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مقاصد الشريعة بمذاق الفنون الجميلة
وليد العربي
ما جنده من �شروح يف امل�صادر القدمية ملقا�صد ال�شريعة يدور يف �أغلبه حول احلفظ من جهة ال�صيانة ،ال من جهة التح�صيل ،وب�أ�سلوب الزجر والعقاب ،ال ب�أ�سلوب الرتغيب والثواب،
�شرحا لتلك املقا�صد من جهتي التح�صيل وال�صيانة ،وهذا ما �أثاره الباحث �إبراهيم البيومي غامن يف مقاله «الفنون واجلماليات يف خدمة مقا�صد ال�شريعة» واملن�شور
وناد ًرا ما جند ً
مبجلة التفاهم.
و�أ�ضاف الغامن �أن الأمثلة ال�شارحة لكيفية «حفظ» العقل� ،أو
الن�سل� ،أو حفظ املال مثال ،ال يكاد يتجاوز :جلد �شارب اخلمر،
وجلد الزاين والزانية �إن كانا غري حم�صنني ،وقتلهما رجما �إن
كانا حم�صنني ،وقطع يد ال�سارق� ،أو تعزيره بح�سب ال�شروط
وال�ضوابط التي بينها الفقهاء.
وال نكاد جند �شرحا لأي من تلك املقا�صد جهة التح�صيل؛ �أي
بناء القدرة العقلية بالرتبية والتعليم والتثقيف و�ضمان احلق
يف ذلك كله لكل �إن�سان؛ كي تتوافر فر�ص مت�ساوية لبناء العقل
ع��ل��ى ن��ح��و ي��ك��ون م��ع��ه ق���ادرا ع��ل��ى التفكري واالب��ت��ك��ار ،وك��ذل��ك
بالن�سبة ل�صون النف�س �صيانة تكون معها يف طم�أنينة و�سالم
وراحة بال؛ بحيث تنعك�س �آثارها الإيجابية على من حولها.
و�إذا فتحنا باب النظر �إىل مقا�صد ال�شريعة من جهة كيفيات
حت�صيلها اب��ت��داء؛ ف�سوف نكت�شف �أن نظرية املقا�صد بالغة
الرثاء واالت�ساع ،و�سوف يتبني لنا � ّأن «الفنون اجلميلة» داخلة
بال�ضرورة يف خدمة املقا�صد العامة لل�شريعة؛ فب�صر الإن�سان
�إذا ك��ان ال يقع غالبا �إال على م�شاهد جميلة ،و�سمعه �إذا كان
ال ي�ستمع �إال الطيب من ال��ق��ول؛ ف���إ ّن��ه �سيتمتع على الأرج��ح،
ب�صحة عقلية ونف�سية جتعله �أكرث �إيجابية و�أكرث �إقباال على
احلياة وحمبة لغريه.
�أمّ��ا �إذا ح��دث العك�س ،ووق��ع ب�صره غالبا على م�شاهد قبيحة
النظر ،وا�ستقبل �سمعه ما ي�سرتذل من القول؛ ف�إنه �سيعاين
غ��ال��ب��ا م��ن اع��ت�لال يف ���ص��ح��ت��ه ال��ع��ق��ل��ي��ة ،واخ���ت�ل�ال يف �صحته
النف�سية.
و�س�ؤالنا هنا هو :هل ميكن حتقيق املقا�صد العامة لل�شريعة
دون توظيف «الفنون اجلميلة» يف خدمة هذه املقا�صد؟ وهل
ميكن ث��راء احل�ضارة الإ�سالمية وازده��اره��ا ال��ذي ت��راف��ق مع
�إب��داع��ات الفنون اجلميلة بعيدا ع��ن نظرية املقا�صد العامة
لل�شريعة؟ الإج��اب��ة ه��ي :ال .و�أزي��د على ه��ذا ف�أقول �أي�ضا� :إن
بع�ض النظم ال�شرعية الإ�سالمية قد �أ�سهمت  -ب�شكل مبا�شر،
�أو غري مبا�شر -يف �إبداع كثري من �أ�شكال الفنون اجلميلة.
�أق��ول ذل��ك رغ��م معرفتي ب�أ ّنه يكتنف عالقة الفنون اجلميلة
والآث���ار ،باملقا�صد العامة لل�شريعة ،غمو�ض و�شك ون��ف��ور يف
الوعي الإ�سالمي املعا�صر ب�صفة عامة ،ويف وعي جيل ال�شباب
ب�صفة خا�صة ،ويف ال��وق��ت ال��ذي يجد فيه ه��ذا اجليل فر�صة
كبرية لالنفتاح ،على خمتلف �أل���وان الفنون والآداب العاملية
واملحلية ،عرب الو�سائط املتطورة لنقل املعلومات ،يجد نف�سه
�أي�ضا ال ميتلك ر�ؤية وا�ضحة لوظيفة هذه الفنون ،وال لأهميتها
يف احلياة ،وال كيفية التفريق بني النافع منها وال�ضار؛ ناهيك
عن عالقتها بقيم املرجعية الإ�سالمية ومقا�صدها العامة.

وقد يكون من الأ�سباب الرئي�سية التي تف�سر �سمات الغمو�ض
وال�شك والنفور من الفنون؛ � ّأن �أكرث ما تبثه م�ؤ�س�سات الرتبية
والتن�شئة الفكرية والثقافية يف �أغلب جمتمعاتنا الإ�سالمية
 ع��ن ع�لاق��ة ال��ف��ن��ون مبقا�صد ال�شريعة  -ي�ستند يف �أح�سنالأح��وال �إىل ر�ؤى تقليدية منقطعة ال�صلة بالواقع من جهة،
�أو يختزل تلك العالقة يف عدد حم��دود من النماذج والأمثال
ال�شارحة مقطوعة ال�صلة بالواقع املعا�صر من جهة �أخرى.
والأك�ث�ر م��ن ذل��ك ه��و التجاهل والإغ��ف��ال ل��ه��ذه ال��ع�لاق��ة من
�أ�سا�سها؛ وه��و ما يغذي ال�شك جت��اه خمتلف الفنون والآداب،
لدى ال�سواد الأعظم من املواطنني ،وي�صل الأمر �إىل حد النفور
منها ورف�ضها با�سم التدين �أو االلتزام� ،أو با�سم املحافظة على
الأ���ص��ول والتقاليد ل��دى �أب��ن��اء ال��ت��ي��ارات الإ���س�لام��ي��ة ،خا�صة
�أولئك الذين ي�شاركون يف املجال العام ويتطلعون �إىل النهو�ض
مبجتمعاتهم.
ال�����س���ؤال ال���ذي �شغلني فان�شغلت ب��ه ه���و :م��ا ع�لاق��ة ال��ف��ن��ون
اجلميلة بنظرية املقا�صد ال��ع��ام��ة لل�شريعة الإ���س�لام��ي��ة من
جانب؟ وكيف جتلت هذه العالقة يف تراث احل�ضارة الإ�سالمية
ونظمها املعمارية وثروتها الأثرية من جانب �آخ��ر؟ � ّإن نقطة
البدء يف الإجابة على هذا ال�س�ؤال بجانبيه هيّ � :أن التوجيهات
ال��ق��ر�آن��ي��ة وال��ن��ب��وي��ة ب�����ش���أن اجل��م��ال��ي��ات وال��ف��ن��ون املختلفة قد
�شجعت على ظهور �ألوان كثرية من الإبداعات ،حتى � ّأن بع�ض
امل��ه��ن��د���س�ين امل��ع��م��اري�ين ح��اول��وا حم��اك��اة الأو����ص���اف اجلمالية
القر�آنية للجنة ،وق�صر احل��م��را بغرناطة م��ن �أ�شهر الأمثلة
على ذلك!.
وجتلت تلك الإب��داع��ات �أي�ضا يف النظم املعمارية ،ويف كيفية
تخطيط املدن واحلوا�ضر؛ �إ�ضافة �إىل � ّأن بع�ض النظم ال�شرعية
 مثل نظام الوقف -قد اقت�ضى تطبيقه �إبداع كثري من �ألوانالفنون اجلميلة  -كما حتدثنا عنه يف املقال ال�سابق -ومن ثم
�أ�سهم يف تكوين ث��روة �أث��ري��ة عملت يف خدمة املقا�صد العامة
لل�شريعة بطرق مبا�شرة وغري مبا�شرة .ورغم كرثة البحوث يف
ق�ضايا الفنون الإ�سالمية وم�شكالتها النظرية والعملية ،ف� ّإن
ال�س�ؤال عن عالقة الفنون باملقا�صد العامة لل�شريعة مل يحظ
مبا ي�ستحقه من الدر�س والت�أ�صيل ،وال ت��زال �أغلب البحوث
يف الفنون الإ�سالمية معنية باجلوانب التاريخية� ،أو الفقهية
(احل��ل�ال واحل������رام)� ،أو امل��ع��م��ار ّي��ة وال��ه��ن��د���س�� ّي��ة� ،أو ب��ع�لاق��ات
ال��ت���أث�ير وال��ت���أث��ر ب�ين ال��ف��ن��ون الإ���س�لام��ي��ة وغ�يره��ا م��ن فنون
احل�ضارات الأخرى� ،أو هي معنية مب�سائل ومو�ضوعات مفردة
مثل :فن الر�سم ،وف��ن الت�صوير ،وف��ن التمثيل ،وف��ن ال�شعر
وال��غ��ن��اء وغ�يره��ا م��ن الفنون الأخ���رى ،دون حم��اول��ة اكت�شاف

عالقة كل هذه الفنون باملقا�صد العامة لل�شريعة.
�إذا ن��ظ��رن��ا �إىل امل���دار����س ال��غ��رب��ي��ة احل��دي��ث��ة يف جم���ال ال��ف��ن��ون
اجلميلة م��ن ح��ي��ث فل�سفتها ووظ��ائ��ف��ه��ا و�أمن��اط��ه��ا املختلفة،
ف�����س��وف جن��ده��ا ب��ال��غ��ة ال��ث�راء ،و���س��ن��ج��د � ّأن فيها م��ا ال يجايف
الر�ؤية الإ�سالمية ويتفق معها حيناً ،كما � ّأن فيها ما يجافيها
ويتناق�ض معها �أحيانا ،وال ي�صح �أن نتجاهل «جماليات» الر�ؤية
الغربية بحجة � ّأن لها قبائح؛ مثلما ال ي�صح �أن نتهاون ب�ش�أن
قبائحها بحجة � ّأن لها جماليات.
هناك من علماء الغرب وفال�سفته املعا�صرين من ذهب �إىل � ّأن
ال�شيء اجلميل ،هو ناجت عن املمار�سة االجتماعية التاريخية،
ويع ّد هيجل من �أ�شهر القائلني بذلك ،وهناك من الحظ بحق
� ّأن ظاهرة االن�سجام  -وهي �أ�سا�س ال�شعور باجلمال وال�سالم-
وك��ذل��ك «ع���دم االن�����س��ج��ام» -ال���ذي ه��و �أ���س��ا���س ال�����ش��ع��ور بالقبح
والعنف -ترجعان �إىل تاريخ طويل يف حياة الإن�سان.
ومنهم من رك��ز على عالقة الفن باحلياة ،وبالدين ،والعلم،
وخ��ل�����ص��وا �إىل � ّأن ال��ف��ن �أداة رب��ط اج��ت��م��اع��ي ،وو���س��ي��ل��ة تطهري
للنف�س الإن�����س��ان��ي��ة ،و�ضمانه للتما�سك والتجان�س ب�ين �أب��ن��اء
املجتمع ال��واح��د ،وه��ن��اك علماء وفال�سفة �آخ���رون رب��ط��وا بني
اجل��م��ال والأخ��ل�اق ون��ب��ه��وا �إىل ال���دور ال�ترب��وي لكليهما ،بل
و�أقاموا عالقة وثيقة بني «اخلري ،احلق واجلمال».
للفنون� ،إ ًذا مهمات ال غنى عنها يف كل ح�ضارة من احل�ضارات؛
و�إن اختلفت مرجعيتها الفل�سفية� ،أو تباينت غاياتها النهائية،
وت��ك��اد �أغ��ل��ب ال�����ر�ؤى احل�����ض��اري��ة وال��ف��ل�����س��ف��ي��ة ت�����ش�ترك يف �أن
�أه���م مقا�صد ال��ف��ن��ون تتمثل يف :تنمية العاطفة وال��وج��دان،
وتنمية م��ه��ارات احل��وا���س وت��دري��ب��ه��ا ع��ل��ى الإج����ادة والإت��ق��ان،
وحفز الإن�سان على الإب���داع واالبتكار وت�أكيد ال��ذات ،و�ضبط
االن��ف��ع��االت وت��روي�����ض ال��ن��زاع��ات اجل��احم��ة وو���ض��ع��ه��ا يف حالة
اتزان ،وتقدير العمل اليدوي ومهارات ال�صناعة ،وفتح املجال
�أم��ام اخل��ي��ال ،وا�ستثماره يف خدمة الإن�سان وال��ع��م��ران ،وكلها
مقا�صد تندرج حتت الإطار العام ملقا�صد ال�شريعة.
و�أخ�ي�را عند النظر يف �أح���وال جمتمعاتنا ،جند �أن ما يقدمه
مبدعو الفنون اجلميلة يت�سم بالهزال والركاكة ،وال ينطوي
على اب��ت��ك��ارات ج��دي��دة ،وتغلب عليه م�لام��ح التبعية مل��دار���س
الفنون الغربية ،وقد �أ�سهمت بع�ض ال��ر�ؤى ال�سلفية املت�شددة
يف تكري�س ه��ذه احلالة الفنية امل�تردي��ة ،مثلما �أ�سهمت بع�ض
ال����ر�ؤى امل��ت��غ��رب��ة يف ذل���ك �أي�����ض��ا ،وه���ذا م��ا ن���راه م��ن ت�����ش��وه يف
الوعي ،ومتزق يف الوجدان ،واختالل يف عمليات التن�شئة على
امل�ستويات الفردية واجلماعية.
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