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من لم یشكر الناس  ومن بابھذا العمل  إلتمام والذي وفقنا. وجلنشكر هللا عز 

  .لم یشكر هللا
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  الفلسفة لجامعة  وإدارة وعمال قسمكما ال یفوتنا أن نشكر أساتذة 
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  :مقدمة

البحث  هتماماإن الفن اإلسالمي یعد تراثا حضاریا في نفس الوقت یمثل حقیقة مزدهرة و 

بدراسة فلسفة الجمال في الفن اإلسالمي ، یعد بمثابة لغة التواصل بیننا و بین ماضینا 

المزدهر و یؤكد الرأي السابق أهمیة تناول التراث من خالل رؤیة متعمقة ومتكاملة في 

نفس الوقت ، ال تقتصر على تناول القشرة الخارجیة فقط ، بل تشمل األبعاد الفكریة و 

باإلضافة إلى شكله الجمالي  ألن التراث الفني اإلسالمي یستنبطلعمیقة و ذلك الحضاریة ا

 ،جغرافیا عبر التاریخ نتشارااسالمیة باعتبارها أوسع الحضارات المباشر ،و الحضارة اإل

و توافق داخل هذه الحضارة  تساقاتفاعل في تداخلي  ةفكری ةعلى منظومتنطوي بداخلها 

كل  و بالتالي ینعكس) الفكري(و شكلها المعنوي ) الحضاري(و یؤثر في شكلها المادي 

المسلمین  بالفن و الجمال و خاصة بعد ظهور اإلسالم  هتماماذلك في معطیاته الفنیة ،أما 

یرى أن الفن م من الفنیة الجمالیة ، فمنه تجاهاتهاتماما نوعیا ، متمیزا في كل ، فقد كان اه

، من كونه فنا قائما في ذاته بقدر ما هو فن إسالمي ،أي فن یاتهاإلسالمي ال یستمد فن

دیني في خدمة رسالة دینیة یتأطر ضمن قواعدها و یكتسب شرعیة جمالیته ، فالفنان 

المسلم في العصر اإلسالمي ال تقف إبداعاته الفنیة ، عند أسلوب أو طریقة واحدة في 

ر ،و من إبداعات الفن اإلسالمي هي الزخرفة اإلسالمیة التي هي خطوط و رسوم تعبیال

هندسیة و نباتیة و حیوانیة تتداخل فیما بینها بشكل متناسق و منسجم ، بحیث طرحت 

  مجموعة من التساؤالت ، 

 كیف تطور الفن اإلسالمي ؟  -



 ب 
 

  مشروعیته؟ وما مدى اإلسالمي؟ما الذي یمكن أن نجده عن الفن في التراث  -

  :من خالل هذا البحث اإلجابة على اإلشكالیة التالیة وبالتالي حاولنا

 الفن في التراث وماهي خصائص اإلسالمي؟هل یمكن الحدیث عن الفن ـ      

 إشكالیات؟ وماهي أهم اإلسالمي؟

  :وخاتمة وفصلینتضمنت مذكرة البحث مقدمة لإلحاطة بالموضوع 

مدخل إلى الفن اإلسالمي فتطرقنا في المبحث األول إلى نشأة الفن  :األولالفصل 

أما المبحث الثاني  اإلسالمي،المبحث الثاني فتناولنا سمات وخصائص الفن  اإلسالمي، أما

والفن الفن التشكیلي : معنونا ب والمبحث الثالثاإلسالمي  وخصائص الفنفتناولنا سمات 

  .والغناءبعنوان الموسیقى المبحث األخیر فكان  الزخرفي، أما

: مباحثإشكالیات في الفن اإلسالمي حیث تمحورت المعالجة في أربعة  :الثانيالفصل 

الفن : والمبحث الثالث واألخالق،الفن  :الثانيأما المبحث  والجمال،الفن  :األول المبحث

  .والفلسفةالفن  :األخیرالمبحث  والدین، أما

اإلسالمي هو الفن في التراث موضوع  ختیارالي تشدنا ین األسباب الذاتیة التلعل من ب

الموضوع الذي أثاره شغف الرؤیة الجمالیة  وكذلك طبیعةاهتمامنا بالعصر اإلسالمي 

فتكمن  الموضوعیة،األسباب  موضوعاتنا، أما ینصب فیهباإلضافة إلى الجانب الفني الذي 

من  والدراسة والتنظیم واالستقرار،طار الفن اإلسالمي هي بمثابة مجال التأمل إفي الجانب 

 ستنباطالاالعام في محاولة  يخالل االنتقال من الشكل الجمالي المباشر إلى المعنى الكل



 ج 
 

في بحثنا هذا باالعتماد على المنهج  وسوف نسیرطول النظریة الجمالیة اإلسالمیة 

  . التحلیلي

ترقى على  والتنقیب الفني، ألن دراسة التراث أو الفن اإلسالمي تتطلب الكثیر من البحث

  .اإلشكالیاتمستوى 

المصادر  المراد، قلةللمنحنى  االعمل وفق ومنعت سیرالصعوبات التي واجهتنا  ومن بین

ن توفرتالموضوع  والمراجع حول ٕ نجدها تعالج الفن في الفترة المعاصرة عند األوربیین  وا

فقلما نجد معالجة لمفهومنا بالصیغة الفلسفیة التحلیلیة فهذه الصعوبات لم  وعند الیونانیین،

رادتنا فيمن عزیمتنا  ولم تنقص العمل،تحل دون انجاز هذا  ٕ بین  وهذا منإتمام عملنا  وا

أوسع  وفتح مجالالبحث  وذلك بتعمیق بالموضوع،اآلفاق التي تقترحها في اإلحاطة أكثر 

  .المستقبلفي 
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  : المفاهیممدخل 

  ART: الفن

تشیر إلى الفن بمعنى الحال " بن منظورإل"غوي للفن حسب كتاب لسان العرب الل شتقاقالا" 

والرجل  واحدة،المجلس یجمع فنونا من الناس أي أناس لیس من قبیلة  إن: فیقالأو النوع 

والفن  وهي األنواع وجمعها الفنونالفن واحد  ویشیر إلىالكالم أي یشتق فنا من بعد فن  یفنن

  1 "األفنون وفنون هو والجمع أفنانمن الشيء  والفن الضرب الحال

 مشترك،تحتمل هذه الكلمة معنیین متعاكسین تماما انطالقا من جذر " الندالأما یعرفه  

نعي  ُ  الطبیعة،ودا ال تصنعه ـوج كائنا،هو اإلنسان مجسدا فكرة صانعا  l’artifexفالص

  2 ".ملیةـالعلق تابعا لغایتنا ـأن یكون هذا الخ والحال، إمامصنوعا كما كان یقول المدرسون 

لوجدنا  باالتینیة، arsبالیونانیة  techneأصل االشتقاق لكلمة الفن "أما لو أرجعنا الفن إلى 

أن الفن یشتمل  عامة، أيتعني سوى النشاط الصناعي النافع بصفة  أن هذه الكلمة لم تكن

 النحتواألدب و إلى جانب الشعر  والحدادة ذلككالنجارة الكثیر من الصناعات المهنیة 

 ویقابل العلمجاء في المعاجم الفلسفیة یطلق أیضا على ما یساوي الصنعة  والموسیقى، أما

  3."النظريالذي یعني خاصة بالجانب 

                                                             

  .397، ص 2009، سنة 2العربي، ط، دار احیاء التراث 13العرب، جلسان  منظور،ابن   1
  .95، ص2،2001ط لبنان، بیروت، عویدات،منشورات - 3م الفلسفیة،موسوعة الالند  الالند،أندري   2
  .147ص-1983ط، -القاهرة، د األمیریة،الهیئة العامة لشؤون المطابع  الفلسفي،المعجم  ابراهیم،مذكور  3
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عمل  بإنجازیقوم اإلنسان بواسطتها  والمبادئ التيالفن یعني مجمل الوسائل " :اصطالحا

جمل "أو  1".التعبیریةتجسیدا لفكرة ما بأخذ األشكال  يالفن مشاعره، وأفكاره فالعملیعبر عن 

والنقش والتزیین والعمارة الشعور بالجمال كالتصویر  إلثارةالتي یستعملها اإلنسان  الوسائل

  2."موسیقىوال

من الثقافة اإلنسانیة ألنها تعبیر عن  وتعتبر لوناهي إنتاج إبداعي إنساني " :Artsالفنون 

رغم أن بعض العلماء  حیاته،عن حاجة اإلنسان لمتطلبات  ولیس تعبیراالتعبیریة الذاتیة 

والفنون والنحت والزخرفة فهناك فنون مادیة كالرسم  لإلنسان،یعتبرون الفن ضرورة حیاتیة 

  3".والرقص وكتابة القصصالمادیة نجدها في الموسیقى  غیر

وجد الفنانون المسلمون في الحروب العربیة أساسا لزخارف جمیلة " :الفن العربي اإلسالمي

فظهر الخط الكوفي الذي  مشهورین،على ید خطاطین  رائعا،فصار الخط العربي فنا 

وفن  وعلى المساجدالنقش على العملة  ف،المصاحیستعمل في الشؤون الماسة مثل كتابة 

 .4"والحیوانأي رسم اإلنسان  التصویر

                                                             

  . 51 ص-2009س، - ط-د الجزائر، ملیلة،عین  الهدي،دار  حیاتنا،الفنون في  خلف،بشیر   1
  . 81، ص1995 سنة-1ط لبنان، –بیروت  العلمیة،دار الكتب  ،ومصطلحات فلسفیة نصوص-المعطيفاروق عبد   2
  545، ص2009سنة - 2ط لبنان، بیروت،مكتب  الحضارات،وسوعة م الحسن،عیسى   3
  . 544المرجع نفسه ص   4
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عبارة عن تصویر نموذج أو نموذج ": Petroglyphفن النحت أو النقش على الحجر 

   ومعظم النقشالحفر لعمل الصورة أو اللوحة المطلوبة  النقش أوهندسي ابتدع عن طریق 

   .المطلوبعند أدوات إلضفاء التأثیر  وكان یستخدمعلى الحجر كان بالخدش فوقه بالعظام 

وهي  یصور،كل ما  والصورة هي واألشیاء باأللوانهو فن تمثیل األشخاص  :التصویرفن  

  1 "اشكلهیقال صورة ألمر كذا أي  ، الهیئةوالنوع والوجهالصفة، 

حركة أدبیة  :وفي االصطالحالمعنى الحرفي ما فوق الواقع  في :"Surralismeسریالیة  

ذا صدقت ،والالمعقولالتعبیر الحر عن العالم الالوعي  ، هدفهاوفنیة ٕ المحاولة فهي رجوع  وا

ا ذي لم یصقله التصنع بعد فتكون السریالیة من هذنقش اإلنسانیة الواقع الإلى الواقع الخام لل

   2 "فوق الواقع أو ما یتجاوزه ولیس مات الواقع ا تحما دون الواقع أو م القبیل،

أطلق مؤرخو الفن األوربیون هذا المصطلح على نوع من الزخارف " )توریقات( :األراسیك

الهندسیة  والكتابات والتحویرات الحیوانیة والتوریقات الزهریةاإلسالمیة ذات الفروع النباتیة 

  3."اإلسالمیةمستعملة حتى اآلن لداللة على الزخارف ) توربكوس(سبانیة كلمة إ ومقتبسة من

اإلنساني على ضوء القواعد األخالقیة التي تضع  وتنظیم السلوكهي دراسة " :األخالق

لتزامات یتم بداخلها أعماله أو هي صنعها اإلنسان لنفسه أو یعتبرها إی السلوك،معاییر 

                                                             

  64ص  سابق،مرجع  حیاتنا،الفنون في  خلف،بشیر   1
  167ص س،-ط، د-لبنان، د واإلنماء،المركز التربوي للبحوث  الفلسفیة،معجم المصطلحات  الحق،عبد  2
  . 236، ص1977، 1ط لبنان، بیروت، اإلسالمي،، المكتب 2الجمالیة، جالجمال الظاهرة  میادین الشامي،صالح أحمد   3
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مستخلصة من الجدار  Ethic أخالقوكلمة محاولة إلزالة البعد المعنوي لعلم األخالق 

  1".وتعني خلق Ethosالیوناني 

  .قیمتهایشیر لفظ الجمال إلى جاذبیة األشیاء أو " :الجمال

 وجمیل لإلنساناألعم مما هو لطیف  وأن الشيءالجمال هي الحیاة  :ویعرفه نیقوالي 

  2 ".الحیاةالعالم هو  واألجمل في والشيء األلطف

  

                                                             

  .41، ص1،2009ط األردن، عمان، –والتوزیع أسامة للنشر  الفلسفي، دارالمعجم  حسیبة،مصطفى   1
   .27 ص-1994 ، سنة1ط -ب– برس، دجرس  الفن،مقدمات في فلسفة  عوض،ریاض   2
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  .سالمياإل الفن نشأة: ولالمبحث األ  

 وقد بسیطة، عناصر جتماعیةاال الحیاة مقومات عندهم ولیس صحراء من العرب خرج

 وقد القدم، في العریقة العظیمة مماأل تلك على الساذجة وحضارتهم القلیلة بقیتهم انتصروا

 النصر نشوة همفتستخ فلم علیهم، قونالساب انتهى حیث من الجدیدة حضارتهم بدأت نأ ثرواأ

 بین سائدة كانت التي النظم نأ على ثبتوا بل لدیهم، مألوفا یكن مالهم على القضاء يأ

 في فیلیب یقول ،اإلسالم في العلیا المثل على تتعارض ال كانت ما ،أخضعوها التي األمم

 تقالید من فیها وما القدیمة الحضارات ورثوا قد الصحراء فأبناء) " العرب تاریخ( كتابه

 یكن ولم ،واألشوریین والبابلیین والفراعنة واإلیرانیین والرومان، الیونان على ترجع طویلة،

 ما وهللا ،هلیتعلمو  شيء كل أمامهم وكان اآلخرین كونه شيء يأ األصلین العرب لدى

 وبما العلم، في شدیدة رغبة من به افطرو  بما المسلمین العرب أولئك نإ فهما، أشدهم

 مع تعاونهم بفضل أوبد قد قبل، من بتاتا رتنتش لم كافیة، قوى من همموانح علیه انطوت

"   1  والفني العقلي ترابهم وینبشون ویكیفون یهضمون الذین ولئكأ مساعدة بفضل رعایاهم،

 الفن قام الفنیة، بمهارتهم واعترافهم العرب تسامح إلى الذمة هلأ من الفنیون ارتاح فعندما

ٕ  العراق في الساساني الفن من أسس على اإلسالمي  الفن من ساس على"و ، یرانوا

 نظم من تضمنه بما االسالمي الدین عاون كما المغرب، وبالد والشام فبمصر البیزنطي

 التي الكبرى سساأل في هذه فكانت الفن ذلك وسمو. الحضارة هذه نضوج على وتوجهات

                                                             
: دار النشر، مكتبة االسكندریة: االصول الجمالیة والفلسفیة للفن االسالمي: محمد عوض الرافعيانظر أنصار    1

  .89، ص 2002مصر، د ط سنة 
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 حكمت التي الدول أعظم یعتبر الذي السیاسي الفن اما صولهأ سالمياإل الفن منها استمد

 الدول وتنسب .مكانة هانیتدا ال مكانة الفرس نفوس في لها وكان سالم،اإل قبل مالحج بالد

 بنةإ كان وقد فارس، قلیمإ في اضطفر بمدینة النار معبد على قیما كان الذي ،الساسات

 فتح بعد رصتح كانت التي اإلیرانیة القومیة بعض على الحرص اشد حریصا بایك،

 وتأسیس جیرانه حساب على التوسع في ازد شیر ابنه نجح كما بایك نجح وقد ،المقدوني

 المعاصرة االوروبیة والكتب القدیمة الكتب في تسمى التي(  المدائن عاصمته عظیم ملك

 على وخلفاؤهمجید  العهد ومبدأ الفوضى، لعهد ما حتما الواقع في حكمه یعد وقد) ونسفاكت

 ونضوج العلوم وتقدم، السیاسة حسن في دولتهم من وجعلوا جدیدا، تشیدا یرانإ عظمة تشیید

 لیهإ تسرب بل قبل، من كان كما صالخا إیرانیا یكن لم حیوهأ الذي الفن نأ الإ ، الفن،

  1." الشرقیة بالحضارة ، الیونانیة الفنیة العناصر من الكثیر

 التبادل همأ من كانت ،البیزنطیة والدول الساسانیة الدول بین الطویلة الحروب نأ كما"

 تلبث ولم یرانیة،اإل ةیالزخرف الموضوعات من تمر نطیةبیز  لىإ فتسرب الدولتین بین الفني

 قالیمإلى أ انتقلت ومنها تاما، اندماجا البیزنطي الفن في الموضوعات هذه اندمجت نأ

 الساساني الفن رثّ أ كما الوقت، ذلك في البیزنطیة للدول تابعة كانت التي المتوسط، البحر

 الیسار من وتقرأ عمره بقصیر الماإلس عداءأ قیصره. البیزنطي الفن مؤثرات ببعض منه

                                                             
، ص 2008غربان، لیبیا، بدون طبعة، سنة  عبد اللطیف عبد الهادي، موسوعة التاریخ االسالمي، كلیة اآلداب، جامعة 1

09.  
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 ما الفترة الى عمره قصیر نسب ساسهاأ وعلى ،البخاشي ثم كسرى ثم لوردییك ثم فیصر،

  1".خاصة لكاالم عبد نب الولید عداءأ الشخصیات تلك عتبارإل ه، 96و 92 بین

 النصف الى مرفوعتین الیدین رسم نوأ الساساني، صورة تألیف نأ الفنیة ونالحظ

 طراز نأ كما الساسانیة، نقوش في المعروفة الخضوع شارات من ماماأل الى ومفتوحتین

 والقبور الكأس في مثیالتها وبین فهار وزخا المالبس بین بهالش لوجود نيلنستیه الصورة

 وكان. األموي سالمياإل الفن في البیزنطي والفن الساساني الفن تأثر توضح مما السوریة

 التي بیزنطیوم من بیزنطة ،البیزنطي الفن هو اإلسالمي الفن مصادر من الثاني المصدر

 حتى ظلت وقد ، المیالد قبل الثامن القرن منذ مرمره بحر على فریقیةإ والیة سما كانت

 العاصمة وسمیت روما، من بدال المسیحي للعالم عاصمة م330 سنة قسطنطین اختارها

أن   إال مستعمال القدیم االسم ظل فقد هذا ومع مؤسسها الى نسبة"  القسطنطینیة"  الجدیدة

 التي المسیحیة الثقافة رداء لیس كل جغرافیا موقعها یعني یكن لم الحلة هذه في استعماله

 المیالدي، عشر الخامس القرن منتصف في نیانیالعثم األتراكئ مجی حتى م330 بدأت

 اآلراء تضاربت" وقد. اإلسالم مدینة يأ"  بول سالمإ"  وسموها ةیینطنالقسط دخلوا فیما

 الفن بمشكلة یسمى ما التعقید هذا عن وینتج البیزنطي، الفن ومكان زمان تحدید في العلماء

 اإلفریقي الفن نأ عرفنا إذا لنا وینتج البیزنطي، للفن تعریف أحسن نأ واعتقد البیزنطي

 القرن منتصف لىإ المیالدي السابع القرن من القدیم األسلوب:  أسالیب ثالثة الى ینقسم

 حتى المیالد قبل الخامس القرن منتصففي  یكيالكالن أسلوب ثم المیالد، قبل الخامس
                                                             

  .09، ص ادي، موسوعة التاریخ االسالمي، مرجع سابقعبد اللطیف عبد اله 1
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 الفنون مثل تلته التي الفنون مصدر وهو ، المسیح میالد قبل 330 سنة سكندراإل وفاة

 بفنون اتصل الذي يتالهیلنس أسلوب ثم ، الحدیثة الفنون و النهضة عصر وفنون الرومانیة

 قبل 30 حتى عاش وقد ، اإلفریقیة الحضارة فیها واشترى شرقا سكندراإل فتحها التي البالد

 میالدیة 330 سنة في المیالد من األطالل في ولد الذي الرمزي الفن یسمى بینما المیالد

 330 سنة للدولة رسمي كربت المسیحي بالدین عترافاإل وبعد. الشرقي المسیحي بالفن

 سلوباأل مع الكالسیكي، األسلوب صهر الذي الفن أبد قسطنطین ید على میالدیة

 من معه ومن  قسطنطین قال وعندما المنهج، هذا على الجدید الدین ساعد" وقد 1".الشرقي

 زمان، من قرنین بیزنطة في الجدید الفن ظل الوثني مبراطورياإل الفن روائع بیزنطة و روما

 صوته وتم المیالدي الخامس القرن في فعال الفن فظهر الجدیدة، مبراطوراإل روح سائر في

 كما الفن، لهذا الحقیقي المؤسس یعتبر الذي یانجرست ید على السادس القرن منتصف في

  .2"وفسیفساء وتصویر قباب من فیها صوفیا یاأ كنیسة في یتجلى

ّ أ والغریب"   لىإ ،اإلسالمیة الفنیة العناصر شتى یقسمون حیث الفرنسیین من الكثیر ن

 نأ والحق ، العرب شان من الحظ على یعلمون كأنهم ذلك في یلحون القدیمة الفنون بعض

 العرب بالد طبیعة نوا ، شيء بكل تحیط نأ تستطیع ال كاألفراد فاألمم فادح، ظلم هذا

 فنون بینهم قامت وقد ، الزخرفة فنونو  العمارة ازدهار یشجعا نأ نهاشأ من یكن لم وبداوتهم

 األكبر الجزء لسلطانهم تخضع نأ همتحافل استطاعت كما ،واألدب والخطابة كالشعر أخرى
                                                             

  .09، ص مرجع سابقعبد اللطیف عبد الهادي، موسوعة التاریخ االسالمي،   1
، 2002دن، الطبعة األولى، سنة محمود شاكر، موسوعة الحضارات القدیمة والحدیثة، دار أساسه للنشر والتوزیع، االر   2

  .326ص 
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 من یأخذ كلٌ  ، واحدة الفنون سنة نفإ هذا على وفضالً  الوقت ذلك في المعروف العالم من

 الفن امتاز فقد ممیزاتهمن و  ،هتشخصی تكوین من هذا تمنعه وال سبقته، التي الفنون

شكاله نوافیه تنوعا العظیم اإلسالمي ٕ  وزخرفته وصناعاته ورج وأقالیمه وزخرفته وصناعاته وا

 متماثلین تخفیض فیه نجد نأ كثیرا فیها یصعب حد  دةش من بلغ تنوعا ورجاله وأقالیمه

 سالمیة،اإل الفنون عن القیم كتابه في دیماند الدكتور ویؤكد بوحدته یمتاز نهفإ ذلك ومع

 طفولته في رضخ الذي العظیم الفن هذا نوأ اإلسالمیة الفنون في العجیبة الظاهرة هذه

 العالم بإعجاب استأجر حتى والجمال الفنون نواعأ مختلف بین وهذا اللبان، تىش

 فیها الدین ورجال وروباأ ملوك اقبل، اقتباساتهم مصادر من مصدرا بدوره وغدا وروبي،الأل

 انتشارا الفنون وسعأ هو هذا سالمياإل الفن بروائع وكنائسهم قصورهم خزائن ملء على

  .1"الصیني الفن استثنیناو هنا   عمرا طولهاوأ

 حدب كل من الثورة علیهم تدفقت حتى العرب، عتاد كواهلهم على یضعون العرب كاد وما 

 جماحهم فكبح بالمرصاد، لهم كانا وعمر بكر باأ ولكن بداوتهم من خرجونی وهموا ،وصوب

 وكانت یده، من الزمام لتففأ ،خیالینا وكان عثمان جاء ثم سبیال ذلك لىإ استطاعا ما

 بالحیاة وتغریهم نفوسهم في تؤثر خذتأ قد والعرب فیها استقر التي الجدیدة البیئات

 كلهممأ في فتأنقوا المترفة بالحیاة ستمتاعاال على وحرصوا التیار، مع فاندفعوا المترفة،

 ید على الفني الجمال من ثوبا یلبس مسجد ولأ المدینة مسجد كان لقد ومسكنهم، وملبسهم

 عمده وجعل ،والجبس المنقوشة وبالحجارة بناءه عادأ الذین عفان بن عثمان الثالث الخلیفة"
                                                             

  327، ص 2002، سنة ، مرجع سابقمحمود شاكر، موسوعة الحضارات القدیمة والحدیثة  1
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ّ  السیاج بخشب وسقفه منقوشة حجارة من  الفنبدأ  وهكذا جمیال، فنیا ثراً أ منه وجعل نهوحس

 على األمویة الدولة عصر في المسلمون قبلوأ.  عفان بن عثمان ید على سالمياإل

 الفنیة السیادة وكانت سالمياإل للعالم عاصمة دمشق مویوناأل اتخذ وقد والتعمیر، دیالتشی

ُ  تتجلى نأ طبیعیا فكان السوریین، للفنیین عصرهم في َ ت  الفن بزخارف بانیهموم فهمح

 دنى،األ الشرق في المسیحیة الفنون بین انتقال مرحلة األموي الطراز صبحوأ البیزنطي،

 في مزدهرة كانت التي الساسانیة الفنیة سالیباأل تخل فلم هذا ومع ي،العباس الطراز وبین،

 تفصح وجودا، سالمیةاإل ثاراآل قدمأ وهذا الشام في سالماإل ظهور عند دنىاأل شرقال

 ،الساساني فنال من بعناصر ، البیزنطي الفن من عناصر امتزاج عن رفهاوزخا بتصمیمها

ً  مازال الصحیح سالمياإل الفن كان حیث  الخالفة لتآ وعندما. بعد عودته یسبق لم اولید

 اتجاها سالمياإل الفن فاتخذ العراق لىإ الحكم مقر نقلوا ه 132 سنة العباسیین لىإ

ّ أ وبلغ الطراز هذا نضج ثم الفارسیة الفنیة سالیباأل العباسي الطراز على وغلب جدیدا،  جو

 عن 1بهاء ثریةاأل رالحفائ كشفت حیث هجري، الثالث القرن في سامرا مدینة في عظمته

 وقد شتى طرز لىإ ثاراآل علماء قسمها ،غیرها عن یمیزها خاص طابع لها جدیدة زخارف

 والمنسوجات خشابواأل الخاص على سالميإلا العالم معظم في الطرز هذا ضاعت

 التاریخ مجهولة فوتح ةبنیأ من دفنا قدیماً  اً تاریخ على تساعدنا وسیلة صبحتوأ والزجاج

  تجمعها كما الدین جمعهای كثیرة دول لىإ سالمياإل العالم وانقسم العباسیة الدولة ضعفت

 تقالید من ورثه ما على معتمدة طریقها وتشق وتنضج المحلیة الفنون توبدأ" حیانا،أ اللغة
                                                             

  .135ص  سابق، مرجع ،االصول الجمالیة والفلسفیة للفن االسالمي: محمد عوض الرافعيأنصار   1
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 تختلف تىش سالمیةإ زطر  ینادل تحأصبف الفتح، عن المسلمونبه  تىأ وما قدیمة، فنیة

 فقه فیها، سالمیةاإل الروح كمون في وتتفق فیه، نشأت الذي للوطن تبعا مظاهرال في

دلسي والطراز المغربي الطراز ً  والطراز یراني،اإل والطراز المصري الطراز وهناك االن

  . بنفسه قائم بحث لىإ منها كل یفتقر التي الطرز من وغیرها الهندي،

 بمعظم احتفظ وقد الهجري الخامس القرنفي   المغربي الطراز ازدهر فقد، ندلساأل في ماأ

 المغرب بالد احتفظت بینما العباسیة، سالیباأل وبعض الشرقي موياأل الطراز سالیبأ

 بالفن سالیباأل هذه صلة وكانت العربي، الفتح بعد طویلة فترة القدیمة الفنیة بأسالیبها

 تأثر الّ إ العباسي طرازال بأسالیب غربیةال سالیباأل تتأثر ولم بعید حد ىإل واضحة الروماني

 یتحدا نأ والمغرب ندلساألفي  تیحاُ  ثم الهجري، الرابع القرن قبل تماما یظهر یكاد ال بطیئا

ّ  كما ه 438 سنة دولتهم لىإ ندلساأل اضمو  الذي المرابطین حكم تحت  وحدونالم مد

 اقتصر عندما ه، 632 سنة يأ فیها المسیحیة جاهدونی وظلوا ، 1"ندلساأل على سلطانهم

 حكم انتهى ه، 897 سنة نصر بنو سقط وعندما غرناطة، مملكة على المسلمین نفوذ

  . باألندلس المسلمین

 فكان ، والمغرب ندلساأل بین اتصال حلقة كانوا الموحدین، ثم المرابطین نأ الطبیعي ومن

 هلأ من والفنیون ناعالصّ  یحمل كان بینما" ،باألندلس للقتال یرحلون المغاربة الجند

 سبانياإل الطراز وهكذا ه،فی ازدهرت التي الفنیة سالیباأل المغرب، بالد يأ ندلساأل

                                                             
، سنة 1محمود شاكر، موسوعة الحضارات القدیمة والحدیثة، تاریخ األمم، دار اسامة للنشر والتوزیع، االردن، ط  1

  .328، ص 2002
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 في غرناطة في عظمته وجأ بلغ وقد الهجري، السادس القرن في الموحدین ید على المغربي

ّ أ الإ) قصىاأل المغرب(  ومراكش الطراز هذا في الزعامة كانت وقد هجري، الثامن القرن  ن

 بینما الطراز لهذا الفنیة سالیباأل من بكثیر الحاضر العصر حتى تحتفظ نأ مكنهاأ مراكش

 نأ من نتقاماال تونس وحاولت العاشر القرن منذ الجزائر في وروبیةاأل التركیة سالیباأل من

 1." الزمن من طویلة فترة سالیباأل تلك تقاوم

 الیقین وجه "على وهو سالم،اإل عن یتحدث الذي الفن هو ضروري لیس االسالمي والفن

 المجردة، لعقیدة حقائق كذلك هو ولیس الفضائل، اتباع على والحث المباشر الوعظ لیس،

 التعبیر هو. الوجود لهذا سالمياإل التصویر زاویة هو فلیس فلسفیة، صورة في لورةمب

. نسانواإل والحیاة للكون سالماإل تصور خالل من نسان،واإل الحیاة و الكون عن الجمیل

والحق  الكون هذا في حقیقة الجمال و.والحق الجمال بین الكامل اللقاء یهیئ الذي الفن هو

  . الجمال ذروة هو

ّ  في یخطر كان وقد ّ أ دائما يحس  انتاجهم في سالماإل من ال نالقرآ من یستفیدوا لم العرب ن

   .2"الفني

 ا لهذ كان ماوربّ  فنونال من الكثیر عن هافی انصرفوا سالم،اإل في فترة علیهم مرت لقد"

 الواقع وفي النفوس داخل في جدیدة عقیدة بناء كان فقد ....ةدتعدم سبابأ االنصراف

 داخل في وأ الحیاة واقع في سواء البناء طریق في المحتشدةالقوى  اهدةومج المجتمع،

                                                             
   .82، 81-، ص ص1998ولى، سنة سمیر غریب، في تاریخ الفنون الجمیلة، دار الشروق، القاهرة، الطبعة اال  1
  83سمیر غریب، مرجع نفسھ ص   2
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ً  الضمیر ً ا نفسیا یستفیدان جهد  فیها یدعان وال كلها الحیویة الطاقة بل یستفیدان.. .اضخم

  . الفني للتعبیر لتدخ فضلة

 مجنونة وشعوریة نفسیة ذخیرة على دائما یعتمد يالفنّ  التعبیر نأ لوجدنا جیدا الحظنا ذافإ

ّ أل موجبة صورة في ذاتها عن التعبیر لىإ تسعى النفیس رضاأل باطن في  شحنة فیها ن

ّ أ أدركنا، فقد ...نطالقاال ترید منحورة  اللون لهذا مناسبة تكن لم دیدةالج العقیدة بناء فترة ن

  1".التغبیر من

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

                                                             
  .6،7: ، ص ص1983ب، منهج الفن اإلسالمي، دار الشروق، بیروت، الطبعة السادسة، سنة انظر محمد قط  1
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 اإلسالمي الفن وممیزات ماتسّ : المبحث الثاني  

 اإلنساني، وأصبحت بالواقع امتزجت خاصة یةفنّ  وأسالیب بمیزات تألف اإلسالمي الفن نإ

 المختلفة مشروعاتها في الشكلیین الفنانین من الكثیر عند وفنیة تاریخیة دالئل الفنون هذه

ّ  الخصائص بدراسة هذه نتناول أن وسنحاول"متمیزة،  ومالمح  الفن في أثرت التي ماتوس

 .الفردیة وشخصیة متمیزة طابع وأحطهم اإلسالمي

 ممارسة من یمنع الكریم القرآن في صریح نص دیرِ  لم  : الحیة الكائنات تصویر كراهیة- 

 وقد   تحریم احتضنت التي  النبویة  األحادیث بعض هناك ،بل  الحیة  الكائنات تصویر

 التي األصنام عبادة عن المسلمین أبعاد هو التحریم من القصد على الفقهاء رأي استقر

ً  التصویر یكون ال األساس هذا وعلى  العربیة،  القبائل من كثیر عند سائدة كانت  إذاا ،حر

 التصویر یبیعون فإنهم المعاصرین العمالء الشعر،أما حدود وفي المباحة، الزینة به ونقصد

  وتعالى، سبحانه اهللا عظمته یبرز حیث العمل، أو العقیدة عن المسلمون یصرف ال كان إذا

 واألخالق الصالح، بالعمل  النجاة إلى وحاجته العظیم الكون هذا في اإلنسان صالةأو 

ّ  ،الفاضلة  بعض فمثال  خرته،وآ دنیاه في سعیدا لیعیش العلم في التفكیر في اإلنسان وحث

 األول هو  وتعالى، سبحانه اهللا بعظمة المطلق اإلیمان فلوال اهللا، كتاب من مستمدة األمثلة

 تصل فإنها النفس في العقیدة تتأمل حین" "1علیم شيء بكل وهو والباطن، والظاهر واآلخر

 واألمل والخوف الحب من المشاعر تبنى اإللوهیة حقیقة كبرى، حقیقة وبین اإلنسان بین

                                                             
  .69، ص 1977، سنة 1، تاریخ الفن، دار النشر والتوزیع، عمان، االردن، ط نجیبوالر   1
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 نهایة ال األلوان میدان تصلح المشاعر هذه من واحدة وكل المشاعر، من وغیرها والرجاء

 1". الفن من لها

ّ ": اثانی ّ  نأ مأذونا لیس صیلاأل ، والفنالمصور البارئ الخالق هو اهللا أن  الواقع هذا ریصو

نما الواقع األمر أنه على المنحرف ٕ وجوده،  وحقیقة الكون حقیقته على یصوره فحسب وا

 ثم من و .عمیقة كونیة حقیقة هي ما بمقدار العقیدة حقیقة الفن یبرر ینبغي أن ثمة ومن

 اإلنسان صورة أو مختلفة بوسائله الفن یغیر الحقائق، وحین كل خالله من یرسم أن ینبغي

 من هناك نوعا أن على- اندالبل من اوغیره ةالقدیم والعراق مصر في القدیمة الفنون في

 الطیور وأ ناتاالحیو  طرافأ جعل الذي سالمياإل الفن غیر في مثال له نجد ال التركیب

 هذا على خیاله نافذة من المسلم الفنان یطلق نباتیة، وعندما وراقأ و تتفریعا شكل على

 أشكال عن باحثا یغوص الذي المتطرف معالجة موضوعاته یعالج فإنه العالم الموهوب

 .2"الجدال وتثیر رورالس تبعث لطیفة جدیدة

 وعقیدته جهة من وترفیهه الحیاة بذخ بین الفنان یوفق حتى: نفیسال إلى سالحسی تحویل

 العظیم، الفن إثراء وبین جهة من العقیدة بین التوسیط، والبعدو  االعتدال إلى تدعوا لتيا

ُ  الخزف المعدني خرجأ حیث  األواني هذه تكون كسدة، بحیثاأل عملیات طریق عن هبذّ الم

 في الطریقة هذه ستخدمتالخزف، واُ  أنواع أرقى وأجمل وهي والفضة الذهب أواني عنبدل 

" و  الخامات أرخص وهي المزاجیة أو صلصالالو  خشب المصنوعة من زخارف المحارب

 عتبارهمابا الحیاة، بحث في االستغراق عن العزوف اإلسالمیة العقیدة في المسلمات من
                                                             

  69روال نجیب، تاریخ الفن، مرجع سابق ص  1 
  75، ص 1967اإلسالمي، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانیة، سنة  صالح األلفي، الفن  2
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  فیه حرمت الذي الحد إلى اواضحً  تجاهاال هذا وكان وأبقى، خیرا اهللا عند وما ،ئلةزا عرضا

  اشتراكي، إنساني اتجاه وهو  الرجال على والحریر الذهب لیس اإلسالمیة، المذاهب بعض

 یصرف ألنه الحضارة آفة أنه والمعروف مظاهره بكل الترف على االنصراف یستهدف

 حیاتهم في الراشد الخلفاء ضرب ولقد والقوة الصالبة وعن الجهد بذل على اإلنسان

 ازدهار أم على الحیاة، أمور كل في والمتوسط التقشف األمثلة وأروع والعامة الخاصة

 العصر التالیة اإلسالمیة العصور في الخلفاء إلیه وصل الذي والثراء اإلسالمیة الحضارة

 بطبیعتها النفس وكیل المسلم، بالحاكم تحیط التي واالجتماعیة السیاسیة والظروف األول،

 العقیدة اتجاه بین التوازن یحقق حل وضع الضروري من جعل ثمین، هو ما بكل باالستماع

 .1"الوجود حقائق عن الجمیل التعبیر أنه فاآلن الخاصة الجمالیة التعبیریة

 في لها نظیرة ال جدیدة أشكال خلق إلى أعماله في المسلم الفنان خالف: الطبیعة مخالفة"-

 یواجه المسلم والفنان، المجنون والخیل آدمیة وجوه یرسم فهو كثیرة والشواهد إطالقا الطبیعة

 ال وهو جدید من تركیبها یعید أولیة عناصر إلى یفككها و عناصرها یتناول لكي الصیغة

 الفن یشبه ما وأكثر یعنیه وال إلیه، یسعى ال هدف هذا ألن الطبیعة  محاكاة في یفكر

 عن یغیر  فإنه  المعاصر الفنان أما ،2 "الطبیعة إزاء موقفه عن تعبیرا نفسه في اإلسالمي

 أما الجدیدة، صیاغتهة وعذوب وأناقة رقة في لنا یقدم والمسلم والفنان منطقیة عقلیة فلسفة

 استشعارو  البالجم االستمتاع تحقق ال مشبوهة أشكال لنا یقدم ما فكثیرا المعاصر الفعل

 .نسانياإل الفن في نلمسها التي العذوبة
                                                             

ُنظر  1   10، ص 1953محمد قطب، منھج الفن اإلسالمي، دار الشروق، بیروت، سنة : ا
  112، ص 1982، 1، المكتب اإلسالمي، بیروت، الطبعة 2صالح أحمد الشامي، میادین في الظاھرة الجمالیة في اإلسالم، ج  2
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ّ إ :المجال تصویر"-  الذي المسلم للفنان بالنسبة حتما ترید والمحاكاة الطبیعة مخالفة ن

 نجد وهنا إطالقا، الطبیعة في لها تطیر ال جدیدة أشكال خلق إلى ،االهتمامیسعى في 

  األشكال معالجة حیث من التشكیلي الفن وبین الشخصیة األسطورة بین واضح ارتباطا

 هذه عاجل الخصیب، خیاله مستعین الفنان أن ویبدوا الخرافیة، أو المركبة، الحیوانیة

 عن النظر رفبص كذلك من تكون أن الممكن من أنه ساسأ على الحیوانیة العناصر

  الشعبي، والخیال المثالیة ترمز ولیلة لیلة ألف قصص تتبعنا وأن ،" 1فعال الحاصل شكلها

 والخیل اآلدمیة الوجوه ذات كالطیور، المحال، دائرة في تقع التي األشكال كثیرة نماذج نجد

 صورة إلى اآلدمیة الصدور وانتقال تتكلم التي والحیوانات النحاس من ورجال المجنحة،

 هي خاصة، مثالیة إلى  مثالیة إلى ترمز ولیلة لیلة ألف قصص أن الواضح ومن حیوانیة،

 تقلب في القدر وحكم المخلوقات، عجائب بالظواهر اكتفاء وعدم الباطن، بالوجود اإلحساس

 من المركبة والحیوانات للطیور، اإلسالمي التشكیلي، الفنتمیز  أمثلة ونجد" الحال،

 الذي األسلوب هذا من جدیدة نماذج وربما الطبیعة، في لها نظریة ال الخرافیة األشكال

  .حیوانات من أجزائها تستمد جدیدة ،اإلشكال تراكیب عمل على یعتمد

 فلقد  التجسیم، عن وفنونه أعماله في المسلم الفنان ابتعد :البروزو  سیمالتج عن دبعال"-

 في  والطیر، الحیوانات بتمثیل یحیط كان فقد ومبادئه فنه بین یوفق أن المسلم الفنان حاول

 تمتص التي  والهندسیة،  النباتیة الحیوانیة الزخارف من بشبكة  الغایة، هذه تحقیق سبیل

 عن تبتعد  اإلسالمیة الفنون أن أیضا والمالحظ  فیه، المتطور وتطبق  الجسم، مادة
                                                             

  . 114، صاحمد الشامي، میادین الجمال، مرجع سابق صالح  1
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 عن البحث تستهدف ألنها أعمال من فیها أتیح ما كل في األثر واضحا،ا ابتعاد یمالتجس

 دون به تختصر ،آخر عمق عن تبحث ولكنها الغربیة، الفنون في العمق وهو الثالث، العبد

  ولیلة، لیلة ألف قصص في یتمثل الذي العمق هذا الوجداني، العمق وهو خرى،االُ  الفنون

 هذا الوجداني، العمق وهو خرى،االُ  داخل في منها كل القصص من مجموعة ترى حیث

  داخل،ال في منها كل  القصص من مجموعة نرى حیث القصص، في یتمثل الذي العلم

 حیث ،یةفعالن صیلة،األ األخرى الزخارف، وأنواع بواب،األ الزخارف، تلك نالحظ كما

 زخارف لىإ بدورها هذه تقودنا ثم  داخلها، في خرى،اُ  زخارف إلى الزخارف بعض تقودنا

 والفنان ،1"خرآ فكري مستوى لىإ فكري، مستوى من ینتقل نهأ يللرأ یوحي بما ثالثة،

  النشوء، إلى یمضي بأنه یقنع تراه ،فیها المبالغ األشیاء تجسیم من انصرافه، في العربي

 هذه كل فما رجه،اخ وال ته،نیز  وال نقره مالمحها أبرز فيترى  ال عربة فیها التي والصورة

 ،هقی ویقول الباطل  به یحیط كیف بفضل تلحق  2زینة،لل محالیل هي إنما التحقیق، على

  النشوء، من الحالي السطحي ،التدوین إلى والحفل النفس عادة ینصرف المسلم الفنان أن

 الزخارف السطوح جمیع تغطیة عن اإلسالمي الفن في الباحثون كتبه ما إنما ،البروز أو

 إلى النظر الجسم، بتوجیه مادة إذابة في الغربة الحقیقة، في مرده إنما ،اتالفراغ من عفرا

 .تغطیها التي الفنیة الزخارف

                                                             
  .90أنظر صالح األلفي، تاریخ الفن االسالمي، مرجع سابق، ص   1
  .91نفسه، ص أنظر صالح األلفي، مرجع   2
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عطاء وصحابته وزنه وتحطیم الجسم مادة إذابة في والرغبة"  ٕ  یعطي المسلم الفنان ،الخفة وا

 جمیع على اإلسالمیة، تنطبق الزخارف في تحبینها وظاهرة التقطیع والطیر الحیوان تماثیل

 ویصعب ...المعماریة التطبیقیة، والفنون الفنون مختلفة،فيال الخامات في المنعقدةالزخارف 

 العربیة التي الفنون الزخارف في وزنها إذا ، إالّ أن یشرف إلیها عاستطا التي منه نبین علینا

ذا الشدید البروزبتتصف  كانت ٕ   .1"حیواناتال نباتیة، أو زخارف كانت وا

 الفن شخصیة تبرز التي الهامة الظواهر من أخرى ظاهرة وهنا :والوحدة التنوع"- 

 األشكال هذه خلاد مختلفة، هندسیة أشكال ذات مساحات إلى السطح، وتقسیم ياإلسالم

 األنواع هذه كل الواحدة السلعة في یجتمع وقد.... الخطیة أو الزخرفة الوحدات نجد

 ذات ،الزخرفة عناصر من متوقعال غیر المفاجئ، االنتقال أیضا نالحظ كما ،الزخرفة

 إلى الحیوان ومن زهار،واأل الحیوانات أشكال من أخرى عناصر إلى خاصة، طبیعة

 یقول وهكذا....  المستقیمة، الخطوط إلى المستدیرة، الهندسیة الخطوط ومن االرابیسك،

 االكتفاء ،2"متواصل اجتهاد على ثرهأ تفاصیل جمیع في یطلعنا المسلم الفنان أن" قیت

 لنفسه، ویصرف منها كال الفنان یتقن ،زخرفةمال األزهار من سلسلة فهو األول بالمظهر

 3" ،ىالكل مجموعة عن النظر

 ألنه العربي، الناقد یستصبغه وال المساحات زخارف ممعال عن البحث العربي سلوباأل هذا

  سلوب،االُ  هذا في نلمس أننا والحقیقة ،األكادیمیة الزخرفة قواعد خضعت ال قیت، یقول كما

                                                             
  91صالح األلفي، تاریخ الفن اإلسالمي، مرجع سابق، ص  1
  120روال نجیب، تاریخ الفن، مرجع سابق، ص  2
  .  99ص.1997، سنة 1، تاریخ الفن، دار النشر والتوزیع، عمان، االردن، طال نجیبو انظر، ر   3
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 ،الزخرفة وحدات من وحدة كل ألن  الناجح، الفني العلم صفات أهم وهي والوحدة، التنوع

حیث  العناصر، سائر مع متكاملة وهي ذاتها في كاملة يأ هندسیة، مساحة خلادتكون 

 الموجود التناظر عن بحثنا اإذ وضوحا، األمر نزید أن ونستطیع الكلیة، المساحة تجمعها

 مساهمة القصیدة تتضمن األدب ففي التشكیلي، الفن وبین والموسیقى، العربي األدب بین

 نلمس أننا والحقیقة اجزائها بین موضوعیة صلة هناك تكون وثم متقابلة، وصور متعددة،

  1"والوحدة التنوع األسلوب هذا في

 في هااجزاؤ  تنتمني النهایة، في فإنها ذلك ومعالناجح،  الفني العلم صفات أهم من وهي" 

 بغهصیست ال قد الفني، الذي اللون لهذا جمالیا، وتذوب إحساسا فینا كلیة، تثیر فنیة وحدة

 ذلك مع ولكننا....  بذاتها، فنیة قائمة وحدة قمامة كل أن ذلك نجد مع الغربي الذوق

 الفنان یشعر الموسیقى حیث عن نقول أن ویمكن ،2"كلها المقامات الوحدة، في نستشعر

لى الطویلة، الدورات إلى الموسیقي، بحاجات ٕ  تظهر لها، حد ال اللواءات في التنظیم وا

 كان الفنان أن بمعنى األساسي الصوت یوافق ثنائي وكأنها لحن سطرین في متوازیة غالیة

 داخلو  مختلفة هندسیة أشكال ذاتمساحات  الفني، في العلم السطح في تقسیم إلى یلجأ

 واألشكال األنواع هذه جمیع واحدة، مساحة في كونت یجب أن الهندسیة األشكال هذه

 .معا مجتمعة الزخرفة

  

                                                             
  120ال نجیب، المرجع نفسه، ص و ر   1
  120محمد قطب، منهج الفن الإلسالمي، مرجع سابق، ص 2



اإلسالمي الفن إلى مدخل                                                     :         األول الفصل  
 

23 
 

 لها نظریة ال جدیدة أشكال خلق إلى أعماله في المسلم الفنان رغبة نالحظ: الخیال سعة- 

 اهتمفلقد المجنحة،  اآلدمیة والخیل الوجوه یرسم فهو كثیرة والشواهد الطبیعة إطالقا في

 الثالث البعد تصویر عدم على خرج فلقد خلقه في اهللافیما صور  وتطویره رسمه في الفنان

   "1عنه والتعبیر

 یجب البشریة، فال النفس في والكمال الشمول بحقیقة خاصة عنایة یعني اإلسالمي والفن 

 أن یجب وال الروحي الجانب عن بمعزل وحده اإلنسان من المادي الجانب یعرض أن

 بجانبها وتكفل البشریة، للحیاة الكاملة الحقیقة كأنها والطبیة االقتصادیة الصراعات تعرض

  .صورتهال وتسویة الحقیقة ربئ  ذلك إن العلیا، اإلنسانیة واألسواق والروحیة، المعنویة، القیم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .70ص سابق  تاریخ الفن، مرجعال نجیب، و ر   1
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  والفن الزخرفيالفن التشكیلي : المبحث الثالث

  :الفن التشكیلي 1

 :العربي الخط جمالیة

 تتطور أن یمكن كان حضارة غایة. 1"یسطرون وما والقلم نون" :وتعالى سبحانه قال

 حاضره یدرك ماضیه، ویقیم أن كان إنسان أي و القلم؟ بغیر ظاهرها وتتواصل وتزدهر

 .القلم عن یعبر الخیالي التطلع من بنوع مستقبله یدبر

 یعود التي خرى،االُ  والحضارات الكتابة نظم من ره،غی مع مقارنة متأخرا العربي الخط نشأ"

 یتعلق فیما خاصة، محافظه اإلسالم على قبل العرب اعتمد فقد السنین، آالف إلى بعضها

 األمر بادئفي  الكریم القرآن آیات وحافظت مجتمعهم، الحیاة في محور كان الذي بشعرها

 الخط تطویر في الكبیر الفضل یعود والیه بعد فیما ،تدوینه علیها ماالز  أصبح أنه إالّ 

 .للكتابة المبدعة الوسیلة لیصبح العربي

ذا ٕ  الصحابة فإن العظیمة المكانة تلك وأعطاه القلم كرم قد وتعالى سبحانه اهللا كان وا

 العربي الخط تعالى، اهللا إلى ةقرب یجعلوه أن على واوحرص القلم كرموا قد علیهم اهللا رضوان

 السرور، وأعظم األمور أهم من عنه اهللا رضي طالب أبي بن علي اإلمام نظر في كان

 اهللا بسم كتبرجال  أن" الحطاطین في قال عباس بن اهللا عبد الجلیل الصحابي أن كما

 " 2....له اهللا فغفر تصمیمه فأحسن الرحیم الرحمان

  :ثمانیة فهناك العربي، الخط إلیها تطور التي الخطوط أنواع عن أما
                                                             

   1سورة القلم اآلیة  1
ُنظر 2    183، بدون سنة، ص 1، فلسفة الفنون في اإلسالم، دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندریة، طمحمد عبد الواحد حجازي: ا
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 زوایا له فجاء بدائیة في وكان الكوفة، بمدینة موجودا كان حیث :الكوفي لخطا" أولها

 وحروف والنقد اإلمارة وعالمات بالحركات كسرها حیثب ذلكعاود  الفنان ة،غلیظ وأركان

العمائر،  من تزیین في االستعمال كثیر أصبح حتى الكامل من درجة إلى ارتقى ثم المد،

 أظهر ویعد زخرفةال ألغراض الخط هذا یستخدم ،بالكوفي الخاطفین الخطاطین ثمة ومن

في  األولى الصفحة یتصدر الثلث خط الخط، رسم في الهندسة قواعد إرساء الخطوط في

ّ  التي المصاحف أحد  .المملوكي العهد في مطاطي أهمبید  1304 سنة القاهرة في نتدو

 ، وتطور750-661 األموي العهد أیامخ النس الخط برز ،النسخ خط أو: سخيالن الخط

 نسیج في المعتمد والخط ،زخرفةمالمعدنیة ال األواني تزیین في استخدامه وشاع

إدارات  بین المراسالت كثرة في اعتماده إلى باإلضافة الكریم القرآن والسیما المخطوطات

 . اإلسالمیة اإلمبراطوریة إضافة انتشرت في التي األقالیم

 في الفضل إلیه ویرجع والنسخ الثلث بین وسیط موقع وهو: التوقیع خط أو اإلجازة خط

الخالفة،  كتبفیه  تذوب المأمون، كانت الخلفیة أیام الشجري یوسف إلى قواعده تأصیل

 .والشهادات اإلجازات

 إذ العثمانیین والسالطین الملوك دواوین في یستعمل كان: الدیواني أو الهمایون الخط

 .رجالهم كبار وألنهم إلى وتوجهاتهم التعیینات األوامر به تدون كانت

 الشهادة هو كان حیث همبالد في شيء بسبب االسم هذا علیه أطلق وقد: الفارسي الخط

 .1"مجردا مطاطا الخطایا یعبر بها التي الرسمیة

                                                             
ُنظر  1   185محمد عبد الواحد الحجازي، فلسفة الفنون، مرجع سابق، ص : ا
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 المغرب في شائعا الخط هذا وكان القدیم في المشغلة الخطوط من ولعله: المغربي الخط

 .القیرواني الخط اسم علیه یطلق وكان اإلسالمي

 إلى حرف من به والتنقلحسبة  في والسیر والسهولة البساطة ممیزاته وأهم: الرقعة خط

  .1"العربي الشرق في الخطوط أشیعأصبح  القرعة وبعد حرف

ّ إ  فنیة شكلیة بإمكانیات یحظى هومسمیات وصوره هإشكالیات بكافة العربي الخط جمالیة ن

 اللوحة به تتمیز فنیة، ومما آیات من خیاله یراوده ما إلبداعكثیرة ل أبوابا للفنان تفتح ذاتیة

 الروح عن تعبیر فیه اإلسالمي العربي التراث ما ألنه أنها هو الخطیة العربیة الشكلیة

 العربیة الثقافة رموز من التشكیل التكامل بین جاء هنا ومن واإلنسانیة اإلسالمیة الحضاریة

 .التشكیلیة اللوحات من الحروف اصطناع في فینا یتفق الذي العربي والخط اإلسالمیة

 عنصر الخط العربي أن"  ثریة خطیة تجربة صاحب وهو" حامد محمود الفنان" ویقول

 ا بدلتراثن عنصر إلى تستمد أعمال فنیة إلنجاز علیه االعتماد یمكن وتجریدي تشكیلي

  2."ربیةالغ الفنون في المستندة المحضة التجریبیة األشكال على االعتماد

 ابداع الخطاطون في تفنن سالمي، فقداإل الفن في اإلبداع ذروة یمثل العربي الخطف

 خالص، إسالمي فن الخط العربي فن أن نرى ولهذا المدني، بالخط القرآن تبكُ  اشكاله،

 في واتفنن المسلمون أن حیث الكریم، بكتابه وثیق ارتباط لهو  الدین هذا صنع من فهو

                                                             
  .185مرجع سابق، ص  انظر محمد عبد الواحد الحجازي، فلسفة الفنون،  1
، 1االسالمي، بیروت، لبنان، ط 81الظاهرة االسالمیة، دار النشر المكتب صالح احمد الشامي، میادین الجمال في   2

  .220، ص 1977سنة 
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 في المسلم الفنان یتفق العطاء، ولم على قادرا ثوبا الفن هذا فجعلوا فیها، وتنوعوا الخطوط"

   .زخرفیه جمالیة لوحات إلى الخط لوحات فتحولت ،زخرفیه مادة نفسه الخط فن

 ورسوم خطوط هي التي اإلسالمیة زخرفةال هي ،اإلسالمي الفن إبداعات من وكذلك*  

  .1"سجمومن متناسق بشكل بینها فیما تتداخل حیوانیة و نباتیة هندسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  220صالح أحمد الشامي، میادین الجمال في الظاھرة اإلسالمیة، مرجع سابق، ص  1
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  :الزخرفي الفن-2

ّ إ  الفن من اللون لهذا أعطى اإلسالمي الفن أن إال اإلنسان قدم قدیم فن الزخرفةفن  ن

 وتوفي االستمراریة طابع تغطي التي الحركة إلحداث وجودها في اإلشكال فحوىو  كینونة

 .اإلنسانیة لتحقیق المتكررة األشكال ةنهائی بال

 المتكررة، والوحدات األشكال تمتریةس اعتمدت وقد الزخرفة كثیر اإلسالمي الفن أن إال" 

 على االعتماد بدون الوحدات واالتزان بین التوازن عنصر إدخال فیجب رتیبة، سیقاهاو فم

  متناغمة موسیقى إلنتاج المتمثلة التكرار

 بذاتها قائمة زخارف أنشأ الزخرفة، إلى الفن اتجه التصویر النحت، فن على التحریم تأثیربو 

 . األشكال تحتویها وأخاف

 التكفیر بها یراد  ریاضیة وحدات أنها أقل أو هندسیة وحدات عن عبارة اإلسالمیة والزخرفة

 المربع وأ المثلث فحقیقة معین، زمان وال معین بمكان تتعلق ال لحقیقة للوصول الریاضي

 الفنان أخذ وقد انطالقها، تجردها في العقلیة للمعاني لتصدیها عقلیة حقیقة تظل الدائرة وأ

ظهارها وأوراقه جیرانها من الطبیعة من المسلم ٕ  الحركةلدى  تحویلها بعد ومكوناتها وا

 الخطر خالل من الحركة تلك العین لتدرك 1"الهندسیة، األشكال تداخل في الداخلیة

 تمثل التي الزمنیة الحركة عنها تعبر األشیاء عن الصادرة الموسیقى وتلك المتداخل

 الزخرفة وفن المجال صنع هي الفن وظیفة أن الالنهائیة حركتها في واالستمراریة دیمومةال

 الفنون بین من الفن بهذا المسلمون عرف وقد الجمال، تصنع التي الوسائل من واحد

                                                             
  120سنة، صمصطفى عبده المدخل إلى فلسفة الجمال محاور تحلیلیة ونقدیة، مكتبة مدبولي، القاھرة، بدون طبعة، بدون   1
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 الهندسیة ،لزخرفيا للفن العناصر هذه بین ومن زخرفي، فن اإلسالمي الفن ألن جمیعا،

  .والنباتیة

 : الزخارف الهندسیة

 في یظهر لم ابتكارها ،واستعمال مدهش الهندسیة، ابداع الزخرفة في المسلم الفنان أبدع"

 والمخطوطات العمائر في الهندسیة الزخارف الحضارات، وشاع استخدام من الحضارة

 المربعات بسیطة، كالمستقیمات أشكال علیه یبنى الذي األساس المختلفة، وكان والتحف

 رائع، اقتبس احساس يللرائ تنقل التي المتقاطعة، واألشكال ،والدوائر المتماسكة المثلثات

 عالیة درجة الهندسیة الزخارف في اإلسالمي الفن بلغ عدة، وقد وأشكال لغات نم الغربیون

 .التصمیم وروعة الدقة من

 في البسیطة مبادئ الهندسة اعتماد على مصر وقدماء الرافدین بالد قدماء علم لقد 

 وفي مخططاتهم في الهندسیة بالعلوم العرب وفي العمائر تشید وفي الفلكیة الحاسبات

  1."المنشآت المعماریة ارتفاعات

الفنیة،  أعمالهم في الصلصال والخشب الجبس رخیصة خامات العرب الفنانون استعمل

 صناعیة وابتكارات دقیقة رائعة من زخارف إلیها أضافوا بما اغتناءها استطاعوا ولكن

 2"وبساطته اإلسالم روعة مع تنسجم جمیلة رائعا، زخارف فهما مظهرا أعطت الخامة

                                                             
  .11ا ویلسون، الزخارف والرسوم االسالمیة، تر امال مریود، دار قابس للطباعة والتوزیع، د ط، د س، ص ایف  1
  .12نفسه، المرجعایفا ویلسون،   2
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 الفنان كان الفنانون من غیرها أو اآلثار المعماریة على سواء اإلسالمي الفن سمات ومن

ً  یبتكر عندما المسلم  الزخارف سطحها یطغى فإنه طائر أو حیوان شكل على تحفة أو ااناء

 في الظاهرة هذه وتتجلى ،له نظیر ال سحرا فتكسبها الطبیعي شكلها جهة من تغیر التي

 أولها من تغطیهاف الجدران هذه تمأل الزخارف، فوغیرها المآذنو  سالماإل مساجد من كثیر

 .خرهاآل

 أشكال في وصیانتها الهندسیة الخطوط استعمال في نیراعو  المسلمون أن نرى هنا ومن

 هذه زینت وقد المتداخلة والدوائر النجمیة واألشكال المختلفة المضلعات فظهرت رائعة، فنیة

 الهندسیة ةالزخرف هذه فجاءت السوق، وزخرفة نحاسیة خشبیة بتحف المباني الزخرفة

 .إسالمیة فنیة هندسیة قوالب في األشكال ومتنوع ومتمیز عجیب هندسي فن بإخراج

 :الزخارف النباتیة

 یمثل الذي الزخرفي العنصر ذلك یظهر شجار،األ ألوراق الملوخیة منها النباتیة الزخارف" 

 حضارة نشأ في عنصر الطبیعة، وهو عن المحور یرسمها ،ياللولب بشكلها األشجار أوراق

 ااستمرار  واألكثر انتشارا األكثر السلفي روحيال الشكل في األساس أصبح ثم القدیمة مصر

  1".المختلفة العالم حضارات في

 الزخارف من الزخرفة ب، وهذهللعر  نسبة األوربیین یسمیها كما رائكاأل أو النباتیة الزخرفة و

 . األوربي الفن في مباشرا تأثیرا وأثرت سالمياإل الفن بها انفرد التي

                                                             
، ص 1988، 1، المكتب االسالمي، بیروت، دمشق، ط2صالح احمد الشامي في الظاهرة الجمالیة في االسالم، ج  1

233.  
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 زخرفة من عدیدة نماذج رسوماته ففي نشيفدا لیوناردو المشهور اإلیطالي الفنان یتضح كما

 .اهتماما أكثر إیران وكانت وأوراق وزهور نباتیة سیقان من النباتیة

 : والحیوانیة اآلدمیة الزخارف

 هذه یستخدم لكنه مقصودا، عیب عنها ولم األرواح بتصور یهتم لم المسلم الفنان نإ"

 والطیور األقواس زخرفة أشكاال یركب كان الفنیة، قیمته لها بحثه زخرفة ووحدات العناصر

 .ألدميا الوجه ذات

 تنوعت ثم متماثلة األمر أول بدأت التماثل، فقد مرحلة تخطي تحاول والزخرفة اإلسالمیة* 

 أو متجاورین الواضح والرنین الخافت الهمس بین صوتي تبادل تشابكت، ثم فردةنم وبدأت

 في التدریب بقصد والتعدد التنوع في المسلم الفنان قال وقد التجرید من بحر في متقابلین

 اإلسالمیة الزخرفة جمودها، وستظل عند األشكال خرجت وبهذا المتأمل ینقل مما األشكال

 .الكون لخالق نسینا

القائمة  العالقة في تكمن بل ،ياللولب النباتي وشكلها رسومها في براعة اإلبداعي الفن ولیس

 . )والحیوانیة النباتیة الهندسة ،الزخرفة( الوجدان بین

 الهندسي، وانسیاقها تكاملها والمتنوعة في المتكررة بجوانب اإلسالمیة الزخرفة تمیزت وقد *

 لیصبح للجزء ذهني تجرید هو األشیاء لعالم الریاضیة والنظرة الهندسیة الفني، الخطوط

 1 "كلیا

                                                             
  . 234ص مرجع سابق، ،أحمد الشامي، في الظاهرة الجمالیة في اإلسالمصالح  1
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 فن یلتقي وبهذا نهایةالال األشكال لتكوین المتناهیة الهندسیة الوجدان أمكن ولهذا" 

 له قال وتهتم لما المطلق عن التعبیر عن االنطالق مجال في التجریدي الفن مع اإلیروبیك

 بأن یجمع زخرفة مفهوم عن نمطیا أرابیا یكون أن یتطلع العربي الفن أن جارودي، روجیه

 .1"والوزن التجرید بین واحد

  : فن العمارة

 شخصیتها لها نهابأ عام بشكل سالمیةالعمارة اإل اتصفت فقد سالمياإل الفن في العمارة"

 عناصره وزخارفه خالل من أو الجمالي التصمیم خالل من كان سواء الممیز وطابعها

 :هي اإلسالمیة العمارة في المباني تنوعت وقد المتمیزة

 والمحاریب المنابر فیها فظهرت المساجد عمارة تطور ثم بسیطا بناؤه ابتدأ : المسجد -1 

 تقوم المدینة وسط یقوم  المساجد بناء في رئیسیة بدرجة اإلسالمیة العمارة فن ركز المآذن،

  اإلسالم في التوحید لمنطقة المكاني المظهر هو فالمسجد وبهذا والعبادة، الصلوات فیه

  المسد، القبلیة،المنبر،المحراب،حصن القبة، المؤذنة، ( المسجد في المعماریة العناصر ومن

 على جمالیة معماریة كصمیمات للمساجد المعماریة والعناصر الفنیة األسالیب وتمیزت

  النوافذ، األقواس، االسالمیة، العمارة في استخدمت التي الفنیة العناصر ومن ،2"الجدران

 من وغیرها، الخشب على محفورة أو المنحوت، الحجر أو الجبس، من تكون وقد

 .الفنیة انها تصمیم من  وغیرها  الخشب على محفورة أو فنیة، تصمیمات

                                                             
   123مصطفى عبده، مدخل إلى فلسفة المجال، محاور تحلیلیة ونقدیة، النشر والتوزیع، بدون طبعة د سنة، ص  1
  25، ص 2008عبد الوھاب المیسري، إشكالیة التحیز في الفن والعمارة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع د ط،  2
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 تسمیتها عهود وطرز، جاءت مدارس اإلسالمیة العمارة مثل" :سالمیةاإل العمارة مدارس-2

 وهذه العمران بها ازدهرت التي الفترة مثلوا الذین الخلفاء أو الحكم رض، أواأل إلى نسبة

 .المدارس

 بن الولید( األموي المسجد مثال مدینة وعمارة دینیة مدرسة إلى وتنقسم :األمویة المدرسة 

  العمارات، من وغیرها الملك، عبد

  .ورالمنص ،بغداد العباسیة دنالم أهم من :العراقیة المدرسة 

.... وقصر مدارسنا مدرسة" الدین سیف الشیخ ضریح أمثلتها أهم من :المدرسة الفارسیة

  .إیران في وجمیعه

 السلطان بیبرس، ومدرسة الظاهر السلطان مسجد األمثلة أهم من: السلوكیة المدرسة

 .حسن

  .وضریح شیرشل، تاج محل ضریح أمثلتها من: الهندیة المدرسة

 تأثرت فتحتها التي والبالد بها احتكت التي الحضارات اإلسالمیة العمارة تأثرت* 

 في الوحدة تلحظ التأثیرات هذه واإلیرانیة، ورغم والساسانیة والعقالنیة باألسالیب البیزنطیة

 األساسي المنبع لوحدة لذلك یرجع المواقع وبعد مراكز تعدد من الرغم اإلسالمي على الفن

 1. "اإلسالمیة للحضارة الفكري

 هاعلی وأضافت علیها أبقت إذ الجدیدة الثقافات من حضاري بذكاء المسلمون تعامل وقد" 

 خالل" من الصحیحة ةالوجه ووجهتها بها سمت بل الجدیدة الثقافات تلك طمس تحاول ولم
                                                             

  .30، صسابق انظر عبد الوهاب المیسري، اشكالیة التحیز في الفن والعمارة، مرجع  1
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 حضاري تكتل ألي الحضاري المحتوى تعكس والعمارة وحید هدف إلى تتجه قویة أرضیة

  األضرحة احتلت فمثال  تاریخها، الشعوب فیه تسجل مفتوح كتاب هو حضاریة قوة والعمارة

 مبنى عن عبارة وهي محل تاج في یتضح كما الهندیة، االسالمیة العمارة في األول المقام

 العلم هذا الرحیم من فأخبرهم  كبیرة، حدیقة مقدمته وفي عالیة ومهارات عالیة بقیة مغطى

  . الهندیة اإلسالمیة العمارة درةق یوضح ألنه

 والعمارة المنزوي التاریخ أنباء عن الكاشف التاریخ، ألنه أنباء صدقأ والفن فن العمارةف

 له اإلنسان أن الكائنات، إال سائر دون اإلنسان اهللا اختص إنسانیة صیةاخ واإلبداع ابداع

 فن أي جمال العمارةف الزمان مع یسیر إلبداع متناسبة ذاكرة خالل من متطور إبداعي عقل

بداع ٕ  عقله خالل من عمران، من ما استحدثته بفضل حضارته اإلنسان بین بالعمارة وا

 العلم على واعتمادها باإلبداع واالبتكار اإلنسانیة الحیاة خدمة في الفن فتحول) اإلبداعي

 .النفعیة القیمة مع الجمالیة القیم تحقیق فالفن هو.... 

 وحاضرة إسالمیة حضارة لبناء التدوین وخدمة اإلنسان خدمة في كان اإلسالمي الفنف

 لبناء إبداعي فنلیبني  الجمالیة والصور القرآن في اإلبداعیة اإلرشادات استرشادا جمالیة،

 اإلرشادات هذه استیعاب الفنان وعلى ،1"القرآنیة السور خالل من جمالیة فنیة حضارة

 العمارة في ما أفضل ولعل  إسالمیة، جمالیة فنیة حضارة لبناء إبداعي فن لبعث الجمالیة

 اإلسالم لروح المعماري، الواقع في یتمثل ألنه خرفة،الز  فن ما هندسة عن فضال اإلسالمیة

                                                             
  26عبد الوھاب المیسري، إشكالیة التحیز في الفن و العمارة، مرجع سابق، ص   1
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 هاتین من تتغیر لم والجمیالت الخرفان أن على والوجود الحیاة لتكون اإلیمانیة نظرته في

 .وغیرها والمدارس المساجد في اإلسالمي المعیار في التناسق بساطةب استمرت فقد المیزتین

  :حتالن فن

سالمي، اهتماما اإل الفن في ومكانته النحت موضوع في والدارسون، الباحثون اهتم لقد  

 .والشعوب األمم خرى عنداأل بالفنون مقارنة أصوله عن البحث إلى دفعهم افیم

ّ إ  أن الكتل، إال مع وتتعامل مجددة أنها العمارة أن رغم العمارة فن عن یختلف النحت فن ن

 التقسیم مع یتعامل فهو النحت فن أما اإلنسان، الستعمال صالحة، تكون أن شروطها أحد

 .النحت فن مع جدا یقترب العمارة فن فإن مباشرا، ولهذا تعامال

 اون النحو فئتین رئیسیتین، المثالیین المثالیون إلى وینقسم بسببین، التماثیل صانع والفنان 

 الصلبة الخامات مباشرة في تمثیلها تنتج التي هي الفتنة األولى ،والمثالیین البناؤون

 بین القدماء، وما المصریین عند القدیمة الحضارات في السائد النوع هذا وكان االحجار

 الطریقة في هذه عن"  انجلوا" مایكل عبر الحضارات، وقد من وغیرها .... النهرین،

 أتأمل نالي وأ یتراءى الكامل قولالمص النهائي للتمثال الشكل نأ" بقوله التماثیل صناعة

 وتغطیه فیه تم التي الخارجیة القشرة نزع في تنحصر مهمتي أن وأحس الخام الرخام قطعة

 "1عماقهأ في الكامن الجمال الستخراج الحجر في أحفر فأنا

                                                             
 ،1ط القاهرة، اللبنانیة، المصریة دار النهریین، بین ما وبالد القدیمة مصر في النحت فن في عكاشة، فروت :انظر  1

  35ص ،1953
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 قطعة حدود داخل الشكل بدایة في اموقف ونحتا كامال اتخطیط تتطلب التماثیل فصناعة

 في الثانیة القصة أما" مقروءة، بارزة شعر خصلة أو ممدودة ید إضافة هناك الحجر، فلیس

 شبه ما أو البالستیك أو الصلصال مثل فخامة تمثیلها تقوم التي. ...نالبنائی فئة المثالیین

 أن للفنان طریقة وهي جزء بعد جزء مباشرة، الجبس من تواصلهم یبنون الیوم يف وهناك

 الحذف الوقت فرصة نفس في له وتتیح بنائه النهائیة للتمثال، أثناء الخامة یستخدم

 .واإلضافة

 كاملنحت  بها یتمتع ال التشكیل حریة فيب المنبسطة، یتمتع السطوح على النحت أما 

 عن تماما المنفصلة العناصر تشكیل المثال على قدرة في الحریة هذه التجسیم، وتتركز

 على یعتمد إذ الزیتي، التصویر فن من جدا یعتري الزوایا هذه من البعض، وهو بعضها

 اللؤلؤ كبدیل الظالل درجات في اختالفات من یحققه وما والنور الظل ویستخدم الرسم

  .الرسم في والتحلیل للتلوین

 العناصر تتخذ ،البروز شدید المنبسطة، نحتالسطوح  على النحت من أنواع ثالثة انوعند

 البارز، الذي النحت ، وعندناللعناصر التقسیم الكامل من تقترب داكت شبكة والمشكالت

 بطریقة مندرجة، بما عنه ترتفع السطح، ولكنه على رسما كانت لو كما األشكال فیه تبدوا

 األشكال الخلفي وراء السطح یبدوا الغائر وفیه النحت اخیر وأ واحدة بوصة عن یزید ال

 1"العناصر تلك إلیه تصل مستوى أعلى یساوي أو یزید وقد مرتفعا والعناصر

                                                             
، سنة 1القاهرة، الطبعة في الفن والنحت في مصر القدیمة وبالد ما بین النهرین دار مصر للطباعة عكاشة، روتف  1
  36ص 1953،
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 تصویر تحریم لقضیة یتعرض أن بدال اإلسالم في الشكلیة الفنون من وغیره النحت فن نإ"

 .1"خاص بوجه التماثیل ونحت عموما األحیاء

نما إطالقه على النحت نفي ف التصویر اإلسالم یحارب لم كما ٕ  كان ما منه حارب وا

 عن هيالن في صریحه لذلك األولى، یتهوثن إلى للمسلم الفتا أو تهعباد عن عبدللمت صارخا

 على العبادة بغرض التماثیل صنع تحریم حول تدور أقوال فثمة العبادة، في ینحت ما اتخاذ

 ملعون وهي لذاتها التماثیل صناعة تحریم في صریحة بأنها آلیات بعضهم تأویل من الرغم

 النحت على منصب التحریم أن الواضح ومن لنفسه منحوتا تمثاال یصنع الذي اإلنسان

 تصویر أولها بشریط مشروط التحریم كان، نسق أي على اإللهیة القوى یصور الذي

  .مباح فهو ذلك عاد أما عباءتها وثانیهما ،لآللهة

 نظرة أنها فیها یقال أن یمكن ما أقل المصورون نظرة هؤالء إلى نظر اإلسالمي فالمجتمع" 

 مقدمتهم أن الخطاطین، مع أهمیة في علیهم قدم ألعمالهم، وقد تقدیر وعدم اكتراث، دعم

 فیما لفنهم الجحود هؤالء شعر المصورون، وقد مقدرة إلى حال بأي تسمحوا ال الفنیة

 بالعناصر بالعمارة وزخرفتها االرتباط فإن اإلسالمیة الفنون المجسم في التشكیل یحصى

 سلوباأل البدیل هو كان ها تلوین النباتیة البارزة، تم الهندسیة النباتیة المحورة، والعناصر

  .2"البارز النحت في الملحمي

 حول القائم النقاش في التاریخ طوال آیات ثالث استعملت اإلسالم في التصویر مسألة نإ

  :التصویر من اإلسالم موقف
                                                             

  36عكاشة، في فن النحت ومصر القدیمة وبالد ما بین النھرین، مرجع سابق، ص  فروت  1
  150، ص1998سامي خشبة، مكتبة األسرة مصر، بدون طبعة، سنة : ھیربرت رید، معنى الفن، ترجمة  2
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هاالری ولسلیمان«: تعالىقال    ّ ٌ  ح غدو ٌ  حهااورو شهر ّ  عین له ، وأسلناشهر  ومن طر،الق

 ّ عیر،  من نذقه أمرنا عن ممنه غیز  ربه، ومن بإذن یدیه بین یعمل من الجن ّ عذاب الس

 داود آل اعملوا اتیراس وروقد الجوابك وتماثیل وجفانٍ محاریب  من شاءی ما له یعملون

 11/12 اآلیة  ،سبأ سورة1" .الشكور عبادي من شكرا، وقلیال

 قد نيأ اسرائیل بني إلى واإلنجیل، ورسوال التوراةو  والحكمة الكتاب ویعلمه:" وقال أیضا

ٍ بآ جئتكم ُ أخل أنيربكم،  من یة بإذن  طیرا فیكون فیه أنفخ ،كهیئة الطیر الطین من لكم ق

حیي اهللا، وُأبرئُ  َ وُا ْ  بإذن الموتى اَألكمه واألبرص ّ  وما تأكلون بما أهللا، وُأنبئكم َ تد  في خرون

ّ بیوتِ  ّ  كنتم نإ كملّ  آلیةً  ذلك في كم، إن َ م  .48 اآلیة عمران آل سورة  2 "ؤمنین

ُ  ماإنّ  آمنوا ذینالّ  هاأیّ  ای" ُ  الخمر ُ  والمیسر ٌ واألنصابُ واألزالم ، الشیطانِ  عمل من رجس

 ُ َ  كملعلّ  فاجتنبوه  .... 90 سورة المائدة اآلیة 3  "تفلحون

 أخرى آیات في عنها عبر أنه حین في نصاب،األ بلفظ التماثیل عن اآلیات هذه عبرت لقد

 . األصنام بلفظ

 كانت الواقع تمثل الطرائق التي وكل والرسم التشكیل فنون نالحظ اآلیات هذه خالل ومن

 أشیاء مقدس إلى بسهولة تتحول أفقیة أشیاء الصور تمثل أو التماثیل ألن لسببین، محرمة

 المبدع مع تتداخل یحیا أن یمكن لشيء تمثیل كل السوي، وألن الطریق عن المؤمنین یبعد

الفقهاء  أفهمه األحادیث من فهم قد المسلم الفنان أن نجد هنا ومن ".اهللا هو الوحید الحقیقي

                                                             
  11/12سورة سبأ، اآلیة   1
  48سورة آل عمران، اآلیة  2
  90سورة المائدة، اآلیة   3
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 أو اإلنسان تصویر في كان سواء تعالى اهللا خلق مضاهاة دعم في الدیني بالنص ملتزما

ّ  إن اإلسالم قالوا الذین حكامأ مع متوافقة اإلسالمي تصویر في  رأیهم بنوا التصویر حرم

  .الطبیعة محاكاة ومن رسم األشخاص من الفن هذا خلو على

 یصنع لم اإلسالمي  الدین بأن  اإلسالم، عن والدفاع الحمیة باب من البعض یقول ربما 

 في تنفیذه وتزدهر ظهر قد بالخصوص والرسم التصویر فن أن نجد لكننا الفني، التصویر

 تطبیق یتعدى ال بالدین الناس إیمان أصبح حین وضعفها اإلسالمیة الدولة تمزق فترة

 وعاظ المنابر شیوخ لهم ویقدم یفعله ما على اقتصر عمله ألن فقط الطقوس الشعائر

 المعیشة أمور في ببعض عالقاتهم على مقتصرة وفتاوى ومواعظ، تفسیر من السالطین

 الفن في ومكانته التصویر موضوع في والدارسین الباحثون اهتم لذلك والعملیة،

  وخصائصه ومصادره أصوله عن البحث إلى عهمدف وفنیا عملیا اهتماما  ،1"اإلسالمي

 عندما وخصوصا والمسلمین العرب غیر من والشعوب األمم عن األخرى بالفنون مقارنته

  القرن من ابتداء  المتأخرةاإلسالمیة  العصور في عظمته أوج -التصویري الفن هذا وصل

  المسلم الفنان ذوق یعكس ممیز طابع ذو هفإن أصبح ثحی میالدي، عشر الثالث

  المتأخرة  اإلسالمیة العصور في عظمته أوج -التصویر -هذا وصل عندما وخصوصا

 الفنان ذوق یعكس ممیز طابع ذا فإن أصبح حین المیالدي، عشر الثالث القرن من ابتداء

بداعه الفنیة، قدرته ویصور المسلم ٕ   الباحثین، بین وجدل اختالف موضع كان أنه إال وا

                                                             
وسعید الحنصالي، كیف نفكر في الفن االسالمي، دار األلبان للنشر، باریس، الطبعة األولى، سنة عبد الجلیل ناظم    1

  29، ص 1996
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ذا وشجعه، له حل قد اإلسالم أن معتقد خروآ التصویر حرم اإلسالم أن قال من فهناك ٕ  وا

ذا وشجعه، حلله قد اإلسالم موقف إلى النظرة أن فرأینا غیرها إلى اآلراء هذه تجاوزنا ٕ  وا

 فن وتحریم تحلیل من سالماإل موقف الى النظرة نأ لرأینا غیرها إلى اآلراء هذه تجاوزنا

 البعض عند نرى كما الدیني، باإلحساس ولىاأل بالدرجة متأثرة متباینة تزال ال التصویر

  التصویر، یحرم مثال الشافعي المذهب " وشمولیة، واقعیة أكثر تبدوا  الفقهاء، من اآلخر

 مشاركة على تدل فإنها ذلك عدا وما شبهها وما د،والوسائ السجاد باألقدام مائدتي على إال

  میزة لها لیست التي األشیاء وبعض والجبال األشجار ولكن المخلوقات تصویر في اهللا

 من الرغم خاص، وعلى بطابع بلد كل وتتمیز المذهب هذا عرف في محرمة غیر الحیاة

الجداري،  التصویر فن أن األموي، ال العصر في المخطوطات مدرسة التصویر قیام دعم

 .رالعص هذا في ازدهر

 المؤرخون ذكره مما الرغم على نادرة میالدي عشر الثاني القرن قبل المخطوطات صور نإ

 كل تتمیز مدارس إلى المخطوطات رسم تاریخ وینقسم التاسع القرن في مصورة كتب عن

 .1"خاص بأسلوب مدرسة

االیقاعي،  والتكوین الرسم في بالسلطة المدرسة هذه صورة بغداد، تمتاز مدرسة نأخذ مثال"

 وكل وكتب خطوط من علیه وتشمل عموما العناصر توزیع الحساسیة في على یعتمد الذي

 كتاب من مخطوط 2"العصر، هذا أنجزت في التي المخطوطات من وغیرها وألوان أمس

 الموضوعات عن التعبیر صادقة حیوان، صور م، به1239 عام حوالي ودمنة كلیلة
                                                             

  29، ص 1996والتوزیع، عمان، األردن، الطبعة األولى، سنة بلقیس محمد ھادي، دراسات في الفن اإلسالمي، دار دجلة للنشر   1
  15، ص2010بلقیس محمد ھادي، دراسات في الفن اإلسالمي، دار دجلة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى،  2
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 على یتسم الذي الرسم والتلوین دقة في المدارس التي تطورت من مبسط، وغیرها بأسلوب

  .الفني الذوق

 لحظناه ما وهذا واضحة وخصوصیة شكال واتخذ اإلسالمي الفن في التصویر تطور فقد"

 رسمه في المسلم الفنان اهتم والمكتوب، ولقد المحكي منها القصص تصویر خالل من

 عنه والتعبیر الثالث البعد تصویر عدم على درج خلقه، وقد في اهللا متاهات بعدم وتطویره

 في اهللا تعالى، بالفنان بقدرة مرتبط المضمون وهذا ،لألشیاء الروحي المضمون یعني ألنه

 فهو التعبیر في واحدة طریقة أو أسلوب عند الفنیة ابداعاته تقتصر ال اإلسالمي العصر

  .1"ابداعیا یرتقي دائما

 الخامات حیث من سواء وممیزات خصائص اإلسالمي التصویر فن یتمیز: فن التصویر"

 الفن مثالیة اإلسالمي التصویر في التصویر، ویتحقق یؤدیها التي الطریقة في أو المستعملة

 والحیوانیة اآلدمیة األشكال في مضیئة أو ألوان ذات زخرفةمال الصور في كاملة اإلسالمي

 في كثیرة مجاالته اإلسالمي التصویر فإنالتشكیلي،  الجمالي التعبیر مجال في ترسم

 جمیع وفي اءسفسیوالف والخوف والحجر الصور على الصور نفذت حیث االستعمال

 ....)الخامات

 ّ  الجداري، وتصویر التصویر ،2"التصویر من نوعین المسلم الفنان مارس فعر

 عن عبارة وهو المعماریة الزخارف وثیقا اتصاال الجداري المخطوطات، ویتصل التصویر

                                                             
  15، مرجع سابق، ص بلقیس محمد ھادي، دراسات في الفن اإلسالمي  1
  255صالح األلفي، تاریخ الفن اإلسالمي، مرجع سبق ذكره، ص   2
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 عادة على الزخارف اقتصرت ولقد ،"1الجدران على ترسم یةئالما باأللوان تصویر

 أو الملوك تجمید سالم، مثلاإل قبل األوسط الشرق بالد في عرفت التي الموضوعات

  .الخ ...والطرب الصید مناظر

 على دلیل أي اآلن على یعثر ولم والطیور النباتیة األشكال زخارف استخدمت كما 

 الجداریة الصور أقدم ومن .األموي العصر في الجداري، للتصویر الفن العرب ممارسة

  حوالي أنشأ الذي الشام بادئة حوراني قیصر جدران تزین التي الصور اإلسالمیة الباقیة"

 فاتحة بصور األموي بدمشق المسجد جدران وزینت إسالمي سوري عربي طابع م ذات712

 والمسطحات والكتل المساحات بین التوازن إلحداث تشكیلي خطي تنظیم الى لیصل وداكنة

 عن عبارة وهو المخطوطات بتصویر عرف التصویر من اآلخر النوع أما. األفقیة الرأسیة

 .2"الملونة التوضیحیة الصور ببعض والعلمیة التاریخیة والكتب المخطوطات تزیین

 التوضیحیة هذه الصور رسم في سالمیةاإل البالد جمیع في المسلمون الفنانون برع ولقد

  .الملونة

  

  

   

  

                                                             
  .255ص السابق، مرجعتاریخ الفن اإلسالمي، لفي، األ صالح  1
  256المرجع نفسھ، ص  2
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   والموسیقى الغناء :الرابع ثالمبح

غریقیة و مثل الحضارة اإل ابقة،متداد طبیعي لفنون الحضارات السسالمي اإن الفن اإل

ما من جوانب عدة و لقد أخذ عنهم  بهمالحضارة البیزنطیة و الحضارة المصریة التي تأثر 

معه أو نقده، ثم قدم افكاره  یتفق عنه بأسلوب عقلي متبصر و حلل ما أخذ عنهم ما یتفق

بصورة ذكیة واضحة، و قد  سالميذلك و عبرت عن الفكر العربي اإلد التي تحددت بع

واضحا أقبل المسلمون على الفنون و شغفوا بها، و قدموا أعماال عظیمة، و قد ظهر ذلك 

في فن الخطابة و فن الشعر و فن النثر و فن الخط العربي و فن الموسیقى و قد اتصفت 

  .سالمیةبالعقیدة اإلثرهم وضح مدى تأهذه الفنون بتحلیها بآداب اإلسالم و هذا ی

التي نشأت عنه الحضارة فاهللا هو الواحد  وهي المتمیزةسالمي الوحدانیة الفن اإل نجد في"و

یحده ال  والمجرد الذيالقدرة  والمطلق فيفي القدم  وهو المطلق شيءالذي لیس كمثله 

  1."ومكانزمان 

ولكنه  التحریم لمجرد فقط التحریم من یقصد ال الفنون بعض من الشرعي وقفمال وكان

 الدین رجال كان ذاتها، لقد الجمالیة الظاهرة إلى ینظر ذاته وال الموضوع إلى ینظر كان

الدین،  أصول عن یصدر الذي األساس هو الشعر یجعلوا أن أرادوا لهذا، حیث موقف

 .علیه یوافق الشعر یؤكد به یقومون ما مهفل الثقافیة، االجتماعیة حیاتهم في وذلك

                                                             
  120ص ،2008 مصر، ،والنشر، االسكندریة للطبع الوفاء دار العصور، عبر الموسیقى فن جمالیات محجوب، هالة   1
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 أنها التلقائیة، كما و البساطة هو اإلسالمي العصر في الموسیقى فن به تمیزا م أهم أما 

 بوضوح هذا وهدوءه، وظهر هورزانت الدیني والتزامه المسلم خالقأ عن تعبر أن استطاعت

 كان ولقد" وبتراثهم بهم ارتبطت التي الموسیقیة اآلالت استخدامه خالل من تطرف بال

 خط كبیر لها كان التي الموضوعات أهم من Heaningor Audition السماح موضوع

 من قوة والسماح الحالي عصرنا وننف لإلسالم األولى البدایات ومنذ والجدل المناقشة من

  .لهافع عوالسما السمع إلى المنسوب هو األصوات السمعي تدرك شأنها أن

 والفنون الجمالیة الفنون قضیة القضیة، هذه من الفقهاء موقف إلى نشیر أن لنا یمكن قد و

 .الفنون لهذه التحریم صف إلى إنجازها قد الفقهاء من فكثیرا الشكلیة،

 غلبت ما سرعان منها الموسیقیة الغنائیة وبخاصة الحضاري تاریخنا في الفنون، هذه نإ" 

 فنون األمراء بعض استخدم ولقد....والفسوق واالنحراف والتنحي وننالمج علل علیها

  1"والسلطان السلطة إلى والتطلع المعارضة عن األمة قدرات یشل سالحا االنحالل

  الموسیقیة األشكال ظهرت والتدرج والرقص، بالغناء نشأتها منذ الموسیقى ارتبطت وقد 

 نبرة خالل من نالحظ فنحن البشري، الصوت إلى تعود الموسیقى نشأة ولعل المعروفة،

 الحزن حالة في اإلنسان بصوت المختلفة، االنفعالیة اإلنسان حاالت القائمة الفروق المتكلم

 حالة في عنه یختلف الهزیمة حالة في وصوته والسرور، الفرح حالة في عنه یختلف

 المشاعر ترجمة وهدفها للعاطفة المثلى اللغة هي الموسیقى تقدمه ما فإن والفوز، االنتصار

                                                             
 120ص ،مرجع سابقالعصور،  عبر الموسیقى فن محجوب، جمالیات هالة 1
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 أعماق عن التعبیر هي الموسیقى وظیفة نفإ وباختصار  النفس، وحاالت القلب وتحركات

 واللهو والطرب الغناء ومجالس الموسیقى كانت لذا ،لإلنسان والوجدانیة العاطفیة الحیاة

 ُ ذا " والخاصة، العامة بین منتشرة كانت جونوالم ٕ  جمیل صوت جوهره في الغناء كان وا

 فطرة باعتباره الغناء لهذا اإلسالمي الفكر عرض فلقد مجاال، تزید مختلفة ألحان تصاحبه

 الطیور في خلقها اهللا أبداه التي اإللهیة الخلقة اإلنسانیة الصیغة بها تحاكي إنسانیة

 له كانت اإلسالم أن إال العندلیب البلبل حنجرة من الصادر الجمیل بالصوت واألشجار،

 .الثنائي هذا اعتبر من فهناك والتحریم اإلباحة بین والموسیقى الغناء اتجاه مختلفة نظرة

 الحسن المسموع الذاكرة أو الفهم أو الطاعة أو واالنقیاد اإلدراك به ویراد السماع یطلق

 .المساء إلى المنسوب وهو المساعي الغناء أو الجمیل

  حالل؟ مأ حرام الموسیقى هل الدائم بالسؤال صةوالخا سالماإل في المحیرة المسائل ومن

 البدایة نعلم ال ونحن الموضوع هذا في یجادلون طویلة قرونا والمشرعین الفقهاء ظل لقد 

 ".1المشكلة هذه لظهور األولى

 تحدث التي اآلیات بعض الكریم القرآن في فمثال الشریفة واألحادیث القرآن إلى نرجع لذلك

 مشیك في وأقصد" الرحیم الرحمان اهللا بسم بعد بحثنا في كدلیل تأخذها الموسیقى عن

ّ إ صوتك من غضضواُ   ،لقمان سورة...الكریم القرآن/1" الحمیر وتلصّ  األصوات أنكر ن

 192 اآلیة

                                                             
  121ص ،سابقالعصور، مرجع  عبر الموسیقى فن محجوب، جمالیات هالة  1
  19، اآلیة سورة لقمان  2
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 وشبهها الكراهیة غایة في الصوت رفع ألن الحسن الصوت استدراج إلى تشیر اآلیة وهذه

 خفیض الرجل یكون أن یشبهه كان وسلم علیه اهللا صلى والرسول الحیوانات بصوت

 .الصوت جوهر یكون أن للصوت، ویكره

 خبر أو قول كل في فیه یقصد وهو الشریف الحدیث وهو الثاني األصل إلى انتقلنا إذا أما

 خیرنا المهري، ابن سلیمان حدثنا فقد المرتبة، في الكریم القرآن یلي وهو الرسول فم عن نقل

 علیه اهللا رسول أن عنه اهللا رضي هریرة أبي عن.... الملك عبد بن عمر حدثني وهب ابن

 "بجهره بالقرآن ینبغي الصوت حسن لنبي اهللا إذن ما" قال وسلم

 .صوته بحسن الفنون وأصحاب الشافعي عندو یعني  قوله وفي

 في كما الوجوب على الندب أو الرحمة له وتعرض والسباحة الحل الغناء في فاألصل

 فإنه األحكام هذه إلى اإلباحة من ینقله مما له یعرض ما بسبب اهللا سبیل في جاهدا القتال

 أفضلها التي العذبة المتألقة امنغواأل الجمیلة األصوات اإلنسان به یحاكي أداء نولحّ  ماكلّ 

 في الغناء حول اشتهر الذي خالف هناك جاء إال" 2المخلوقات بدیع في اإللهي الجمال

 اآلراء فاختال ورفض مؤید له كان والغناء اإلسالم، تاریخ امتداد على اإلسالمي الفكر

  الفتاوى عند البعض موقف غیر والدارسین الباحثین بین واألقوال األفكار تضاربتحیث 

 .الغناء ألوان كل وتعمیم المحرم الغناء حرمت أو المكروه الغناء  كرهت التي

                                                             
 15ص مرجع سبقه ذكره، ،االباحة والتحریم بین والموسیقى الغناء عمارة، محمد 2
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 وهو الحسن بالصوت القرآن تزین إذ  الدین، في به ینتفع الذي السماع- السماع من أنواع

 ومن وصحابته الرسول یفعله كان الذي النحو على الكریم بالقرآن اهللا إلى المتدربین الخاص

 صلى اهللا رسول فیه رفض الذي المباح السماع أما التابعین، ومتابعي المتابعین من ابتالهم

 في بالدف یضربن أن النساء بترخیص وذلك حیاتها، من للحرج رفعت لألمة وسلم علیه اهللا

 ابن فإن المبتدعة،  العبادة سماع هو و األخیر النوع أما- للحرج رفعت واألفراح األعراس

 العبادة في المذكورین ذلككو  الجاهلي نظیرة بتحریم القرآن قطع كما تحریمه یقطع تیمیة

 1" الى اهللا والتقرب

 والجلد اللفظ من الكثیر فیها ثأر قضیة هي الجمیلة والفنون اإلسالم حول نرى األخیر وفي

 الفنون في التحریم قضیة حول جدال اإلسالمي التراث أشهد والمسلم العربي العقل في

 كل ویعتبرون فالد عن الحالل بالنغم یقفون الفنیة األلوان تعدد من ستشهد بما اإلسالمیة

 كل أن فترى المسلم، عقل في خلل وهذا محركات الدف غیر واآلالت الموسیقیة األدوات

 یهزه والحركیة والزخرفة التشكیلة الفنون منها نوعیة جلد في شائكة كانت الفنون اإلسالمیة

شهاره والعروض واختاره العدو ٕ  .عالج له لیس المزاج فساد فهو وا

                                                             
  .60، ص محمد عمارة، الغناء والموسیقى بین اإلباحة والتحریم، مرجع سابق  1
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      :والجمالالفن  :ولأل االمبحث  

 ّ نساني بتقدیم اإل الوعيلإلفصاح عن حالة  )بارعة( ووسیلة بشریةنسانیة الفن رسالة إ إن

 عقلووعي عقل ظاهري،  وذلك ببراعةلتحقیق الروعة اإلبداعیة "الحل لإلیقاع الجمالي 

  .إبداعي وروعة عقلباطني 

ذلك ) الجمالي اإلیقاع(في اعتقادنا  یجدیه هوویدهشه و الفنان  ینبه أن ما وهنا نالحظ

فیستشعر الكامن من الكائن  كتشافال ةاألنساق الكونی منوالصادر یقاع المتولد فینا اإل

نسان مثلث ألن اإل ذلك .الروعة الجمالیة والمرئي والمسموع ألنغامنسان بالنغم المحسوس اإل

  :األبعاد یسیر عبر معابر ثالثة

حق یعقل البالحق، أي  ستقرئی، من خالل عقل الیةمالجعتقاد خاشع یصل حد التقوى بإ-1

  .ألنه كائن عقالني

رادة تستقطب الخلقیة من خالل إ االستقامةملتزم بحدود الحریة یصل حد  حراختیار -2

  .یر أي الكائن أخالقيالخ

بداع -3 ٕ جمال الالجمال، أي ب حساس یستقطبصل حد الروعة الجمالیة، من خالل إی رائعوا

  1".یحس به لكونه كائنا جمالیا

دراسة المیادین الفنیة وهي المصدر األول للنظریات الجمالیة یجدر بنا أن لى ننتقل إقبل أن 

 فائقةنوضح الترابط أو العالقة الموضوعیة بین الجمال والفن فإذا لم یكن الجمال معطیه 

ذا لم یكن أیضا یجاوز الحس ویسمو علیه الذي ، أي المعنىالحس ٕ محسوسة فهو  شيء، وا

                                                             
  8، ص1999 سنةالثانیة،  مدیوني، القاھرة، الطبعة ، مكتبةوتحلیلیة وتأصیلیةنقدیة  الجمال، محاورإلى فلسفة  عبده، مدخلمصطفى 1
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، وعلى هذا فإن هذه ع العقلصنوهو كذلك لیس من  ،ة أولیةلیس صورة خالص"أیضا 

 للحتمجاد أساس عام إییة تتفق كلها في أنها تتجه إلى المواقف المیتافیزیقیة والتصویریة العقل

ن نعرف أن القیم ی، والحقیقة أن الجمال قیمة وحه العامل الشخصيجمالي یحذف فیاإل

  1."واقع حینما تتصل بالتصدر في أصلها ولكنها تتجرد تتعین 

عن الجمال فحسب بل  یتضمن معنى إنساني عقلي هالجمیل مثال لیس جمیل ألن الشيءن إ

تفاعل بین  ترابط الأي ة العالقة الجدلیة هو نتیج الشيءالجمال الذي یحكم به على هذا إن 

من  یبدأ قخالّ لعمل إنساني أو بمعنى أخر یقوم الحكم الجمالي كنتیجة "، اإلنسان والطبیعة

ق یمیل في ، وهذا العمل الخالّ قنیة الفنان وأصول صناعته الفنیةطبیعي ویمر خالل تى طمع

، عة، والفن لیس تقلیدا للطبیمیدان الدراسة الجمالیة األساسیة، فالفن هو موضوعات الفن

مبحثا للفن ولیست هذه الفلسفة من نوع  فإن مبحث الجمال في نفس الوقت بهوعلى هذا 

الشيء الجمیل فیما وراء  ا غنیة تبحث عن أصولمیتافیزیق لیست أنها، أي تافیزیقیاالمی

ّ الطبیعة  الشيءر ، وكذلك أن تستمد معیاالشيء الجمیلكب معاییر ، والهي تحاول أن تر

تاب كما نفعل في األخالق تماما الجمیل من النشاط الفني نفسه أي من أثار الفنانین والكُ 

، ولهذا یجب قیة من أنماط السلوك التي نحیاهالحیاتنا األخالحینما نستخرج معاییر السلوك 

نستعرض سائر میادین النشاط الفني لكي نتعرف على هذه المعاییر والطریقة التي  علینا أن

المعاییر هي طریقة تصنیف  تتبعها في میدان الدراسات الجمالیة لكي تصل إلى تحدید هذه

ُ  األمر .الفنون الحضاري قد  زدهاراإلسلمین والسیما في عصور شك فیه أن المالذي ال ی
                                                             

محمد علي ابو ریان، فلسفة الجمال و نشأة الفنون الجمیلة، دار المعرفة الجامعیة، جامعة االسكندریة، د ط ، د س ،   1
  .166، 165ص ص 
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ة بعدید من المواقف ئیملتب السیرة واألدب والتاریخ ، وكُ قرءوهاو أقبلوا على الفنون وشغفوا بها 

إلى  النظروكان الخ ..رألعمال الفنیة من غناء ورقص وشعوتقدیر ا ستحساناالتي تتم عن 

التناسب إلى ، أي الجمال كان یستند ن ناحیة استفساراتها للحواس فحسبهذه الفنون م

ُ  الظاهري الشعر ، وذلك عدا لفنون التي تعارف علیها المسلمونحكم في جمیع مجاالت االم

لم یكن و  .ون جمیعابین هذه الفن األول، فالنص الشعري كان له عند المسلمین المقام والنثر

تمون المعروفة بل كانوا یه األوزانفي الشعر وخضوعه  عةنالص حكامأبعوا یقتنوقون لذالمت

ّ أ، وبمعنى هذا بالمضمون ّ ین إلى تذوق الجمال تستند إلى اإلرة المسلمنظ ن ي دراك الحس

دراك ذهني یكشف على جمال المضمون ومدى إل كانت تربط اللذة بما هو جمیل ب، بفحسب

  .1 "عذریته وأصالة تركیبه

  :العالقة بین الفن والجمال  

كلمتي الفن والجمال في أذهان الكثیر من الناس، ویهمنا أن لیختلف المعنى المرادف المداول 

أمام مدرس التربیة الفنیة والفنان، والمتذوق قد مة الجمال وموقعها بالنسبة للفن نوضح كل

خر ان مفهومین یبعد كل مفهوم على اآلیتبادل الفن والجمال بعض المعاني إال أنهما تتضمن

  .ر الذي یمكن لنا أن ندركهبالقد

 نه یحقق قیمة جمالیةأطالما ) فن(ن ممكن أن نطلق علیه كل إبداع تبدعه ید اإلنسا إن"

الجمیل وعلى هذا األساس یدخل الفن ضمن إطار الجمال جوهرها إرادة اإلنسان في تحقیق 

تعني -على أساس أنه شكل یظهر من خالل الجمال ومما سبق یتضح لنا أن كلمة الجمال 
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تعني -به ویحسه ویسر له ویبتهج تعني الكل الذي یدركه اإلنسان-هو أشمل من الفن ما

  1".الذي خلقه الخالق الفسیح الكون

 ً ً  ا وشكالً فالجمال هو الكمال الذي نحسه لون أو  ا عندما نرى زهرة أو شجرة أو جبالً ومضمون

 ً ً بحر ع أخر یكمل أحدهما في موضو غطي الوادي بینما الضیاء یناسب ی أو ضالالً  ا أو ثمرة

  ....الجمال هو الكمال ....خراآل

الصعید األخر نلتقي بالقبیح وهو المعنى المضاء للجمال هو مس مطلق یحتوي الفن على  

ّ إ .بین جنیاته، ویتخذه كأحد األدوات التي یظهر بها القبیح قد یكون مثیر للفنان للتعبیر  ن

  .الجمال سمهاخر آالذي ینتهي بالقبیح، أي شیئا الذي یقود اإلبداع ویتضمنه األمر 

ّ إ ...ن یكسب القبیح صفة لم تكن لهالف إن واسعة لرؤیة  أخرىالفن هنا أوجد مداخل  ن

 كشفلهو إال محاوالت إنسانیة یقوم بها الفنان ل ن الجمال الذي یحققه الفن ماإذلك -جمالال

یقاع ونسب وحده عن ٕ   .قوانین الجمال من توافق وا

 ّ  ندركه في صیاغة األلفاظ في األدب والشعر وندركه في عالقة الصوتالفن فهو الجمال  اأم

  ....وندركه في اللون والشكل والخط والمساحة والحجم في الفن التشكیليالنغم و 

هناك .مقصود ونتیجة الدرس والتحصیل والممارسة في المراسم والقاعاتجمال الجمال هو 

  .وبمیالده یولد الجمال المتعددة،تولد الصیغ الفنیة 

رته في تحویل القبیح والفن یلعب دورا هاما في توسیع الرقعة الجمالیة وذلك عن طریق قد

نه قد عرف عولیس كل من تحدث  الفن قد فهمه لیس كل من دخل إلى عالم... إلى الجمیل
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 وفه دفةألفكار صادقة لم یأتي من قبیل الص تعبیرنه إ، الفن لیس كلمات هنا وهناك نیهمعا

للحفاظ على ت جاء النظریاتهذه بهذا العالم الواسع، و  إلهامه أحادیث بفلسفة خاصة نتیجة

ُ قد  همعالي تألیفو تراث وتاریخ المجتمع والعمل الفني  حل في  رس الفنان جهوده كلهكَ ی

  .مشكالت

ٕ الفن والفلسفة الفنیة و  البعض بمنهجیة أكادیمیة إبداعیة، ولعل السبب في عدم فهم -ظهارهاا

دخول هذا العالم ألنهم ال  یستطیعواولم  .للفن هو عدم حصولهم على المعلومات الكافیة

سیقتصر الى  نهإأهمیة الفن ف ، وحتى المتذوق عندما ال یعرف ماصادقیملكون الحس ال

   .الصحیحین لبعض معضالت المجتمع اإلجابةو أالرأي 

" ّ عطاء المج إن ٕ ال إلى كل من هب الفن تراث وحضارة وتاریخ فال یجب تشویه هذه السورة وا

ن یدلي بآرائه ألنه قد یشوه الفن وسیشوه هذه الصورة بمفرد ال یعرف المعاني الوجدانیة أ ودبّ 

  1."وعندئذ تصبح العملیات الفنیة في فروع متشابكة غیر واضحة األهداف لرؤیة الحقیقة

َ انع قبل أن یكون صالفنان  إن" ال من فكرة ما لیحولها إلى شكل نه یضع الخیإرجل إلهام ف

من خالل النشاط الفني  كردستاننشاط إبداعي، فأننا بذلك إزاء صناعة فن جدید في  وذ

ْ  والمجتمع  ال ننسى صلته الكاملة على  بینه وبین القیمة األخالقیة، فضال عن ذلك كله أن

ّ  أنه نشاط إنساني بوصفه لغة خاصة تترجم عن صمیم حیاة اإلنسان في العالم، فنان ال إن

 إدراكیدركه الشخص العادي، فهو رجل  األشیاء ما ال هو شخص ذو مواهب كبیرة یدرك
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 قدر مابال یتكبر إال  اإلنسانالفني هو أن  لإلبداعن لنا أن القانون األسمى وعمل معا، وبیّ 

  1."یعمل  بل في صمیم العمل نفسه

ّ إ ّ  ال شكالفنون تلعب دورا  ن ا یدل على قیمته هذا الدور أنها فیه في المجتمع اإلنساني، ومم

ترقى باإلنسان عن المستوى الحیوان، فالحیوان ال یعرف الفنون وأهمیتها الروحیة ورغم أن 

هما أن الفنون  إال أننا یمكن أن نلخصه في عنصریینالكثیرین لألسف یهملوا هذا الدور 

توازنا بین المادة والعاطفة أي بین الحاجات الفیزیائیة قق السالمة النفسیة للبشر وتقیم تح

  .والحاجات المعنویة

 " ّ مظهر من  وأرهم اتجاه المجتمع والطبیعة الفنون وسیلة یعبر بها الفنانون بمشاع إن

نطباعه عما یراه حوله من خالل الفن سواء بلوحة جمیلة أو قطعة ایعطي فمظاهر الحیاة، 

ّ إ موسیقیة زائفة، و الغضب والسعادة الكاملة ویبرز أف عمل الفن یحرره من مشاعر الخو  ن

حدنا بكبت أذا قام إنان لحالة من االستقرار النفسي، مادیا للعیان، وبالتالي یقود ذلك الف

لمشاعره الكابت ستثمار ا "فروید"سمي  یة تأذیه، وقدبب له ذلك عقدة نفسمشاعره فقد یس

وطبق نظریته هذه على  "بالتسامي"من أجل أعمال فنیة عظیمة " بال وعي" عقدة نفسیة

تدعى بمدرسة  ، وغیره وقد أسس فروید وأتباعه مدرسة في النقد الحدیث"لیونارد دافنشي"

التحلیل النفسي وتقوم دعائم هذه المدرسة على تحلیل األدب على أسس نفسیة، وكان من 

الجانب المعنوي لإلنسان إلى وتنمي الفنون 2"أبرز ممثلیها بعد فروید الفرنسي جاك لكان

فتعمل بذلك ضد الجانب المادي له خاصة في هذا العالم الذي تحكمه المادة والمال، وهكذا 
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هم الفن بإقامة توازن بین المظاهر الروحیة والمادیة في الحیاة اإلنسانیة لمنع طغیان یسا

المال وتحكمه بالعقول والحب واإلنسانیة وغیرها عبر قراءة األدب والموسیقى وتأمل األبحاث 

الطعام والثروة والمعنى وغیره من  هالتفكیر للحظات في المال وتحصیل ، وتتوقف عنالفنیة

  .مادیاتال

" ّ ً الفنون أشیاء سام إن طبعا أن یعني  ا أو أكثر وهذا الیة ومن الالزم لنا جمیعا أن نمارس فن

بین إشباع  المساواةأدعوا نهمل حاجاتنا المادیة فال أحد یستطیع لألسف أن یفعل بل 

  .الروحیة عن طریق الفن باتناغر حاجاتنا المادیة بالعمل وبین إشباع 

لیس عد الفن واحدا من المجاالت التي یسیطر الجمال علیها ویظهر من خاللها ولكن الفن ی

ما ما لطبیعة ذلك العمل الفني الذي ربّ أوال یوجد الجمال فیه، هو الجمال، اذ قد یوجد الفن 

ّ كان تصویرا للقبح، أل فلم یأبه لمراعاة الجمال وقد ... يالفنان قد غلب علیه الجانب الفنّ  ن

  1."ستعمالهماافیما یكاد القارئ یالحظ فرقا في خلط الكثیر من الكتاب بین الكلمتین 

  ّ ً كُ  إن ُ تب تجد فیها غیر الحدیث عن الفن وكأنه هو  ولكنك ال لها ناعنوا" الجمال"ع ضا كثیرة و

عتبار الفن الوحید االفالسفة با هو ما ذهب إلیه بعض الجمال وأعتقد أن السبب في هذ

 حنقصر مصطل"  :حیث قال "لجهی" قاصر على الفن ومن هؤالء" العلم الجم"ن أللجمال و 

لبحثنا هو جمال الفن منظورا الیه  الحق الموضوع"یضا أوقال " لم الجمال عن الفن الجمیلع

الوثیقة بین الفن وبین نه ما من شك في الصلة وأ ل،أنه الحقیقة الوحیدة لفكرة الجماعلى 

  .همرة یدرك هذه الغایة وتارة وتقو الجمال ضمن غایة الفن تحقیق الجمال ولكنه تا
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الفسیحة ولكن ال یتخلى على مجاالته  ینمیادالال یشفي عن الفن كمیدان من  والجمال

  1."األخرى منها الطبیعة واإلنسان

لة بین الفن والجمال بحثنا عن الصّ  إذاضح الصلة بینهما فقال و أن ی "جون دیوي"وقد حاول 

أنه  إال، ستمتاعواال الجمال یشیر إلى اإلدراك، وأن اإلنتاجيوجدنا أن الفن یشیر إلى العمل 

 في بعض األحیان یشار إلى فصل الظاهرة الجمالیة من حیث هي تذوق واستمتاع كي ال

2".یكون الفن شيء مفروضا على المادیة الجمالیة
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الثبات في استخدام   إلى فتقاراالمها الخاطئة عن الفن ترجع إلى ن معظم مفاهیإوعلى هذا ف

على سوء استخدامنا لهما، فنحن  الإ نثبت نا الكلمتي الفن والجمال، بل ویمكننا أن نقول أنّ 

ً  كل ما نزعم دائما أنّ  جمیل وأن لیس بجمیل لیس  ا أو أن كلما هو فن هوهو جمیل یكون فن

ا تي تواجهنالقبح هو نقیض الفن، یمكن هذا التعریف للفن والجمال لكل المصاعب ال فنا وأن

بل ویلعب هذا الزعم لدى من یتمتعون بإحساس حاد باالنطباعات الجمالیة م الفن، یفي تقی

یكون الفن جماال ذلك  حینما ال بشكل عام یلعب دور الرقیب غیر الواعي في حاالت خاصة

  .لیس من الضروري أن یكون الفن جماال  ألنه

من  ةبكثیر من الضجیج فسواء نظرنا إلى المشكل أویمكن أن یقال على الدوام،  ن هذا الإ"

أو من ) في اعتبارنا ما كان الفن علیه في العصور الماضیة واضعین( التاریخیة اویةالز 

فأننا ) على نطاق العالم كله ناظرین إلى حالة الفن في جوهره الحالیة( الزاویة االجتماعیة

  .و غالبا ما یكون شيء ال جمال فیهنجد أن الفن كان أو ه

َ ال مناص لنا من أن نُ  أعلى واحد یعینه في صورة  لْ ثَ سلم أن الفن لیس بمجرد تعبیر عن م

نما هو ٕ الفنان أن یعیه أو یعبر عنه یستطیع مهما یكن  ،تعبیر عن أي مثل أعلى تشكیلیة وا

ال یوجد جمال ممتاز ال "فلقد كان واضحا حتى لألخالقیین في عصر النهضة أنه  .تشكیلیا

  .1"یتمتع في أبعاد الغرابة في أبعاد النسبیة

ومن خالل ما ذكرناه سابقا، نجد أن هناك صلة وثیقة بین الفن والجمال، بحیث أن الجمال 

المجالین، كل من هذین  دراسة اختالفات فيثمة أننا نجد أن  إالفلسفي في الفن، هو تفكیر 
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ث أن الدراسات حییختلفان في الدراسة بأنهما لهما صلة بین التعریف ولكنهما  بحیث

ها ال تقف عند حد كما أنّ  الفنیة،الجمالیة التي تتعدى حدود البحث في تصنیف األعمال 

هذه األعمال من ممیزات، وال تبحث في تحقیق نسبتها، أو تأصیلها  هب تسمت توضیح ما

  .تاریخیا، هذا من ناحیة أخرى، فلیس من اختصاصها أن تتدخل على عكس فلسفة الفن

فلسفة الجمال وفلسفة  نا نجد التداخل بینأنّ  وعلى الرغم من اختالفات السابقة الذكر، إالّ "

 ومن خاللها  .هااألعمال الفنیة ذات إلىإذن من یدرس الجمالیات بدون الرجوع الفن كغایة، 

لة هنا وثیقة بین مجالي الفن والجمال، وعلى یمكن تحدید المفهوم الصحیح للجمال، فالصّ 

شروط هذا األساس هناك ترابط وتشابك بین مفهوم الفن مفهوم والجمال، فحیث أن من أهم 

من نماذج  نموذجستمتاع بالفن هو أنقى ن االإف إذنة، یطیقتیسإقدرة  والفن أن یكون ذ

ّ إفن هو حلق األشكال الممتعة، فالالتجربة الجمالیة ومن ثمة یمكننا القول إذا كان   الجمال  ن

الشعور الذي تثیره هذه األشكال وهذا یعني أن الفن هو الجمال بالفعل، أما الجمال هو  وه

دراسة  الفن بالقوة، والفنان هو همزة وصل بین الفن والجمال، ولكن یجب علینا أن نالحظ أن

لى البحث في إ، بل البد أن تتعدى تقف عند دراسة الفنان فحسب الفن والجمال ال ینبغي أن

: في  العمل الفني ودوافعه حیث أن العمل الفني كما نعلم یقوم على عناصر ثالثةتأصیل 

  1 ."ة، الموضوع، التعبیرالماد
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  الفن واألخالق : ينبحث الثامال

  خالقي للفن؟ما هو التبریر األ

ن یبرر على أساس بداع الفن یجب أالطبع أولئك الذین یلحون على أن إنهم على حق بإ

  .النشاطات البشریة یجب أن تبرر أخالقیاأخالقي، فجمیع 

خیر في ذاته و ن من صالحیات الفیلسوف أن یطالب الفنان بإثبات أن ما یقوم به هو إما إ

ا وسیلة إلى الخیر، و أ ّ لى حالة من الفن خیر ألنه یعلو بنا إ" ن یجیبن من واجب الفنان أإم

الحس، و في هذا خالقي البلید الداعیة األأن یخطر ببال النشوة أفضل بكثیر مما یمكن 

ّ إ" وحده الكفایة،  ّ ، كل ما في األمر أالفنان على حق من الوجهة الفلسفیة ن الفلسفة لیست  ن

 ُ   .جیب بها الفنان، فلنحاول إذن أن نجیب بطریقة فلسفیةبهذه البساطة التي ی

ذلك وقبل خیر، اللى لة إو وسیذا كان الفن إما خیرا في ذاته أخالقي فیما إیحقق الداعیة األ

 َ لنحمله على ان شك، بل  أدنىال ألن لدینا خیر؟ ذا یعني بكلمة ما علینا أن نسأل جیبی

ّ یفكر، الحق إ " ثبت بصفة نهائیة تقریبا في كتابه قد أ G.Moor مور ستاذ جورجاالُ  ن

نعنیه ، فكلنا نعرف جیدا ما عا بكلمة خیر نعني الخیر ال أكثرأننا جمی" خالقة األمیادین علّ 

   .1"رغم عجزنا عن تعریفه

بحیث  المتشابكة،الخطوط  نكبوت یصعب تحدیدكنسیج الع باألخالقیرتبط الفن  و من هنا

اهما في كلمة واحدة بحیث ترمز إلى الخیر بركیو هذا المفهومین قد قام الیونان یجمعهما 

هنا فهذان المفهومان نجد لها كثیرا في حیاتنا الیومیة، مثال  ومن kalolagthosوالجمال 
                                                             

  .139ص  ،2013، القاهرة، الطبعة االولى، سنة والتوزیعرؤیة للنشر  الفن،كالیف بل،   1
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نه ألعمل الخبیث على ه رائع وانّ أطیب على نها جمیلة ونضیف العمل الأنصنف الحیاة على 

ننا نضفي للمعاني الخلفیة سمات جمیلة للمعاني الخلفیة صفات أن نشعر أمن دون  خبیث

ّ أد جمیلة وسمات رائعة  ومن هذه األمثلة نج   .هناك تداخل كبیرین الفن واألخالق ن

ْ أولقد سبق " لخیر والجمال وهذه القیم هي االكبرى هي الحق،  اإلنسانیةالقیم  إلىأشرنا  ن

األخالق والجمال، فكل من هذه القیم یدرس مثاال ات للعلوم المعیاریة، كالمنطق، و موضوع

 تؤدي إلى ما ختالف المثل غلباامنه، و یحدد من خالله الوسائل التي تكفل تحقیقه واالقتراب 

  .ن تتالقى معاني الحق والخیر والجمالأقها ومع ذلك فما أكثر اختالف الوسائل التي تحق

 مشكلة عالقة الفن باألخالق من مشكلة نشأت منذ القدیم، فمرة ترى أو یظهر أن هناك إن

تنافر وانفصال بینهما ومرات ومرة أخرى نجد أن هناك  عالقة تداخل بین الفن واألخالق،

   1".نجد أن هناك خیط وسیط یدعوا إلى التوفیق یقدر إلى مكان بین الفن واألخالق

ن الفن واألخالق هما وجهان لعملة واحدة ویصعب الفصل أ ومن هنا نجد من راح یؤید

-1819(لقد شدد بسكن " رسكن وجورج سانتیانا،"المثال  قد نجد على سبیل "بینهما، 

الناقد الفني والفیلسوف االسكندري على الصلة الوثیقة بین الفن والقیم األخالقیة والقیم )1900

المعاصر من الشقاء والبؤس النفسي الذي  اإلنسانالدینیة وجعل من الفن وسیلة لخالص 

 إالالمشین  حل به من جزاء الحضارة اإلنسانیة ومن ثمة تصدت األخالق ودل لهذا الوضع

                                                             
 سنة، 2013أحمد سكري، الجمال والفن، دار المعرفة الجامعیة، كلیة األدب، اإلسكندریة، د، ط، ، فایزة أنور :عنمنقول  1

  .153ص 
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 اإلنسانبالروح وبهذا فالفن یساعد  عن طریق االنطالق الفن للنمو باإلنسانیةالشعور  بإعادة

  1."على بلوغ السعادة القصوى ویحر من سجن المادة واستعبادها

بین الفن واألخالق على أن خضوع  الفن واألخالق منها على   "انتیاناسجورج "ربط "وكذلك 

أن خضوع الفن لألخالق وما یفرضه على نفسه من تواضع ال نخلوا من المزایا والثمار 

بل یحدد  حددا القیمة الخلقیة للجمال فحسبإحساسنا للمصلحة العملیة ال ی إذنالطیبة، 

إلحساس الجمالي فانه یستطیع أن یرد جمال، وباكتساب المرء لو وجوده من حیث هي خیر 

نمالم ألدیه لیس مجرد  درجة أن یصبح الحزن إلىحتى یصل  شيءالجمال في كل  ٕ  وا

قد أشد المناظر حزنا مرارتها حینما بمعنى العذوبة عن طریق التأمل وقد تف إلیهیضاف 

 قد یشیر نوعا من الجمال اذا ما أسىتكسب جماال ومثال ذلك أن منظر القتل بما یشیر من 

من شأن القیم  المثال بطریقة تهدف إلى اإلعالء كان یؤدي في عمل مسرحي على سبیل

  2."واألخالق

ذلك الرائع ینطوي على عنصر أخالقي و  ن الفنهذا االتجاه أ ألصحابهكذا یتضح وفق و 

بیلة التي الن باألفكارملیئة البد أن تكون مشحونة بالعواطف و  على اعتبار أن األعمال الفنیة

أن  یجب لكن ال یعني هذا أن الفنو " .یلتقي مع االخالقمن ثم فالفن تحملها إلینا دائما، و 

هذا یعني أننا األخالق فیكون خادما لألخالق، فلیس من الحكمة أن یخضع الفن لمقاییس 

   . التعبیرتحول بین الفنان و 

                                                             
  .161ص  سابق،مرجع نور شكري، فایزة أ: انظر  1

  .162، 161ص ص  نفسه،المرجع    2
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الربط بین الفن أن  لذا یبدواو  .قمنافي لألخال ا ینفعل به بصورة قد یكون بعضهماكم

في سبیل  الحقیقةأحیانا باألسس الفنیة  تؤديالصعوبات التي من  عدیدواألخالق یقابل ال

لى اعادة النظر التي تقررت واصطلح علیها منذ عصور إبالقیمة األخالقیة  واالرتقاءالنمو 

  .1"عدیدة

 بال ق، فنأخذ على سبیل المثال كالیفواألخالومن هنا نجد من راح یفصل بین الفن "  

CLLIVEBELLE k T في مشكلة الفن واألخالق، یقوله فصال حادا" ّ الفن فوق  إن

، ألن األعمال الفنیة وسیلة مباشرة للخیر من مجرد أن نحكم على شيء بأنه عمل "األخالق

اه بعیدا عن ووضعني نكون قد حكمنا علیه بأنه ذوا أهمیة قصوى من الوجه األخالقیة فنّ 

  .األخالقب متناول الید الداعیة

ّ إ الداعیة األخالقي البلید  یستطیع ما بمراحل ةیعلوا بنا الى حالة من النشو  اخیر  هو الفن ن

  .2" أن یتصوره وفي هذا وحدة الحس الكافیة سيالح

ٕ و " له بقولههأهمیة األخالق ودورها الذي ال یستطاع تجا تروهنا یؤكد جیروم ستولی نه لمن ا

العظیم أن یحاول المرء استعاد األخالق، وحین أقول كذلك فاني ال أنكر الخیر الكامن في 

كالیف بل أن یكون الفن كما قال ولكن هذا ال یترتب علیه ....یةالتجربة في التجربة الجمال

ومن الجائز أن أفالطون وتولستون أفرطا في تأكید  .األخالقي یعید عن متناول بالداعي

حرما التجربة من ثراءها وحیویتها، غیر أن محاولة اعفاء سیطرة األخالق على الحیاة وبذلك 
                                                             

  .164. 163ص ، ص سابقمرجع  والفن،فایزة أنور شكري، فلسفة الجمال : انظر   1
د  ط،د  االسكندریة،، والنشر والتوزیعانظر، محمد عبد الواحد الحجازي، فلسفة الفنون في االسالم، دار الوفاء للطباعة،   2

  .89ص  س،
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بتعصب ما هو ببساطة استبدال التعصب نّ إبة الجمالیة من كل اشراق أخالقي الفن والتجر 

ّ .... أخر اسم مغالطة النزعة الجمالیة على الرأي القائل بضرورة تأهل كل تجربة  وأن

، الطابع الجمالي للحیاة كثیرا الحق أن هناك مشكالت أخرى أهم منفحسب و  یالوتقدیرها جما

البشریة دائما للخطر،  تثار أمامنا بإلحاح والسیما في هذا العالم الذي تتعرض فیه القیم ما

یقل في ابتعاده عن المعقولیة عن إعالن  ن إعالء الجمالي فوق كل شيء أخر الإومن هنا ف

  .1"لموروثةالتنازل عن التقالید ا

فضال عن الفنانین  والفالسفة،المفكرون  هاور تصّ ات الفلسفیة التي یالنظر  كانتهنا ومن "

ّ  فسرنا ال اإلسالم وقدن أ، فواألخالقاد، العالقة بین الفن والنقّ  ات هو م اإلبداع في شیحر

  .2"التجبر والطغیان حد إلىالنفس والحرس علیها واالعتداء الذاتي بها 

ٕ و " اهللا سبحانه وتعالى قد قال ن ذا كاإف  ّ ا ذا إلیه، ثم إا ا ربه منیبعضر د اإلنسان ذا مس

 ّ ً ه من قبل وجعل اهللا لیإكان یدعوا  ماى له نعمة منه نسخو ّ هیضل عن سبیلا لّ أنداد ع ، قل تمت

، فلماذا یجعل الفنان من 3 8یةسورة الزمر اآل "....من أصحاب النار كنإ بكفرك قلیالً 

ا حین یتأملها أن یقول م اءات فنیة حسب المتذوق،یحالكریمة مجاال إل اآلیةهذه  مشاهد

یوشك عمر الفن أن یكون  ومن هنا .أجمل الصورة وما أرسى الرمز وما أعمى الداللة

، الیومیة اإلنسانفقد وجد الفن مرتبطا بالعمل ویمارس خالل حیاة "، اإلنسانمساویا لعمر 

  .ذا التمیز قد طرح بعدهل ولم یكن ب"نافع هو  وما" جمیل " حیث االنفصال بین ما هو 
                                                             

  .90، 89ص ص ،سابق انظر، محمد عبد الواحد الحجازي، فلسفة الفنون في االسالم، مرجع   1
  91المرجع نفسه، ص   2
  08سورة الزمر اآلیة   3
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 سل عملیة مركبة تداخلت فیها الطقو خال اإلنسانولقد تشكلت الحاسة الجمالیة لدى 

ّ أوالحیاة االجتماعیة وغیرها كما  ممارسات العملیةالوالشعائر الدینیة مع  العالقة بین الفن  ن

ولكن مع تطور  .الحیاة الثقافیةواألخالق لم تكن قد ظهرت كمشكلة تطفو على سطح 

بالفن وظهرت مشكلة عالقة الفن  اإلنسانحاجاته حدث تحول في عالقة  ، وتباینسانإلنا

ونحن نلتقي في الجمال وكذلك في  .باألخالقومنها عالقة الفن  األخرى،بجوانب الحیاة 

نسان نسان مع اإلفقد طرحت المشكلة من خالل اإل(1"ق الفلسفي نسالبمشكلة وجود  األخالق

  .ر انتظامها ضمن سیاق عقیدة معینةأو عبالفلسفیة والمذاهب الفكریة 

 ویتضح من خالل عرض مشكلة العالقة بین الفن واألخالق أنه یوجد نزاع جوهري بین ما 

،   Experiencesرتباط بالخیراتتصر على اإل فاألخالق، تطلبه الفنی به األخالق وماتتطلّ 

یتفحص العمل  األخالقي واإلنسانستقالل الذاتي لكل تجربة خاصة بینما یصر الفن على اإل

یغرق نفسه ) المهتم بالجمال(نسان الجمالي ، بینما اإلاألخرى باألفعالالمعطى في عالقته 

  .في التجربة المباشرة 

ة التجربة می، أما الفن فیؤكد على قدنسانإلعدم انتهاك حرمة ار على تصّ خالق واأل" 

یة واألخالق ، بینما یؤكد الفن على الحقیقة الكیفمني للحیاةاالق تؤكد على جانب الكواألخ

بینما ، بالكل هتماماالعن تتحدث األخالق . طفیة، بینما یجعلها الفن عاتجعل الحیاة مستقیمة

رات غیر المترابطة بنسان مجرد سلسلة من الخر اإلیالضمیر یص دونبف. یهتم الفن بالجزء

                                                             
1  Kupl, oswald. Introduction to philosophy psychologic, ethics,Qesthetics and General 
philosophy,Tr by  W.B.Usling- E.B,Titchener.George Allen Unium,11 th Edition London 
1927, P98. 
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تماما في عالقتها الداخلیة  بعضهاه غیر منسقة مع ءأجزا نموذجاوبدون الفن تكون الحیاة 

  1"أیضا 

ید من المفكرین عبر التاریخ وحتى عصرنا الحاضر من قبل العد ولقد كان تفسیر الفن"

یبث في  ألنهمنفعة االجتماعیة أو ال جلأیبجل من  فقد كان .طیقیةیینهض على أسس است

مصدر  ألنهو أ، خالقیةالناس أفضل من الوجهة األ یجعل ألنه، أو دینیة داتالنفوس معتق

َ  نّ أوهذا على أساس  2"المعرفة من مصادر  ُ قْ الفن ی ئج انت لیه منإدي یؤ  امبناء  على در

   .جل أهمیة خالصةأس من لیو 

طیقیة نتج عن تغیرات یستنحو االهتمام بالفن وقیمته اإلوقد حدث في القرون األخیرة "

 كأحدظر الیه ینیعد " ، ولم الذي انفصل عن المجتمعاجتماعیة أثرت في مركز الفنان 

لهذا التغیر أصبح هناك من ینظر إلى الفن نظرة بیانیة كانت علیه في  اووقف. "3اعالصنّ 

مقابل النظرة  طیقیة للفنیفكار إعالء القیمة االستأفظهرت  العصور القدیمة والوسیطة

، والتي استمرت عبر وجهات نظر أنصار العقائد الدینیة أو أصحاب األخالقیة السابقة

ین جعلوا نظرتهم إلى الفن مجرد تصور بنسق وتكامل مع ذو هؤالء الأ، المذاهب األخالقیة

ذا كان مذاهبهم االجتماعیة  ٕ عمومیتها لشمولیة الحاجة إلى الفن و " نه لیس أقد رأى  'هیجل'وا

جانب عقالني ، وینطوي الحاجة إلى الفن على نسان كائن مفكراعلة أخرى غیر كون اإل من

                                                             
1 Zink, Sidney : the Morel Effect of Art in ( nivas , Eliver, Krieger, Murry) Eds of the problem 
of Aesthetices- hort pineharar and Winston,O.N.Y , 1953, P546. 

، 1980ستولیتیر، جیروم، النقد الفني، ترجمة فؤاد زكریا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، الطیعة القانیة، سنة   2
  .39ص 

  .40، ص )النقد الفني( مصدر السابق، ستولیتیر جیروم ،    3
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یعرض نفسه لوعیه الخاص ولتأمل و یزدوج  ،وصفه وعیا یظهر ذاتهبنسان ن اإلأیتمثل في 

فإن "،  1"هو صانعه إلى التعبیر عن وعیه لذاتهو  نسانوبالعمل الفني یسعى اإل ،خریناآل

وال  أن تخضع لسیطرة  العقل المنظم هأن العالم الجمالي محدود المجال ،فعلی رأىسانتیاتا 

2"قدسیةو  ائدةفعلى الناطق األكثر  یتعدى

                                                             
، ص 1980فریدیریك هیجل، مدخل الى علم الجمال، ترجمة جورج طرایشي، دار الطلیعة، بیروت، الطبعة الثانیة، سنة   1

  .68، 67: ص
2  Santayana,G : The sense of Beauty- Being the Outline of Aesthetic theory-dover 
Publication 5th ed .N.Y.1955  
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وأن  .1"الذي یرى أن الجمال یساعد على تنظم إدارة الخیر للرأيوقد كان ذلك مقدمة "

ٕ و  ،تقصر على مجال معین للنشاط األخالق ال" ُ الشامل الذ االهتمامنما على ا رع للحیاة شّ ي ی

  .2"لها ك

في ربط  آرائهمخالقیین في تعبیرهم عن بالتوقف التشدد من جهة األ بتاتاوقد كان ذلك " 

ن الفن بأن یكو  ةبطالمالمن  حه یبدوا أن ال شيء أوضبأنلجمال باألخالق  فنجد من یرى ا

على األعمال األدبیة  أحیانا على األقل إصدار أفكار ،دبياأل اقدنأخالقیا وأن تكون مهمة ال

والقول "بل ، 3" واألدبي  للتاج الفني یةعلى أساس القیمة األخالق) واللوحات والموسیقى ( 

جابي ایكانت ذات أثر أخالقي  إذا إالة حتى ال تعتبر وسیلة صالحي وسیلة ذات طابع أبأن 

 برالتي تع الرؤیا تقدم... ومحاكاتها  لالقتداء بهاواضح وكانت تقیم أعمال ونماذج صالحة 

   4طبیعتهخالقي بأالصادق هو  فالفن، عن المحبة والخیر

  ؟تشدد األخالقلسبب الكامن وراء ولكن ماهو ا

لتي فرضها علیهم هو المطالب القاسیة ا ،لى هذاجذبهم إأن الذي " نااجورج سانتی" یرى"

ً نساإوا مل، أو یتأیستنشقوا هواء الربیعأن ، رغم أنه یكفي دفاعهم عن الدین  لقخُ ا جمیال الن

وقد وقف حائال  يالصارمة، وخیالهم الهیكلهذا ولكن طباعهم الخلفیة فیتصرفوا عن موقفهم 

، وباعتبارها الثمن الذي لةیوس ضتصور األخالق محب ياألساسدون النظر في افتراضهم 
                                                             

1  Smith, wedel Bristow : Ethics and Aesthetics anessay of value, philosophy and 
pgenomenological research, Vol- Vi No I September; 1945, P103. 

  . 514ستولینتلرج ، النقد الفني ، مصدر سابق ، ص   2
ار الشؤون الثقافیة كاروز جون، في الروایة االخالقیة، ترجمة ایشو الیاس یوسف، مراجهة سلمان داود الواسطي، د  3

  . 25، ص 1986العامة، بغداد، الطبعة األولى، سنة 
  .25كاروز جون، مصدر نفسه، ص   4
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نسان التي نهضت على خطیئة اإل نها النتیجةأ، أو لم یتكیف مع البیئة ألنه اإلنسانینفعه 

ّ إوكل ما یثیر الشفقة ف لمذا أزلنا الخطر واألإ، فوعدم كمال تكیفه  originsinولىاأل  ن

 هذا ما من قبیل شيءعن فعل  اإلنسان و، وعندئذ یكون لهسوف تختفي األخالقالحاجة 

  .1" التسلط

 ً  ياألخالقا من مصادر فرض التصور ولكن إذا كانت النظرة الدینیة المتشددة تعد مصدر

فإن أساس العالقة نجم عن الربط بین الفن والمنفعة ارتكازا  – سانتیانا كما رأىل–الفن  لىع

على القول بأننا نرى األشیاء في عالمنا عادة على أساس فائدتها في تحقیق أغراضها أو 

ّ ، ونحن ال نرى من یكون عادة محدود متجزئا للشيءادراكنا " فإن  – إعاقتها المرتبطة  تهماس

ً وما  بأغراضنا، كون عادة ال یعني أن ی واإلدراك. كبیرانبدي به اهتماما ال  فإننا ادام مفید

  .2"وفوائده  الشيءتحدیدي دقیقا سریعا لنوع 

 –من وجهة نظرهم  –من العدید من المفكرین والفالسفة تؤكد  شيءبل وتوجد محاوالت "

تخفي جمیعها فائدة لنا على وجهة من الوجود وأن هذه التي نراها جمیلة  األشیاءعلى أن 

  .3"الفائدة تجعلها تبدو جمیلة "

 ، لوجدنا لدى سقراط محاولة ردیةوالجدیر بالذكر أننا لو عدنا إلى تاریخ المذاهب الجمال"

لك أن كافة األشیاء جمیلة ذوكانت حجة سقراط في  –م المنفعة مفهوم الجمال إلى مفهو 

نا مثال أي مسكن نظر ، ولو أننا لالستعمالوخیرة ما دامت تمثل موضوعات مالئمة وصالحة 
                                                             

1 Santayana ; G : The sense of Beauty.op cit.P20. 
  .43ص  سابق،مرجع  ستولینتلرج،  2
دار الفكر العربي، القاهرة، بدون  فلسفة الجمال، ترجمة عبد الحمید یونس، زمري یس، عثمان نویة، ف، أ،جاریت،   3

  .57، 56: طبعة، بدون سنة، ص ص 
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منه،  ةي یحقق الغایة المرجو ، أو المنزل المالئم الذت المریحلك البیذ نهأ ، لوجدناجمیل

ع المالئم وأما إذا فالنا الشيءوالشيء الجمیل إنما هو ، فالجمال صورة من صور المنفعة

الموضوع ، فإن مثل هذا ةعائه أیة منفر وال یتحقق من و  لشيءكان بصدد موضوع ال یصلح 

  1" شيءالجمال في  نو كلن ی

ذا كان سقراط قد ربط بشكل  ٕ وجعل الجمیل هو  ،و الفائدةأقاطع بین الجمال والمنفعة  وا

رغم  –والعصور الحدیثة  لى العصور الوسطىإن هذا الرأي قد انتقل إالنافع والمالئم، ف

والذي یتذبذب بین "  نتیانااس"فنجد  اوئة له خاصة في العصور الحدیثةنانتشار اتجاهات م

" التأیید تارة للتصور األخالقي للفن وبین الفصل بین الفن واألخالق تارة أخرى یرى أن 

 2"، وفي على أیة حال األساس فیها ، وهي انسجام نهائي في الفنونمغزىالمنفعة مثل ال

الت محددة تدخل حا توجد" أنه في مرحلة من مراحل حكمنا  –خر آفي موضوع یذكر بل 

بفعلها على نحو غیر مباشر الجمالي ولكنها تقوم  إحساسنافیها معرفتنا بالفائدة والمنفعة في 

و اثارة أوف العملیة على الفنان هو الصحیح، ن ما تفرضه الظر أنا بناعت، أما باقللغایة

  . 3"بالشيء حاء بتلك الموضوعات التي ترتبط ی، أو عن طریق اإلاعجابنا بتفوقه

دون  خیالي ال فائدة له، فإن احساسنا كما فیه من خداع"أنه  شيءكما أننا عندما نعرف عن 

فقد أكد الفن " ن بیري رالف بارتو "اما  4."الجمال بعیدا  ي، وعلى ذلك یقصاستماعنا به

                                                             
  .115، 113: ص ص  ،1973ابراهیم زكریاء، الفنان و االنسان، مكتبة غریب، القاهرة، بدون طبعة، سنة   1

2  Santayana,G : Reason in the Art ,In The Phylosophy of Santayana, ed, with an introduction 
Essay By ( Irwin Edman) the Modern Phylosophy Library-Redom House, N?Y?1936 ? P229. 
3 Santayana ; G : The sense of Beauty.op cit.P98. 
4 Ibid : P98. 
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مجال القل من القانون الذي یتحكم في أخالق لیست أكثر وال ن األنقد األخالقي ألللخاضع 

نه إذا أ رأىكما  1"  مكننامطیب أقل  شيءالفن وكل  هالذي یكون فیو ، هتماماتاالالكامل 

، ویقوي العاطفة لى متعة الخیرإم الجمالي یجعل شر الحیاة مقبوال، فإنه یضیف كان االهتما"

فالموسیقى سحر ه تخلط العلم األخالقیة ولكنه یستطیع أیضا أن یقوي العاطفة الشریرة أن فی

الوحشة و التحفز باإلنسان ، ولكن لها ألوانا من السحر قد تحیط وحشمتیدغدغ الصدر ال

، ویستطیع ثل أي دور یعطیه قیمة من درامیةیستطیع أن یم  2"-بیري –في رأي  والمتمثل

  .جعل الشر أكثر جاذبیة  من الخیر ن یأالشاعر 

الذي رأى أن العمل الفني " جوستون"للدكتور  – سابق- قد كان هذا الرأي بمثابة تردید لرأيو 

على مثل  الناحیة األخرىمن  ینطوي،، أو قد أو محایدة أخالقیةقد یصور جوهرة شریرة "

ن المسرحیة التي یربح فیها أكما یرى –ال یمثل الطبیعة على نحو شامل  أخالقي أعلى

فإنه  ذلك البشریة ومعاضل في تصویر دقیق الحوادث المعتادة في الحیاة فالشریر ویتحسر ال

ن مسرحیة ینبغي أن تصور دائما انتصار الفضیلة من أجل أیؤكد على  –أي جو فستون  –

معه كأنه یكتب دون إلى حد یبدو على یسرا الناس بدال من یعلمهم  وهو یحرص .اإلرضاء

، فهو الموزع الخیر والشر توزیعا عادال وهو ینقل شخصیاته بطریقة غیر أخالقيهدف 

ولقد وصلت النظرة . 3"والشر وصرفها في النهایة دون مزید من االهتمام مكترث غیر الخیر

األخالقیة إلى ذروتها عند بعض النقاد والفالسفة الذین یضعون األخالق وفق المجال ویرون 

                                                             
1 Pery,R.B: The moral economy,Scrilen,Ny.1909P 174.  
2 Pery,R.B : Realms of the value Harvard University press, Harvard 1954, P 416. 

  .186- 185مصدر سابق، ص ص  النقد الفني ،ستولینترج،  3
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ّ إ" قوة الجمال، سواء فیما  أخالقي، سواء فیما یضعون األخالقالفن في أساسه عمل  ن

   .واإلبداعو عند الخلق أیطرحه 

أما إذا تحول الفن إلى أداة لتحطیم الخیر والصالح وفعل الخیر شرا، فإنه ذلك یكون فإن 

مزیفا وعمال مشیها یتطلب اإلدانة والرفض بل ویرون أن النقد إدانة الفن الزائف بأخالقه في 

زاء هذا التشدد في النظر " ، 1"وفشله في تحقیق هدفه الصحیح الحقیقةإنجاز مهمته الفن  ٕ وا

ّ للفن  ، فیجب أن واألخالقهناك من یرى أن الحیاة یجب أن تفسح مكانا لكل من الفن  فإن

ومع ذلك فإن رغم "  2" ویجب أن یحتوي شیئا ما بداخله هذه الوحدة  .وحده یكون اإلنسان

في رأي البعض رغم ذلك -االنتقادات التي یمكن أن توجه إلى النظریات األخالقیة فإن الفن 

          3".ویجعلنا أقل عنفا وأكثر إنسانیة ویذهب مشاعرنا یجعلنا أساسا أفضل

أنه توجد عالقة قویة بین األحكام الجمالیة واألحكام األخالقیة غیر  ناسانتیاج و وقد رأى ج 

 ّ فین ما تعد األحكام الجمالیة إیجابیة في األساس ألنها " التمییز بینهما عید أمرا هاما أن

یة بمعنى أنها أدراك األخالقیة في جوهرها سلباالحكام هو خیر، فإن  تنطوي على إدراك ما

التجربة  أساسوبینما ینبع حكمنا الجمالي من ذات الموضوع ویقوم على ، لما هو شر

في  القیمة، وال یقوم على فكرة المنفعة التي قد تنتج من التجربة فإن أحكامها مباشرةال

یرى - ناكما أنه أي سانتیا .المترتبة على التجربة األخالق في المقابل تأسست على الفوائد

ق بین اللذة من ر افكالو ، أخرىالفراق بین القیم الجمالیة من جهة والقیم األخالقیة من جهة 
                                                             

  .22كاروز، في الروایة االخالقیة، مصدر سابق ص   1
2 Zink, Sidery : the moral effect of Art ,op, cit,P546. 

، ص 1975، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، بدون طبعة، سنة والثقافةزكریا فؤاد، اراء نقدیة في مشكلة الفكر   3
258.  
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فإذا كانت األخالق تهتم بالعالقة بین العلم وأشیاء أخرى  ،"1جهة وااللتزام من جهة أخرى

م بالخصائص هتوی" لذاته فحسب" االنتباه إلى العلم بینما ید ربنا التوقف الجمالي على 

الداخلیة للعمل وبناء على ذلك فإن األخالق تهتم بنتائج الفن، أي تأثیره في السلوك وفي 

األخالق تعید العلم إلى العالقات المتبادلة التي أخرجه " النظام االجتماعي والحیاة البشریة

  2"منها االهتمام الجمالي

أن التجربة الجمالیة لیست منفصلة تماما عن الحیاة، فنتائجها تتجاوز "والجدیر بالذكر  

فع إلى الداهذا هو ولعل . نطاق التجربة المباشرة، وتؤثر فینا وتغیرات بهذا القدر أو ذلك

النسبة أي أن الفن قد یكون ضراء وال سیما ب -فالطونأیام أمنذ -وجوده بینهما دائما 

غیر أن هذا األمر بعد نوعا " ،3"م الشخصیة أو یهدم األخالقحطالممكن أن ی للصغار، فمن

لى تضییق التفكیر أو اإلذعان لنصرة الحق  ٕ ویحدث هذا في 4،"من المبالغة في التحسن وا

" والتشاؤمیة أحیانا كما هو الحال عند" روبال بور" رأیه بجرائم أو تسكین أو الكاثولیكیة 

ولم هذا ینطوي على مالبسات ردیئة ال تساعد على اصدار أحكام عن الفن والفنانین " روسو

ذا كان رجال األخالق یبحثون وراء الفن وظیفة أخالقیة وعن العزة واإلرشاد في الفن مثل " ٕ وا

فالتلسكوب مع بعض قطع الصخور حالقة أو استخدام التلسكوب في قراءة الصحف 

ولكن هذا لم یكن ما من أجله صنع وما أن  -الصعوبات یمكن أن یستخدم في هذا الغرض

                                                             
  .62، ص 1968زكریا ابراهیم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، مكتبة مصر، القاهرة، بدون طبعة، سنة  1
  .508مصدر سابق، ص  الفني،النقد  ستولینترج،  2
  .62-61 ص ص ،نفسه مصدر ستولینترج،  3
برتیلمي جان، بحث في عالم الجمال، ترجمة اور عبد العزیز، مراجعة نظمي لوقا، دار النهضة، مصر، باالشتراك مع    4

  . 487ص  ،1970، بدون طبعة، سنة ونیویورك، القاهرة والنشرمؤسسة فرنكلین للطباعة 
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نما یستخدماإلاستخدمه  ٕ ً  نسان لهذا الغرض فحسب وا -الفن  الوظیفة تجعله ذا قیمة قلیلة جد

لیس بواسطة  –قد یعلم ""  1الجلیلة المباشرة ةعظیعلم ویرشد ولكن لیس بواسطة ال قد –حقیقة

 cliuive بل كما یرى كلیف "يجون دیو " على حد تعبیر ، 2"و لكن بواسطة الوجود  -ةالعظ

Belle " أن الفن قوة األخالق والفن خیر ألنه یفعلوا إلى حالة من النشوة أفضل بمراحل من

قتنا ویرى جاریت أنه رغم م3".كل ما یستطیع الداعیة األخالقي البلید الحس أن یتصوره

یر جاذبیتها أو یفشل في إال أنها تعازینا في نفس الوقت والفنان الذي یفشل في تصو  للرذائل

  . بتعصب من ناحیة، فاشل من ناحیة أخرى المخطئعطف على أن یجعل 

ن تكون العقیدة التعلیمیة جمیلة، ولكنه من العسیر علینا أن یتبین جمالها، مع أن كومن المم"

الشعر یصعب أن نجد فیه أي تهذیب، وهذا یصدق أیضا على ذلك فإنه وجد قدر زمن 

ظفا مرشحا للوظیفة مالیة بأنه ون الطبیعة والبناء، ال یمكن لإلنسان أن یرى مو نالموسیقى ف

ذوق سلیم أو أنه فنان عظیم أو یلتمس األدب والنقد الفني عند بواب القانون لهم نواحي  ذو

  4".یفضلون الرجل العادي كما أنهم ال یلقون عنه ولكنهم ال ،فضائلهمضعفهم ولهم 

ذا كان ال  ٕ خالقي یحاول في مجالت بعیدة عن مجاله فهذا یعني أنه بال شك منظر األوا

سوف یفشل في الوصول إلى شيء مهما كان السالح الذي یستخدمه ألنه تنازل في میدان 

دور العبادة معظم الوقت أن یحكم على  مثلدانه، فلیس من حق رجل دین جلیل یغیر می

                                                             
1 Hopers,John, The Problems of Aesthetics, in Enc of Ph,Vol,I The Lacmillam Company,The 
free press,N,Y1972 .P50.  
2 IBid, :P50. 

 .533مصدر سابق، ص  الفني،النقد  ستولینترج،  3
  .65، 63 :صمصدر سابق، ص  الجمال، فلسفةجاریت،   4
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أنه ال ینبغي أن نحكم " النآ" على العادات والتقالید ولقد قالفأخالقیة الرقص تعتمد " الرقص

والجدیر بالذكر أن صاحب المعتمد  "1على الرقص أن لم تكن تعرف كیف نرقص نحن

ویكون موقفه من اآلراء  "خطیرةمعتقدة نظرة " إنما ینظر إلى" جاریت" الدیني على حدا تعبیر

التي تمس الدین مهما كان من حیویتها موقف العازف عنها، قد یضع حدا لقراءتها مما فیها 

دیر للموقف الجمالي الذي ینطالق غیر جمالي، بل و االوبذلك یكون .2"من بهجة ومتعة

، أنه یضم منیعا بین نتباه إلى ما فیه من خصائص جمیلةإلخالص للعمل الفني وااللیدعوا 

یبدوا إلى الورع التذوق الجمالي للملتقى والعمل الفني بحاجة أنه ال یحمل عظة أخالقیة وال 

ّ إ. وتخاطب الحواس القصة " س بحاجة إلى ظهیر دیني وأخالقيالعلم الفني الجید لی ن

   .خالقيأالشیقة ال تحتاج الى مغزى " افیةالخر 

ّ أكما   القصة الخرافیة، ومبادئ األخالق  بحقائق السلوك ال تحتاج الى صوتها في قال ن

  3"التي تحتاج إلى خرافة في عادة ذات صیغة عاطفیة

ّ إ أننا غیر قادرین على رأسیة الخواص الدقیقة  قي یرجع الیناالخلط بین الجمالي واألخال ن

كما ، الخلط والتشویه وعدم التروي واالنصراف المفید شبهتعمال الفنیة، كما أن حیاتنا لأل

 وال، ووضعنا العادات الردیئة، وهي أمور تلقي قبختار مراكزنانن إدراكنا الحسي، و یضیق م

ّ إ .الضروریةلدینا في ظروف وقوعها تحت وطأة الحاجات  دراك الشر إهذا یبعد عنا  ن

ّ إ. االنحراف عن مجاالت الحوار معهو للعمل الفني  يالحقیق ّ  هوالحقیقة الكبرى في الفن  ن  أن

                                                             
  .486مصدر سابق، ص  الجمال،البحث في علم  برتیملي،  1
  .77مصدر سابق، ص  الجمال، فلسفةجاریت،   2
  .66ص نفسه،جاریت، مصدر   3
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، وهذا 1"لیست ظاهرة أخالقیة، بل هي حقیقة توعیة لها كینونتها الخاصة" الواقعة الجمالیة 

رجنا علیه في حیاتنا العادیة من اللجوء إلى المألوف والعائد أو االبتعاد عن دا یتنافى مع م

أخالقیة والعمل طبیعة الالفي - فرنتیهالطبیعة البشریة كما یؤكد ب للدهشةوالمثیر الجمالي، 

 خالقیة وینتج عن ذلك أاألدبي كما كان مطلقا لحقیقة الطبیعة البشریة ساعد على إیجاد الال

  .2"حین یبالغ في الدور الذي تلعبه المادة في ایجاد المال أنفسنانخدع أننا 

، أو الفعل الدیني األخالقيلیس بالضرورة ألجل المنفعة أو الهدف  ن إنتاج األعمال الفنیةإ"

یفعل ذلك من  أن لفنانلما الجواب یمكن إنّ  -. الناسة المراد بها إصالح عدد من ظأو الع

كرهنا على تكریس لیس ثمة ما یمر هنا على و  هشاغلأن األعمال الفنیة  ذلك-اللعب-قبل

ّ أنفسنا له ولنا كامل الحریة في  هناك وسائل أخرى وأفضل للحصول  التفوق متى شأنا، أو أن

هل له، انما یعد متعدیا على الفن، ؤ هو م فإنجاز هدف عن طریق الفن غیر ما. "3بالفن

األخالقیة أو الدینیة المباشرة وبطریقة  اتناودامر وخلطا مضیع للجهد، فیمكنك الوصول إلى 

غیر (لفن اان " يابر یتم"اقصر، فالطریق االخالقي لیس من موضوعات الجوهریة، ویرى 

یصل إلى النفس إلى أن  يكیضطر ل هألن كل تعبیر فی"من واقع تكوینه داخلي، ) اخالقي

ة الحسیة، فما ن لوحة مصورة إال لذطة ال واسطة للحواس فحسب، بل الیلجأ إلى الواس

وما وكانت للضرورة ممتعة  الّ إمصدر لذة للعیون، وما من موسیقى وكانت قبل كل شيء 

                                                             
  .66، ص1976مشكلة الفن، مطبعة مصر، القاهرة، سنة  ابراهیم،زكریا   1
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ولكن لیس معنى ذلك أن تقدم الفنون الزائدة في نسبة الفساد،  1" وكان مالطفةالّ إ من شعر

  .بل أن تقدم الفنون یؤدي إلى ترقیة الحواس، والسموم بالعاطفة وتطور المشاعر

  هو التبریر االخالقي؟  ما

 أساسأنهم على حق بالطبع أولئك الذین یحلون على إبداع الفن یجب أن یبرر على 

   .خالقیاأ بررتالبشریة یجب أن فجمیع النشاطات  :أخالقي

ّ إ ّ إیقوم به هو ما من صالحیات الفیلسوف أن یطالب الفنان بإثبات  ن ّ إا خیر في ذاته أو م ا م

إلى حالة من النشوة أفضل ینفعل خیرا ألنه یلفت وسیلة إلى الخیر، وأن من واجب الفنان أن 

ّ إ"كافي، وهذا وحده " .الحيبكثیر مما یمكن أن یخطر ببال الداعیة األخالقي البلید  الفنان  ن

ُ  واكل ما في األمر أن الفالسفة لیس .على حق من الواجهة الفلسفیة جیب بهذه البساطة التي ی

، اإذً  ،فیها ةتحقق الدعایة األخالقی وجب حاول إذن أن نجیب بطریقة فلسفیةن مافل .بها الفنان

 في  فكرنأن  یناعلیجب بل  شك،فیها ال ألن لدینا  "یرخ" علینا أن نسأل ما معنى كلمة

ّ  ، بحیثالحق علم  مبادئتقریبا في كتابة  نهائیةقد أثبت بصفة  Moorمور األستاذ جورج أن

ّ  ا جمیعا نّ نّ أ Principié Elhicaاالخالق فكلنا  ر،یكثالكلمة خیر تعني الخیر نعرف أن

 2."نعرف جیدا ما تعنیه رغم عجزنا عن تعریفه
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  الفن والدین: الثالث المبحث

، بةالتي علینا أن تواجهها صعو  المسائلتعتبر العالقة بین الفن والدین واحدة من أكثر  

ید في ید من أعماق ما قبل كالهما الفن والدین  ىي فتر ماضفنحن ننتظر وراءها نحو ال

ینفصم، ثم تظهر التاریخ المظلمة، ویدا علیها طوال القرون عدیدة أنهما مرتبطین ارتباطا ال 

ومنذ حوالي خمسمائة مضت من السنین أول دالئل انفصال محدد بینهما، مع  باو في اور 

هرور الوقت ومع النهضة الكبرى، تر م في  دیا، تراه فر لمتحرر بشكل كامل ومستق ى أنّ

وتاریخ الفن العربي في  ،أصوله وال یهدف إلى أن یعبر عن شيء وراء شخصیة الفنان نفسها

خالق، وفي األ في أن هناك فنا ال یبدواأحد األعمال الفذة بالذات، وفي بعض األحیان 

ال یمكن أن یكون هناك فن عظیم أو مراحل العظام أعمالهم  بأنه النهایة تبدأ في االعتقاد

ّ الكبیرة في عز   النظر في حیاتهم كان محتمل عن ناكالم لة واضحة عن أي عقیدة دینیة فإن

ّ . أن نكتشف في حیاتهم وجود ال یمكن أن نسمیه بالحساسیة الدینیة جوخ حالة من تلك  إن

ومهما یكن من شيء فإنه من الشعر مكان تنتهي من هذا إال أن العالقة بین الفن ". الحاالت

  1 ."والدین

یمكننا أن نستغني  العنصر الوحید الذي ال هو الحس وهو ن العنصر األساسي في الفنانإ "

سمیه ن خشى أنن، وما بدأ من حاجة إلى أن ساسیةمن الح یرعنه، هو ذلك القدر الیس

بالحس الجنسي، فهذا هو العنصر الذي یعمل عملیة في فن اإلنسان البدائي كما في دینه، 
                                                             

  .50 ، ص1998 طبعة، سنة مصر، دون رت رید، معنى الفن، ترجمة سامي خشبة، مكتبة االسرة،هری 1
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اهما تحدد تعالیم إحدفصل بین الفن والدین فإن الالصعوبة في هذه المرحلة في محاولة 

الفنانین المبدعین، وال بتمام الشبه  نبهو اكهنة الدین یشو السحرة ف، بالضبط اقتراحات اآلخر

كوظیفة من وظائف العبادة أو التفكیر عن الذنوب، ومثل هذا الفن محدد  إالبوجد الفن 

من  إال عن مجال ضیق جدااألخیرة، فهو ال یعبر هذه تحدیدا من وجهة نظر حضارتنا 

المجد وهو سلیل بوهذه المشاعر هي أساسا مشاعر الخوف، أما اإلحساس  المشاعر،

الذي مضى في  مفقود تماما في فن اإلنسان البدائي هذا اإلحساسف، الشجاعة الروحیة

حققه كل من الفن الكالسیكي والفن  ى مامالذي یؤدي إلى أس واتجاهات مختلفة، ه

  . المسیحي في العصر الوسیط

واحدة یتم التعبیر عنها بلغة قد تكون قاصرة في ایصال  ةجوا نیو واح مختلفة نفي أساسها 

والفن یشتركان في الوحدة  كما یوضح ان الدین المتاحة،المعاني، لكنها اللغة الوحیدة 

ریخ، ناحیة التا أو من الموضوع،دیني، سواء من ناحیة  أصلة بجذورها، فالدراما ذات ئیالمبد

وكانت أوائل المسرحیات  ومالبسها ومشاهدیهابممثلیها لى و المعابد في المسارح االكانت 

كما بلغ  .ظهرت في معابد مصدر القدیمة منذ أربعة آالف السنین مضت طقوساالدرامیة 

حیث ینطبق هذا على السواء  ، 1"في بناء المعابد الهامات أعظم-جمیع الثقافات -المعمار

على المعابد في الهند القدیمة وكمبودیا، كما ینطبق على المساجد في أنحاء العالم 

كذا كنائس غابات أمریكا قبل وصول كولومبس و وعلى المعابد التي وجدت في "االسالمي، 

بالدین  مارتباطهسم والنحت والموسیقى فإن با وأمریكا، أما الر و القرن العشرین في أنحاء أور 
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األعمال الفنیة الكبرى لعصر النهضة تقتصر في تناولها على الموضوعات  كادوضح، فتأ

با، و وقد وجدت هذه األعمال ترحیبا أبویا في الكنائس في جمیع أنحاء اور . الدینیة باستثناء

   1."و في هولندا ال تعتبر متحفظة في اآلن نفسهأ اد توجد كنیسة في ایطالیاكت حتى ال

في  ، ایترافسكي موسیقاهمادبوسي :هاموقد أبدع أعظم مؤلفین الموسیقى في القرن العشرین 

  . موضوعات دینیة

س داامیر والقز سمفونیة الم "كما ألف استرافنسكي القدیس سیباستیان الشهید، "ي بوسألف د

الفن  إنما تخبرنا به .دینیةلوحاته الخمس عشر الرئیسیة في موضوعات " جال شاوصور 

اللوحة فزاء رسالة دینیة، إعلى التصدیق، كأننا بوالطریقة التي تخبرنا به شيء یفوق قدرتنا 

ة ر یشع السمفونیةالفنیة هي بشكل ما نوع من أنواع الشعائر مرسومة على قماش، كما أن 

  . لحنیة

وكل  یرتبط الفن والدین بعالقة عضویة لدرجة أنه ال یتصور دین بال فن، فالحیاة الدینیة

 واالحتفاالت،ین، رابفي ممارسة الشعائر، وتقدیم القالتعبیرات الفنیة واألدبیة غتني بالثقافات ت

نظرا ألن كیلهما  حمیمةبعالقة  تبطانیر  يالدین والفن بحسب وصف الدكتور حسن التراب

عند اإلنسان  بيثقافي والتركیللد ییتعامل مع الرمزي في الحیاة وبالتالي فكالهما تجس

  .والطبیعي يواالبتعاد عن الغرائز 

سالمیة اإلحركات الكیف هي العالقة بین التیار االسالمي بمن یمثله من دعاة وفقهاء و إذن 

كان یطفو  فإن ما، بعیدا عن التعمیم المخلو  ؟الفن من مخرجین وروائیین وممثلینوبین أهل 
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لسنوات هو أشبه بحالة الهدنة التي تنتهي بشكل فجائي كلما برز  بالتعریعلى الواجهة في 

ملكة جمال  مسابقةعن  كاإلعالن ،فني یعكر صفو المؤمنین بالفن النظیف منتجفي الساحة 

مات أز . ظهور لقطة عاریة في هذا الفیلم او مشهد اباحي في تلك المسرحیة وأ المغرب،

نشر الفضیلة أو التعبیر عن  ودوره في" الهادفالفن "وم فهمتكررة توحي ذات الجدل حول م

 تهاطابو ودور الفن في تكسیر  " حریة التعبیر الفني"مقابل  األمة،قیم المجتمع وقضایا 

  .الجزئیةوالضرورة الفنیة التي تفرض تصویر بعض المشاهد  "بداعوعدم تقیید اإل"المجتمع 

لنبرز طبیعتها من حیث المبدأ  ،ق إلى العالقة بین الفن والدینومن هنا سوف نتطر  

بن كعالقة اإل بالمخالفین، ولیستیست كعالقة شرطي المرور فعالقة الدین بالفن ل والغایات،

الفن  رصال یمكن أن نح أوال أنهالعالقة فسنوضح  هذه وقبل تحلیل طبیعة1".العاق بوالدیه

قد بل من االستعمال  التي تزین القصور وتصان بالضرورة في المنتجات المتخفیة المعزولة،

وزینة وتفنن دون تمییز بین  فیه صنعة ،مفهوم الفن لیطلق على كل انتاج في الحیاة یشع

الدور  إنّ  بل والتصویردور الفنان في الخلق  تختزلإذ ال  .الحرفیةالفنون المتخفیة والفنون 

 وأحسن كما" :الكریمةالحیاتي للفن إلبداع یومي مطلوب من الجمیع كل في حیاته ففي اآلیة 

" إن اهللا یحب إذا عمل أحدكم عمال أن یتقنه" الشریف  وفي الحدیث، " أحسن اهللا إلیك

إذ أن االبداع هو الهدف " جمالإن اهللا جمیل یحب ال: " صفات الخالق تعالى والجمال من

أو الشعر أو الرسم، لكنهم  في النحتقد ال یكون لدیهم موهبة  وغالبیة الناسصیل للفن األ

  .بطریقة أو بأخرى والتسامي الروحي باإلبداعجربوا ذلك الشعور 
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الدین كما الفن تجربة روحیة تبحث فیها اإلنسان عن المطلق ویشید فیها الخیر والحریة ف

تجربة شخصیة أصیلة روحانیة متفرقة تتطلب اإلخالص والصدق ووجه . والمحبة والسالم

حساسهاالروح  ٕ الجمیل بالمعنى وتطلعه للتطور والوصول إلى الحقیقة محتواها النهائي هي  وا

  . اإلنسانیة الخالصة

الفنیة المرتبطة  التعبیرلم تكن الحیاة الدینیة اإلسالمیة استثناء من هذه العالقة، فقد أخذت "

ظهارها بعض الفنون، كُ بمسارات متنوعة ارتبطت و بالدین اإلسالمي  ٕ تب الخط ظهورها وا

لوحة العربي الذي نقل الكتابة إلى صورة اتخذت من األبجدیة وظروفها وسیلة االرتكاز ال

بداعوالصورة  ٕ لخط وفنونه المختلفة التي لدارس فظهرت م .الشكلیا في ضوء المعنى جمال وا

متعة جمالیة ونقلت إلى العین اإلنسانیة  ،لى تمییز الهویة اإلسالمیةحافظت ع

او ومن الفنون التي صاحبت الحیاة اإلسالمیة فن تجوید القرآن الذي یعتبر نموذجا 1".خالصة

ه یعطي الموسیقى إصرارا الموسیقى العربیة ویدتمكن من تج"لیا للفنون السمعیة، حیث أن 

والموسیقى قدیما وحدیثا قد حفظوا وجوده  نیینالمغولیس من قبل المصادفة أن نجد أساطیر 

ثارة الغناء حصر من العصر الحدیث قیالومنهم على سبیل المثال ال استفادوا من ذلك، 

زكریا أحمد والسید مكاوي  ،محمد وسید درویش  العال  وم والشیوخ أبوثالعربي السیدة أم كل

ة المساجد التي خرفة اإلسالم كذلك فنون ز ضار بحومن الفنون التي التصقت . غیرهمو 

 سوتوسعت في أصقاع األرض على األعمدة واألقواتوصلت األبجدیة واألشكال الهندسیة 
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عت في أصقاع األرض من شامیة ومصریة أندلسیة ز وتو المآذن، و  والجدران والنواعیر بابوالق

وتركیة وهندسیة ممتعة اشكال المجال الموروثة في العمارة في هذه البیئة أو تلك لتشكل 

ومن  .یةحا جمالو أماكن العبادة صر  ولتجعل من البصر والوجدانمیراث إنسانیا یخاطب 

 المولیةصوفي الذي یلعب عند الدراویش الفنون التي ارتبطت بالعبادة اإلسالمیة الرقص ال

باسم  رقصتهم المشهورة وا، حیث ابتدعتعالى دورا هاما كوسیلة من وسائل الترقب إلى اهللا

  1."، الشاعر الصوفي الشهیر جالل الدین الرومي"السما"

نشأ عریضا في النشاط الفني، ومعنى الدین لیس قوة المراقبة التي یمارسها على  أیضاوالدین 

نما نعني بها منبها وهي الفنان لقد كان تأثیر الدین في الشعوب البدائیة وأهدافهاالفنون  ٕ ، وا

عبر التاریخ واضحا على الفنون في مختلف العصور، بحیث كان الفنان المصري القدیم 

 والتصویر والرقصوقد تأثرت فنون العمارة والنحت  الدین، مبادئمن  إلهامهیستمد 

  .والموسیقى بالنظام الدیني عند قدماء المصریین

ومن هذا یتبین لنا أن كثیرا من علماء اإلجماع یربطون بین الفن والدین فیرون أن الظاهرة " 

الجمالیة قد أنشأت في أحضان المعبد، ألن المعبد هو الذي عمل على ظهور أقدم الفنون 

البشریة جمیعا أوال وهو فن العمارة، ثم ظهرت الحاجة إلى تزیین جدران المعابد بالتقوى 

األشكال البارزة، فكان من ذلك أن ظهر فن النحت لم یلبث الممثلون أن تغنوا في التماثیل و 

عمل التماثیل الملونة، فكان من ذلك أن ظهرت فن التصویر الذي لم یكن یستعمل في 

األصل إال لتخزین جدران المعابد، ولما كانت العبارة تستلزم للضرورة إقامة االحتفاالت 
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والموسیقى والغناء والشعر، وهكذا نشأت  عاقب فنون الرقص الدینیة، فقد ظهرت على الت

معظم الفنون الجمیلة وكذلك فقد كان للدین تأثیر الواضح في العصور الوسطى األوربیة وفي 

فإذا راجعوا إلى تاریخ العصور الوسطى لوجدنا أن الكنیسة قد عملت على . عصر النهضة

كما 1".مارة سواء كان رومانیا أو قومیافن الع إحیاء الكثیر من الفنون، وفي مقدمتها جمیعا

نجد أن تحریم واستهجان رسم صور الكائنات الحیة أو إقامة التماثیل عند المسلمین والیهود، 

ومن هنا نجد أن . یهودیةكان له تأثیر الواضح في تأخیر هذه الفنون في ظل اإلسالم وال

سببا في أن یتجه إلى فن الزخرفة الدین ولد الفن اإلسالمي والدة قیصریة، بحیث كان 

التصویر  فقد كان فن الحیة،الخطیة والهندسیة واألفریقیة واالبتعاد عن رسم الكائنات 

الفنون ازدهار لدى المسلمین والذي كان یعبر عن  أكثرهو " بیسكار األ" الهندسي التجریبي 

والذي  التصویر،وقد كان من بواعث هذا االتجاه الفني في مجال . فلسفة اإلسالم الجمالیة

هذا الشعور  المطلقة للوجود واألشیاء في الطبیعة، ةبالالنهائی االرابیسك اإلیمانیمثل فن 

شراء یقابله عند الفنان إمكان تراض الالمكان وتخطي حدودها واعباألشجار في الزمان و 

وكذلك أضاف الفنان المسلم ". ةنهایال ماتكرار الوحدات الزخرفة أو الخطوات الهندسیة إلى 

-سبیل المثال  فعلى-استخدامه لأللوان رومانسیة فائقة، لكي تؤدي وظیفة جمالیة أساسیة 

، وكذلك فإن األلوان ةبالالنهایاستخدامه للون األزرق واألخضر إنما یعطى إحساسا  نجد

تعتبر في براعة على اللون والظل وكل أمس السطوح والخیر، البد أن تحقق فیما بینها نوعا 

من اإلیقاع حتى تظهر لنا وحدة العمل الفني واإلیقاع في الفن اإلسالمي، إنما یعتمد على 
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وهذا یعني أن  ،والهندسيكما یعتمد على الخط اللین أي المرن  .التماثل التناظر والتبادل

طبیعة القیمة الجمالیة تختلف من مضمونها وتشغیلها، فإن كان المضمون في الرایة 

هو مضمون  اإلسالميالمسیحیة، تجسید في شكل إنساني أو طبیعة فإن المضمون 

   1."نهائيتجریدي، روحاني في شكل هندسي ال 

 اجتماعیةیمثل في رابطة  إذن الدین"الفن والدین، وهكذا تتضح لنا الصلة الوثیقة بین 

، حتى لقد كانت المعابد في بعض العهود بمثابة أماكن وثیقة تجمع بین الناسحمیمیة 

، وعلى هذا النحو نشأت الفنون بین ت التجاریة والتسلیات االجتماعیةاالجتماعات والمبادرا

غة دنیویة جعلت جدران المعابد، ولكنها لم تلبث أن خرجت منها بعد أن أصبحت لها صی

منها صنائع خاصة یصنعها األفراد لحسابه الخاص، وال یعني هذا أننا نجد معابد عند جمیع 

شعوب العالم، حیث أن بعض القبائل الرجل لم تكن تهتم خالل عصور طویلة، بإقامة أمثال 

   .تجهل الفنهذه األبنیة الدینیة، على الرغم من أننا نجد لدینا أعماال فنیة تشهد بأنها لم تكن 

بل أننا حتى لو رجعنا إلى عصور ما قبل التاریخ، فإننا سنجد أن اإلنسان قد غرق منذ 

العصر الحجري األول كیف یبحث لنفسه بعض االدوات أو اآلالت الخاصة من العظم 

   2."وحجر الصوان، ولهذا یرفض بعض العمالء تفسیر نشأة الفن بالرجوع إلى الظاهرة الدینیة
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فن ال يمر م الفن ولكنه النص القرآني لم یأن البعض یرى الدین اإلسالمي حز  وهنا نجد

من األحادیث الصریحة والمواقف التي أتت بتحریم إضافة إلى "والتجسید، لكن هناك العدید 

، ونذكر بحرفتیها المحاریثت اآلراء الفقهیة المتشددة التي تواترت على هذا التحریم وأخذ

  : منها على سبیل المثال

كل مصور نافخ و لیس بفیها الروح  فخالدنیا كلف یوم القیامة أن ین في  من صور صورة

فیه بیتا  ن المالئكة ال تدخلإ" في جهنم  عذبه في النار یجعل له بكل صورة صورها نفس ت

حادثة مذكورة  د الناس عذابا یوم القیامة هم المصورون وهناكشأن من أ" طلب أو صورة 

ة لما دخل صلى اهللا علیه وسلم الكعب....في عدة مصادر عند فتح مكة ودخول محمد الكعبة

لما دخل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم الكعبة عبد ....عند فتح مكة ودخول محمد الكعبة

، قال فرفع صورة فیه إال ما تحت یديالح كل نم الشبیبة.1"...بن عثمان لشبیهفتح مكة قال 

سألة التحریم كانت خاصة بحالة الشكر بین العرب، فم "،"یده على عیسى ابن مریم وامه

األصنام لذاتها ولكن تقرب إلى اهللا، إضافة إلى أن هذه األصنام أو  یعبدوافالعرب لم 

 .التماثیل التي كانت منتشرة حول الكعبة قبل دخول تحج كل عام دخول اإلسالم وفتح مكة

لحرام، لتجمیع كل عبارة عن رموز القبائل العربیة، التي كانت تحج كل عام للبیت اكانت 

، لتجمیع كل قبیلة أمام د عالي للقبیلةالرموز تتخذ شكل جّ ها، وكانت هذه قبیلة أمام رمز 

" طم و ط"الوقت إلى بیلة، تحول مع مرور رمزها، وكانت هذه الرموز تتخذ شكل جد عالي للق

و تلك وترى ان مسالة التحریم جاءت لعالم اجتماعي، فاإلسالم جاء لتوحید ألقبیلة لهذه ا
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حهم، وتعدد رموز اقتر امن * اعي واحد، وكانت كل الحقیقةالعرب في كیان سیاسي واجتم

القبیلة كان دلیل حي على هذا التفتت، وهو ما حاول اإلسالم قدر استطاعته القضاء علیه، 

ر ئال یمكن المهادنة فیه، خاصة وبشال والمنحوتات، هو أمر وبالتالي تم تحریم هذه التماثی

  1".الدولة الجدیدة لم تزل في طور التكوین

منعوا فلفقه فلقد لعب الفقهاء دورا حاسما في تفسیر األحادیث واألخذ بحرفیتها لأما بالنسبة 

رغم التطور في الفكر الدیني، ولم تدل المنحوتة تدل على وثن "، اموه كلیر التصویر وح

ن، وكان لة التحریم حتى اآلأالمتشدد على مس إصرارهواصل  لكن الفقه ، مشابهعشائري او 

محصورة ، الأسالیب االنماط المتكررةي اتخذ ، الذالفنبلغ االثر في جمود أ اآلراءهذه  لمثل

لحضارة أعمق  وتأثیرامعینة، حتى أن الخروج علیها في فترات ما من التاریخ  إشكالیةفي 

إضافة إلى المسلمین على الفقهاء ) فن المنظومات وتزیین الكتب في بالد فارس( تاریخها 

  2."وهذا یخص تحریم الفن بالنسبة لإلسالم والفقه

  :واإلنسانسالم للفن نظرة اإل

 بحقیقة الشمول والتكامل في النفس البشریة، فال یجبالفن اإلسالمي عنایة خاصة أعطى 

ب أن جعن الجانب الروحي، وال ی عزلإلنسان وحده لا مثال، أن یعرض الجانب المادي في

تغفل بجانبها و  كأنها الحقیقة الكاملة للحیاة البشریة، یعیةالطبتعرض الصراعات االقتصادیة و 

 شویهتالألن ذلك بؤر الحقیقة البشریة و  والروحیة واألشواق االنسانیة العلیا، لقیم المعنویة
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 رقعة بطبیعته  في الفنون التي تعرض صةخال-الفن السالمي  یجب على  هإن ...بصورتها

أن تعرض الصورة كاملة، مباریاتها ومعنویاتها، -القصة و المسرحیة كواسعة من الحیاة 

ة كما هي جز متمو متداخلة و واالجتماعیة والفكریة والروحیة، مترابطة  وقیمتها االقتصادیة 

القیم مع إبراز  ،البعض بعضهابمتأثرة كلها و  البعض بعضهابكلها  ةفي حقیقة الواقع، مؤثر 

اإلنسان الذي لم یصبح رة طحقیقة كونیة متصلة بصمیم فذلك ها ز الروحیة والمعنویة ألن برو 

  .قبضة الطین في الروح العلویة نفخهرما إال بكم" انسان" 

لمحة من الحیاة البشریة في لحظة معینة كالقصیدة التي تعرض بطبیعتها أما الفنون " 

مما یرحب بالحقیقة  أكثرة الروحیة واألشواق العلیا محفاإلسالم یرحب فیها بالل واللوحة،

كیان في العامة التي ترى الروح أبرز  تهتماشیا مع نظر  ....الغلیظةالجسد  وأشواقالمادیة 

 ىالموسیقأو حین تعبر القصیدة أو اللوحة أو اللحن و  ;مثال باإلرادة والتسجیل األحقالوجود و 

 فن الى الفذلك نظرة اإلسالم ....قة لیالط وسبحتاهاالطائرة  رفقتهاعن أشواق الروح العلیا و 

إلنسان لالتي تحقق  أي اللمحةالمناسبة للتسجیل،  لمحةألن هذه هي ال ة،أصیلو  ةصادقنظرة 

على  هذه الفنون ضي المحدود، ولیس معنى ذلك أن تقتصراألعلى وتكمل له وجوده األر أنه 

ٕ و ....جالتالرفرفات والس الضرورة القاهرة  وتقتلهواألحزان  وجعال فأین یذهب األلم والا

  . 1 "؟ باإلنسان تلمالتي  الوجدان تلف والضغوط والصراع ومخ
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   :سالم من الفنونموقف اإل

ن إ : "لي صلى اهللا علیه وسلم یقو نبوال شيء،لیه في كل ا ال ویدعومجإلسالم دین یحب الا

في  وغایة ما ،یعادیه اإلسالمال جمالي  حقیقة إبداعالوالفن هو في  ،"اهللا جمیل یجب الجمال

أن یجعل الثاني ، بمعنى مبدأ الجمال علىاألخالق لمبدأ االسالم یجعل األولویة  نأ األمر

. إزاء جمیع أشكال الفنون لإلسالمالموقف المبدئي  وهذا هو ،ومرتبطا به مترتبا على األول

  "حسن"نة لفنون یتمثل في قاعدة تقول حسوهناك معیار اإلسالمي للحكم على أي فن من ا

یلتفت األنظار إلى ما في الكون من آیاته  والقرآن الكریم في العدید، " قبح"وقبیحة بمعنى 

بداعمن تناسق  ٕ تقان وا ٕ هنا ال  للناظرین، ومنال وسرور وبهجة جم، وما یتضمنه ذلك من وا

ا یعنیه ذلك من فمإذا اشتمل على القبح  جمیال، أمایعقل أن یرفض اإلسالم الفن إذا كان 

ة نیفإذا كان الفن هدفه المتعة الذه .علیهرفضه وال یوافق یفإن اإلسالم  ،قبح مادي أو معنوي

 وخاطر فين ذلك مرج خولكن إذا  علیه،یق الشعور وتهذیب األحاسیس، فال اعتراض رقوت

حیاة یساعد على بناء دفا فإنه حینئذ ال اه انأن یكون ف عن نسان وخرجالدنیا في اإل غرائز

 عینوال نوعا من اللهو المذموم بحیص فناعلى هدمها وذلك یخرج على أن یكون  یعمل

   1."وض وهو أمر ال یقره اإلسالمرفالم

 وأصواتراقیة  اوكلمات مهذبة وأنغام لحانا جمیلةأینا لإإذا كانت الموسیقى والغناء تحمل 

كما كان هذا الفن  االخالقي أيفي إطار المبدأ و كلما كان جمیلة فذلك ال یرفضه اإلسالم، 

اهللا علیه وسلم  دح النبي صلىوقد امت مشاعره،و باإلنسان و بأحاسیسه و وجدانه  هو السمو
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القرآن الكریم ، وكان النبي  یجود فيشعري وكان صوته جمیل وهو صوت أبي موسى األ

  لهم صوتا، اجم ،ألذانلعلیه وسلم یختاره من بین أصحابه صلى اهللا 

ة الرسول صلى اهللا علیه وسلم عائشة زوجعید دخل أبو بكر الصدیق على ابنته الوفي یوم "

اعترض أبو بكر الصدیق على ذلك، والرسول  وتضربان بالدفوفن اتغنی نایتها جار دیول

 یا : "بداه أبو بكر الصدیق من احتجاج في هذا األمر قائالأ صلى اهللا علیه وسلم رفض ما

عائشة أن رسل من  وقد أوصى صلى اهللا علیه وسلم نفسه السیدة "عیدیام أبا بكر فإنها أ

یات أخرى عدیدة عن النبي و مر وهناك .... ت إلى رجل من النصارىیغني في حفل قریبه زف

ما لم یصحبها أمور  صلى اهللا علیه وسلم یبین أن الغناء لیس من المحرمات في اإلسالم

 قصالمرأة ور  رقصبین فإن االسالم یفرق  :الرقصمنكرة غیر أخالقیة، أما بخصوص 

ح الرسول صلى اهللا سمدیها الرجال مثال ال ضرر منها وقد ؤ الرقصة الشعبیة التي یف الرجل،

قص ر أما بالنسبة ل ،یوم العیدفي علیه وسلم السیدة عائشة بمشاهدة األحباش وهم یرقصون 

فذلك ال یقره اإلسالم لما فیه من أمام الرجال  هارقصأمام النساء فال حرج فیه، أما  المرأة

  1 ".ومحاذیر كثیرةمحارم 

في  األخالقيوینكر أحدهما للمبادئ  ،ا في إطار المبدأ األخالقياملیس حر فإنه أما التمثیل "

من السلبیات في المجتمع،  عدیددور فعال في معالجة الكثیر من المشكالت والقضاء على ال

الذي یخرج  و الترفیه المقبول جوالتروی لهووال حرج أیضا أن یشمل التمثیل على ألوان من ال

عن نطاق المعقول، وكذلك التصویر ال ضرر فیه بل أصبح في حیاتنا المعاصرة یمثل 
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فهناك نصوص  ةالمجسم اثیل التم وأأما النحت " ،1"أحیانا كثیرة ضرورة ال غنى عنها

 یخشى واضحة في تحریمها ویرجع السبب في تحریم اإلسالم وذلك بالدرجة األولى إلى ما

ن ذلك لم یكن إكان یفعل عباد األصنام قدیما، ف هذه التماثیل أو عبادتها، كما من توفیر

منه وال حرج فیه النعدام فال ضرر   ،واردا على اإلطالق، ونظرا لندرة الوعي لدى الناس

ا یمكن أن كمائع ال یرید أن یفتح هذا الباب غیر أن اإلسالم من باب سد الذر  ،ریمحالت سبب

المختلفة عبر  األجیاللكل  رعیترتب علیه من محاذیر في أزمة مستقبلیة، فاإلسالم یش

  2."العصور
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  :الفلسفةالفن و : الرابعالمبحث 

وضرورة الدراسة الفلسفیة قبل تأكید نه لمن المجدي أن نؤكد على أهمیة البحث الفلسفي إ 

في أذهاننا عن الفلسفة،  ا یزال التشویش وعدم الوضوح عالقالعالقة بین الفلسفة والفن، إذ ال

شيء كل مواجهته، بل و درسها كحاجة موضوعیة لفهم الواقع ن نلفدرسها نعندما فنحن 

في  عإضافة هذا الفر  تمفقد ت األحیان،  أكثرفي  لشيء ممك ، واألحیانفي بعض  لياكم

ما حدث في معظم دول العالم حیث لخالفا  يغمائالدو بنانیة على سبیل التقلید الجامعة الل

كحاجة موضوعیة للنهوض بالمجتمعات و رسم معالم التقدم فیها ، مما " جاء تدریس الفلسفة 

المفاهیم التالیة التي تمن بصلة الى ما یدور في الفلسفة  اجترارالتشویش  حدتزاد من 

لغاء  ،المعاصرة من صراع ٕ خفاء الصراع الفلسفي على الصعید العالمي ومنه العربي، وا ٕ وا

فلسفة : منها طائلال المفاهیم الدسمة من تاریخ الفكر، واللف والدوران حول مشاكل وهمیة 

ة فلسفالة دیما :فلسفة لبنانیة لطمس السؤال األساسي، إسالمیةعربیة، فلسفة  ، فلسفةإسالمیة

  . آخر ما تعرفه هو الفلسفة باوهكذا تخرجنا طال ومثاالتها

إلخفاء التراث الفلسفي الدسم إال السبب السیاسي، ألن االستغناء عن السالح  اال أعرف سببف

  1."التخلف والفوضى سمن شأنه أن یكر  الفلسفي كسالح نظري أساسي

تثقف، ة لكي رصانثقافة تتمتع بقدر معقول من الن دراسة الفلسفة هي العمود الفقري لكل إ

 ال تتم إال من خالل الصراع بین التیارات والدراسة الفلسفیةالماضي  ةدراسة فلسف ینبغي
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 ،"هیجل" ،"افالطون" لة معترف بها من أكبر الفالسفة و وهذه أمث المتناقضة،الفلسفیة 

 وكیف نصبح ؟ األقل طریقة التفكیر الفلسفي ونملك على سفةنفهم الفل فمتى ."ماركس"

تعة للطالب ال مجرد ومتى تصبح هذه المادة مصدر م قادرین على قراءة النصوص الفلسفیة؟

  وملل؟ متبر 

كما أن الفنانین ات، ینظر و  مبادئوا له غمجال والفالسفة للفن، وصاعلماء ال ىتصد" 

المشاكل الفكریة  وا الكثیر من ، وتناولیر من األمور الفلسفیةإلى الكث وابدورهم قد تطرق

ویتالشى، فعندما یتناول الفن فكرة فلسفیة،  قسفة یضیلالتباعد بین الفن والف ادالمعقدة حتى ك

الواقع الملموس، إلى الرمز الذي  أسلوب اجاوز مت، اسریالیمحاوال التعبیر عنها صریحا أو 

واألحالم، ویعمل على معرفة خفایا النفس والخواطر المكبوتة، عند ذلك یتصل بعالم الرؤى 

حلها األولى، كانت ن الرمزیة في مراإالفلسفة،  رهتعبلفن یسیر في نفس الطریق الذي ا ىتر 

یرمز  سهامفالقلب تحترق ال: لیل من التفكیرإدراكها بق یمكنبسیطة  اقد أمور تعتعني قبل أن ت

، هل بعني هذا ان علم 1"ل ترمز إلى السمو العقلي والطهارةبإلى الحب الشدید، وقمة الج

وان  ، یس فلسفیة في المعرفة؟ین بوم من االیام الى نظریات ومقاالجمال قد یتحول م

ظر الى انتاجه الفلسفي كما ینظر الى ى ضوء تقارب فلسفته من الفن، سینالفیلسوف عل

  ؟ ..ثالهات أمام تمحكما یقف الرسام امام لوحته، والناو ، تهالشاعر الى قصید

في القرن األول قبل " كرسیوسلو " القدیم إلى الشاعر الروماني ن اإلنسانیة أصغر منذإ"

ء الوأن أبا الع الفلسفیة،المسائل  بأمهات ،" طبیعة األشیاء" یمأل أبیات قصیدته المیالد،
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، كان یدور حول فلسفيمن التساؤل ال المعهودة إلى نوعته ئیالمعري، خرج بالشعر عن غنا

ندما حاول تطعیم الشعر ا أبو ماضي علییإوكذلك فعل  .ناء والفسادفالخلود والبل تتعلق ئمسا

   1."ت على الفكر الفلسفيصفلسفیة استع اأمور  تطرح«أدریته  ال"فجاءت بالفلسفة 

من  على صعید الشعر واألدب، أما في الرسم والنحت والموسیقى، فقد اقتحم كثیر هذا

  . كامال اثارا قد تكون أحیانا نظاما فلسفیآفتركوا الفنانین الفلسفة 

نه من الطبیعي أن تتعرض الفلسفة للقضایا العقلیة، وهي في تعرضها هذا تسوق األدلة إ"

قتحم معاقل ن ماأ شأنها،والبراهین، وترتب األفكار ترتیبا منطقیا، فیه مقدمات ونتائج، فهذا 

ال جمي أسس السمحاولة بذلك أن تر  شارحة،ة لحلواالنفعاالت مالفن وتدخل عالم األحاسیس 

ال مجمن وراء ذلك ما یسمى بعمل ال منشألیل عركائز من المنطق والبرهان والتى الفني عل

  :وذلكأو ال فلسفة الفن فأمر یثیر النقاش 

قضایا الوجود الظاهر منها والباطن، كما تتصدى لمعرفة الحیاة وقوانینها  تتناول الفلسفة– 1

من خالل منهج معین، واستدالالت معینة، ومقاییس عقلیة معینة، في حین أن مفهوم الفن 

یرتكز على اإلحساس المباشر والمعاناة، من خالل أسلوب مغایر وطریقة مغایرة للطریقة 

  2."الفلسفةالتي تعتمدها 

 تذوقهلجأ للتأمل الموضوعي، في حین أن الفن و تسفة تجربة فكریة تعتمد القیاس، و الفل-2

  . تجربة شعوریة تستند إلى الوجدان والعاطفة

                                                             
  73 :صص  سابق، الفن، مرجعفي فلسفة  مقدمةعوض، ریاض   1
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یعتمد الذي في صیاغة المذاهب واألفكار على خالف الفن  تستخدم الفلسفة التجرید"-3

  .الصور المجسدة في حیویتها

  . ، بینما یتعامل الفن مع الوجود النابض بالحیاةوالوجود والعدممع الحیاة  تتعامل الفلسفة-4 

كز على الدلیل والقیاس والبرهان، في حین أن منطق رتمنطق الفلسفة هو منطق معقول ی-5

الذاتیة، مهما كانت  واالنفعاالت والمیول الفن منطق خاص، یخضع لألحاسیس والمشاعر

   1."عن قیم المجال كشف بهاتمقاییس  إلىفي اللجوء  جدیتنا

 الحاضر،ثار الفنانین حتى عصرنا آت الفلسفة للفنون و دصتعلى الرغم من كل ما تقدم فقد 

الطابع العلمي  الىسیطر العلم، فتحول النقد الجمالي للفنون من الطابع الفلسفي  ثحی

للون أن ا البیولوجیةالمتمثل في االتجاهات البیولوجیة في العصر الحدیث، حیث یرى علماء 

ذاو  آخر،حل أو یتحول إلى لون ن العضوي ینموا ویتطور ثم یضمئكالكا"الفني هو  ٕ كانت  ا

التطور  الذي یؤكد أن Renè wellekانتقدت من الكثیر وخاصة  قد البیولوجیة لماءآراء ع

  .لیس فیه مثل هذا التماثل الفني الفرد،للكائن  البیولوجي

، أو كانت العلوم الطبیعیة او الفلسفة على الفكر البشري تسیطر أنه سواء  وفي الحقیقة

 أكثریتأثران بتیارات الفلسفة  وعلة الجمالالمسیطرة، فإن النقد الفني  والنفسیة هيالبیولوجیة 

ها للمسائل الفنیة، ومن یدید من خالل تصنز ما  هل حققت الفلسفة كلف .من أي شيء آخر

  2ومقاییس لعمل الجمال؟ مبادئخالل صیاغتها 
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ألن من شأن  األهمیة،المجال على أسس فلسفیة لعلى جانب كبیر من  ملعن إقامة قواعد إ" 

الفلسفة بعیدا هو خطر غیر مأمون  ولكن ذهابذلك أن یوسع آفاق النظر إلى الفن، 

   :العتبارات التالیةلنتائج، ذلك الجانب، غیر مضمون ال

ا بعدرفض الفنون قاطبة مالى  فلسفیة خالصة قد انتهى نظرة أفالطون حین نظر إلى الفنف-

 .أعمالهم في نظره هي ظالل الحقائق ولیس الحقائق بذاتها جمهوریته، ألنأكثر الفنانین عن 

ر بجوهره من ضم وأفهأساء إلى الللفنون، فقد  اسفة مقیاسعندما اعتمد الفل أرسطووكذلك 

وعدم اعتباره شيء ابدا بین نوعي  ،"الغنائي نطاق الشعر "خالل إخراجه الشعر الوجداني

المسرحي، مع العلم أن الشعر الغنائي هو  والشعر التمثیلي الملحمي،الشعر القصصي 

  . األصل

روحها ل اعلى إخضاعه جافا، وتعملناوال عندما تسعى الفلسفة إلى تناول المسائل الفنیة ت

أن ال یلبث تماما، فإنها ال تسلم من سوء النتائج، كما أن الفن  اها وحمایتها إخضاعقوطر 

   1."ینفر عنها

 يَّ ظحُ أنه  اإلفهامفي  تباسهلإ، زاد من ؤاالن سوء العالقة بین الفن والفالسفة كان دوما سإ 

من المالحظ أن  اً إذ....من قبل اتجاهات التفكیر والتفلسف فشدیدة التباین واالختالجابات بإ

 ، خل من تصارع وتعال على الفنسیاق تطوره التاریخي عالقة لم ت الفكر الفلسفي تجاذب في

ار الفلسفة في صغاألسلوب الفني یذهب إلى حد است اخاص قریراأخرى نجد ت یانلكن في اح

                                                             
  .105ص سنة،بدون  طبعة،، بدون والتوزیعدار الثقافة للنشر ، فلسفة الفن الجمیل، مجاهد عبد المنعم  1
  



 اإلسالمي الفن فيإشكالیات                                                         :الثاني الفصل

96 
 

خلص یوجود، ولذا فال عجب أن هو إدراك العالم وفهم ال يها الذلحق حتى فيمعه،  هامقارنات

ابصار مواقف متناقضة في تقییم الفلسفة للخطاب الفني  اللنصوص الفكر الفلسفي إ القارئ

  . بین الخطابات الثقافیة رتبتهوتحدید م

ة في احتقار الفن ونبذه، الفلسفیة وغلستحضر كمثال على المواقف المنویمكن أن "

الوجود الحسي الذي  یقتصر على محاكاة وهما،االفالطونیة التي نظرت إلى الفن بوصفه 

قاصر في التعاطي  هو بدوره مجرد تقلید لعالم المثل، ورأت في أسلوب الفني مجرد منظور

للجمهوریة  ستنظیره األوتوبی، بل بلغ أفالطون في ماهیته إدراك عن اجزمع الوجود وع

نظرة  الفن والفنانین من هذه الجمهوریة، لعدم حاجة المجتمع إلیهم في نبذ الفاضلة إلى حد

  1."جغرافیاتوهم في لل یتأسس على الحقیقة وال مكان للفاضتجار اوهام، والمجتمع ا

هي عالقة  )كسولوجیاألا(سفة بالفن في إطار مبحث القیم وهنا فإن كانت عالقة الفل" 

یدرس الفن بوصفه  االفلسفة بوصفها حقال معرفی موضعهأي ( ، بستمولوجیةإمرجعیة 

ذا كانت ) موضوعا ٕ لقدرة الفن على إدراك العمل تذهب أحیانا كثیرة إلى ولة نااألحكام المتوا

ل من لالعقالني الواثق من العقل والمق منحنى االستهجان واالحتقار، وخاصة قبل االتجاه

توجه خرى كالخیال والعاطفة والشعر والموسیقى، فإن الأأو تعبیریة  ةقیمة أي مسالك إدراكی

دل أن یكون الفن موضوعا بمسألة العالقة على نحو مغایر، ف سیطرح عقالنيالفلسفي، الال

أن تعرف الفن، فإننا نعرف بالفن وهكذا سیصبح اإلدراك  دلأي ب 2"یصبح منظورة معرفیا،
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فضل من أأعمق و  ل ماد الى كاقلها اقتدار على فهم الوجود والن أبستمولوجیارؤیة  "الجمالي

ومن هنا یعتبر هیجل  .العقل وموازاته المنطقیة الجافةاألدوات المعرفیة الفلسفیة القائمة على 

، س، أما الفلسفة تعتمد على الفكرةفي هذا المستوى بان الفن یعتمد أساسا على الخیال والحد

العقل، تعین أو تاریخ و المأسفة وهو تاریخ الفكر الحر یجعله بحبسه تاریخ الفل وهذا ما

سمى وهو التعبیر عن أرفع ما أوالفلسفة حسب هیجل في هدف  مع الدین ویشترك الفن

الیه من مطالب وكثیرا ما شكل الفن الوسیلة  ما تتوقأنتجته الشعوب من أفكار وأسمى 

الحدس  الفن مضمون الدین مع یفالشعوب، حیث في الدین یك منشعب  دیانةالوحیدة لفهم 

بل فقط یعمل فالفن ال ینتج المضمون للدین ، الخارجي المباشر ثم مع التمثل و الحساسیة

  1. "ه بموجب فكرته الخاصة في شكل حسي تخیليعنعلى التعبیر 

 

                                                             
  .321المرجع نفسه، ص  ،زكریا ابراهیم  1
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   :خاتمة

ّ إ، لصة و هكذا هو حال موضوع مذكرتناإن كل بحث نتیجة مستخ  جمیع هذه  ن

بالقدرات العالیة التي أبدعتها تمتع بجمالها و الفنیة شاهدها الجمیع اآلن و  داعاتاإلب

نها و بعضها ، و بعضها بقیت أجزاء متي ال یزال بعضها شاخصا حتى اآلنالفنون، ال

عرف الفن في البالد العربیة و ، لقد نسان، و عوامل الزمنضاع و تلف على ید اإل

، الخط، فضال عن فنون الهندسة المعماریة ،المیة و خاصة فنون الشعر الغنائيساإل

، إن الفن ران أو مداخل القصور و المساجد وغیر ذلكالزخرفة  سواء على الورق أو الجد

، ففي الفن تنعكس األفكار جماعةردا و ال یمكن أن یكون معزوال من نشاطات اإلنسان ف

لجمالیة و الفنیة و األحاسیس و المالمح األخالقیة أو الجمالیة فإن الفن ربط بین الفنیة ا

في جمیع مظاهر الحیاة أن یكون  التحبب، فذهب إلى الدعوة إلى الجمال و القیمة الخلقیة

  . في إطار العفاف و الفضیلة 

نقصده ذلك الفن النظیف الذي یسمو باإلنسان و إن الفن رفیق اإلنسان والفن الذي 

یم و منسجم یدعو دوما نحو یهذب مشاعره و یساعده على التواصل لتكوین مجتمع سل

ّ  ،الحق والخیر والجمال والعدل اصره من قیم و ثوابت أمته الفن اإلسالمي یستمد عن إن

مسلم المبدع والدفاع عن كرامته من القیم اإلنسانیة التي تحرص على اإلنسان الأوال و 

 ُ رفع اإلنسان من التمزق والتشتت إلى الوحدة والتكامل فبالفن اإلسالمي یستطیع أن ی

، فبالفن تنعكس رغبات مكبوتة هي نوع من العواطف جسمیة وویساعده على فهم الواقع و 
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یجسدها بداعات فنیة مختلفة راقیة تتجلى في إرغبات بأسمى معانیها و الهذه العواطف و 

  .الفنان المسلم 

مخلوق  باإلنسان، فاإلنسانالواقعي  للعالموانعكاس الفن هو تعبیر  وأخیرا، إن

والقیم فالفن یتطلب من الفنان خصائص شخصیة ممتازة بین الموهبة  ومبدع،متحرك 

 معه وتعایشاإلسالمي بالدین  الفنارتباط  ، وقدجناحا الفنان الحقیقي هماوالخلق  الخلقیة

والخیر والجمال إلى جنب بل امتزج في كل الحضارات فكالهما یترعرع نحو الحق  جنبا

  .والسالم والمحبةاأللفة  ونشر روح
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