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الفن ليس متردا عىل العقيدة ...
�أم كلثوم الفار�سية

ي�أخذنا الربوف�سور «هانز غاوبة» خالل مقاله املن�شور يف جملة الت�سامح والذي ناق�ش فيه الفنون الإ�سالمية والفنون الغربية يف عر�ض �سريع لتاريخ
الفنون وعالئق ال�شرقي بالغربي عند املرحلة احلا�سمة التي بد�أت فيها الظروف تتغري بطريق ٍة راديكالي ٍة يف العاملني العربي والإ�سالمي �إذ � ّإن لكال الفنني
نف�س الأ�صول؛ فالفن الأوروبي الو�سيط هو نتاج الكال�سيكية املُت�أخرة والبحر املتو�سط ،و�إىل حد �أقل نتاج منطقة البحر الأ�سود� .أما الفن الإ�سالمي فيجد
جذوره يف الفرتة الكال�سيكية املت� ّأخرة على البحر املتو�سط واملناطق املجاورة .وب�سبب وحدة امل�صدر؛ ف� ّإن الفنني ال�شرقي والغربي تو�أمان .وهذه التو�أمة ال
تقت�صر على الفنّ ؛ بل تتناول احل�ضارة �أي�ضاً؛ ل ّأن احل�ضارتني لهما نف�س الأ�صول.
وبال َّتعمق الفكري يف مفهوم الفن جن��د �أ َّن��ه ق��د يكون من
ال�صعب ع��ل��ى ال��ب��اح��ث �أن ي��ق��دم ت��ع��ري��ف��اً دق��ي�� ًق��ا ل��ل��ف��ن؛ ل�سعة
جم��ال��ه ،و���س��رع��ة ت��ط��ور ح��رك��ت��ه م��ن ج��ه��ة ،ول��ت��ع��دد امل��دار���س
الفنية من جهة �أخرى .ولكن البد من حماولة �إعطاء تعريف
ُي��ج��ل��ي حقيقة ال��ف��ن وي��ق��رب فهمه �إىل ذه���ن ال��ق��ارئ فالفن
تعبري عن اجلمال ميتاز بالتنظيم والتوازن املُحكمني ،وهذا
التعبري مي��ث��ل ا�ستجابة وجت�����س��ي��دًا م��ن ال��ف��ن��ان مل��ا ينفعل به
انفعا ًال وجدانياً عميقاً ،فالفن على ر�أي الفيل�سوف جود :هو
النافذة التي ميكن �أن نطل منها على حقيقة اجلمال وهذا
لي�س تعريفاً حلقيقة الفن ،و�إمنا هو بيان لوظيفته .وهو على
ر�أي حممد قطب :حم��اول��ة الب�شر لت�صوير حقائق الوجود
و�إنعكا�سها يف نفو�سهم يف �صورة موجبة وجميلة .ولكن الفن
�أو���س��ع جم��ا ًال من تعريف حممد قطب؛ لأ ّن��ه ال يقت�صر على
ت�صوير حقائق الوجود فح�سب ،بل يتعدى ذلك �إىل جت�سيد
ان��ف��ع��االت ال��ف��ن��ان نف�سه ،وال��ت��ع��ب�ير ع��ن م�����ش��اع��ره وت�����ص��ورات��ه
و�أحا�سي�سه��� ،س��واء �أك��ان��ت �صدى حلقائق ال��وج��ود� ،أم تعبريا
عن ر�ؤى خيالية جتول يف ذهن الفنان ،ولي�س لها �أيّ وجود يف
اخلارج فالفنُّ هو ٌ
ُ
ن�شاط �إن�سا ُّ
الغر�ض من ورائه ت�شكيل
ين وا ٍع،
املحيط بطرائق جمالية ناطقة.
فال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه يف هذا املقام ما دامت هذه حقيقة
ال��ف��ن وذل��ك ج��وه��ره؛ فهل م��ن احلقيقة �أن ُي��ح��ارب الإ���س�لام
الفن �أو يُعاديه؟ وللإجابة على هذا الت�سا�ؤل ن�ستعر�ض ملحة
تاريخية ع��ن ال��ف��ن��ون الإ���س�لام��ي��ة وت���أث��ره��ا بالفنون الغربية
فلي�س هنالك �أقوى حجة من التاريخ ليجيبنا على مثل هذه
الت�سا�ؤالت فكما ذكر الربوف�سور «هانز غاوبه» يف مقاله �أ ّنه
وبعد القرن الثامن ع�شر �سيطر الغرب الأوروبي على العامل،
وفر�ض ثقافته و�أذواق��ه وم�شاربه وفنونه .بل وظهرت ر�سو ُم
(امل�ست�شرقني) التي ُتعطي ال�شرق �أبعاداً فانتازية و�شهوانية
ت��ف�تن �أول���ئ���ك الآت��ي�ن م���ن ال���غ���رب .ويف ح�ي�ن ت����أث���ر امل�����س��ل��م��ون
بالكثري من ذلك وق َّلدوه؛ �إال �أنه ظهرت بينهم �أي�ضاً حركات
�أ�صالة تبحث عن هوي ٍة جديد ٍة وناه�ض ٍة بعيداً عن التقليدية

الكال�سيكية وعن تقليد الغرب .ويف القرن الع�شرين ،انت�شرت
ال�صيحات الفنية الغربية اجلديدة يف الفنون مثل  -الروكوكو،
والكال�سيكية اجلديدة واالنطباعية والتعبريية والتكعيبية
وهذه جميعاً حركات للفن التجريدي ،الذي يذ ّكرنا بالتجريد
 الذي قوي �أيام ال�صفويني والتيموريني .حيث جاء امل�سلمون�إىل ال�شام ووج��دوا الكنائ�س مليئ ًة بالتزيينات وال�صور التي
ُتقد ُّ�سها العامة ،وه��ذا يُخالف التوحيد الإ���س�لام��ي خمالف ًة
�صارمة .ورمبا �أدى ذلك �إىل �صدور الأمر من اخلليفة يزيد
ال�صوَر
الثاين مبنع الت�صاوير .ورمبا قام املُ�سلمون بالنيل من ُ
يف الكنائ�س �أي�ضاً .والدليل على � ّأن هذا املنع كان قا�صراً على
امل��ب��اين ال��دي��ن��ي��ة �أن��ن��ا جن��د يف م��ب��اين الأُم���وي�ي�ن غ�ير الدينية
ر�سوماً وت�صاوير .و�أقدم املباين املعروفة مبنى ( ُق�صري عمرة)
الذي كان ح ّماماً ،وفيه قاعة ا�ستقبال .وعلى حيطان القاعة
أ�شخا�ص �آخرين .وعلى احلائط
هناك ر�سو ٌم ل ُعمال البناء ول
ٍ
�أي�ضاً هناك �صورة للخليفة جال�ساً وعلى ي�ساره �أربعة ملوك
هم الذين �أخ�ضعهم!.
بيد � ّأن الفن الإ�سالمي ال ُيكن مقارن ُت ُه بالفنون الغربية
�أو قيا�سه عليها ب�شكلٍ �سطحي ،فللفن الإ���س�لام��ي ق��واع��ده
وجم��االت��ه ،وه��و ي�شمل كل جم��االت الفن ،مبا يف ذل��ك جمال
الت�صوير .ولأ َّن الإ�سالم دين الفطرة ال�سليمة التي تنجذب
�إىل الكون متناغمة معه ،و�إىل الوجود م�ست�أن�سة به ،م�ستبطنة
كل معاين اجلمال ،جامعة جلميع �أ�شتاته يف الكون والنف�س،
م���ؤل��ف��ة م��ن ذل��ك ن�سقاً متجان�ساً ،ي��ت��واءم م��ع ال��وج��ود ال��ذي
�أبدعه الباري ج َّل وعال .فالإ�سالم ال يُحارب الفن وال يُعادي
اجلمال؛ لأنه -الإ�سالم -الدين احلق الذي �أنزله خالق الكون
وم�صوره ،وقد بلغ الإ�سالم املُنتهى يف الكمال ،وجتاوز املدى يف
احل�سن ،وبلغ نهاية الإعجاز يف اجلمال� ،شكال وجوه ًرا .وقد
�أ�شاد الإ�سالم باجلمال ونوه به يف موا�ضع مُتعددة من القر�آن
ال��ك��رمي ،وال�سنة النبوية امل��ط��ه��رة ،فقد ا�ستنتج الفيل�سوف
روجيه جارودي أ� َّن العامل املُحرك للفن الإ�سالمي هو امل�سجد
وفن عمارته ،ثم قال مقولته الرائعة�»« :إن الفنون يف الإ�سالم

تف�ضي �إىل امل�����س��ج��د ،وامل�����س��ج��د يف�ضي �إىل ال�����ص�لاة»» .وه��ذا
يعني �أ َّن الفن الإ�سالمي يجذب الإن�سان جذ ًبا �إىل اهلل تعاىل،
فيتوق �إىل عبادته وي�ستلذ مناجاته؛ رغبة يف التخل�ص من كل
عبودية ل�سواه.
ولذا ف��� ّإن الذهاب �إىل � ّأن الت�صوير ُم�� َّر ٌم يف الإ�سالم يقف
على �أق��دا ٍم ق�صري ٍة ومزعزعة .ولي�س يف القر�آن واحلديث ما
يُفيد على القطع بحرمة الت�صوير .ويف الآيات القر�آنية هناك
مي لعبادة الأ�صنام والأوثان ولي�س للت�صوير.
حتر ٌ
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أ َّن ال��ف��ن الإ���س�لام��ي مل ي��ك��ن ن��ت��اج مت��رد
على العقيدة الإ�سالمية  -كما يزعم بع�ض املغر�ضني  -و�إن
الكالم حول مترد الفنان امل�سلم على �أوامر الإ�سالم ،ومزاولة
ال��ف��ن رغ���م ح��ظ��ر ال�����ش��ري��ع��ة ل�لا���ش��ت��غ��ال ب���ه ،م��ن خ�ل�ال ابتكار
فن جديد ،فيه �شيء من اال�ستقاللية مرده �إىل ال َّتمرد على
�شريعة الإ���س�لام .هذا كالم �ساقط ال قيمة له ،ولي�س لقائله
ُ�سلطان �شرعي وال دليل تاريخي �أو حجة عقلية� ،أو �سند فني،
فاحلقيقة �أ َّن الفنان امل�سلم ملا حرم الإ�سالم عليه بع�ض �صيغ
ال��ت��ع��ب�ير ال��ف��ن��ي -مل���ا ف��ي��ه��ا م��ن خم��ال��ف��ة ل��ل��ع��ق��ي��دة الإ���س�لام��ي��ة
والآداب ال�شرعية -ا�ستجاب لأمر اهلل �أو ًال ،ثم بحث عن �صيغ
جديدة للتعبري الفني ال ت�صادم ال�شريعة ،ف�أبدع فناً �إ�سالمياً
ي�ستنري ب�شريعة الإ�سالم ويلتزم بعقيدته ،له مميزات علمية
دقيقة ،وخ�صائ�ص فنية جميلة ،يقول روج��ي��ه ج���ارودي� :إن
جمالية ال��ف��ن الإ���س�لام��ي ال تعترب مطلقاً ح��ي ً
�لا لاللتفاف
على حمرمات القر�آن واحلديث ،بل تعبرياً عن ر�ؤيا نابعة من
العقيدة الإ�سالمية.
وال يخفى على �أي باحث ال��ب��ون ال�شا�سع ب�ين التمرد على
ال��ع��ق��ي��دة الإ���س�لام��ي��ة وب�ي�ن ا���س��ت��ل��ه��ام روح��ه��ا ل���ذا ف����� ّإن للفن
الإ�سالمي �أ�شكاال كثرية ،و�صورا عديدة ،جاءت ملبية لرغبات
امل�سلم اجلمالية وال��روح��ي��ة ،وم�ؤ�س�سة لفن �إ���س�لام��ي �أ�صيل
يتناغم م��ع ح��اج��ات ال��ع�����ص��ر ،وي��ت��ف��ق م��ع ال��ف��ط��رة الإن�����س��ان��ي��ة
ال�سليمة وميلأ الإح�سا�س والوجدان مبحبة اهلل.
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