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 الفن واألفكار املتضادة
رأ.

َ
 د. قدوري عراك صك

 ملخص البحث

يضم البحث مبحثني الأول تناول الايديولوجيات الرئيس ية املتضادة حول وهجات النظر 

يات، الفن والعمل، قبل هذه الإيديولوج  يف تفسريها للعامل، واملبحث الثاين تناول مفهوم الفن من

 الفن وادلين، الفن واملادية، الفن والإسالم.

يمتزي العامل احلديث بِصدام أأيديولويج حنن مجيعاً متورطون فيه سواء مكسامهني او حضااي، 

 مفا هو موقفنا من هذا الِصدام الهائل؟

 هناك فقط ثالث وهجات من النظر متاكمةل عن العامل، يه:

ظرة ادلينية، والنظرة املادية، والنظرة الإسالمية. وس نجد ان مجيع الأيديولوجيات الن

ن ارجاعها العصور اىل اليوم، يف التحليل الهنايئ، ميك أأقدموالفلسفات والتعالمي العقائدية من 

 اىل واحدة من هذه النظرات الثالث العاملية الأساس ية.

ماكنيات مبدئية، يه: )الضمري، وهذه الوهجات الثالث من النظر تعكس ثالث  اإ

 والطبيعة، والإنسان(، تمتثل لك مهنا عىل التوايل يف املس يحية واملادية والإسالم.

تأأخذ الاوىل نقطة بدايهتا وجود الروح، والثانية وجود املادة، والثالثة الوجود املزتامن 

ن الفلس ىل ذكل فة اليت ترتتب عللروح واملادة معًا. فلو اكنت املادة وحدها يه املوجودة، فاإ

ذا وجدت الروح، فالإنسان ابلتايل يكون موجودًا  يه الفلسفة املادية، وعىل عكس ذكل اإ

ايضًا. وحياة الإنسان تصبح بال معىن بغري نوع من ادلين والأخالق. والإسالم هو الامس اذلي 

نسان نفسه.  يُطلق عىل الوحدة بني الروح واملادة، وهو الصيغة الأمسى لالإ

ن احلياة الإنسانية تكمتل فقط عندما تش متل عىل لك من الرغبات احلس ية والأشواق اإ 

الروحية للاكئن البرشي. وترجع لك الإخفاقات الإنسانية لإناكر ادلين الاحتياجات البيولوجية 

نسان او لإناكر املذهب املادي لتطلعات الإنسان الروحية.  لالإ

نه من املس تحيل ان جتد جحة منطقية جتا ً من هاتني الفكرتني العامليتنياإ ، فل دل هبا أأايا

واحدة مهنام يف ذاهتا نظام منطقي، وليس هناك منطق اعىل مهنام للحمك علهيام. ول يوجد، من 

حيث املبدأأ واخلربة، أأمسى مهنام سوى احلياة الإنسانية نفسها. وفوق لك يشء ان حتيا حياة 

ة، هو أأمر أأكرث من اي دين وأأكرث  من اي اشرتايية. ان املس يحية نمنح اخلال  اكمةل خريا
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زاء  هنا تقدم خالصًا خارجيًا فقط، وحنن ابإ ولكنه خال  داخيل حفسب، اما الاشرتايية فاإ

هذين العاملني املتوازيني الذلين يتصادم منطقهام تصادم ل عالج هل، نشعر يف قرارة أأنفس نا بأأن 

عارضة هلام تفصم ازن طبيعي جديد هلام. فالتعالمي املتعلينا ان نتقبلهام معاً يف حماوةل للبحث عن تو 

 عرى احلياة، وتشطر احلقيقة كام تشطر مصري الإنسان فامي بيهنام.

ن الإسالم يعين ان نفهم وان  مفع الاحتفاظ ابلنقطة الأساس ية يف أأذهاننا، ميكننا ان نقول اإ

ذلي يؤلف بني جية. وأأنه املريب انعرتف ابلأزدواجية املبدئية للعامل، مث نتغلب عىل هذه الازدوا

 املبادئ املتضادة ويذيران ابلمنط اذلي خلقت عىل منواهل احلياة.

لهام اذلي ربط بني حرية العقل وحمتية الطبيعة كام يظهر ان يف احلياة، يبدو أأنه هو  فالإ

ن حدساً  لهام نفسه اذلي ربط بني الوضوء والصالة يف وحدة تسمى "الصالة الإسالمية" اإ  الإ

فائق القوة ميكنه ان يبين الإسالم بأأمكهل من خالل تأأمهل يف الصالة، ويس تطيع من تأأمهل يف 

 الإسالم ان يقمي الازدواجية اليت تشمل هذا الكون.

دراكه من خالل حقيقة ان الإسالم اكن دامئًا موضع  ن موقف الإسالم "الوسط" ميكن اإ اإ

 جهوم من اجلانبني املتعارضني: ادلين والعمل.

ن جانب ادلين أأهتم الإسالم بأأنه أأكرث لصوقًا ابلطبيعة والواقع مما جيب، وأأنه متكيف مع مف

سالم  احلياة ادلنيا، ومن جانب العمل انه ينطوي عىل عنارص دينية وغيبية. ويف احلقيقة يوجد اإ

واحد حفسب، ولكن شأأنه كشأأن الإنسان هل روح وجسم. جفوانبه املتعارضة تتوقف عىل 

ل أأنه دين وغيب، بيامن يراه املس يحيون  اختالف وهجة النظر. فاملاديون ل يرون يف الإسالم اإ

ن الإسالم ينبغي ان يظل  ارخي عن البحث ادلامئ عرب الت –فقط كحركة اجامتعية س ياس ية، اإ

ر يف  اين والربااين. هذا هو هدف الإسالم اليوم، وهو واجبه التارخيي املقدا حاةل التوازن اجلوا

 املس تقبل. 

وبعد عرض وهجات النظر العامة لهذه الايديولوجيات نطرح وهجة نظر لك مهنام حول 

 مفهوهما للفن بصورة عامة:

 أأوًل: العمل والفن:

 هناك ثالث درجاتت للحقيقة معروفة وممكنة يف هذا الكون:

و أأ املادة واحلياة الشخصية، يتناول العمل الأوىل، ويتناول الفن الأخرية، أأما البايق فومه 

 سوء فهم، لأن عندما يواجه الإنسان احلياة جيد فهيام ما هو ميت، وما هو ل خشيص.
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العمل والفن، فهيام يمكن جوهر الأختالف، يف حني ان الفن هو معرفة الإنسان، كام أأن 

العمل هو معرفة الطبيعة. هذان النوعان من املعرفة متوازانن ومزتامنان، مس تقل لك واحد مهنام 

كام ان عامل لك مهنام متواٍز ُمزتامن ومس تقل. مدخل النوع الأول من املعرفة هو  عن الآخر،

التفكري والتحليل واملالحظة واجراء التجارب يف عامل املادة، ويه جامع الأش ياء والعمليات 

 مرتبطة بعالقات س ببية.

نه ينظر يف ابطن الإنسان ويف زواايه اخلفية وأأرساره، هن يمت لنا الفهم،  اأأما النوع الثاين، فاإ

أأو لعلنا عىل الأرحج خنمن حفسب من خالل الوجدان املستثار، من خالل احلب واملعاانة. 

 فاملعرفة هنا ل تكتسب بطريقة عقالنية.

انية( للفن تنعكس يف حقيقة أأخرى ممتزية، ويه أأنه ل يوجد يف  هذه اخلصوصية )اجلوا

العمل مرتبط عىل ادلوام بشخصية الفنان و معلية الإبداع يف جمال فريق معل. فل معل فين 

نه فعل  –الفين  نسان. هو مثرة للروح، ومن مث فاإ بداع، من حيث هو صناعة اإ من حيث هو اإ

ن معل الفريق ممكن لأن موضوع العمل مؤلف من أأجزاء وتفصيالت،  ل يتجزأأ. أأما يف العمل، فاإ

 ذلكل فهو مالمئ للتحليل والفصل والتقس مي.

آلية، يأأيت الالحق ف  –نذ بدايته اىل اليوم م  –العمل مجيعه  يمكال هو يف الغالب اس مترارية أ

 معل السابق. لكن هذا مس تحيل يف الفن.

نه يكتشف املامتثل، املتنامغ، الساين ادلامئ. أأما الفن، فهو )نشوء جديد  حيامث ظهر العمل، فاإ

حث عن فصادق. وهو يبعىل ادلوام( العمل يكتشف، أأما الفن فيبدع. العمل دقيق، أأما الفن 

الصدق يف الأش ياء، ذلكل جند الفن التجريدي مييل اىل حذف لك ش بٍه ابلعامل اخلاريج، 

معطيًا للشل واللون معىًن روحيًا. العمل يسعى لكتشاف القوانني واس تخداهما، اما العمل 

نه يعكس النظام الكوين دون ان يس تفرس عنه.  الفين فاإ

ما او التعقيد، مل يشعر بقصور اللغة كأداة للتعبري عن نفسه، أأ فالعمل همام بلغ من العمق 

 الفن فبسبب خاصيته الروحية دامئ البحث عن وس يةل أأخرى للتعبري، عن لغة اضافية.

 اثنيًا: ادلين والفن:

وجود رابط وثيق بني الفن وادلين، فالشعر هو مثرة الصةل بني الروح )احلقيقة وبني 

ذن ان ق  مصدرهيام. لهام الإنساين ُمعربا عهنا بطرق خمتلفة، فادلين يؤكد اخللود هللا. اإ ضية الإ

املطلق، وتؤكد الأخالق عىل اخلري واحلرية، ويؤكد الفن عىل الإنسان واخللق. ويه لكها يف 
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انية واحدة عرُبا عهنا بلغٍة قد تكون وس يةل قارصة يف التعبري  اساسها نواح خمتلفة حلقيقة جوا

 يدة املتاحة.ولكهنا الوس يةل الوح 

يف جذور ادلين والفن هناك وحدة مبدئة. فادلراما أأصل ديين، سواء من انحية املوضوع، 

أأو من انحية التارخي. اكنت املعابد يه املسارح الأوىل مبمثلهيا ومالبسها ومشاهدهيا. واكنت 

 ضت.مأأوائل املرسحيات ادلرامية طقوساً ظهرت يف معابد مرص القدمية منذ أأربعة الاف س نة 

وقد انبثقت ادلراما الإغريقية من اغاين الكورال يف تكرمي الإهل )ديونيسوس( واكنت 

املسارح تقام ابلقرب من معبده، واكن العرض املرسيح يس متر خالل الاحتفالت املتعلقة 

 بعبادة ديونيسوس كجزء من اخلدمة ادلينية.

لك ين احلقيقي واملشالقد اكنت ادلراما وليس الالهوت، يه وس يةل التعبري عن ادل

الأخالقية للبرش. وتنعكس الطبيعة املزدوجة لدلراما بوضوح يف القناع، اذلي يويح ابدلين 

 وابدلراما يف الوقت نفسه.

منا انفصلت  لقد اكنت الرسوم الأوىل والامتثيل والاغاين والرقصات جزءًا من الشعائر، واإ

زتم رمس الإنسان البدايئ احليوان اذلي يعمؤخرًا عن العبادة واصبحت توجد مس تقةل. فعندما 

.. هذا نوعًا من العبادة. صلوات ليك ينجح يف هممته اكن-الصيد( فامي يسمى )حسر  –صيده 

واكنت هذه املرسحيات القدمية مزجيًا من الغناء والرقص والتعبري احلريك الصامت، يس تعرض 

كام يقول  كثرية لعالقة ادلين ابلفن، و بطريقة رمزية احلياة الآخرة لأرواح املوىت. وهناك امثةل

ذا اراد الفن ان يبقى حيًا، فعليه ان يس تقي دامئًا من  ن الفن ابن ادلين.. واإ هرني برجسون، اإ

 املصدر اذلي جاء منه.

وهناك أأمثةل كثرية لعالقة ادلين ابلفن ل جمال ذليرها يف هذا املوجز فامي خيص بناء الكنائس 

ناولها وس يقى، فتاكد الأعامل الفنية الكربى لعرص الهنضة تقترص يف ت وكذكل الرمس والنحت وامل

 عىل املوضوعات ادلينية بدون اس تثناء.

زاء ن ما خيربان به الفن والطريقة اليت خيربان هبا يشء يفوق قدرتنا عىل التصديق كأننا ابإ  اإ

 رساةل دينية.

 اثلثًا: الاحلاد والفن:

ن جًا وحيدًا للفن السوفيييت، وكشل من اشاكل الفمت اعالن "الواقعية الاشرتايية" مهن

امللزتم ابملذهب ظهر الانتاج الروايئ يتناول التصنيع املزارع التعاونية وخاصة الأدب السوفيييت 

 يه الوطنية والاعامل البطولية.
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ذا اكن عىل الفن ان خيدم شيئًا او خشصًا  ن الفن –فاإ  فليكن أأيديولوجية او حكومة فاإ

 للجوء اليه.انسب يف ا

اكن اهامتم الفنانني مبوضوعات "الانتاج الصناعي" تتناول انشاء املؤسسات الصناعية 

 الضخمة وتعكس حياة الطبقة العامةل والعاملني يف القرى.

واكنت هذه اعامًل يمت كتابهتا حسب طلب اجملمتع، وحاولوا ان جيعلوا من الفن خادمًا 

 للس ياسة.

ن الفن يبقى هو هو برصف ساةل النظر عن وعي الفنان او رغباته او افاكره. يبقى الفن ر  فاإ

مقدسة، شهادة ضد حمدودية الإنسان ونس بيته، خريًا من النظام الكوين، منظورًا يونيًا يف 

هل.  لكيته ويف جزئياته، حتداًي للرؤية املادية لكون بال اإ

 رابعًا: الإسالم والفن:

ان املدخل اىل مفهوم الفن الإساليم وتعريفه من بوابتني اساس يتني هام: عمل املقاصد، وعمل 

ذ انه ل يقف عند التكييف الفقهيي لبعض املقاصديني، عىل ان الفن هو لون من متع  امجلال، اإ

احلياة ادلنيا، وأأداة من أأدوات الزينة حفسب، بل هو أأيضًا منط جاميل يقدم اعامًل تبعث عىل 

التأأمل امجلايل واملتعة النفس ية. وتدمع فكر اجملمتع الأساس وبنيته، وتكون عاماًل دامئًا للتذكري 

 مببادئه.

ومن هنا يتجاوز ادلائرة ادلينية بعامة، والفقهية خباصة، اليت ظل الفن حمصورًا فهيا بني 

عته املعرفية، طبي مبحيث احلالل واحلرام، دون حماوةل هذه ادلائرة معرفة الفن معرفة حقيقية ل 

وقميه املالية، ومن مث حاجته الإنسانية، ووظيفته الاجامتعية اىل دائرة معرفية مشرتكة اشرتااكً 

 عضواًي ل ميكن ان يفنصل، بني عمل امجلال وعمل ادلين بوصفهام من جوهر املعرفة الإنسانية.

ه الأصل الفكري ذ يُعد "التوحيد: مبدأأ امجلال" وهو بذكل ميكن عدا سفي واجلوهر الفل  اإ

ذ يكون التوحيد هو القامس املشرتك بني لك الفنانني  والعصب املعريف لنظرية الفن الإساليم، اإ

 املنطلقني من الرؤية اللكية الإسالمية همام اختلفت اعراقهم ودايرمه.

ولعل قراءة نقدية فاحصة ملا تقدم تكشف لنا أأن هذا "التوحيد" هو: "مبدأأ فكري" 

ذ أأن هذا املفهوم الإساليم للفن يعارض املفهوم الغريب اذلي لإسالمية مفه وم الفن، بوجه عام، اإ

يعد الفن: "حمااكة فوتوغرافية ساذجة للطبيعة، بل هو ابلأحرى حماوةل للمتثل احليس لفكرة 

قبلية، وجتليات حلظية جزئية لأفاكر الطبيعة والإنسان، اذلي هو أأغىن جتليات الطبيعة 

 السبب اعتربت هذه النظرية )الغريبة( الانسان مقياس لل يشء.وأأعقدها"، لهذا 
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نساين، أأصبح ابحثًا  ن الفن يف حبثه عام هو اإ ان النقاط املشرتكة بني ادلين والفن، نقول اإ

ن هذا ل يغري لك يشء،  مسيًا، فاإ ذا اكن الواقع يشري اىل وجود فنانني ملحدين اإ عن هللا. واإ

، وكذكل يقة للتفكري، توجد لوحات ل دينية، ونماثيل ل دينيةلأن الفن "طريقة للعمل وليس طر 

قصائد من الشعر، ولكن ل يوجد فن ل ديين. وظاهرة "الفنان امللحد" يه ظاهرة اندرة جدًا، 

وميكن ارجاعها اىل تناقض يف الإنسان نفسه، وهوتناقض ل مفر منه، كام ترجع اىل الاس تقالل 

ل ان املوقف العام النس يب للمنطق الواعي عن العف وية، وابلرمغ من أأصاةل العفوية البالغة، اإ

ذا امتنع  نسان يتشل بنوع اس تجابته حملصةل الضغوط اليت تتنازعه بني الأرض والسامء. فاإ لالإ

 وجود حقيقة دينية، امتنع ابلتايل وجود حقيقة فنية.

 مقدمة:

ة((، اذا والأفاكر املتضادان موضوععة البحث مليئة ابدلروس والِعرب، واملوضوع ))الفن 

النفوسن وينور العقول، ويشحن اهلمم، ويقدم ادلروس  أأحسن عرضه يغذي الأرواح وهيب

حة، ويسهل الرب وينضج الأفاكر، فيس تفيد من ذكل يف اعداد الفنانني وتربيهتم عىل املناجه الصحي

لغة اليت يتحدث  الليوفر هلم ادوات لفهم الفن بأأسلوب عرصي مناسب، وحماوةل ترمجة الفن اىل

هبا اجليل اجلديد ويفهمها، وان جيمع الفنانني عىل مفاهمي واحضة بس يطة ومعلية، وان يكون 

 دليالً مرشداً يف العمل الفين، وليك نفهم الفن فهامً حصيحًا، لبد انعرف املصادر احلقيقية للأفاكر

 اليت حتمك هذا الفن وان نعرف معانهيا.

عريفه اذلي اصاب الايديولوجيات الكربى يف العامل.. ومهنا يف ت فشلان املشلكة تربز يف ال 

للفن، من خالل مفاهميها املتضادة اليت شطرت العامل شطرين متصادمني بني مادية ملحدة 

 ويدينه بال أأمل يف لقاء. رواحد مهنام الآخ يف الارسار ينكر لك وداينة مغرقة

ة املعارص. برزت البرشي الأفاكر العاملية يف اترخيوبعد دراسة واسعة متعددة اجلوانب لإبراز 

ف ظاهرة نس يان اذلات اليت نمزي هبا التارخي احلديث، تضع املثقفني والفنانني عىل السواء يف موق

مماثل من هذا البحث. مفن خالل ادلراسة املقارنة للمقدمات الأساس ية املرتتبة علهيا يف اجملالت 

دات أأقدار اجلنس اللتني حد وغريها من اجملالت لاليديولوجيتنيالثقافية والفنية والنفس ية، 

البرشي عىل مدى القرون الأخرية. من خالل هذه ادلراسة يكشف لنا البحث عن اعراض 

املشهد املأأساوي املزتايد ملفهوم ادلين الغريب )املس يحية( والإحلاد يف هذا العامل. فاملفهوم ادليين 

يه فكرة  –أأعين دينًا مبعناه الغريب معزوًل عن قانون الويح  مكثال لظاهرة دينية حضارية،

بداع واحلضارة والفن والأخالق، وهبذا حلاقت املفاهمي ادلينية الغريبة يف روحانية  شامةل لالإ
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 -الاشرتايية منرضوه العلمي والتارخيي –التارخي. اما الإحلاد اذلي يستند اىل مدخل مادي 

ىن رتك للعنارص التطويرية واحلضارية والس ياس ية والطوابوية اليت تُعالعامل املش هذا الاحلاد هو

 ابلطبيعة املادية لالنسان واترخيه.

وقد أأثبت الفكر الإساليم، اذلي يؤلف بني الاجتاهني يف مريب واحد، انه المنوذج الوحيد 

ونه ياملمكن اذلي يرتفع اىل مس توى املوقف. ومن اجل هذا يعترب الإسالم رضورة اكرث من 

 مسأأةل اختيار.

ن ارجا ل اليت دمغ الوهن اذلي أأصاب العقو  الفكر الإساليم اىل أأصهل كفكر ثنايئ املزنع عاإ

اس تقت من الك املصدرين املادي وادليين، ونباه اىل ان هذه العقول هميأأة بشل مزتامن 

لويالت ا تظل مع ذكل مغلقة العينني ل ترى لالعرتاف بأأن مدخلها اوحاديا النظرة، ولكهنا

 الأخرية بوضوح ل لبس فيه. اليت تنذر هبا الأحداث التارخيية

ن )الفكر الإساليم( حقيقة اترخيية، وان ))التسلمي هلل(( اذلي يعكس  وهمام يكن الأمر فاإ

ف لَقَدر الانسان الفرد، هذا  منطوقه اللغوي معىن ))الاسالم(( هو الاختيار الوحيد املرشا

ل انعاكسًا   للقدر الكوين.القدر ليس اإ

ان التحدايت اليت حتيط هبا ومن مضهنا ما خيص عامل الفن، علينا ان نفحص بعناية تراثنا 

ع عرب القرون، وان هنجر ما يعترب  الاساليم واحلضاري، وان نفرز هذا الراكم التارخيي اذلي جتما

ذا فعلنا هذا بطريقة معلية  ودة اىل الأصول عمس تقةل، س نجد ان المنه عقبة يف طريق التقدم. فاإ

منا عىل العكس من ذكل، ميكن ان تؤدي  ليس من احملمتل ان تفسح اجملال للتخلف الرجعي، واإ

سالم.  بنا اىل فهم اصفى لالإ

واخريًا، اود ان اخمت بلكامت قليةل عن هذا البحث نفسه، فهذا البحث مقسم اىل قسمني 

مضهنا  ومن ة حول مفهوهما للحياةرئيس يني: يناقش املبحث الأول منه الأيديولوجيات املتضاد

 الفن، اما املبحث الثاين، انقش املفاهمي نظرهتا اىل الفن بعمومه.

 وخمت بنتاجئ البحث.

ومن هذا املنطلق قد يتطرق القصور او اخللل، فال توجد دراسة اكمةل مربأأة من العيوب. 

ل ان اقف بقلب خاشع منيب بني يد ز وجل، ي هللا عول يسعين يف هناية هذه املقدمة اإ

معرتفًا بفضهل ويرمه وجوده، فهو املتفضل، وهو املكرم، وهو املعني وهو املوفق فهل امحلد عىل 

 ما منا به عيل اوًل واخريًا.
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 الأيديولوجيات الأول: حثاملب

هناك فقط ثالث من الأفاكر املتصارعة حول وهجات النظر يف تفسريها للعامل، ويه: 

هذه الوهجات الثالث من النظر تعكس  (6)ادلينية والنظرة املادية والنظرة الإسالمية. النظرة

ماكانت وايل يف لك مهنا عىل الت مبدئية يه: )الضمري، والطبيعة والإنسان( تمتثل ثالث اإ

املس يحية واملادية والإسالم. وس نجد ان مجيع الأيديولوجيات والفلسفات والتعالمي العقائدية 

رجاعها اىل واحدة من هذه النظرات ال أأقدممن  عصور اىل اليوم، يف التحليل الهنايئ، ميكن اإ

 الثالث العاملية الأساس ية.

دايهتا وجود الروح، والثانية وجود املادة، والثالثة الوجود املزتامن بتأأخذ الاوىل نقطةب 

ن الفلسفة اليت ترتتب عىل ذكل  للروح واملادة معًا. فلو اكنت املادة وحدها يه املوجودة، فاإ

وجودًا م يه الفلسفة املادية، وعىل عكس ذكل اذا وجدت الروح، فالنسان ابلتايل يكون

بال معىن بغري نوع من ادلين والاخالق. والإسالم هو الامس اذلي  ايضًا. وحياة الإنسان تصبح

نسان نفسه.  يُطلق عىل الوحدة بني الروح واملادة، وهو الصيغة الأمسى لالإ

ن احلياة الإنسانية تكمتل فقط عندما تش متل عىل لك من الرغبات احلس ية والاشواق  اإ

بيولوجية لإناكر ادلين الاحتياجات ال  الروحية للاكئن البرشي. وترجع لك الإخفاقات الإنسانية

نسان او لإناكر املذهب املادي لتطلعات الإنسان الروحية.  لالإ

قوان بوجد ش يئني: العقل واملادة، وبناًء عىل ذكل فهموا وجود عنرصين، بلقد قال اذلين س  

ل عن الاخر، و حدهامأأ خمتلفتني، مل يصدر خمتلفني، ومن طبيعتني  أأصلنينظامني، عاملني من 

 يف الآخر. أأحدهامميكن اخزتال 

حىت أأعظم العبقرايت يف العامل مل تس تطع ان تتجنب هذا المتيزي همام اختلف مدخلها. 

ونس تطيع ان نتخيل ان هذين العاملني منفصالن زمنيًا، اي عاملان متتابعان زمنيًا )احلارض 

 ب اىل احلقيقة.ىن، وهذا أأقر والتايل(، او كعاملني مزتامنني ولكهنام خمتلفان يف الطبيعة واملع

 ابلرضورة أأعظم فلسفة انسانية. عىل الازدواجية يه الصق املشاعر ابلإنسان، ولكن ليس

العكس من ذكل، اكنت لك الفلسفات الكربى واحدية الزنعة. فقد يكتشف الانسان خالل 

ه، لأ  ه الفلسفة او ل تقرا ويه امسى  ،ياةن احل خربته ازدواجية العامل ومع ذكل، فال أأمهية ملا تقرا

ننا حنيا واقعني. وقد نس تطيع ان  من الفكر، ل جيب ان حيمك علهيا الفكر، وحيث اننا برش، فاإ

 ننكر هذين العاملني، ولكننا ل نس تطيع الفاكك مهنام، فاحلياة ل تتوقف كثريًا عىل فهمنا لها.
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منا هو:  ذا كنا حنيا حياتني، واإ ن السؤال ليس هو ما اإ امهني اذا كنا نفعل ذكل فوذلكل، فاإ

سالم.  حلقيقة، ففي هذا يمكن املعىن الهنايئ لالإ

ان احلياة مزدوجة، وقد اصبح من املس تحيل معليًا ان حييا الإنسان حياة واحدة منذ 

آَدَم  َُّك ِمن بيَِن أ ْذ َأَخَذ َرب
ِ
اللحظة اليت توقف فهيا ان يكون نبااًت او حيوااًن، منذ حلظة ان ))َوا

اِمُكْ قَالُوْا بىََل َشهِْداَن َأن تَُقولُوْا يَْوَم الْ ِمن ُظهُو  َّهَتُْم َوَأْشهََدمُهْ عىََل َأنُفِسهِْم َألَْسَت ِبَرب ِي انَّ ِرمِهْ ُذرا
ِ
ِقيَاَمِة ا

(، عندما نشأأت املعايري الاخالقية، 666، سورة الاعراف، الآية )(6)ُكنَّا َعْن َهَذا غَاِفِلنَي((

 ابلنسان يف هذا العامل((.او عندما ))أألقي 

ننا ل منكل دليالً  آخر، ولكن دلينا ذكل الشعور الواحض ان الإنسان  اإ عقليًا عن وجود عامل أ

ن العلامء واملفكرين اذلين يكدحون سعيًا وراء احلقيقة  ليس موجداً فقط ليك ينتج ويس هتكل. اإ

 البحث عن احلقيقة، ليت انفقوها يفل تمتثل هلم احلياة السامية يف جمرد التفكري، بل ان حياهتم ا

 همملني مطالب اجلسد، هو يف حد ذاته اعىل شل من اشاكل الوجود الإنساين.

ان اخلطني من التفكري الذلين نوقشا يف اترخي الانسانية متوازاين ومن السهل نميزيهام.. 

 (6)ري.هوابلرمغ من تصادهمام املس متر فقد بقيا حىت اليوم ل يتكشفان عن اي تقدم جو 

يبدأأ اخلط الأول من ))افالطون(( وميتد حىت املفكرين املس يحيني يف العصور الوسطى، 

يتبعهم ))الغزايل(( مث ))دياكرت(( و))مالربانش(( و))ليبنزت(( و))برلكي((، و))خفته(( 

و)كدورث((، و))اكنت((، و))هيجل((، و))ماخ((، و))برجسون(( يف العرص احلديث. أأما 

يف: ))طاليس((، و))أأنكسمندريس((، و))هرقليطس(( و))لويريتوس((، يمتثل اخلط املادي ف 

و))هوبز((، و))جاس ندي((، و))هلفيتوس((، و))هولباخ((، و))ديدرو((، و)س بنرس((، 

و))ماريس((. ويف جمال الأهداف الإنسانية العملية يقف هذان التياران يف الفكر الإنساين عىل 

 املذهب الإنساين، وميثل الثاين التقدم. ان ادلين كام هو يفطريف نقيض، ميثل التيار الأول 

 املفهوم الغريب ل يؤدي اىل التقدم، والعمل ل يؤدي اىل الإنسانية.

عىل أأي حال، ل يوجد يف الواقع دين خالص ول عمل خالص، مفثاًل ل يوجد دين بدون 

 عنارص علمية فيه، ول يوجد عمل بدون عنارص من أأمل ديين فيه.

 يصعب فيه ان جتد الأصل الصحيح او املاكن الصحيح لفكرة ما احلقيقة خلقت مزجياً  ههذ

ننا نس هتدف الوصول اىل شلكهيام الصافيني مع نتاجئهام أأو ذ نناقش الفكرتني فاإ  اجتاه ما. وحنن، اإ

الهنائية املنطقية بل الغامضة أأحيااًن. وس نجد اهنام نظامان منطقيان من ادلاخل ومغلقان عىل 

هنام كأ نفس هيام. ولكن ابلنس بة لكثري منا ستبدو الصورة مفاجئة. حيث ان الكً مهنام يفرس الآخر 
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عي املادية  فس يفساء هبا مواضيع خالية ميكن ملؤها ابس تخدام اجلدل املعكوس. فعىل حني تدا

يه احملراكت الأساس ية لالحداث التارخيية،  -مس تقةل عن الإنسان –ان العوامل املوضوعية 

فكرة. لعلينا ان نتوقع يف املرحةل الثانية من مراحل معلية ادلايلكتيك فكرة مضادة نمامًا لهذه ا

وابلفعل، ظهرت بعد حبث قليل فكرة التفسري البطويل للتارخي، كام هو احلال عند ))اكرليل((، 

 اولئك –داث التارخيية ميكن تفسريها من خالل خشصيات قوية حاذلي يذهب اىل ان مجيع الأ 

ن التارخي ل يسري ع  ىلالعباقرة. وهكذا يتعارض املاديون بعضهم مع بعض، مفهنم من يقول ))اإ

آخرون  التارخي. يقولون العكس نمامًا: العباقرة يصنعون رأأسه((، وأ

وكام يف املثال السابق، جند ان املادية التارخيية ضد املس يحية، وابملنطق نفسه: اخللق ضد 

 التطور، املثل العليا ضد املصلحة، احلرية ضد الامتثل، الفردية ضد اجملمتع.. وهكذا.

ت يقابلها عىل الطرف الآخر ما يوازهيا يف مبدأأ احلضارة دعوة ادلين لتحطمي الشهوا ان

نا ان ادلين تري  القاتل: ))أأخلق دامئًا شهوات جديدة((. والنتيجة، ان مل تكن مكمتةل، ميكن ان

حداهام جتزئهتام اىل ما هو أأصغر مهنام، ولواملادية هام الفكراتن الأوليتان يف العامل ل ميكن   نمزتج اإ

 ابلأخرى.

آن الكرمي هذه الآية: ))مرج البحرين يلتقيان، بيهنام  ويف هذا الس ياق نس تعري من القرأ

آية   .67-66برزخ ل يبغيان((. سورة الرمحن، أ

ً من هاتني الفكرتني العامليتني، فل  هان من املس تحيل ان جتد جحة منطقية جتادل هبا أأايا

وجد، من  للحمك علهيام. ول يواحدة مهنام يف ذاهتا نظام منطقي، وليس هناك منطق أأعىل مهنام

حيث املبدأأ واخلربة، أأمسى مهنام سوى احلياة الانسانية نفسها. فأأن حتيا، وفوق لك يشء ان 

ة، هو أأمر أأكرث من اي دين واكرث من اي اشرتايية. ان املس يحية نمنح  حتيا حياة اكمةل خريا

هنا تقدم خال  ن. وحنصًا خارجيًا فقطاخلال  ولكنه خال  داخيل حفسب، اما الاشرتايية فاإ

زاء هذين العاملني س نا املتوازيني الذلين يتصادم منطقهام تصادماً ل عالج هل، نشعر يف قرارة انف  ابإ

 بأأن علينا ان نتقبلهام معًا يف حماوةل للبحث عن توازن طبيعي جديد هلام. فالتعالمي املتعارضة هلام

 نسان فامي بيهنام.تفصم عرى احلياة، وتشطر احلقيقة كام تشطر مصري الا

نسان بعني الاعتبار يف هذه احلياة، برصف  هناك بعض احلقائق الأساس ية يأأخذها لك اإ

النظر عن الفلسفة اليت ينمتي الهيا. وقد تعمل الانسان هذا من خالل احلس املشرتك، او من 

خفاقاته، هذه احلقائق تش متل عىل الأرسة، والأمن املادي، والسعاد ، ةخالل جناحاته واإ

 والاس تقامة، والصدق، والصحة، والتعلمي، واحلرية، واملصلحة، والقوة، واملسؤولية.. اخل.
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ذا حنن ذهبنا حنلل هذه احلقائق، جند اهنا تتجمع حول حمور واحد وتشل يف مجموعها   فاإ

 معليًا قد ل يكون متجانسًا وغري اكمل، ولكنه يس تدعي اىل ذايرتنا حقائق الإسالم. نظاماً 

ن الا  الأساس ية لل من الاجتاهني السالفي اذلير تبدو وكأنه ل ختالفات بني التعالمياإ

مر اما يف واقع احلياة العملية، فالأ  ،فقط من الناحية النظرية ميكن جتاوزها، ولكهنام هكذا

منا تبقى بعض الأفاكر ا خمتلف. مفا اكنوا حياربونه ابلأمس يوافقون عليه لعزيزة جمرد زينة اليوم، واإ

 يزخرفون هبا النظرية.

لقد رفضت املاريس ية الأرسة وادلوةل، اما من الناحية العملية، فقد احتفظت هباتني 

املؤسس تني. ولك دين جمرد ينبذ اش تغال الإنسان بدنياه، ولكن لأن ادلين عقيدة أأانس احياء 

ان تقبل  ةسبيل عامل أأفضل. اكن عىل املاريس ي بل النضال من اجل العداةل والكفاح يففقد قَ 

ذ يبدو واحضًا ان الإنسان  درجة من احلرية الفردية وان يتقبل ادلين اس تعامل يشء من القوة. اإ

 وهو ميارس حياته الواقعية، ل ميكن ان يعيش وفقًا لفلسفة اثبتة.

والسؤال هو: هل ميكن ان جيدا خمرجًا للبقاء عىل ما هام عليه؟ الواقع العميل يقول شيئًا 

هنام ل آخر، فاإ يك يتواءما مع احلياة العملية يس تعري لك مهنام من الآخر. فاملس يحية اليت حتولت أ

، رشعت تتحدث عن العمل وعن الرثوة والقوة والتعلمي والعمل والزواج والقوانني اىل كنيسة

دية الآخر، جند املا الطرف املادية. وعىل والعداةل الاجامتعية، اىل غري ذكل من امور احلياة

اىل اشرتايية او نظام او دوةل، بدأأت تتحدث عن الإنسانية وعن الأخالق والفنون وقد حتولت 

 والإبداع والعدل واملسؤولية واحلرية..اخل.

لينا تأأويالت هذه العقائد لالس تخدام اليويم. واس متر تشويه  م اإ فبدلً من العقائد اجملردة ُقدا

دة: الك احلالني اكنت املشلكة واح لك من ادلين واملذهب املادي جيري طبقًا لقانون ما. ويف

ييف ميكن ليشء ميثل جانبًا واحدًا من جوانب احلياة ان يُطبق عىل احلياة الواقعية بأأرسها 

  منه تعقيدًا؟رثويه اك

نسان ان يكون مس يحيًا او ماداًي، فهو متطرف بشل او  من الناحية النظرية ميكن لالإ

آخر، ولكن الأمور يف الواقع ل تسري عىل  لنس بة هذا النحو الثابت، ل ابلنس بة للمس يحي ول ابأ

 للامدي.

تقان العمل حبوافز معنوية غري احلوافز املادية، مع  ويف بعض ادلول الاشرتايية ياُكفأأ عىل اإ

طار الفلسفة املادية، والأمر نفسه ينطبق عىل دعوات:  ان احلوافز املعنوية ل ميكن تفسريها يف اإ

ساواة واحلرية وحقوق الإنسان.. وهمل جرًا. فهذه ادلعوات مجيعاً مصدرها الإنسانية والعداةل وامل 
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فيه، ان لك انسان هل احلق يف ان يعيش ابلطريقة اليت يرى اهنا أأفضل  كل شادلين. لكن مما 

هل، مبا يف ذكل حقه أأل يكون ُمتسقًا فكره اخلا . عىل اي حال، ليك نفهم العامل فهامً حصيحًا، 

 نعرف املصدر احلقيقي للأفاكر اليت حتمك هذا العامل وان نفهم معانهيا.من املهم ان 

يف حبٍث من هذا النوع حنن بصدده تمكن خماطر خمتلفة تمتثل يف الأفاكر اليت تلقى قبوًل 

عامًا. ان الشمس ل تدور حول الأرض. رمغ ان ما يبدو لناظران هو كذكل. واحلوت ليس 

ن الاشرتايية واحلرية لمساكً، برصف النظر عن الاعتقا  د السائد بني اكرث الناس انه كذكل. اإ

نه رمغ التشوش السائد، تبقى الأفاكر كام يه  تلتقيان، رمغ لك حماولت الإقناع بغري ذكل. اإ

ة تؤثر عىل العامل، ليس مبقتىض معانهيا املنتحةل، وطبائعها املوقوتة، ولكن طبقًا ملعانهيا الأصلي

 وطبائعها احلقيقية.

هنا حنن نقرتب من تعريف الإسالم بطريقة خمتلفة عن املأألوف. مفع الاحتفاظ ابلنقطة 

اذهاننا، ميكننا ان نقول ان الإسالم يعين ان نفهم وان نعرتف ابلزدواجية املبدئية  الأساس ية يف

 للعامل، مث نتغلب عىل هذه الازدواجية.

ساليم((، كام نس تو ان صيغة ال يس فقط خدهما يف هذا البحث، ل صف املمتثةل يف لكمة ))اإ

من يونه حاًل  أأكرثليك نصف القواعد اليت تنطوي علهيا. هبذا، يكون الإسالم تسمية ملهنج 

جاهزًا، ويعين: املريب اذلي يؤلف بني املبادئ املتعارضة. هذا املبدأأ الأسايس يف الإسالم 

لهام نفسه اذل وء والصالة يف ي ربط بني الوضيذيران ابلمنط اذلي ُخلقت عىل منواهل احلياة. فالإ

وحدة تسمى ))الصالة الاسالمية(( ان حدسًا فائق القوة ميكنه ان يبين الاسالم بأأمكهل من 

خالل تأأمهل يف الصالة، ويس تطيع من تأأمهل يف الإسالم ان يقمي الازدواجية اليت تشمل هذا 

 (6) الكون.

لإسالم املمكن التعبري عن امل تس تطع أأوراب ان تصل اىل طريق وسط. وذلكل، من غري 

ن تعريف الإسالم بأأنه مريب يؤلف بني ادلين واملادية، وانه  ابس تخدام املصطلحات الأوربية. اإ

يقف موقفًا وسطًا بني املس يحية والاشرتايية، هو تعريف تقرييب ميكن قبوهل حتت رشوط 

نه تعريف حصيح بشل ما، ولكن من بعض الوجوه وليس مجيعها. فا سالم ليس لإ معينة. اإ

الوضوء و  وسطًا حسابيًا بس يطًا ول قاسامً مشرتاكً بني تعالمي هاتني العقيدتني. فالصالة والزاكة

هنا يقني ُمعربا عنه بلكمة واحدة  يينوانت ل تقبل التجزئة لأهنا تعبري عن شعور فطري بس يط، اإ

نا مع الإنسان والامتثل ه وبصورة واحدة فقط، ولكهنا مع ذكل تظل منطقياً نمثل دلةل ازدواجية. 

 (6) وتفسريها.واحض، فالإنسان هو مقياسها 
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 ( من سورة الروم تتحدث عن هذا مبارشة:67لعل الآية )

ِ َذكِلَ )) َّيِت فََطَر النَّاَس عَلهَْيَا ل تَْبِديَل ِلَخلِْق اَّللَّ ِ ال يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اَّللَّ ِ يُن افَأَِقْم َوهْجََك ِلدلا ِ دلا

 ُ   َولَِكنَّ َأْكرَثَ النَّاِس ل يَْعلَُموَن((.الَْقمياِ

آن ليس كتااًب ادبيًا وامنا هو حياة. والإسالم نفسه طريقة حياة  ن يونه طريقة م أأكرثان القرأ

آن( قد يبدو بغري نظام ظاهره، ولكنه  يف التفكري. ان الاسالم يف صيغته املكتوبة )أأعين القرأ

يف حياة محمد صىل هللا عليه وسمل قد برهن عىل انه وحدة طبيعية: من احلب والقوة، املتسايم 

 والواقعي، الرويح والبرشي.

يت يبث قوة هائةل يف حياة الشعوب الهذا املريب املتفجر حيوية من ادلين والس ياسة 

 احتضنت الإسالم، يف حلظة واحدة يتطابق الإسالم مع جوهر احلياة.

وان موقف الإسالم ))الوسط(( ميكن ادراكه من خالل حقيقة ان الإسالم اكن دامئًا 

صوقًا ل موضع جهوم من اجلانبني املتعارضني: ادلين والعمل. مفن جانب ادلين اهُتم الإسالم بأأنه اكرث

ابلطبيعة والواقع مما جيب، وأأنه متكيف مع احلياة ادلنيا، ومن جانب العمل انه ينطوي عىل 

سالم واحد حفسب، ولكن شأأنه كشأأن الإنسان هل  عنارص دينية وغيبية. ويف احلقيقة يوجد اإ

روح وجسم. جفوانبه املتعارضة تتوقف عىل اختالف وهجة النظر. فاملاديون ل يرون يف 

 م الا انه دين وغيب بيامن يراه املس يحيون فقط كحركة اجامتعية س ياس ية.الاسال

من أأجل مس تقبل الإنسان ونشاطه العميل، يُعىن الإسالم ابدلعوة اىل خلق انسان متسق 

مع روحه وبدنه، وجممتع حتافظ قوانينه ومؤسساته الاجامتعية والاقتصادية عىل هذا الاتساق 

ن الإسالم هو  اةل ادلامئ عرب التارخي عن ح البحث-كذكلوينبغي ان يظل  –ول تنهتكه. اإ

ر هل يف  اين والربااين. هذا هو هدف الإسالم اليوم، وهو واجبه التارخي املقدا التوازن اجلوا

 املس تقبل.

 الفن والايديولوجيات الكربى الثاين:املبحث 

 أأوًل: الفن والعمل

ن قضية أأصل الإنسان   العامل. فأأي مناقشة تدور حول ييفيه جحر الزاوية لل أأفاكر اإ

ينبغي ان حييا الإنسان، تأأخذ اىل الوراء حيث مسأأةل ))اصل الإنسان((. ويف ذكل تتناقض 

 الإجاابت اليت يقدهما لك من ادلين والعمل، كام هو الشأأن يف كثري من القضااي ومهنا قضية الفن.

شاكل طور ابتداًء من ادىن اينظر العمل اىل أأصل الإنسان كنتيجة لعملية طويةل من الت

حيث ل يوجد نمزي واحض بني الإنسان واحليوان. وتتحدد النظرة العلمية اىل الاكئن  ،احلياة
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نسااًن ببعض احلقائق املادية اخلارجية: امليش قامئًا، صناعة الأدوات، التواصل  البرشي ابعتباره اإ

بن للطبيعة ويب ةل. الإنسان هنا اإ  قى دامئًا جزءًا مهنا.بواسطة لغة منطوقة مفصا

منا  وعىل اجلانب الآخر، يتحدث ادلين والفن عن خلق الإنسان، واخللق ليس معلية واإ

منا فعل مفاجئ.. لهيي.. ليس شيئًا مس مترًا واإ ن وسواء اكن الإنسان نتاج التطور او اك فعل اإ

ن السؤال يظل قامئًا: ما هو الإنسان، وهل الإنسان جزء من العامل ا تلف و يشء خم خملوقًا، فاإ

 عنه.

منا هو  يقول املاديون: ان الإنسان هو احليوان الاكمل، وان الفرق بني الإنسان واحليوان اإ

))فكرة  ،. اذلي يوجد حفسب(1)يف ادلرجة وليس يف النوع، فليس هناك جوهر انساين ممتزي

اترخيية واجامتعية حمددة عن الإنسان(( و))التارخي الاقتصادي والاجامتعي وحده هو التارخي 

 .(6)اذلي يوجد عىل احلقيقة((

ن الإنسان نظام  لطبيعة ا كغريه من النظم يف الطبيعة خيضع بدوره لقوانني System))اإ

ال يه العمل. او كام ق –ارجية . وتطور الإنسان متأأثر حبقيقة موضوعية خ(6)احلمتية العامة((

ل معلية بيولوجية خارجية  ن الإنسان نتاج بيئته ومعهل((. وما خلق الإنسان اإ جنلز: ))اإ فردريك اإ

حتددها حقائق روحية خارجية. فاليد تسبب وتدمع تطور احلياة النفس ية.. )فاكتشافها مع 

 .(6)نساين((اكتشاف اللغة حدد هناية التارخي احليواين وبداية التارخي الإ 

ناكر  هذه الأفاكر تبدو مقنعة، ولكن اذلي ل يبدو فهيا بوضوح اهنا يف الوقت نفسه اإ

نسان.  جذري لالإ

نه، مث يتالىش يف الهناية. وقد اوحض  يف الفلسفة املادية يفكك الإنسان اىل أأجزائه اليت تكوا

جنلز ان الانسان نتاج عالقات او بدقة اكرث هو نتاج ليس  ملوجودة. الإنسانادوات الإنسان ا اإ

نه جمرد نتاج حقائق معينة.  شيئًا يذير ول هو َخلَق شيئًا، بل عىل العكس، اإ

بني يديه ووصف تقلابه خالل معلية  لقد أأخذ ))داروين(( هذا الإنسان الالخشيص

نسااًن قادرًا عىل الالكم، وصناعة الأدوات، مييش منتصبًا.  ))الاختيار الطبيعي( حىت أأصبح اإ

ة يت عمل البيولوجيا ليس تمكل الصورة، فريينا ان لك يشء يرجع اىل الأشاكل البدائية للحيامث يأأ 

واليت يه بدورها، معلية طبيعية يمييائية.. لعب ابجلزيئيات.. اما احلياة والضمري والروح فال 

 وجود لها، وابلتايل ليس هناك جوهر انساين.

آخر( اىل جانب عامل الطبيعة، هو املصدر الأسايس  آخر )نظام أ ن وجود عامل أ دين  للاإ

ذا مل يكن هناك سوى عامل واحد لاكن الفن مس تحيال. ويف   لك احلقيقة، س نجد يفوفن. فاإ
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منا ُطرحنا فيه طرحًا. والفن ذيرايت او  ىل عامل ل ننمتي اليه ومل خنرج منه، واإ معل فين احياًء ما اإ

 ىل املايض، اىل ذكل العامل الآخر.توق ا

ن الفن دعوة خللق الإنسان وان لك عمل ينهتيي يف التحليل الهنايئ اىل انه ل وجود  اإ

ن الفن يف ِصدام طبيعي مع هذا العامل ومع مجيع علومه، عمل نفسه، وعمل  نسان. ذلكل، فاإ لالإ

نية، فادلين ة يه معارضة دي ))داروين((، هذه املعارضة يف احلقيق احيائه، ويف ِصدام مع صاحبه

ن اناكر ))ادلاروينية((  لهيي. ذلا، فاإ والأخالق والفن فرع سالةل واحدة انبثقت بفعل اخللق الإ

ذا للخلق، هو اإ  منا ايضاً للأخالق والفن والقانون. فاإ ناكر شديد التطرف ليس لدلين حفسب، واإ

ذا مل يكن اكن  يوجد عىل الاطالق س ند الإنسان حقًا ))مصنوعًا عىل طراز داروين((، واإ

ن الفن ل جمال هل وان الشعراء وكتـااب الرتاجيداي  نسان ول جمال لروحه و))ذلاته((، فاإ لالإ

 يضللوننا ويكتبون هراء ل معىن هل.

ونس تنتج مما تقدم، تمكن الوحدة الأوىل، ورمبا الأكرث وثوقًا، بني الفن وادلين، ويف الوقت 

ة املطلقة الفارقة ب  ني الفن والعمل.نفسه الهوا

توجد ثالث درجات للحقيقة معروفة وممكنة يف هذا الكون: املادة واحلياة والشخصية، 

يتناول العمل الأوىل، ويتناول الفن الأخرية، اما البايق فومه او سوء فهم، لأن العمل عندما يواجه 

 الإنسان واحلياة جيد فهيام ما هو ميات، وما هو ل خشيص.

ف ))اوج ينتسب العمل والف ت سن احدهام للآخر كام ينتسب المك اىل الكيف. وقد عرا

ف (67)بأأهنا ))قياس غري مبارش للمكيات(( -ويه ملكة العلوم –يونْت(( الرايضة  . وعرا

 .(66)))جيايوميت(( الفن بأأنه: ))البحث عن املس تحيل((

الكيف هنا،  بيهنا، وأأماي ل يوجد سوى المك، ومجيع المكياات ميكن املقارنة اديف العامل امل

فهو جمرد شل من اشاكل المك. يقول أأجنلز يف كتابه ))جدلية الطبيعة((: من املس تحيل ان 

تغريا يف ييف اجلسم دون ان تضيف اليه او تأأخذ منه مادة او حركة، أأي بدون تغيري مكاي يف 

عىل  اغورس((،))فيث. وقد صاغ هذا املبدأأ المكي يف الطبيعة الفيلسوف الإغريقي (66)اجلسم((

. ففي عامل الطبيعة اذن ل يوجد (66)أأنه: ))النظام املتنامغ من الارقام وعالقاهتا بعضها ببعض((

 سوى المكاي، ومن مث الكيف الظاهري.

ن العمل الطبيعي ممكن لأنه ل توجد ييفيات يف الطبيعة، فعمل الكيفيات او فكرة الكيف  اإ

 -ةل او قبيحة هادفة او مشوشة، ذات معىن او ل معىن لهامس تحيةل. قد نقول ان الطبيعة مجي

ذن، فميكن ان يكون للطبيعة ييفيات، ولكن ابلنس بة فقط ملوضوع ما، ابلنس بة لإنسان،  واإ
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ن هذه الكيفيات من الناحية املوضوعية ل وجود لها، حيث ان الطبيعة متجانسة  والا فاإ

 وحمايدة.

ا او ييفاً ابملعىن امليتانمعنا يف القصيدة ويف اللحن والل اذاإ  فزييقي لللكمة، وحة الفنية نواجه رسا

فكيف ميكن تفسري الاختالف بني اللوحة الأصلية وبني نسخة مهنا بواسطة المك! اللوحة 

، فهل نشأأ هذا الاختالف من ان شيئًا (66)الأصلية نمكل ييف امجلال ))ولك نُسخة قبيحة((

منا يمكن الاختالف يف اللمسة الشخص  أأضيف او حذف من النسخة ابملعىن المكي ية لللكمة! ل اإ

 بني الفنان وبني معهل الفين. فالكيف ميكن ان يُوجد فقط يف تكل ))اللمسة(( الشخصية.

فقضية املصري الإنساين، وغربة الإنسان يف الكون، وهشاش ته، واملوت، واخلال  من 

حىت  –يف حني ان الفن  علوم.هذه املعضالت، لك ذكل ل ميكن ان يكون موضوع عمل من ال

ل ميكنه ان يتغاىض عن هذه القضااي. الشعر هو ))معرفة الإنسان(( كام ان العمل  -ولو حاول

ام عن ، مس تقل لك واحد مهنهو معرفة الطبيعة. هذان النوعان من املعرفة متوازانن ومزتامنان

كري نوع الأول من املعرفة، هو التفالآخر، كام ان عامل لك مهنام ُمتواٍز ُمزتامن ومس تقل. مدخل ال 

جراء التجارب يف عامل املادة، ويه ))جامع الأش ياء والعمليات مرتبطة  والتحليل واملالحظة واإ

نه ينظر يف ابطن الانسان  خلفية وارساره، ويف زواايه ابعالقات س ببية((. اما النوع الثاين، فاإ

ن حفس  ب من خالل الُوجدان املُس تار، من خاللهنا يمت لنا الفهم، أأو لعلنا عىل الأرحج خُنما

 (66)احلب واملعاانة. فاملعرفة هنا ل تكتسب بطريقة عقالنية علمية.

انيةيتضح من هذه اخلصوصية  ه ل (( للفن تنعكس يف حقيقة اخرى ممتزية، ويه أأن))اجلُوا

صية خ يوجد يف معلية الإبداع الفين جمال لفريق معل. فل معل فين مرتبط عىل ادلوام بش 

نسان((  –الفنان. والعمل الفين  بداع، من حيث هو ))صناعة اإ ة هو مثر  –من حيث هو اإ

ن  نه فعل ل يتجزأأ. اما يف العمل، فاإ مل مؤلف معل الفريق ممكن لأن موضوع العللروح، ومن مث فاإ

منذ بدايته  –من أأجزاء وتفصيالت، ذلكل فهو مالمئ للتحليل والفصل والتقس مي. العمل مجيعه 

آلية، يأأيت الالحق فيمكل معل هو-اليوم اىل ذا مس تحيل السابق. لكن ه يف الغالب اس مترارية أ

يف الفن. فسقف كنيسة ))س يكس تني(( اكن ل ميكن رمسه بواسطة عدد من الفنانني رمغ ان 

منا قام به فنان واحد.  ى، وينطبق هذا أأيضًا عىل الشعر واملوس يقالعمل فيه اس تغرق معرًا، اإ

هنا قضية  آ اإ ن يشء متفرد بس يط ل يتجزأأ، قضية يشء ل ميكن تقس ميه واحلفاظ عىل حياته يف أ

 واحد.
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نه يكتشف املامتثل، املتنامغ، الساين ادلامئ، أأما الفن، فهو )) شوء جديد ن يف معوم العمل، فاإ

العمل يكتشف، اما الفن فيبدع. العمل يتناول املوجود، اما الفن فهو نفسه  .(61) ((عىل ادلوام

نشاء اجلديد، العمل دقيق، أأما الفن فصادق.خل  قن اإ

دًا  –ان الفن يتجاهل احلقائق  الأش ياء.  الصدق يفوهو يبحث عن  –بل يتجاهلها متعما

ذلكل جند الفن التجريدي مييل اىل حذف لك ش بٍه ابلعامل اخلاريج، معطيًا للشل واللون 

َد الرمسس ْ معىن روحيًا، كام قال ))و   .(66)من أأي اهامتم خاريج(( تلر((: ))أأْن جُترا

نه يعكس النظام لكوين ا يتصف العمل لكتشاف القوانني واس تخداهما، اما العمل الفين فاإ

ن ))فرانسيس بيكون(( يؤكد بوضوح عىل اجلانب الوظيفي أأو  دون ان يس تفرس عنه. وذلا فاإ

ة الإنسان يف قو النفعي للعمل، فيقول: ))املعرفة احلقاة يه املعرفة الوحيدة اليت تزيد من 

 .(66). بيامن يتحدث ))اكنت(( عن ))الفائدة غري املس هتدفة لليشء امجليل(((66)العامل((

ان اللغة كأداة للتعبري يس تخدهما العمل همام بلغ من العمق او التعقيد، عن نفسه، أأما الفن 

ة((. اللغة للتعبري، عن ))لغة اضافيفبسبب خاصيته الروحية دامئ البحث عن وس يةل أأخرى 

منا هو جزء من مجموعنا اجلسمي، جزء من الكيان الفاين، ولقد اصبحتيد املخ، واملخ  للكامت ا اإ

واحلروف اعظم ادوات العمل اليت تساعد الانسان يف اس مترارية خربته العلمية. وتتطابق الكتابة 

ن اللغة عاجزة عن التعبريمع اللغة، واللغة مع الفكر، ولك ذكل من صياغة اذل  اكء. وذلكل، فاإ

. فليس هناك ُمعادل لغوي لس ميفونية بيهتوفن التاسعة، (67)عن حركة واحدة من حراكت الروح

ول ميكن ترمجة ))هاملت( اىل لغة العمل، او تقليص هذه ادلراما اىل مجموعة قضااي، عمل النفس 

 ل لبد ان نتعمل منه شيئًا.والاخالق. وان فشل املدخل التحلييل يف هذا اجملا

ن الاخالق  فليك نصل اىل جوهر ما هو رويحا لبد أأن نطرح الفكر واللغة جانبًا. اإ

وامليتافزييقيا واملعتقدات تنتقل من خالل احلاكايت والعروض املرسحية، او من خالل لغة 

قد تزامن لالرقص بدون لكامت. وهناك سبب لالعتقاد بأأن الرقص اقدم يف ظهوره من اللغة. و 

ن العجز عن  جادة الرقص يف العصور القدمية مع وجود لغة شديد النقص شديدة البساطة. اإ اإ

الارتفاع اىل مس توى الفن ابس تخدام الوسائل العقلية واملنطقية، ل يقترص عىل فرع واحد 

فقط من فروع الفن، ول أأسلوب واحد من اساليبه. والاعتقاد اذلي ساد بأأن ))الواقعية(( 

ذا اكن الفن اقر  ب اىل الانسان وميكن فهمها اكرث من التأأثريية او الرسايلية، هو اعتقاد خاطئ اإ

يف مصمي جوهره هو موضع الاهامتم. فرِسُّ ))املوانلزيا(( ليس أأقل من رس لوحة بياكسو 

ن جوهر الاعامل الفنية  ))عذارى أأفينون(( ويه اللوحة اليت بدأأت الثورة التكعيبية يف أأوراب. اإ
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مض مغوض املعتقدات القلبية ومغوض احلس ادلاخيل ابحلرية. ولقد ابءت مجيع احملاولت غا

 (66)لتعريف جوهر الفن تعريفًا عقليًا ابلفشل، كام فشلت حماولت تعريف احلياة.

 اثنيًا: الفن وادلين:

لية مع وكام أأسلفنا يف بداية البحث، يتحدث ادلين والفن عن خلق الإنسان، واخللق ليس 

ذا تركنا جانبًا ذكل المنوذج العلمي لهيي.. فاإ منا فعل اإ ن واإ اكن  احلاد، وهو منوذج يسهل فهمه واإ

آبة ذا تركنا هذا جانباً لنتحول اىل كنيسة )س يكس ت -ابعثاً عىل الك يف داخلها لوحات  ( لنتأأملنياإ

وم القيامة، ي ))مايل اجنلو(( اجلصياة اليت نمثل اترخي الإنسان منذ هبوطه اىل الأرض حىت

لأصابنا العجب من معاين هذه الصور، ولتساءلنا: هل حتتوي هذه الصور ابلفعل عىل أأية 

ذا اكن ذكل حصيحًا، مفا يه هذه احلقيقة.. وبدقة  حقيقة عن املوضوع العظمي اذلي تصوره؟ فاإ

 أأكرث: بأأي معىن ميكن ان تكون هذه الصور حقيقية عىل الإطالق.

ن ادلراما الاغريقية، ريقية، فالإ ورؤاي ))دانيت(( يف اجلنة واجلحمي، والاغاين ادلينية  اإ

ذا مج  –والصور اجلصية الياابنية القدمية، والرسوم احلديثة  ،والاقنعة امليالنزيية يع هذه الأمثةل اإ

هنا مجيعًا حتمل يف ثناايها شهادة واحدة. مفن الواحض البنيا ان ل  اخذت بدون تنظمي معينن فاإ

نسان ))داروين(( ول ميكن حبال من الاحوال ان جيمع بنا اخليال لنظن اهنا من عالقة لها ابإ 

 انتاج الطبيعة احمليطة.

اليت تنطوي علهيا داينة اخلال . وماذا يعين هذا التعبري أأي نوع من املشاعر تكل 

يف حياة تتأألف من جمرد تبادل بني اكئن يح  املأأساوي.. وأأي يشء مأأساوي ميكن ان يكون

 الطبيعة. وبني

ن الانسان ل يسكل يف حياته اكبن للطبيعة، بل مكغرتب عهنا. شعوره الأسايس هو  اإ

منا هو خوف رويح يوين  ل انه ليس خوفاً بيولوجياً كذكل اذلي يستشعره احليوان، اإ اخلوف، اإ

نه خوف ممزتج حبب الاس تطالع والإجعاب  بدايئ موصول بأأرسار الوجود الإنساين والغازه.. اإ

 ا.شة والنفور، تكل املشاعر اخملتلفة اليت تمكن، عىل الأرحج، يف أأعامق ثقافتنا وفنوننا لكهوادله 

ن وضع الإنسان البدايئ وحده هو اذلي يفرس لنا ظهور احملضورات، وأأفاكر لنجاسة ا اإ

والسمو واللعنة والقداسة، وغري ذكل من افاكر مماثةل. فلو كنا حقًا أأبناء هذا العامل، فلن يبدو 

ا فيه يشء جنس ول مقدس. فهذه أأفاكر مناقضة للعامل اذلي نعرفه. ويه برهان عىل ان لنا لن

آخر ل  ن ردود افعالنا القارصة جتاه هذا العامل كام نعربا عهنا أأصاًل أ نس تطيع ان نتذير شيئًا عنه. اإ
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ناكر لفكرة العمل عن الإنسان، فمِلَ اكن الإنسان دامئ ال  عبري عن ت من خالل ادلين والفن، يه اإ

حباطاته من خالل ادلين ملاذا؟، ومن أأي يشء يبحث الإنسان عن اخلال ؟.  خماوفه واإ

ن هذا اجلانب   يعة، والرصاعج ف اذلي حنن بصدده )اخلري والرش، والشعور فال من الإنسانية اإ

ذا اجلانب ه –ادلامئ بني املصلحة والضمري، والتساؤل عن وجودان.. اىل غري ذكل من افاكر( 

مئًا بدون تفسري عقالين. من الواحض البنيا ان الانسان مل يس تجب للعامل حوهل ابلطريقة يظل دا

 ادلارونية.

و حمرمات، اثر لعبادات احىت يف اكرث انواع احليواانت تطورًا، ل نس تطيع ان جند أأدىن 

نه حديث النشأأة نسبيًا.  بيامن جند ان الإنسان حيامث ظهر يظهر معه ادلين والفن. أأما العمل، فاإ

لقد اكن الإنسان وادلين والفن دامئًا يف تالزم وثيق. ولكن مل يُكرس اهامتم لهذه الظاهرة اليت 

جاابت عن بعض الأس ئةل احلامسة عن الوجو   (66)د الإنساين.حتمل يف ثناايها اإ

 (66)اجلنس البرشي كعملية تقدم علامين.من وهجة النظر املادية، يبدو اترخي 

ولكن مل يسفر لنا أأحد ِلَم امتلأت حياة الإنسان البدايئ ابلعبادات والأرسار واحملضورات 

والاعتقادات؟. ملاذا نسب الانسان احلياة والشخصية لل الأش ياء احمليطة به من اجحار 

الإنسان احلديث ان خيزتل لك يشء ، عىل عكس ذكل حياول ذاوملا (66)وأأهنار وغريها؟ وجنوم

آلف س نة مضت، حناول ان نتخلص من يوابيس  ننا عىل مدى اربعة أ آيل؟ اإ اىل ما هو مادي وأ

 الانسان البدايئ دون ان نفهم طبيعهتا ومصادرها.

انية او التطلع اىل السامء ن ظاهرة احلياة اجلوا ظاهرة مالزمة لالنسان غريبة عن  ويه -اإ

هذه الظاهرة تظل مس تعصية عىل أأي تفسري منطقي، ويبدو اهنا نزلت من السامء  -احليوان

هنا تقف متعالية عنه مفارقة هل.  ))نزوًل حرفيًا((. ولأهنا ليست نتاجًا للتطور، فاإ

ن احلياة اسوم انسان ))النيندراتل( يف فرنسا اس تنتج ))هرني س ميل(( ر بعد دراسٍة ل

نسان املعارص. ))حىت  ل قليالً جداً عن احلياة النفس ية لالإ نسان البدايئ ل ختتلف اإ النفس ية لالإ

رجل الكهف اذلي عاش قبل س بعني الف س نة مضت عاىن من هذا )ادلوار امليتافزييقي( وهو 

ل صمن الواحض ان هذا ليس اس مترارًا لتطور بيولويج، ولكنه ف (66)مرض الإنسان احلديث.

 من فصول املأأساة اليت اكنت قد بدأأت مبقدمة من السامء((.

ل اهنا تومئ بطريقة غامضة اىل وجود  آنفًا، اإ هذه احملاولت رمغ اهنا غري اكمةل، كام ذيران أ

 مصدرهام.. الروح واحلقيقة وبني رابط وثيق بني الفن وادلين. ))فالشعر هو مثرة الصةل بني
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د حلقي. و))لك قصيدة مدين(61)هللا(( قة ة خباصيهتا الشعرية اىل احلضور والتوجه والتأأثري املوحا

 (66)غامضة تسمى الشعر اخلالص((

د س يطر الكبري اذلي تتساءل عنه حياتنا، وق ))لقد انبثق الشعر يوعي مبارش بذكل الرس

 (66)يوين(( علهيا لغز

))الفن كخلق، . (66)))ان الشعر هو املس تكشف اذلي وجد مفتاحًا اىل مباجه املايض((

ن  –وعىل الأخص الشعر كطريقة للوجود  يكدح جاهدًا ليك يكون بدياًل ملا هو مقدس.. اإ

انية، يرتفع ابلنسان فوق ظروفه الإنس -سواء ظهر مكعرفة او أأسلوب حياة او هام معاً  –الشعر 

 (67)ليصبح همنة مقدسة((.

ها من ذكل همها فقط ابعتبار من الناس يعتقدون ان رواايت ))اكفاك(( ميكن ف وهناك كثري 

نه يرى يف تساؤلته نوعًا من  النوع من القصص ادليين الرمزي، وقد قال ))اكفاك(( نفسه اإ

ن الكون ميلء بعالمات ل نس تطيع فهمها((  .(66)الصالة. ))اإ

نين مل اعد اؤمن بيشء حىت ابلألهوية  ،وقال ))مايل ليريس(( وهو رساييل معروف: ))اإ

آخر. ولكنين حتدثت بسعادة عن املطلق اخلادل.. لقد س يطر عيلا شعور غامض  ول أأؤمن بعامل أ

ابلأمل يف ان املعجزة الشعرية س تغري لك يشء، وانين سأأحيا يف عامل اخللود، وهكذا أأيون قد 

نسان بواسطة اللكامت((  (66)غزوت مصريي اكإ

لهام الانساين مُ  ذن قضية واحدة، قضية الإ هنا اإ د عىل  عهنا بطرق خمتلفة فادلين يؤكعربا اإ

اخللود واملطلق، وتؤكد الأخالق عىل اخلري واحلرية، ويؤكد الفن عىل الإنسان واخللق. ويه 

لكها يف أأساسها نواحٍ خمتلفة حلقيقة ُجوانياة واحدة عرُباِ عهنا بلغٍة قد تكون وس يةل قارصة يف 

 (66)التعبري ولكهنا الوس يةل الوحيدة املتاحة.

د رجوعنا يف جذور ادلين والفن هناك وحدة مبدئية. فادلراما ذات أأصل ديين، سواء عن

من انحية املوضوع، او من انحية التارخي. اكنت املعابد يه املسارح الأوىل مبمثلهيا ومالبسها 

ادلرامية طقوساً طهرت يف معابد مرص القدمية منذ أأربعة ومشاهدهيا. واكنت أأوائل املرسحيات 

آلف س نة  مضت. أ

وقد انبثقت ادلراما الإغريقية من أأغاين الكورال يف تكرمي الإهل ))ديونيسوس((، واكنت 

املسارح تقام ابلقرب من معبده، واكن العرض املرسيح يس متر خالل الاحتفالت املتعلقة 

ن الأصل الشعائري للمرسح وللثقافة بصفة  (66)بعبادة ديونيسوس كجزء من اخلدمة ادلينية. اإ

 شك فيه، وهو يستند اىل أأساس من ادةٍل اترخيية دقيقة.عامة ل
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منا انفلقد اكنت الرسوم الأوىل والامتثيل والأغاين والرقصات  صلت جزءًا من الشعائر، واإ

مؤخرًا عن العبادة وأأصبحت توجد مس تقةل. فعندما رمس الإنسان البدايئ احليواين اذلي يعزتم 

هذا نوعًا من العبادة، صلوات ليك ينجح يف اكن  –فامي يسمى ))حسر الصيد((  –صيده 

امحلر يرمسون خطوطًا ملونة خمتلفة عىل الرمال خالل احتفالهتم ادلينية. هممته. واكن الهنود 

واكنت هذه اخلطوط جزءًا ُممكاًل للشعائر. واكنت هذه املرسحيات القدمية مزجيًا من الغناء 

 .بطريقة رمزية احلياة الآخرة لأرواح املوىتوالرقص والتعبري احلريك الصامت، يس تعرض 

رجع العريب خشصية مرموقة ذات سطوة ت السابقة عىل الاسالم، اكن الشاعر ويف الفرتة

 (66)اىل ما نملكه من قوة حسرية قادرة عىل حامية احلياة او تدمريها.

الإنشاد  ديف وحدة الفن وادلين ميكن الإجابة عىل اللغز املشهور، أأل وهو لغز وجود نش ي

ذا اكن  مضن التوراة )املتداوةل(، وهو نص دنيوي خالص ولكنه يمتتع بقمية فنية ملحوظة، فاإ

الفن وادلين منفصلني انفصاًل قطعيًا فال تفسري للغز، اما اذا مل يكوان منفصلني هذا الانفصال 

ذن أأن يوجد نش يد الإنشاء بني القراءات ادلينية. لقد  ن الأمر لُغزًا اكفال لغز هناك، ول جعب اإ

ابلنس بة لذلين حاولوا تفسري الكتاب املقدس تفسريًا عقالنيًا، اما املؤمنون به فمل يستشعروا 

ن الفن ابن ادلين ذا اراد الفن ان يبقى حيًا، فعليه ان يس تقي دامئًا (61)فيه شيئًا مس تغراًب. اإ .. واإ

 من املصدر اذلي جاء منه.

 أأعظ-الثقافاتمجيع  يف –ل تقترص الوحدة بني الفن وادلين عىل ما تقدم بل بلغ فن املعامر 

لهاماته يف بناء املعابد. ينطبق هذا  مكبوداي، كام املعابد يف الهند القدمية و  عىل-السواءعىل  –اإ

ياك، اابت أأمر يف غ ينطبق عىل املساجد يف أأحناء العامل الإساليم، وعىل املعابد اليت وجدت

ن الفن املعامري  وكنائس القرن العرشين يف احناء أأوراب وأأمرياك. ل جمال ذليرها هنا، وهكذا فاإ

اء اذلي ل لنا صفته ادلينية من خالل البن يثبت-روحيةالفنون وظيفة واقلها  أأكرثرمغ انه  –

 يتوقف لأماين العبادة.

ن الفن يَُردا دَ  الاعامل  واملوس يقى. فتاكده لدلين بوضوح أأكرث، خالل الرمس والنحت ينْ اإ

الفنية الكربى لعرص الهنضة تقترص يف تناولها عىل املوضوعات ادلينية بدون اس تثناء. وقد 

يطاليا  وجدت هذه الاعامل ترحيبًا ابواًي يف الكنائس جبميع أأحناء اوراب. فهل توجد كنيسة يف اإ

ن لوحات ))مايل اجنلو(( ونماثيهل اليتاو هولندا ل تعترب متح حنهتا  فًا فنيًا يف الوقف نفسه. اإ

جنياًل من الوان وأأجحار((.  لهيا ابعتبارها ))اإ نمثل اس مترارًا ابرزًا للمس يحية، وميكن الإشارة اإ

 موس يقى-الروحيةويه فرع من الأوبرا  –وتعترب اوبرا ))هاندل(( املسامة ))اوراتوريوس(( 



 22/2/2102-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة للفترة من 

66 

 

العرشين  مؤلفني للمويسقى يف القرن أأعظمسول، شامشون، واملس يح. وقد أأبدع دينية عظمية: 

ىل هذان عوهام ))دبويس(( و))اسرتافنسيك(( موس يقاهام يف موضوعات دينية، ول تقترص 

ن ))موندريـال((  وهو  –املؤلفان، بل هناك العدد الكثري من مؤلفي موس يقى البيانو والباليه. اإ

تطهريًا، يرى يف الفن نُساك و  –يدي وعضو مجعية صوفية هبولندا أأحد مؤسيس الرمس التجر 

ر ))جان تورب((  ولندي مشهور وهو ه –ويعتربه وس يةل للوصول اىل احلقيقة املطلقة. وقد طوا

فه. وكتب ))كنيث الكرك((  -ايضاً  مفاهمي دينية وأأخالقية يف الرمس من خالل رمزيته وتصوا

يلها منغمسًا يف الإجنيل واكن حيفظ قصصه اىل أأبعد تفاص  عن ))رامربانت(( فقال: ))اكن عقهل

ذا اكن يسجل فهيا مالحظة من  عن ظهر قلب.. ويف لوحاته ل ياكد الإنسان يعرف ما اإ

 (66)مالحظاته او انه يصور الكتاب املقدس، فقد اكنت اخلرباتن تمنوان معًا يف عقهل((

ىت ان ح اخلاصية املقدسة للرموز، حتُبدي لنا بوضو ان فكرة ما يسمى ))مبرسح العامل(( 

ن عرصان هو عرص منو رموز الأفاكر واملشاعر املقدسة((.  احد الكتاب قال معلقاً عىل ذكل: ))اإ

منا هو حاةل دامئة تنبع من مصمي طبيعة الفن. فال ذا فوليس هذا اجتاه جديد ول مؤقت، اإ ن اإ

 (66)عقيل. -استبعدان منه الُغثاء، مقدس وفوق

ما راجعنا بأأذهاننا وما خيربان به الفن والطريقة اليت خيربان هبا يشء يفوق قدرتنا عىل  واذا

زاء رساةل دينية. انظر اىل اللوحات اجلصية الياابنية القدمية، او قطعة من فن  التصديق، كأننا ابإ

ىل قناع من جزر امليالأرابيسك الإساليم عىل مدخل فناء قرص امحلراء )بغرانطة(،  نزيا، الأأو اإ

او اىل رقصات قبيةل من أأوغندا او لوحة يوم احلساب ))ملايل اجنلو((، او لوحة جرينياك 

اس متع اىل موس يقى ))دبويس(( يف استشهاد القديس س باستيان، او اىل  ))لبياكسو((، او

ب شيئًا غامضًا ُملغزًا فوق املنطق واملعقول كام تشعر يف  اغنية روحية زجنية، ولسوف جترا

ن اللوحة الصالة . أأل يبدو معل من امعل الفن التجريدي ل عقيل ول علمي كأنه شعائر دينية. اإ

 الفنية بشل ما، يه نوع من أأنواع الشعائر مرسومة عىل مقاش، كام ان السمفونية شعائر حلنية.

بداعًا للجميل ذا ما تدبران الفن ليس اإ ذا اعتربان ان نقيض امجلال ليس هو ،واإ  خصوصًا اإ

ننا ل ميكن ان نصف ابمجلال الأقنعة ))الازدية(( او اقنعة ساحل العاج، القبح  منا الزيف. اإ واإ

يل ول الامتثيل الصغرية اليت ل يعون لها واليت حنهتا ))جيايوميت( فهذه لكها تعرب عن البحث الأص 

حساسًا ُجوانيًان احتادًا حبدث يوين يتعلق مبصري الإ  نسان، عن احلقيقة، لأهنا نمثل شعورًا، اإ

هنا ببساطة شعور ابلتسايم.  اإ
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وسطى، فقد نيسة يف العصور الك ان الفنانني مل يشعروا بوقع النظام الشمويل لس يطرة ال 

اكن ذكل من نصيب العلامء، ويبدو ان العلامء يف الاحتاد السوفيييت اكنوا اقل شعورًا بوطأأة 

 النظام الشمويل للحمك الراهن.

 :اثلثًا: الفن والفكر الاحلادي

ن ادلين ينمتي اىل احلياة  ضارة. ان والفن والثقافة، أأما الإحلاد فينمتي اىل التنظمي والعمل واحلاإ

القوتني العامليتني العظميني يف العامل، أأعين الولايت املتحدة والاحتاد السوفيايت )سابقًا( هام 

تان ختصصان هااتن ادلول القواتن العسكريتان الُعظميان. ولكهنام ليسا أأعظم دول العامل ثقافة. 

أأكرب الاعامتدات للبحث العلمي وللتعمل، فأأي نوع من التعلمي هذا! كقاعدة، هو تعلمي ُمجهز 

 احلضارة. وفق وصفة

ب الأفراد نظام يديولويج ادلوةل الأ  يف ادلوةل الش يوعية ينطوي التعلمي عىل ان يترشا

الاقتصادية  طلبات التعلمي معوماً مع املت والس يايس، وخيضع ملصاحلها. ويف ادلول الرأأساملية يتالمئ

ن  وخيدم النظام الصناعي. ويف لكتا احلالتني، فالتعلمي هو تعلمي وظيفي ويف خدمة النظام. اإ

صياغة التعلمي يف قالب ايديولويج ظل هو املبدأأ يف النظام التعلميي لالحتاد السوفييت حىت 

 اليوم.

نبني:  التعلمييني السائدين يف لك من اجلاللنظامنيلنحاول ان نبني السامت املشرتكة 

ما  يس تخدم هذا التعلمي لغة ختصصية صناعية يف أأغلب املواد ادلراس ية، وذكل لأن املدرسة اإ

اهنا ختدم البريوقراطية احلامكة، أأو ختدم النظام الصناعي وهام يتالقيان يف هدف واحد هو 

عداد املتخصصني اذلين س يخدمون ويدمعون هاتني الآل  ن  يتني.اإ سانية اما الالكم عن مدارس اإ

 هنا او هناك، فهو جمرد الكم معسول ل اكرث ول أأقل.

ذا حنن ذهبنا نقمي احملتوى  ان نقول:  الثقايف للتعلمي اذلي تقدمه هذه املدارس، فنس تطيعفاإ

هنا تسامه يف الثقافة اىل درجة ل جتعل مهنا  ن املدرسة تكون أأسايس من مكوانت الثقافة، اإ اإ

نسان ابحلرية الروحية. جم رد تدريب عىل الطاعة والنظام لأهنا تمني التفكري النقدي، وتسمح لالإ

هنا تعترب من وهجة نظر الثقافة  اما املدرسة اليت تقدم حلوًل اخالقية وس ياس ية جاهزة، فاإ

هنا قد تدمع احلضارة ولكهنا حتط  ن ممدرسة مهجية لأهنا ل ختلق أأشخاصًا أأحرارًا بل اتباعًا، اإ

 شأأن الثقافة.
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))الإنسان نتاج بيئته(( هذه املسلمة الرئيس ية يف املذهب املادي ختدم كنقطة انطالق 

نسانية: وبلغت ذروهتا يف عهد الاس تالينية، واليت تضع اولوية اجملمتع فوق  مجليع النظرايت الالاإ

 الأفراد، وتؤكد عىل الزتام الانسان خبدمة اجملمتع.

وذيران فامي س بق أأنه حبمك املنطق ادلاخيل للأش ياء يتوازى لك من التطور واحلضارة والعمل 

 والطوبيا مع الإحلاد، بيامن يتوازى اخللق والثقافة والفن والأخالق مع ادلين.

ن الإحلاد يقر العمل والتقدم نسان، وللسبب نفسه  (66)اإ ناكر لالإ بيامن ينطوي يف جوهره عىل اإ

ن التناقض بني الثقافة واحلضارة يقوم يف الواقع عىلينكر الإنساني  ة واحلرية وحقوق الإنسان. اإ

دلين ا تعارض أأسايس بني الضمري والعقل، بني الوجود والطبيعة، أأو عىل املس توى العميل بني

 والعمل.

تمتثل الاشرتايية يف احلقيقة يه بدائل: فبدًل من ادلين جند العمل، وبدًل من الفردية جند 

جملمتع، وبدًل من الإنسانية جند التقدمن وبدًل من التنش ئة جند التدريب، وبدًل من احلب جند ا

العنف، وبدلً من احلرية جند الضامن الاجامتعي، وبدلً من حقوق الانسان، جند حقوق اجملمتع، 

 وبدًل من مملكة هللا جند مملكة الأرض.

.  - للتأأثري الس يايس اليويم عىل امجلاهريهو وس يةل  –أأما ما خيص موقف الإحلاد للفن 

بلغ الِعمل السوفيييت أأعىل نتاجئه يف حقل  (67)وحتت حمك ))س تالني(( ورفيقه ))أأزدانوف((

ته فنًا، اما الفن السوفيييت، فقد انء بل الضغوط لأنه بصف  الطاقة اذلرية ويف العلوم الكونية.

آخر. لقد حاولت نه ينمتي اىل عامل أ د ان جتعل العمل خادمًا لالهوت، ويف الاحتاالكنيسة  فاإ

السوفيييت حاولوا ان جيعلوا من الفن خادمًا للس ياسة. وعندما أأعلنت السلطات احلكومية أأن 

السوفيييت،  يه املهنج الصحيح الوحيد للفن -طبقاً ملصطلح س تالني –))الواقعية الاشرتايية(( 

مالًء وخطأأ من النوع نفسه اذلي فعلته أأن  الكنيسة مع العمل. ولك الفرق بيهنام، هو اكن هذا اإ

الإمالء اكن موهجًا للفن، بيامن الاخر اكن موهجًا للعمل. ولكن هذا اكن نتيجة سوء فهم، فالإحلاد 

يذهب  ولن يفهم ادلين العمَل. اكن ))بياكسو(( يس تطيع انلن يفهم أأبداً جوهر الفن وطبيعته، 

اد امل ))بياكسو(( ل ميكن ان تدخل هناك. فالحتبنفسه اىل الاحتاد السوفيييت ولكن أأع

ن الفن يبقى هو هو  السوفيييت اكن يتقبل موقف ))بياكسو(( الس يايس ولكنه ل يقبل فنه، فاإ

د يبقى الفن رساةل مقدسة، شهادة ض –برصف النظر عن وعي الفنان او رغباته او أأفاكره 

زئياته، حتداًي منظوراً يونيًا يف لكيته ويف ج حمدودية الإنسان ونس بيته، خرباً من النظام الكونني

هل.  للرؤية املادية لكوٍن بال اإ
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آنذاك، اهنا يف مصاف ادلول اكنت روس يا يف القرن التاسع عرش دوةل ل نقول ومع ذكل  أ

اس تطاعت ان تقدم للعامل ))بوكشني(( و))تش يكوف(( و))تولس توي(( و))دس تويفسيك(( 

 ايوف(( أأما يف حمك الش يوعية، فال نس تطيع ان تشريو))تشايكوفشيك(( و))رمسيك يورس

ن اك الرويس.اىل فنان واحد او اكتب واحد عىل مس توى الكتاب الرواد يف الأدب  ن هناك فاإ

منا يرجع اىل العبقرية الروحية اليت يمتتع هبا الشعب الرويس،  امس ذو شأأن ل يزال يظهر، فاإ

امة لبد ان يكون معارضًا للنظام كام اكن الشأأن مع ))ابسرتانك(( و))سولز  وكقاعدة مسل

ن الأرض الروس ية خصبة، ولكن املناخ ابلنس بة للشعراء والفنانني  نيتسني(( و))فوزننسك((. اإ

 مناخ عقمي.

ة، فقد العمل السوفيييت واحنطاط عرص الفنون بعد قيام الثور امللفت للنظر بدأأ صعود جنم

ة وس ياس يني ومنظمني، ولكن ل شعرااجنبت روس يا السوفييتية علامء طبيعة  ء ول وعلامء ذرا

ل من فهو حقل فارغ نمامًا، اللهم اإ  ،رسامني ول مؤلفي موس يقى، وحىت يف حقل الفلسفة

 عرص اجلامعات وكتبة املعاهد الفلسفية. فليس يف الاحتاد السوفيييت يف اساتذة الفلسفة يف

 السفة مثل ))هيدجر(( او ))مارييوز((الثورة واحد يس تطيع ان يقف جنبًا اىل جنب مع ف

((. الفكرية عنوة بفرض ))الواقعية الاشرتايية او ))سارتر((. وقد مت مقع مجيع مظاهر احلياة

م من خالل الاهامت واتضح ان اهامتم امجلهور يف تناقص مس متر، ومن مث نشات حماولت لإاثرة

ة ال ة يت يرتفع علهيا عمل الواقعيرفع شعارات مثل: ))مك يه عالية ورائعة تكل املنصا

 (66)الاشرتايية((.

ل ننكر ان الساحة فارغة اطالقًا من الكتاب مثل ))جريكور يو(( و))بُويكو(( 

اد ومه غري معروفني يف أأوراب ول يف الاحت –و))مالكيف(( و))تراسوف(( و))اسيشنسيك(( 

ه الهيم املدح من قبل النقاد الرمسيني  –السوفيييت نفسه  ضوعات ))الانتاج لأهنم اهمتوا مبو ُوجا

الصناعي((، فاكنت اعامهلم تتناول انشاء املؤسسات الصناعية الضخمة و))تعكس حياة الطبقة 

العامةل والعاملني يف القرى((. واكنت هذه اعاملً يمت كتابهتا ))حسب طلب اجملمتع(( او ما يطلق 

 (66)عليه امس ))سوكزاكز((

لسوفييت من اوضاع الادب: الاحتاد السوفيييت، واكن يف وقد اش تىك عدد من الكتاب ا

راهيم ان الأدب السوفيييت يعاين من ))مرض مزمن ميكن تشخصيه ابنه خوف الأدب ومجوده 

 .(66)املتجهم، نتج عنه حاةل من الكساد واجلنب والصمت((
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ذا مل تلخيصه يف هذا الت  وميكن-ايضاً للفن اصاب الفن املعامري  ونعكس هذا البرت ساؤل: اإ

ذن حنر  عىل ان يكون للمدن  نسان، فمِلَ اإ وعىل أأي حال عندما  روحًا!يكن هناك روح لالإ

 نتحدث عن الفن ينبغي ان منزي بني الشعب الرويس وبني احلكومة السوفييتية، فالشعب ممتيلء

نمبشاعر دينية وفنية، بيامن احلكومة ضد ادلين وابلتايل فهيي معادي اهامتم الشعب  ة للفن. اإ

 ابلأدب اهامتم هائل عىل حد تعبري الاكتب ))فاس ييل ايس يونوف((. وتس تحق هذه الظاهرة

النظر والبحث.. فبسبب التدين املكبوت عند الشعب الرويس ميارس الشعب من خالل 

م عليه ممارس ته خالل ادلين. مفع الاحلاد القهري يصبح الفن بدياًل  دلين لالأدب ما هو ُمحرا

 (66)املكبوت.

 

 

 

 رابعًا: الفن والاسالم:

لنظرية ا وقد تطرقنا يف املبحث الأول بأأن هناك ثالث وهجات من النظر عن العامل، يه:

ادلينية والنظرية املادية والنظرية الاسالمية. وترجع مجيع الايديولوجيات والفلسفات والتعالمي 

رجاعها اىل واحدة من هذه النظرات الثالث العقائدية من اقدم العصور اىل اليوم، ميكن اإ 

 العاملية الأساس ية.

يه النظرية ووالثالثة  ،فالنظرية ادلينية نقطة بدايهتا وجود الروح، والثانية وجود املادة

الإسالمية الوجود املزتامن للروح واملادة معًا. وحياة الإنسان تصبح بال معىن بغري نوع من 

ادلين والأخالق. والإسالم هو الامس اذلي يُطلق عىل الوحدة بني الروح واملادة، وهو الصيغة 

ل ان الإسالم و الأمسى لالنسان نفسه. وهذا ما يقربنا من تعريف الإسالم بطريقة ميكننا ان نق

ية، او بأأنه مث نتغلب عىل هذه الازدواج  ،يعين ان نفهم وان نعرتف ابلزدواجية املبدئية للعامل

مركاب يؤلف بني ادلين واملادية، وانه يقف موقفًا وسطًا بني املس يحية والاشرتايية، واملرجو 

 ديد.يل اجلمن الإسالم حماولته ترمجة الفن اىل اللغة اليت يفهمها ويتحدث هبا اجل 

آن الكرمي عىل أأنه  ولعل ما يس توقف املتاح لهذا املوضوع هنا، ل يكتفي ابلنظر اىل القرأ

آن الكرمي العمل الفين الإساليم الأول اذلي  املصدر الأول للفكر امجلايل الإساليم، بل يعدا القرأ

زه من أأعامق يينونته: هي اكن وليزال ميل تأأثرياً جاملياً يبرياً عىل لك مسمل، ))فليس مثة مسمل ل

آن يف  آن ونظمه، وأأوجه بالغته. وليس مثة مسمل مل تنطبع اعراف ومعايري جامل القرأ يقاع القرأ اإ
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آن الكرمي، فكراًي وفنيًا، (66)وجدانه، وتعيد تشكيهل عىل منوالها(( . ومن هنا ايضًا، يصبح القرأ

، بل هو املؤسس احلقيقي (61)((هو ))القدوة واملثال مجليع ما ظهر من جتليات الفن الاساليم

لأغلب الفنون الإسالمية، وخباصة مهنا: فن اخلط العريب اذلي يُعد بسبب عالقته القوية جدًا 

آن الكرمي: ))الفن الأرىق للوعي ابلتعايل(( يف امجلال وهو بذكل ))الفن ]الإساليم[  (66)ابلقرأ

لهيةالرئيس يف   (66)(املزنهة( التعبري عن الشعور ابحلقيقة الإ

ان املدخل اىل مفهوم الفن الاساليم وتعريفه من بوابتني اساس يتني، هام: عمل املقاصد، 

ذ أأنه ل يقف عند التكييف الفقهيي لبعض القاصديني عىل ان الفن هو ))لون  (66)وعمل امجلال، اإ

م حفسب((، بل هو أأيضًا ))منط جاميل يقد (67)من متع احلياة ادلينا، واداة من ادوات الزينة

اعامًل تبعث عىل التأأمل امجلايل واملتعة النفس ية، وتدمع فكر اجملمتع الأساس وبنيته، وتكون 

 (66)عاماًل دامئًا للتذكري مببادئه((

ورًا فهيا بني الفن حمصادلائرة ادلينية بعامة، والفقهية خباصة، اليت ظل  ومن هنا يتجاوز

 دون حماوةل هذه ادلائرة معرفة الفن معرفة حقيقية لطبيعته املعرفية، مبحيث احلالل واحلرامن

وقميه امجلالية، ومن مث حاجته الإنسانية، ووظيفته الاجامتعية اىل دائرة معرفية مشرتكة، اشرتااكً 

عضواًي ل ميكن ان ينفصلن بني عمل امجلال وعمل ادلين بوصفهام من جوهر املعرفة الانسانية، 

الإساليم بأأنه ابختصار ))ييان بنيوي ينسجم مع املبادئ امجلالية يف الفكر  وتعريف الفن

ونفهم من هذا التعريف اللكي، يقتيض احلال دراسة هذه املبادئ امجلالية اليت  (66)الإساليم((

ذ يُعد ))التوحيد: مبدأأ امجلال(( ده ، وهو بذكل ميكن عا (66)يقف )التوحيد( مثاًل يف طليعهتا، اإ

ذ يكون الأصل الف كري، واجلوهر الفلسفي، والعصب املعريف لنظرية الفن الإساليم، اإ

))التوحيد هو القامس املشرتك بني لك الفنانني املنطلقني من الرؤية اللكية الإسالمية، همام 

 .(66)اختلفت اعراقهم ودايرمه((

لهيي( املاومفهوم التوحيد  ية اىل فكرة ورائ يبدو واسعًا وشاماًل وممتدًا من فكرة )التعايل الإ

مى )التعايل الفين احملسوس واملبارش، وبدمج هاتني الفكرتني فامي يس )التكوين امجلايل( يف العمل

ذ ))يعين التوحيد املفاصةل الوجودية بني الألوهية وعامل الطبيعة(( بوصف هذا  يف امجلال(، اإ

رب املعطى العقيل هنا ))الفهم عالعامل هو اجملال املعريف ملا يسمى )التجربة امجلالية( اليت تعين 

ليشء لبوجود جوهر أأول ما ورايئ متجاوز لل ما هو طبيعي، يعمل بوصفه مبدأأ معياراًي 

الظاهر، حمددًا ما ينبغي ان يكون عليه ذكل اليشء. ولكام اكن اليشء املريئ قريبًا من ذكل 
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كشاف ن الفن معلية اس ت اجلوهر اكن اكرث جامًل((، وهذه التجربة امجلالية يه اليت جتعل م

 داخل الطبيعة ذلكل اجلوهر املاورايئ ونمثهل يف شل منظور.

عطاء ذكل اجلوهر  لشل افالفن هو القراءة يف الطبيعة حبثًا عن جوهر غري طبيعي، واإ

مهنا، اي عن  ليس املريئ املناسب هل. والفن هو ابلرضورة حدس يف الطبيعة حبثًا عن ما هو

ْدِرُكُه لَّ تُ هو ))الاكئن العيل اذلي ل ميكن ان تدركه الأبصار واحلواس(( ))، اذلي (66)املتعايل

َِّطيُف الَْخِبرُي(( سورة الانعام: الآية   .676اَلبَْصاُر َوُهَو يُْدِرُك اَلبَْصاَر َوُهَو الل

ْن َأنُفِسمُكْ َأْزَواًجا َوِمَن  َماَواِت َواَلْرِض َجَعَل لمَُك ماِ اَلنَْعاِم َأْزَواًجا يَْذَرُؤمُكْ ِفيِه ))فَاِطُر السَّ

ِميُع الَبِصرُي(( سورة الشورى: الآية  ٌء َوُهَو السَّ . وهو يسمو عىل اي وصف 66لَيَْس مَكِثهِْلِ يَشْ

شامل، ول ميكن نمثيهل بأأية صورة من عامل البرش أأو اي من اخمللوقات. وهذه الفكرة عن 

 .(61)ابمس: )التوحيد(وحدانيته املطلقة وعلاوه يه املعرفة 

ولعل قراءة نقدية فاحصة ملا تقدم تكشف لنا ان هذا )التوحيد( هو: ))مبدأأ فكري( 

ذ ان هذا املفهوم لإسالمية مفهوم الفن، بوجه  اذلي الإساليم للفن يعارض املفهوم الغريب عام، اإ

ل احليس لفكرة ثيَعُد الفن: ))حمااكة فوتوغرافية ساذجة للطبيعة، بل هو ابلحرى حماوةل للمت 

قبلية، وجتليات حلظية جزئية لأفاكر الطبيعة والانسان، اذلي هو أأغىن جتليات الطبيعة 

 (66)واعقدها، ولهذا السبب اعتربت هذه النظرية ]الغربية[ الإنسان مقياسًا لل يشء((

آفاقها املعرفية  ويمتثل التوحيد )مذهب فكري( كذكل، خلصوصيته امجلالية الإسالمية، وأ

ملؤسسة ملفهوم )الفن الإساليم( عىل أأنه: ))فن النسق الالمتنايه او فن الالمتنايه((.. اذلي ا

))يودل عند الناظر ]املتلقي[ حدسًا برفقة الالمتنايه، اي اذلي يفوق املاكن والزمان(( دون 

ناهية الأنساق الالمت الإدعاء بأأن هذا ))النسق نفسه ميثل ما يفوقه، مفن خالل تأأمل هذه 

توجه ذهن املتلقي حنو هللا((.. ))فالنسق اذلي ل بداية هل ول هناية ]منظورة او متخيةل[ ي 

(( (66)واذلي يعطي انطباعًا ابلأبدية.. هو الطريقة الفضىل للتعبري الفين عند مبدأأ )التوحيد( 

انية  بوحدمئبوصفه رساةل الفن الإساليم، ووظيفته الاوىل، والأساس املمتثةل يف التذكري ادلا

 هللا، س بحانه وتعاىل.

ولعل هذا املذهب الفكري الإساليم هو ))احلقيقة ادلامغة املمتثةل يف وحدة الفن الإساليم 

لكه من حيث الغاية والشل(( ابلرمغ من ))التنوع الكبري يف موضوعاته، وموارده، واساليبه 

 .(66)الفنية املامتيزة مبعياري اجلغرافيا والتسلسل الزمين((
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يف طبيعة الفن الإساليم ونسقه املعريف يؤكد المتيزي بني مصطلحي )احلقيقة( اما 

سالميًا(( و)الطبيعة(، لبيان او ))حتديد ما جيعل العمل ونسكل ذلكل   (17)الفين الإساليم اإ

مهنج )املقارنة( بني ما نسميه )الفنون ادلينية( اكلفن الهيودي والفن املس يحي، و)الفنون الرمزية( 

 لبزينطي والفن الهندويس من هجة، والفن الاساليم من هجة أأخرى.اكلفن ا

املصطلحان، هام عبارة عن فكرتني مامتيزتني تتعلق الاوىل ابهلل اخلالق املبدع لل  فهذان

يشء من الانسان وغريه، ويه فكرة يقينية اثبتة يف الفطرة، مزنهة عن التشبيه والتشخيص، 

 عراض، اي اهنا فكرة )جمردة( يف )احلقيقة املقدسة( اليتولك ما يتصل ابلأشاكل والصور والأ 

تفوق )الطبيعة( بوصفها فكرة تتعلق ابخمللوقات واملصنوعات، واملبدعات يف حدود املتناول 

الإنساين، اذ يعين ابلطبيعة: )) لك ما يوجد، ولك ما ميكن ان يعد موضوعًا للتجربة 

 ية اليت جتعل من الطبيعة بعدًا ممتثاًل يف لك يشء:بأأبعادها الزمانية واملاكن  (16)الانسانية((

الإنسان وغريه، بل جتعل لل يشء طبيعته اخلاصة اليت يه هويته. وميكن ان نفرق بني نوعني 

من الطبيعة، هام: )الطبيعة الطابعة(، ويه ))اليت تعطي لليشء هويته فتجعهل ما هو عليه. 

انية ان طبع.. فالأوىل اولية تعرف ابحلدس، والثواقع اليشء بعد و)الطبيعة املطبوعة(، ويه 

حمسوسة تعرف ابلتجربة. الأوىل حريية ل حترص ول تقاس، والثانية ساكنة حمصورة قابةل 

 (16)للقياس، لأهنا يف التارخي((

بواسطة هذه املعادةل بني هذين املصطلحني والعالقة بيهنام، ندخل اىل دراسة العمل الفين 

ادليين والرمزي يف لك من ادلاينتني الهيودية واملس يحية، ويف لك من الثقافتني السابقتني 

سالم: الاغريقية والرومانية، فنتوصل اىل ان نظرايهتا الفنية مجيعًا ))نميل اىل ختفيض القمي ة لالإ

امجلالية يف العمل الفين، حىت يصبح الفرد جمرد نمثيل منطقي يف متناول لك يد(( كام هو يف 

ن التجريدية  ذ ))يصبح الفن التجريدي يف العامل املس يحي هو جمال املناقشة، فاإ املس يحية مثاًل، اإ

ن الطبيعة، ع هذه ل ينظر الهيا عىل اهنا جترد عن الطبيعة، وامنا عىل اهنا لون جديد يف التعبري

ابلرمغ مما ميزيها من شلكية جمردة، فتشكيليهتا هذه ليست اكرث من اداة للتعبري عن الطبيعة 

( 16)الطابعة او املطبوعة يف الانسان، وجيب فهمها عىل اهنا احياء ابحلاةل الشعورية عند الفنان((

ن العمل الفين املس يحي املمتثل يف )الأيقونية: الصور عىل سبيل  -كة(ة املبار وبعبارة أأخرى: اإ

هو معل وظيفي جتس يدي خيلط رمزاًي بني ما هو طبيعي وما هو حقيقة  -املثال ل احلرص

 (16)قدس ية يف الشعائر والطقوس ادلينية عىل اخلصو .
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ًا بني ادلين والفن، نقول ان الفن يف حبثه عام هو انساين، أأصبح ابحثان النقاط املشرتكة 

ذا اكن الواق ن هذا ل يغري لك يشء، عن هللا. واإ ع يشري اىل وجود فنانني ُملحدين امسيًا، فاإ

. توجد لوحات لدينية، وظاهرة ))الفنان (16)لأن الفن ))طريقة للعمل وليس طريقة للتفكري((

امللحد(( يه ظاهرة اندرة جدًا، وميكن ارجاعها اىل تناقض يف الإنسان نفسه، وهو تناقض ل 

أأصاةل  عن العفوية، وابلرمغ منس تقالل النس يب للمنطق الواعي الا مفر منه، كام ترجع اىل

نسان يتشلا بنوع اس تجابته حملصةل الضغوط اليت  ل أأن املوقف العام لالإ العفوية البالغة، اإ

ذا امتنع وجود حقيقة دينية، امتنع ابلتايل وجود حقيقة فنية.  تتنازعه بني الأرض والسامء. فاإ

 نتاجئ البحث:

ن الفن دعوة خللق الإنسان،  .6 نه ل وجود ا وان لك عمل ينهتيي يف التحليل الهنايئ اىلاإ

ن الفن يف صدام طبيعي مع هذا العامل ومع مجيع علومه، وهذه املعارضة  لالنسان، ذلكل، فاإ

احلقيقة يه معارضة دينية، فادلين والاخالق والفن فرع سالةل واحدة انبثقت بفعل  يف

لهيي. ويف هذه النقطة احلامسة تمكن الوحدة الأوىل ورمبا الأكرث وثوقًا، بني الفن  اخللق الإ

ة املطلقة بني الفن والعمل.  وادلين، ويف الوقت نفسه الهوا

ذ جيسدان فكرتني لك واحدة مهنام تنطر يف  .6 العمل والفن فهيام يمكن جوهر الاختالف، اإ

ن الآخر، مس تقلني احدهام عاجتاه معايسن او ميثالن نوعني من املعرفة منفصلني لكية و 

فال يعمتد احدهام عىل الآخر ول يتبعه. فالفن هو )معرفة الإنسان(، كام ان العمل هو معرفة 

 الطبيعة.

نسان، وللسبب نفسه  .6 ناكر لالإ ان الإحلاد يقرا العمل والتقدم، بيامن ينطوي يف جوهره عىل اإ

وم يف الواقع الثقافة واحلضارة يقينكر الإنسانية واحلرية وحقوق الإنسان، ان التناقض بني 

عىل تعارض اسايس بني الضمري والعقل، بني الوجود والطبيعة، او عىل املس توى العلمي 

 بني ادلين والعمل.

احد و  ان العجز ابلوصول اىل الفن ابس تخدام الوسائل العقلية واملنطقية، يقترص عىل فرع .6

ن جوهر الاعامل الفنية غامض فقط من فروع الفن، ول أأسلوب واحد من اساليبه. لأ 

املعتقدات القلبية ومغوض احلس ادلاخيل ابحلرية. ولقد ابءت مجيع احملاولت  مغوض

 لتعريف جوهر الفن تعريفًا عقليًا ابلفشل، ابلنظر من هذه الزاوية تعترب الفلسفة أأقرب اىل

 العمل مهنا اىل الفن.
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س البرشي، ل ميكن فرضها عىل اجلن – ان هذه الايديولوجيات املتضادة ابشاكلها املتطرفة .6

ا وان الاسالم يتسق مع هذ -وموقف وسطي جديد واهنا جيب ان تتجه اىل مريب جديد

الأسلوب الطبيعي من التفكري اذلي مكنته من ان جيمع بني املتناقضني يف ييان واحد. فهام 

منا هو وجود ت ل اكن مجعًا متعسفًان واإ تج فاعل وتزاوج تن ل يوجدان معًا وجود جتاور واإ

 عنه اكئنات جديدة متاكمةل العنارص منسجمة.
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 الهوامش:

راب وهو املعىن اذلي تنس به او مصطلح ))دين يف هذا البحث يشري اىل معىن حمدد  (6

ب فردية خاصة ل تذه اىل ))ادلين(( وتفهمه عىل هذا النحو، وهو ان ادلين جتربة

أأبعد من العالقة الشخصية ابهلل، ويه عالقة تعرب عن نفسها فقط، يف عقائد وشعائر 

يؤدهيا الفرد. وعليه، فال ميكن تصنيف الاسالم كدين هبذا املعىن فالإسالم اكرث من 

 دين لأنه حيتوي احلياة لكها.

آَدَم ِمن ُظهُوِرمِهْ  } (6 َُّك ِمن بيَِن أ ْذ َأَخَذ َرب
ِ
اِمُكْ  َوا َّهَتُْم َوَأْشهََدمُهْ عىََل َأنُفِسهِْم َألَْسَت ِبَرب ِي ُذرا

انَّ ُكنَّا َعْن َهَذا غَاِفِلنَي{ سورة الاعراف: 
ِ
 .666قَالُوْا بىََل َشهِْداَن َأن تَُقولُوْا يَْوَم الِْقيَاَمِة ا

3) Karl Marx: The Karl Marx Library, trans. Saul k. Padower (New 

York, Mc- Graw- llill, 1972). 

ن  (6 ان تعريف الإسالم مكبدأأ هل امهية جوهرية لتطوره املس تقبيل. ولقد قيل كثريًا اإ

را يف العامل اخلاريج تصويرًا مقبوًل مث أأغلق  الاسالم وكذا العامل الاساليم قد ُصوا

 علهيام.

يِن َحِنيًفا ( من سورة الروم تتحدث عن هذا مبارشة: } فَأَ 67لعل الآية ) (6 ِ ِقْم َوهْجََك ِلدلا

ُ َولَِكنَّ َأْكرَثَ  يُن الَْقمياِ ِ ِ َذكِلَ ادلا َّيِت فََطَر النَّاَس عَلهَْيَا ل تَْبِديَل ِلَخلِْق اَّللَّ ِ ال النَّاِس  ِفْطَرَة اَّللَّ

 ل يَْعلَُموَن{.

 Psychological Review No.20"يقول ))جون واتسون(( يف اجملةل النفس ية:  (1

(1913), p.158" .نه ل يوجد خط فاصل بني الإنسان والهبمية  "اإ

 ,Gyorge Lukacs: Existentialism or Maxism جيوريج لواكاكس: (6

studies in European realism, trans. Editn Bone (Londone: 

Hillway Publishing co., 1950). 

يفان ابفلوف:  (6  Evan P. Pavlov: Expermental Pschology, Essays inاإ

psychology and psychlatray (New York: Citadel Press, 1962). 

 H. Berr, in his introduction to lewis H. Morgan: Ancientهـ. ِبره:  (6

Society (Chhicago: C.H. kerr, 1907). 

 Auguste Comte: A General View ofأأنظر: ))أأوجست يونت(:  (67

Positivism. Trans. Y.H. Bridges (New York: R. Speller, 1967). 
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 Alberto Giacometti: Alberte Giacomettiأأنظر: ))أأبرتو بيايوميت((:  (66

with an introduction by Michel Leiris (Basel: Editions Galeries 

Beyeler, 1946). 

 .Fredrich Engels: Dialetis of Nature, Transأأنظر: ))فردريك أأجنلز((:  (66

Clemens Dutt (London: Laurence & Wishart, 1941). 

 Fredrick H. Young: Pytuagerean Numbersأأنظر: ))فردريك يوجن((:  (66

congruences, A Finite Artumetic, Geometrey in the Number 

Plane (Boston: Ginn, 1961). 

ميل تشارتيري((:  (66  Emile Charteir (Alain): System des beauxأأنظر: ))اإ

art, (Paris: Gallimard, 1958) 

ابلنظر من هذه الزاوية ، تعترب الفلسفة اقرب اىل العمل مهنا اىل الفن، فبالرمغ من ان موضوع 

ل أأهنام يس تخدمان املهنج ن علميًا او العقالين نفسه، ولك تفكري سواء اك البحث فهيام خمتلف، اإ

ني يف القرن الثامن . ان الفالسفة العقالنيفلسفيًا يؤدي اىل النتاجئ نفسها او اىل نتاجئ متشاهبة

عرش اس تنبطوا ما يسمى ابملهنج الهنديس، يسمى ايضًا )الَبَديه( لرشح نظرايهتم الفلسفية، 

س بينوزا(( اذلي يعترب صاحب هذا املهنج مؤلفه الرئييس ))الأخالق(( ابس تخدام  وقد رشح ))اإ

ه الناجتة من هذا اته وبدهيياته ونظرايتمهنج هنديس شبيه ابلهندسة الإقليدية، مث صاغ تعريف

س بينوزا((:   املهنج. انظر كتاب ))اإ

Bendictus de (Baruch) Spinoza: Etuics, Trans. George Eliot (Salzburg 

institute fur Anglistik und Americanikstik, Universitut Salzburg, 

1981). 

دد قليل فاس تنبط لك افاكره عن العامل من ع وقد اس تخدم ))نقولس مالربانش(( املهنج نفسه،

 من املبادئ الواحضة املقبوةل من امجليع. انظر:

Nicolas Malabranch De la recherché de la v'rite, ou' l'on trait de la 

nature de l'esprit de l'homme, et de l'usage qu'il en doit fait peur 

l'eviter l'erreur de sciences, (Paris: J. Vrin, 1945). 

وقد بىن ))يرستيان ُولف(( نظامه الفلسفي بأأمكهل اذلي يتأألف من الكونيات ومبحث 

الوجود، واس باب الأمراض وعمل النفس والقانون واملنطق، ابس تخدام منطق 
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الاس تنباط العقيل. فالفلسفة، حىت عندما تتناول يف موضوعها الانسان او الأخالق، 

ندسة ىل ارض الطبيعة. ومن مث تس تطيع ان تس تعري مناجه الرايضة واله تبقى ابلرضورة ع

حلقيقة الاكمةل ا والاس تنباط العقيل، وهذا يفرس لنا ِلَم لَْم تس تطع الفلسفة الوصول اىل

 عن احلياة.

 Jean Casson: Artand Confrontation: The arts in))جان اكسو((:  (66

an Age of Change, Trans. Nigel Foxell (Greeswick, NY: New 

York Graphic Society, 1970). 

 .Whistler: n.p.dأأنظر ))ويس تلر((:  (61

 بيكون((:  أأنظر: ))فرانسيس (66

Francis Bacon: The Advancemennt of Learning and New Atlantis 

(London: Oxford University press, 1966). 

ن عىل البحث العلمي، فقد ظهرت فرتة م وتوجد أأدةلا قوية عىل ان احلرب اكنت يه احلافز

البحث العلمي املكثف واملنجزات التكنولوجية مزتامنة مع احلروب واملواهجات العنيفة. ويربهن 

 عىل ذكل بوضوح احلرب العاملية الثانية والسالم املُرا اذلي تالها.

 :Jacques Maritain: The Situation of poetryماريتان((:  أأنظر: ))جاك (66

Four Essays on the Relation Between Poetry, Mystieism, Magic 

and knowledge trans... (New York: Philosophical Library, 

1955). 

ن  تعريف ))هويزز(( برهن عىل ان اي تعريف للعمل الفين هو تعريف فاشل حيث يقول ))اإ

من الطبيعة وبعيد عهنا، العمل الفين شل ومضمون، اعرتاف وومه، لعب ورساةل، هو قريب 

خشيص يف الوقت نفسه. انظر:  -هادف ول هدف هل، اترخيي ول اترخيي، خشيص وفوق

Arnold Hauser: The Social History of Art, trans. Stanley Goodman 

(New York: knepf, 1951). 

ارة او حض لَحظَ بلواترخ صادقاً عندما قال: ))قد جند مداًن بال أأسوار او بدون ملوك (66

 او مرسح، ولكن مل يَر الانسان مدينة بدون أأماين للعبادة والُعبااد((.

 :Plutarch's morals, ed. William W. Goodwin (Boston انظر بلواترخ: (67

Little Browll & Co. 1883). 
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وكتب برجسون بعد ذكل بنصف قرن تقريبًا، فقال: ))لقد ُوحدت ولتزال حىت الآن  (66

 .ة بدون عمل ول فن ول فلسفة، ولكن مل يوجد جممتع انساين بدون دين((جممتعات انساني

 Henry Bergson: Les deux sources de la morale, et de laانظر:  (66

Relaigion (Paris: Librarie F'elix Alcan, 1932). P.105. 

 ساملُون ريناخ: (66

Salomon Reinch: Cults, mytnes of religion (Paris: n.p. 1905). 

ن الإنسان (66  البدايئ ل يعرف عاملًا بدون حياة((، انظر: ))اإ

U.A. Frankfurth: From Myth to philosophy, Serbocroation trans. 

(Subticu Beograd: Minerva, 1967). P.12. 

 ( يف نيس.6617يف مؤنمر علوم احلفرايت ) Simleأأكد هنا س ميل  (66

 أأنظر: ))جاك ماريتان((: (61

Jacques Maritain: The Situation of Art, trans. Stanley Goodman (New 

York: Knepf, 1951). 

 أأنظر: ))أأبوت برميون((: (66

66) Abbot Bremon: Pure Poetry (n.p., n.d.). 

 أأنظر: ))رولند دي بنيفيل((: (66

67) Roland de peneville: Poetic Experience (n.p., n.d.). 

 اببتيست((: –أأنظر: ))جان  (66

66) Jean – Baptist A. Rimbaud: the poet's Vocation… (Austin 

Humanitites Research Center, University of Texas Press, 1967). 

 أأنظر )جايتان بيكون((: (66

Gaetan Picon: Contemporary French Literature, 1945 and after, 

trans.. (New York: F. Ungar Co., 1974). 

 ز اكفاك((:أأنظر: ))فرانك (66

Franz Kafka: Parables and pardoxees in German and English (New 

York: Schocken books, 1958). 

 انظر: ))مايل لرييس((: (66
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Mickel Leiris: The Age of Man, n.p.d. 

 انظر: )جول مونرو((. (61

Jules Mounerot: La Po'esie modern et le sacr'e (n.p.d.). 

 بلوك((.أأنظر: ))موريس  (66

Maurice E. Block: Death and Regeneration of the life (New 

York: Cambridge University press, 1982). 

 أأنظر: ))مسيالجتس((: (66

Smilagic: Introduction to the koron (Zagreb: n.p. 1975), p.xxvl. 

 أأنظر: ))هرني برجسون((: (66

Henri Bergson: Creative Evlution, Trans. Arthur Mitchell, 

(New Yourk: The Modern Library, 1944). 

 أأنظر ))يينيث الكرك((: (67

Kenneth Clark: Civilization (London: n.p., 1969), p.203. 

ن القرن الثامن عرش  (66 نه ليس هو املثل الوحيد عىل ذكل. ولك  -عرص املوس يقار ابخ –اإ

ل دينيًا  ذلي شهده: فقد اكن الفكردليل، وذكل بسبب التناقض احلاد ا ابلتاييد ابرز

 واكنت احلياة مدنية، أأما الفن فقد احناز اتىل جانب ادلين.

عىل التقدم  مقصورة -عند الباحث –حيامث ِترُِد لكمة ))التقدم(( يف هذا البحث مفعناها  (66

املادي والتقين، وسرنى ان هذا ابلفعل هو املعىن اذلي يقصده املاديون والعلامنيون 

يتحدثون عن ))التقدم(( فال غرابة ان يعتربه الباحث ))ضد الانسان(( ما دام عندما 

 منفصاًل عن رشوطه الأخالقية ادلينية.

، اكن أأكرب املقربني اىل ))س تالني(( وهو سكرتري اللجنة zhdanov))ازدانوف((  (66

 ةاملركزية للحزب الش يوعي الرويس، واكن معروفًا بأأنه بطل اضطهاد الفنانني والفالسف

 والكتاب واملوس يقيني وغريمه من رجال الفكر بعد احلرب العاملية الثانية.

 .6666اكن هذا الشعار مرفوعًا عىل معرض للأعامل الأدبية السوفياتية يف مانيزي س نة 

مصطلح يطلق يف الاحتاد السوفيايت عىل أأعامل تمت حسب  Soczakez))سكزاكز(( 

لهام احلقيقي.  الطلب وتتسم ابلامتثل والتكرار، وتفتقر اىل الإ
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عرفت ابعتبارها أأداة للجدل الالذع بني مجموعة من الكتاب  Almanacنرشة  (66

الأمريكيني وبني منظمة موسكو للكتــااب... واكنت تطبع يف لك من الاحتاد السوفيايت 

 والولايت املتحدة الامريكية.

هذا البديل قد تكون هل أأس باب او اشاكل خمتلفة، ولكنه دامئًا طبيعي وعفوي، وقد 

لحظ كنيث الكرك انه يف ادلول الاكثوليكية حتتل دار الأوبرا ماكن الكنائس، ))عندما 

 اكنت يتتصبح هذه مودة قدمية((. يف هذه البالد تصبح دار الأوبرا مثل الاكتدرائية ال

 ,Kenneth Clark: Civilizationيف املايض أأمجل وأأعظم املباين يف املدينة. انظر: 

p.236. 

سامعيل. التوحيد ومضامينه عىل الفكر واحلياة، ترمجة: الس يد معر، املعهد  (66 الفارويق، اإ

. علامً بأأن هذه النسخة متداوةل الكرتونيًا 666م،  6767العاملي للفكر الإساليم، 

 فقط.

ارويس، اسامعيل رايج، والفارويق، لوس ملياء، اطلق احلضارة الإسالمية، ترمجة: الف (61

 .666م،  6666هـ/ 6666، 6عبد الواحدة لؤلؤة، الرايض: مكتبة العبياكن، ط

 .666الفارويق، التوحيد ومضامني عىل الفكر واحلياة، مرجع سابق،   (66

م، 6666، 66املعارص، عدد ((، جمةل املسمل 6الفارويق، اسامعيل. ))التوحيد والفن  (66

 661. 

 .66م.  6777، 6الريسوين، امحد. الأمة يه الأصل، املغرب: عيون الندوات، ط (66

 .666(، مرجع سابق،  6الفارويق، التوحيد والفن ) (67

 .666الفارويق، أأطلس احلضارة الإسالمية، مرجع سابق،   (66

 .661املرجع السابق،   (66

 .66سابق،   واحلياة، مرجعالفارويق، التوحيد ومضامينه عىل الفكر  (66

54) Al Faruqi: Divine Transcedence, Islam and Modern Age (op. 

cit.(, p.22. 

 .666الفارويق، التوحيد ومضامينه عىل الفكر واحلياة، مرجع سابق،   (66

 .666الفارويق، اطلس احلضارة الاسالمية، مرجع سابق،   (61

 .666مرجع سابق،  الفكر واحلياة،  الفارويق، التوحيد ومضامينه عىل (66

 .661املرجع السابق،   (66
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 .667الفارويق، التوحيد ومضامينه عىل الفكر واحلياة، مرجع سابق،   (66

سامعيل. ))التوحيد والفن ) (17 م، 6667، 66( ((، جمةل املسمل املعارص، عدد 6الفارويق، اإ

 666. 

 .666املرجع السابق،   (16

 .661املرجع السابق،   (16

 .666املرجع السابق،   (16

 .666السابق،  املرجع  (16

 .Chartier (Alain) Sustien des beuix- artsانظر شارتري:  (16


