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 مارتن لينجز

"املؤرخ الصويف" مارتن لينجز املعروف بصاحب كتاب  2005رحل عنا صباح الثاين عشر من مايو هذا العام 

 سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم، بعد احتفاله مبناسبة مولده السادس والتسعني.

وابلرغم من العمر املديد الذي رحل عنه لينجز أو أبو بكر سراج الدين، فقد جاء خرب رحيله صدمة للكثريين 

، حيث وقف أولئك الذين كانوا يلجئون إليه للمشورة الروحية طوال سنوات، وحىت قبل وفاته بعشرة أايم

يتحدث إىل مجهوره الذي بلغ حوايل ثالثة آالف يف مركز وميبلي للمؤمترات بلندن عن ذكرى مولد الرسول 

 صلى هللا عليه وسلم، بعد عودته من جولة مشلت مصر وديب وابكستان وماليزاي.

 من النكشاير إىل القاهرة
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قد أمضى طفولته الباكرة يف أمريكا حيث كان ، و 1909ولد مارتن لينجز يف النكاشري إبجنلرتا يف يناير عام 

 يعمل والده.

ولدى عودته إىل وطنه التحق بكلية كلينتون حيث ظهرت عليه مواهب قيادية واضحة رفعته إىل موقع رئيس 

( من أصدقاء 1935الطلبة، مث انتقل منها إىل أكسفورد لدراسة اللغة واألدب اإلجنليزي وصار يف تلك الفرتة )

وهو أستاذ متخصص يف األدب اإلجنليزي لعصر النهضة  C.S lewisسيحي ستيبل لويسالكاتب امل

 والعصور الوسطى جبامعة كامربيدج إبجنلرتا.

سافر بعد ذلك إىل ليتوانيا لتدريس اإلجنليزية األجنلوساكسونية وإجنليزية العصر الوسيط، واهتم يف الوقت ذاته 

 لشعبية والشعر.ابلرتاث القدمي للبالد من خالل األغاين ا

سافر إىل مصر لزايرة صديق قدمي له يف جامعة القاهرة )فؤاد األول آنذاك( ولدراسة اإلسالم  1940وىف عام 

 واللغة العربية، وقد تويف صديقه يف حادث فروسية، وُعرَض عليه أن يتوىل املنصب الذي كان يشغله ابجلامعة.

 الطريق إىل التصوف

ك احلني بعد لقائه ابلعديد من الصوفيني التابعني للطريقة الشاذلية، وسرعان ما اعتنق لينجز اإلسالم يف ذل

جتلى فيه أثر التدين والتصوف وغري امسه إىل أبو بكر سراج الدين. وصار صديقا مقراب للكاتب الفرنسي املسلم 

 الصويف رينيه جينو، حيث اقتنع متاما بصحة نقده القاسي للحضارة الغربية.

نيه جيو أتثري حاسم على فكر لينجز، الذي تعرف يف تلك الفرتة على امليتافيزيقي األملاين الفرنسي وقد كان لري

فريثيوف شوان، وبقي على وفائه له حىت هناية حياته، فقد كان شوان ميثل ابلنسبة له "انرا على علم يف عامل 

 مظلم"، وال نظري له يف القرن العشرين.
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 20صوفية ىف القرن ال

وكانت العالقة بينهما عالقة تلميذ أبستاذه، وبقيت على نفس الصورة طوال عمره املديد، وحني تردد على 

يس شيئا بدون شوان، وهذا التواضع لسان البعض أن "لينجز أعظم من شوان" قال يف بساطة: إن لينجز ل

 البسيط كان مسة له بني كل من عرفوه.

 استقر لينجز يف مصر طوال فرتة األربعينيات، حيث درس لطلبة كلية اآلداب فكر وأدب شكسبري.

وكان احلدث السنوي البارز يف حياته آنذاك هو إخراج مسرحية من مسرحيات شكسبري يف اجلامعة، جتلت 

عبقريته املسرحية. وقد كان حبه لشكسبري إهلاما لتالميذه للتفوق على أنفسهم، حىت إن أحدهم فيها مواهبه و 

صار جنما سينمائيا شهريا فيما بعد، وكان عمق فهمه للمغزى الروحي ألعمال شكسبري نبعا انبثق منه كتابه 

العزيز "فياللست"  هذه اإلشارة أوجهها للزميل) "سر شكسبري.. أعظم مسرحياته يف ضوء فن املقدسات"

 (. عسى أن يكون فيها ما يفيد

من ليزيل مسويل اليت اتفقت مع أفكاره طوال الستني عاما اليت تلت ذلك التاريخ،  1944تزوج لينجز عام 

وكان منزهلما الريفي يف قرية صغرية جبوار اهلرم خالل حياته يف القاهرة مالذا آمنا لكثري من املصريني واألجانب 

 وا يستشعرون ثقل احلياة احلديثة.الذين كان

 العودة إىل الوطن
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مظاهرات  1952ود مارتن لينجز لو أمضى حياته يف مصر لوال تدخل األحداث السياسة، فقد أعقبت ثورة 

من زمالئه يف اجلامعة، وجرى تسريح األساتذة اإلجنليز من اجلامعة دون  3معادية للربيطانيني، قتل فيها 

 تعويض.

مشوبة ابلصعاب، فقد كانت املنافسة األكادميية تستلزم ما يزيد عن جمرد  1952إىل لندن عام  وكانت العودة

 التدريس يف ليتوانيا ومصر، وكان احلل الوحيد هو التقدم لنيل الدكتوراة.

 1962واستكمل لينجز دراسته للعربية يف املدرسة اخلاصة ابلدراسات الشرقية واألفريقية بلندن، ويف عام 

لى الدكتوراة وكان موضوعها "الشيخ أمحد العلوي"، ونشرها يف كتاب بعنوان "ويل صويف من القرن حصل ع

 العشرين"، كان من أعمق كتبه أثرا بوصفه منظورا

فريدا للروحانية اإلسالمية من داخلها. ومت نشرها بعد ذلك يف كتب مرتمجة إىل الفرنسية واألسبانية وغريها، 

 ينجز أحد املؤرخني األساسيني للصوفية.ومنذ ذلك الوقت اعترب ل

ابملتحف الربيطاين، حيث عني مسئول خزانة املخطوطات الشرقية يف املتحف  1955عمل لينجز عام 

اإلجنليزي وأصبح مسئوال أيضا عن املخطوطات الشريفة للقرآن، وهو األمر الذي أدى إىل لفت انتباهه إىل 

ين يف اخلط والتذهيب"، وقد توافق صدوره مع قيام مؤسسة مهرجان العامل اخلط القرآين وتبلور كتابه "الفن القرآ

هذه اإلشارة للزميل الكرمي "إبراهيم" فهي حمل العناية كما .. ) ، وكان له صلة وثيقة هبا.1976اإلسالمي عام 

 (..سيأيت

 1959يطاين عام كما قام أيضا إبخراج كتالوجني عن هذه املخطوطات العربية، مت وضعهما يف املتحف الرب 

 .1976واملكتبة الربيطانية عام 

 كتبه يف اإلسالم
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 سرية الرسول

صويف يف اإلميان ، كتااب بعنوان "كتاب اليقني.. املذهب ال1952نشر لينجز قبل رحيله عن مصر عام 

 والكشف والعرفان". وخالل دراسته للحصول على ليسانس يف اللغة العربية،

، وانل عنه جائزة 1973أصدر كتابه ورائعته البليغة "حممد رسول هللا وحياته" اعتمادا على أقدم املراجع عام 

 الرئيس الباكستاين.

 ة" وهو دراسة عميقةكما أصدر العديد من أملع الكتب مثل "الساعة احلادية عشر 

 لألزمة الروحية للعامل احلديث. وكان رمحه هللا قد مهد له بكتابيه "معتقدات قدمية

 وأوهام حديثة"، و"ما هو التصوف؟" الذي تضمن تصحيحا لكثري من املفاهيم

 عن هذا البعد يف اإلسالم.

 اثية،وجاء كتابه "الرمز والنموذج األويل" برهاان على عمق فهمه للرمزية الرت 

 فلم يكن جمرد كتاب أكادميي كما يشري العنوان الثانوي للكتاب: "دراسة يف

 معىن الوجود".

وجتلى اهتمامه البالغ برمزية األلوان يف أحد مواهبه وهي البستنة اليت لو كان قد اختارها مهنة ألصبح من أملع 
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آفاق الدنيا مثال عن نبات تتميز زهرته البستانيني يف بالده، فقد كان وهو يف بيته يف مقاطعة كنت يبحث يف 

 بلون أزرق حياكي السماء يف مجاهلا...

 

*** 

 

 

 

 رحيل الشيخ أيب بكر سراج الدين

 علي مجعـة .د :بقلم

 

 (كنت  )مبنزله مبقاطعة 2005رحل عن عاملنا أحد األعالم الكبار صباح اخلميس املوافق الثاين عشر من مايو 

وهي احلديقة اليت تطل علي الريف  ,حديقة بيته بعد أن عاش يرعاها حمبا لألزهار واجلمال ودفن يف ,ابجنلرتا

 )ـ وولد يف (أيب بكر سراج الدين )ـ والذي تسمي بعد ذلك بـ (مارتن لينجز )وهو الشيخ ,املرتامي حوهلا

بل والوالية من  ,ورأاي فيه النباهة ,ه كثريامن والدين أحبا ,من أسرة بروتستانتية 1909يف يناير (النكشري

 .فلم يعرتضا عليه يف شيء طوال حياته حيت من هللا عليه ابإلسالم ,الصغر

 

 (كليفتون  )وعندما عاد إيل بريطانيا التحق بكليته ,أمضي طفولته املبكرة يف أمريكا حيث كان يعمل والده

 (c.slewis)لدراسة اللغة اإلجنليزية علي يد (أكسفورد )انتقل إيل مث ,حيث ظهرت عليه مواهب القيادة
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وكان من أصدقاء  ,والذي رأي فيه انهبا ينبغي أن يصاحبه مث درس يف ليتوانيا األدب اإلجنليزي 1935عام

ـ والذي أسلم  (ابترسن )والبحث عن احلقيقة أحدمها ,مارتن لينجز اثنان علي نفس روحه الطواقة ملعرفة احلق

 )ودفن مبقابر املماليك ابلقاهرة ـ واآلخر أسلم بطريق آخر وأمسي نفسه (الشيخ حسني )بعد ذلك وأمسي نفسه

مارتن  )وأراد (الكونفوشيوسية )ومات يف إجنلرتا ـ سافر ابترسن إيل الصني حبثا عن احلقيقة يف (الشيخ داود

ففكر يف اهلندوسية وأثناء السفر  ,فلم جيد مراده (الكاثوليكية )د أن غري مذهبه إيلالذهاب إيل اهلند بع (لينجز

ـ وهو الشيخ عبد الواحد  (رينيه جينو )التقي ابملفكر الفرنسي املسلم 1940إيل اهلند عن طريق القاهرة سنة

وأوالده مازالوا هبا حيت اآلن نفع هللا  ,ودفن ابلقاهرة جبوار الشيخ حسني املذكور 1950حييي الذي تويف سنة

هبم ـ فوجد ما أراده فيه فأسلم ورجع ابترسن إيل مصر وأسلم وعمل يف جامعة القاهرة ـ فؤاد األول حينئذ ـ 

 .وتويف يف حادث فروسية

 

]هنا  (رابعة )وأمست نفسها ,وهي اليت أسلمت أيضا 1944سنة (ليزيل مسويل )تزوج مارتن لينجز من السيدة

 (بكنت ,)وهي تعيش اآلن يف هذا املنزل الريفيميكن حبق اإلميان أبن رابعة تبعث من جديد يف صور رائعة [ 

 .واليت اتفقت مع أفكاره طوال الستني عام األخرية ,بعد رحيل شريك العمر

 

وكان يفصل  ,1952القاهرة حيت سنةوظل يف  ,وهو يف القاهرة يسكن جبوار اهلرم يف قرية نزلة السمانوكان 

وكان احلاج عاشور من  ,جلبابه الذي حرص علي ارتدائه دائما عند احلاج عاشور يف مدخل خان اخلليلي

 .أولياء هللا الصاحلني رمحهم هللا مجيعا
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 1952رةفقد أعقبت ثو  ,يود لو أمضي حياته يف مصر ما مل تتدخل أحداث السياسة (مارتن لينجز )كان

وجري تسريح األساتذة اإلجنليز من  ,قتل فيها ثالثة من زمالئه يف اجلامعة ,مظاهرات معادية للربيطانيني

فقد كانت املنافسة األكادميية تستلزم ما يربو  ,مشوبة ابلصعاب 1952وكانت عودته إيل لندن عام ,اجلامعة

ونشر له يف ذلك احلني   ,حلل الوحيد هو التقدم لنيل الدكتوراهوكان ا ,علي جمرد التدريس يف ليتوانيا ومصر

وكان عليه أن  (املذهب الصويف يف اإلميان والكشف والعرفان ,كتاب اليقني  )كتاب كان قد كتبه يف مصر وهو

 (لعلويالشيخ أمحد ا )وكان موضوعها ,حصل بعده علي الدكتوراهمث  ,حيصل علي ليسانس يف اللغة العربية

وقد كان من أعمق كتبه أثرا بوصفه منظورا فريدا للروحانية  (ويل صويف من القرن العشرين )ونشرت بعنوان

وهو األمر الذي أدي إيل لفت  ,ابملتحف الربيطاين 1955عام (لينجز )وعمل ,من داخلهااإلسالمية **** 

وقد توافق صدوره مع قيام مؤسسة  (الفن القرآين يف اخلط والتذهيب )انتباهه إيل اخلط القرآين وتبلور يف كتابه

 .1976مهرجان العامل اإلسالمي عام

 

وقد كان أحد كتبه العديدة مبنيا  ,الثالثني عاما التالية يف كتاابت جلمهوره الذي كان يزداد (لينجز )وقضي

 )مث كتاب 1973عام (ل هللا وحياته من أقدم املراجعحممد رسو  )وصدر بعنوان ,علي رسالته لنيل املاجستري

مبقدمة لألمري ويل العهد  1984والذي أعيدت طباعته عام 1966عام (شكسبري يف ضوء الفنون التقديسية

حيث يعرض لألصول الرتاثية يف أعمال شكسبري يف الرتاث األفالطوين  (,سر شكسبري )بعنوان (ويلز )أمري

 2004والذي أعيدت طباعته عام ,1976عام (الفن القرآين يف اخلط والتذهيب )وكتابه عن ,درسيوامل

اتريخ املدينة املقدسة من عصر ما  ;مكة )وقد كان خامتة أعماله (,روائع فن اخلط والتذهيب القرآين )بعنوان

 .2004والذي نشر عام (قبل اإلبراهيمية حيت اليوم
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مبدرسة  )عظيم األثر يف ظهور أنوار اهلداية اليت اجتمعت فيما عرف (رينيه جينو )بـ (لينجز )ان للقاءوك

واكتشاف احلكمة اليت  ,نقد العامل احلديث يف تضخمه املادي ;وقد كان من أحد نتائجها احلامسة (,الرتاث

 ,مث اليهودية واملسيحية واإلسالم ,أو البوذية أو اهلندوسيةسواء أكانت الزرادشتية  ,تربعت يف قلب كل األداين

قال  ..والذي منه ميكن دعوهتم إيل احلق ,تلك احلكمة اليت هي النور الفطري الذي خلقه هللا يف قلوب الناس

لقيم ولكن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة هللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق هللا ذلك الدين ا تعايل :

 .قد عاش يف نور تلك اهلداية حيت هناية حياته املباركة [30:الروم (]أكثر الناس ال يعلمون

 

علي يد الشيخ عيسي نور الدين الذي كان سويسراي فأسلم علي ويل هللا أمحد  (مارتن لينجز )ولقد أسلم

 .وكتبه مطبوعة منتشرة ,ستغامن ابجلزائروطريقته قائمة إيل اآلن يف م ,العلوي املستغامني اجلزائري

 

روائع فن  )كتب يقول يف كتابه  ,اهتمام ابلغ برمزية األلوان ودالالهتا وتطورها عند املسلمني (لينجز)وكان لـ

وسرعان ما ارتفع إيل  ,أعطي اللون األزرق أسبقية واضحة علي األخضر واألمحر (:اخلط والتذهيب القرآين

وبقيت للون الذهيب  ,بينما يف املغرب كان األزرق أييت يف املرتبة الثانية ,ة مساوية للون الذهيب يف املشرقمنزل

إن أمهية هذين اللونني ميكن تقديرها من واقع أن أية أصباغ تضاف إمنا أتيت يف أغلب  .صدارته األصلية

مجيع الطرز والفرتات التارخيية تقريبا أمثلة ملصحف  أن املرء جيد يف ,زد علي ذلك .األحوال يف دور اثنوي

وهذا اإلطالق نفسه قد يكون ملحوظا يف صفحات أي  ,يعتمد فيه بشكل مطلق علي األزرق والذهيب

 .حيت إن جاء تذهيبه أبلوان عديدة يف صفحات أخري ,مصحف كان
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 [.156:األعراف (]رمحيت وسعت كل شيء )إنإذ  ,وهو يتطابق مع الرمحة ,إن األزرق هو لون الالمتناهي

 ,وهو أول أمساء الرمحة ,أما االسم اإلهلي هلا فهو الرمحن ,فأعظم رمز هلذه الالهنائية هو السماء احمليطة ابلكل

 .والوحي يعرب عن اجلذور اجلوهرية للرمحة

 

فهو ابلتايل  ,حيرر لكونه رمزا للروح ,لك مثل الشمسفالذهيب مثله يف ذ ,إذا كان األزرق حيرر بواسطة الالهنائية

من قيد الصور إيل درجة أن اخلطاط  (يفلت ,)من ذات طبيعته ,إن اللون الذهيب .يتعايل عن كل عامل الصور

الذي يكتب ابللون الذهيب عليه أن خيطط حواف كتابته ابللون األسود حيت يعطيها األثر الفعال من الناحية 

 .وهو رمز ذو صلة جوهرية ابلعلم ,مثله يف ذلك مثل األصفر ,فإن الذهيب ,ولكونه لون النور ,لصوريةا

أما األزرق يف حضور الذهيب فهو يعين أن الرمحة ميالة إيل  (.أو التجلي )هو يعين التدريس والظهور ,خارجيا

 .الكشف عن ذاهتا

 

 ,وأعماله اليت كان هلا وسيبقي ذلك املغزي العميق يف عامل مضطرب (رتن لينجزما )وما ذكر قليل من كثري عن

مبن فيهم كثري من الشباب الذين كانوا يسعون إليه يف  ,إال أن شخصيته هي اليت أثرت علي الذين عرفوه

رمحه هللا رمحة  .الوهذا أيضا سوف يستمر معهم طوال حياهتم يف خوفهم من أال جيدوا له مثي ,املشورة الروحية

 .آمني .واسعة ورزق األمة أمثاله

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



دراسة علمية تؤكد عاملية ذلك الدين وصالحيته لكل  ,الذين أسلموا ,إننا يف حاجة إيل دراسة أولئك األعالم

 .زمان ومكان

**** 

 
 
(****) 

 نتعرف على الشيخ أمحد بن مصطفى العلوي رضي هللا عنه ، وميكن حتميل كتاابته ، وما كتب عنه . هنا
 

 روائع فن اخلط والتذهيب القرآين

 
سراج  كما ستقوم مجعية املكنز اإلسالمى بكشف النقاب عن الطبعة العربية واإلجنليزية لكتاب الشيخ أبو بكر

إعادة بناء فوتوغرافية  180الدين " د. مارتن لينجز " روائع فن اخلط والتذهيب القرآىن ، والذى حيتوى على 
 رائعة ألروع مصاحف القرآن املوجودة حول العامل .

روائع فن ’وقد أشار صاحب السمو وىل عهد التاج الربيطاىن ، ىف تقدميه لكتاب الشيخ أىب بكر سراج الدين 
ا عن األمل ىف ) ... وأنمل ىف أن تسهم هذه ‘التذهيب القرآىناخلط و  ، إىل النسخ الفوتوغرافية الدقيقة ُمَعربِر

اللوحات إضافة إىل رسالتها املباشرة من اجلمال ىف إحياء فن تذهيب املقدسات كى يصاحب مرة أخرى فن 
 اخلط القرآىن الذى ما زال حقيقة تعيش إىل يومنا هذا (

 
( ، بعد الفصال وتعب القلب ممكن يصل مثنه إىل جملد واحدجنيه ) 750فعل ويباع الكتاب بـ مت طبعه ابل]

جنيه !! يقال أنه أرسل للطباعة أبملانيا لكي خيرج يف حلته احلالية البديعة ، لكنه حتفة فنية ابلفعل ، وبه  600
 من األفكار الثرية الكثري ..

ملكة املتحدة.. تاله مدخل لعلي مجعة "مفيت مصر".. تاله ستة قدم الطبع مسو األمري تشارلز ويل عهد امل
اللوحات وعندها ينتهي الكتاب طبع جبمعية املكنز  180، مث يتلوه إىل ص  64فصول عن اخلط حىت ص 

 [فهل من إمكانية للحصـــــــــــــول عليه  2005اإلسالمى عام 
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 عن فن اخلط والتذهيب القرآىن
إهداء لروح الشيخ أىب بكر سراج الدين، وامسه اإلجنليزى  The Spirit Illuminatedإن معرض 

ميله مارتن لينجز، وقد استلهمت مجعية املكنز اإلسالمى جهوده ىف عملها ىف فنون القرآن ، الذى كان مع ز 
تيتوس بوركار أبرز املسلمني الغربيني الذين كتبوا بتوسع عن الفنون التقديسية ىف اإلسالم ، وإىل مرتبتهم الرفيعة 

)مذكورة فيما بعد(  ‘ عن هارمونية الكلمة’ينتمى أيضا الشيخ سيد حسني نصر، الذى تكرم علينا مبقدمة 
روائع فن اخلط ’نطرح مقتطفات من كتاىب  كتبت خصيصا هلذا املعرض، ورمبا كان من األوفق هنا أن

‘ اإلسالم فن’للشيخ أىب بكر سراج الدين , والذى نشرته مؤخرا مجعية املكنز اإلسالمى، و‘ والتذهيب القرآىن
لتيتوس بوركار، وأنمل أن تكون هذه املقتطفات مفاتيحا للقارئ يفتح هبا مسالك الدروب الباطنية ىف فن 

 ىف هذا املعرض. Editio Electrumاخلط والتذهيب القرآىن ىف لوحات 
 اج الدين :وسيكون من املفيد أن نبدأ هذه املقتطفات بذكرى التاريخ اإلسالمى املبكر عند الشيخ أىب بكر سر 

كانت قبائل العرب ىف القرن السادس امليالدى قبل ظهور اإلسالم تعاىن من شدة الفاقة والفرقة، وكثرة املعارك 
واحلروب فيما بينها ومل يكن العامل آنذاك يعرف عنها إال أقل القليل، مث تنزل الوحى اإلهلى على أحد أبناء هذه 

ميالدية حىت نبذ النىبَّ اجلديد غالبيُة قومه، واضطر  620وابلتحديد ىف القبائل النجباء، ومل متضر سنوات قالئل 
إىل اخلروج من وطنه وداره مبكة، فغادرها ىف ُصحبة واحد فقط من أصحابه، واخلطر حيدق به من كل جانب، 

ال، غادرها قاصًدا مستقَبال جمهوال ىف حاضرة يثرب الىت تقع من مكة على مسرية أحد عشر يوًما على اجلرم
وهى الىت عرفت فيما بعد ابملدينة، وبعد مرور مائة وثالث سنوات على هذه الواقعة كانت طالئع الدولة الىت 

أسسها تعرب جبال البريانيز إىل فرنسا بعد ما مت هلا فتح مجيع إفريقية الشمالية ومعظم بالد جزيرة أيبرياي . أما ىف 
ند حىت مشارف الصني وبعد ذلك وقعت هلا بعض اخلسائر الشرق فقد وصلت تلك الدولة إىل بالد فارس واهل

 الىت أعقبتها مكاسب أرجح منها وأعمق أثرًا، وبقى اإلسالم يهيمن على أكثر تلك املناطق حىت يومنا هذا .
ولقد كان ذلك التوسع واحدا من أعظم التوسعات ىف اتريخ األلفني األخريين من األعوام، إن مل يكن أعظمها 

 حدث تيتوس بوركار عن ذلك التوسع وآاثره الدائمة، وعالقته بلغة القرآن العربية:مطلقا، ويت
ومل يكن ليقِدر الجتياح العرب ىف القرن السابع امليالدى بدون اإلسالم، أن يزيد عن حكاية اترخيية عابرة ىف 

م من التخلف، فقد  الشرق األوسط، ذلك حىت لو افرتضنا إمكانية حدوثه دون اندفاعة دينية، وهم على حاهل
كان من شأن احلضارات العظمى أن تبذل جهدا قليال ىف استيعاب الطغام من البدو األعراب، ولكان من 

شأن البدو غزاة األراضى املزروعة أن ينتهوا إىل قبول عادات وأشكال تعبري احلضريني، إال أن األمر كان على 
الشعوب املهزومة أشكال تفكريهم وتعبريهم ىف معظم عكس ذلك ىف حالة اإلسالم، وكان أن فرض البدو على 

األحوال، وذلك بفرض لغتهم عليهم. واحلق أن جتلى العبقرية العربية االستثنائية واملتأللئة جتلت ىف اللغة مبا فيها 
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الكتابة، وقد حفظت تلك اللغة الرتاث العرقى للعرب خارج بالدهم، كما أهنا جعلتها تشع فيما وراء موطنها، 
انتقلت العبقرية العربية بشكل فعال على يد اللغة العربية إىل احلواضر اإلسالمية بكاملها. والقوة املعيارية و 

الفائقة للغة العربية تعود إىل دورها كلغة مقدسة كما ترجع إىل طبيعتها السحيقة القدم، وكال العاملني على 
تها كى تكون لغة مقدسة، وكان الوحى القرآىن صلة ببعضهما على كل حال، فخصائصها القدمية هى الىت أهل

هو ما جِسد مادهتا القدمية، وليس القدم ىف مرتبة اللغات مرادفا لبساطة الرتكيب أبية درجة، فعادة ما تتجه 
اللغات إىل االفتقار كلما تقادمت بفعل فقدان ثراء مفرداهتا، وسهولة تنويع اجلوانب املختلفة للفكرة الواحدة، 

كيب الىت تتميز هبا، أال وهى القدرة على التعبري عن أمور كثرية بكلمات قليلة. وقد حاولت اللغات وقوة الرت 
احلديثة أن تعوض ذلك االفتقار أبن صارت أكثر تعقيدا على املستوى اخلطاىب، ورمبا اكتسبت بعض االنضباط 

 السطحى من جراء ذلك، ولكنها مل تستطع أن تعاجل املضمون .
كر والتعبري الىت أشري إليها عاليه، قد غذت وولدت ترااث من أعظم ما شهد اإلنسان على مر إن أشكال الف

القرون، مت تضفريه ىف محيمية حبياة أعداد ال حتصى من املسلمني الذين ميثلون أعمق ما ىف اإلسالم، ويقول 
 تيتوس بوركار:

ىل أحد األعمال اجمليدة ىف فن اإلسالم، مثل ابإلشارة ببساطة إ‘ ماهو اإلسالم؟’لو أن املرء أجاب على سؤال 
جامع قرطبة، أو مسجد ابن طولون ىف القاهرة، أو مدرسة من مدارس مسرقند، أو حىت إىل اتج حمِل، فإن تلك 

 اإلجابة تكفى ردًّا على اختصارها؛ إذ يتجلى اإلسالم ىف فنونه، ودون غموض وال لبس .
 مث يضيف إىل ذلك:

رابة أن التجليات األكثر ظهورا لدين أو حضارة كاإلسالم، والفن تعريفا هو جتل وليس من العجب أو الغ
ظاهر، تعكس بطريقتها ما تبطنه تلك احلضارة. إن مادة الفن هى اجلمال، ويرقى ىف املفهوم اإلسالمى إىل 

و الرداء الذى ُيسَبُغ مرتبة الصفات الرابنية، ويظهر منه مبا هو رابىن جانبان، فيتجلى مظهر اجلمال ىف العامل، وه
على األشياء اجلميلة، واألشياء اجلميلة املصنوعة لوجه هللا وبذاهتا، كما أهنا حال من التقوى والربكة الباطنة 
النقية، وهى الصفة الىت تتميز عن كل الصفات الرابنية الىت تتبدى ىف جتليات عامل الظاهر أبهنا ُتذَكِرُر ابحلِى 

 القيوم بشكل مباشر .
 شري الشيخ أبو بكر سراج الدين بتوسع ىف هذا املوضوع ابإلشارة إىل ما ذكره فريذيوف شوون :وي

ىف تعريفه املوجز والبعيد املدى للمكوانت الىت يتشكل منها الدين، جيعل فريذيوف شوون حضور الفن الديىن 
ه وظيفة الفن الديىن، شريطة أن أحد املعايري الىت تثبت أصالة وليس هذا ابألمر املدهش عند من يضع ىف اعتبار 

تؤخذ هذه الوظيفة ابملعىن الدقيق للعبارة، إذ هى تقع ىف خط مواٍز لوظيفة رسالة الوحى ذاهتا، لكوهنا ذات 
وقع ابلغ األثر على نفس اإلنسان ىف حال توجٌّهه إىل احلق املتعاىل على عامل الشهادة . مع ذلك، فنادرا ما 
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صرا للتأثري االبتدائى للدين، وهلذا فهو قادر على تعويض بعض اخلسائر الىت يكون ظهور الفن الديىن معا
حيدثها طول األمد وعوامل التدهور الروحى الىت أيتى هبا مرور الزمن وذلك لكونه ىف املقام األول ينقل لألجيال 

كون أن املتأخرة شيئا من حضور الرسول الذى شهده جيل السلف األول . وقد جاء القرآن واضحا ىف  
الرسول ينبغى اعتباره مثل حتفة فنية من صنع هللا تعاىل . يقول هللا تعاىل ملوسى عليه السالم ) وَاْصطَنَـْعٌتَك 
ى ( فكأنه يقول له : لقد اصطنعتك كقطعة فنية من أجلى، ويقول ىف آيه أخرى حملمد عليه الصالة  لرنَـْفسر

 والسالم ) َوإرنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعظريٍم (
ن اخلط العرىب هلو قمة فنون التقديس اإلسالمية، فهو الوسط الذى تنعكس فيه األشكال البصرية للقرآن إ

 ما يلى:‘ فهم اإلسالم’الكرمي، ويقتبس من كتاب فريذيوف شوون 
ا، مبعىن من املعاىن، موجدات وقوى وحصون  إن آايت القرآن ليست جمرَّد ألفاظ تنقل لنا افكارا وحسب ،إهنَّ

من الشرور أيضا . إن نفس املسلم تكاد تكون منسوجة من هذه الصيغ املقدسة، ففيها يعمل وفيها  حافظة
 يراتح وفيها حييا وفيها ميوت .

إن استغراق الروح اإلسالمية ىف آايت القرآن الكرمي وجوهرية أثرها على فنون التقديس اإلسالمية، يتضح 
 إبسهاب عند تيتوس بوركار:

م هلا حضور كلى ىف العامل اإلسالمى، فحياة املسلم بكاملها مليئة بصيغ قرآنية ترتدد ىف ولغة القرآن احلكي
الصلوات والدعوات واالبتهاالت الىت اشتقت من الكتاب احلكيم، ويشهد على ذلك خمطوطات ال حصر هلا، 

ذا روحيا وحضورية القرآن ومشوليته تعمالن كرتددات روحية، وليس هناك صيغة أخرى ميكن أن تصف نفو 
وصوتيا ىف الوقت ذاته، وهذه الرتددات هى الىت حتدد الصيغ واملوازين ىف فن اإلسالم، ويصبح فن اإلسالم 

 التشكيلى بطريقة ما انعكاسا لكلمة القرآن احلكيم .
وأمهية القرآن ىف اإلسالم، أو ابألحرى مركزيته الكاملة، قد استلزمت التسجيل الدقيق، وتطلب التسجيل بدوره 

 خطوطا على أمجل ما ميكن، ويفسر الشيخ أبو بكر سراج الدين األمر على هذا النحو:
إنَّ احلاجة إىل تسجيل ونقل كلِر حرف من حروف القرآن بدقة اتمة لألجيال التالية جعلت االعتماد على 

لىت نتحدث عنها شىء غري معصوم من الزلل مثل الذاكرة البشرية أمرا غري ممكن، على الرغم من أنَّ الذاكرة ا
هنا كانت تتميز جبودة عالية . بيد أنَّ النقطة الىت ينبغى أن يعوِرل عليها املرء هنا ليست هى أمر قوم مل يعرفوا 

الكتابة وال العمارة فأصبحوا، بقوة الظروف وحدها، شعبا فيه الكتَّاب والبنَّاءون . إنَّ التشبيه الذى نعقده يقوم 
فيه شىء تقريبا إىل وضع أصبح فيه كل شىء، وىف حالة فن اخلط ابلذات، فإنَّ على تغيري من وضع مل يكن 

التغيري يدعو للدهشة أكثر من العمارة . فليس األمر فقط أنَّ العرب مل يبزَّهم أحد ىف فن اخلط ولكن أيضا أنَّ 
ىف اجتاهاٍت خمتلفة أحدا من الشعوب رمبا مل يبلغ فيه درجتهم ، إال الصينيني الذين تطور عندهم هذا الفن 
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متاما. على كلِر حال، ال ميكن اعتبار التفوق الذى متيزت به حضارة النَّىب األمِرى ىف فن الكتابة شيئا عجيبا أو 
متناقضا، حىتَّ بغض النظر عن حسنات الدخول ىف هذا اجملال بدون عبٍء يذكر من التجارب السابقة، 

سة لديهم ال شك أنَّه قد لعب دورا إجيابيًّا ىف جذور نشأة اخلط فعزوف العرب أواًل عن كتابة الكلمات النفي
العرىب . فهؤالء الناس كانوا يعشقون مجال لغتهم ومجال صوت اإلنسان . ومل يكن هناك أى معيار مشرتك بني 

افهم هاتني القمَّتني اجلماليتني من جهة، وبني انعدام قيمة اخلط الوحيد املتوفر لديهم من جهٍة أخرى.فاستخف
ابلكتابة كان تعبريا عن شعورهم بقيٍم أعلى . وعلى ضوء ما أسفرت عنه النتائج النهائية، فمن املشروع لنا اآلن 
م قد قالوا: إذا  أن نفرتض أنَّ موقفهم هذا كان مبثابة اجلانب اآلخر حلالة هتيئهم لتلقى اإلهلام بفن اخلط، فكأهنَّ

فليكن هذا السجل املكتوب جتربًة تعدل ىف قوة أتثريها على العني مل يكن لنا خيار من تدوين رسالة الوحى، 
 عندما تراه قوة السجل احملفوظ ىف الذاكرة ىف أتثريه على األذن عند مساع النطق ابلكلمات أو ترتيلها .

وعنا ويقول تيتوس بوركار عن العالقة البصرية بني اخلط العرىب وبني اللغة الىت يسجلها، ما يتعلق عن قرب مبوض
 هنا:

إن فن اخلط العرىب هو أكثر فنون اإلسالم عربية، وهو ينتمى ابلرغم من ذلك إىل العامل اإلسالمى بكامله، حىت 
إنه يعترب أنبل الفنون قاطبة، فهو الذى جيسد شكل كلمة الوحى الرابىن ىف القرآن، وكان األمراء واألمريات 

ط هو أكثر الفنون انتشارا بني املسلمني، فكل من يعكفون على نسخ القرآن احلكيم ىف خط مجيل، واخل
يستطيع الكتابة قادر على تقومي حسنات اخلط اجلميل، وميكن القول دون حرج من املبالغة أبنه مل يعمل فن 

من الفنون على تنميط احلاسة اجلمالية لدى املسلمني مثل اخلط العرىب، وحيتاج املرء إىل األلفة مع أشكال 
طرزه حىت يتابع األطوار الكاملة هلذا الفن، وخاصة ىف أشكاله الزخرفية ىف املعمار، والىت حتكمه اخلط العرىب و 

األقوال املأثورة واحلكم إىل حد بعيد. وإبمكاننا أن نعطى اخلط العرىب حقه ىف ثراء أمناطه وصياغاته املدهشة، 
بني أكثر اإليقاعات غنائية، وقولنا ذاته لو قلنا إنه يعرف كيف يزاوج بني أعلى قدر من االنضباط اهلندسى و 

يـَُعرِرَف القطبان اللذان يدور حوهلما هذا الفن، وينجح ىف تصاحلهما أبمناط وطرق شىت، كل منها ميثل اتزاان 
بصراي مرهفا، وكل منها متسق مع ذاته متاما، فأحد خصائص اخلط العرىب النمطية أن كافة أشكاله أاين كان 

قابلة لالستخدام، فاخلط يستخدمها مجيعا حسب طبيعة النصوص وسياقها، وال يرتدد ىف  مولدها ما زالت حية
 اللجوء إىل جتاور أكثر اخلطوط تباينا لو أتيحت الفرصة.

 ويقول الشيخ أبو بكر سراج الدين عن فن التذهيب القرآىن:
ط؛ ألنه مل يكن مطلواب مل يكن هناك مناص من أن ينشأ فن التذهيب القرآىن ببطء أكثر من نشأة فن اخل

بشكٍل مباشر من النص. أضرف إىل ذلك أنَّ ظهوره قد تعطل بسبب اخلوف من السماح ألى شىء ابلتطفُّل 
على النص. ومن انحية أكثر إجيابية، بوسعنا أن نستيقن من أنَّ هذا التهيُّب هو الذى ضمن إجياد القنوات 
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تطوُّر حنو نتيجة هى، ابتفاق العموم، صحيحة على حنو الصحيحة على الوجه الدقيق من أجل سراين هذا ال
مثري للدهشة. لقد قيل" :إنَّ رأس احلكمة هو خمافة هللا "هذه احلكمة السليمانية كانت دائًما ترتدد ىف اإلسالم، 

َكم هلا تطبيقاٌت على مجيع املستوايت . إنَّ الفن الديىن يتصف  وهى ذاهتا عبارة عن مركَّب ممزوج من حر
كمة، ومن احلديث الذى أوردانه عن عدم ذكر األمساء يستتبع أنَّ فن اخلط القرآىن نفسه، انهيك عن فن ابحل

التذهيب، كان ال بد أن يبدأ مسريته على وترية حتفُّظ، كنوع من التأدُّب الذى يرتبط ابهليبة ويظهر وعى الفنان 
 ابجلالل اإلهلى .

تجريدية للفن اإلسالمى أعلى درجات اجلمال ، ويوضح الشيخ ىف فن التذهيب القرآىن وصلت التصميمات ال
 أبو بكر سراج الدين سياق ووظائف هذه التصميمات عندما تطبق على املخطوط القرآىن:

وقد نقول إنَّ القرآن نفسه حيمل لنا بعض الفرص الىت هى مبثابة دعوات ابلنسبة لفنان التذهيب . وأكثر هذه 
لع السور، وىف الفواصل بني اآلايت . كذلك توجد عالمات تشري إىل مرور الدعوات وضوحا توجد ىف مطا

مخس أو عشر آايت، فيعطى ذلك الفرصة لزخرفة تتكرَّر بشكٍل منتظم على اهلامش، وجيد القارئ ىف تلك 
ان الزخرفة أيضا عوان على معرفة مواقع النص الىت يلزم عندها أداء سجدة . مث إنَّه من طبائع األمور، إذا ك

مطلع سورة من السور يسمح ابلتذهيب، فإنَّ مطلع السورة األوىل وابلتاىل الكتاب أبكمله من ابب أوىل ميكن 
 أن يعاجل بعرٍض فىن مبهر خيصه ابملزيد من الزخرفة .

 ويذكران ىف تعليقه ابلوظيفة اجلوانية للتذهيب القرآىن قائال:
التذهيب هو استدعاء البعد األعلى واألعمق للنص . ولقد وعلينا أن نتذكر أن الغرض األساسى من الزخرفة و 

شرحنا ىف فصٍل سابق أنَّ العالقة بني الكتاب املكنون والقرآن املنزل هى عالقة جالل ومجال، عالقة قبض، أو 
ا متناقضة، إال أنَّ تذهيب املخطوطات يبقى ليذكران  قل حتفظ، ابلنسبة للتوسُّع، ومهما بدت هذه العالقة وكأهنَّ

 ابلكتاب املكنون، ولذا فإن دوره العام هو إسباغ اجلالل ابلنظر إىل مجال النص .
 ويشار أحياان إىل تصميمات الفن اإلسالمى ابسم أرابيسك، ويقول تيتوس بوركار عن هذا املصطلح:

ة األوىل يشتمل األرابيسك مبعناه العريض على الزخرفة بتضفري األشكال النباتية واهلندسية الصرف، والزخرف
منهما هى إيقاع، أو هى على األصح نسخة بصرية لإليقاع، أما الثانية فهى بللورية بطبيعتها، وجند ىف هذا 

 النطاق أيضا أن قطىب جممل التعبري الفىن ىف اإلسالم مها حساسية اإليقاع , وروح اهلندسة.
 مث يفسر األشكال النباتية احملورة:

تبالغ ىف األسلوب سوى شبه قليل ابلنبات، ولكنها متثل تناظرا كامال مع قوانني  وال حتمل الزخارف النباتية الىت
اإليقاع البصرى، فهى تتفتح منبثقة أبدا كموج البحر، ىف مراحل متباينة ذات رنني خمتلف الدرجات، فالتصميم 

ىف التوازن اجلماىل ال يقتصر على التماثل، وعوضا عن ذلك يلجأ دوما للتكرار الذى تتأكد طبيعته اإليقاعية 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 بني الصوت والصمت، وبني الشكل واخللفية.
واحلق أن اإليقاع ال ينتمى إىل املكان بل إىل الزمان، حيث ميثل فيه اإليقاع على الزمن قياسا كيفيًّا ال كميًّا، 

 إال أن توسط احلركة ىف االتساق مع الزمن جيعل اإليقاع قائما ىف بعد املكان والشكل.
 شيخ أبو بكر سراج الدين مثاال الستخدام التذهيب ىف املصاحف:ويعطينا ال

تالوة القرآن ال ينبغى أن يُنظر إليها على أهنا حمدودة هبذا العامل، إذ إنَّ تداعياهتا ترتفع فرتقى إىل السموات 
ر به ذاته ىف العلى،هناك حيث تنتظر املؤمن مثارها. إنَّ القرآن، بعبارة أخرى، يستخدم رمز الشجرة حىتَّ حيرِر 

وعى املؤمن وإدراكه الباطىن من الوقوع ىف أسر الوهم القائل أبنَّ هذا جمرَّد كتاب مثل غريه من الكتب . 
وهكذا، ميكننا أن نقول: إنَّ القرآن يفتح بذلك طريقا روحيا للمشتغل ابلتذهيب مبا يطلعه عليه من كيفية 

حاجة بنا إذن إىل الدهشة من أنَّ واحدة من أكثر الزخارف  إطالق احلضور غري املتناهى من أسر التناهى .فال
القرآنية أساسيًة ىف تذهيب القرآن مستوحاٌة من منوذج الشجرة، تلك هى الشُّجرية، وال حاجة لنا أيضا ألن 

 نشك ىف أنَّ الغرض منها هو أن ترمز للكلمة الطيبة .
 ونعود إىل استطراد تيتوس بوركار عن التصميم اهلندسى:

عندما يتأهب الفنان املسلم، أو احلرىف املسلم، وهو نفس املعىن، لزخرفة مساحة ابملضفورات اهلندسية الىت متثل و 
للفطرة أكثر األشكال قبوال؛ فهى تعبري مباشر عن فكرة التوحيد الرابىن الىت تنبثق منها االختالفات الىت ال 

هوم هى فيما وراء كل تعبري، فطبيعتها الكلية جتعلها ال ترتك تنفذ ىف العامل، واحلق أن الوحدة الرابنية هبذا املف
وحدة ىف ’إال أهنا تنعكس على العامل ىف االتساق املتناغم، والذى ليس إال ‘ بال ثنائية’شيئا خارجها، فهى 

حدة ىف آن واحد، والضفري يعرب عن اجلانبني معا، إال أنه يذكران ىف جانب آخر ابلو ‘ الكثرة، وكثرة ىف الوحدة
الىت هى فيما وراء كل األشكال، أى إن كل األشكال قد أتسست من عنصر وحيد قد يكون ضفرية أو خطا 

 يرجتع إىل ذاته إىل األبد
 
 

 موضوع ممتع وقرأته بسرعة ويل عودة ألقرأه على مزاج. الحظت قولك:

 

 إقتباس
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ة واضحة رفعته إىل موقع رئيس ولدى عودته إىل وطنه التحق بكلية كلينتون حيث ظهرت عليه مواهب قيادي

( من أصدقاء 1935الطلبة، مث انتقل منها إىل أكسفورد لدراسة اللغة واألدب اإلجنليزي وصار يف تلك الفرتة )

وهو أستاذ متخصص يف األدب اإلجنليزي لعصر النهضة  C.S lewisالكاتب املسيحي ستيبل لويس

 والعصور الوسطى جبامعة كامربيدج إبجنلرتا.

 
 

ام يعرف سي إس لويس فهو فعال رجل ثقيل املقام والقدر. ليس اي واحد بسهولة يكون صديق لـ سي إس ماد
 لويس ولكنه يكون عبقري حبق وترك بصمة هائلة يف االنتاج اإلنساين.
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