
 التأصيل الفقهي للفنون

 السنة الثالثة آثار وفنون إسالمية :

 : اإلسالميتعريف الفن 

والفن اإِلسالمي ليس بالضرورة هو الفن الذي يتحدث فيقول :" اإلسالمييعرف محمد قطب الفن 
 ".يرسم صورة الوجود من زاوية التصور اإِلسالمي لهذا الوجودعن اإِلسالم... إنما هو الفن الذي 

هو التعبير الجميل عن الكون والحياة واإِلنسان، من خالل تصور اإِلسالم للكون و يعرفه فيقول :"
 " .والحياة واإِلنسان

 "الحقو  الجمال هو الفن الذي يهيئ اللقاء الكامل بينو"

)منهج الفن "التعبير الجميل عن حقائق الوجود من زاوية التصور اإِلسالمي لهذا الوجود "أو هو
 (4اإلسالمي ،ص

المي من خالل الحديث عن ويحاول األستاذ محمد شمس الدين صدقي أن يعرفنا بالفن اإِلس
يجب أن يكون نقل أو إيصال أسمى وأفضل القيم واألفكار والمشاعر إلى »وظيفة هذا الفن فيقول: 

اآلخرين بأسلوب جميل مؤثر بحيث يوفر عنصر المتعة إضافة إلى التأثير في سلوكهم وإرشادهم إلى 
 " الصراط المستقيم

للوجود فإن أساس  اإلسالميهو التعبير الجمالي عن حقائق الوجود من زاوية التصور إذا كان الفن 
 نالقرآو  ،العقيدةب اإلسالميةاألمر الذي يربط بوشاج وثيق الفنون هذا التصور هو مبدأ التوحيد 

 إسماعيلعند  اإلسالميو فيما يأتي بيان لمظاهر هذا االرتباط من خالل قراءة لنظرية الفن  الكريم 
 . اإلسالميةالفاروقي في كتابه أطلس الحضارة 



 1لتعبير الجمالي عن الرسالة : التوحيد :ا

 القرآن الكريم وحي أنزل لهداية البشر إلى مبدأ التوحيد وهي رسالة األنبياء السابقين 

مما استدعى  شكل من األشكال ، تستبعد تمثيل الله من خالل المحسوسات بأي و هذه العقيدة
ضرورة إيجاد طريقة جديدة في التعبير الفني ، للحاجة إلى نمط جمالي يبعث على التأمل والتذوق 

الفني و يتفق مع المبادئ اإلسالمية و قد تصدى المسلمون األوائل لهذا التحدي بابتداع أنماط 
إلسالمي ، و قد وفرت جديدة من التعبير الفني تم تبنيها وتكييفها في أجزاء مختلفة من العالم ا

من دون طمس التنوع االقليمي هذه األنماط الوحدة الجمالية األساس في أرجاء العالم اإلسالمي 
 وتحريمه.

وكان النسق الذي البداية له و ال نهاية  و المعبر عنه بالنسق الال متناهي أفضل طريقة للتعبير عن 
ويغدو الفن دعما للعقيدة الدينية و بذلك  -لى ،التوحيد ،من خالل توجيه ذهن المتلقي إلى الله تعا

تدعى هذه  في الغالب أنه فن النسق الال متناهي ، كما اإلسالميو يوصف الفن  ،-تذكيرا بها 
 .التعبيرات الجمالية فن الزخرفة أو االرابيسك 

للهدف من وجود الفن االسالمي يلغي كثيرا من المفاهيم المغلوطة الشائعة ككون  إن هذا التفسير
يجب أن يشجب لورود النهي عن تصوير ذوات األرواح و تمثيل الذات االلهية  لطبيعة وهم أو شرا
، 

 .و الحق أن الطبيعة دالة على الخالق موصلة إلى اإليمان به 

 2جمالية التوحيد
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إنَّ المتأمل لمعطيات ومدارك التوحيد في المنهجيَّة الُقرآنيَّة ال يلبث أن يستخلص بوضوح أنَّ الهدف األقصى 
للتوحيد في المنهاجيَّة اإلسالميَّة هو: توسيع مدارك عقل المؤمن، وَتفتيق إشراقات الروح فيه إلى أقصى ما 

 .لخلود، بالكون والحياةيُمكن، وربط شتَّى طاقات كينونته الفطريَّة بالله، با
  

هو الخيط الناظم لمختلف حقائق الوجود ومظاهر نشاطاته وعالقاته، وِمن ثمَّ  -كما كشف القرآن   -فالتوحيد 
 :فجماليُته َتسري في كل شيء، سريان الروح المتوهِ ج في الجسم الحي المتحر ِك؛ وذلك ألنَّ 

ين في حقيقته الُمطلقة؛ ﴿ • َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ  التوحيد هو جوهر الدِ 
ين تُترجم "عناية الله تعالى بإزالة الشرك من نفوس البشر وقطع 52األنبياء: ]﴾  أَنَا َفاْعُبُدونِ  [ فأبان أن غاية الدِ 

/ 71نوير"؛ الطاهر بن عاشور )ابره، إصالًحا لعقولهم بأن يُزال منها أفظع خَطٍل وأسَخُف رأي"؛ "التحرير والتد
44).  

يِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َفَأِقْم َوْجَهَك لِل التوحيد هو سر الكينونة البشريَّة في معناها الِفطري؛ ﴿ دِ 
َها اَل تَ ْبِديَل ِلَخْلِق اللَّهِ   [، فبيَّن سبحانه أنَّ تعاليم هذا الدين مفصَّلة على مقاس الفطرة البشريَّة؛ 03الروم: ]﴾  َعَلي ْ

لحكمة التوحيد في النظام اإلسالمي،  إنَّ الثمرات اليانعات التي َيجنيها العبد المؤمن من هذه الجمالية المشرقة
 تتجلَّى في األبعاد اآلتية :

الُبعد المعرفي: اإلشراق األول الذي يشع في نفسيَّة العبد المؤمن هو: المعرفة الرحيبة، وأعني بها أنَّ العبد   -1
ًعا وعمًقا وفهًما ألسرار الوجود كلما ازداد معرفًة بالله وِعلًما بأسمائه وصفاته وأفعاله، ازدادت مدارُكه العقليَّة اتسا

 .ومعاني الحياة الصحيحة
الُبعد التحرُّري: الثمرة الثانية التي يقطفها العبُد المؤمن من التوحيد، هي: الحريَّة، وهو تحرُّر إيجابي فعَّال،  -2

طاقاته الشخصيَّة  يعصم العبد المؤمن من الخضوع لشتَّى أصناف الطواغيت المعنوية والمادية التي تؤثر سلًبا على
 .واإلبداعيَّة

الُبعد الجمالي: شعور العبد المؤمن بصلته القويَّة بالله، وانغماسه في بحار التوحيد، يفتِ ق في أعماقه حاسة  -4 
الجمال، فَيحرص على تذوُّقه عقليًّا من خالل تأمل دالئل التوحيد في األنفس واآلفاق، وجدانيًّا من خالل 

ه في كل شيء، تطبيًقا من خالل ممارسته في مختلف نشاطاته؛ قال رسول الله صلى الله تجاوبه مع إشراقات
 .47عليه وسلم: ))إنَّ الله جميل يحبُّ الجمال((؛ صحيح مسلم: 



الُبعد اإلبداعي: امتالء العبد المؤمن بنفحات التوحيد يولِ د فيه طاقات اإلبداع: تفكيرًا وسلوًكا، مع شهوده  -5
ز واإلبداع الرباني في صفحات الكون والحياة والذات، وِمن ثمَّ يمارس هو نفسه هذا اإلبداع إلى روائع اإلعجا

أقصى ما يمكنه في مختلف مجاالت نشاطات حياته؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله يحب إذا 
 .عمل أحدكم عماًل أن يتقنه"

الكريم و الفن االسالمي  :ال يقتصر االرتباط بين القرآن3 خصائص التعبير الجمالي عن التوحيد
كذلك في الخصائص الجمالية التي أبدعها المسلمون إليجاد على التوحيد وحسب بل إنه يتجسد  

 و الرفعة الذي يتطلبه مبدأ التوحيد القرآني وتمثل هاته الخصائص فيما يأتي : انطباع بالالتناهي

ى االسالمي هي تجريدية قبل كل شيء ذلك أنه حت :إن األنساق الالمتناهية في الفن التجريد
التنميط فترى الورقة أو الزهرة وفق  إنها تخضع إلى نوع منعندما تستخدم أشكال من الطبيعة ف

 .أشكال هندسية تنزع الصفة الطبيعية عنها 

 
 نموذج عن الزخرفة االسالمية
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يم العمل الفني االسالمي من أجزاء أو وحدات متعددة تتآلف لتكوين تصم :يتكون بنية الوحدات
يمكن إدراكه على أنه وحدة معبرة  ،أوسع وتشكل كل هاته الوحدات كيانا له قياس وذروة و إتقان

 .جزءا مهما في التركيب األوسع نه وافية بحد ذاتها إضافة إلى كو 

الالمتناهية من المسموع والمنظور و المتحرك تمثل التواليف  :إن األنساق التواليف المتالحقة
أو تكرارها أو االثنين معا وبهذه الطريقة تتشكل توليفات إضافية ،المتالحقة للوحدات األساسية 

أوسع لها كيانها المستقل الخاص وهويتها والتوليفات المتالحقة األوسع في عمل فني إسالمي ال 
لوحدات األصغر التي تتشكل منها بل إن مثل هذه التوليفات األوسع تفسد بحال هوية وشخصية ا

 قد تتكرر بدورها 

أخرى أكثر تعقيدا ، وهكذا يكون و تتنوع وترتبط بكيانات غيرها أصغر أو أكبر لتشكل توليفات 
 .للنسق الال متناهي عدة مراكز ذات أهمية جمالية

 
اع بالالتناهي في العمل الفني هو المستوى العالي من :الميزة الرابعة المطلوبة لتوليد االنطبالتكرار 

الرئيسة والوحدات  التكرار فالتوليفات المضافة في الفن االسالمي تستعمل تكرار الموضوعات
 البنيوية 



 و توليفاتها المتتالية التي يبدو أنها ستمر إلى ما ال نهاية و يتعزز التجريد.

يجب اكتشافه من خالل الزمن خالفا لالعتقاد السائد  : التصميم االسالمي حركي أي أنهالحركية 
على المكان ، فهي تجمع بين الزمان و المكان ذلك أنه  انالبصرية و فن العمارة يعتمد الفنونأن 

بشكل صحيح إال من خالل الزمن حيث يأخذ  إدراك جمالية هاته الفنونال يمكن للناظر أو الزائر 
 العين 

والمدركات  و الذهن في سلسلة من المرئيات
التي يجب أن تستوعب بشكل متسلسل 

،وتنتقل العين من نسق الى نسق ومن مركز 
إلى مركز ،ويجري إدراك األثر الفني في 

المعمار من خالل التنقل بين أجزائه ،هذا 
أو المعمار هو الذي يجسد حركية الفن التحرك الفعلي أو المتخيل للوقوف على جمالية اللوحة 

 .نا جامدا دعوى أن تكون الزخرفة االسالمية ف االسالمي و ينفي

 

 

 

 

 

على  يستحوذ تجعله:تداخل التفاصيل الفنية في العمل الفني االسالمي خاصية سادسة  التداخل
ن خالل مضاعفة العناصر الداخلية و متناهي م يولد الحركية و الزخم في النسق الال ،وانتباه الناظر

 .ازدياد التداخل في التوليف 



 مثاال فنيا :كريم القرآن  

إن الناظر إلى خصائص الفن اإلسالمي يجدها و قد تجلت بينة في القرآن الكريم ذلك أنه األصل 
أكمل مثال على الذي يرد إليه في تحديد غايات التعبير الجمالي وأدواته ووسائله ،من ذلك أنه 

 النسق الالمتناهي ،المرتبط ارتباطا وثيقا بإعجاز القرآن الكريم و ثراء مبانيه ومعانيه 

 و يقدم القرآن الكريم المثال األول للخصائص الست في الفن اإلسالمي :

في ذكر التفاصيل و الجزئيات  اإلطنابو  الواقعي:بدال من التوكيد على التصوير  أوال :التجريد
مجزأ و متكرر ،ذلك أن الغاية ليست قصصية يعرض القرآن الكريم الشخصيات و األحداث بشكل 

من خصائص القصص القرآني أن يقتصر على مواضع العبرة فقط ، دون  .بل تعليمية و أخالقية 
تعقيبا على ذكر قصة أصحاب القرية  في ظالل القرآن  يقول في ذلك سيد قطب ،ر التفاصيل ذك

ولم يذكر القرآن من هم أصحاب القرية وال ما هي القرية . وقد اختلفت فيها  " : في سورة يس
  .الروايات . وال طائل وراء الجري مع هذه الروايات

ال يزيد شيئاً في داللة القصة وعدم إفصاح القرآن عنها دليل على أن تحديد اسمها أو موضعها 
   ."وإيحائها . ومن ثم أغفل التحديد ، ومضى إلى صميم العبرة ولبابها

قائمة بحد  :القرآن الكريم ينقسم إلى وحدات هي اآليات و السور ،وتنهض أجزاء ثانيا :الوحدات
)أطلس علماء فن المناسبات خالفا لما ذهب إليه الفاروقي  ذاتها ترتبط فيما بينها برباط وثيق بينه

وكل آية أو سورة وحدة كاملة ال تعتمد على ما جاء "حيث يقول :( 520صالحضارة اإلسالمية ،
قبلها و ال ما يأتي بعدها و ال تنطوي الوحدات على وحدة عضوية كبيرة تحتم وجود تسلسل معين 

". 

ل أو توليفات متالحقة ،و قد :اآليات تترابط مع بعضها لتشكل وحدات أطو  التوليفات المتالحقة
ن جزء و مجموع أجزاء أحزابا ضمن سور مثال ذلك أن الحزبين يشكال تشكل هذه أجزاء قصيرة أو
 .الكريم بأجمعه  القرآن يشكلون قوام القرآن



:ومثال التكرار في القرآن الكريم تكرار الوحدات اإليقاعية و الصوائت و الصوامت ، و  التكرار
لنصوص التي تتشابه بعضا أوكال تقرر مقصد الهداية و التغليم و كذا الغايات تكرار الفواصل و ا

تترك أثرها في النفس االنسانية فتدعوها إلى النظر و التدبر و من ثمة اإلذعان و الجمالية التي 
 االنقياد

الذي تكرر في غير موضع، فالقصة الواحدة  القصصيشتمل القرآن الكريم على كثير من كما "
يتعدد ذكرها في القرآن ، وتُعرض في صور مختلفة في التقديم والتأخير، واإليجاز واإلطناب، وما 

 شابه ذلك. ومن حكمة هذا:
ى الواحد في صور مختلفة، بيان بالغة القرآن في أعلى مراتبها. فمن خصائص البالغة إبراز المعن 

والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتمايز عن اآلخر، وُتصاغ في قالب غير القالب، وال 
يمل اإلنسان من تكرارها، بل تتجدد في نفسه معان ال تحصل له بقراءتها في المواضع 

 (073،صمناع القطان  نآالقر  م")مباحث في علو األخرى.

و  تم عبر الزمن من خالل عملية متسلسلة من االدراك و التذوقيتدبر القرآن الكريم  :الحركية 
 .المفردة بشكل متتابع  ألجزاءالتفاعل مع ا

:نجد أمثلته في القرآن الكريم من خالل الصور البيانية و البالغية التي يحتف بها الخطاب   التداخل
 .ضفي جماال في البيان و جالال في التعبيرمما يكالطباق و االستعارة و التشبيه 

 4القرآن الكريم وجمالية اإلعجاز:-

لى لقد اختار الله سبحانه أن تكون رسالته الخاتمة إلى العالمين في قالب جمالي إعجازي، فالقرآن يشتمل ع
مضمون الرسالة، وعلى البرهان الذي يصدقها في الوقت نفسه وهو المتعبد بتالوته، المعجز بلفظه ومعناه، ورغم 
أن إعجازه متعدد ومتجدد، وقد بلغ به بعض العلماء ثمانين وجهاً، إال أن اإلعجاز الجمالي البالغي يظل الوجه 

ن كذلك وهو أحسن الحديث قال تعالى : "اللَُّه نَ زََّل البارز من بين كل وجوه اإلعجاز ، وكيف ال يكون القرآ
                                                             

 . مصطفى الحيا، حاوالت في التأصيل ومقاربات للتطبيقعلم الجمال والتصور اإلسالمي م-4
 



ُلوُدُهْم َوقُ ُلوبُ ُهْم إَِلى ذِْكِر َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن رَب َُّهْم ثُمَّ تَِليُن جُ 
و القيم "اْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذي أَنْ َزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُه [. وكيف ال يكون كذلك وه50اللَِّه" ]الزمر:

[. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: "َوَلْم َيْجَعْل َلُه 5-7ِعَوًجا قَ يِ ًما لِيُ ْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُه" ]الكهف:
 ف فيهِعَوًجا قَ يِ ًما" )أي معتداًل ال اختال

وقد نقل الزركشي عن سهل بن عبد الله التستري قوله: )لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ 
نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه، ألنه كالم الله، وكالمه صفته، وكما أنه ليس لله نهاية، فكذلك ال نهاية 

وهذا القول منسجم مع قوله تعالى: "َوَلْو أَنَّ َما ِفي . "عليهلفهم كالمه، وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله 
َعُة أَْبُحٍر َما نَِفَدْت َكِلَماُت اللَِّه" ]لقما ُه ِمْن بَ ْعِدِه َسب ْ [. وقوله سبحانه: 51ن:اأْلَْرِض ِمْن َشَجرٍَة أَْقاَلٌم َواْلَبْحُر يَُمدُّ

َنا ِبِمْثِلِه َمَدًدا" "ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَ  َفَد َكِلَماُت رَبِ ي َوَلْو ِجئ ْ بِ ي لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل أَْن تَ ن ْ
  .[734]الكهف:

وقد ُوِصف القرآن في الحديث بأنه )ال يخلق على كثرة الرد، وال تنقضي عجائبه( فعن الحارث قال: مررت في 
ى علي فقلت: يا أمير المؤمنين، أال ترى أن الناس قد المسجد فإذا الناس يخوضون في األحاديث، فدخلت عل

خاضوا في األحاديث، قال: وقد فعلوها؟، قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: أال إنها ستكون فتنة، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر 

كم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره ما بعد 
أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي ال تزيغ به األهواء، وال 

د، وال تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ تلتبس به األلسنة، وال يشبع منه العلماء، وال يخلق على كثرة الر 
سمعته حتى قالوا "إِنَّا َسِمْعَنا قُ ْرآنًا َعَجًبا يَ ْهِدي إَِلى الرُّْشِد" من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به 

 .رواه الترمذي في كتاب ثواب القرآن الباب  . "..عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم

ووصفه الوليد بن المغيرة وهو مشرك بأن "له حالوة، وعليه طالوة" فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن 
المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رقَّ له، فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه فقال له: يا 

يدون أن يجمعوا لك ماال ليعطوكه ، فإنك أتيت محمداً لتتعرض لما قبله، قال: قد علمت قريش عم إن قومك ير 
أني من أكثرها مااًل، قال: فقل فيه قواًل يبلغ قومك أنك منكر له كاره، قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم أعلم 

يقوله شيئا من هذا، ووالله إن لقوله  بالشعر مني ال برجزه وال بقصيده وال بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي
الذي يقول لحالوة، وإن عليه لطالوة، وإنه لمثمر أعاله، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما 



تحته، قال: والله ال يرضى قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر، فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يأثرُُه 
  .(5/771اإلتقان في علوم القرآن: للسيوطي ) (77ِني َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا" ]المدثر:عن غيره، فنزلت: "َذرْ 

ُفُق فيها الفصاحة والبالغة، وتزدهر فيها فنون القول شعراً ونثراً، حيث  جاءت المعجزة من وكل هذا في بيئٍة تَ ن ْ
  .جنس ما نبغ فيه أهل تلك البيئة من الشعراء والخطباء،

يقول صالح أحمد الشامي: )ال شك أن للجمال حقيقة موجودة ثابتة، ولكن أين؟ وكيف نضع يدنا عليها؟ هل 
  .هي الصفة المستقرة في ذات الشيء؟ وعلى هذا تكون حقيقة الجمال مستقرة في ذات الشيء

الذي ينبع من نفس اإلنسان تجاه شيء ما؟ وحينئذ تكون حقيقة الجمال مستقرة في نظرة  أم هي الشعور
 (52)الظاهرة الجمالية في اإلسالم،ص اإلنسان من خالل ما يشعر به نحو ذلك الشيء.(

 

 
 

ل عميق على فنون بعد ظهور اإلسالم طرأ تحو :5 القرآن الكريم مثاال للتصوير الفني الدقيق
 الكتابة

و الخط من محض رموز الحقة إلى مواد منمنمات جمالية صرفة و لم يكن حدوث هذا التطور  
من قبيل الصدفة بل يمكن النظر إليه على أنه بعد آخر من التأثير القرآني في الحس والسلوك 

 في الفن االسالمي . الجمالي عند المسلمين ، لذلك كانت اآليات القرآنية أفضل مادة للمنمنمات

على استعمال النصوص القرآنية غدت األعمال الفنية عند المسلمين تذكيرا  المواظبة وعن طريق
وكان إدخال اآليات القرآنية في النقوش يجري بكثير من العناية و اإلجالل و اإلتقان دائما بالتوحيد 

 .بسرعة و ابتكار وكان من نتيجة ذلك أن تطور فن الخط الجميل بين المسلمين األوائل  ،

 أو جاءت بعده ما فرض على نفسه من خطوطاإلسالم و ليس بين فنون الخط التي سبقت 
مصاحبة وطواعية و ليونة إلى جانب وضوح القراءة ، كما فرض الخط العربي على نفسه ، والحق أن 

                                                             
 .و مايليها757أطلس الحضارة اإلسالمية ،ص-5



هود الجمالية المعاصرة في اإلسالم تدور حول مادة هذا الموضوع الفني ، بعضا من أهم الج
فباستعمال فن الخط الجميل في نقش اآليات القرآنية ، اكتسب الفن من القرآن الكريم مؤثرات 

ث جمالي في العالم كان فيه لفن ا، إضافة إلى التوجيهات الجمالية القرآنية ،و ال يوجد تر مصاحبة 
 .الدور الخط مثل هذا 

 
إلى أن االسالمي فن رمزي :يذهب الكثير من الباحثين  الطبيعة الرمزية في الفن اإلسالمي-

متجاوزين الفكرة المعروفة عموما أن الفن طريقة في التعبير عن فكرة مجردة بالشعر أو اللون أو 
جميعه رمزيا  الخط أو األشكال أو األصوات أو الحركات وما إلى ذلك ،و بهذا المعنى يكون الفن

بالطبع ، إلى دعورى رمزية باطنية ميتافيزيقية تحمل في دالالتها معان بعيدة عن أصل التوحيد الذي 
قامت عليه الفنون اإلسالمية منها أن الرصيعة في السجادة تمثل المعبر إلى السماءو الزرقة في تزيين 

تجاه البعيد عن جوهر و قد عزا الفاروقي مثل هذا اال،المخطوطات ترمز إلى الالمتناهي أي إلى الله 
 الفن االسالمي إلى جملة من العوامل و فند هذه الدعوى بأدلة نذكر منها :

تناقض جميع هذه الرموز مع جوهر الفن االسالمي ومع طبيعته التجريدية ، فقد ولد الفن -
، فهو فن يقوم على مبدأ في محيط ينكر جميع أنواع التمثيل للذات العليا  و تطور اإلسالمي

 التوحيد ،الذي ال يمكن التعبير عنه جماليا من خالل تصوير متخيل للعالقة بين الخالق و المخلوق

 العوامل التي دعت إلى تبني هاته التفسيرات 



من  تشرب الباحثين العرب و المسلمين بالتفسيرات الغربية إلى درجة يصعب معها عليهمالتخلص-
 تلك التحيزات الحضارية في التعامل مع الفن االسالمي 

ميدان الجماليات وتاريخ الفن يسيطر عليه باحثون غربيون أو آخرون ممن تلقوا تعليمهم في -
الغرب ، و إلى جانب ذلك نجد الكليات والجامعات في العالم االسالمي قد أهملت رعاية 

فع بالمسلمين المهتمين بهذه الدراسات أن يقصدوا الدراسات في الجماليات وتاريخ الفن مما د
 المعاهد الغربية ليدرسوا فيها بتوجيه من مدرسين غربيين وتحت تأثير مبادئ فنية غربية 

 6: اإلسالميمقاصد الفن 

النابع من التصور السالمي و الذي يهدف إلى تقرير مقاصد الشريعة ،مما  نهو الف اإلسالميالفن 
، ومن الجدير بالذكر أن بحوث تخالف مقتضيات السلبية التي  يعنه وكذا المعان ينفي العبثية

، ومنها مثالً كتاب د. محمد  العلماء في موضوع الفنون الجميلة وعالقتها بمقاصد الشريعة قليلة
بيَّن د. عمارة في كتابه أن الفنون يجب أن تكون جميلة في ، «اإلسالم والفنون الجميلة»عمارة 

فنون الدعة والبطالة والتواكل، االسترخاء “ذاتها، وجميلة في تأثيراتها ووظائفها ومقاصدها، وأن 
، فالثانية فنون جميلة بناءة، ”والسطحية والتفاهة، غير فنون الحمية والعمل والعزم واالنتماء والنهوض

الفن الجميل مهارة يحكمها الذوق “كنها ليست جميلة بل هدامة، وهو يرى أن واألولى فنون ل
 ”.الجميل والمواهب الرشيدة، إلثارة المشاعر والعواطف

وذهب د. عمارة أيضاً إلى أن خروج المهارات والفنون عن المقاصد الرشيدة يجردها من شرف 
الفن المتسق مع اإلسالم هو الذي يحقق مقاصده "وينتهي د. عمارة إلى أن االتصاف بالجمال، 

في أمته وفي اإلنسانية، عندما تشيع فيه الصبغة التي صبغت بها عقيدته وميزت بها أيديولوجيته 
 ، "إبداع اإلنسان الفنان
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وللفن في التصور اإلسالمي غاية "وممن تحدثوا عن الفن ومقاصده صالح أحمد الشامي، فقال: 
وهدف، إذ كل أمر يخلو من ذلك فهو عبث وباطل، والفن اإلسالمي فوق العبث والباطل؛ فحياة 

ل تحته، إن الغاية التي يهدف الفن اإلنسان ووقته أثمن من أن يكون طعمة للعبث الذي ال طائ
اإلسالمي إلى تحقيقها هي إيصال الجمال إلى حس المشاهد )المتلقي(، وهي ارتقاء به نحو 
األسمى واألعلى واألحسن؛ أي نحو األجمل، فهي اتجاه نحو السمو في المشاعر والتطبيق 

 ."واإلنتاج ورفض للهبوط

مهمات ال غنى عنها في كل حضارة من  -مي غانمإذن، كما يقول د. إبراهيم البيو –للفنون 
الحضارات وإن اختلفت مرجعياتها الفلسفية، أو تباينت غاياتها النهائية، وتكاد أغلب الرؤى 

 الحضارية والفلسفية تشترك في أن أهم مقاصد الفنون تتمثل في:

 تنمية العاطفة والوجدان. -7

 دة واإلتقان.تنمية مهارات الحواس وتدريبها على اإلجا -5

 تحفيز اإلنسان على اإلبداع واالبتكار وتأكيد الذات. -0

 ضبط االنفعاالت وترويض النزعات الجامحة ووضعها في حالة اتزان. -4

 تقدير العمل اليدوي ومهارات الصناعة. -2

 فتح المجال أمام الخيال واستثماره في خدمة اإلنسان والعمران. -6

ار العام لمقاصد الشريعة، بل ربما تدخل الفنون بما هي وسيلة إلى وكلها مقاصد تندرج تحت اإلط
باب العقائد ومقاصده، والعبادات ومقاصدها، واآلداب ومقاصدها، والجهاد ومقاصده، والسياسة 

 ومقاصدها، كل هذا بحسب موضوع الفن وما يتناوله، فهو وسيلة، وللوسيلة حكم مقصدها.



 ه في الصحة النفسيةر الفن و أث

ام أبو الحسن الماوردي تنوع الفنون ونقل أقوال الحكماء وآداب البلغاء وأقوال الشعراء جعل اإلم
مما يريح القلوب ويبعدها عن السآمة والملل، ويعد التنوع من الوسائل التي تحقق مقاصد الفنون، 

أي –وقد توخيُت بهذا الكتاب اإلشارة إلى آدابهما «: أدب الدنيا والدين»فقال في مقدمة كتابه 
وتفصيل ما أجمل من أحوالهما، على أعدل األمرين من إيجاز وبسط، أجمع فيه  -الدنيا والدين

بين تحقيق الفقهاء، وترقيق األدباء، فال ينبو عن فهم، وال يدق في وهم، مستشهداً من كتاب الله 
بأمثال  جل اسمه بما يقتضيه، ومن سنن رسول الله صلوات الله عليه بما يضاهيه، ثم متبعاً ذلك

الحكماء، وآداب البلغاء، وأقوال الشعراء؛ ألن القلوب ترتاح إلى الفنون المختلفة وتسأم من الفن 
الواحد، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن القلوب تمل كما تمل األبدان، فاهدوا إليها 

 "طرائف الحكمة

هذا متفق مع نهج النبي عليه الصالة والسالم الذي كان يتخول الصحابة بالموعظة مخافة السآمة و 
ج الصحابة والتابعين من بعده؛ فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني ألستجم عليهم، وهو منه

 لقلبي بالشيء من اللهو، ليكون أقوى لي على الحق.

 

 

 


