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 : قـدمة أواًل ـ الم

لفظان إشكالي المبنى كالمعنى في المغة، كفي المعرفة، كفي  (الفن) يبدك 
:  الثقافة العامة

فإشكاليتو المغكية تتمثؿ في قيكد المعجـ التاريخي ليذا المفظ الذم أنبنى في 
ف، يدؿ أحدىما عمى مف صحيحمالفاء كالنكف أصؿ" عمى كٍؿ مف (مقاييس المغة)

الَفف؛ كىك : فاألكؿ. تعنيٍة، كاآلخر عمى ضرب مف الضركب في األشياء كميا
: األفانيف: كاآلخر. فننتو فنان؛ إذا أطردتو كعنيتو:  الشديد، يقاؿكاالطرادالتعنية 

شجرة : أفناف، كيقاؿ: كىك الغصف، كجمعو: كمنو؛ الفنف. أجناس الشيء كطرقو
، كثمة لفظ لغكم ثالث نادر في المغة ىك ()"كأف تقديره َفّناء: فنكاء، قاؿ أبك عبيد

.  (بضـ الفاء) ()الُفف

مفيكمو ػ المتفمت نكعان ما مف معناه كتتمثؿ إشكالية الفف المعرفية في كالدة 
المثاقفة المغكية التي قامت حديثان عمى الترجمة في ما بيف المغكم السابؽ ػ مف رحـ 

بخاصة مف جية أخرل، إذ الفرنسية  ؛ كالمغات األكركبية مف جية،المغة العربية
ربما كانت ىذه الترجمة قد فتحت أبكاب المغة العربية الحديثة كالمعاصرة الكتساب 

كمفاىيـ كدالالت جديدة ذات بعد معرفي يتعمؽ بعمـ معاني العربية لفظة الفف 
.   تحديدان Aesthetics الجماؿ

 أما إشكالية الفف الثقافية فيي اإلشكالية الجامعة في تحكالتيا الداللية بيف 
تجسير اليكة الكاسعة اإلشكاليتيف المغكية كالمعرفية، ألنيا تقـك في األساس عمى 

                                                           

، 1991دار الجيؿ، : عبد السبلـ ىاركف، بيركت: ، تحقيؽفارسبف احمد ، معجم مقاييس المغة. 
1/119.  
دار الشركؽ، : محمد عبد القادر أحمد، بيركت:  زيد األنصارم، تحقيؽأبك، كتاب النوادر في المغة .

 .243، ص 1981
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بيف معنى الفف في معجـ المغة التاريخي مف جية، كمفيكمو المعرفي المتصؿ بعمـ 
الجماؿ الحديث مف جية أخرل، حيث صارت لمفف تحكالت داللية نابعة مف 

المعنى المغكم كالمفيكـ المعرفي معان، كلكنيا آلت معرفيان كمنيجيان إلى عمـ النقد 
Criticism الذم جعؿ الفف يتمتع عمى كجو التفرد كالخصكصية بمعنى أك مفيـك 

أك مصطمحات  ألفاظ اتتمتع بو قد ال التي  المغكيةأك داللة ثالثة مف التحكالت
:  المغكية تمؾ التحكالتيمكف أف نسمي في الثقافة العربية المعاصرة؛ أخرل

بث لغكم بالمعنى : ، ذلؾ ألف الخطاب في تعريفو المكجز العاـ ىك(الخطاب)
الحديث لمغة الذم يقـك عمى إنيا مجمكعة مف الرمكز المسانية أك غير المسانية، 
فقد يككف الخطاب لغكيان محضان؛ يتمثؿ في كبلـ أك نص لغكم يعمؿ في سياؽ 

اجتماعي إلببلغ فكرة أك تكصيؿ رسالة، أك يككف الخطاب ثقافيان يتمثؿ في عبلمة 
. ()أك صكرة أك غيرىما

مف ىنا؛ يمكف التأكيد عمى أف الفف ىك لفظ شائؾ اإلشكالية مف حيث 
كاف ىذا المفظ ػ كال يزاؿ ػ كاحدان مف أكثر ألفاظ ربما بؿ المعنى كالمفيـك كالداللة، 

 المغكم كالمعرفي كالثقافي، إشكاليةن في التداكؿالحديثة كالمعاصرة المغة العربية 
لصعكبة الفصؿ فيو بيف معنى الفف المغكم كمفيكمو المعرفي كداللتو الثقافية، 

حيث يشكؿ كؿ عنصر مف عناصر الفف ىذه نكاةن معنكية كمنطمقان مفيكميان كبؤرة 
ال تخرج فيو تحكالت الفف الذم ربما  (الخطاب الفني)داللية لآلخر في نسؽ 

م الصرؼء بنااؿأصؿ المفيكمية كتداكالتو الداللية عف المعنى المغكم الكامف في 
.  لمفظة الفف مف المعجـ المغكم العربي الذم حدد معنى الفف بالنكع كحيكيتو بالتنكع

                                                           

، إدىاـ محمد تواصمية الفن اإلسالمي: ينظر. يعد الفف لغة رمزية مجازية تقـك عمى خطاب الصكرة .
المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي، : ، بيركت(مجمة الفكر اإلسبلمي المعاصر)حنش، إسبلمية المعرفة 

 . 13،ص72/2013العدد 
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العصب الحيكم المحرؾ لكؿ أشبو بالحبؿ السرم ككانا  (النكع كالتنكع)إف 
معاني الفف المغكية، كمفيكماتو المعرفية، كدالالتو الثقافية التي يمكف القكؿ بأنيا 

حكلت الفف مف كممة ذات معنى لغكم محدد إلى مصطمح ذم مفيـك معرفي كاسع 
الحديث؛ داالن الفمسفي الجمالي  (عمـ المصطمح)ينتيي بالفف في حضف ؛ كممتد
القابمة لمتصنيؼ في نظرية  مف أشكاليا ؿٍ شؾعمى أك  نكٍع مف أنكاع المعرفةعمى 

أم إف الفف مجاؿ معرفي كاسع كعريض : المعاصرة (األبستمكلكجيا)المعرفة 
كعميؽ كمتنكع األلفاظ كالمفاىيـ كالمصطمحات التي ىي مادتو المعرفية األساس، 

المفاىيـ  بكصفيا (التكنكلكجيا) العمـ كاألدب كالصناعةشأنو في ذلؾ شأف كٍؿ مف 
 كتبيف ،التي تميز األشياء كالظكاىر كاألعماؿ كالنظرياتكالمقكالت الكمية األساسية 
.  ()اإلنسانية في المعرفة االصطبلحيةحدكدىا 

كقد يمكف القكؿ بأف الدراسات المغكية العربية الحديثة كالمعاصرة أللفاظ الفف 
كمصطمحاتو قد سارت في مسارات عممية عدة، متكاممة معرفيان عند النظر العممي 

العميؽ في نشأة لغة الخطاب الفني كتطكرىا، كلكنيا شبو متكازية منيجيان عند 
: التحميؿ المنطقي الدقيؽ لمقكماتيا المفظية كالمصطمحية، كلمجاالتيا التداكلية

الجمالية النقدية كالكظيفية االجتماعية، فضبلن عف أبعاد كجكدىا كحياتيا التاريخية 
: كالعممية في ضكء عمـ التصنيؼ كالتكامؿ المعرفي بيف أصناؼ الفف المعرفية

 (التمثيؿ)البصرية كالفنكف التشكيمية، كالسمعية كالمكسيقى كالغناء، كالحركية 
كأصناؼ الفف الثقافية كالفنكف اإلسبلمية، . () (الفف السابع)كالمسرح كالسينما 
، كالفنكف (اإلذاعة كالتمفزيكف)، كالفنكف االتصالية (األردنية مثبلن )كالفنكف الشعبية 

                                                           

الدار المتكسطية لمنشر، : ، أبك يعرب المرزكقي، تكنساألبستمولوجيا واألبستمولوجيا البديل:  يراجع.
2006. 

كزارة الثقافة، :  جكرنك، ترجمة فائز بشكر، دمشؽز، مارم تيرممعجم المصطمحات السينمائية .
2007. 
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، كغير ذلؾ مف الفنكف Traditional، كالفنكف العتيقة أك التقميدية (اآلثار)القديمة 
، فضبلن عف تمؾ الفنكف التي يمكف أف نطمؽ عمييا (النافعة)الجميمة كالتطبيقية 

الفنكف المجازية التي أخذت كصفيا مف إعجاب الناس بيا كليس مف باب : اسـ
حقيقتيا الجمالية كطبيعتيا المعرفية ككظيفتيا االستعمالية، فكصفيا الناس بالفف 

.  () كنسبكىا إليو كىي ليست منو كفنكف السحر كالمعب كالطبخ كما شاكؿ
. إف قائمة الفنكف طكيمة جدان؛ كمتكالدة عمى سبيؿ الحقيقة كالمجاز ببل حدكد

كلذلؾ؛ تصعب اإلحاطة العممية بيا إجماالن كتفصيبلن، فضبلن عف صعكبة اإلحاطة 
الكافية بكؿ ما يتعمؽ بيا مف ألفاظ كمفاىيـ كمصطمحات كثيرة جدان في عددىا، 

، كمتنكعة جدان في طبيعتيا المغكية ()كمتشعبة جدان في تصنيفيا المعرفي
بيف الكضع ، كمعقدة جدان في منيجية التعامؿ معيا (عمـ المصطمح)كالمصطمحية 

.  كالتعريب كالترجمة كالتصنيؼ كالمعجمة
لذلؾ كمو؛ تحاكؿ ىذه العجالة البحثية أف تقارب في نظرية الخطاب الفني 

المغكية القائمة عمى دراسة األلفاظ كالمفاىيـ كالمصطمحات المتعمقة باثنيف فقط مف 
الفنكف الجميمة، كالفنكف : مجاالت الفنكف الكثيرة ىذه، كىذاف المجاالت ىما

.  اإلسبلمية، مف حيث نشأتيا كتطكرىا كمعجمتيا العامة كالخاصة
 : ثانيًا ـ الدراسات المغوية أللفاظ الفن ومصطمحاتو

لقد أصبح الفف مصطمحان فمسفيان جماليان عابران لكؿ تحكالتو المعنكية 
كالمفيكمية كالداللية الذاتية في التداكؿ المغكم كالمعرفي كالثقافي العربي إلى ما 

الذم يقـك مف حيث الرؤية عمى الجماؿ  (الخطاب الفني): يمكف أف نسميو
، كمف المنيج عمى القراءة (العمؿ الفني)كاإلبداع، كمف حيث المكضكع عمى 

                                                           

، اإلسبلميالمعيد العالمي لمفكر : ، سيد أحمد بخيت عمي، بيركتاإلسالميةتصنيف الفنون العربية  .
. 57، ص2012

.  إلخ.. الففاجتماعتاريخ الفف، فمسفة الفف، عمـ عناصر الفف، عمـ نفس الفف، عمـ :  أمثمة.
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النقدية التأكيمية في الغالب، كمف حيث األسمكب عمى النص أك الصكرة المذيف 
.  يحتاج كؿ منيما لغكيان إلى ألفاظ كمصطمحات كرمكز خاصة

كلعؿ مما تجدر اإلشارة إليو في ىذا السياؽ ىك أف الفف كالصنعة كالحرفة 
ىي مف ألفاظ التراث الفكرم كاالجتماعي العربي كاإلسبلمي الكاحدة في معناىا 

المغكم الذم يقـك عمى العمؿ كاإلنتاج، كالمتضامنة في داللتيا اإلبداعية التي تقـك 
عمى اإلتقاف كاإلحساف، كالمتكاممة في طبيعتيا الكظيفية التي تجمع بيف الجماؿ 

.  كاالستعماؿ
كلكف النظاـ الحضارم الغربي الذم أخذ بمباب النخب الفكرية كالثقافية 

 العممية الكضعية في التفريؽ كاالجتماعية العربية الحديثة كالمعاصرة؛ تأثران بأفكاره
الفمسفي بيف كٍؿ مف الفف بكصفو إبداعان جماليان ذاتيان كاستثناءن فذان خارقان لمعادة 

كالمألكؼ مف جية، كالصنعة كالحرفة بكصفيما كظيفة مكضكعية عامة كقاعدة 
قد أدل ػ نكعان ما ػ إلى دفع الصناعات كالحرؼ .. ركتينية مألكفة لمعمؿ كاإلنتاج

اليدكية التقميدية إلى خارج دائرة اإلبداع كالفف كالجماؿ، كمف ثـ صارت ألفاظيا 
التراثية كالشعبية المعاصرة ليست مف لغة الخطاب الفني العربية الفصيحة التي 

ظؿ المفيكـ الفمسفي العميؽ لمفف فييا يعكس كجيان كاحدان ضيقان كمحدكدان مف كجكد 
الفف كحيكيتو اإلنسانية كاالجتماعية التي ال يقتصر فييا تداكلو كال خطابو المغكم 

كالمعرفي كالثقافي عمى النخبة الفكرية حسب، بقدر ما يبدك خطابو اإلنساني حقيقة 
مكضكعية عامة، كتداكلو االجتماعي كاسعان كمفتكحان عمى كؿ مجاالت الحياة ببل 
استثناء، كعمى كؿ النخب كالشرائح كالطبقات الفكرية كغير الفكرية، حيث تبدك 

.  حقيقة كجكد الفف كحيكيتو شعبية المغة كالخطاب بامتياز
لقد أثار الفف الكثير مف الجدؿ الديني كالثقافي؛ قبؿ الجدؿ المغكم الذم أظير 

أف الفف كاف إشكالية حضارية كثقافية في الحياة االجتماعية العربية الحديثة 
كالمعاصرة قبؿ أف يككف إشكالية لغكية، عمى الرغـ مف صعكبة الفصؿ بيف االثنيف 
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السيما كاف لغة الفف قامت ػ في األساس ػ عمى أعماؿ النحت كالرسـ كالتصكير 
 كالمسرح كالغناء كالرقص كغير ذلؾ مف مثؿ ىذه المظاىر الناشئة حديثان ()الفكتغرافي

في المجتمع؛ التي كانت ىي كخطابيا الفني يثيراف عند الناس قميبلن أك كثيران مف الشؾ 
كالريبة كالقمؽ الديني بيف الحبلؿ كالحراـ، كالقمؽ االجتماعي بيف القبكؿ كالرفض، 

كلكف جيكد ركاد النيضة الثقافية العربية الحديثة مف بعض عمماء الديف اإلسبلمي 
كبعض عمماء المغة كغيرىـ مف المثقفيف المطمعيف عمى الثقافة الغربية األكركبية 

تضافرت جميعيا في تبديد حيرة الناس كتعامميـ مع ىذه المظاىر الفنية الحديثة التي 
أك مف  (ألفاظ الحضارة)مالت أغمب الدراسات المغكية إلى عد الفف ػ بالتالي ػ لفظان مف 

.  () (ألفاظ الحياة العامة)
كلكف ىذا المفظ الكافد كاف نكاة مركزية ىامة كأساسية لمشركع فكرم مختمؼ 

عند المثقفيف العرب مف المشاريع الفكرية الجديدة التي غمبت عمى الجدؿ المغكم 
عف طريؽ التفاعؿ المعنى الجمالي لمفف كمفيكمو الثقافي لمبحث في المعاصريف 

                                                           

 بعد جدؿ طكيؿ بفتكل اإلباحة كالقبكؿ مف قبؿ مفتي الديار (الفكتغرافيا)حظي التصكير الفكتغرافي  .
رسالة حكؿ المكضكع، ـ 1884 الذم نشر عاـ (ـ1935ت)الشيخ محمد بخيت المطيعي المصرية 

  .(الجكاب الشافي في إباحة التصكير الفكتغرافي): كصدرت عف المطبعة الخيرية بالقاىرة، بعنكاف
في مشركعنا المعجمي في الكقت الحاضر، فإنما نعني جميع " ألفاظ الحضارة"عندما نتحدث عف " .

 ،مف مأكؿ كمشرب كممبكسات كما يتعمؽ بيا" حياتو العامة"األلفاظ التي يستعمميا اإلنساف العربي في 
كمف منزؿ كأدكات منزلية كأثاث كما يتعمؽ بشؤكف البيت ككذلؾ أسماء األماكف العامة كالخاصة كما 
يتعمؽ بيا، كالمكاتب كأدكاتيا كأجيزتيا، كالمركبات كما يتعمؽ بيا، كالحرؼ كأنكاع الميف كالصناعات 

، الحياة الفنيةكأدكاتيا كالمكاد المستعممة فييا، ككذلؾ ما يتعمؽ بالتربية الرياضية كأنشطتيا، كجكانب 
كيتعدل ىذا المدلكؿ، التعبير عف األدكات كاألشياء المادية، إلى التعبير . كمجاالت التركيح كالزينة

عف الحياة الثقافية العامػة التي تنّـُ عف الحسِّ الحضارم كاالجتماعي كالذكؽ الجمالي في التعامػؿ بيف 
المعجم  ". األفراد كالجماعات في حياتيـ اليكمية، كفي لغة مختمؼ كسائؿ االتصاالت الجماىيرية

د مكقع مجمع المغة : ، عمافعبد الكريـ خميفة، أللفاظ الحياة العامة في العصر الحديث العربي الموحِّ
  .1، ص1981العربية األردني، 
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مع الثقافات األخرل مف خبلؿ الترجمة كالتقييس المغكم كغير ذلؾ مف عمميات 
 أللفاظ الحضارة الحديثة الكافدة إلى تحديد المفيـك كصناعة المصطمح المناسب

العالـ العربي اإلسبلمي، حيث أصبحت ىذه األلفاظ الحضارية ظاىرةن اجتماعية 
مقمقة لغكيان في الحياة العربية العامة، دفعت النخب كالمؤسسات الدينية كالعممية 

التأصيؿ الشرعي، كالتكطيف االجتماعي، : كالثقافية لمكاجيتيا معرفيان مف خبلؿ
فضبلن عف التكييؼ المغكم ألغمب ألفاظ ىذه الكافدات الحضارية الجديدة مف 

 كالفكتكغراؼ، األشياء كالتقنيات كاألساليب كالمفاىيـ الغربية كالتمغراؼ،
 كالبنؾ، كاألكبرا، كالسبتاكؿ، كاإلصطنبا، كالراديك، كالفكنكغراؼ، كالطامكبيؿ،

.   في الحياة االجتماعية كالثقافية العربية كاإلسبلمية الحديثة()كاألكبرا، كغيرىا

لقد كانت ىذه األلفاظ كالمصطمحات مادة عممية جديدة في الدراسات المغكية 
العربية الحديثة كالمعاصرة التي نيض عمماء كأدباء كمفكركف كمثقفكف ركاد، 
كصارت ىذه األلفاظ كالمصطمحات الشغؿ الرئيس الشاغؿ لممجامع العممية 

كالمغكية العربية منذ تأسيسيا؛ بؿ إف بعضيا ػ إذا لـ نقؿ أغمبيا ػ قد تأسس عمى 
ىدؼ التصدم ليذه األلفاظ كالمصطمحات التي اقتحمت الحياة العربية العامة بكؿ 

جكانبيا تقريبان، كاستكطنت فيو طكعان ككراىية، الرتباطيا الحيكم الياـ 
المجاالت التي جعمت باالستعماالت كالعبلقات كالتصرفات اليكمية لمناس في شتى 

ألفاظ الحياة العامة "الحديثة، أك  (ألفاظ الحضارة): المغكييف المجمعييف يطمقكف عمييا
يعني كؿ ما يتعمؽ بأدب "؛ كىك عنكاف كاسع كعريض "في الحكاضر كاألرياؼ كالبادية

                                                           

 1909ت)لمحمد بف عبد الكبير الكتاني  ( الصكراتخاذالقكؿ المحرر في )قراءة في   ػالفقيو والصورة .
  .2/33، 2007جامعة فيبلدلفيا،  :األردف/ثقافة الصكرة، عماف:  في أحمد السعيدم،،(ـ
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إلخ مف .. الحكاس، مف مطعكمات كمشمكمات كمممكسات كمسمكعات كمبصرات
 .  عند الناس()"ألفاظ حية كمستعممة

:  ثالثًا ـ في المعنى المغوي والمفيوم الداللي لمفظة الفن

 :  في المعجم القديمالفن ـ 1

لفظ قديـ في المغة العربية؛ تداكلو الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ، كظؿ : الفف
حياص كفاعبلن ؛ يتداكؿ عمى نطاؽ كاسع في األدب المغكم كالمعرفي كالثقافي؛ 

.  فضبلن عف االجتماعي العربي حتى اليكـ
كتتفؽ المعاجـ المغكية العربية عمى أف الفف ػ بالجممةػ ىك الحاؿ، كالنكع، 

ت )لكف الراغب األصفياني . ()كالضرب مف الشيء، كالتزييف، كالعجيب مف األفعاؿ
                                                           

، 2006مكتبة لبناف ناشركف، : ، مجمع المغة العربية األردني، بيركتألفاظ الحياة العامة في األردنمعجم  .
 . كص : المقدمة

( الفنكف الجميمة)إلى جانب ( الفنكف الشعبية)إدراجو ألفاظ  (1211ص) كلعؿ مف الطريؼ في ىذا المعجـ 
: كمف ألفاظ الحياة العامة الشعبية المتعمقة بالفف. في القكائـ النسقية لمصطمحات الفنكف

فقد تغنى بيا الناس بصكرة عفكية ، كلـ يمحنيا ممحف محدد، أغنية لـ ينظميا ناظـ:  أغنيات فمككمكرية•
. كما أبدعو في أكؿ مراحؿ تاريخو، كتتضمف حضارة الشعب كتاريخو، فصارت ألحانا

 . بشكؿ رشيؽ ك سريع، امرأة ترقص بالسيؼ كسط حمقة السمر:  حاش•
 .الرجؿ الذم يقكـ بالرقص إماـ مجمكعة الرجاؿ الذيف يقكمكف بالدبكة:  حاشية•
ك تتشابؾ ، في الغالب عمى أنغاـ مكسيقى القربة كالطبؿ، رقصة شعبية عمى أنغاـ مكسيقى شعبية:  دبكة•

مع الغناء ، فييا أيدم الشباف كيقكمكف بحركات معينة مثؿ الحركة الدائرية ك الطرؽ باألرجؿ عمى األرض
.  خاصة في اإلعراس، الجماعي

. مف يمتيف أداء حركات الدبكة الشعبية في الحفبلت ك المناسبات:  دبيؾ•
كتصاغ كمماتيا ، تتركب مف مذىب كمجمكعة أغصاف، سيمة التمحيف كالحفظ، انشكدة خفيفة:  طقطكقة•

.  عمى أكزاف إيقاعية خفيفة، بالشعر العامي
، كيؤدل مف قبؿ مجمكعتيف تتبادالف غناء المقاطع، يغنى ليمة الحناء، قالب غنائي ريفي:  قالب التراكيد•

 . كنصائح األصدقاء، تتضمف أكصاؼ العركسيف، فيتككف مف أبيات شعرية غير محدكدة العدد
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الذم ىك ( أفناف كفنكف: الفنف، ج)يذكر لفظان آخر لممفردة؛ ذلؾ ىك  (ػـ1033 بحدكد
أيضان، إذ يفسر  "كيقاؿ ذلؾ لمنكع مف الشيء .الغصف الغض الكرؽ" :في األصؿ

: أم: "؛ بقكلو(ذكاتا أفناف: )(، سكرة الرحمف48)األصفياني معنى ما كرد في اآلية 
األفناف؛ ظؿ : "بعض المفسريفذكر قكؿ ، ك"ذكاتا ألكاٍف مختمفة: ذكاتا غصكف، كقيؿ

. ()"األغصاف عمى الحيطاف
النكع، : كيبدك مف ىنا بأف دائرة المعنى المغكم لمفظة فف تدكر في رحى

في  (ـ1002ت) كالضرب، كالفرع، كشبيياتيا مف المترادفات التي يجمعيا الجكىرم
كىي : األساليب: كاألفانيف. الفف كاحد الفنكف، كىي األنكاع: "تيأبما مصحاحو 

. فننت اإلبؿ أم طردتيا: ؛ تقكؿ[أيضان  ]الطرد :  كالفف.أجناس الكبلـ كطرقو
 .  ()"كالفنف جمعو أفناف؛ ثـ أفانيف، كىي األغصاف

  : في المعرفةالفن ـ 2
:  النوع المعرفي. أ

، سار ما يمكف أف نسميو المعنى المعرفي  لمففكغير بعيٍد عف المعنى المغكم
الذم تداكلو المصنفكف العرب كالمسممكف في تأليؼ كتبيـ كمؤلفاتيـ المختمفة؛ 

 لفظ الفف استخدمكاالمكسكعية كالمتخصصة، إذ كاف أغمب ىؤالء المؤلفيف قد 

                                                                                                                                              

، القاموس المحيط. 13/326ت، .دار صادر، د: ، محمد بف مكـر بف منظكر، بيركتلسان العرب .
دار الفكر، : يكسؼ الشيخ كمحمد البقاعي، بيركت: مجد الديف محمد يعقكب الفيركزآبادم، تحقيؽ

دار : أحمد شمس الديف، بيركت: ، محمد بف أبي بكر الرازم، تحقيؽمختار الصحاح. 4/256ت، .د
 .265، 1994الكتب العممية، 

دار القمـ، : صفكاف عدناف داككدم، دمشؽ: ، الراغب األصفياني، تحقيؽمفردات ألفاظ القرآن .
 .645، ص 3، ط2002

أحمد عبد الغفكر عطار، : ، إسماعيؿ بف حماد الجكىرم، تحقيؽالصحاح تاج المغة وصحاح العربية .
 . 2/33، 4ط، 1990دار العمـ لممبلييف، : بيركت
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لنكع المعرفي مف العمـك كاآلداب كالفنكف كالصنائع كغير ذلؾ مف األشياء كصفان ؿ
 مفردة الفف ألغراض الترتيب أك التصنيؼ أك استخدمكاكاألمكر كالقضايا، أم إنيـ 

العامة كالرئيسة عنكانات اؿالتفريع أك التقسيـ في تأليؼ الكتب؛ سكاء كاف ذلؾ في 
 : لكثير مف الكتب العربية كاإلسبلمية مباشرة؛ مثؿأك الخاصة كالفرعية ؿ

صبلح الديف بف يكسؼ الكحاؿ الحمكم نكر العيكف كجامع الفنكف،  .1
 . (ـ1296ت)

  .(ـ1745ت بعد ) لتيانكم، محمد بف عمي ا الفنكفاصطبلحاتكشاؼ  .2

ت ) الممؾ يكسؼ بف عمر بف عمي بف رسكؿ، مف الصنع المخترع في فنكفٍ  .3
 . (ـ1294

، كاتب جمبي) حاجي خميفة الكتب كالفنكف، أسامي كشؼ الظنكف في  .4
 . (ـ1657ت

 يحيى زكريا ك كمصادرىا، أباإلسبلميةخزانة العمـك في تصنيؼ الفنكف  .5
 . (ـ1519ت ) األنصارم

عمى تقسيـ ىذه المتكف غالبان ما كاف في متكف العديد مف ىذه الكتب التي  أك
غير ذلؾ مما المقاالت أك مطالب أك اؿمباحث أك اؿفصكؿ أك اؿبكاب أك نظاـ األ

الفف )ك (الفف األكؿ): ُيَعنَكف بمفظ الفف عنكانان فرعيان؛ كأف يككف عمى تسمسؿكاف 
الفف الثاني ) حتى كصؿ التسمسؿ ػ مثبلن ػ إلى كىكذا( الفف الثالث)ك (الثاني

.  (ـ1037)مف الكتاب الثاني مف القانكف في الطب البف سينا  (كالعشريف
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أكؿ مف استخدـ لفظة الفف في تصنيؼ  (ـ873ت )كربما كاف الكندم 
.  ()الكتاب

 :صناعة المعرفة وتصنيفيا. ب

، كفي تقسيـ الكتب كالمؤلفاتتأليؼ في ىذا الفف  كربما كاف تداكؿ مفردة
ف مكضكعاتيا  أكؿ خطكات تسمؿ ىذه المفردة إلى المجاؿ المعرفي، السيما كا 

معناىا المغكم الداؿ عمى النكع كالضرب كاألسمكب كالفرع قد تحكؿ إلى مفيـك 
أكثر تحديدان كخصكصية في الداللة المغكية عمى مختمؼ مجاالت المعرفة العربية 

.  ؛ العممية كاألدبية كغيرىااإلسبلميةك
عمى الرغـ مف التداخؿ المفيكمي في ما بيف العمـ كاألدب كالصناعة؛ ك
يمكف تمييز بعضيا عف بعض بفركؽ معنكية كداللية ، مصنفاٍت معرفية: بكصفيا

مف ػ  ان  مختمؼ؛(االختصاص)تساعد عمى تحديد كؿٍ  منيا في مجالو المعرفي 
، كمجاال معرفيان ، مصطمحان : عف غيره مف ىذه المصنفات ػ الناحية األبستمكلكجية

:  معرفيان في اإلبداع اإلنسانيكأثران ، كأسمكبان ، كمنيجان ، كمكضكعان 
في المعرفة العربية اإلسبلمية ينصرؼ إلى المكضكع مثبلن فمفيـك األدب 

األخبلقي كالذكقي كالكجداني كالذاتي مثمما ينصرؼ إلى األصكؿ كاألسس كالقكاعد 
 يعرفو الجرجاني. كالمقكالت النظرية الكاصفة لمعامؿ اإلبداعي المنتج لمعمؿ األدبي

 اختصاصالمعرفة النظرية لؤلسس كالقكاعد العاممة في : " بأنومثبلن  (ـ1413ت )
. ()"معيف

، كمفيـك العمـ ينصرؼ إلى ما يشبو مفيـك األدب مف حيث الطبيعة النظرية
كقكاعد كالقياس لتجربة  لمحس كالكنو محكـك بمطابقة الكاقع كبالخضكع أصكال ن
.  كنظريات فاعمة في إنتاج العمؿ العممي

                                                           

 .25، ص2، ط1978 ، مطبعة حساف:عبد اليادم أبك ريدة، القاىرة: ، تحقيؽرسائل الكندي الفمسفية .

 .7، ص.ت.دار الشؤكف الثقافية العامة، د: ، عمي بف محمد الجرجاني، بغدادالتعريفات .
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كتطبيقان في ، كألشمؿأما مفيـك الصناعة فيك األكسع معنى كداللة  عمبل ن
المعرفة العربية اإلسبلمية إذ يمكف القكؿ بأف ىذه المعرفة تعػد كؿ عمؿٍ يزاكلو 

الصناعات كميا تشتمؿ عمى معمكمات "ألف ، اإلنساف صناعة عمى كجو العمكـ
فمف المعمكمات في الصنائع ما يحدث عمميا لئلنساف مع مزاكلة أعماؿ تمؾ . ما

 ال عف مزاكلة تو لؤلفعاؿ الكائنة عنيا، كمنيا ما تحصؿ معمكـكاالعتيادالصناعة 
فالتي يحدث عمميا مع مزاكلة أفعاؿ؛ فيي مثؿ عمـ الكتابة كالنجارة . أفعاؿ

كالصناعات التي تحصؿ المعرفة . الصناعات العممية: كأشباىيما، كلنسـ ىذه
مثؿ الرياضيات  ()" الصناعات النظرية: بمعمكماتيا ال عف مزاكلة أعماؿ، فمتسـ َّ  

 . كالفمسفة كاألدب

صنؼ ألف م ( ـ950ت)الفارابي كربا كاف ىذا التمييز ىك الذم أكحى إلى 
عمى أساس مناىج كمكضكعات التحصيؿ المعرفي ؛ إلى نظرية كعممية (الصنائع)

 أبا البقاء الكفكمكربما كاف ىذا الفيـ المعرفي الكاسع لمصناعة ىك الذم دعا . ليا

بيف  مثبلن إلى أف يقترح (ـ1683 ت)() كدالليا ن  (الصناعة الفكرية)تمييزا ن لغكيا ن
تستعمؿ في  (بفتح الصاد ػ الَصناعة) بأف جعؿ ؛ كذلؾ(الصناعة اليدكية)ك

: تستعمؿ في المعنكيات (بكسر الصاد ػ الِصناعة)الصنيع المادم، ك: اتسالمحسك
.  الصنيع الفكرم

كمف ىنا؛ يكحي تعريؼ الصناعة ػ بالنسبة إلى كٍؿ مف العمـ كاألدب ػ بأنيا 
ىي نظرية التطبيؽ في المعرفة  أك، لنظرية كالتطبيؽفي ما بيف االرابط المعرفي 

: بقكلولمصناعة اإلسبلمية، كمصداؽ ىذا ىك التعريؼ الذم يسكقو الجرجاني 
                                                           

 .163، ص 1929المكتبة التجارية، : ، أبك حياف التكحيدم، القاىرةالمقابسات .

الكفكم،  الحسيني مكسى بف أيكب ، أبك البقاءالمغوية والفروق المصطمحات في معجم الكميات .
 . 37، 1998مؤسسة الرسالة، :  كمحمد المصرم، بيركتدركيش عدناف: تحقيؽ
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ىي :  مف غير ركية، كقيؿاختياريةالصناعة ممكة نفسانية؛ يصدر عنيا أفعاؿ "
حك أم صناعتو، فيندرج فيو الظف فلـ اؿع"؛ مثؿ ()"العمـ المتعمؽ بكيفية العمؿ

 كيسمى ،كاليقيف، ككؿ ما يتعمؽ بالنظر في المعقكالت لتحصيؿ ما يسمى عممان 
  .()"صناعة

كربما لذلؾ؛ شاع في المعرفة العربية اإلسبلمية إطبلؽ لفظ صناعة عمى 
في كتاب ػ مثاالن ال حصران ػ كما ىك الحاؿ ؛ أدبيعممي أك  ما ىك بعض

كبلن مف يقصد بيما ك؛ (ـ992ت) أبك ىبلؿ العسكرمالذم كضعو  (الصناعتيف)
  .الشعر كالنثر

 لكؿ مف كاالصطبلحيةتعريفات المعاجـ المغكية كقد تنكشؼ مما تقدـ مف 
التداكؿ المعرفي الذم درجت عميو المؤلفات مف العمـ كاألدب كالفف كالصناعة، ك

عبلقات معرفية متينة في ما بيف آفاؽ ك: العربية اإلسبلمية المختمفة لكؿ منيا
البنيات المفيكمية الكاسعة لكؿ مف الفف كالصناعة مف جية، كبينيما كبيف كؿ مف 

         ػ تزاؿ  إف المعرفة اإلسبلمية ىنا الباعتبارالعمـ كاألدب مف جية أخرل، 
عبارة عف فف  ػ مف حيث التكصيؼ ػ عبارة عف عمـ كأدب، ك ػ مف حيث التصنيؼ

.  كصناعة
العبلقات المعرفية كالمفيكمية الداخمية في ما بيف كٍؿ مف الفف لكف 
المعرفة تمييز أشكاؿ في سياؽ  بككنيا األكضح كاألبرز كاألىـتبدك كالصناعة 

اإلسبلمية كتصنيفيا، إذ إف تحميؿ مثؿ ىذه العبلقات يكشؼ عف ترادؼ لغكم 
مف غير ، كربما  عميو ىذه المعرفة في التعبير السيؿ الممتنعاعتمدتكداللي قكم 

.  (صنعة الشعر) عبارةبمثبلن  (فف الشعر) عف ،تكمؼ
                                                           

 . 56، الجرجاني، ص التعريفات .

 دار: ، بيركت(ـ1683ت )السبكي  الكافي عبد بف عمي الديف ، تقيالمنياج شرح في اإلبياج .
 .2/79، 1995العممية،  الكتب
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:  (اإلبداع)الصناعة الحادثة . ج

التراث التداكلي كلعؿ ىذا الكاقع الذم عميو عبلقة ىاتيف المفردتيف في 
فؤاد زكريا : ؛ مثؿالذم أكحى لبعض فبلسفة الفف العرب المعاصريف العربي ىك

 (صناعة)يستعممكف كممة " العربكاف : يقكؿبأف  (ـ 2010/ ىػ1431ت )
 مجمكع الميارات البشرية عمى [ أم بمعناه الداؿ عمى] عمكمان  (الفف)لئلشارة إلى 

 كغيرىا مما يمكف القكؿ معو بأف ابف النديـ ة كالعمميةماألدب : ()" ألكانيااختبلؼ
: كاف قد عبر عف ىذه الميارات النظرية كالعممية البشرية بما سماه (ـ998ت )
العمـ في ما بيف العمـ النظرم ك المذيف ىما ميارتاف جامعتاف ()"التصنيع كالتفنيف"

 .  عمى كجو التماثؿ المعرفيالعممي

مف  نكعمصطمحان ؿكاصؼ معرفي أكثر منو ىك مف الفف كالصناعة   كبلن لكف
بكصفو لفظ الفف تداكؿ تلـ المغة العربية اإلسبلمية، أم إف العربية أنكاع المعرفة 

شكاؿ أك أجناس أك أقساـ ىذه المعرفة عمى مف أ متميزان  أك قسمان  جنسان  أك شكبلن 
كجو التميز األبستمكلكجي دقيؽ الفكاصؿ الكصفية بيف كؿ مف العمـ كاألدب 

كالصناعة كالفف في ضكء عنايتيا المعرفية كالمنيجية المختصة بالمكضكع أم 
.  مكضكع

لقد كاف لفظ الفف في المغة العربية يحمؿ نكاة التحكؿ إلى معرفة مف خبلؿ 
ككنو ممكة ػ بتعبير األقدميف ػ أك ميارة ػ بتعبير المحدثيف ػ أك إبداعان إنسانيان ذاتيان 

بتعبير فبلسفة الجماؿ كمفكريو المعاصريف الذيف ميزكا بيف االثنيف عمى أساس أف 
الصناعة أقرب ما تككف طبيعة إلى النظاـ المكضكعي الركتيني الصاـر الرتيب 

                                                           

 .19، ص.ت.مكتبة مصر، د: ، زكريا إبراىيـ، القاىرةمشكمة الفن .

، 1971رضا تجدد بف عمي المازندراني، طيراف، : ، محمد بف إسحاؽ بف النديـ، تحقيؽالفيرست .
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كالقبيح إلى حد ما بسبب عنايتو المعرفية بالناحية الكظيفية كاالستعمالية، كعمى 
أساس أف الفف أقرب ما يككف طبيعة إلى النظاـ الذاتي المرف كالمفاجئ في حركتو 

كتغيره كتنكعو اليادؼ إلى تحقيؽ الجاذبية كاالستقطاب كالتأثير الجمالي 
 . ()الخاص

 الفكرة كقإف تحكؿ الفف مف لفظ لغكم عاـ إلى مفيـك معرفي خاص 
 المضافة التي يكحي بيا تحميؿ كاقع العبلقة المتبلزمة بيف كؿ مف الفف كالصناعة

أدبيات التراث العربي اإلسبلمي  في مف جية، كالصناعة كالطبيعة مف جية أخرل
:  () كغيرىا ألكانيا األدبية كالعمميةاختبلؼعمى  البشريةعف الميارات 

قدرة فاعمة "، كالطبيعة "اختياريةممكة نفسانية؛ يصدر عنيا أفعاؿ "الصناعة  •
. "تنتج بدكف كعي أك تفكير

 ". ف الصناعة تحاكي الطبيعة كترـك المحاؽ بيا كالقرب منياإ "•
 ". الصناعة تستممى مف النفس كالعقؿ، كتممى عمى الطبيعة" •

التي يقـك اإلبداعية نظرية المحاكاة جكىر ىي تمامان المعاني كالدالالت كىذه 
. عمييا عمـ الجماؿ كفمسفة الفف

إف الطبيعة مرتبتيا دكف مرتبة " : في ذلؾ(ـ1023 ت)يقكؿ التكحيدم 
، كتكتب استعمالياآثارىا، كتمتثؿ بأمرىا، كتكمؿ بكماليا، كتعمؿ عمى  النفس؛ تقبؿ

يبة، جفالمكسيقار إذا صادؼ طبيعة قابمة، كمادة مست.. بإمبلئيا، كترسـ بإلقائيا
                                                           

جممة مف القكاعد المتبعة لتحصيؿ غاية معينة، جماالن كانت، أك : " يعرؼ المعجـ الفمسفي الفف بأنو .
ذا كانت تحقيؽ . خيران، أك منفعة فإذا كانت ىذه الغاية ىي تحقيؽ الجماؿ سمي بالفف الجميؿ، كا 

ذا كانت تحقيؽ المنفعة سمي بفف الصناعة ، المعجم الفمسفي: ينظر". الخير سمي بفف الخبلؽ، كا 
 .2/165، 1969دار الكتاب المبناني، : جميؿ صميبا، بيركت

 . 164المقابسات، التكحيدم، ص  .
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مؤنقان، كتأليفان   كقريحة مؤاتية، كآلة منقادة، كأفرغ عمييا مف تأييد العقؿ كالنفس لبكسا ن
معجبان، كأعطاىا صكرة معشكقة، كحمية مكصكفة، كقكتو في ذلؾ تككف بمكاصمة 

 الطبيعة إلى الصناعة، ألنيا كصمت إلى احتاجتفمف ىينا؛ .. النفس الناطقة
ستمبلء ا: كماليا مف ناحية النفس الناطقة بكاسطة الصناعة الحادثة التي مف شأنيا

مبلء ما يحصؿ فييا؛   . ()"لما تعطي بما تأخذ ككماالن استكماالن ما ليس ليا، كا 
 : الحداثة المعرفية. د

في الداللة كعمى الرغـ مف ثبات السيرة الداللية ىذه لمفظة الفف عمى حاليا 
الصناعة كالعمـ كاألدب؛ حتى في عيد العامة عمى صنكؼ المعرفة مف 

التنظيمات ): ؛ التي كانت تسمىالدكلة العثمانية الثانياإلصبلحات الثاني في 
، يمكف القكؿ بأف لغة التنظيمات الخيرية كانت قد (ـ1856 ػ 1839 :الخيرية

.  بعدان دالليان إضافيان عمى بعدىا الداللي المعرفي (الفف)أعطت كممة 

كيمكف تأشير ىذا البعد الداللي الجديد في الحداثة التي بدأت تظير صفة 
 (الفنكف)لعصر جديد مف الحضارة اإلنسانية، فقد كظؼ أدب التنظيمات اسـ 

مف اآلداب كالعمـك كالفنكف  (المعارؼ النافعة)جامعان لكؿ ما كاف يطمؽ عميو آنذاؾ 
العمـك الرياضية ، كاليندسة، ك كالطب،الحقكؽكالفمسفة، ؛ كاآلداب، ككالصنائع

 التي صارت تدرس في مؤسسات العمـك الدينية العاليةفضبلن عف كالطبيعية، 
دار )أكاديمية جامعية حديثة؛ نشأت عمى نمط األكاديميات العممية األكركبية، مثؿ 

 في عاـتحكؿ أسميا عند تكسعيا ـ، ك1863التي تأسست عاـ  (دار الفنكف: فنكف

                                                           

 .164المقابسات، التكحيدم، ص  .
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 أسميا ػ تحكؿم؛ قبؿ أف  (الممكية دار الفنكف :دار فنكف شاىانيو)ـ إلى 1900
 . ()  الحالية(جامعة إستانبكؿ)ـ إلى 1933 عاـأخيران كبصكرة رسمية ػ في 

 : المعرفة األدبية. ىـ
كيمكف أف نمحظ تأكيد ىذه المغة عمى الحداثة كاألكاديمية كالتخصص معاني 

تضاؼ إلى المعنى المعرفي العاـ لمفف؛ في ما كانت المجبلت األدبية العثمانية تعنكف 
؛ كما (العمـك)، تمييزان ليا عف المجبلت العممية التي عنكنت باسـ (الفنكف)بو مف اسـ 

مف إصدارىا  (ـ1861تأسست عاـ )ىك الحاؿ في ما فعمت الجمعية العممية العثمانية 
، ثـ حكلت العنكاف عاـ (مجمة الفنكف: مجمكعو فنكف)مجمتيا الخاصة ألكؿ مرة باسـ 

.  (مجمة العمـك: مجمكعو عمـك)ـ إلى 1879

كيبدك أف التحكؿ الداللي في معنى الفف مف العمـك المعرفي إلى الخصكص 
الثقافي كاف تكجيان جديدان ناشئان في األكساط العممية كاألدبية العثمانية آنذاؾ، فقد 

خزينة :  فنكفةخزيف)صدرت أكلى المجبلت الثقافية كاألدبية العثمانية بعنكاف 
 ػ ثركة الفنكف: ثركتِ فنكف)بعنكاف ، ك(ـ1870صدر عددىا األكؿ في  ػ الفنكف

.  () (ـ1876صدر عددىا األكؿ في عاـ 

 : المعرفة المينية. و

مف خبلؿ سارت الفف قد  كلكف بكادر التغير في السيرة الداللية لمفظة
نحك المعرفة  األكاديمي الرسمي في بعض المجتمعات العربية كاإلسبلمية االىتماـ

، فقد تأسست أكؿ مؤسسات الصناعات التقميديةالمينية المتمثمة في الحرؼ ك

                                                           

صالح سعداكم، : ، ترجمة(إشراؼ) الديف إحساف أكغمي أكمؿ، تاريخ وحضارة: الدولة العثمانية .
 .2/277، 1999، اإلسبلميةمركز األبحاث لمتاريخ كالفنكف كالثقافة : إستانبكؿ

 .  المصدر نفسو.
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: ، كأكليامف كاليات الدكلة العثمانية حديثة في عددٍ اؿرسمية اؿالتعميـ الميني 
 عمى تدريس (مدرسة الصنايع النفيسة)؛ حيث تأسست ـ1879إستانبكؿ منذ العاـ 

 بغداد :، ثـالفنكف الجميمةالصناعات ك اإلبداع كالميارات التقنية في مجاالت مبادئ
مدرسة )سرعاف ما تحكلت إلى التي  (مدرسة الصنائع) باســ 1869منذ العاـ 

.  () (الفنكف كالصنائع

البسيطة كالنجارة كالصناعات تعنى بالحرؼ ككانت ىذه المدرسة ػ كنظيراتيا ػ 
 كصير الحديد كصنع األسرة كصناعة كاأللمكنيكـكالخياطة كالحدادة كالسركج 

األحذية كالطباعة كالتجميد كغير ذلؾ مف المكاد الحرفية كما يتعمؽ بيا مف العمـك 
عف بعض الفنكف كالرسـ كالخط  كاليندسة كالحساب كالميكنة كالبناء، فضبل ن

مختمؼ الفنانيف مف  كىذا ما يفسر دخكؿ .النافعةارؼ كالمكسيقى كالتمثيؿ كالمع
 (أىؿ الحرؼ)في عداد الخطاطيف كالنقاشيف كالمصكريف كالمعمارييف كغيرىـ 
.  كالصناعات في أغمب المجتمعات العربية كاإلسبلمية

العربية اإلسبلمية في الثقافة التحكؿ يكحي بمضي يمكف القكؿ بأف ىذا ك
 كالحرفة كالمينة مف  كالصناعة مف جية،طريؽ التمييز الداللي في ما بيف الفف

المفيكمي مف الخصكص الميني  بداية االنتقاؿالتحكؿ فقد كاف ىذا ، جية أخرل
إلى التخصيص اإلبداعي الذم يعتمد عمى المكاىب الذاتية، إذ نبلحظ التكجو 
الرسمي كالشعبي في بعض المجتمعات العربية كاإلسبلمية في مطمع القرف 

بالمكسيقى خاصة الفنية اؿفرؽ اؿجمعيات أك اؿمدارس أك اؿإنشاء العشريف إلى 

                                                           

، عمار جحيدر (كتاب تكثيقي)  بمدينة طرابمس في مائة عاماإلسالميةمدرسة الفنون والصنائع  .
، 2000، اإلسبلمية العامة لمدارس الفنكف كالصنائع كاإلدارةمركز جياد الميبييف : ، ليبيا(إشراؼ)

 . 12ص
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كالتمثيؿ كالرسـ كالخط كغيرىا مف الفنكف التي كانت كثيران ما تعامؿ معاممة الحرؼ 
.  الشعبية كالصناعات التقميدية

مدرسة ككاف مف أكؿ ىذه المدارس كأبرزىا ػ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصرػ 
: المصرية)، كمدرسة الخطكط الممكية () (1912: إستانبكؿ: العثمانية)الخطاطيف 

 كفرقة خريجي مكتب الفنكف كالصنائع لمتمثيؿ كالمكسيقى، ()(1921: القاىرة
.  ()(1923:إستانبكؿ: التركية)
 : في الترجمةالفن ـ 3

لكف التغير األكبر الذم نقمت المعرفة العربية كاإلسبلمية مف خبللو لفظة 
محدد الداللة عمى المجاؿ الجمالي؛  معرفيان  مصطمحان : الفف، كحاكلت تحديدىا بو

التاسع عشر /؛ أم في حدكد القرف الثالث عشر اليجرم حديثان  لـ يبدأ إال
اإلسبلمي عمى المعارؼ الغربية العربي ك الحضارم االنفتاحالميبلدم؛ بتأثير 

كفدت إلى األكساط الثقافية المتقدمة في العمـك الصرفة كالطبيعية كالتطبيقية، إذ 
بعض الحضارة المستكردة مف العربية األفكار المدنية الغربية المتمثمة في الثقافة ك

.  األكركبيةالدكؿ 

التركية : حركة الترجمة مف المغة الفرنسية بخاصة إلى المغتيفكقد لعبت 
إلى الثقافة لحات الغربية طنقؿ بعض المفاىيـ كالمص دكران متميزان في كالعربية

العربية الحديثة كالمعاصرة، ككاف أبرز ىذه المفاىيـ كالمصطمحات ذات العبلقة 
: المباشرة بالمعنى المغكم كالمفيـك الداللي لمفف

                                                           

 البخارم لمنشر، اإلماـمكتبة : دىاـ محمد حنش، القاىرةإ، المدرسة العثمانية لفن الخط العربي .
. 143، ص2013

  4، العدد األكؿ، ص1943مطبعة ابف عبد اهلل، : ، القاىرةمجمة مدرسة تحسين الخطوط الممكية. 
. 2/287 الدكلة العثمانية، .
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المفيكميف "؛ حيث قدـ األدب العربي ليذيف Civilization ك Culture .أ
 cultureالثقافة كالحضارة كالمدنية، فمف ترجـ : الغربييف ثبلثة ألفاظ عربية ىي

 إلى مدنية، كفي كؿ حالة يختمؼ تعريؼ civilizationإلى حضارة؛ ترجـ 
المفيـك العربي عف اآلخر، ففي الحالة األكلى تككف الثقافة ىي الجانب الفكرم مف 

كفي الحالة الثانية . الحياة اإلنسانية، كتككف الحضارة ىي الجانب المادم منيا
.  () "تككف الحضارة ىي الجانب الفكرم، كتككف المدنية ىي الجانب المادم منيا

ىذا المصطمح ترجـ في غضكف عاـ " ؛ حيث يعتقد البعض بأف Art .ب
 الذم كاف يدؿ عمى عدد محدكد Beaux Artsـ عف المصطمح الفرنسي 1767

.  ()"النحت، كالتصكير، كالطباعة: مف أشكاؿ الفنكف المرئية شممت

 كأحمد (ـ1873 ت)رفاعة رافع الطيطاكم كربما ساىـ كؿ مف األديبيف 
في انتقاؿ ىذه األلفاظ كالمفاىيـ كالمصطمحات  (ـ 1887 ت)فارس الشدياؽ 

 قسمكا المعارؼ البشرية اإلفرنج أف"نقؿ الطيطاكم ثقافيان إلى المغة العربية، فقد 
كأما الفف   المتحققة بطريقة البراىيف،اإلدراكاتعمـك كفنكف، فالعمـ ىك : إلى قسميف

..  فيك معرفة صناعة الشيء عمى حساب قكاعد مخصكصة
                                                           

، 1994المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي، : ، نصر محمد عارؼ، أمريكاالحضارة ـ الثقافة ـ المدنية .
.  49ص 

 كلعؿ مف المفيد في ىذا السياؽ؛ اإلشارة إلى أف الفف تعمؽ مف الناحية المعرفية كذلؾ بالتراث، 
دراسة : الزبدانيمعجم ألفاظ التراث الشعبي )كصارت ألفاظو جزءان مف ألفاظ التراث الشعبي؛ كما في 

في أصكؿ ألفاظ التراث الشعبي الزبداني كالتعابير كأسماء القرل كالبمدات كالمسميات العامية لمككنات 
، أك ( 2013 العممية، دار اليازكرم: ، عمافإبراىيـ عبلء الديف، البيئة النباتية كالحيكانية كأصكليا

يضـ ألفاظ الحضارة : إنجميزم-عربي؛ عربي-إنجميزم: معجم ألفاظ التراث)غير الشعبي؛ كما في 
 . (2010المركز القكمي لمترجمة، : ، القاىرةإعداد عبد الكىاب عمكب، كالتراث كالفنكف كاألدياف

. 365، ص1998المركز الثقافي العربي، : ، شربؿ داغر، بيركت كالدار البيضاءمذاىب الحسن .
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ما الفنكف فإنيا تنقسـ إلى فنكف عقمية، كفنكف عممية فالفنكف العقمية ما يكثر . كا 
، مثؿ عمـ الفصاحة كالببلغة، كعمـك النحك كالمنطؽ، كالشعر كالرسـ،  قربيا مف العمـك

كأما الفنكف . كالنحاتة، كالمكسيقى، فإف ىذه فنكف عقمية ألنيا تحتاج إلى قكاعد عممية
ال فعندنا أف العمـك كالفنكف في . العممية فيي الحرؼ ىذا تقسيـ حكماء اإلفرنج، كا 

نما يفرؽ بيف ككف الفف عممان مستقبلن بذاتو، كآلة لغيره   .() "الغالب شيء كاحد، كا 

الفنكف المطيفة كالشعر "كيشيد الشدياؽ بما تميز بو اإلفرنج في ىذا الباب مف 
.  () "كاإليقاع كالتصكير

 : رابعًا ـ في ألفاظ الفنون الجميمة

 :ألفاظ الفن الجديدة ـ 1

كمف ىنا؛ شيدت األدب العربي مخاضان عسيران لكالدة ألفاظ الفف كمصطمحاتو 
 بشكؿ شبو المتعمقة بكعي الجماؿ نسبيان، كصارت أكسطو المغكية تتداكؿ ػ

اصطبلحي ػ تركيبات أسمية كتعبيرات لغكية محددة المعنى كالداللة عمى الفف 
كلعؿ مف أبرز ىذه . كالجماؿ بكصفيما قرينتيف معرفيتيف في المغة كفي الخطاب

                                                           

، رفاعة رافع الطيطاكم، تخميص االبريز في تمخيص باريز أو الديوان النفيس بايوان باريس .
 .343، ص 1991مكفـ لمنشر، : الجزائر

دار مكتبة الحياة، : نسيب كىيبة الخازف، بيركت: ، أحمد فارس الشدياؽ، تقديـالساق عمى الساق .
 ما استحدث بعد العرب مف إلىمفردات العربية غير تامة بالنظر "الشدياؽ بأف يذكر ك. 98، 1966

الفنكف كالصنائع مما لـ يكف يخطر بباؿ األكليف، كىك غير شيف عمى العربية، إذ ال يحتمؿ أف كاضع 
لكؿ جيؿ مف الناس محاسف في غنائميـ، مقصكرة " ، كأف " لمسمياٍت غير مكجكدة أسمان المغة يضع 

مذاىب الحسف، : يراجع. "عمييـ فقط، كما أف لكؿ لغة محاسف في عبارتيا ال تكجد في غيرىا
 . 367ص
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الفنكف )، ك(الفنكف الراقية)، ك(الفنكف النفيسة): التركيبات االسمية كالتعبيرات المغكية
.  () (الفنكف الجميمة)، كآخرىا (الفتانة

كيبدك أف التصكير كاف يشكؿ في ىذه الفترة المحتكل المفيكمي لمصطمح 
مفيكميف لغكييف  (النحت)ك  (الرسـ)الفنكف الجميمة كمقصديتو الداللية بيف 

تعبيران عف تصكير اإلنساف كالحيكاف  (ـ1894)جديديف ظيرا في ىذه الفترة 
المصنكعات مف  ":(ـ1905ت )كالطبيعة كغير ذلؾ مما سماه الشيخ محمد عبده 

: تستحؽ أف تسمى"المحفكظة عند الغرب في أماكف خاصة " الرسـك كالتماثيؿ
.  () "ديكاف الييئات كاألحكاؿ البشرية

 كاف الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية، كلو مف التأثير االجتماعي ما 
ساعد ػ ربما ػ عمى قبكؿ المجتمع العربي ليذه الفنكف الجميمة كتداكؿ الكبلـ عنيا، 
بؿ كربما ساعد ىك مف شاكمو مف العمماء القائميف بأىمية التصكير كفكائده المباحة 

 عمى تكطيف النحت كالرسـ (1935ت ) ()شرعان كالشيخ محمد رشيد رضا 
كغيرىما مف الفنكف التشكيمية الغربية في المجتمع المصرم مف خبلؿ قياـ العديد 

                                                           

، 2004، 1/،عكاإلعبلـمجمة الصكرة، دائرة الثقافة : داغر، الشارقة شربؿ ،قواميس الفن ومقارباتو .
.  83ص

  .20/9/1924، مصطفى عبد الرازؽ، القاىرة مجمة الفنكف، الشيخ محمد عبده والفنون الجميمة .

إنؾ إذا نظرت الرسـ، كىك ذلؾ الشعر الساكت، تجد الحقيقة بادرة لؾ تتمتع بيا " :  يقكؿ الشيخ محمد عبده.
يغمب عمى "كيضيؼ اإلماـ ." نفسؾ كما يتمذذ بالنظر فييا حسؾ، كحفظ ىذه اآلثار حفظ لمعمـ في الحقيقة

ظني أف الشريعة اإلسبلمية أبعد مف أف تحـر كسيمة مف أفضؿ كسائؿ العمـ بعد تحقيؽ أنو ال خطر فييا 
".  عمى الديف ال مف جية العقيدة كال مف جية العمؿ

التصكير ركف مف أركاف الحضارة ترتقي بو العمكـ كالفنكف كالصناعات :" محمد رشيد رضاالشيخ  يقكؿ 
نما نيي عنيا  قبؿ نزكؿ جميع القرآف ككصكلو إلى الناس لقرب  (الصكر كالتماثيؿ)كالسياسة كاإلدارة، كا 

 ". عيدىـ بالكثنية 
دار المعارؼ، : ، محمد عبد الجكاد الصمعي، مصراإلسالمتصوير وتجميل الكتب العربية في : يراجع
  .21، ص1962
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ألكؿ مرة في القاىرة  (مدرسة الفنون الجميمة)مف الفعاليات االجتماعية كافتتاح 
 ـ؛ بإدارة عميد ايطالي كبتدريس أساتذة مف الرساميف كالمعمارييف 1908عاـ 

االيطالييف كالفرنسييف لمكاد الرسـ كالنحت كالعمارة كغيرىا مف المكاد الفنية التي 
أخذت تنتشر في المجتمع عبر اىتمامات اليكاة كالمحترفيف، كعبر اىتمامات 
بعض الجمعيات كالنكادم األىمية الراعية لمفنكف الجميمة، فقد صدر أكؿ كتاب 

، () (نادم الفنكف الجميمة المصرم)ـ؛ عف 1909تعريفي بالفنكف الجميمة عاـ 
 محاضرة الدكتكر زكي محمد حسف 1938في عاـ  (إتحاد أساتذة الرسـ )كأصدر 

في الفنكف اإلسبلمية،  ): أميف دار اآلثار العربية في كتاب بعنكاف (....ت)
.  (مطبعة االعتماد: مصر

كقد حاكؿ بعض المثقفيف العرب الركاد جعؿ الفف جزءان مف ثقافة المجتمع 
كرقيو االجتماعي، كصارت ىذه المكاد الفنية مف أىـ المكضكعات التي كانت تدكر 

عمى صفحات الدكريات اإلعبلمية كفي أركقة الصالكنات األدبية كفي جنبات 
المقاىي العامة كغير ذلؾ مف مشاغؿ الفكر كاألدب كالمغة كالمعرفة العامة التي 
ساىـ فييا العديد مف المتعمميف كالمثقفيف كالكتاب العرب المحدثيف عمى تكطيف 
بعض ىذه الكافدات الغربية مف الصناعات كاآلداب كالتقاليد كالمبلبس كغير ذلؾ 

مف اآلالت كالمكاد كالمظاىر في المجتمعات العربية كاإلسبلمية بكصؼ ىذه 
الكافدات معايير كدالئؿ عمى رقي ىذه المجتمعات كتطكرىا الحضارم، كذلؾ مف 
خبلؿ كسائؿ تحديث التعميـ المتاحة، كمف خبلؿ الحكارات كالنقاشات كالسجاالت 

الدائرة في الصالكنات الخاصة كالمقاىي، كمف خبلؿ تأليؼ الكتب كنشر المقاالت 
حيث تمت مف خبلؿ ذلؾ كمو .. في الصحؼ كالمجبلت ككسائؿ اإلعبلـ األخرل

                                                           

مطبعة : ، شكرم صادؽ، مصر تاريخ الفنون الجميمة عند قدماء المصريينإلىمرشد الطالبين  .
 .1909المعارؼ، 
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عمى األقؿ؛ مقاربات لغكية كأسمكبية كاصطبلحية غير مباشرة ليذه الكافدات في 
.  لغة المجتمع العامة؛ فضبلن عف لغتنا العربية الفصحى

التي نشرىا في مجمة  (ـ1958ت )ككانت مقاالت األديب سبلمة مكسى 
اليبلؿ المصرية في عشرينات القرف العشريف مثاالن حيان عمى ما كاف شائعان مف 

جدؿ ثقافي حكؿ الفنكف الجميمة في تمؾ المنتديات األدبية كالمناقشات الصالكنية 
الجماؿ؛ )فضبلن عف الكتابات الصحفية، فقد نشر ىذا األديب بعض مقاالتو عف 

الثقافة  )ـ، كبعض مقاالتو األخرل عف 1923في عدد أبريؿ  (ماىيتو كأسبابو
، كىي المقالة التي يذكر فييا سبلمة مكسى 1927في عدد ديسمبر  (كالحضارة

 .() Culture في مقابؿ المفظ األجنبي () بأنو كاف أكؿ مف أفشى لفظ الثقافة

كدعا في ىذه المقالة إلى ربط الفف بالثقافة أكثر مف ربطو الحضارة، باعتبار أف 
، مرتبطة بفكر الناس كىكيتيـ اإلنسانية ()الحضارة مادية كأما الثقافة فذىنية 

 1928الخاصة التي تبدك أكثر تكضيحان في مقالتو التي نشرىا في عدد نكفمبر 
.  (الفنكف الجميمة): مف مجمة اليبلؿ بعنكاف

  : ـ معجم مصطمحات الفنون2

أكؿ المجامع المغكية العربية عناية  مجمع المغة العربية في القاىرةكربما كاف 
ىذا المجمع المغكم أكلى أركقة بألفاظ الفف كمصطمحاتو الحديثة، فقد شيدت 

، كالعمؿ العممي فف العربيةاؿمحاكالت تكليد المفيـك الذكقي كالداللة الجمالية لمفظة 

                                                           

العمـك كالمعارؼ كالفنكف التي : بأنيا (1/98، المعجم الوسيط)يعرفيا مجمع المغة العربية بالقاىرة . 
.  يطمب الَحَذؽ فييا

مكتبة : ، ثركت عكاشة، بيركت(انجميزم ػ فرنسي ػ عربي) المعجم الموسوعي لممصطمحات الثقافية .
.  1990لبناف، 

 . 27الحضارة ػ الثقافة ػ المدنية، ص . 
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بالتعريؼ الذم  محددان  معرفيان المغكم عمى صناعة ىذه المفظة العربية مصطمحان 
: () عمى النحك اآلتيبالكسيط قدمو المجمع في معجمو المعركؼ 

التطبيؽ العممي لمنظريات العممية بالكسائؿ التي تحققيا، كيكتسب : الفن". أ
جممة مف : كالفف. جممة القكاعد الخاصة بحرفة أك صناعة: كالفف. بالدراسة كالمراف

، الكسائؿ؛ يستعمميا اإلنساف إلثارة العكاطؼ كألحاسيس؛ كبخاصة عاطفة الجماؿ
  ".ميارة يحكميا الذكؽ كالمكاىب: كالتصكير، كالمكسيقى، كالشعر، كالفف

 . "كلو ضركب فيو، مف يحترؼ الفف كيجيده: "() الفنان. ب

في دكرتو الثالثة  المغة العربية بالقاىرة مجمع أقركعمى نفس المنكاؿ؛ 
 ما يمكف اف نصفو 2/1977/ 22الثانية المنعقدة بتأريخ الجمسة : كاألربعيف

بالحزمة األكلى كالرائدة مف ذخيرة الفف المغكية العربية، كقد أصدر ىذا المجمع في 
، كنشرىا (مصطمحات في الفنكف)ـ ىذه الحزمة المصطمحية بعنكاف 1980عاـ 

معجـ ألفاظ الحضارة )معجـ خاص بعنكاف معجميان في القسـ الثاني مف 
.  (كمصطمحات الفنكف

: ككانت الفنكف المستيدفة ألفاظيا بالمعجمة في ىذا العمؿ المغكم الرائد ىي
إف ىذا . فف التصكير، كالفف الحديث، كفف النحت، كفف المرسكمات، كفف الخزؼ

المعجـ ىك المعجـ العربي األكؿ مف الناحيتيف العممية المحكمة، كاالعتماد الرسمي 
األكسع في ما يتضمنو مف مصطمحاٍت قامت في أغمب ىذا المعجـ الرائد عمى 

                                                           

 . 2/729، 2، ط1980، مجمع المغة العربية، القاىرة، المعجم الوسيط .

، تكممة المعاجم العربية". متفنف، كىك المثقؼ العالـ بمختمؼ أنكاع العمـك: كمفنف تعني أيضان  " .
 دار الشؤكف الثقافية ،رينيارت دكزم، ترجمة محمد سميـ النعيمي، مراجعة جماؿ الخياط، بغداد

.  8/122، 1997العامة، 
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كنعرض ىينا أمثمة مف . الترجمة كالتكييؼ المغكم لخطاب الفف الحديث كالمعاصر
 : ()مكاد ىذا المعجـ المغكية الحديثة

 فف يعتمد في األداء عمى أشكاؿ مجردة؛ :Abstract Artلفن التجريديا •
 . تنأل عف مشابية المشخصات كالمرئيات في صكرتيا الطبيعية أك الكاقعية

 فف يعتد في األداء عمى تمثيؿ : Figurative Artالفن التشخيصي •
 . األشخاص كاألشياء في صكرة متعارفة، كىك يقابؿ الفف التجريدم

 العمؿ الفني في حجـ مصغر مكتمؿ :Maquette النموذج المصغر •
 . لمتكبير المبلمح؛ يصمح أف يككف أساسان 

غيرىما مف المكاد   الطيف أك الشمع أكاستعماؿ :Modelingالتشكيل  •
 . الرخكة في صنع التمثاؿ

 فف يعتمد عمى الخطكط كالرسـ :Graphic Artsفن المرسومات  •
 . كالحفر كالممصقات

 حفر المرسكمات كنقشيا في خامات المعدف :Engravingفن الحفر  •
 . كالخشب كالحجر، تستخرج منيا نسخ عف طريؽ الطباعة

 ما يصنع مف طينة تشكؿ كتحرؽ في األفراف بدرجة :Ceramicالخزف  •
 .  طبقة مف الطبلءالكتسابحرارة خاصة 

 .  ما خط بكسيط عمى سطح:Drawingالرسم  •

                                                           

الييئة العامة لشئكف المطابع : ، القاىرة الحضارة ومصطمحات الفنونألفاظمعجم : مجمع المغة العربية. 
 . ـ1980، األميرية
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 ىك رسـ األشياء الخطية أك :Ideal Perspectiveالمنظور األمثل  • 
 باختبلفياالجكية بييئة مبتكرة ليعطي المصكر صكرتو أك رسمو ميزة فنية خاصة 

  .عف المألكؼ
 تأليؼ أجزاء مصكرة مف حيث المكضكع :Compositionاإلنشاء  •

إلى ، أحدىا بالنسبة لآلخر كتكزيع األلكاف كالظؿ كالنكر كالمكاضع كالكضعة كمكانة
 فبل يدخؿ في ،خاصان   كيشترط أف تمثؿ الصكرة مكضكعان ، لمصكرةمنشئكؿ ما ىك 

  .ذلؾ المناظر كالصكر الشخصية ما لـ تشر إلى معنى خاص

كلعؿ مف الجدير العممي في ىذا السياؽ الخاص بمعاجـ الفنكف الجميمة 
 أف مؤتمر التعريب المنعقد في دمشؽ في عاـ إلىالتشكيمية بالذات؛ اإلشارة 

إنجميزم ػ فرنسي ػ )مصطمحان  (1524) قد صادؽ عمى ما يقرب مف 1998
كقد أصدر مكتب التعريب التابع لممنظمة العربية . في الفنكف التشكيمية (عربي

:  في معجـ خاص أطمؽ عميو1999لمتربية كالثقافة كالعمكـ ىذه المصطمحات سنة 
كقاـ المجمع العممي العراقي . (المعجـ المكحد لمصطمحات الفنكف التشكيمية )

 إلى المغة جكف فيتزمكريس ميمزالذم ألفو  ( مصطمح1359: معجـ الرسـ)بترجمة 
 .ـ2008الصادرة في عاـ  ( ص، حجـ كبير367)العربية كنشره ضمف منشكراتو 

:  خامسًا ـ في ألفاظ الفنون والعمارة اإلسالمية

  : ـ ألفاظ الفنون والعمارة اإلسالمية1

ىذا مجاؿ معرفي حديث النشأة مف الناحيتيف التاريخية كالمعرفية، فتاريخيان 
السابع عشر /تعكد بداياتو األكلى إلى غضكف القرف الحادم عشر اليجرم

عمـ الجماؿ : ، كيعكد معرفيان إلى ما يمكف أف نسميوالميبلدم عمى أقؿ تقدير
دكر معنكم كبير في رسكخ االعتقاد لدل كثيٍر مف االستشراقي الذم كاف لو 
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المشتغميف بأعماؿ ىذا المجاؿ المعرفي كتأريخو بأنو ػ مف حيث ىك مكضكع ػ يبدك 
ككأنو ػ في أحسف أحكالو المعرفية ػ مكضكع ثانكم مف مكضكعات عمـك الحضارة، 

 . كالتاريخ، كاآلثار اإلسبلمية

كيمكف القكؿ إف ىذا المجاؿ المعرفي كاف مف ابرز الكافدات الثقافية إلى 
العالـ العربي؛ المتمثمة في التكامؿ المغكم بيف ألفاظ الفف اإلسبلمي التراثية كألفاظو 
الحديثة التي طرحيا عمـ الجماؿ االستشراؼ عبر دراساتو المعمقة لمظاىرة الجمالية 

.  كاإلبداع الفني في العالـ اإلسبلمي
إف ألفاظ ىذا الفف التراثية كثيرة العدد، كمتنكعة الفركع الفنية بيف العمارة كالخط 

 (خياؿ الظؿ أك طيؼ الخياؿ)كالتصكير كالزخرفة كالتذىيب كالتجميد كالتمثيؿ 
كالمكسيقى كالغناء كغير ذلؾ مف مجاالت الفنكف كالعمارة اإلسبلمية التي يمكف القكؿ 

 التراثية عمى ألفاظ الففبأف مقاربتيا العممية األكلى كالمغكية األىـ لتأسيس معجـ 
 () المغكم بشر فارس؛ قد تمت عمى يد الباحثالحديثشاكمة البحث المعجمي 

جيكده ، فقد كانت ()  المجمع العممي المصرمان فيعضك كاف الذم (ـ1963ت)
في ىذا المجاؿ رائدة كتأسيسية لبعض األلفاظ كالمفاىيـ كالمصطمحات المتعمقة 

 (الفف القدسي): ، ككذلؾ(الزخرفة اإلسبلمية  )ك (الفنكف اإلسبلمية)بكٍؿ مف 
المذيف يدخبلف المغة العربية ألكؿ مرة مف خبلؿ نشره  (التصكير اإلسبلمي)ك

.  () (الفف القدسي في التصكير اإلسبلمي األكؿ): لكتابو
كاف بشر فارس أكؿ الباحثيف المغكييف العرب المحدثيف كأكثرىـ عناية بدراسة 

المصطمحات الفنية، كأكثرىـ انشغاالن بتأصيميا المغكم اليادؼ إلى بناء الخطاب 

                                                           

مجمة االتحاد )التراث العربي : ، جكرج عيسى، دمشؽبشر فارس في مصطمحاتو الفنية والفمسفية .
 .143، ص 2000تمكز / 80، العدد (العاـ لمكتاب العرب

.   الحممة الفرنسية عمى مصرأبافـ؛ بقرار مف نابميكف بكنابرت 1798تأسس في القاىرة عاـ  .

.  1955 القاىرة، .
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الفني لغكيان عمى ألفاظيا التاريخية العريقة في االختصاص، كذلؾ مف خبلؿ تقديمو 
 أثر كبير في تحكؿ لفظة الفف مفالعديد مف اإلسيامات المغكية التي كاف ليا 
 الخاص، كفي حداثة البنية االصطبلحيالمعنى المغكم كالداللي العاـ إلى المفيـك 

.  العممية لمفف عمى مفاىيـ كمصطمحات خاصة بالمعرفة الجمالية

في مجمة مجمع المغة العربية  مختصران  بحثان ىذا الباحث المغكم قد قدـ ك
، ( المكسيقا كالفمسفةاصطبلحاتفي ) :كاففـ؛ بع1935اـ عالممكي في مصر 

، ( عربية لفف التصكيراصطبلحات): المكجزكتابو ـ 1948في العاـ كنشر 
سر الزخرفة اإلسبلمية، المعيد الفرنسي لآلثار )ككضع في خاتمة كتابو عف 

  بأكثر مف ثمانيف مصطمحان ان ػ فرنسي عربيان  لغكيان مسردان  (1952الشرقية بالقاىرة، 
 . الرسـ: في فف التصكير

 بشر أقترحياكيمكف أف نسكؽ ىينا بعض األمثمة مف المصطمحات التي 
 : فارس في ىذا المجاؿ

 . تعبير حسي بكاسطة طرائؽ الصنعة: أداء •
 .  مذىب في الفف؛ مف األسمكب في األدب:أسموب •

 .  خطة تنتظـ بيا أجزاء التصكيرة:بنية •

؛ مف التأليؼ عند أىؿ اختراع الجمع العاـ لعناصر التصكيرة مع :تأليف •
 . صناعة المكسيقا؛ مثؿ الفارابي

تنميؽ : تزييف، كالمعنى الخاص ىنا ىك:  مف زكؽ؛ المعنى العاـ:تزويق •
التاء : كالتزكيقة. الغالبالكتاب كغيره بكاسطة التصاكير في سبيؿ اإليضاح عمى 

 :مف يتعاطى صناعة التزكيؽ، كالمزكَّ ؽ: لممرة الكاحدة نحك التصكيرة، كالمزكؽ
  .الكتاب كغيره مكضح بالتصاكير
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إحداث شكؿ :  األكلى شائعة، كلمتصكير معنياف، األكؿ:تصوير نقش •
تمكيف الشكؿ الممثؿ، : ممثؿ بطريقة مف طرائؽ الفنكف نحك الرسـ كالنحت، كالثاني

ككبل المعنييف مستعمؿ في القديـ كالحديث، لكف التصكير بمعناه األكؿ ىك 
 مكقكؼ عمى المعنى الثاني؛ كلفظة النقش اصطبلحكيحسف البحث عف ، المشيكر

. النقش تمكيف الشيء بمكنيف أك ألكاف كالتنقيش: (اج العركست)ىي المقترحة، في 
 استعماؿ أنكاعيا مع اختبلؼكعمى ىذا يككف الناقش مف يمثؿ األشكاؿ عمى 

  .كنجعؿ النقاش مف يبسط الدىف عمى الحيطاف. األلكاف، كالمصكر بالمعنى الثاني
لقد خمقنا اإلنساف في ):  خصائص سيماء معينة، كفي القرآف الكريـ:تقويم •

 . (أحسف تقكيـ

 .  النسب في العمؿ الفنيباعتداؿ حسف المكاقع :تناسب •

 . دىف أك النحت كغيرىماؿ عمـ األشكاؿ المصكرة با:فن التصاوير •

 . نمط خاص في صناعة العمؿ الفني: منوال •

 أم جانب مف جكانب الفطرة؛ مييأ لمتأثر بألكاف الفف أك :الذات الفنانة •
.  ابتداعيا

العمارة )كمف أجؿ كماؿ القكؿ في ىذا المجاؿ؛ ال بد مف اإلشارة إلى أف 
مصطمح كلده عمـ الجماؿ االستشراقي، كشاع في دراسات الفف  (اإلسبلمية

التاسع عشر، حتى تمقفو / اإلسبلمي الجارية بجد منذ منتصؼ القرف الثالث عشر
مجمع المغة العربية في القاىرة كفصؿ في ألفاظو العممية التي يمكف أف تكّكف بنيتو 
المعرفية العامة مجاالن مف مجاالت الفنكف اإلسبلمية؛ شأنيا في ذلؾ شأف التصكير 

.  اإلسبلمي كالزخرفة اإلسبلمية كغيرىما
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معالجات ىذا المجمع كمقرراتو المغكية كاالصطبلحية المتعمقة بالعمارة كلكف 
النظر المغكم كالمعرفي في ألفاظيا كغير مكفقة اإلسبلمية لـ تكف جادة ككاثقة 

ف االصطبلحية،  مصطمحات في العمارة ) عف قرارات ىذا المجمعال سيما كا 
سياؽ األلفاظ كالمفاىيـ المتعمقة بالحضارات القديمة جاءت في  (اإلسالمية

ألفاظ العمارة اإلسبلمية كمصطمحاتيا  ، كليذا يبدك العديد مفكاإلغريقية كاليكنانية
كنعرض . المقررة في ىذه المجمع متداخمة أك مأخكذة مف ألفاظ الحضارات األخرل

:  ىنا لبعض ىذه المصطمحات
 الجزء مف الجدار يقاـ لتقكيتو أك مقاكمة ضغط العقد :abutmentكتف •
.  مف فكقو
 جزء مف البناء مبنى مف قطع حجرية أك مف األجر كغيره :arch عقد •

.  ليصبح في ىيئة القكس
 كممة فارسية معناىا الدار الشامخة المكشكفة الكجو المعقكدة :Iwanإيوان  •

كمنو إيكاف كسرل، . السقؼ، اك المكاف المتسع مف الدار تحيط بو حكائط ثبلث
بالمدائف جنكبي بغداد، كيستعمؿ المفظ لمداللة عمى ىذه الييئة في المساجد كالدكر 

.  القديمة
 أسمكب زخرفي عمى ىيئات مختمفة مدالة مف :stalactiteمقرنص  •

.  السقكؼ عـ استخدامو في العمارة اإلسبلمية حتى أصبح مف سماتيا
 طراز مف حمية البناء تككف األحجار : rustic masonryحجر مسنم  •

فيو غير مصقكلة كعمى شكؿ سناـ، كمف آثارىا ما بقى في أسكار القاىرة ك قمعة 
.  الحبؿ

                                                           

.  ـ1971الصادرة في عاـ  .
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: العمارة اإلسبلمية)كال بد في ىذا السياؽ مف اإلشادة العممية بمكسكعة 
، فضبلن عف () التي ألفيا الدكتكر عبد الرحيـ غالب (عربي ػ فرنسي ػ إنكميزم

اإلشادة بمحاكالت بعض الباحثيف المعاصريف التأصيمية أللفاظ العمارة اإلسبلمية 
الكامنة في بطكف المعاجـ المغكية التراثية، كما ىي ػ عمى كمصطمحاتيا الفنية 

الكامؿ في مصطمحات العمارة ): محاكلة الدكتكر سامي نكار: سبيؿ المثاؿ
. () (االسبلمية مف بطكف المعاجـ المغكية

  : ـ معاجم ألفاظ الفنون والعمارة اإلسالمية2

كعمى الرغـ مف كجكد مثؿ ىذه الدراسات المغكية الجادة منيجيان كالمعمقة 
معرفيان في ألفاظ الفنكف كالعمارة اإلسبلمية، بدت أغمب الدراسات المعجمية ليذه 
األلفاظ ػ عمى قمتيا ػ متكاضعة في استيعابيا، كفي تصنيفيا، كفي تمييزىا، كفي 

.  تعريفيا

فقيرة في كتب الفنكف " كربما كاف السبب في ذلؾ ىك أف الثقافة العربية تبدك
اإلسبلمية، كفقيرة كذلؾ في مصطمحاتيا الفنية، إذ أف أكثر الذيف كتبكا فييا لـ 

يكفكا ىذه المصطمحات حقيا مف العناية كالتحقيؽ، ككثيران ما تيرب الكتاب 
المصريكف مف ترجمة بعض المصطمحات الفنية الدقيقة، أك خمطكا بيف ترجمة 
البعض منيا كالنحت كالحفر، كالدىاف كالطبلء، كالرسـ كالتصكير، كالتكفيت 

 . () "كالتطعيـ

                                                           

 . ـ1998جركس برس، :  بيركت.
 .2003دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، : اإلسكندرية/  مصر.
 .2، ص4، ط1982دار المعارؼ، : ، ديماند، ترجمة أحمد محمد عيسى، القاىرةاإلسالميةالفنون  .
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ف بدت متكاضعة ػ  كميما يكف مف أمر؛ فإف ثمة محاكالت مشككرة ػ كا 
:  لمعجمة ألفاظ الفنكف كالعمارة االسبلمية كتصنيؼ مصطمحاتيا في

معاجـ عامة كمعجـ مصطمحات الفف اإلسبلمي لمباحث اآلثارم أحمد . أ
الذم عمؿ عميو مف خبلؿ استخبلص ألفاظ الفف اإلسبلمي  ()محمد عيسى

كمفاىيمو كمصطمحاتو الكاردة في الكتب األجنبية، كترجمتيا، كتصنيفيا، 
 . كمعجمتيا

معاجـ خاصة كمعجـ مصطمحات الخط العربي كالخطاطيف لمدكتكر . ب
الذم عمؿ عمى استخبلص ألفاظ ىذا الفف كمفاىيمو  () عفيؼ البينسي

 . كمصطمحاتو مما تيسر مف بعض متكف الكتب العربية كالمؤلفات اإلسبلمية

معاجـ عامة خاصة كمعجـ مصطمحات العمارة كالفنكف اإلسبلمية . ج
 الذم عمؿ عميو مف خبلؿ التكفيؽ بيف األساس ()لمدكتكر عاصـ محمد رزؽ

المغكم العربي أللفاظ ىذا المعجـ كمصطمحاتو كبيف أفقيا المكضكعي في ىذا 
 . المجاؿ المعرفي الخاص كالمتميز

:  سادسًا ـ الخاتمة

إشكالية مركبة مف جممة إشكاليات المغة كالفف الخطاب الفني تبدك لغة 
كتحدياتيما الثقافية الغربية التي فرضتيا الدراسات االستشراقية عمى المغة العربية 

                                                           

. 1994، اإلسبلميةمركز األبحاث لمتاريخ كالفنكف كالثقافة : إستانبكؿ .

 .1995مكتبة لبناف ناشركف، : بيركت .
.  2000مكتبة مدبكلي، : القاىرة .
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بالكعي  كالمصطمحات كالمفاىيـ المتعمقة األلفاظ عبر تغريب اإلسبلميةكالثقافة 
.  الجمالي العربي كاإلسبلمي

كقد تصدل البحث المغكم العربي الحديث كالمعاصر إلشكاليات ىذه المغة 
 فقاـ بعمميات الترجمة كالتكييؼ كاالستيعاب كالكضع كالتعريب ألغمب ،كتحدياتيا

 إلى كالمصطمحات كالمفاىيـ، كتكجيييا معرفيان في ضكء المغة العربية األلفاظتمؾ 
العربي؛ لغة كمعرفة كثقافة، حتى  (المصطمح الفني): ما يمكف أف نسميوبناء 

في الثقافة العربية الحديثة كالمعاصرة مفيكمان مستقبلن ذا كجية صار ىذا المصطمح 
بالفف بكصفو كاحدان  ػ بشكؿ خاصػ داللية كاحدة كمحددة صكب المعاني المتعمقة 

، بؿ صار مف أركاف المعرفة اإلنسانية األساسية الثبلثة إلى جانب العمـ كاألدب
مجاالن معرفيان كاسعان كشامبلن لمعاٍف كمفاىيـ عديدة كمتنكعة تتعمؽ ىذا المصطمح 

بكؿ أصناؼ الفنكف كمجاالتيا المعرفية، فضبلن عف تعمقيا المعرفي الحميـ بالفنكف 
التقميدية أك )، كاإلسبلمية (الرسـ كالنحت كغيرىما: الحديثة)التشكيمية : الجميمة
، بكصفيما المادة (كالخط كالزخرفة كالتذىيب كالتصكير كغيرىا العمارة: العتيقة

.  المعرفية األساس لمفف العربي اإلسبلمي

عمى أسس ىذا الفف عمـ المصطمح الخاص بندعك إلى اعتبار كمف ىنا، 
المغة كالثقافة كالمنيج العممي الذم يساعد في بياف طبيعة ىذا العمـ كحدكده كحقكلو 

ق العجالة البحثية المتكاضعة كقد تتيح ىذه النتيجة الكبيرة ليذ. المعرفية الكاضحة
:  إمكانية تقديـ المقترحات اآلتية

 ػ إلى حد التي ال تزاؿالخطاب الفني تعميؽ البحث العممي كتكسيعو في لغة . 1
.  أرضان عممية بكران ما ػ 
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أللفاظ الخطاب الفني تأليؼ المعاجـ المتخصصة بالحقكؿ المعرفية المختمفة . 2
 . كمصطمحاتو

المغكية كالفمسفية :  ليذا العمـ في الدراسات الجامعية العميااألكاديميالتكطيف . 3
 .لمعرفة اإلسبلميةابالثقافة العربية ككالفنية كغيرىا مما لو عبلقة 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


