكل)تقارب هذه المقولة مع وت ،الفعل والنتيجةصورة تكرار 

الستباق الزماني والمكاني عن صورة االسترجاع الزماني والمكاني لبقية جيش المسلمين، بوصفها صورة ل

المختلفة ية بالشكل واللون يقاعبالحركة اإل بصورتي االستباق واالسترجاعالصورة الفنية الحركية  ّم رسمتيل

 حركة الساعة الالمتناهية للزمن الذي قضاهب( ب-9بينما تقاربت مع الشكل) .المسافة زمانياا ومكانياا 

تراجعية من الزمن عكسية ا الفانية؛ لترتسم لدى المتلقي صورة فنية بصرية لحركة بالدني المذنبون

بوصفها  لزمن المستقبلي الباقيبانتيجة لتصوير الماضي الزمن االسترجاعي إلى  االستباقي المستقبلي

 سودرضية باللون الضيح الصورة االستباقية بتلوين ال، وتم تو الماضيبالزمن  صورة استباقية لفعل تم

 . لتوضيح نتيجة الصورة المستقبلية الظلماء بسبب فعالهم

بينما تمثلت صورت االسترجاع بالتصوير االسالمي من خالل تصوير الحالة الوجدانية بمالمح 
يحصل،  مّما االنتقام بمالمح سعيدة، بينما مثل الضحايا بمالمح تعجبيةمنفذو شخوصه فقد صور 

مع  للحدثفبالمس كانوا الجالدين، واليوم ضحايا، لترتسم صورة فنية لالسترجاع الزمني بالزمن الحالي 
 ( 22كما في الشكل). بوصفها صورة الكفن واالستسالم للموت المحتم بيضاالستعانة باللون ال

 وية الحركية بالخط والشكل واللونالحيالنص البصري  منحت صورتي االستباق واالسترجاع
 ليساهم ذلك، والغائبة عن التصويرةبمخيلتهم  الحاضرة النتظار المعجزة والعذاب صورة استباقية لتمثيل

ية على جانبي ووسط التصويرة على إيقاعالحركة من خالل نشر الشخوص بصورة  سرعة ةضاعفبم
ً(24كما في الشكل) .أعالهاإلى  التصويرةأسفل خطوط افقية منتشرة بصورة تصاعدية من 

ً

ً

ً

ً

ً
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  :التبئيرً:ثامنا ً

 ،لتالفي التكرار واحدة وتوضيحها مرة ،رسم جدول للتبئير بالنصوصإلى  عمدت الباحثة
 وكاآلتي:

ًيــــــرــالتبـــــئًت

ًبالمعنىًبالكلمة

 صورة مدح، وبيان فضائله القرآن  .1
 منها / للذم والتنفيرية لالنسانصورة تحذير  الدنيا  .2
 صورة تحذير/ ذكر لفناء والموت للذم والتنفير الدنيا  .3
 للذم والتنفيرصورة تحذير/ ذكر لفناء والموت  الدنيا مضمرة غير معلنة  .4
 صورة وعظ وارشاد   .5
 صورة وعظ وارشاد حضور الدنيا وغياب االخرة  .6
 صورة تحذير/ وعظ وارشاد   .7
 صورة وعظ وارشاد التقوى  .8
 صورة وعظ وارشاد فناء الدنيا  .9

 صورة تحذير/ وعظ وارشاد   .11
 

الذي لم ُيذكر بالخطبة نسان، اإلإ  همالحدث ال سلط الضوء علىلي تهمقوالمام التبئير باستعمل اإل
 ية بيانية. إيقاعه ُيفهم من سياق الكالم؛ لُيفعل مفهوم السيادة بصورة نّ أإاّل  بشكل صريح،

ها على بناؤ  تم   انه (كيخسرو افراسباب مأساة االنتقام الدموي لسياوشالموسومة) بالتصويرة نلحظ

وهي ال أ ، ج(-22رئيسة ومركزية شكل)شبكة تحتية من دائرتين متقاطعتين في وسط التصويرة على بؤرة 

ه المصور بلون ذهبي ومزين بتكوينات زخرفية نباتية مع طيري ساس االنتقام والقتل، والذي صور  العرش أ

بقماش مخطط بخطوط مائلة، داللة الطاووس فاتح جناحيه، كما عمد المصور على تغطية العرش 

 د(-22حد الحكام. شكل)يحائية بعدم دوامه لإ
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نبي  نّ من المعروف أ (يشرف على بناء السفينة (السَّالم عَلَيهِ)النبي نوح( الموسوم)24كما في الشكل)

هذه التصويرة مع عنوانها الموسوم)النبي  نّ أإاّل  صحابهالسفينة مع أ، هو الذي بنى (السَّالم عَلَيهِ)اهلل نوح

، يعمل على تمركز رؤية الناظر على شخصه، لتبئير النص (يشرف على بناء السفينة (السَّالم عَلَيهِ)نوح

كبر المصوبة سة للعمل على شكل رمزي لعالمة الالصوري بهذه البؤرة بالذات، كما قام برسم شبكة مؤس

كبر هو الذي الخالق ال نّ نحو السماء كداللة استعارية على أمن جهة، والموجهة  (السَّالم عَلَيهِ)نحو النبي نوح

 نقاذ من جهة ثانية.الذي يمتلك معجزة بناء سفينة اإل بعث هذا المخلوق

وضع طرفي الحدث بوسط دائرة  نّ ، إ((السَّالم عَلَيهِ)معجزات النبي موسىالموسوم)( 26كما في الشكل) 

يمان باهلل بالتصويرة، وهي مواجهة جانبي اإل ، هي عملية تبئير للحدث الرئيسمؤسسة للشبكة التحتية

التصويرة استعارة مكنية عن قعر النار التي سيحترق بها السحرة  أسفلوالكفر باهلل، وضع المصور السحرة 

  

 د(-22شكل) ج(-22شكل)
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نتيجة وقوفهم بوجه الحق الثابت كالرض التي يقف عليها بثبات نبي اهلل، مقابل وقوفهم على ارض 

 التهلكة.إلى  ستؤدي بهم الباطل الرخوة والمنزلقة التي

ر جعل المصو   نّ (، نرى أظهور الثعبان على جانبي الضحاك( الموسوم)38كما في الشكل)

هي عملية تبئير لشخصه، تعمل ضمن وحدة عضوية أنّما ضحاك داخل مستطيل وسط التصويرة، ال

بارزة، تضم تكوينات زخرفية تجريدية لسائر التصويرة وذلك بتقسيم التصويرة بخطوط عمودية وافقية 

 ج(-38شكل) .الم سيجرد منه فهو زخرف مادي فان  هندسية، فكل ما يحيط بهذا الرجل الظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( فهو في عملية تنقلية مير النمر يقتل فتاة الحليباأل( الموسوم)44ا مركز الرؤية في الشكل)مّ أ

 13خط عمودي على يمين الباب و 13بصري، مع رسم يخلق عملية توازن  مّما بصرية ما بين المرأتين،

الخط والشكل واللون، ووسط هذه العمدة رسمت خط عمودي على يسار الباب، بصورة تكرارية متوازنة ب

 ج(-38شكل) 



 
  البحث.........................................................................................اجراءات //  لثالفصل الثا

 

310 

مل بالحياة، والثاني مظلم يمثل حتمية الموت واليأس من الحياة، مضيء يمثل ال ولباب بجانبين ال

 ن كناية عن موصوف.  تير والصو 

ليط الضوء تم تصوير شجرتين مزهرتين على جانبي المرأة المستلقية بصورة نصف دائرة، لتس كما

هم في التصويرة، كناية عن غدر ، ثم الواقفة ثانياا، فهي عملية تبئير للحدث الوالا على المرأة المستلقية أ

 براقة.  ألوانالدنيا بالمرأة رغم تزيينها بمالبس غالية وذات 

في وسط ( بكاء المجنون على جثة ليلى( الموسوم)49في الشكل)هم الشخصيات الوضع  نّ إ

نظر المتلقي لبؤرة محددة بالتصويرة،  هي عملية شدّ طار سميك من ثالث جهات، و مؤطر بإ مربع زخرفي

فهامية، ووجدانية نفسية، وظف كوسيلة تكميلية إأنّما ، كون جميع ما في التصويرة، رؤيةلتعامل كمركز 

 المضمونيحتوى موحد ومتماسك التكوين التصميمي، لتشكالت صورة فنية بصرية متعددة الجانب لم

 والمادي.
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 :الجناس:ًتاسعا ً

 حصت الباحثة ورود الجناس بالنصوص، ثم وثقتها بالجدول االتي:  أ

 الجناس ت
 اشتقاقي تام ناقص

 ، عأمإيق   ----أأنإيق   1
 غرائبه---عجائبه

  وال---- وال----ال

يرأانأهأا----ُسك انأهأا 3     ،جإ
  ،اْجتإرأاماا ----اْختإرأاماا  5

ثأاالا   ،أأْرسأاالا  ----مإ
ْنتإهأاءإ   ،اْلفأنأاءإ  ----االإ
يأالإ   اإلنتقال ----الز 

  

ْسرأةُ  ----اْلمأْوتإ  سأْكرأةُ  7  اْلفأْوتإ  حأ
 ُهمْ ألوان ----أأْطرأاُفُهمْ 
قإهإ  ْنطإ رإهإ ---مأ ْقلإهإ ---بإُأُذنإهإ ---بإبأصأ عأ
 دأْهرأُه،---ُعْمرأهُ ---ُلب هإ  ---

رأانإ   الن يرأانإ  ---اْلقأطإ

فإيمأ  ----فإيمأ    وأ

 ُغُرور   ----غأر ارأة     8
 فأان   ----فأانإيأة  

 فأنأاءأ  ---يأْفنأى   9
عُ   اْنقإطأاعأ  ---تأْنقأطإ

يأر   ،وأعأنأاء   ،فأنأاء   11 بأر   ،وأغإ    اْلفأنأاءإ  ---وأعإ
ائإُبهُ  ---غأرأائإُبهُ  12    عأجأ
زإمأة   13  دأائإمأة   ---الأ

 اْلبأقأاءإ  ---اْلَفَناء  
  اهللأ  اهللأ  اهللإ!
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يرإ   بأالمس ْيرإ  ---اْلمأسإ
ْنكأ  14  .ُدونأكأ  ---عأ

 .مأدأُدهُ  ---عأدأُدهُ 

  

ْبراأئيلأ  16 يكأائإيلأ ---جأ   مإ

يأاشأ   اْلمأعأاشأ  ---الر 

تإهإ  ---وأأأْظلأمأ  اهللإ  --- اهللإ   بإُظْلمأ
 ُمْدبإراا  --- أأْدبأرأ 

   بأعأمأد   ---بإأأمأد   17

هأا 18 هأا---اْبتإدأاعإ   إإْنشأائإهأا---إإْنشأائإهأا إإْفنأائإهأا---اْختإرأاعإ

كثر من التام واالشتقاقي، للجناس الناقص أ (السَّالم عَلَيهِ)مام عليمن الجدول اعاله يتضح استعمال اإل
التكرار الناقص للكلمات يولد دالالت تجريدية بالنصوص تعتمد  نّ ما يدل على مقدرة بالغية عالية، إوهذا 

 مّما بتغيير بعض الحروف، وتكرار البقية،على التأويل، وذكاء وفطنة المتلقي، أي اختزال هذه المفردات 
ل الحروف المتباعدة المسافة المكانية والزمانية، فأحياناا يكرر المعنى بصورة بشك يقاعيفعل عملية اإل

، ية تتعلق بذهن المستمع لزمن طويلإيقاعفهامية معاني بذهن المتلقي لتؤدي وظيفة إقصدية، لترسيخ ال
فمرات تكون ، دون اتمام الشكلمن ، بتكرار جزئي بالخط واللون وتختلف الكلمة بصورة فنية ناقصة

ْنتإهأاءإ مثال) المعنى (، ومرات متباينةاْلبأقأاءإ  ---اْلَفَناء  )مثالالمعنى الكلمات متضادة   سأْكرأةُ  ،اْلفأنأاءإ  ---االإ
ْسرأةُ  ---اْلمأْوتإ  ،  حأ قد يحدث تطابق بالكلمة والمعنى مثال الجناس التام أو  مأدأُدُه(، ---عأدأُدهُ اْلفأْوتإ

 االشتقاقي فيتطابق بالمعنى، ويختلف بعدد الحروف، مثال الكلمات االشتقاقية بالجدول.بالجدول. اما 

وأخرى نفسية ذات طابع موسيقي بقصد قرع االسماع  ،لفاظ قيمة معنويةيوفر التكرار في الوعليه 
 تكرارإلى  قولمال حاجة فإنّ  .، وترسيخ المعنى المطلوب بذاكرتهواثارة االذهان لجذب المتلقي والتأثير فيه

  .، ولغايات زخرفية جماليةالمعنى على والتأكيد للتنغيم فيه، الواحد الحرف

 للصورة فوتوغرافي انتاج إعادة خالل من البصري الميدان في التكرار على الحصول يمكن ولهذا
 .الواحدة الفنية اللوحة في متشابهة كثيرة صور حضور خالل من كثيرة حياناا أ تتحقق بل ال ذاتها، الفنية

 بين مباشرة صلة فال الواقع، عالم في الموجود الشيء والمرجع لألشياء، الذهني التصور هي الفكرة نّ إ
 بقدرتنا يتعلق المعنى نّ إ ويعني الذهني، التصور طريق عن تكون بل ،(والمرجع الدليل) والواقع اللسان
 .ذاكرتنا في المخزونة للصور استحضار بذلك وهو والمدلول الدال بين الربط على
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 (1)(معركة رستم مع خان الصين( الموسوم)56كما في الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ناشار اول، چاا  ،اياران نگااررر  شااككاركا  ) .قصار القلعاة ،ه ق 833 ،الفناان غيار معاروف، شااهنامه بايسانقرى1) )
 .(48ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى توسعه موسسه

 

 

 (56شكل)
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هبة االستعداد للقتال، يترأسهما رستم تتألف هذه التصويرة من جيشين بساحة ميدان الحرب على أ

 انتظمت صفوف جيش رستم بخطوط مائلة ،ية منتظمةإيقاع، وقد تراصف الجيشان بصورة وخان الصين

يتقدمهم رستم راكباا على الحصان يقاتل بثبات ويسقط خان الصين بحبل من هودجه مع رفع رأس فيل 

 .وفيل يتقدمهم الحصنة مقعرة نحو الخلف بأقواس بينما انتظمت صفوف جيش خان الصين ،مزخرف

ي منتظم إيقاعة عمودية، خلق تناغم عملية التكرار بالشكل واللون ووضعية الجلوس بصور  نّ إ

ن لكل جيش على حدة، وما بين الجيشي بالشكل واللون بمسافات زمانية ومكانية متقاربة ومتسارعة بالنسبة

صورة فنية  إلنتاج، المعركة بدأت تواا  نّ افة الزمانية والمكانية، لفتح الفق التأملي للمتلقي بأتتسع المس

 .حيوية متحركة

أّن على  يدلّ أنّما برقعة الشطرنج، التكرار بالشكل وعدة الحرب كالخوذة ودرع الحماية المزين  نّ إ

دة بالصورة الفنية البصرية، كما جمالية، تخلق الوح زخرفيةمن القادة، وهي صورة  الجيش يتم التحكم به

لي الزماني الالمتناهي بحركة الشك يقاعتفعل من عملية اإلأنّما الدروع بالمربعات الالمتناهية،  تزيين نّ أ

بهذه  صفروال سود، والبيضوال سودالتضاد اللوني ما بين ال نّ بعات المتناهية بالمركز، كما أالمر 

جل عن هذه الحروب غير المتناهية من أ، داللة ايحائية اا ال متناهي اا منتظم اا ولوني اا شكلي اا إيقاعالدروع خلق 

 .فنية مادية فانية صورة الّ ما هي إ ،السلطة والحكم

وحدة عضوية متوازنة من حيث الخطوط إلى  دىبعموم التصويرة أتجلي التكرار  نّ وعليه أ

العمودية وشكل الشخوص بصفوف متوازنة ولون الجيش الموحد، كل هذا فعل من عملية التوازن الموحد 

 .في الصورة الفنية البصرية

الخلف بخطوط ترددية تكرارية منحنية شبيه الموجات إلى  جيش خان الصين المتقهقر نّ كما أ

ضرب هذه الموجات المنحنية على خطوط مائلة ليه سفينة وكأنّ المائية، بالمقابل يقف جيش رستم بثبات 

المقعرة، فعل من عملية التوازن في  ما بين الخطوط التكرارية المائلة، والخطوط المنحنية يقاعاإل نّ بقوة، إ

ن بالمشهد والشكل من جهة ثانية، لتبنى صورتين فني تيزاد واقع الحركة بالخط كل جيش من جهة، و 
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يحائية من دليل رأس الفيل المرفوع، كداللة إالتصويري، صورة جيش رستم المنتصر والمتقدم بثبات، ب

تمكنهن من جيش خان الصين، وصورة جيش خان الصين المهزوم بداللة سقوط قائده من هودجه، 

 أ(-56شكل) طوط منحنية ترددية كناية عن الخوف واالنهزام.وتراجعهم بخ

لم استعمل الجناس التام الذي يقابل التكرار المصور المس نّ مّما تقدم بموضوع الجناس يتضح أ

يل التام بشكل الخوذ والدروع، وبالوضعية من حيث صفوف الجيش المتماسكة، والجناس الناقص برأس الف

الجناس االشتقاقي فقد توضح باستعمال الخطوط المائلة التي يقابلها المنحنية وكال ا مّ المقطوع مع الفيل، أ

    الخطين مشتقان من الخط المستقيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ(-56شكل) 
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أذاً يتشكل الجناس الناقص البالغي في الداللة التجريدية المتشكلة من تكرار الحروف وتغير 

شكلي وأفهامي يقابله تكرار أجزاء الشكال المقطوعة والعناصر الزخرفية ذات ؛ لجل إيضاح ترتيبها
 جناس الناقص لتكوين وحدات عضوية متوازنة ذات جناس تام، أما االشتقاقيالحركات واللوان المختلفة ال

تفق فيتألف من اشتقاقات الخطوط مثال الخط المائل بدرجات متباينة إيقاعاا من حيث الزمن والمكان، لت
  الصورتان البالغية والبصرية في ترسيخ المعنى المقصود من المنشئ.
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  :الحجاج:ًعاشرا ً

الحجاج يبنى على وفق التبادل المتوازن لفكرتي النفي واالثبات، والظاهر والمضمر، والتسلسل  نّ إ
 المنطقي بالطرح الحجاجي لنصوص الصورة الفنية البالغية للفناء، وهذا ما سيتم توضيحه بالجدول االتي:

ياق الكاالم بصاورة مضامرة تُفهام مان سا (2)التوليفات الحجاجية التي تتحقق داخل بنياة الانص نّ إ .1

 ،خارة الغائباة عان الانصودار اآل ،بإعطاء فكارتين متناقضاتين بالتشابيه متقاابلتين وهماا دار الادنيا الحاضارة

هما)دار الاادنيا(؛ لحساااب احاادفنااى أيُ ينفااي و  نْ فكاارتين اسااتطاع اإلمااام أفماان خااالل التبااادل المتااوازن لهااذين ال

، وهااذا ويقااوم هااذا الحجاااج علااى قاعاادة الوقااائع التااي تتناولهااا مفااردات هااذا الخطاااب ،خاارة(خاارى )دار اآلال

فاي ذهان المتلقاي، فالصاورة الفنياة التبادلي الصوري ُيفّعل من الثبيات الممانهج للصاورة الفنياة للفنااء  يقاعاإل

 .التلقي من الكالم الصريح المباشر دعن اا كثر ثباتأ

المتوازن ما بين صورتي ( الحجاج التبادلي شيد وخورشيدجم( الموسوم)32يتضح من هذا الشكل)
ثبات، صورة الترف لألشخاص وغرقهم بزخرف الحياة الدنيا، فنجدهم يسعون بأمور الدنيا النفي واإل

مصدر  التي ُتعد، الذي يمثل االعمال الصالحة سودوسط الصندوق ال صفروزخرفها، تاركين المفتاح ال
  .، وهي الصورة الحجاجية المراد نفيهابترك زخرف الدنياخرة خالصهم من عذاب اآل

االستسالم لزخرف  نّ أإلى  تشير، خرويصورة تخيلية ذات ُبعد آالثانية فهي  الحجاجيةا الصورة مّ أ
بالخلف ملك الموت يحفر  الحياة الدنيا ال يدوم، وسائر نحو الفناء بال محال، لهذا صور المصور المسلم

عن خضوعه لرب السماوات بأخذ  يحائيداللي إزرق، تعبير لونه المصور باللون الحدهم، وقد قبر أ
 . ، وهي الصورة الفنية البصرية المراد اثباتهارواح الناس بالزمن المحدد المعلومأ

مكاني  إيقاع ، فهوشخاص المترفين، وشكل ملك الموتما بين أشكال ال الشكالب يقاعيحدث اإل
رشاد بعد ة واضحة، والغرض منح الموعظة واإلوزماني متبادل، يوحد عالمي الدنيا واالخرة ببؤرة واحد

هم ألوانشكال شخصياته ومالبسهم المترفة، و الدنيا، وهذا ما يوضحه المصور بأ الغرق بزخرف الحياة
راد نفيها، مقابل ترك النعيم الذي ال البراقة، كمثال على غرقهم حد الفناء بالماديات الفانية، وهي الحجة الم

 أ(-32)شكل ثباتها وترسيخها بذهن المتلقي.دار البقاء وهي الحجة التي يريد إيفنى في 
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 أ(-32شكل) 
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ورد في المدلوالت فقد عددا من  متلقيا تقدم للهتتسم بالتعدد الداللي، أي أنّ  الحجاجية الصورة نّ إ .2

إلفناء حجة مضمرة وهي  الولىتقديم صورتين للوصف: الصورة الفنية  (181أ( المقولة)-16النص)

مرئية كالمالئكة أمثال )جبرائيل، البل وحتى مخلوقاته غير  ،وصف تعجيزي للخالقإلى  الوصول

عدم التمكن من ثبات لفنية الثانية وصف ممكن لذوات الجساد المادية المرئية؛ إلا الصورة امّ وميكائيل(، أ

 يقاعمرئية، وهذا التبادل التكراري لكلمة الوصف يعمل مع اإلالغير ، بل وحتى مخلوقاته وصف للخالق

 ضاف مسحة فنائية غير متناهية لمعرفة غير متناهية.أ

متوازنة ومنسجمة اثباتية ذات وحدة عضوية موحدة من حيث الشكل  رؤيةكما تتمتع هذه التبادلية ب

ول واقعي ، فالمرئيالغير خروي واآل ، متوازنة مع العالمين الدنيوي المرئيالبالغي والمضمون النصي

 (1)(بيت الحداد)( الموسومة57كما في الشكل) .يدرك بالبصيرة الثاقبة التجريدي يدرك بالحواس، والثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 اول، چاا  ،اياران نگاررر  شاككاركا  ) .قصر القلعة ،منتصف القرن االول ه ق ،گلشنالفنان غير معروف، مرقع 1) )
 .(771ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى توسعه موسسه ناشر

 

 (57شكل) 
 أ(-57شكل)
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يحدث  ما :، المشهد االولمشاهد ةثالثالمصور بفحواها ينقل هذه التصويرة مشهد حداد، لتضم 

فقد  الشكالا مّ بيتهم، امشاركة الجيران من فوق  :ما يحدث خارج البيت، والثالث :والثاني داخل البيت،

تتوسم التجريد الخالص والمباني والتابوت، رضية ال وي بعض التجسيد، عداحارتبطت بدالالت واقعية وت

جرة ذات أوراق متساقطة، نصفها وشبتكويناتها الزخرفية الهندسية والنباتية، مع السماء الذهبية الصافية، 

 .خر برتقالي مستعد للسقوطر والنصف اآلأخض

ن)ظاهرة قريبة من ذهن المتلقي، ومضمرة بعيدة عن ذهن توت هذه التصويرة على حجتياح

بصورة فنية ظاهرة، بوصف التصويرة توثيق لما يحدث بعد موت احد افراد البيت،  الولىترتسم  .لمتلقي(ا

ا ال نشاهد أي مظهر من مظاهر الحزن في اختيار ننّ أإاّل  وكيف تتجسد الكناية عن الحزن في بيت الفقيد،

الحركة بالخطوط المتحركة،  مبهجة ومثيرة للجدل، عدا لوانال، بل على العكس من ذلك تبدو لوانال

 وشكل المالمح التي جسدت الكناية عن الحزن.

عمامة  نّ ، كما أمخفياا تحت العباءة سودارتداء زوجة الميت مع ولديها وقريبها اللون ال نلحظكما 

كناية  سودالرصاصي كناية عن الحزن، ولم يلونها المصور باللون الإلى  مائل سمائيصبح لونها قريبها أ

تحت  سودا ارتداء المّ عالن الحزن بصورة فنية صريحة، أيمثل إ سودعن الخوف، فاستعمال اللون ال

 خفاء الحزن خوفاا من عقوبة السلطة الحاكمة. العباءة، فيعبر عن إ

هذا الشيء بصورة مضمرة، يدركها بما يؤكد هذا الحديث هو اقتباس اآليات القرآنية التي تصرح  نّ إ

ْمًيَْوَم30ًإِنََّكًَميٌِّتًَوإِنَّه ْمًَميِّت وَنً) ﴿الكريمة  لعقول الراجحة، فقد اختار المصور اآلياتصحاب اأ ًإِنَّك  (ًث مَّ

وَنً) ْمًتَْختَِصم  ْدِقًإِْذًَجاَءه ًأَلَْيَس31ًاْلقِيَاَمِةًِعْنَدًَربِّك  ًَِوَكذََّبًبِالصِّ ْنًَكَذَبًَعلَىًَّللاَّ ًِممَّ فِيًَجَهنََّمً(ًفََمْنًأَْظلَم 

ىًلِْلَكافِِريَنً) ، ليخطها على تابوت الميت، كناية عن القاتل الذي تسبب بموت هذا الفقيد، ثم (1)﴾(32َمْثو 

المصور قطع  نّ م ، كما أسبحانه لينال عقابه في نار جهن انه سيختصم من قاتله الذي ظلمه عند اهلل

                                                           

 .32-31، االيات/الزمر سورة1) )
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خلف عباءة قريب الميت، ليترك المصور المسلم فجوة ( والباقي يتورى فََمنًْاا منها فقط)ذاكر  32ية/اآل

 أ(-57شكل) .في العملية الفنية البصرية اا يستكملها القارئ لمعرفة المعنى المقصود، فُيصبح القارئ مشارك

ًاْلَمْوِتًوًَ﴿كما يستشهد المصور بكلمة)اهلل اكبر( يتلوها اآلية  ًنَْفٍسًَذائِقَة  ًك لُّ ا وَركً أنما ًأ ج  ْمًت َوفَّْوَن

ْنيَا ًالدُّ ًاْلَحيَاة  ًَوَما ًفَاَز ًفَقَْد ًاْلَجنَّةَ ًَوأ ْدِخَل ْحِزَحًَعِنًالنَّاِر ًفََمْنًز  ًاْلقِيَاَمِة ًًيَْوَم ً)إالا وِر ًاْلغ ر  ، (1)﴾(185َمتَاع 

 تدل على جبروتأنّما كبر، لها القارئ، إّن كلمة اهلل أخرى يكم(، الصطناع فجوة أاْلَمْوتًِ)وقد ذكرها لغاية 

كما تعلو هذه الكلمة واآلية الدنيا ال تساوي شيء لدى المتوفى،  نّ الشخص المسبب لموت الضحية، كما أ

 أعلىعباد اهلل هم المنتصرون، والذين سيحصلون على  نّ بمعنى إكلمة لفظ الجاللة )اهلل( بلون الذهب، 

 أ(-57شكل) خرة.المراتب في اآل

خفاء إتدل على أنّما ارتدائهن للعباءة البيضاء  ن  عدة، إمالبس النساء الحزينات صور ن من تبي  

دون ارتكاب من الميت لم يكن يهتم بدار الفناء، لجل دار البقاء لهذا رحل  نّ أو إ حزنهن من جهة،

عن صورتين، صورة زمنية المعاصي، فقد كان طاهراا ونقياا كنقاء وصفاء هذا البياض، بينما تعبر الشجرة 

وراق، فناء هو فصل الخريف زمن تساقط الموعد رحيل هذا الشخص عن دار ال نّ أ على عامة تدل

وراق اليابسة لزمن المادي للمتوفى، مثل هذه النتهاء اة خاصة بالميت نفسه فهي تعبر عن إوصورة زمني

 التي ستسقط عاجالا.

شكل ولون خرى، فلكل هما عن الاكاد تنفصل إحدفال تما بين الحجتين،  يقاعوعليه يحدث اإل

عنى خرى مضمرة المعنى وبعيدة المنال عن المتلقي، وهي المهرة وقريبة المعنى من المتلقي، وأحجة ظا

ية إيقاعينال منه الحاكم الظالم، وما بين  نْ دون أن يحققه المصور المسلم المقصود والمراد، الذي يبغي أ

 هدف الذي ترمي اليه التصويرة.هذين الحجتين تتوحد التصويرة ببنية مضمرة متحققة الغاية وال

 

 
                                                           

 .185، االية/عمران آل سورة1) )
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ًَذاِهٍبً("235أ( في الخطبة)-21ورد في النص) .3 ًوِمْن ًلِبَاٍق، ًفَاٍن ًَوِمْن ًلَِميٍِّت، ًَحيٍّ ًِمْن َوأََخَذ

ًَوًَلَِدا ٌؤًَخاَفًَّللاَّ رًٌئٍِم،ًاْمر  َعمَّ  ."َعَملِهًِإلىًًأََجلِِه،ًوَمْنظ ورًٌإلىًًه َوًم 

الحياة ، فالتزود يتم من المادية الفانيةمن حياته متاع ما ينتفع به بعد مماته أخذ  الشخصعلى  ن  إ 

روحي خالد إلى  زائلمادي من  اإلنتقالبدي، و لترسيخ النعيم ال ؛الباقيةالحياة الروحية إلى  الفانية المادية

 في دار البقاء.

رتقاء الفناء الروحي دون زاد الدنيا بأ الفانية كماالا باقياا االنسان يأخذ من متاع الدنيا  ن  والمراد: إ

 عمال البر والتقوى.نعيم دائم عن طريق أإلى  ني، الذي يوصلاالف

ولوج ثنائيات ذات الفرد في البنية الحجاجية تفّعل من التبادل المتوازن لحجتي النفي واالثبات  نّ إ

مجاز  لجزء والمراد به الكل، فقد ضرب المثل بالذات الفرد بصورة خاصة، وذوات المجتمع بصورة عامة

  .حسي ونقطة االرتباط العالقة الجزئية

ي في البناء يقاعطرح الرؤى الحجاجية بصورة فنية ظاهرة مع المضمرة تفّعل من الفعل اإل نّ إ

النصي البالغي فالفكرة حاضرة وظاهرة، وتبطن موضوع مضمر وغائب، يحضر في ذهن المستمع عند 

ضفاء مسحة بالغية متكاملة الصورة اء المادي مع الفناء الروحي على إالفن تلقي هذا النص، اذاا يعمل

، بتسلسل زمني لآلخرةالفنية لبناء عضوي موحد ومتماسك يصف العالم الحاضر للدنيا، والعالم الغائب 

 منطقي من جهة، وتسلسل مكاني منطقي من جهة ثانية.

حجتين ظاهرة ومضمرة. تتبين اليمان( ( الموسوم)خطوة الرجل الثابتة ب33يتضح بهذا الشكل)

شخاص في المركب الماء وال وقد صوره المصور عائم على سطح ،على سجادتهالرجل  الظاهرة بتعبد

 ن يأبه بهم، منقطع النظير في عبادته ومناجاته.لكبير يتفرجون عليه مندهشين دون أا

 العبد ُيصبح لكل الرغبات الدنيوية حتىحالة االتصال الروحي بفناء تام تؤول ف ا الحجة المضمرةمّ أ

 يتمتع بها لحالة الثبات الديني التيكالغريق الذي يستنجد بالخالق إلنقاذه من الغرق المحتم، ونظراا 

 دار البقاء.  لجلينجو من الغرق بالماديات الفانية، والعمل  نْ استطاع أالمتعبد، 
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 أ(-33شكل)
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ضاء ه أ: أنّ الولىن: اان متقابلتصورت الولىالفقرة  (181أ( المقولة)-16في النص) تورد .4

عالم دنيوي فان  زائل وكالهما إلى  ار؛ كونها منتميةنو ال كلظلم بظلمته أ: ا الثانيةمّ بالهداية كل جهل، أ

من ظالم الجهل  ج للتخلصالخالق هو العالإلى  حجة مضمرة ان الهداية والتوجه إلثباتحجة ظاهرة، 

اهلل  واالنتهاء عما نهى عنه، وهي على سبيل الوعظ  بأوامرالشخص بالجهل والكفر دون العمل  واال بقي

 واالرشاد.

لَّما ،ًاْلبَقَاءًِإلىًًيَِجدً ًأََحدا ًًأَنًًَّولَوًْ" الفقرة الثانية لَْيَمانًَ)ًَذلِكًًَلََكانًًََسبِيال ،ًاْلَمْوتًًَِدْفعًِإلىًأوًًس  ًْبنًًَس 

ودًَ رًًَالَِّذيً(السَّالم عَلَيهِ)َداو  ْلكً ًلَه ًًس خِّ ْنسًًِاْلِجنًًِّم  ةًًَِمعًًََواإْلِ ْلفَِة،ًَوَعِظيمًًِالنُّب وَّ اًالزُّ ًَواْستَْكَملًًَط ْعَمتَه ،ًاْستَْوفَىًفَلَمَّ

تَه ً دَّ يَارً ًَوأَْصبََحتًًِاْلَمْوِت،ًبِنِبَالًًِاْلفَنَاءًًِقِِسيًًَُّرَمْته ًًم  عطلة ًًوالمَساِكنً ًخالية ،ًِمْنه ًًالدِّ يحتوي هذا النص  "م 

ا مّ حجة الظاهرة، أنفي حجة البقاء في هذه الدنيا با)لو كان باإلمكان البقاء لوجده نبي اهلل سليمان(وهي ال

نبي اهلل سليمان لم يجده واصطاده الموت مثل باقي المخلوقات  نّ النص أسياق ثبات الحجة)ُيفهم من إ

حد بعده، فالخلود هلل وحده، ذاا لن يجده أإ ؛، فبما انه لم يجدهكه من السلطة والجاهكان يمل مّما بالرغم

  وللعمل الصالح الخالص هلل(.

ْقباِل ً" :الولى، وردت صورتين: انفسه النقطةوالفقرة الثالثة من  ًم  ًَكاَن ًَما ْنيَا ًالدُّ ًِمَن ، تشمل "أَْدبََر

ْدبِرا ًسالم. والثانية: "اإلالخير التي سادة العالم بمجيء جميع معالم  ًَكاَنًم  ًَما ًِمْنَها ، تشمل جميع "َوأَْقبََل

خصال الخير التي جاء بها  ثباتإلفناء خصال الشر؛ خصال الشر التي أدبرت بمجيء اإلسالم. بمعنى إ

ما تتبع التسلسل لصحاب العقول الراجحة، كإاّل  سالم وهي حجة مضمرة بالنص الحجاجي غير معلنةاإل

ْنيَاًالًَيَْبقَى" :الولى ،ن ببقية النصثم وردت صورتا حداث.المنطقي بربط ال واًقَلِيال ًِمَنًالدُّ باعوا ، "َوبَاع 

،ًبَِكثِيرًبيع القليل الفاني من متاع الدنيا الماديب تعويضية تتوسم الفناء الروحي،استعارة مكنية حجاجية 

   .خرةبالكثير الباقي من متاع اآل "،ِمَنًااْلِخَرِةًالًَيَْفنَى.
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 .(1)(حج اسكندر( الموسوم)58كما في الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صحاب النفوس المادية؛ نظراا لعدم العمل ة صورة فنية جديدة للحج على سمة أتضم التصوير 

وتتوسط التصويرة شكل ، بيضالبراقة مع القليل من ال لوانالبمناسك الحج بصورة صحيحة، لنرى 

 ، ويحيط الكعبة دائرة بلون ذهبي.الكعبة

في الحج عن شخص هرة، وهي ناظالمالبس عن حجة  ألوانأكد المصور المسلم من خالل 

لباسه مع إإلى  المصور عمد نّ أإاّل  يكون بالحقيقة قد ارتدى مالبس الحج، نْ فمن المتوقع أ ،سكندرال
                                                           

 اول، چااا  ،ايااران نگاااررر  شاااككاركا  ) .متحااف رضااا عباسااي ،ه ق 1111 ،الفناان غياار معااروف، شاااهنامه قااوام1) )
 .(246ص ،138۴ تهران، تهران، معاصر هنرهاى وموزه معاصر تجسمى هنرهاى توسعه موسسه ناشر

 

 (58شكل)
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 دون مالبس الحج البيضاء، التي ترمزمن ومزخرفة بزخرف الحياة الدنيا  ،براقة ألوانحاشيته مالبس ذات 

 لوانالراد المصور من خالل هذه فقد أ ،والتذكير بالكفن كحجة مضمرة ،النقاء والصفاء كحجة ظاهرةإلى 

ه قام بأداء مناسك الحج التي لم نّ سكندر لم يكن حج حقيقي بل مجرد إعالن عن أحج اال نّ إثبات أ

 يحققها، لغرض دنيوي، دون الغرض االخروي المخصص لجله الحج.

حد حاشية المضمرة بشكل التاج الذي يحمله أ يحائية عن حجتهاعطى المصور المسلم داللة إ

إاّل  بصورة فنية صحيحة، داء المناسك، لمنح المتلقي فرصة قراءة المشهدويطوف خلفه أثناء أاالسكندر 

جل تاجه مانه للرعية، وهو يضمر مجيئه من أياالسكندر جاء للحج من أجل منصبه وليظهر إ نّ وهي إ

حد يمكن رفع الرأس به، كحجة  إلى أعلى رفع رأس االسكندر نلحظكما الذي يعبر عن تمسكه بسلطته. 

مالبس الحج البيضاء المخصصة لداء مضمرة على تكبره وتعاليه عن الحج مع الرعية الذين يرتدون 

 نّ ة مشاعل نار مع العلم أواحاطه المصور بثالث المناسك، التي من دونها ال يمكن االحرام وتأدية الحج.

منصبه سائر نحو  نّ ل غطت جزء من تاجه، للداللة على أحدى الشعالوقت المصور هو وقت النهار، وا  

 أ(-58شكل) ثباتها.ة وهي الحجة المضمرة والمراد إاديحجه كان لغراض دنيوية م نّ الفناء، وا  

 

 

 

 

 

 

 

 
 أ(-58شكل)
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ًَدِميًَوًًإِْنًأَْبقًَ( "183أ( في الخطبة)-17ورد في النص) .5 ًِميَعاِديًإِْنًأَْفنًَفَأَنَاًَولِيُّ هنا  ،"فَاْلفَنَاء 

(، الكلمتان ذات   فني من حيث الرسم المتشابه، إيقاعيتم عرض صورتين متضادتين، )ان ابقأ...ان افنأ

أو  عطاء حجتين ان حيا فأمر القصاصبالمعنى؛ إلإ  اا متضاد اا حجاجي اا التضاد بالمعنى صنع طباق نّ إإاّل 

 الولى. ففي الصورة غيرهإلى  خرى فأمر قاتله سيؤولالحياة الإلى  زمانه وانتقل فني ن  ا إمّ العفو بيده، أ

مر ينفي هذه الحجة ويثبت حجة ترك الا في الصورة الثانية مّ قصاص، أالأو  مكانية العفويعلن صراحة إ

 لمن بعده في القصاص.  

 .(1)(سليمان على العرش( الموسوم)59كما في الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 نگاااررر  شاااككاركا  ) .متحااف رضااا عباسااي ،ه ق 1111 ،الفنااان غياار معااروف، شاااهنامه قوام)شاااهنامه التوحيااد(1) )
 ،138۴ تهاااران، تهاااران، معاصااار هنرهااااى وماااوزه معاصااار تجسااامى هنرهااااى توساااعه موسساااه ناشااار اول، چاااا  ،اياااران
 .(344ص

 (59شكل) 
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 عَلَيهِ)، التي وصل اليها نبي اهلل سليمانالشكالو  لوانالوالترف ب المصور هنا حالة الرخاءيوضح 

ه مشهد من مشاهد الجنة التي تصبح ، والوردي، والذهبي( وكأنّ خضر)اللوانال، فقد وظف الفنان (السَّالم

لألخر، فالكل يعيش بسالم حدهم أيتعرض  بحيث ال ،حد سواء ىبها كل الحيوانات والجن والبشر عل

  دون الخوف.من مان وأ

 المفترسة والبشر والجن صورة فنية لحجة ظاهرةشكال الحيوانات االليفة مع وأ لوانالهنا تصور لنا 

العرش  نّ ا الحجة المضمرة فهي أمّ ل هذه المخلوقات على أرض واحدة، أوهي السالم الذي يعيش به كإاّل 

ساس في هذا السالم، فلوال السلطة التي منحها ، هو السبب ال(السَّالم عَلَيهِ)الذي يجلس عليه نبي اهلل سليمان

 ، الستمر الصراع بين هذه المخلوقات غير المتآلفة.اهلل سبحانه له

بتآلف  ،به الناس بي الذي عاشوهي العصر الذهإاّل  ،حجة لثباتوقد لون السماء باللون الذهبي 

، يقفون بجمود خلف التل الذي على يمين الناظر حجزواالجان قد  نلحظهذه المخلوقات مع بعضها، كما 

لخلف بخط منحني، وقد التفت حول رقابهم حلقات ذهبية، كداللة اإلى  واحدهم يرفع عصا متراجعة

 وهي ،مثل الحيوانات المفترسةو ، (السَّالم عَلَيهِ)سليمان من قبل نبي اهلل حجاجية على السيطرة الكاملة عليهم

تجلس بجمود كالفهد، واللبوة، بخالف باقي المخلوقات االليفة التي تتحرك بحرية تامة مثل الطيور الملونة 

صبحت المخلوقات الضعيفة في هذا الزمن أ ، كحجة مضمرة بأن  والغزالن التي نراها بمختلف الحركات

  قوية بفضل السلطة التي منحها اهلل لنبيه.
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ًالنَّْشأَةًَ( "127( الحكمة)26)المقولةورد في  .6 ًيََرى ًَوه َو ًااْلْخَرى، ًالنَّْشأَةَ ًأَْنَكَر ًلَِمن َوَعِجْبت 

ًاْلبَقَاءًِاألولى ًَداَر ًَوتَاِرٍك ًاْلفَنَاِء، ًَداَر ًلَِعاِمٍر ًَوَعِجْبت  بالكلمات الواردة  اا حجاجي اا يضاا طباق، هنا نجد أ".،

ًااْلْخَرى) ًً---النَّْشأَةَ ًاْلفَنَاءًِاألولىالنَّْشأَةَ ًَداَر ًاْلبَقَاءًًِ---، متضاد  اا حجاجي اا فهذه الجدلية تخلق طباق(، َداَر

ليلقي الحجة  الولىخرى قبل النشأة ال، كما نجد تقديم بالمعنى، لتبادل متوازن بين دار الفناء، ودار البقاء

ه، فالعجب لمن يعمر ويتزود هون عليوهي أ الولىخرى وهو يعيش لظاهرة على المتلقي فكيف ُيكّذب الا

 .هو للتنفير من الدنيا الفانيةنّما إ، فالتعجب خرة الباقيةلفانية، ويفني وال يتزود لدار اآللدار الدنيا ا

ِزَنًلَهً ً("366( الحكمة)29ورد في النص) .7 بِاْلبَقَاِءًح   ."بِاْلفَنَاءَوإِْنًف ِرَحًلَهً 

كلمات غير متناهية ليلقي الحجة على المستمعين، فنجد  مام الدنيا بكلمات متناهية يقابلهايصف اإل 

 نّ معنى، والحجة التي يريد اثباتها أالتبادل العكسي المتضاد بال الفناء( ذات---الحزن، البقاء---)الفرح

 ولهذا ينتهي بالحزن، أي سرعة تقلبها وانتقالها من الحياة اا،مد كون زمنه متناهيرح بالبقاء قصير الهذا الف

ا مّ وهي الحجة الظاهرة، أ الحديث عن مماته ومواراته في الترابإلى  الموت، من الحديث عن حياتهإلى 

دار البقاء في إلى  بدية وتنتقل معهتكون أ نْ فتتلخص بأن  هذا الفرح والسعادة ممكن أ المضمرةالحجة 

 في العبادة والزهد والتزود بالتقوى.  باإلخالصحالة الفناء الروحي المتمثل 

( 7، و6( على النقطة)جبرائيل برفقة جهنم يزور البراق راكبا   الرسول( الموسوم)21الشكل) ينطبق

 خروي المصورةوهي صورة الفناء اآلإاّل  ، ليعرض لنا المصور صورتين فنيتين متضادتين،من الحجاج

ومالك الوحي، وصورة  (ل اهلل عليه وآاله وسلم)صخروي المصور بصورة الرسولبشكل المعذبات، وصورة البقاء اآل

 وهي صورة المشرف على العذاب.إاّل  فنية بصرية تتوسط الصورتين

بخط عمودي، لتقديم  فقيين، وفصل بين المشهدينالمصور بعرض الصورتين بين خطين أ قام
لخالق على يسار الناظر كونهن ثبات(، قدم صورة النفي للمعذبات نتيجة مخالفتهن لوامر احجتين)نفي، وا  

لَقَْدًَكاَنًلَِسبَإًٍفِيًَمْسَكنِِهْمً}مثال قوله ،ه شمالنّ يسار في القران دائماا يذكر على أال نّ الشمال؛ لهل أمن 
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َماِلًقَِعيد}،(1){...آيَةًٌَجنَّتَاِنًَعنًيَِميٍنًَوِشَماٍلً تَلَقِّيَاِنًَعِنًاْليَِميِنًَوَعِنًالشِّ َعِنًاْليَِميِنً}(2){إِْذًيَتَلَقَّىًاْلم 

َماِلًِعِزين  .(3){َوَعِنًالشِّ

 أعلىوهو يركب فوق البراق مع دليله مالك الوحي ليبلغ  )صل اهلل عليه وآاله وسلم(وصور النبي محمد 
، مثال قوله هل اليمينالمصور على يمين الناظر كونه من أره درجات العروج الروحي والجسدي، وصو  

اًَمْنًأ وتَِيًِكتَابَهً  ﴿تعالى: واًِكتَابِيَْهً)فَأَمَّ ًاْقَرء  م  ًَهاؤ  اَلٍقًِحَسابِيَْهً)19بِيَِمينِِهًفَيَق ول  ًأَنِّيًم  (20ً(ًإِنِّيًظَنَْنت 

 .(4)﴾(22(ًفِيًَجنٍَّةًَعالِيٍَةً)21فَه َوًفِيًِعيَشٍةًَراِضيٍَةً)

ي بالخط والشكل واللون، وبالخص البصر  يقاعل من عملية اإلعإ فّ تقديم صورتين متضادتين، يُ  ن  إ 
: تستوجب العذاب واللم وهي الحجة التي يريد نفيها الولى :المصور صور شكل النار بصورتين ن  أف

الذهبي؛ إلى  وقد تغير لونها )صل اهلل عليه وآاله وسلم(يعرض نفسه لأللم، والثانية حول النبي نْ إلبعاد اإلنسان من أ
ن يتبع خطى النبي سيحمي نفسه من نار  حامية، مأ  ن  فالمصور يريد اثبات أ، صبحت برداا وسالماا كونها أ

 استلزاماتإلى  يؤدي الواحد فالتعبير الداللي، بالمعنى الُمتصل الحواري فالصورة الفنية البصرية تستلزم
المعنى الحرفي، لهذا توجب البحث عن  بالمعنى االكتفاء وعدم االستعاري التعبير عن والبحث ُمتعددة،

بر بالمصداقية التدعيم تحت الحجاج انضواء نّ إ .المضمر خلف النص البصري  نساقال استحضار عإ
القول لتقديم الصورة الفنية  في ُتغرس الدينية الثقافة في فاعلة نساقأ وهي الفناء مفردة خلف الثانوية

 .، بصورة فنية متسلسلة بمنطقيةالحجاجية البصرية

ثباته، فنجد لها كلمات غير متناهية لما يريد إمتناهية لما يريد نفيه يقابالكلمات بالمام اإل برعّ  
الفناء( تتقابل بالتبادل العكسي المتضاد بالمعنى ما بين الظاهر والمضمر، ---الحزن، البقاء---)الفرح

دار البقاء إلى  تنتقلان السعادة الحقيقية فالحجة الظاهرة ان الدنيا سريع االنتهاء بالموت، اما المضمر 
وتتقارب هذه المقولة مع  العبادة والزهد والتزود بالتقوى، في باإلخالصفي حالة الفناء الروحي المتمثل 

البصري بالخط والشكل واللون، وبالخص  يقاعهذا الشكل بتقديم صورتين متضادتين، يفعل من عملية اإل
، والثانية وهي الحجة التي يريد نفيهاعذاب تستوجب ال :الولى :ن المصور صور شكل النار بصورتينفإ

                                                           

 .15، اآلية/سبأ سورة1) )
 .17، اآلية/ق سورة2) )
 .37، اآلية/المعارج سورة3) )
 .22-19سورة الحاقة، اآليات/4) )
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من يتبع خطى النبي سيحمي نفسه من نار  حامية، فالصورة الفنية  نّ أ إلثباتالذهبي؛ إلى  تغير لون النار
 والبحث ُمتعددة، استلزاماتإلى  يؤدي الواحد فالتعبير الداللي، بالمعنى الُمتصل الحواري البصرية تستلزم

الحرفي، لهذا توجب البحث عن المعنى المضمر خلف  بالمعنى االكتفاء وعدم االستعاري التعبير عن
 .النص البصري

ًالنَّاِسًإِلَْيِه،ًفََمْنً("371أ( الحكمة)-31ورد في النص) .8 ًَكث َرْتًَحَوائِج  ًَعلَْيِه، ِ ًَّللاَّ ًَكث َرْتًنَِعم  َمْن

َضَهاً ،ًَعرَّ ًِفِيَهاًبَِماًيَِجب  َواِلًَواْلفَنَاِء.قَاَمًّلِِلَّ َضَهاًلِلزَّ ،ًَعرَّ َواِمًَواْلبَقَاِء،ًَوَمْنًلَْمًيَق ْمًفِيَهاًبَِماًيَِجب    ."لِلدَّ

ن يزيدهم من حظوظ الدنيا، بالمقابل الخفاء، فمن حجة اهلل على خلقة أ هنا الحجاج ظاهر دون 
ى اهلل عليه نزول النعم بقوالمساكين، ثبت وألخلق اليه؛ ليختبرهم، فمن أجاب المحتاجين يزيد كثرة حوائج ا

، للزوال والفناء النعم ضعر  فقد ن لم يجب دعوة الفقراء والمحتاجين، ا مأ مّ وزادها، أجراا لنجاحه باالختبار، أ
  لفشله باالختبار. عقوبةا 

 يتمتع يالت والمكانة القائل سلطة من تواجدها تكتسب الُسلطة، ُحجج قيمة من الُكبرى النسبة ن  إ 
ذات التبادل المتوازن  الحجاجية الفكرة قلب ُيمثل بالصورة الفنية الرمز أطراف بين العالقة دراكفإ بها،

 لتنال .توضيحية تكون ستشهاداإل مهمة حين في برهانية هي المثل إيجاد ومهمة ،لحجتي االثبات والنفي
 اتخاذ خالل من الفكري، بتأثيرها إنجازية قوة ، (السَّالم عَلَيهِ)طالب ابي بن علي اإلمامالفناء لدى  مقوالت
ثبات أ الرأي تغييرأو  المواقف  .خرى لتتعلق بذهن المتلقيبنفي حجة، وا 

( تتضح الصورتان الفنيتان بالتبادل المتوازن لفكرتي النفي حج اسكندر( الموسوم)58كما في الشكل)
بصورة زخرف الحياة الدنيا الفانية بكل ما سكندر المترف الزوال فشخص اإلإ واالثبات، وهنا بنفي حجة 

الحكم المرافق له في  البراقة والتكوينات الزخرفية وتاج لوانالتحوي من نعم، مثلها المصور المسلم ب
، كما اهلل سبحانهإلى  يتجرد المسلم بها من كل متعلقات دنيوية فانية واللجوء ن  التي يجب أ مناسك الحج

، وترك الكثير التكبر واالغترار بهذه الحياة الفانيةإلى  ترمينّما إلمالبس الحج البيضاء  رتدائهعدم ا ن  أ
 ، توسمها المصور بوصفها تجسد الصورة الفنية البصرية للفناء.ال يفنىالذي 

سكندر بكل هذه الزينة والتاج وحاشيته المرافقة ال بقاء لها، ا الحجة المراد إثباتها أن شخص اإلمّ أ
اج المرتدين هو العمل الصالح والعمل الخالص هلل وحده المتمثلة بالحجّ ف ىئرة نحو الفناء، وما يبقوهي سا
  .يدليل الطهارة والنقاء، والتجرد من زخرف الحياة الفانية والتمسك بحبل اهلل الباق بيضاللون ال
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 إذ المقصود، للمعنى البصري وااليقاع البالغية رورةالصي بين ما حدثت المقاربة ان يتضح

 صورتي عن فضالا  والخط اللون، الشكل، مع خرةواآل الدنيا دار بين ما البالغي المتضاد التقابل يتقارب
  .الحجاجية للصورة موحدة بنية بتوليف الصورتان لتتفق والمكان، الزمان
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 :الحالًوالمقام:ًحدىًعشرإ

 صورة وجدانية صورة اطناب صورة ايجاز ت
كل جملتين في الخطبة، تعمل كعبارة  1

 إيجازيه ومتكاملة بالغياا 
عن القرآن للمدح، وبيان 

 محتواه العظيم
تخاطب نفسية المتلقي 

 اللوامة
تعمل عبارات الخطبة بصورة إيجازيه  2

 ومتكاملة بالغياا 
تخاطب نفسية المتلقي  عن الدنيا للتنفير منها وذمها

 اللوامة
 إيجازيه بصورة الخطبة عبارات تعمل 3

 بالغياا  ومتكاملة
تخاطب نفسية المتلقي  عن الدنيا للتنفير منها وذمها

 اللوامة
 إيجازيه بصورة الخطبة عبارات تعمل 4

 بالغياا  ومتكاملة
تخاطب نفسية المتلقي  عن الدنيا للتنفير منها وذمها

 اللوامة
 إيجازيه بصورة الخطبة عبارات تعمل 5

 بالغياا  ومتكاملة
وعظ وارشاد/ استباق صورة 

 واسترجاع
تخاطب نفسية المتلقي 

 اللوامة
 إيجازيه بصورة الخطبة عبارات تعمل 7

 بالغياا  ومتكاملة
الوعظ إلى  تحذيرية تفضي

 واالرشاد
تخاطب نفسية المتلقي 

 اللوامة

 إيجازيه بصورة الخطبة عبارات تعمل 8
 بالغياا  ومتكاملة

الوعظ إلى  تحذيرية تفضي
 واالرشاد

تخاطب نفسية المتلقي 
 اللوامة

 إيجازيه بصورة الخطبة عبارات تعمل 9
 بالغياا  ومتكاملة

الوعظ إلى  تحذيرية تفضي
 واالرشاد

تخاطب نفسية المتلقي 
 اللوامة

 إيجازيه بصورة الخطبة عبارات تعمل 11
 بالغياا  ومتكاملة

الوعظ إلى  تحذيرية تفضي
 واالرشاد

تخاطب نفسية المتلقي 
 اللوامة

 

بوحدة عضوية تزيد من تماسك صوره الثالث، بمسحة  (السَّالم عَلَيهِ)مام عليتماسك نصوص اإل نّ إ
يصال المعلومات بمصطلحات فهام وا  اغ بأساليب بيانية، تعمل لغرض اإلبالغية عالية ودقيقة التأثير، تص
 متداولة، ترتسم بصور متنوعة.
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ية موسيقية مع التكرار الجناسي، بعرض إيقاعبمقوالته، تعمل بصيغ  تضمين الصور الثالث نّ إ
كلمات نصوصه بصورة متوازنة من حيث المعنى من جهة، ومن حيث البعد التركيبي والتداولي من جهة 

 ثانية.

نجدها ترسم هذه الصور بدالالت اشكال واقعية ومجردة ومركبة، فهي متنوعة النسيج الزخرفي، ف
حركة ل ّفعإ يُ  االمر الذي ،اللوني البالغيأو  المضمونيأو  الشكليالجانب  فيتتأرجح بين تسطيح واختزال 

 للنص.   جوهريةا 

نجد بها صورة فالثالث بكل مقوالته،  بتمثالت الصور (السَّالم عَلَيهِ)مام عليالت اإلتتمتع مقو وعليه 
 (1)الشكالكما في  مثال التي تصلح لكل زمان ومكان،االيجاز التي يعمد إليها أهل البالغة لضرب ال

 فهي صورة فنية (السَّالم عَلَيهِ)علي لإلمام وسلم( واله)صل اهلل عليه من خالل رفع النبي محمد ()غديرًخمالموسومة 
خيبرً( الموسوم )3. والشكل)الشكلي زمانياا ومكانياا  يقاعتمثلت بصورة اإل خبار الناس بهيجازية لما يريد إإ

خالل تبئير شخصية المخلص وضعه  من يجازاإل ، التي تتمثل بها صورة((السَّالم عَلَيهِ)ميرمامًاألمنًقبلًاإل
الذي قاد المسلمين نحو النصر المحتم، لهذا ضخم حجمه  بوصفه؛ رؤيةوسط التصويرة ليحتل مركز ال

بداها في ساحة المعركة، وتقدمهم بالمسافة الزمانية رة فنية إيجازية عن شجاعته التي أالمصور كصو 
حياءًالرجالًعنًطريقًإ)( الموسوم5ية تستهدف قيادته الحكيمة للمعركة. والشكل)إيقاعوالمكانية كصورة 

ه نّ كصورة إيجازية على أ (السَّالم عَلَيهِ)، الذي يصور صورة النار المحيطة بالنبي عيسى((السَّالم عَلَيهِ)النبيًعيسى
نبياء ال نّ على أ إيجازيهها صورة نّ كما أ النور،إلى  النور الذي يهتدي به الناس ليخرجهم من الظلمات

شكلي متنوع زمانيُا  إيقاعوهي صورة  مصيرهم الموت مثل باقي الخلق بعد انتهاء مدتهم وانطفاء شعلتهم
  . ومكانياا 

عاله بالنسبة للنصوص، كما في الجدول أ الذمأو  تتمثل لديه صورة االطناب المستعملة للمدحبينما 
)عقوبةً( الموسوم9كما في الشكل) ،الحرب التي تتطلب المدح والذمو  العذاب التي تتوضح بصرياا بصور

ًاليتيم(  لهذا صور العذاب بصورة ية،ال متناه يةإيقاعبالعذاب مستمر  نّ أ، الذي يوضح العابثينًبمال
مراجعة ما ارتكبوا من ذنوب بزمنهم إلى  تتحرك عكس عقارب الساعة، كصورة فنية رمزية ،لإلطالةدائرة 

 المؤمنين امير بواسطة العفاريت قتل( الموسوم)11والشكل) االسترجاعي الذي عاشوه في دار الفناء.
، بصورة دائرية وبأتجاه (السَّالم عَلَيهِ)، توضح هذه التصويرة قتل العفاريت من قبل االمام علي((السَّالم عَلَيهِ)علي

محاسبتهم بالدنيا، جزاء فعالهم  تم   لهذاهذه المعركة حدثت بزمن الدنيا الفاني،  نّ بيان إعقارب الساعة ل
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عقارب  باتجاهه المصور بهذا المفهوم من خالل اسقاط رؤوسهم وجرائمهم، وكفرهم بالخالق، لهذا نو  
 (ساحة معركة تيمور وسلطان مصر( الموسوم)61وتتمثل هذه الصورة بالشكل)الساعة، 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بتصوير صورة االطناب  (السَّالم عَلَيهِ)تتقارب هذه التصويرة مع مقوالت اإلمام علي بن أبي طالب

المقطوعة  لمحاولة تصوير المعركة بكامل تفاصيلها وبصورة بصرية دقيقة، لنالحظ مشاهد الرؤوس

انتشاري من اسفل التصويرة الى اعالها مما تمنح النص البصري تكراري  الساقطة على االرض بمشهد

صورة االطناب باستمرارية القتل ما دامت الحرب مستمرة باستعمال دالالت االشكال الواقعية. كما يتضح 

بصورة حركية ايقاعية  الجانب االطنابي بانتشار اشكال الشخصيات والحصنة على سطح التصويري

تصور عدة مشاهد متزاحمة بزمن واحد لطرفي النزاع باللونين االحمر واالزرق، ان حركة االشكال مع 

 االلوان المنتشرة بكامل التصويرة عزز من تأكيد صورة االطناب لهذه المعركة.

مؤثرة بنفسية المتلقي حتى تفعل  ا الصورة الوجدانية النفسية فهي تلج في جميع مقوالته، فهي جدّ مّ أ
 نّ ، كما أمارة، وتظهرها بصورة الفساد والرذيلةلنفس اللوامة التي تنحي النفس المن عملية صحو ا

صَلَّى اهلل عَلَيهِ )معراج النبي الكريم( الموسوم)18سالمي تتمثل به الصورة الوجدانية كما في الشكل)التصوير اإل

الجانب الوجداني واالطنابي؛ وذلك بسبب التفاف الحوريات بصورة بيضوية حول (،وهي تتحمل (وآله وَسَلَّمَ
شعاع الحوريات إ الذي تمركز وسط التصويرة، وكأنّ  (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)الشخصية الرئيسة وهو النبي محمد

 

 (61شكل)
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ي إيقاعشعة، بتكرار لذي يعكس الالضوء هو ا نّ ء بصورة مادية معكوسة، فالمعروف أيقترب من الضو 
شعاع بصيرورة ال متناهية، فاقتراب اإل شكلي مكاني وزمانية متسارع بحركة بيضوية متجهة نحو المركز

 .طنابالتفاف الحوريات حوله تمثل صورة إمن الضوء صورة وجدانية بليغة، بينما 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ملخصاوالً: 

إلى  توصلت الباحثة ،فق استمارة التحليل وتحقيقًا لهدف البحثو على في ضوء تحليل عينة البحث 

 ، وكاآلتي:العينة ومناقشة نتائجهاالفصل الثالث بفقرة تحليل في الواردة وهي  ،البحثتضمنها نتائج  جملة

اللة دمع النسق البنائي ل، يالبالغللتشبيه الحسية  األشكال صورة داللة يقترب النسق البنائي في .1

فالداللة الحسية أداتها الكلمات المعبرة  ،األداةفي  يفترقانهما ن  أال إاألشكال الواقعية البصرية، صورة 

رؤية  الينتج االشارة الرمزيةالمعبرة عن  األلوانو  األشكالعن الحواس، بينما أداة الداللة البصرية 

، 14 ،1)الشك، كما في األبمعنى توليدي وتركيبي حسب االداة المستعملة الصورتينموحدة ترسم 

، 4، 2، 1)وصمع النص التي تتقارب( 50، 49، 46، 45، 44، 43، 41، 38، 35، 18، 16

5 ،8 ،13 ،15 ،16 ،17 ،23 ،29). 

عالمين واقعي مادي دنيوي  من اً مركب اً التي تصور مشهدو وردت الكناية التي تُفهم من سياق الكالم  .2

ط تمزج عالمين بصورة فنية مركبة، لتسلي ؛ ألنها، بصورة فنية بالغية وصفية دقيقةخرويآومجرد 

 ال وهي الفناء المادي لكل ما في الدنيا، وترحيل الفناء الروحيأالضوء على بؤرة محددة في النص 

 .(41المتقاربة مع الشكل) (4خروي. كما في المقولة)إلى البقاء والخلود اآل

من  متلقيالإلى  المعلومات المقصودةيصال فهامية؛ إلالوظيفة اال في بناء ينهمامضب الغرض همسيُ  .3

جميع االشكال كما في ، ، والتي تشترك بها الصورتانأساليب رسم الصورتين البالغية والبصرية

 وص البالغية لإلمام علي بن أبي طالبالنصجميع تقارب مع ت التي ،اإلسالميالبصرية للتصوير 

 . واألسلوب البالغي يتقاربان بتقديم الوظيفة اإلفهامية ، فاللون البصريفي هذه النقطة )عَلَيهِ السَّالم(

ختلفان بوسيلة التعبير تهما ن  أ ال  إ، لتصوير الفناء المادي والروحي فق الصورتان بالقصدية المباشرةتت .4

ليفرض صورة التواصل المضمر للمقروء، إلى  الفني، إذ عبرت الصورة الفنية البالغية ببحث يهدف

التجريد بالصورة البالغية، بينما  ليؤلف، التي تقابل مركز الرؤية البصرية المضمر بؤرية للمضمون

فضاًل عن التبسيط واالختزال  تكبير حجم الشكلمن  األشكالرت الصورة البصرية بدالالت ب  ع  

الوقت نفسه، لترسم صورة تشبيهية في ، ومركزية إيحائيةلمنح الصورة الفنية داللة شكلية  والتصغير؛
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( الذي يتقارب مع 3، كما في الشكل)للفناء تقابل التواصل المضمر بالصورة البالغية للفناء رمزية

 .(8النص)

في هما يختلفان ولى، اال انهما ماديًا بالمرحلة األئبنا تتفق الصورتان البالغية والبصرية بصيغ .5

ماني المتباطئ الز  اإِليقاعلصورة، فالصورة البالغية يتلوها لبنائي ال المنطقي الحجاجي تسلسلال

قية لما سيؤول ل بنائية الصورة الفنية بصورة زمانية استبانسان، لُيكمل المؤو  عمر اإلفناء والمتسارع ل

بالغي لحتمية الموت، بينما تلي الصورة  هي استباقيتشبي فناء ليه أمر البشر جميعًا، ليرسم صورةإ

، صورة مجردة بالتشكيل البصري)شكل، لون، خط، توازن، حركة( ليتولد من الماديللفناء البصرية 

الزمني المتباطئ المتمثل بلحظة انتظار المعجزة، والمتسارع  اإِليقاععناصر التشكيل مع العالقات 

زمانية هذه العناصر والعالقات البصرية بناء صورة  ل منالمتمثل بحركة الشخوص، ليتمكن المؤو  

 (.9( الذي يتقارب مع النص)5، كما في الشكل)خرى متضادة معها استباقيةأعية، و استرجا

ة يالبالغالفناء صورة في التجريد  ن  أ الإالتجريد الجزئي، عملية ب اظهرتا تقارب متوافقن يان الصورت .6

 يقابلهحدث لبناء صورة فنية بالغية مركبة ذات تكرار ايقاعي جزئي بحروف نهايات الكلمات، 

إلنتاج صورة ، البصرية بالتشكيل البنائي للخط والشكل واللون وعملية التوازن الفناء صورةفي التجريد 

المقارب  للتشبيه مونية المضتوحيد مركز البؤر إلى  مما يؤدي بالغية حسية متماسكة البناء العضوي،

 .(7الشكل) الذي يتقارب مع (10النص)، كما في ةالبصري ةلمركز الرؤي

من التجريد، لتنتج  اً بها متولد اً خاص يقاعية ما بين الصورتين لتتوسم بناءً اإلمقاربة التشكلت  .7

بالغي وبصري، فاإِليقاع المتباعد البالغي يتقارب مع اإِليقاع  للتشبيه اً إيقاعي الصورتان بناءً 

، كما في المتباطئ البصري، بينما يتقارب اإِليقاع المتقارب البالغي مع اإِليقاع المتسارع البصري

  (.7( الذي يتقارب مع الشكل)10النص)

يؤلفان و ، بناء التكوينيللصورة متخيلة  اتتقارب الصيرورة البالغية مع نوع الحركة البصرية، لينتج .8

( الذي يتقارب مع 11كما في النص) ،للفناء مركب بالغي وبصري يحائيإصورة فنية لتشبيه 

 (.9الشكل)
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وجه الشبه، أي  كو ن بوساطةتنم ا إ إن جميع نقاط التقارب ما بين الصورة الفنية البالغية والبصرية .9

هنا و بصورة عقلية و أتتقارب معها الصورة الواقعية البصرية، حينئذ ية و ا بصورة حس  م  إالتقارب  ن  إ

كما  يحائيةرتبط الصورة المركبة بالداللة اإل، بينما تالفاني دياالزمني الم اإِليقاعتقارب معها صورة ت

 (.11، 9، 7، 5، 3، 1( التي تتقارب مع الشكل)11،19، 10، 9، 8، 2)في نصوص التشبيه

لالستعارة  تجريدها لصورة ايجازية بالغية برعللتزيين  األلوانفي استعمال  اتفقت الصورتان .10

بنائية التكوينات  بوساطةوالخطوط للتزيين  األشكالو  األلوان، وتجريد ذات الفناء المادي التصريحية

( الذي يتقارب 2الزخرفية الهندسية والنباتية الخالصة بصورة متوازنة ومتماثلة بصريًا، كما في النص)

 (.14، 13مع الشكل)

بناء خاص بها متولد من التجريد، لتنتج بية ما بين الصورتين لتتوسم اإِليقاعمقاربة التشكلت  .11

، ، إذ ظهر اإِليقاع الزمني المتناهي بحتمية الموت بالصورتيناً وبصري اً بالغي اً ايقاعي الصورتان بناءً 

 (.14، 13( الذي يتقارب مع الشكل)2كما في النص)

النص البالغي والبصري، في افقية إذ اسُتعمل المضمر اللوني جاءت المقاربة بصورة فنية تو   .12

البالغة والتصوير، اال ان بللفناء المادي  إيحائيةالزمن المادي الفاني، الذي ُينتج صورة  إلظهار

 (.14( الذي يتقارب مع الشكل)2للفناء الروحي، كما في النص) إيحائيةصورة ثانية  نبي  التصوير 

التبئير اللوني بالصورة الفنية البالغية الذي يتقارب مع مركز الرؤية اللونية بالصورة الفنية  تجلى  .13

بصورة فعالة في قراءة النص البصري والبالغي على حٍد  لُيسهم، المادي والروحي للفناء البصرية

 (.14( الذي يتقارب مع الشكل)2سواء، كما في النص)

ني للمحتوى و لة المعنى المضمتتفق الصورتان البالغية والبصرية بنوع دالالتهما المجردة، وبدال .14

هما يتقاربان بتشكالت المعنى البنائية، ن  أ ال  إ، للفناء المادي والروحي البالغي والبصري الصوري

اإليقاع الزمني البصري، استعارة تصريحية  )اإليقاع الزمني البالغي....ليحدث التقارب ما بين 

بصرية ترتبط بداللة معنى الشكل واللون....استعارة تصريحية بمعنى الشكل البالغي المصو ر مع 

 (.16الذي يتقارب مع الشكل) (13كما في النص)داللة معنى الكلمة(، 
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الجانب الخيالي، وعليه و المركبة،  األشكالتتفق الصورتان البالغية والبصرية باستعمال دالالت  .15

سيًا، إذ يتفقان على توثيق مشهد تتقارب دالالت حاسة البصر واللمس مع دالالت اللون بصريًا ولم

بنائية صورة  لونيًا بصورة بصرية، لتنتجا ومتوازنٍ ية متوازن بالغيًا بصورة حس   للفناء الروحي خرويآ

 . (18( الذي يتقارب مع الشكل)16، كما في النص)فنية بالغية وبصرية متماسكة

تمركز التبئير بالمعنى االرشادي بالغيًا لرسم صورة بالغية للفناء الروحي، بينما تمركزت زاوية   .16

( 16، كما في النص)صورة بصرية للفناء الروحينيًا لرسم و بمركز التصويرة شكليًا ومضم رؤيةال

 (.18الذي يتقارب مع الشكل)

تنقل الحدث  مركزين للرؤية، وهما قسم النبي وقسم المعذبين، بصورة فنية إيقاعيةظهر بالصورتين  .17

وهذا ما نجد مقارباته بمقوالت اإلمام التي تضع في  ،للفناء المادي والروحي بطابع سردي مسرحي

( الذي يتقارب مع 29كما في النص)، ن بؤرتين مركزيتين، وهما دار الفناء ودار البقاءأغلب األحيا

 (.20الشكل)

تستعمل الداللة الحسية البصرية البالغية التجريد باألشكال المركبة الذهنية، وتؤلف صورة  .18

لتحتية(، ا روحية(، بينما استعملت الداللة البصرية التجريد بـ)الشكل، اللون، والشبكة-مركبة)مادية

الشكل أرتسم التجريد بالتكرار وااليقاع زمانيًا ومكانيًا لألشكال المسطحة والمختزلة، ويؤلف  عبرف

رتسم في الشبكة التحتية بالخطوط األفقية والعمودية، لمنح النص البصري في المعنى، بينما ا إيحاءً 

مادية، -والبصرية صورة مركبة)روحيةداللة إيحائية أخرى لصورة مركبة، وتؤلف الصورتين البالغية 

 .(20( الذي يتقارب مع الشكل)29كما في النص)متخيلة( للتوجيه واإلرشاد، -واقعية

 بوساطةها المتلقي، ترك المصوَّر لفجوات يمأل عبريتجلى التكرار التكميلي لبنائية الصورة الفنية  .19

تصوير قتل أحد الضحايا، والقبض على اآلخر بصورة فنية متماثلة تجعل المتلقي يكمل الحدث بقتل 

 (.22( الذي يتقارب مع الشكل)3كما في النص) اآلخر وهي صورة فناء مؤجل،

المقاربة  ن  أ ال  إوالمتوافقة، ن البالغية والبصرية تتفقان بثنائية الصورة المتضادة ييتضح ان الصورت .20

ة البصرية في الصورة الفنية البالغية حسية تتمثل بحاسة التذوق االنتقالية، بينما تستعمل الصورة الفني
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( الذي يتقارب 3تحوالت الحركة المائلة بالخط. كما في النص) دوات التشكيل البصري من ضمنهاأ

 (.22مع الشكل)

تكوين البصري المتمثل التكراري بأدوات ال يقاعاإلِ التكراري البالغي بالمضمون، مع  اإِليقاعيتقارب  .21

ترسيخ مفهوم الفناء المادي كنوع ة لايقاعيفقي، الشكل، اللون، والفضاء(، ليتلوها مقاربة بـ)الخط األ

الزماني والمكاني للحركة  اإِليقاعمن التأكيد الصوتي السماعي لفن البالغة المقروء مع تبادلية 

البصرية، لُينتج عن الصورة الفنية البالغية والبصرية جدلية الفناء المادي التام المتمثل بحتمية الموت 

 (.24( الذي يتقارب مع الشكل)8والفناء الروحي التام المتمثل بالسمو المثالي. كما في النص)

نية مع التجريد بالشكل واللون و ية غائية مضملكلمات البالغية لقصدباتتقابل االستعارة المكنية  .22

)الغدر، العدالة،  صور البصري، لتصور البالغة صورة حسية بصرية وجدانية تتفرع منها

 صور حة(، بينما تتجلى االستعارة المكنية التجريدية البصرية بالشكل واللون، فالشكل يبيناصر الو 

لتُنتج الصورتان البالغية والبصرية وظيفة خالص، والوضوح، والتكوين الحجاجي(، )الغدر واإل

 (.26( الذي يتقارب مع الشكل)10كما في النص) ،لصورة فنية مركبة هفهاميإ هاجيحج

الزماني والمكاني مع الصورة اللونية االبدالية،  اإِليقاعالبالغية ذات  الحجاجيةتتقارب البنائية  .23

ئي وتتفقان بمضمون بالتكوين البنا نتتقاربا رة مكنية بالغية وبصرية،الستكمال صورة فنية الستعا

 (.26( الذي يتقارب مع الشكل)10كما في النص) ،الصورة الفنية

تتجلى المقاربة ما بين الصورتين البالغية والبصرية في دالالت الصورة الفنية التجريدية، إذ تقابل   .24

لبيان صورة الخضوع للخالق، بينما تقابل  غية دالالت الخط المائل البصري،دالالت االنحناء البال

 االتجاهنحو االستعارة المكنية  ذهبدالالت الخط العمودي البصري صورة التحدي البالغية، لهذا ت

الخضوع  رؤيةر المتعالية و التكب   رؤيةاتجاهين بصورة طردية متضادة ما بين جدلية المائل بالغيًا ب

الملكوتية الممتثلة ألوامر الخالق مع الصورتين البصريتين المتضادتين بالشكل؛ إلنتاج ايقاع بصري 

 (.28( الذي يتقارب مع الشكل)16كما في النص) ،خطي زماني ومكاني متبادل

استعملت البالغة التجريد في معنى الكلمات عبر التسطيح واالختزال التي تقابلها تسطيح واختزال  .25

بـ)الشكل، اللون، والخط(، ليصور اللون داللة المضمون باللونين األحمر واألبيض، فقد رسم األبيض 
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الثنائيات المتضادة للحياة والموت، أم ا األحمر رمز للظلم والغضب اإللهي، ومثله الخط المنحني 

، لترسم الصورتين والحلزوني المعبر عن االيقاع الالمتناهية ويقابله بالغيًا الصيرورة الالمتناهي

 (.20( مع النص)30البالغية والبصرية صورة االستعارة المكنية. كما في الشكل)

الخلف كناية عن إلى  االسفل، ومرةإلى  التكرارية بحركة الشكل المائلة، مرة الفنية الصورة تمثلت .26

الفنية البالغية الصورة ايقاعًا متماثاًل بالخط والشكل ومختلفًا باللون. مما جعل  فصنعتالخوف، 

خر، ية التناصية المتوارثة من جيل آلاإِليقاعمتقاربة مع ، ذات بناء متماسك وموحد للفناء والبصرية

بطابع تكراري متماثل عقيم مع اختالف الزمن الماضي عن الحاضر كناية عن حتمية الموت 

 . (5( المتقارب مع المقولة)43بالمستقبل مع ثبات المكان. كما في الشكل)

، لتصوير الحدث الفنائي حملت دالالت اللون الفاتح والغامق مضامين عالماتية متضادة بالمعنى  .27

لتمثيل صورة استعارة مكنية بصرية  البالغي اإِليقاعتبادل يتقارب مع بإيقاع لوني زماني ومكاني م

 (.28( الذي يتقارب مع الشكل)16كما في النص) ،للفناء وبالغية

 إيحائيةبالمستوى التركيبي والتوليدي لعالقات المجاز التي تضفي طاقة  )عَلَيهِ السَّالم(اهتم اإلمام علي  .28

ن تأمل النص يعمل على استجالء أل ؛لغرض االيضاح واإلفهامعلى النص، فتماسك داللية 

 (19نتاج صورة فنية بالغية مجازية للفناء. كما في النص)يحائية إلغوامضه واستنباط الداللة اإل

 (.32يتقارب مع الشكل) الذي

الحركي بالشكل  اإِليقاععملية ب تتأثرفقي ة بين وضعية الشكلين العمودي واألياإِليقاعالتبادلية  نَّ إ .29

زمانيًا ومكانيًا، فالمرأة الواقفة في وضعية صعود، والمستلقية بوضعية نزول، وما بين الصعود 

. كما الفناء المادي والروحي لصورتي بصيرورة المتناهية اني  كوم زماني   شكلي   والنزول يحدث ايقاع  

 (.8( المتقارب مع النص)44في الشكل)

المعنى القريب المتعلق بالفنية الكنائية البالغية والبصرية  نتيما بين الصور  يحدث التماس والتقابل .30

قابل مع الشكل المرئي المزخرف بمعنى قريب من ذهن المتلقي، تي الذي بالبنية الحسية البالغية

ية)للكلمات ونغم الصوت( والتكرارية بـ)المعنى واختالف اإِليقاعلترتسم صورة الكناية بالبالغة بالبنية 

، بينما ارتسمت الصورة البصرية إيحائيةالكلمة، وبالكلمة واختالف المعنى( لتُنتج صورة فنية بداللة 
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بالشكل  يحائيةالشكل واللون لخلق التوازن لُينتج التقارب بصورة الداللة اإلبوساطة ي اإِليقاعبالتكرار 

 الصورتان هدفتفوبداللة تأويلية باللون الذي يتقارب مع صورة الباطن البالغية ذات المعنى البعيد، 

من حيث المعنى القريب الظاهر والمعنى البعيد المضمر. كما في  للفناء إفهاميهوظيفة إلى 

 (.1( المتقارب مع النص)36الشكل)

الذي ظهر  اإِليقاعبصورة  للفناء ن البالغية والبصريةيمقاربة بصورة جلية ما بين الصورتتتشكل ال .31

بالبالغة بصيغة االنتقال الزمني ما بين المتناهي المادي الفاني والالمتناهي الروحي الخالد، بينما تم 

صياغته بالصورة البصرية بجدلية االنتقال الزماني والمكاني لمشهدين متضادين من حيث بناء الشكل 

الكناية عن الظلم التي تم ستند عليها الشخوص ومن هذه الجدلية ظهرت صورة أواالرضية التي 

 كشفها بمضمر)الشكل، اللون، والخط المائل(، لتتبنى الصورتان كناية عن صورة موعظة وارشاد.

 (.2( المتقارب مع المقولة)38كما في الشكل)

 حسيول البالغي بعالمين: األ شكلبصري يتشطرين: بالغي و إلى  تنشطر مقاربة الصورة الفنية .32

الذي ُيعد تابعة من  البصرية؛ كونها تتعلق بهذا المفهوم الحسي البصري األشكالويقابله دالالت 

كناية عن صورة الحزن  سود، والثاني: مجرد، يقابله داللة اللون األبصورة مباشرة لفناء الماديا توابع

وهنا برز الفناء المادي بصورة غير  والموت المحتم، والخط المنحني كناية عن صورة الحزن الشديد

 (.4( المتقارب مع المقولة)41. كما في الشكل)ةمباشر 

لفناء ابؤرتين، وهما: )الحضور والغياب( حضور صورة  علىالبالغية  التبئير بالصورةقام   .33

ل للطابع بالمؤو   األول:، تعلق البصرية رؤية، لتقابلها مركزين لللفناء الروحيا، وغياب صورة المادي

 رؤيةركزي ختزال وتسطيح لهذا التمثل لمالتجريد واالو  ،السردي الذي تأرجح بين الحدث الواقعي

مضامين مفاهيمية يقاعية تحمل إسفلها، لتصوير جدلية أعلى اللوحة و أموزعين بصورة متوازنة 

)صورة الرحيل والموت، وصورة الحاكم الجديد(، وعليه اتفقت الصورة البالغية مع البصرية لصورتين

ما بين صورة حتمية الموت وصورة البقاء المادي  اإِليقاعفي هذا التجلي؛ كونهما حملتا مفهوم جدلية 

 (.4( المتقارب مع المقولة)41البصري والبقاء الروحي البالغي. كما في الشكل)
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ورتان البالغية والبصرية بالتجريد، لتتجرد الكلمات البالغية من معناها المحدد بكناية اتسمت الص .34

حال آخر بصيرورة تبادلية زمانيًا إلى  عن المعنى المستهدف للمنشئ بصورة فنية انتقالية من حال

( المتقارب مع 44كما في الشكل) ،البصري التبادلي بالشكل زمانيًا ومكانياً  اإِليقاعومكانيًا لتتقابل مع 

 (.8المقولة)

البالغية يتقارب مع تجريد)الشكل، اللون، والخط المائل(فقد تجرد الشكل  بالكناية ان تجريد الكلمات .35

ما تجريد الشكل بصورة أمل والبقاء، على كناية عن األاألإلى  عن الصورة العمودية مع الحركةليعبر 

المعبر عن الفناء المادي التام  االستسالم والموت المحتمسفل كناية عن فقية مع الحركة نحو األأُ 

، بينما عبر اخفاء نصف الشكل مع الحركة التراجعية كناية عن الخوف، وجاء اللون بصورة مباشرة

 سوداألإلى  كناية عن االمل وضده المعتم المائل حمرليستكمل ما جاء به الشكل فاللون المضيء األ

( المتقارب 44كما في الشكل) ،عبر عن الفناء المادي بصورة غير مباشرةالذي  كناية عن غدر الدنيا

  (.8مع المقولة)

يحدث تضاد بالخط المائل ذاته عند تكثيفه فالخط المائل الواحد كناية عن االستسالم للموت وعند   .36

( المتقارب مع 44كما في الشكل) ،تكثيفه بخطين ُيصبح كناية عن السيطرة على المستسلم

 (.8المقولة)

تقارب مع الصورة البالغية لي، بشكل ولون المتضادات البصرية يقاع تبادلي زمانيًا ومكانياً حدث اي  .37

ان تقابل هذه  (.8( المتقارب مع المقولة)44دار البقاء. كما في الشكل)إلى  لدار الفناء واالنتقال

( 46برسم الكناية التجريدي. كما في الشكل) بينهما اً تبادلي اً ايقاع صنع نالصورتيالمتضادات ما بين 

 (.13المتقارب مع المقولة)

القبله هلل والمتمثل  يتجلى التماس بصورة دار البقاء المتقارب مع شكل الشخص الراكع باتجاه .38

نحو  بصورة مائلة فقي والعمودي، بينما يتقارب دار الفناء مع شكل الشخص الساجدبالخطين األ

 الحسية-، بينما تتقارب الصورة البصريةفقيمع خط األرض األ للحاكم باتجاه مغاير للقبلة سفلاأل

، كونهما مجردان من الماديات الفانية، وتتضح صورة المرئية بالغية مع صورة التجريد البصريةال

بتكرار شكل النجمة  التجريد االولى بالشكل المستطيل واللون البيجي كناية عن دار الفناء، والثانية
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( المتقارب مع 46كما في الشكل) ،اية عن التجريد من مغريات الدنياالهندسي واللون السمائي كن

 (.13المقولة)

ن البالغية والبصرية بالتصوير السلبي المادي ألهل الشهوات المتمثل بصورة تتقارب الصورتا .39

ينما يقابل الجانب اإليجابي المتمثل بالتجريد مجنون ليلى المتقاربة مع صورة البالغة للفناء المادي، ب

الزخرفي البصري للمسجد جانب الزهد واإلخالص البالغي؛ لتتشكل جدلية حجاجية بصور الكناية، 

 .(15( المتقارب مع المقولة)49كما في الشكل)

ني ليتم تقابل داللة معنى الكلمات البالغية داللة معنى الشكل البصرية، إذ اتفقتا بالتجريد المضمو  .40

( المتقارب 16كما في الشكل)، الحاقهما بالمعنى المقصود، لتصوير صورة الكناية البالغية والبصرية

 .(17مع المقولة)

 ومتماساتعالقات المقاربة بالكناية ما بين الصورة الفنية البالغية والبصرية بتوافقات  شكلتت .41

 م اختزاالً أ اً كان تسطيحأوتضادات متنوعة، منها يتوافق التسلسل الزمني بالتصوير التجريدي سواء 

للمفردات البالغية والبصرية على حٍد سواٍء، لتضمينها صورة جديدة بينما تُبنى المتضادات بالصورة 

التشكيل ي لعناصر اإِليقاعالالمتناهي، التبادل ---البقاء، المتناهي---وضدها )الفناء

من عملية التمازجات البالغية مع  افقي((، وكل هذا يفعل---معتم، عمودي---البصري)مضيء

 كما في مقوالت ،صورة فنية وبصرية معاصرة إلنتاجالبصرية بوحدة عضوية متماسكة البناء؛ 

 .(16،35،38،41،43،44،45،46،49،50، 14)األشكال(، و 1،2،4،5،8،13،15،17،23،29)

تعتمد تنطوي المقاربات بين طيات الصورة البالغية والبصرية باتجاهين لكل منهما: فالبالغية  .42

ن، الخط(؛ ا الكلمة فتتقارب مع التجريد الجزئي البصري بـ)الشكل، اللو م  أالتجريد بالكلمة والمعنى، 

(، 2)ةكما في مقول م بصريًا.أكان بالغيًا أالمعبرة عن المعنى المكثف سواء  داةاأل ألن ها تعدُ 

 (.22، 16، 14، 7، 5، 3، 1)األشكالو 

يحدث التماس ما بين معنى الصورة الفنية المكثفة بالغيًا مع التجريد الكلي للتصويرة باإليماءات  .43

 (.22، 16، 14، 7، 5، 3، 1)األشكال(، و 2)ةكما في مقول والمضمون.
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بالكلمة والمعنى المقارب لمفهوم التجريد البصري، إذ  اً بالغي اً تجريدي اً التكثيف يحمل مفهوم نَّ إ .44

ة اإلسالميتتقارب الصورة البالغية االبدالية للمعنى الجديد مع صورة التجريد الخالص للزخرفة 

البصرية، بينما تتفق بالمفهوم وتختلف بالصياغة الصورة الفنية البالغية المكثفة دالليًا مع تعدد 

كما في مقوالت  كل، اللون، الخط، والحركة( المشكلة للصورة الفنية البصرية.القراءات الداللية للـ)الش

 (.22، 16، 14، 7، 5، 3، 1)األشكال(، و 2)

 )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبأمام علي بن ص البالغية لمقوالت اإلمكانية بالنصو الزمانية و الصيرورة ال تتمثل .45

صورة فنية معاصرة لكل زمان ومكان. كما في  لُينتجالزماني والمكاني البصري؛ ا اإِليقاعتتفق مع و 

  (.22، 16، 14، 7، 5، 3، 1)األشكال(، و 2مقوالت )

ذات البعد الزماني والمكاني مع  واالستباق واالسترجاع للصيرورةالبالغية تترادف الصورة الفنية  .46

( المتقارب 22كما في الشكل) الصورة الفنية لإليقاع البصري للشكل واللون المتباعد زمانيًا ومكانيًا،

ب( تم استيضاحها باختالف الشكل واللون -3وتمثلت بعدت مشاهد زمانية) (22مع المقولة)

تحمل في طياتها الصورة االستباقية للنصر باللون الوردي وتكبير و للشخصيات المؤلفة للمشاهد، 

 (.3حجم شكل المخلص كما في الشكل)

، لبصرية، لتنقل ثالث صور فنية)ماضٍ ا رؤيةالمقاربة لمركزية التتعدد البؤر في الصورة البالغية  .47

داللي مكثف لصورة الماضي المتمثل بالشجاعة البالغية والقتل  حاضر، مستقبل(، لتمثيل تعبير

صورة الموت بالمستقبل بالغيًا تشمل بالغيًا وبصريًا، و  البصرية، وصورة الحاضر تتمثل بالموعظة

 ، (22( المتقارب مع المقولة)22كما في الشكل) يكملها القارئ،فجوة وقد ترك  وبصرياً 

الالمتناهي برسم  اإِليقاعتتجلى الصيرورة الالمتناهية برسم صورة الثنائيات المتضادة بمقاربتها مع  .48

رة بـ)الخط، الشكل، اللون، الحركة( الصورة الثنائية المتضادة )الحياة والموت، البقاء والفناء( المصوَّ 

، وباستعمال الصيرورة التي ُتعد تابعة من توابع التكثيف الكالمي؛ إلنتاج اإلسالميصوير في الت

( 22كما في الشكل) رشاد.دت وظيفة التوجيه واإلأكان كونها صورة فنية معاصرة لكل زمان وم

 (.22المتقارب مع المقولة)
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صورة رسم بوساطة ، )عَلَيهِ السَّالم(علي لإلماملفناء المادي ا يرسم صورتب االستباق واالسترجاعيتضح  .49

، أي تصوير فعل ونتيجة، وتكرار فعل لألبناء، وصورة فنية استباقية لألسالففنية استرجاعية 

هم في ترسيخ بين الصورتين في ذهن المتلقي تس ونتيجة، وهنا تحصل صيرورة زمانية ومكانية ما

الصورة  رسم لي تم( 3مع الشكل) (5)ارب المقولةالعبرة والموعظة من تكرار صورة الفعل والنتيجة، وتتق

ية بالشكل اإِليقاعبالحركة  لباقي الجيش واالسترجاع للمخلص الفنية الحركية بصورتي االستباق

ب( بحركة الساعة الالمتناهية -9بينما تقاربت مع الشكل) ،المسافة زمانيًا ومكانياً  واللون المختلفة

للزمن الذي قضاه المذنبون بالدنيا الفانية؛ لترتسم لدى المتلقي صورة فنية بصرية لحركة عكسية 

الزمن االسترجاعي الماضي لتصوير نتيجة بالزمن إلى  تراجعية من الزمن االستباقي المستقبلي

استباقية لفعل تم بالزمن الماضي، وتم توضيح الصورة االستباقية المستقبلي الباقي بوصفها صورة 

 (5لتوضيح نتيجة الصورة المستقبلية الظلماء بسبب فعالهم. المقولة) سودبتلوين االرضية باللون األ

دانية بمالمح شخوصه من خالل تصوير الحالة الوج اإلسالمياالسترجاع بالتصوير  ةتمثلت صور   .50

االنتقام بمالمح سعيدة، بينما مثل الضحايا بمالمح تعجبية مما يحصل، فباألمس  وفقد صور منفذ

كانوا الجالدين، واليوم ضحايا، لترتسم صورة فنية لالسترجاع الزمني بالزمن الحالي للحدث مع 

 (22بوصفها صورة الكفن واالستسالم للموت المحتم. كما في الشكل) بيضاالستعانة باللون األ

 (5المقولة) المقاربة مع

االستباق واالسترجاع النص البصري الحيوية الحركية بالخط والشكل واللون لتمثيل  امنحت صورت .51

ذلك  صورة استباقية النتظار المعجزة والعذاب الحاضرة بمخيلتهم والغائبة عن التصويرة، ليساهم

تصويرة على نشر الشخوص بصورة ايقاعية على جانبي ووسط ال عبرة سرعة الحركة بمضاعف

المقاربة ( 24على التصويرة. كما في الشكل)أإلى  سفلأبصورة تصاعدية من  خطوط افقية منتشرة

 (5)المقولة مع

البصري الجناس التام الذي يقابل التكرار التام يتجلى مفهوم المقاربة للصورة الفنية البالغية ب .52

البالغي فقد تقارب  الجناس الناقصا م  أ، لشبكة الخطية المؤسسة ذات الخطوط المنحنية، وباشكلالب

الجناس االشتقاقي باستعمال الخطوط توضح  بينما، تمثيل الشكل الجزئي لرأس الفيل المقطوع مع
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المتقارب ( 56كما في الشكل)المائلة التي يقابلها المنحنية وكال الخطين مشتقان من الخط المستقيم. 

، 8، و)ناقص( 18-16، 14، 12، 10، 7، 5، 3، 1( تام، و)18، 16، 13، 7، 1)مع المقوالت

 ( اشتقاقي.16، 9

يتشكل الجناس الناقص البالغي في الداللة التجريدية المتشكلة من تكرار الحروف وتغير ترتيبها؛  .53

لحركات ألجل ايضاح شكلي وأفهامي يقابله تكرار أجزاء االشكال المقطوعة والعناصر الزخرفية ذات ا

واأللوان المختلفة الجناس الناقص لتكوين وحدات عضوية متوازنة ذات جناس تام، اما االشتقاقي 

فيتألف من اشتقاقات الخطوط مثال الخط المائل بدرجات متباينة ِإيقاعيًا من حيث الزمن والمكان، 

( 56في الشكل)لتتفق الصورتان البالغية والبصرية في ترسيخ المعنى المقصود من المنشئ. كما 

، 13، 7، 1(، والتام)18-16، 14-12، 10-7، 5، 3، 1المتقاربة مع نصوص الجناس الناقص)

   (. 16، 9، 8(، واالشتقاقي)18، 16

ثباته، فنجد إلها كلمات غير متناهية لما يريد عبر االمام بالكلمات المتناهية لما يريد نفيه يقاب .54

الفناء( تتقابل بالتبادل العكسي المتضاد بالمعنى ما بين الظاهر ---الحزن، البقاء---)الفرح

البصري بالخط  لإليقاع بتقديم صورتين متضادتين البصريوالمضمر، وتتقارب هذه المقولة مع 

يد نفيها، والثانية ولى تستوجب العذاب وهي الحجة التي ير األف، مثال شكل ولون الناروالشكل واللون، 

سيحمي نفسه من ناٍر حامية، فالتعبير  (صَلَّى اهلل عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ)ان من يتبع خطى النبي إلثبات؛ ةالذهبي

ُمتعددة، لهذا توجب البحث عن المعنى المضمر خلف  صورإلى  يؤديللصورة البصرية الواحد 

 .(29، 26( المقولتين)20النص البصري. كما في الشكل)

يتضح ان المقاربة حدثت ما بين الصيرورة البالغية وااليقاع البصري للمعنى المقصود، إذ يتقارب  .55

التقابل المتضاد البالغي ما بين دار الدنيا واالخرة مع الشكل، اللون، والخط فضاًل عن صورتي 

، 32، 20)الشككما في األالزمان والمكان، لتتفق الصورتان بتوليف بنية موحدة للصورة الحجاجية. 

 .(30، 29، 26، 21، 17، 16، 2)تالمقوالمع ( 59 -57، 33

طنابي، يجازي، اإل)اإلالثالث مقامالحال وال بتمثالت صور )عَلَيهِ السَّالم(مام عليتتمتع مقوالت اإل .56

مثال التي هل البالغة لضرب األأليها إيجاز التي يعمد صورة اإلبكل مقوالته، فنجد  والوجداني(
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فنية الصورة الذي يتضح به ال( 1)الشكل المتقاربة مع عدة اشكال:تصلح لكل زمان ومكان، 

الذي ، (3زمانيًا ومكانيًا. والشكل) األشكالعن باقي  يةبصورة ايقاع برفع الشكل يجازية تمثلتإلا

م يضخبت؛ رؤيةالوسط التصويرة ليحتل مركز بتبئير شخصية المخلص  يجاز منصورة اإل تمثل به

ى يجازية علإالذي يصور صورة النار كصورة  (5والشكل) ،يجازية عن شجاعتهإحجمه كصورة فنية 

 ن  أها صورة إيجازيه على ن  أالنور، كما إلى  ليخرجهم من الظلماته النور الذي يهتدي به الناس ن  أ

شعلتهم، فهي صورة ايقاع شكلي عد انتهاء مدتهم وانطفاء نبياء مصيرهم الموت مثل باقي الخلق باأل

  (10-5،7-1كما في المقوالت)ومكانيًا.  متنوع زمانياً 

، التي تتوضح (10-5،7-1كما في المقوالت)و الذم كما في أطناب للمدح صورة اإل استعملت .57

العذاب  ن  أ( الذي يوضح 9لذم، كما في الشكل)بصريًا بصور العذاب والحرب التي تتطلب المدح وا

قتل عملية الوضح الذي ي( 11والشكل) ،مستمر بصورة دائرة لإلطالة، تتحرك عكس عقارب الساعة

المعركة  ، بصيرورة دائرية ال متناهية كصورة اطناب عن شدةتجاه عقارب الساعةاورة دائرية وببص

الحركة ما ( الذي يوضح استمرارية القتل بالشكل واللون و 60، والشكل)وطول زمنها وكثرة عددهم

 مستمرة. معركةدامت ال

نفسية في  جداً  ، فهي مؤثرة)عَلَيهِ السَّالم(مام عليفي جميع مقوالت اإلالصورة الوجدانية النفسية  ولجت .58

 مع هذهِ  تتقاربو مارة، حي النفس األن  لنفس اللوامة التي تُ ا في صحوالل عملية ع  ف  المتلقي حتى تُ 

شعاع من الضوء صورة اقتراب اإلن ألطنابي؛ الوجداني واإلمل الجانب تحالذي ي( 18الشكل)

 تمثل صورة اطناب.  البيضوية حول الشكل الرئيس لتفافالاصورة وجدانية بليغة، بينما 

  ثانيًا: االستنتاجات:

 ليها في البحث الحالي تستنتج الباحثة ما يأتي:إفي ضوء النتائج التي تم التوصل 

 الصورة الفنية للفناء المادي والروحي بمعنى توليدي وتركيبي؛ عن طريقتُنتج رؤية المقاربة في  .1

 .اإلسالميبصرية في التصوير الو ، )عَلَيهِ السَّالم(بالغية في مقوالت اإلمام عليالالصورة الفنية أساليب 

باستعمال  ؛للفناء لتشبيه الحسي والعقليل التعبير المباشر تتوافق المقاربة البالغية مع البصرية عبر .2

 .بيئة حسية المحتوى بالغيًا وواقعية المحتوى بصرياً 
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اصيل كثيرة عن وقائع عديدة وتف للفناء المادي أو الروحي البنائية العميقة للصورة الفنيةتكشف  .3

 بنائي.الغير قد ال يكشفها الوصف  ؛مضمرة غير معلنة

الهدف؛ كونهما أديا وظيفة ب للفناء ن الحجاجية البالغية والبصريةلصورتيالمقاربة البنائية لاتفقت  .4

 من حيث المعنى القريب والمعنى البعيد المضمر. إفهامية

تجريدي ي بنائي تنفيذبتوظيف سياق  للفناء صورة فنية جديدة الكناية البالغية والبصريةابتكرت  .5

 .التسطيح واالختزال بوساطةوالخطوط  األلوانو  األشكالللكلمات و 

بصورة حسية مباشرة وبصورة مضمرة غير مباشرة؛ عن طريق وبصريًا  بالغياً ُصورت الكناية  .6

بتحوير النسب  لتجريدات البصرية بالشكل واللون والخط والحركةالبالغية المقاربة ل حسيةالتجريدات ال

 والمعاني المتعارف عليها.

ية وبصرية محددة بيانساليب أب للفناء ينبغي ان يكون البالغية والبصرية تحليل الصورة الفنية نَّ إ وجد .7

  .ل وحالته الوجدانيةختالف المؤو  باترجمتها ختلف ؛ حتى ال تلمفهوم المقاربة

ها تمثل مجموعة الصياغات ن  أل؛ للفناء بالصورة الفنية اإلسالميلتصوير ي البالغة وان  ف   ااقترن اسم .8

التها المتنوعة ضمن وحدة عضوية متماسكة من يالبيانية، والتداولية، والداللية، واألسلوبية، بتشك

 ُجزًء ُمهمًا من السياق الثقافي التوثيقي والجمالي التزييني من جهة ثانية. اشكلت نالصورتي كونجهة؛ 

المصور  تستعار ال ؛ نظراً للفناء ت الصورة الفنيةوتشكيالتفاعل البناء الموحد ما بين المضمون  .9

  .واإلمامية والسياسية والوجدانية من الصور الفنية القرآنية والنبوية للفناء المسلم مقارباته البصرية

تها جمالي في بناءومضمونها  /البصرية(البالغية)الصورة الفنية مقاربة في الوحدة العضوية  تفاعلت  .10

يضم صورة فنية بنائية ظاهرة وصورة فنية بنائية  للفناء التصوير البالغي والبصري إنَّ  ذ  إ، التقاربية

 بصورة حجاجية. تم بناؤه الذيمضمون المضمرة ترتبط ب

 ابوصفه للفناء البصري والبالغي البراقة في التكوينات الزخرفية رسم البعد الروحي األلوانت توخ   .11

 فناءفُينتج أما  للفناء،لفنان المصور ا بحسب توجه ؛الروحية اآلخرةمع صورة عالم  مثالية مقاربة

فناء باتجاه عالم مادي دنيوي زائل ينتهي بالموت  وأرادي، عالم مثالي باٍق ينتهي بالموت اإلاتجاه ب

 الالإرادي.
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مفهوم المقاربة  عبر؛ للفناء بناء بالغي أو بصري يأفي  الفنية بالمفردات األساسل الصورة تتشك .12

 بالشكل واللون والخط زمانيًا. اإِليقاعما بين الصيرورة الزمانية والمكانية البالغية و 

انتجتها عالقات التشبيه والكناية  للفناء المادي والروحي؛ االثراء المعرفي في توليد الصور الفنية  .13

 ضفت لها القيمة الجمالية واالبداعية، وهو فحوى المقاربة. أاز واالستعارة، لموضوعة الفناء و والمج

والتصوير  )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبأمام علي بن ي مقوالت اإلف للفناء فهاميةاإل توظيف الصور الفنية إنَّ  .14

 .الُمخاطب المضمون لدى رسيخالوسيلة الناجعة لت كونها ؛ُمرتبطًا بتحسين الخطاب اإلسالمي

 اإلسالميوالتصوير  )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبأمام علي بن في مقوالت اإل للفناء الفنيةُعدت الصورة  .15

 بوصفها وسيلة لتعبير الُمنشئ من أجل بثها صوب اآلخر، فهي بمثابة الُمحاكاة للواقع الطبيعي

 .والقرآني المتخيل المرئي والحسي المسموع

لتجليات صور الفناء  )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبأي مقوالت اإلمام علي بن القيمة الداللية والمضمونية ف .16

مظان القول إلى  خروجها من مظان القول المستشهد منه– ال تتحقق إال في لحظة توظيفه لهاالفنية، 

 . اإلسالميوالذي تمثلت مقارباته في التصوير  الشاهد الديني عمالباست -المستشهد فيه

قناعية وتراوحت بين الجانب اللغوي في مقوالته، اآلليات اال )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبأامتلك اإلمام علي بن  .17

تنوعت األفعال الكالمية بموضوعة الفناء ورؤى تصور  بذلكو  ،والجانب البالغي وكذلك التداولي

 .اإلسالميالتي برزت في التصوير  مقوالتها

يمثل  وبصري اأُلطر المكونة للحجاج كاالستدالل والخطابة، ألنه حوار عقليال يُمكن االستغناء عن  .18

 اً العملية الحجاجية تتطلب أمور  ن  أل ؛هدًا عقلياً ، باألخص في األمور التي تتطلب جصورة الفناء الفنية

، إذ ظهرت هذه الوسائل تستدعي وسائط أقناعية، من أجل ترسيخ القول الخطابي في المتلقي وألياتٍ 

 . اإلسالميلتصوير لي رسم صورة الفناء البصرية ف

اختيار ُمعطيات  بتوجيه تصوراته صوب الحجاجي عند تبديل عقيدة المتلقيتجلى قصدية الفعل ت .19

 )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبأاإلمام علي بن البالغي لمقوالت جادة وتحسين وتبسيط القول إ بوساطةجديدة 

 .و مضمرةظاهرة أ للفناء سواء أكان بصورة فنية إلقناعه ؛اإلسالميالخاص بالتصوير  والبصري
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ان النسبة الُكبرى من قيمة ُحجج الُسلطة، تكتسب تواجدها من سلطة القائل والمكانة التي يتمتع بها،  .20

إلمام علي ل البالغية فأدراك العالقة بين أطراف الرمز ُيمثل قلب الفكرة الحجاجية، ومهمة إيجاد المثل

تكون  اإلسالميالمرئي للتصوير  في حين مهمة االستشهاد فكرية هي برهانية )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبأبن 

 .بصرية توضيحية

بوساطة  ةً إنجازي   قوةً  )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبأإلمام علي بن ل ومعانيه لفنائيةالواصفة لمقوالت الت نال .21

بوسيلة النفي واالثبات  وت م  ذلك ؛بصياغات حجاجية و تغيير الرأيأالمواقف  التخاذ ،الفكري تأثيرها

 .اإلسالميفي التصوير  لت  عمِ التي استُ 

للتصوير  والبصرية )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبأإلمام علي بن ل للصورتين البالغية االستلزام الحواري .22

والبحث عن التعبير استلزامات ُمتعددة إلى  ُمتصل بالمعنى الداللي، فالتعبير الواحد يؤدي اإلسالمي

 .واالعتماد على الجانب التأويلي االستعاري وعدم االكتفاء بالمعنى الحرفي

بي أعلي بن  لإلمام توظيف مضموني التناقض والتعارض مع التماثل في القول الشريفكان ل .23

 .البالغية والبصرية في إيجاد الحجج المنطقية بالغ   ، أثر  اإلسالميوالتصوير  )عَلَيهِ السَّالم(طالب

نهج البالغة، على منزلة علوية بفي تصوير الفناء  )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبأقوال اإلمام علي بن أزت حا .24

، إلرشاد سواء أكان المادي أو الروحي باتجاه الفناء بجعل التأمل يرشح من مفرداته بوصفها دواالً 

آليات الصورة  عن طريق اإلسالميالتي تمثلت مقارباتها بالتصوير  ذوي العقول الراجحة لعلة الوجود

 .عامة واللون خاصة البصرية

الُمقترنة باليقين والُمبتعدة عن الظن  )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبأق لمعرفة اإلمام علي بن استجالء الحقائ .25

والتشكيك، للتعامل الواقعي مع المفردة الفنائية في دالالتها ومعانيها، وهي بذلك ُتعطي المتلقي 

والتي تقاربت مع التصوير  البشر يليه مصائر بنإوما ستؤول  يانفالواقع البنائية التصور التام حول 

 .في صورة الفناء المادي المرتسمة بحتمية الموت اإلسالمي

للظاهر  تأمالً  )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبأعلي بن لإلمام  في القول الشريف للفناء ر الفنييالتصو  أحدث   .26

فق نمط على و يتصف بالمرونة الفكرية التي ُتمكن المتلقي من إعادة الصياغة  هنأل ؛وتأوياًل للباطن
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البالغي، إذ تقارب مع الشكل واللون  الصوري يفضاء التشكيللل المقاربةونسق ابعد من تلك الكلمات 

 .اإلسالميوالخط والحركة في التصوير 

 ، سمةاإلسالميوالتصوير  )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبأي مقوالت اإلمام علي بن ف ءلفنالُعد التَّصور الفني  .27

الدمج بين  همالمحاولتاساسية قاعدًة  والتكويني البنائي بالغيالالتصوير الفني  التخاذهما بارزة

 . المعلومات المطروحة وثباتها في ذهنهألنه يمثل تفاعل المتأمل مع  بالغي؛وال البصريالتصوير 

مع الفنائية في نهج البالغة،  )عَلَيهِ السَّالم(بي طالبألمقوالت اإلمام علي بن  عاضد انتاج التصوير الفنيت .28

يجعل وجه الحقائق ُمتجليًا في معنى  األمر الذي، ؛ لبنائهما التأويلياإلسالميما يطرحه التصوير 

البالغي  في تشكيل لون الخطاب عليهاوالتعويل  البصرية ساليب البيان والتشكالت البنائية للصورةأ

 .والبصري

 

  التوصيات: ثالثًا:

 هذه الدراسة توصي الباحثة بما يأتي: منليها إفي ضوء النتائج التي تم التوصل 

صورة الفنية البالغية بأساليب رسم الاستحداث مادة دراسية في معاهد وكليات الفنون الجميلة ُتعنى  .1

 .   بصورة عامةالفن المرئي في  وتمثيالتها

لنشر الوعي البالغي المرتبط بتصوير الصورة ؛ بيانية ظاهرة ومضمرة اً تحمل صيغعمال فنية أتنفيذ  .2

 . الفنية البصرية

تقاربات، م، الالمتماسات) جهة من بمقاربة الصورة الفنية البالغية بالبصرية والفني نشر الوعي الثقافي .3

 .فعال بدراسات مستقبلية مبتكرةلُتسهم بشكل ؛ (والمتضاداتتوافقات مال

 تطبيقهاساليب رسم الصورة الفنية البيانية و أبفي مجال التعريف  المرئية الفنيةثقيفية تال قامة الورشإ .4

وأثرها وتأثيرها في المجتمع بمشاركة المختصين في علوم الفن والبالغة على وفق  ،بصورة بصرية مرئية

 برنامج تتبناه الجهات األكاديمية والبحثية.  
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عدد  اسم الخطبة ورقمها بشكل صريح الفناءالتي تحوي كلمة  النصوص االدبية ت
 الكلمة

رقم 
 الصفحة

ن   1  ىَتْفنَ  الَ  ٌق،َعِمي َوَباِطُنهُ  َأِنيٌق، َظاِهُرهُ  الُقرآنَ  َواِ 
 إال   اتُ ُلمَ الظ   فُ ُتْكشَ  َوالَ  َغَراِئُبُه، تَْنَقِضي والَ  َعَجاِئُبُه،

 .ِبهِ 

 )َعَليِه الس الم( له كالم ومن
في ذم اختالف العلماء 

 في الفتيا

1 43 

2 
 

َوِهَي  ،اَلءُ َها اْلجَ ا ِمنْ هَ ِِلَْهلِ وَ  ،اْلَفَناءُ الد ْنَيا َداٌر ُمِنَي َلَها وَ 
  ِبَقْلبِ َبَستْ تَ الْ وَ  ،َقْد َعِجَلْت ِللط اِلبِ وَ  ٌة،ُحْلَوٌة َخْضرَ 

 لز ادِ اْم ِمَن َرِتكُ ضْ َفاْرَتِحُلوا ِمْنَها ِبَأْحَسِن َما ِبحَ  ،الن اِظرِ 

و من خطبة   -45
هو بعض و  )َعَليِه الس الم(له

خطبة طويلة خطبها 
فيها يحمد و  ؛يوم الفطر

 اهلل و يذم الدنيا

1 73 

ن  الد ْنَيا َقْد َأاَل وَ  3 َر تََنك  وَ  ،َداع  وَ آَذَنْت بِ َتَصر َمْت وَ اِ 
 ،اَنَهاُسك   اءِ اْلَفنَ بِ  َفِهَي َتْحِفزُ  ،َأْدَبَرْت َحذ اءَ وَ  ،َمْعُروُفَها

 ُحْلوًا، َكانَ  َما ِمْنهاوقد َأَمر   ،َتْحُدو ِباْلَمْوِت ِجيَراَنَهاوَ 
 َصْفواً  َكانَ  ما ِمْنَها َوَكِدرَ 

و من خطبة   -52
هي في و   )َعَليِه الس الم(له

التزهيد في الدنيا و 
ثواب اهلل للزاهد و نعم 

 اهلل على الخالق

1 78 

ُلَها َعَناءٌ  4 َها ي َحاَللِ فِ  اءٌ نَ فَ آِخُرَها وَ  ،َما َأِصُف ِمْن َدار  َأو 
 َوَمنِ  ِتَن،فُ  َهاِفي اْسَتْغَنى َمنِ  ِفي َحَراِمَها ِعَقابٌ وَ  ،ِحَسابٌ 
 َحِزنَ  ِفيَها اْفَتَقرَ 

و من كالم   -80
في صفة  )َعَليِه الس الم(له

 الدنيا

1 102-
103 

اَل وَ  ،اماً ُة اْخِترَ ِني  ْلمَ ااَل تُْقِلُع  ،َعْقِب الس َلفِ يَذِلَك اْلَخَلُف كوَ  5
ْمُضوَن َويَ  ،اًل َيْحَتُذوَن ِمثَا ،َيْرَعِوي اْلَباُقوَن اْجِتَراماً 

 .َناءِ ْلفَ اَصي وِر وَ  ،ِإَلى َغاَيِة ااِلْنِتَهاءِ  ،َأْرَساالً 

  َهَرِم،الْ  َواِنيَ حَ  ِإال   الش َبابِ  َبَضاَضةِ  َأْهلُ  َيْنَتِظرُ  َفَهلْ 
ِة ِإال  َنَواِزَل الس  وَ  ح  د ِة اْلَبَقاِء َأْهُل مُ وَ  ،َقمِ َأْهُل َغَضاَرِة الصِّ

َيالِ  ،اْلَفَناءِ ِإال  آِوَنَة  َعَلِز وَ  ،الِ اِلْنِتقَ اوِف ُأزُ وَ  ،َمَع ُقْرِب الزِّ
 ف تِ َتلَ وَ  ،ُغَصِص اْلَجَرضِ وَ  ،َأَلِم اْلَمَضضِ وَ  ،اْلَقَلقِ 

 .اْلُقَرَناءِ وَ  ز ةِ عِ االْ وَ  ِء،ْقِرَباَواالَ  ،اْلَحَفَدةِ  ِبُنْصَرةِ  ااِلْسِتَغاَثةِ 

و من خطبة   -81
من هي و  )َعَليِه الس الم(له

تسمى و الخطب العجيبة 
 الغراء

2 105 
 
 
 
109- 
110 

نْ  الت اِرَكِة َلُكمْ  ،ُأوِصيُكْم ِبالر ْفِض ِلَهِذِه الد ْنَيا !ِعَباَد الل هِ  6 -160 1و من خطبة   -97 َواِ 

 بشكل صريح )الفناء( كلمة في نهج البالغة التي تحوي النصوص االدبيةقائمة 

 (1ملحق رقم)



 

 

ن   ،اْنِقَطاع   ِإَلى َوَفْخَرَها ِعز َها َفِإن   ...َتْرَكَها، ُتِحب وا َلمْ  َواِ 
 ،ُبْؤَسَها ِإَلى َنَفاد  َوَضر اَءَها وَ  ،َزَوال  َنِعيَمَها ِإَلى ِزيَنَتَها وَ 

 .َفَناء  ُكل  َحيٍّ ِفيَها ِإَلى وَ  ،ُكل  ُمد ة  ِفيَها ِإَلى اْنِتَهاء  وَ 

في التزهيد  )َعَليِه الس الم(له
 الدنيا من

161 

 َهالَ  َفَتَرتْ فَ  ِت،ْلَفوْ ا َوَحْسَرةُ  اْلَمْوتِ  َسْكَرةُ  َعَلْيِهمْ  اْجَتَمَعتْ  7
 يِهمْ فِ  ْلَمْوتُ ا َدادَ ازْ  ُثم  ، َأْلَواُنُهمْ  َلَها َوَتَغي َرتْ  َأْطَراُفُهْم،
 َأْهِلهِ  َلَبْينَ  ن هُ َوا ِ  ِه،َمْنِطقِ  َوَبْينَ  َأَحِدِهمْ  َبْينَ  َفِحيلَ  ُوُلوجًا،
 ِلِه،َعقْ  ِمنْ  ةِصح   َعَلى ِبُأُذِنِه، َوَيْسَمعُ  ِبَبَصِرِه، َيْنُظرُ 
 ،ْهَرهُ دَ  ْذَهبَ أَ  يمَ َوفِ  ُه،ُعْمرَ  َأْفَنى ِفيمَ  ُيَفكِّرُ  ُلبِِّه، ِمنْ  َوَبَقاء

 ااِلِبهَ َمطَ  ِفي َأْغَمَض  َجَمَعَها، َأْمَواالً  َوَيَتَذك رُ 

ومن خطبة له  -107
 )َعَليِه الس الم(

2 182 

 َلىإِ  ْيِديَ الْ ا ل  َوغَ  ار،دَ  َشر   َفَأْنَزَلُهمْ  اْلَمْعِصَيةِ  َأْهلُ  َوَأم ا
 لَ َسَراِبي ُهمْ ْلَبسَ َوأَ  ْقَداِم،ِباالْ  الن َواِصيَ  َوَقَرنَ  ْعَناِق،االْ 

 َحر ُه، ْشَتد  ا َقدِ  َعَذاب ِفي النِّيَراِن، َوُمَقط َعاتِ  اْلَقِطَراِن،
 َجٌب،َولَ  َلبٌ كَ  َلَها َنار ِفي َأْهِلِه، َعَلى ُأْطِبقَ  َقدْ  َوَباب
 والَ  يُمَها،ُمقِ  َيْظَعنُ  الَ  َهاِئٌل، َوَقِصيفٌ  َساِطٌع، َوَلَهبٌ 
 ،ىَفَتْفنَ  رِ لد الِ  د ةَ مُ  الَ . ُكُبوُلَها تُْفَصمُ  َوالَ  َأِسيُرَها، ُيَفاَدى

 .َفُيْقَضى ِلْلَقْومِ  َأَجلَ  َوالَ 

  184 

ِضَرٌة ُحف ْت ْلَوٌة خَ حُ َها ن  َفِإنِّي ُأَحذُِّرُكُم الد ْنَيا َفإِ  :َأم ا َبْعدُ  8
َمْن  ان  فَ  ،َيةٌ َفانِ  ،َغر اَرٌة ُغُروٌر َما ِفيَها ِبالش َهَواِت...

 ت ْقَوى الال  ء  ِمْن َأْزَواِدَها إِ اَل َخْيَر ِفي َشيْ  ،َعَلْيَها

و من خطبة   -109
 في ذم )َعَليِه الس الم(له 

 الدنيا

2 186-
188 

و من خطبة   -111 .َع الس ْيرِ اْنِقَطا ِطعُ ْنقَ ُمد ة  تَ وَ  ،الز ادِ  َفَناءَ ِفيَها  َيْفَنىُعُمر  وَ  9
في ذم  )َعَليِه الس الم(له

 الدنيا

2 191 

 َفاَلَحُظوا ااْلَملَ  َوَكذ ُبوا اْلَعَمَل، َفَباَدُرواواستقربوا اِلجَل  10
 ،ِعَبر  وَ  ،ِغَير  وَ  ،َعَناء  وَ  ،َفَناء  ِإن  الد ْنَيا َداُر  ، ثمَجلَ االْ 

 ،ُ  ِسَهاُمهىءُ اَل ُتْخطِ  ،َأن  الد ْهَر ُموِتٌر َقْوَسهُ  :اْلَفَناءِ َفِمَن 
ِحيَح وَ  ،َيْرِمي اْلَحي  ِباْلَمْوتِ  ،َسى ِجَراُحهُ و َو اَل تُ  الص 

و من خطبة   -112
فيها و  )َعَليِه الس الم(له 

 مواعظ للناس

2 194 



 

 

 الَ  َوَشاِربٌ  َيْشَبُع، الَ  آِكلٌ  ِباْلَعَطِب، َوالن اِجيَ  ، ِبالس َقمِ 
 .َيْنَقعُ 

 الدنيا فناء 11

َتِضُل ِفيِه َرٌض َتنْ َيا غَ نْ ِإن َما َأْنُتْم ِفي َهِذِه الد   !َأي َها الن اُس 
 ...ٌص َغصَ  ةْكلَ أَ  ُكلِّ  َوفي ،َمَع ُكلِّ َجْرَعة  َشَرقٌ  ،اْلَمَناَيا

َبْعَد  ْرع  فَ ُء َفَما َبَقا ،َقْد َمَضْت ُأُصوٌل َنْحُن ُفُروُعَهاوَ 
 َذَهاِب َأْصِلِه .

و من خطبة   -143
 )َعَليِه الس الم(له

1 234 

ُكمْ  اهللَ  ِإن   12  هُ ن  الِ  كَ َوذلِ  ،َلهُ  مْ َواْسَتْخَلَصكُ  ْساَلِم،َباالْ  َخص 
 ُه،ْنَهجَ مَ  َعاَلىتَ  اهللُ  اْصَطَفى َكَراَمة، َوِجَماعُ  َساَلَمة، اْسمُ 
 ْفَنىتَ  الَ  م،ِحكَ  َوَباِطنِ  ِعْلم، َظاِهرِ  ِمنْ  ُحَجَجُه، َوَبي نَ 

 َعَجاِئُبُه، تَْنَقِضي والَ  َغَراِئُبُه،

و من خطبة   -150
 )َعَليِه الس الم(له

1 248 

 ،ْيُكمْ ِإلَ  َهاَأَحبِّ وَ  ْيُكم،َعلَ  ْنُفسِ االْ  َأَعزِّ  ِفي اهللَ  اهللَ  اهلِل! ِعَبادَ  13
َفِشْقَوةٌ  ،هُ اَر ُطُرقَ َأنَ وَ  ،َفِإن  الل َه َقْد َأْوَضَح َلُكْم َسِبيَل اْلَحقِّ 

ُدوا فِ  ،َأْو َسَعاَدٌة َداِئَمةٌ  ،اَلِزَمةٌ  ِِلَي اِم  اء  اْلَفنَ ِم ي اأَ ي َفَتَزو 
 ُحِثْثُتمْ وَ  ،لظ ْعنِ  ِباُتمْ ِمرْ أُ وَ  ،َقْد ُدِلْلُتْم َعَلى الز ادِ ف ،اْلَبَقاءِ 

 ىَمتَ  ُرونَ دْ تَ  الَ  فُوُقو  َفِإن َما َأْنُتْم َكَرْكب   ،َعَلى اْلَمِسيرِ 
 س ْيرِ مَبال ْؤَمُرونَ تُ 

من خطبة و   -155
يحث  )َعَليِه الس الم(له

 الناس على التقوى

1 258 

 .ُدوَنكَ  ُيْقَصرُ  َوالَ  َعْنَك، ُيْحَجبُ  الَ  َحْمداً  14

 .هُ َمَددُ  َيْفَنى َوالَ  َعَدُدُه، َيْنَقِطعُ  الَ  َحْمداً 

ومن خطبة   -158
 )َعَليِه الس الم(له

1 262 

 َقُهَماَفوْ  َما ىإلَ  ،َمَجةِ َواْلهَ  الذ ر ةِ  َقَواِئمَ  َأْدَمجَ  َمنْ  َفُسْبَحانَ  15
 ال   نا ْفِسهِ نَ  َعَلى َوَوَأى .ْفِيَلةِ َوال اْلِحيتَانِ  َخْلقِ  ِمنْ 

وحَ  ،َشَبحٌ  َيْضَطِربَ  َماَم َعَل اْلحِ جَ وَ  ال  إِ  ،ِمم ا َأْوَلَج ِفيِه الر 
 .َغاَيَتهُ  اْلَفَناءَ وَ  ،َمْوِعَدهُ 

و من خطبة   -163
يذكر فيها  )َعَليِه الس الم(له 

 س و عجيب خلقة الطاو 
 

1 279 



 

 

 فْ َفصِ  ،َربِّكَ  ِلَوْصفِ  اْلُمَتَكلِّفُ  َأي َها َصاِدقاً  ُكْنتَ  ِإنْ  16
 يفِ  ِبيَن،ُمَقر  الْ  اْلَماَلِئَكةِ  َوُجُنودَ  (ِميَكاِئيلَ )وَ (ئيلَ اَ َجْبر )

 اَيُحد و  َأنْ  وُلُهمْ ُعقُ  ُمَتَولَِّهةً  ،ُمْرَجِحنِّينَ  اْلُقُدسِ  ُحُجراتِ 
َفاتِ  ُيدَركُ  إن َماف اْلَخاِلقيَن، َأْحَسنَ   َئاتِ ْلَهيْ ا َذُوو ِبالصِّ
َفاَل  ،َفَناء  ب الْ  دِّهِ َيْنَقِضي ِإَذا َبَلَغ َأَمَد حَ  َوَمنْ  دَواِت،َواالْ 

َمِتِه ُكل  َم ِبُظلْ ْظلَ أَ وَ  ،اَء ِبُنوِرِه ُكل  َظاَلم  ِإَلَه ِإال  ُهَو َأضَ 
 .ُنور  

ْن ُخْطَبة  َو مِ   -180
)في حمد  )َعَليِه الس الم(َلهُ 

اهلل والثناء عليه 
واستعراض بعض ادلة 

التوحيد، والوصية بتقوى 
  اهلل(

3 308-
309 
 
 
 

 َأْسَبغَ وَ  َياَش،الرِّ  َبَسُكمُ َألْ  ال ِذي اهللِ  ِبتَْقَوى اهللِ  ِعَبادَ  ُأوِصيُكمْ 
 وْ أَ  ل مًا،سُ  اءِ اْلَبقَ  ىإلَ  َيِجدُ  َأَحداً  َأن   َلوْ و  ،اْلَمَعاَش  َعَلْيُكمُ 
َد و اوُ َن دَ َماَن بْ َذِلَك )ُسَليْ  َلَكانَ  َسِبياًل، اْلَمْوتِ  َدْفعِ الى 

َر َلُه ُمْلُك اْلِجنِّ وَ ( ال ِذي عليه السالم َمَع  ْنسِ اْلِ ُسخِّ
ْلَفةِ الن ُبو ِة وَ  اْسَتْكَمَل وَ  ،َمَتهُ ُطعْ  َفىَفَلم ا اْسَتوْ  ،َعِظيِم الز 

 الدَِّياُر َأْصَبَحتِ وَ  ،تِ َموْ ِبِنَباِل الْ  اء  اْلَفنَ ُمد َتُه َرَمْتُه ِقِسي  
 خاليًة، والمَساِكُن ُمعطلةً  ِمْنهُ 

  309 

 َما ْنَهامِ  ْقَبلَ َوأَ  ،ُمْقِبالً  َكانَ  َما الد ْنَيا ِمنَ  َأْدَبرَ  َقدْ  ِإن هُ  َأالَ 
 واَوَباعُ  ،َيارُ خْ االْ  اهللِ  ِعَبادُ  الت ْرَحالَ  َوَأْزَمعَ  ُمْدِبرًا، َكانَ 
 .ْفَنىيَ  الَ  اْلِخَرةِ ا ِمنَ  ِبَكِثير َيْبَقى، الَ  الد ْنَيا ِمنَ  َقِليالً 

  310-
311 

َلى َياِء عَ ِْلَشْ اوِث ُمْسَتْشِهٌد ِبُحدُ  ،ِفي ُحْكِمهِ  َعَلْيِهمْ  َوَعَدلَ  17
ِبَما  وَ ،ِ ْدَرِتهَلى قُ عَ  ِبَما َوَسَمَها ِبِه ِمَن اْلَعْجزِ وَ  ،َأَزِلي ِتهِ 

 ،َدد  اَل ِبعَ  اِحدٌ وَ  ،َعَلى َدَواِمهِ  اْلَفَناءِ اْضَطر َها ِإَلْيِه ِمَن 
 َبَعَمد   الَ  َوَقاِئمٌ  ، َداِئٌم اَل ِبَأَمد  وَ 

من خطبة له و   -183
يحمد الّله  )َعَليِه الس الم(

فيها و يثني على 
 و (لم)صلى اهلل عليه واله وسرسوله

 يصف خلقا من الحيوان

1 319 

الد ْنَيا َبْعَد اْبِتَداِعَها ِبَأْعَجَب ِمْن ِإْنَشاِئَها َو  َفَناءُ َلْيَس وَ  18
ْعِف  اْخِتَراِعَها... ُمِقر ًة ِباْلَعْجِز َعْن ِإْنَشاِئَها ُمْذِعَنًة ِبالض 

الد ْنَيا  َفَناءِ َو ِإن  الل َه ُسْبَحاَنُه َيُعوُد َبْعَد  ...ْفَناِئَهاَعْن إِ 
 َوْقت ِبالَ  ،َفَناِئَها َبْعدَ  َيُكونُ  َكذِلكَ  َء َمَعُه...َوْحَدُه اَل َشيْ 

و من خطبة   -184
في  )َعَليِه الس الم(له 

التوحيد و تجمع هذه 
الخطبة من أصول العلم 

 ما ال تجمعه خطبة

8 329-
330 



 

 

 ااْلَجالُ  ذِلكَ  ِعْندَ  ُعِدَمتْ  َزَمان، َوالَ  ِحين والَ  َمَكان، َوالَ 
 َقَدَرتْ  َوَلوْ  ،َفَناُؤَها َكانَ  ِمْنَها اْمِتَناع َوِبَغْيرِ  ...ْوَقاُت،َواالْ 
 َتْكِويِنَها، َبْعدَ  ُيْفِنيَها ُهوَ  ُثم   ...َبَقاُؤَها َلَدامَ  االْمِتَناعِ  َعَلى
ُيِمل ُه  ملَ  ...َوَتْدِبيِرَها، َتْصِريِفَها ِفي َعَلْيهِ  َدَخلَ  ِلَسَأم الَ 

اَنُه َلِكن ُه ُسْبحَ وَ  ،ِإْفَناِئَهاُطوُل َبَقاِئَها َفَيْدُعَوُه ِإَلى ُسْرَعِة 
ثُم  ُيِعيُدَها  ،َأْتَقَنَها ِبُقْدَرِتهِ وَ  ،َأْمَسَكَها ِبَأْمِرهِ وَ  ،ِبُلْطِفهِ َدب َرَها 
 ِمْن َغْيِر َحاَجة  ِمْنُه ِإَلْيَها ،اْلَفَناءِ َبْعَد 

 غيرها

 َلىعَ  ِكَهاَأْفالَ  َتْحتَ  ِبَما الس ْبَعةَ  َقاِليمَ االْ  ُأْعِطيتُ  َلوْ  َواهللِ  19
 ،َعْلتُ فَ  امَ  ِعيَرة  شَ  ِجْلبَ  َأْسُلُبَها َنْمَلة   ِفي اهللَ  َأْعِصيَ  َأنْ 
ن    ة  َرادَ جَ  َفمِ  يفِ  َوَرَقة   ِمنْ  ْهَونُ الَ  ِعْنِدي ُدْنَياُكمْ  َواِ 

 !!ْبَقىتَ  الَ  ةَوَلذ   ،َيْفَنى َوِلَنِعيم ِلَعِليّ  َما َتْقَضُمَها،

 كالمومن  -222
 )َعَليِه الس الم(له

1 427-
428 

ن َما. ..َفةٌ َمْعُرو  َوِباْلَغْدرِ  َمْحُفوَفٌة، ِباْلَباَلءِ  َدارٌ  20  ُلَهاهْ أَ  َواِ 
 يِهمْ تُْفنِ وَ  َها،ِبِسَهامِ  َتْرِميِهمْ  ُمْستْهَدَفٌة، َأْغَراٌض  ِفيَها

 ِبِحَماِمَها

ومن خطبة   -224
 )َعَليِه الس الم(له

1 428- 
429 

 ،اِئم  دَ لِ  ِمْن َذاِهب  و  ،ِلَباق   َفان  ِمْن وَ  ،َأَخَذ ِمْن َحيٍّ ِلَميِّت  وَ  21
ى لَ َمْنُظوٌر إِ و  ،هِ اْمُرٌؤ َخاَف الل َه َو ُهَو ُمَعم ٌر ِإَلى َأَجلِ 

 َعَمِلهِ 

ومن خطبة   -235
في  الس الم()َعَليِه له

 المسارعة إلى العمل

1 440 

 ْم،َفاِرُقكُ مُ  َغداً وَ  ْم،َلكُ  ِعْبَرةٌ  َواْلَيْومَ  َصاِحُبُكْم، ْمسِ باالْ  َأَنا 22
 يِميَعادِ  اء  َفنَ َفالْ  َأْفنَ ِإْن َفَأَنا َوِلي  َدِمي َو  ِإْن َأْبقَ 

و من كالم له   -262
قاله قبل  )َعَليِه الس الم(

موته على سبيل 
الوصية لما ضربه ابن 

 ملجم لعنه اهلل

1 466 

َماِن، اْلُمِقرِّ  اْلَفاِن، اْلَواِلدِ  ِمنَ  23  َمَساِكنَ  الس اِكنِ ...ِللز 
َقوِِّه وَ  ،َأِمْتُه ِبالز َهاَدةِ وَ  ،َأْحِي َقْلَبَك ِباْلَمْوِعَظةِ ... اْلَمْوَتى،
ْرُه وَ  ،ِباْلَيِقينِ  ْرُه وَ  ،َذلِّْلُه ِبِذْكِر اْلَمْوتِ وَ  ،ِباْلِحْكَمةِ َنوِّ َقرِّ
ْرُه فَ بَ وَ  ،ِباْلَفَناءِ   َأن َك ِإن َما ُخِلْقتَ  :اْعَلمْ َجاِئَع الد ْنَيا... وَ صِّ

و من وصية   -270
للحسن بن  )َعَليِه الس الم(له 

علي عليهما السالم  
 ،كتبها إليه بحاضرين

2 485 ،
487 ،
501 



 

 

َو  ،َوِلْلَمْوِت اَل ِلْلَحَياةِ  ،اَل ِلْلَبَقاءِ  ِلْلَفَناءِ وَ  ،ِلْْلِخَرِة اَل ِللد ْنَيا
 ،َوَطِريق  ِإَلى اْْلِخَرةِ  ،ُبْلَغة   َوَدار   ،ُقْلَعة   َمنزل   ن َك ِفيأَ 
 اَل َيْنُجو ِمْنُه َهاِرُبهَأن َك َطِريُد اْلَمْوِت ال ِذي وَ 

 عند انصرافه من صفين

 يِل،ِللرحِ  جَ ُأْزعِ  َقدْ  عبد   ِمنْ  َذِليلٌ  َعْبدٌ  اْشَتَرى َما هَذا 24
 ،نَ ان ياْلفَ  اِنبِ جَ  ِمنْ  اْلُغُروِر، َدارِ  ِمنْ  َداراً  ِمْنهُ  اْشَتَرى
 د  اْلحَ : ةٌ ْرَبعَ أَ  ُدودٌ حُ  الد ارَ  هِذهِ  َوَتْجَمعُ  اْلَهاِلِكيَن، َوِخط ةِ 

لُ االْ   ْنَتِهييَ  اِنيالث   َواْلَحد   ،اْلفاتِ  َدَواِعي ِإَلى -َيْنَتِهي و 
 اْلَهَوى إَلى ْنَتِهييَ  الث اِلثُ  َواْلَحد   اْلُمِصيباِت، َدَواِعي ِإَلى

 ِفيهِ وَ  ُمْغِوي،الْ  نِ ش ْيَطاال ِإَلى َيْنَتِهي الر اِبعُ  َواْلَحد   اْلُمْرِدي،
 .الد ارِ  هِذهِ  َبابُ  ُيْشَرعُ 

)َعَليِه له كتابو من 

كتبه لشريح بن  الس الم(
 الحارث قاضيه

1 447 

 ،؟المؤمنين أمير يا نجدك كيف: )َعَليِه الس الم( له وقيل 25

 ِئِه،ِبَقابِ  َنىَيفْ  َمنْ َحاُل  َيُكونُ  َكْيفَ : )َعَليِه الس الم(فقال
ِتِه، َوَيْسَقمُ   .َمْأَمِنهِ  ِمنْ  َوُيْؤَتى ِبِصح 

 627 1 116رقم الحكمة  

 ْشَأةَ الن   ىَيرَ  وَ َوهُ  ْخَرى،االْ  الن ْشَأةَ  َأْنَكرَ  ِلَمن َوَعِجْبتُ  26
 اِء .َر اْلَبقَ  َدااِرك  تَ وَ  ،اْلَفَناءِ َعِجْبُت ِلَعاِمر  َداَر وَ ، وَلىاالْ 

 630 1  127رقم الحكمة  

اْجَمُعوا َمْوِت وَ ِللْ  واِلدُ  :ِإن  ِلل ِه َمَلكًا ُيَناِدي ِفي ُكلِّ َيْوم   27
 اْبُنوا ِلْلَخَراِب .وَ  ،ِلْلَفَناءِ 

 633 1 133رقم الحكمة  

 ِمم نْ  َتُكنْ  الَ : يعظه َأن سَأله لرجل )َعَليِه الس الم(وقال 28
ي اْلَعَمِل، ِبَغْيرِ  ااْلِخَرةَ  َيْرُجو  ولِ ِبطُ  ْوَبةَ الت   َوُيَرجِّ
 ةِ ْلَمْوِعظَ ا ِفي ُيَباِلغُ وَ  َيْعَتبُر، َوالَ  اْلِعْبَرةَ  َيِصفُ  ... َمِل،االْ 
، ِباْلَقْولِ  َفُهوَ  َيت ِعُظ، َوالَ  ،ُمقِ  ْلَعَملِ ا َوِمنَ  ُمِدلٌّ  ِفُس ُيَنا لٌّ
 ُغْرمَ َوالْ  ًا،ْغَرمم ُغْنمَ الْ  َيَرى َيْبَقى، ِفَيما َوُيَساِمحُ  ،َيْفَنى ِفَيما

 اْلفْوتَ  ُيَباِدرُ  والَ  اْلَمْوتَ  يخَشى َمْغَنمًا،

 -639 1 150رقم الحكمة  
641 

  َفَتَجن ُبوا ،ُموِبىءٌ  ُحَطامٌ  الد ْنَيا َمَتاعُ  الن اُس، أي ها َيا 29
 ِمنَ  َأْزَكى َوُبْلَغُتَها ُطَمْأِنيَنِتَها، ِمنْ  َأْحَظى ُقْلَعُتَها ،َمْرَعاهُ 

 -692 1  366رقم الحكمة  
693 



 

 

 

 ُيْؤَخذَ  َحت ى َكذِلكَ  َيْحُزُنُه، َوَغمٌّ  َيْشَغُلُه، َهمٌّ  ... َثْرَوِتَها،
 اهللِ  َعلى َهيِّناً  َأْبَهَراُه، ُمْنَقِطعاً  ِباْلَفضاِء، َفُيْلَقى ِبَكَظِمهِ 
ْن ُفِرَح َلُه ِباْلَبَقاِء ُحِزَن وَ ...ِإْلَقاؤهُ  ْخَوانِ االْ  َوَعَلى َفناُؤُه، اِ 
 َلْم َيْأِتِهْم َيْوٌم ِفيِه ُيْبِلُسوَن .َهَذا وَ  ،ب اْلَفَناء  َلُه 

َفَمْن  ،َكُثَرْت َحَواِئُج الن اِس ِإَلْيهِ  ،َمْن َكُثَرْت ِنَعُم الل ِه َعَلْيهِ  30
َمْن َلْم وَ  ،ا ِللد َواِم َواْلَبَقاءِ َعر َضهَ  ،َقاَم ِلل ِه ِفيَها ِبَما َيِجبُ 

َواِل وَ  ،بُ َيُقْم ِفيَها ِبَما َيجِ   .اْلَفَناء  َعر َضَها ِللز 

 696 1 371رقم الحكمة  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 مصورات االسراء والمعراجالمجتمع البصري  (2ملحق رقم)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مصورات قصص األنبياء والمرسلين المجتمع البصري (3ملحق رقم)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

   

 مصورات قصص أهل البيت )عليهم السالم( المجتمع البصري (4ملحق رقم)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
  

  
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 مصورات المعارك والموت المجتمع البصري (5ملحق رقم)

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 مصورات المشاهد الدينية المجتمع البصري (6ملحق رقم)
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Abstract 

       This study aims at studying (Artistic Image for 'vanishing' between: Al-Imam 

Ali's (Peace be upon him) Speeches and Islamic Images). The study falls into four 

chapters. The first chapter is devoted to discuss: the problem of the study, its 

importance and necessity, its aims, its limits, and definitions of its title's terms. 

       The problem of the study is summarized to answer the following question: 

- What is the artistic image for 'vanishing' between Al-Imam Ali's (Peace be 

upon him) speeches and Islamic images?   

       The importance of this study is manifested in that it presents clear understanding 

for the term of 'vanishing' in both contexts from rhetorical and visual perspectives.  

       The researcher has found that there is a necessity for doing such a study since it 

has not been studied in a similar way before according to her best knowledge. Besides, 

libraries lack such academic studies, i.e. rhetorical ones that take into account the 

image of 'vanishing' between Al-Imam Ali's  (Peace be upon him) speeches and Islamic 

images. The researcher has pointed out that there is an informational gab that needs to 

be investigated so as to reach desired results that go with the aims of this study. 

        The study has a thorough aim that is to approach the artistic image of 'vanishing' 

between Al-Imam Ali's (Peace be upon him) speeches and Islamic images.  The study is 

limited to deal with (the artistic image of 'vanishing' between Al-Imam Ali's  (Peace be 

upon him) speeches and Islamic images), which involve: 

1. The image of vanishing in Al-Imam Ali's (peace be upon him) speeches.  

2.  The Islamic images (Al-Israa and Maaraj, Prophets and Messengers' stories, Ahl-

Al-Bait stories, battles and death images, religious symbols). The notion of 

'vanishing' is manifested in these images.  



        The time is limited to two periods: (1. The time of the rhetorical texts is employed 

from 359-406 A.H.) as far as the book of Nahij Al-Balgha (as it includes most of Al-

Imam's (peace be upon him) speeches) is concerned. 2. As per the visual images are 

concerned, the study is limited to (833-2000 A.H.).  

       The place involves two eras: (1. Nahij Al-Balagha: it is the book which 

encompasses Al-Imam Ali's (peace be upon him) speeches, 2. Islamic images: the 

manuscripts which are achieved in the Islamic land).       

       The second chapter of this study involves the theoretical part. It includes three 

sections. While the first tackles the question what is 'vanishing'?, the second section 

includes three subsections: the image of 'vanishing' between the artistic text and the 

visual text_ similarities, communication, and techniques, the techniques that are used 

while doing the artistic written image, and the techniques that are used in doing the 

artistic visual image. The third section is devoted to: Al-Imam Ali's (Peace be upon him) 

life and the artistic rhetorical strategies that are represented in his speeches, the 

development of Islamic images and the characteristics and the imprints of such 

schools.  

      The third chapter of this study takes into account the procedures which involve: a 

sample of rhetorical texts that is (30) texts and a sample of  visual works represented 

by (227) visual artistic images. Firstly, the researcher has chosen all the rhetorical 

texts. Secondly,  she has selected (30) various images, and accordingly the number 

becomes (60) texts (rhetorical and visual). The methodology of the research is 

represented by the research tool, statistical methods, and the analysis of the data and 

their discussion.  

       The fourth chapter involves a summary of the findings, conclusions, 

recommendations, and suggestions. One of the findings is the following:  

1. The sensory rhetorical symbolism is nearly similar to the symbolism of visual 

realistic figures. However, they are different in mechanism: the tool of the sensory 

symbolism is the words expressing the senses whereas the tool of the visual 



symbolism is figures and colours representing content as represented by the near 

similarity between Figure (1) and Text (2).   

 

One of the conclusions is the following: 

1. The artistic image for 'vanishing'  in Al-Imam Ali's (peace be upon him) speeches 

and for Islamic image is regarded as a technique used to express to convey a 

message to the audience. It represents reality in a natural, visual, sensitive, and 

perceptible way, in addition to Quranic imagination.       

  
 
 
 
 


