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رؤية في موقف اإلسالم من الفن التشكيلي

مناف الحمد)1)

ملخص تنفيذي

في	 الباحث	 ويشرع	 ونحت،	 وتصوير	 رسم	 من	 التشكيلي	 الفن	 من	 اإلسالم	 موقف	 البحث	 يعالج	

ا	من	اإلشارة	إلى	عالقة	إيجابية	بين	اإلسالم	والفن	تجلت	في	بحر	الحضارة	اإلسالمية	في	
ً
املناقشة	انطالق

عدد	من	الفنون	التي	ما	يزال	باحثون	غربيون	يبدون	انبهارهم	بها	بمثل	الزخارف	الهندسية	واملصنوعات	

القائلون	بالحل	 إليها	 إلى	استعراض	نصوص	القرآن	والسنة	التي	يستند	 الخزفية،	ثم	ينتقل	البحث	

والقائلون	بالتحريم	والقائلون	باإلباحة،	ثم	ينتقل	إلى	عرض	بعض	هذه	اآلراء	الفقهية	املختلفة	لدى	

فقهاء	مسلمين	متقدمين.

الباحث	 يحاول	 وإنما	 فقهية،	 وآراء	 على	نصوص	 باالقتصار	 املسألة	 بمعالجة	 البحث	 يكتفي	 وال	

استثمار	أدوات	أصولية	تمكن	من	فهم	النصوص	في	سياقها	التاريخي،	وعبر	ربط	أحكامها	بعللها	التي	

تدور	معها	وجوًدا	وعدًما.

ويتعرض	البحث	إلى	رؤية	فقهية	حديثة	لإلمام	محمد	عبده	أحد	رموز	املدرسة	اإلسالمية	اإلصالحية.

التحريم	 حكم	 على	 الفنون	 من	 النوع	 لهذا	 اإلباحة	 حكم	 ترجيح	 إلى	 سبق	 مما	 البحث	 ويخلص	

والكراهة.

بالنص	 مرتبطة	 يجعلها	 الذي	 األصولي	 حيزه	 من	 العلة	 مفهوم	 تنقل	 جديدة	 قراءة	 البحث	 يقدم	

)1(	مناف	الحمد:	باحث	في	مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة.
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إلى	أفق	أكثر	اتساًعا	وأعلى	مرتبة،	وهو	مستوى	غاية	وجود	اإلنسان	بحسب	الرؤية	اإلسالمية،	وما	

يضطلع	به	هذا	اإلنسان	من	مهمة	استخالفية	ال	يمكن	أن	تتحقق	من	دون	استثمار	بعديه	األساسيين	

إدراكه	وكشفه	من	 يتمكن	من	 ما	 تثبيت	 في	محاولة	 للرموز	 استخدامه	 من	عقل	وخيال،	ومن	دون	

ظواهر	املرموزات.

املهمة	 الفعل	املطلوب	لتجسيد	 الخيال	والرمز	هما	ركنان	أساسيان	من	 إلى	أن	 البحث	 ويخلص	

االستخالفية،	وهما	في	الوقت	عينه	جوهر	كل	عمل	فني؛	األمر	الذي	يجعل	الفن	-بالعالقة	املتعدية-	

ا	من	شروط	قيامه	بمهمته	ونقله	إلى	مستوى	املهمة	اإلنسانية	التي	ال	تكتمل	رسالة	اإلنسان	من	
ً
شرط

دون	االضطالع	بها.

مقدمة

عالقة	اإلسالم	بالفن	عالقة	إشكالية	ملا	يعتورها	من	اضطراب	تسببه	الرؤى	املتنازعة	بين	تحليل	

	أم	محرًما	أم	مبيًحا	يستند	في	موقفه	إلى	نصوص	قرآنية	
ً

وتحريم	وإباحة،	وكل	فريق	سواء	أكان	محلال

	.
ً

	فصال
ً
أو	نبوية،	ويعزز	رأيه	بما	يظنه	قوال

سمتها	 في	 تغرق	 القضية	 جعل	 في	 أسهم	 قد	 عليه	 الشرعي	 الحكم	 تنزيل	 يراد	 الذي	 املحّل	 ولعل	

الجدلية	أكثر؛	ألنه	محل	لم	يقف	عند	أشكال	قاربتها	النصوص،	وإنما	تشعب	إلى	درجة	كفيلة	بأن	

تتناول	 النصوص	 كانت	 فبينما	 متغايرة	ورؤى	متضاربة؛	 واجتهادات	 تصبح	مضطرب	فهوم	مختلفة	

موضوعات	الغناء	بآلة	والغناء	بغير	آلة	والرسم	والتصوير	والتماثيل،	أصبح	مطلوًبا	استنزاف	إمكاناتها	

لكي	تناقش	الحقول	الفنية	التي	باتت	اليوم	عوالم	تكاد	تستع�سي	على	الحصر.

وقبل	الشروع	في	استعراض	النصوص	وتأويالتها	لدى	بعض	املجتهدين	يجدر	بنا	التنويه	إلى	أمرين:

األول:	أن	ثمة	شبكة	معقدة	لألحكام	الشرعية	تثبت	واقعية	فلسفة	الحق/	الواجب	في	اإلسالم،	

فثمة	فرض	رئيس	وفروض	أخرى،	وثمة	حرام	هو	كبيرة	وحرام	ال	يرقى	إلى	مستوى	الكبيرة،	وثمة	منطقة	
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وسطى	بين	الفرض	واملحرم	وهي	أيًضا	منطقة	تتفرع	إلى	مسموح	و	معفى	عنه.	واملنطقة	الوسطى	التي	

تمثل	فضاء	املسموح	واملعفى	عنه	هي	املساحة	الكبرى	ذاتها	في	التشريع	اإلسالمي؛	ولهذا	فإن	ما	تتيحه	

من	هامش	الحركة	كفيل	بدفع	اآلراء	املتطرفة	إلى	الخلف	من	دون	استنطاق	للنصوص	بما	ال	تقوله	
ومن	دون	جور	-يمكن	أن	يتهم	به	الباحث-	على	هذه	النصوص.)2(

الثاني:	أن	الحضارة	اإلسالمية	قد	شهدت	تطور	أنواع	عدة	من	الفنون،	وإبداعات	فنية	تالقحت	

فيها	املسحة	اإلسالمية	مع	الحضارات	األخرى	التي	احتك	به	املسلمون	في	عقب	خروجهم	من	جزيرتهم	

كتقنية	الخزف	التي	يتحدث	عنها	باحث	غربي	بانبهار:

	»استقل	الخزف	اإلسالمي	بذلك	اإلنتاج	ذي	البريق	املعدني	منذ	القرن	التاسع	وحتى	القرن	الرابع	

عشر......وهي	عملية	معقدة	تستغرق	زمًنا	وتحتاج	ملهارة	فنية	عالية	لذا	بقيت	سًرا	ذهب	مع	أولئك	
الذين	أتقنوه«.)3(

ومنها	فن	صنع	األواني	املعدنية:	»	فقد	أبدع	الحرفيون	املسلمون	ومن	عمل	معهم	في	صنع	تحف	

سادة	 عليهم	 أغدقها	 رفيعة	 اجتماعية	 بمكانة	 وتمتعوا	 والذهب	 والفضة	 بالنحاس	 ومكفتة	 برونزية	
البالد	وحكامها«.)4(

	إلى	
ً
ا	من	قدماء	بالد	الرافدين	ومصر،	وصوال

ً
أما	الزخارف	الهندسية	فقد	كانت	علًما	تطور	انطالق

اليونانيين،	وأصبح	في	متناول	العقول	العربية	مع	نهاية	القرن	الثامن	امليالدي.

»عني	العرب	بالعلوم	الهندسية	ملا	كان	ألشكالها	وتراكيبها	من	تداخالت	رمزية	وكونية	وفلسفية...	

وفي	 مخططاتهم	 في	 الهندسة	 بمبادئ	 العمائر	 تشييد	 في	 صارًما	 التزاًما	 املسلمون	 املعماريون	 والتزم	

اللذان	 واالنسجام	 التوازن	 فيها	 يبرز	 منشآت	 تقديم	 إلى	 ذلك	 فأدى	 املعمارية	 املنشآت	 ارتفاعات	

الرسالة،	 مؤسسة	 )بيروت:	 )مترجًما(،	 شاهين	 الصبور	 عبد	 الكريم،	 القرآن	 في	 األخالق	 دستور	 مختصر	 دراز،	 هللا	 عبد	 محمد	 	)2(
2013(،	ص	30.	

)3(	إيفا	ويلسون،	الزخارف	والرسوم	اإلسالمية،	آمال	مريود	)مترجًما(،	)بيروت:	دار	قابس،	1999(،	ص	9.

)4(	املرجع	نفسه،	ص.	10.



الدراساتالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

410

يميزان	الفن	املعماري	اإلسالمي	أما	في	الزخرفة	فقد	شغلت	األشكال	الهندسية	مساحات	واسعة	في	

العمائر	وشاع	تأطيرها	بإطارات	هندسية	مألت	الفراغات	التي	تواجدت	فيه	بأشرطة	نباتية	محورة	عن	
الطبيعة«.)5(

وما	أردناه	من	ذكر	األمرين	متجاورين	أن	الفن	اإلسالمي	جزء	من	الحضارة	اإلسالمية،	وقد	كان	

محل	إعجاب	باحثين	في	الشرق	والغرب،	وهو	نشاط	وجد	ازدهاًرا	وفسحة	لإلبداع؛	ألنه	في	املنطقة	

الوسطى	املذكورة	آنًفا	)منطقة	املباح(؛	األمر	الذي	يعني	أن	دراسة	استقرائية	للنصوص	التي	يتخذ	

منها	بعضهم	مستنًدا	لتحريم	بعض	أنواع	الفن	يمكن	أن	تزحزحها	من	منطقة	املحرم	إلى	منطقة	املباح.

التصوير في القرآن والسنة

هذه	 استعراض	 فإن	 والفن،	 اإلسالم	 بين	 العالقة	 مناقشة	 عند	 النص	 أسر	 من	 فكاك	 ال	 وألنه	

النصوص	التي	تتعلق	بموضوعنا	املحدد	وهو	الفن	التشكيلي	ال	مندوحة	عنه؛	ألن	النص	هو	مصدر	

الحكم	ومرجعيته	األساسية	ولكن	استنزاف	إمكاناته	وقابلياته	ملواكبة	الحاضر	واستشراف	املستقبل	

باستخدام	األدوات	األصولية	هو	ما	تحاول	الدراسة	في	هذا	القسم	أن	تضطلع	بعبئه.

أول	ما	نصادفه	في	موضوع	التصوير	من	نصوص	يتكئ	عليها	من	يقولون	بحرمته	هي	النصوص	التي	

تنسب	فعل	التصوير	إلى	هللا	من	قبيل:

“	هو	الذي	يصوركم	في	األرحام	كيف	يشاء”.	)آل	عمران،	آية	6(.

“	وصوركم	فأحسن	صوركم”.	)غافر،	آية	64(.

كما	أن	من	أسماء	هللا:	املصور«	كما	تنص	اآلية:

“هو	هللا	الخالق	البارئ	املصور	له	األسماء	الحسنى”.	)الحشر،	آية	24(.

)5(	املرجع	نفسه،	ص.	11.
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ووجه	االستناد	إلى	هذه	النصوص	القرآنية	أن	هللا	محتكر	للخلق،	وال	يحل	لإلنسان	مزاحمة	الخالق	

في	ما	عّده	شأنه	لوحده،	وبما	أن	التصوير	والرسم	والنحت	تجّسم	أشكال	مخلوقات	تفصلها	خطوة	

عن	مجاراة	خلق	هللا،	وهو	نفخ	الروح	فيها	فهي	مظنة	لالشتراك	مع	هللا	في	ما	احتكره.

أما	التماثيل	فقد	جاء	ذكرها	في	القرآن	في	موضع	الرفض	لها	مرة،	وفي	موضع	الحديث	عنها	كـ	»نعمة	

من	نعم	هللا	على	اإلنسان«	مرة	أخرى،	وفي	موضع	الحديث	عنها	كـ	»معجزة	لنبي	من	أنبياء	هللا«.

ففي	معرض	ذكر	ما	جرى	بين	إبراهيم	وقومه	ذكرت	التماثيل	في	موضع	الذم	والرفض؛	ألن	إ	براهيم	

اتخذوها	آلهة:

“	ولقد	آتينا	ابراهيم	رشده	من	قبل	وكنا	به	عاملين.	إذ	قال	ألبيه	وقومه:	ما	هذه	التماثيل	التي	أنتم	

لها	عاكفون؟	قالوا	وجدنا	آباءنا	لها	عابدين.	قال	لقد	كنتم	وآباؤكم	في	ضالل	مبين.	قالوا	أجئتنا	بالحق	

أم	أنت	من	الالعبين	قال	بل	ربكم	رب	السموات	واألرض	الذي	فطرهن	وانا	على	ذلكم	من	الشاهدين«.	

)األنبياء،	آية	56-51(

إلى	 انتهى	 في	تسفيه	هذه	األصنام	حتى	 ابراهيم	مع	قومه	 القرآن	وهو	بصدد	سرد	قصة	 واستمر	

تحطيمها	على	يد	ابراهيم:

ا	إال	كبيًرا	لهم	لعلهم	إليه	يرجعون”.	
ً
“وتاهلل	ألكيدن	اصنامكم	بعد	أن	تولوا	مدبرين	فجعله	جذاذ

)األنبياء،	آية	58-57(.

أما	املوضع	الثاني	الذي	ذكرت	فيه	التماثيل	بحسبانها	من	نعم	هللا،	فقد	جاءت	في	حديث	القرآن	

عن	نعم	هللا	على	نبيه	سليمان:

“	ولسليمان	الريح	غدوها	شهر	ورواحها	شهر	وأسلنا	له	عين	القطر	ومن	الجن	من	يعمل	بين	يديه	

بإذن	ربه	ومن	يزغ	منهم	عن	أمرنا	نذقه	من	عذاب	السعير.	يعملون	له	ما	يشاء	من	محاريب	وتماثيل	

-12 وجفان	كالجواب	وقدور	راسيات	اعملوا	آل	داوود	شكرا	وقليل	من	عبادي	الشكور”.	)سبأ،	آية	

.)13
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أما	املوضع	الثالث	الذي	جاء	فيه	الحديث	عن	التماثيل	كـ	»معجزات«،	فقد	كان	أثناء	الحديث	عن	

معجزات	نبي	هللا	عي�سى:

	إلى	بني	إسرائيل	أني	قد	جئتكم	بآية	من	ربكم	
ً
“ويعلمه	الكتاب	والحكمة	والتوراة	واإلنجيل	ورسوال

أني	أخلق	لكم	من	الطين	كهيئة	الطير	فأنفخ	فيه	فيكون	طيًرا	بإذن	هللا”.	)آل	عمران،	آية	49(.

نصوص محرمة

أما	في	السنة	فقد	ذكر	فيها	ما	يسمى	بـ	“مضاهاة	خلق	هللا”	مراًرا	ومن	النصوص	التي	طاملا	استدل	

ها	في	عهد	سليمان:
ّ
بها	القائلون	بحرمة	التصوير	والتماثيل،	وبناء	عليها	قالوا	بنسخ	الحكم	بحل

ما	روي	عن	عائشة	أنها	قالت:	ملا	اشتكى	النبي	ذكر	بعض	نسائه	كنيسة	يقال	لها	مارية	وكانت	أم	

سلمة	وأم	حبيبة	أتتا	أرض	الحبشة	فذكرتا	من	حسنها	وتصاوير	فيها	فرفع	رأسه	وقال:

“أولئك	إذا	مات	فيهم	الرجل	الصالح	بنوا	على	قبره	مسجًدا	ثم	صوروا	فيه	تلك	الصور	أولئك	شرار	
خلق	هللا”.	)6(

أما	مضاهاة	خلق	هللا،	فقد	جاء	في	حديث	عائشة	وعيد	شديد	ملن	يمارسونها:

“أشد	الناس	عذاًبا	يوم	القيامة	الذين	يضاهون	بخلق	هللا”.)7(

وحديث	أبي	هريرة	قال	سمعت	رسول	هللا	يقول:	ومن	أظلم	ممن	ذهب	يخلق	كخلقي،	فليخلقوا	
حبة	وليخلقوا	ذرة...	إلى	آخر	الحديث”.)8(

)6(	محمد	بن	اسماعيل	البخاري،	صحيح	البخاري،	كتاب	اللباس،	)بيروت:	دار	ابن	كثير،،	2002(،	ص.	1495.

)7(	املرجع	نفسه،	ص.	1496

)8(	املرجع	نفسه،	ص.	1496.
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نصوص مبيحة

ولم	يلتفت	من	اتخذوا	موقًفا	متشدًدا	إلى	نصوص	أخرى	في	السنة	النبوية،	والتي	تتضح	فيها	علة	

تحريم	الصور	والتماثيل،	وهي	اتخاذها	موضًعا	للتعظيم	في	بيئة	حديثة	عهد	بالتوحيد،	وما	تزال	فيها	

رواسب	الوثنية.

ومن	هذه	النصوص	النبوية	التي	توضح	ارتباط	الحكم	بالعلة	وجوًدا	وعدًما	حديثان	نبويان	يفسر	

أحدهما	املقصود	بالصور	املحرمة	في	اآلخر:

ففي	حديث	عائشة	أن	رسول	هللا	صلى	هللا	عليه	وسلم	قال:	إن	أصحاب	هذه	الصور	يعذبون	يوم	
القيامة	يقال	لهم:	أحيوا	ما	خلقتم،	وإن	املالئكة	ال	تدخل	بيًتا	فيه	الصورة«.)9(

والنص	النبوي	اآلخر	الذي	يضبط	معنى	الصورة	املقصود	هنا	هو	حديث	يرويه	أبو	هريرة	عن	النبي	

يقول	فيه:

“يجمع	الناس	يوم	القيامة	في	صعيد	واحد،	ثم	يطلع	عليهم	رب	العاملين،	ثم	يقال:	أال	تتبع	كل	أمة	

النار	ناره،	 ما	كانوا	يعبدون؟	فيتمثل	لصاحب	الصليب	صليبه	ولصاحب	الصور	صوره،	ولصاحب	
فيتبعون	ما	كانوا	يعبدون،	ويبقى	املسلمون”.)10(

وواضح	من	هذا	الحديث	أن	الصورة	املقصودة	هي	التي	تتخذ	إلًها	معبوًدا	وليست	مطلق	الصورة.

	قدم	على	ابن	عباس	فقال	له:	يا	بن	عباس	
ً

وما	يؤكد	هذا	االستنباط	للمعنى	ما	جاء	في	األثر	أن	رجال

إني	رجل	إنما	معيشتي	من	صنع	يدي	وإني	أصنع	هذه	التصاوير	قال:	فإني	ال	أحدثك	إال	ما	سمعت	من	

رسول	هللا	سمعته	يقول:	من	صور	صورة	فإن	هللا	عز	وجل	معذبه	يوم	القيامة	حتى	ينفخ	فيها	الروح	

وليس	بنافخ	فيها	أبًدا.	قال	فربا	لها	الرجل	ربوة	شديدة	واصفر	وجهه	فقال	له	ابن	عباس:	ويحك	إن	

)9(	املرجع	نفسه.

)10(	أحمد	بن	حنبل،	مسند	اإلمام	أحمد،	تحقيق	أحمد	شاكر،	)القاهرة:	دار	الحديث،	2008(،	ص.	9.



الدراساتالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

414

أبيت	إال	أن	تصنع	فعليك	بهذا	الشجر	وكل	�سيء	ليس	فيه	روح«.)11(

كان	 التي	 الرواية	 هذه	 أوثاًنا	 والتماثيل	 الصور	 اتخاذ	 ذريعة	 سد	 بعلة	 التحريم	 ارتباط	 يؤكد	 وما	

مسرحها	املدينة	املنورة	في	عهد	اإلسالم	الباكر:

“دخل	املسور	بن	مخرمة	على	عبد	هللا	بن	عباس	يعوده	في	مرضه	فرأى	عليه	ثوب	استبرق	وبين	يديه	

كانون	عليه	تماثيل،	فقال	له:	يا	ابن	عباس،	ما	هذا	الثوب	الذي	عليك	قال	وما	هو؟	قال:	استبرق،	قال	

وهللا	ما	علمت	به	وما	اظن	رسول	هللا	نهى	عنه	إال	للتجبر	والتكبر	ولسنا	بحمد	هللا	كذلك	قال	فما	هو	
الكانون	الذي	عليه	الصور؟	قال	ابن	عباس	أال	ترى	كيف	أحرقناها	بالنار«.)12(

ويتضح	من	هذه	الرواية	أن	ابن	عباس	قد	أنزل	الحكم	الشرعي	على	الواقع	الجديد،	وهو	ما	يسمى	

بتحقيق	املناط	فوجد	أن	الحكم	بالتحريم	ال	يمكن	تنزيله	على	الواقع	الجديد.

ومن	السنة	ما	يستدل	به	على	الكراهة	للصور	إذا	اتخذت	للترف	وليس	على	التحريم	كما	في	الروايات	

اآلتية:

ا	فسترته	على	الباب	فرأى	النمط	فجذبه	
ً
ما	روته	عائشة	أن	النبي	خرج	في	غزالة	قالت	فأخذت	نمط

حتى	هتكه	ثم	قال:	إن	هللا	لم	يأمرنا	أن	نكسو	الحجارة	والطين	قالت:	فقطعنا	منه	وسادتين	وحشوتهما	
ليًفا	فلم	يعب	ذلك	علي«.)13(

دخل	 إذا	 الداخل	 وكان	 طائر	 تمثال	 فيه	 ستر	 لنا	 »كان	 قالت:	 اآلخر	 عائشة	 حديث	 هذا	 ويؤكد	
استقبله	فقال	لي	رسول	هللا:	»حولي	هذا	فإني	كلما	دخلت	فرأيته	ذكرت	الدنيا«.)14(

)11(	إسماعيل	بن	كثير،	جامع	املسانيد	والسنن	الهادي	ألقوم	سنن،	تحقيق	عبد	امللك	بن	دهيش،	)دمشق:	دار	الفكر،	1994(،	ص.	
.435

)12(	املرجع	نفسه،	ص.	473.

)13(	مسلم	بن	الحجاج،	صحيح	مسلم،	تحقيق	نظر	الفاريابي،	كتاب	اللباس	والزينة،	)الرياض:	دار	طيبة،	2006(،	ص.	1012.

)14(	املرجع	نفسه.
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بمعنى	أن	التحريم	ليس	مطلًقا	وأن	الصورة	التي	تتخذ	للزينة	مع	عدم	احتمال	اتخاذها	وثًنا	مستثناة	

من	هذا	التحريم،	وأن	املكروه	منها	إذا	أمن	عدم	تحولها	إلى	وثن	هو	ما	يتخذ	منها	للترف.

اختالف الفقهاء واملقاربة األصولية

وبسبب	اختالف	ما	يفهم	من	النصوص،	فقد	حفلت	كتب	الفقهاء	باجتهادات	مختلفة	تبين	بجالء	

أن	املسألة	خالفية	ال	مجال	للحسم	فيها	باالستناد	إلى	النصوص	وحدها.

آراءهم	حول	حكم	 الفقهاء	 اشتق	 الصحابة	 كثير	من	 رواها	جمع	 التي	 النصوص	 وبناء	على	هذه	

اإلسالم	في	الصور	والتماثيل،	فمنهم	من	اتخذ	موقًفا	صارًما	في	تحريم	تصوير	كل	ما	فيه	روح	كالنووي	
الذي	لم	يستثن	أي	نوع	من	التصوير	مجسًما	أو	غير	مجسم.)15(

في	 ورد	 ما	 وبين	 الصور	 بتحريم	 القائل	 اجتهاده	 بين	 التعارض	 تمنع	 الفقهاء	من	وجد	صيغة	 ومن	

أحاديث	أخرى	مما	يفهم	منه	الكراهة،	على	األكثر،	بالقول	إن	األحاديث	التي	تحرم	ناسخة	لألحاديث	

التي	ال	تحرم	والحق	أن	النسخ	ال	يتحقق	إال	بشرطين:)16( 

.	وهو	ليس	هنا	وارًدا	هنا؛	
ً

أولهما:	التحقق	من	تعارض	النصين	بحيث	يكون	الجمع	بينهما	مستحيال

ألنه	من	املمكن	حمل	النصوص	املحرمة	على	ما	يقصد	به	مضاهاة	خلق	هللا.	فحسب.

وثانيهما:	معرفة	املتأخر	من	النصين،	وليس	ثابًتا	أن	النصوص	املحرمة	متأخرة	عن	النصوص	التي	

لقرب	عهد	 البداية	 في	 كان	 التحريم	 إن	 يقول	 العكس	حيث	 يؤكد	 الطحاوي	 اإلمام	 إن	 بل	 تحرم،	 ال	

الناس	بالوثنية	ثم	تلتها	النصوص	املبيحة.

)15(	يوسف	القرضاوي،	اإلسالم	والفن،	)بيروت:	املكتب	اإلسالمي	للطباعة	والنشر،	1998(،	ص.	47.

)16(	املرجع	نفسه،	ص.	49.
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ا	قصر	التحريم	على	املجسمات	التي	لها	ظل	وهي	التماثيل؛	ألنها	
ً
ومن	الفقهاء	من	اتخذ	موقًفا	وسط

أمّس	رحًما	بمحاكاة	الوثنية.)17(

وألجل	معالجة	املسألة	معالجة	أصولية	تستطيع	التوفيق	بين	النصوص	والواقع	يمكننا	استثمار	

ما	يسمى	في	أصول	الفقه	»تحقيق	املناط«	الذي	نظن	أن	أهم	من	استطاع	استثماره	استثماًرا	مواكًبا	

للعصر	هو	ابن	بيا	املجتهد	املوريتاني؛	فهو	ينطلق	من	مقاربة	جديدة	ملفهوم	تحقيق	املناط،	ويشرع	في	

تحديده	عن	طريق	ضبط	ملفهوم	الواقع	الذي	ينّزل	الحكم	الشرعي	عليه.

“إنه	الواقع	الذي	يحقق	العالقة	بين	األحكام	وبين	الوجود	املشخص،	لتكون	كينونتها	حافة	فيه،	

أي	ثابتة	ثبوًتا	حقيقًيا	يتيح	تنزيل	خطاب	الشارع	على	هذا	الوجود	سواء	كان	جزئًيا	أم	كلًيا،	فردًيا	أم	
جماعًيا،	وذلك	يفترض	مراحل	تبدأ	من	ثبوت	حكم	موصوف	لتنزيله	على	واقع	مشخص	معروف”.)18(

فالواقع	املطلوب	فقهه	هو	الواقع	املحكوم	فيه	واملحكوم	عليه؛	ألن	املحكوم	به	هو	ما	سماه	ابن	

القيم	“الواجب	في	الواقع”)19(،	وهذا	هو	الحكم	الشرعي	الباحث	عن	محل	مشخص؛	ألن	املحكوم	فيه	

،	له	حمولة	من	
ً
	أم	انفعاال

ً
	أم	جزًءا،	فعال

ً
أو	عليه	سواء	كان	ذاًتا	أم	صفة	أو	نسبة،	جنًسا	أم	نوًعا،	كال

	لحكم	ما،	تلك	الحمولة	هي	الواقع	الذي	يبحث	عنه	الفقيه	والتي	تسمى	في	
ً

املعنى	هي	التي	تجعله	قابال
ا.)20(

ً
الغالب	علة	أو	سبًبا،	وقد	تكون	مانًعا	أو	شرط

)17(	املرجع	نفسه.

)18(		عبدهللا	ابن	بيا،	»فقه	األقليات«،	املوقع	الرسمي	للشيخ	عبدهللا	بن	بيا،	)2007(،
 http//:binbayyah.net/arabic/archives3713/ 

)19(		املرجع	نفسه.

)20(		يعرف	علم	أصول	الفقه	هذه	املصطلحات	بأن	السبب	هو	ما	يلزم	من	وجوده	الوجود،	ومن	عدمه	العدم	لذاته.	والشرط	هو	ما	
يلزم	من	عدمه	العدم،	وال	يلزم	من	وجوده	وجود	وال	عدم	لذاته،	وكان	خارًجا	عن	املاهية.	أما	املانع	فهو	ما	يلزم	من	وجوده	العدم،	وال	

يلزم	من	عدمه	وجود	وال	عدم	لذاته.

و	ال	بد	في	وجود	الحكم	الشرعي	من	توفر	ثالثة	أمور:
أ	-	وجود	األسباب.

ب	-	وجود	الشروط.

http://binbayyah.net/arabic/archives/3713
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وأما	معرفة	الواقع	–بحسب	ابن	بيا-	فهي	ليست	معرفة	نظرية	فقط	وإنما	معرفة	عملية	حركية،	

واملطلوب	هو	معرفة	الواقع	بكل	تفاصيله	وليس	الواقع	بمعنى	اللحظة	الحاضرة	لكنه	الواقع	الذي	

يعني	املا�سي	الذي	أفرز	الحاضر،	وأسس	له،	والذي	من	دون	تصوره	ال	يمكن	تصور	حاضر	هو	امتداد	

له	وحلقة	من	سلسلة	أحداثه	وإحداثياته،	غير	أن	كل	ذلك	لن	يكون	كافًيا	من	دون	استشراف	مستقبل	
تتوجه	إليه	تداعيات	الحياة	وتفاعالت	املجتمعات؛	وذلك	ما	سميناه	بالتوقع.)21(

“بذلك	تكتمل	الصورة	التي	تمثل	كلي	الواقع،	واملثال	املتخيل	هو	مثال	من	يقف	على	وسط	نهر	

يتأمل	جريانه	وقوة	اندفاعه	وسالسة	انسيابه،	لكنه	ليعرف	األسباب	يحتاج	إلى	العودة	وأن	يرتد	على	

آثاره	ليشاهد	منابع	النهر	ومصبه	ومنتهاه،	وهكذا	فإن	األحكام	الشرعية	ترنو	إلى	املا�سي	استصحاًبا)22( 
وتنظر	إلى	الحاضر	استصالًحا)23(،	وترقب	املستقبل	واملآالت	سًدا	للذرائع)24(”.)25(

وملا	كان	كذلك،	فال	مندوحة	للفقيه	من	أن	يعرف	الواقع	حتى	يعرف	املتوقع.

وإن	أهم	ما	في	محاولة	كشف	املتوقع	الذي	هو	مستقبل	مبني	على	واقع	هو	عنصر	اإلفضاء	فإذا	

كانت	الوسيلة	مفضية	قطًعا	إلى	النتيجة،	فإنها	معتبرة	قطًعا	وإذا	كان	إفضاؤها	راجًحا،	فإن	الشافعي	

جـ	-	انتفاء	املوانع.
وإذا	تخلف	أمر	من	هذه	األمور	انتفى	الحكم	الشرعي	وال	بد.

)21(		ابن	بيا،	املرجع	السابق.

)22(		االستصحاب	في	أصول	الفقه	اإلسالمي	هو	الحكم	بثبوت	أمر	أو	نفيه	في	الزمن	الحاضر	أو	املستقبل،	بناء	على	ثبوته	أو	عدمه	
في	الزمان	املا�سي	لعدم	قيام	دليل	على	تغييره.	وواضح	ارتباطه	باملا�سي.

)23(	االستصالح	أو	املصلحة	املرسلة	هو	الوصف	الذي	يالئم	تصرفات	الشرع	ومقاصده،	ولكن	لم	يشهد	له	دليل	معين	من	الشرع	
باالعتبار	أو	اإللغاء.،	ويحصل	من	ربط	الحكم	به	جلب	مصلحة	أو	دفع	مفسدة.	وواضح	ارتباط	االستصالح	بالحاضر.

)24(	سد	الذرائع	في	اصطالح	األصوليين	هو	منع	كل	ما	يتوصل	به	إلى	ال�سيء	املمنوع	املشتمل	على	مفسدة	أو	مضرة.	وواضح	أنه	ينظر	
الى	املآل.

)25(	ابن	بيا،	املرجع	السابق.



الدراساتالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

418

ال	يأخذ	بها	بينما	يبني	عليها	مالك	مئات	األحكام.)26(

وبناء	على	ما	سبق	يقول	ابن	بيا:

نعرف	 وأن	 الكلية،	 والقواعد	 الجزئية	 النصوص	 نضبط	 أن	 ضبط،	 قضية	 هي	 القضية	 “ولكن	

الواقع	بكل	تضاريسه	ومتوقعاته	حتى	نطبق	عليه	حكما	متوازًنا	ال	هو	باملتحلل،	وال	هو	أيًضا	باملتشدد	

املتزمت	املتقوقع،	وكان	بين	ذلك	قواًما،	والتوقعات	ليست	أوهاًما	وال	افتراضات	بعيدة	الوقوع،	ولكنها	
مستندة	إلى	معطيات	أو	احتماالت	راجحة”.)27(

ويتيح	ما	سبق	من	تفصيل	في	توضيح	ابن	بيا	لتحقيق	املناط	الذي	يقسمه	إلى	قسمين:)28(

	األول:	تطبيق	القاعدة	العامة	في	آحاد	صورها.

	والثاني:	هو	إثبات	علة	متفق	عليها	في	األصل	في	الفرع	إللحاق	الفرع	بها.	وهو	ما	يعده	ابن	بيا	تحقيق	

املناط	األصلي.

والفرق	بينه	وبين	القياس	أن	اإللحاق	ال	يكون	بأصل	وإنما	بعلة	أنزلت	منزلة	الكلي.

وقد	عّده	ابن	بيا	الجزء	املذكور	من	جزئي	االجتهاد،	وهو	الذي	ال	ينقطع	حتى	فناء	الدنيا	على	عكس	
الثاني	الذي	ينقطع	قبل	فنائها.)29(

والقول	الفصل	فيه	هو:	»	القنطرة	الواصلة	بين	حكم	معروف	العلة،	وبين	مناط	موصوف،	وبين	

محل	مشخص	معين	لتحقيقها؛	لجعلها	حافة	أي	ثابتة	تترتب	عليها	األحكام	املنوطة	بتلك	العلة،	واملحل	

)26(	املرجع	نفسه.

)27(	املرجع	نفسه.

)28(	املرجع	نفسه.

)29(	املرجع	نفسه.	
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قد	يكون	ذاًتا	حسية	فيعمل	الحس	فيها؛	إلصدار	حكم	بتحقيق	مناط	الحكم	ثم	ترتيب	األحكام	عليها،	
ولهذا	افتقر	األمر	إلى	مقدمتين،	ككون	املاء	مطلًقا	أو	متغيًرا	لترتيب	األحكام	املنوطة	بعلة	الطهارة«.)30(

ا	لتنزيل	الحكم	
ً
وبناء	على	منهاج	ابن	بيا	الذي	يأخذ	الواقع	كأولوية	ومعرفته	بكل	تضاريسه	شرط

الشرعي	ذي	العلة	املنضبطة	على	الوقائع	يمكن	االستنتاج	أن	علة	تحريم	التماثيل	والصور	والرسم	

كانت	في	سياق	بيئة	يمر	فيها	الناس	بمرحلة	انتقالية	من	الوثنية	إلى	التوحيد	وكان	ال	بد	-سًدا	للذرائع-	

	لتوحيد	ال	تزاحمه	وثنية.
ً

من	تطهير	بيئتهم	من	مظاهر	الوثنية	وجعل	قلوبهم	وعقولهم	محال

وما	يستفاد	من	منهاج	ابن	بيا	الذي	عرضناه	باختصار	هو	أن	الفرع	ال	يلحق	باألصل	وهو	النص	

النص	 مركزية	 بتخفيف	 كفيل	 هو	 ما	 الرؤية	 هذه	 وفي	 محله،	 تحل	 التي	 األصلي	 الحكم	 بعلة	 وإنما	

واالنفكاك	من	أسر	حرفيته	وملا	كانت	علة	التحريم	قد	أصبحت	هي	األصل،	فإن	هذه	العلة	ال	وجود	

لها	في	الواقع	املعاصر	فال	يخ�سى	من	اتخاذ	التماثيل	والصور	أوثاًنا	تعبد؛	وعليه	فإن	حكم	التحريم	

يمكن	إزاحته	إلى	منطقة	املسموح	لزوال	العلة.

وفي	فهم	بعض	الصحابة	األوائل	لنصوص	السنة	ما	يوحي	باستخدامهم	هذا	املنهاج	قبل	تقعيده	

وضبطه،	ولعل	اختالف	آراء	الفقهاء	حجة	قاطعة	على	أن	محاولة	البعض	فرض	رؤية	واحدة	تق�سي	

بالتحريم	محاولة	ال	تنضبط	بقواعد	التشريع.

الفقهاء	 بعض	 نقل	عن	 املرادي	 اسماعيل	 بن	 بن	محمد	 أحمد	 النحاس	 املفسر	 أن	 الثابت	 فمن	

واملفسرين	قولهم:	»إن	عمل	الصور	جائز«	مستدلين	بما	ورد	في	القرآن	الكريم	من	صنع	خدم	سليمان:	

»يعملون	له	ما	يشاء	من	محاريب	وتماثيل«.	وبما	ورد	في	القرآن	من	ذكر	التماثيل	في	معرض	الحديث	

عن	معجزات	عي�سى:	أني	قد	جئتكم	بآية	من	ربكم	أني	أخلق	لكم	من	الطين	كهيئة	الطير	فأنفخ	فيه	
فيكون	طيًرا	بإذن	هللا«.)31(

ويشير	القرطبي	إلى	اجتهاد	فقهاء	املالكية	بجواز	صنع	التماثيل	إذ	كانت	لضرورات	التربية	فيقول:

)30(	املرجع	نفسه.

)31(	محمد	عمارة،	اإلسالم	والفنون	الجميلة،	)القاهرة:	دار	الشروق،	1991(،	ص.	132.
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وقد	استثني	من	هذا	الباب	)باب	الخالف	في	التحريم(	لعب	البنات	ملا	ثبت	عن	عائشة	أم	املؤمنين	

أنها	قالت:	كنت	ألعب	بالبنات	)أي	بالدمى(	عند	النبي	وكان	لي	صواحب	يلعبن	معي	فكان	رسول	هللا	إذا	

دخل	ينقمعن	)أي	يتغيبن	مختفيات	وراء	الستر(	منه	فيسربهن	)أي	يبعثهن(	إلي	فيلعبن	معي.)32( 

ومن	أطرف	ما	ورد	وهو	ما	يقطع	بأن	املسألة	خالفية	ما	قاله	أحد	كبار	فقهاء	وأهم	أصوليي	املذهب	

املالكي	ومجتهديه	وهو	اإلمام	القرافي:

“بلغني	أن	امللك	الكامل	وضع	له	شمعدان	وهو	عمود	طويل	من	نحاس	له	مراكز	يوضع	عليها	الشمع	

لإلنارة	كلما	م�سى	من	الليل	ساعة	انفتح	باب	منه	وخرج	منه	شخص	يقف	في	خدمة	امللك	فإذا	انقضت	

عشر	ساعات	)أي	حان	وقت	الفجر(	طلع	الشخص	على	أعلى	الشمعدان	وأصبعه	في	أذنه	وقال:	صبح	

هللا	السلطان	بالسعادة	فيعلم	أن	الفجر	قد	طلع”.

ويعقب	على	وصفه	لهذا	الشمعدان	املستخدم	كآلة	لتوقيت	الزمن	فيقول	إنه	هو	صنع	شمعداًنا	

	أكثر	تعقيًدا:
ً

مماثال

“وعملت	أنا	هذا	الشمعدان	وزدت	فيه	أن	الشمعة	يتغير	لونها	في	كل	ساعة،	وفيه	أسد	تتغير	عيناه	

من	السواد	الشديد	إلى	البياض	الشديد	إلى	الحمرة	الشديدة	وفي	كل	ساعة	لها	لون،	فإن	طلع	شخص	
على	أعلى	الشمعدان	وأصبعه	في	أذنه	يشير	إلى	االذان	غير	أني	عجزت	عن	صناعة	الكالم”.)33(

أحد	كبار	األصوليين	والفقهاء	املالكيين	كان	يمارس	هواية	صنع	التماثيل	وال	يجد	ذلك	محرًما	وال	

أو	 حراًما	 كان	 ولو	 بذلك،	 يصرح	 وإنما	 الناس	 من	 نجوة	 وفي	 استحياء	 على	 ذلك	 يفعل	 وال	 مكروًها،	

مكروًها	في	نظره	الستتر	من	الناس	وهو	يفعله. 

)32(	املرجع	نفسه،	ص.	133.

)33(	املرجع	نفسه،	ص.	135-134.
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أنموذج ملوقف الفقه التجديدي

وفي	الفقه	الحديث	نجد	أحد	رموز	املدرسة	اإلصالحية	وهو	الشيخ	محمد	عبده	يصرح	بإعجابه	

الشديد	باآلثار	التي	زارها	أثناء	سياحته	في	صقلية	عام	1903،	وعن	قناعته	بنفعها	فيقول	في	ما	كتبه	

في	مجلة	املنار:

“فحفظ	اآلثار	بالرسوم	والتماثيل	هو	حفظ	للعلم	والحقيقة	وشكر	لصاحب	الصنعة	على	اإلبداع	
فيها”.)34(

الديار	 مفتي	 آنذاك	 وهو	 عبده	 محمد	 اإلمام	 فيوضحه	 والصور	 التماثيل	 في	 اإلسالم	 حكم	 أما	

املصرية	وأحد	كبار	مجتهدي	العصر	في	هذا	النص	الطويل	الذي	نشرته	املنار:

“	ربما	تعرض	لك	مسألة	عند	قراءة	هذا	الكالم	وهي:	ما	حكم	هذه	الصور	في	الشريعة	اإلسالمية	إذا	

كان	القصد	منها	ما	ذكر	من	تصوير	هيئات	البشر	في	انفعاالتهم	النفسية	وأوضاعهم	الجسمانية؟	هل	

هذا	حرام	أو	جائز	أو	مكروه؟	أو	مندوب؟	أو	واجب؟	فأقول	لك:

إن	الراسم	قد	رسم	والفائدة	محقة	ال	نزاع	فيها	ومعنى	العبادة	وتعظيم	التمثال	أو	الصورة	قد	محي	

	إلى	املفتي	وهو	
ً
من	األذهان،	فإما	أن	تفهم	الحكم	من	نفسك	بعد	ظهور	الواقعة	وإما	أن	ترفع	سؤاال

يجيبك	مشافهة	فإذا	أوردت	عليه	حديث:	إن	أشد	الناس	عذاًبا	يوم	القيامة	املصورون«	أو	ما	في	معناه	

مما	ورد	في	الصحيح	فالذي	يغلب	على	ظني	أنه	سيقول	لك:

إن	الحديث	جاء	في	أيام	الوثنية،	وكانت	الصور	تتخذ	في	ذلك	العهد	لسببين:

الدين	 يبغضه	 مما	 واألول	 الصالحين	 من	 ترسم	صورته	 من	 بمثال	 التبرك	 والثاني:	 اللهو	 األول:	 	

والثاني	مما	جاء	اإلسالم	ملحوه.	واملصور	في	الحالين	شاغل	عن	هللا	أو	ممهد	لالشتراك	به	فإذا	زال	هذان	

العارضان	وقصدت	الفائدة	كان	تصوير	األشخاص	بمنزلة	تصوير	النبات	والشجر	في	املصنوعات،	

وقد	صنع	ذلك	في	حوا�سي	املصاحف	وأوائل	السور	ولم	يمنعه	أحد	من	العلماء	مع	أن	الفائدة	في	نقش	

)34(	املرجع	نفسه،	ص.	137.
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املصاحف	موضوع	النزاع،	أما	فائدة	الصور	فمما	ال	نزاع	فيه	على	الوجه	الذي	ذكره.

وال	يمكنك	أن	تجيب	املفتي	بأن	الصورة	على	كل	حال	مظنة	العبادة	فإني	أظن	أنه	يقول	لك	إن	
لسانك	أيًضا	مظنة	الكذب	فهل	يجب	ربطه	مع	أنه	يجوز	أن	يصدق	كما	يجوز	ان	يكذب«.)35(

ويلخص	اإلمام	رأيه	في	موقف	اإلسالم	من	هذا	النوع	من	الفنون	بالقول:

“وبالجملة،	فإنه	يغلب	على	ظني	أن	الشريعة	اإلسالمية	أبعد	من	أن	تحرم	وسيلة	من	أفضل	وسائل	

العلم	بعد	تحقيق	أنه	ال	خطر	فيه	على	الدين	ال	من	جهة	العقيدة	وال	من	جهة	العمل	...	وليس	هناك	ما	

يمنع	املسلمين	من	الجمع	بين	عقيدة	التوحيد	ورسم	صورة	اإلنسان	والحيوان	لتحقيق	املعاني	العلمية	
وتمثيل	الصور	الذهنية”.)36(

وواضح	من	هذا	االستشهاد	املطول	لإلمام	محمد	عبده	أنه	يستخدم	استصحاب	الحكم	األصلي	إذا	

بقيت	علة	الحكم	وهي	التبرك	أو	التعظيم،	ويستخدم	االستصالح	في	عده	التماثيل	والرسم	والصور	

تحقيق	 السابقين،	كما	يستخدم	 املحذورين	 أحد	 في	استخدامها	 يكن	 ولم	 نفع	 منها	 إذا	قصد	 جائزة	

املناط	في	تنزيله	الحكم	الشرعي	على	الواقع	بعد	معرفة	الواقع،	واستنباط	مدى	انطباق	علة	الحكم	

على	هذا	الواقع.	

ال	 ثابت	 أنه	 على	 الصور	 في	 الكامن	 االحتمال	 استخدام	 يمنع	 أنه	 اإلمام	 كالم	 في	 أيًضا	 والجميل	

اللسان	مظنة	 العبادة	فإن	 إذا	كانت	الصورة	مظنة	 في	قوله:	 بناء	حكم	ال	يتخلف	 يتخلف	من	أجل	

الكذب	وهذا	ال	يوجب	ربط	اللسان،	وهو	ما	يذكر	بمناقشة	ابن	بيا	للتوقع	الذي	ال	يأخذ	به	بعض	

الفقهاء	إال	إذا	كانت	الوسيلة	مفضية	قطًعا	أو	بشكل	راجح	إلى	النتيجة.

)35(	املرجع	نفسه،	ص.	139-138.

)36(	املرجع	نفسه.
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الحكم الشرعي التجديدي ضروري وليس كافًيا

إن	إدراك	الفرق	بين	التشريع	والفقه	بحسبان	األول	قواعد	ثابتة	والثاني	اجتهادات	بشرية	تعبر	عن	

فهوم	ملجتهدين	أكثر	من	ضروري؛	من	أجل	تحقيق	قدرة	اإلسالم	على	املواكبة	وتمكين	املسلمين	من	

االنعتاق	من	أسر	اجتهادات	استنبطت	في	سياقات	مغايرة.

ولعل	مسألة	الفن	التشكيلي	وحكم	اإلسالم	فيه	يحتاج	-عالوة	على	ما	ذكر-	إلى	استثمار	مقاربات	

أصولية	من	مثل	التي	أتينا	على	ذكرها	كتحقيق	املناط	الذي	نظن	أن	ابن	بيا	استنزف	إمكانياته	إلى	حد	

بعيد	وإلى	قلب	قواعد	أصولية	من	قبيل:	»العبرة	بعموم	اللفظ	ال	بخصوص	السبب«	بجعل	العبرة	

إنما	جاءت	في	سياق	ظروف	 النبي	وأقواله	 اللفظ؛	ألن	كثيًرا	من	أفعال	 بخصوص	السبب	ال	بعموم	

نوًعا	واحًدا؛	ففيها	ما	هو	عادة	 النبي	وأقواله	ليست	 أفعال	 أن	 	عن	
ً

موضوعية	معينة)37(	هذا	فضال
وفيها	ما	هو	عبادة،	ومن	تصرفاته	ما	هو	بالرسالة	وما	هو	بالفتيا	وما	هو	بالقضاء	وما	هو	باإلمامة.)38(

ومن	القواعد	التي	ينبغي	إعادة	النظر	فيها	قاعدة:«	ال	اجتهاد	في	مورد	النص«؛	ألنها	تخالف	ما	ثبت	

حدوثه	من	اجتهادات	للسلف	في	النص	والذي	يتتبع	اجتهادات	الصحابة	يجد	أنها	إنما	كانت	في	النص	

ا	للمعنى	املقصود،	وتطبيًقا	للحكم	املشتق	من	هذا	االستنباط.
ً
ابتداء	استنباط

فالرأي	االجتهادي	يتالقح	فيه	النظر	العقلي	مع	النظر	التشريعي	وهو	ما	يؤكده	اإلمام	الغزالي:

“وأشرف	العلوم	ما	ازدوج	فيه	العقل	والسمع	واصطحب	فيه	الرأي	والشرع،	وعلم	أصول	الفقه	

من	هذا	القبيل	فإنه	يأخذ	من	صفو	الشرع	والعقل	سواء	السبيل،	فال	هو	تصرف	بمحض	العقول	

بالتأييد	 العقل	 له	 التقليد	الذي	ال	يشهد	 بالقبول،	وال	هو	مبني	على	محض	 يتلقاه	الشرع	 بحيث	ال	
والتسديد”.)39(

)37(	انظر	كمال	أبو	املجد،	حوار	ال	مواجهة،	ط2،	)القاهرة:	دار	الشروق،	1998(،	ص.	44

)38(	انظر	شهاب	الدين	القرافي،	اإلحكام	في	تمييز	الفتاوى	عن	األحكام	وتصرفات	القا�سي	واإلمام،	)بيروت:	دار	البشائر	اإلسالمية،	
1995(،	ص.	109.

)39(	فتحي	الدريني،	املناهج	األصولية	في	االجتهاد	بالرأي	في	التشريع	اإلسالمي،	ط3،	)بيروت:	مؤسسة	الرسالة،	2013(،	ص.	16.
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	واستناًدا	إلى	ما	ذكرناه	من	نصوص	تحرم	ونصوص	تبيح	أو	تنّص	على	الكراهة	يمكن	القول	إنه	

	في	اختالف	
ً

اختالف	يفسح	املجال	-من	دون	أي	محذور-	الختالف	الرؤى	واالجتهادات	التي	تحققت	فعال

نتيجة	 إلى	 الخلوص	 يمكن	 ذكرناها	 التي	 األصولية	 األدوات	 إلى	 وبالنظر	 ا،	
ً
وحديث قديًما	 الفقهاء	 آراء	

	
ً

ترجح	عدم	حرمة	أي	نوع	من	أنواع	الفن	التشكيلي؛	بسبب	زوال	علة	التحريم	وعدم	رجحان	-فضال

عن	قطعية-	كون	هذه	الفنون	وسيلة	إلى	محذور	شرعي.	وباالستناد	إلى	كونها	تحقق	منافع	كثيرة	ليس	

أقلها	حفظ	التراث	واالرتقاء	بأذواق	األفراد	يمكن	بناء	عليها	عدها	من	قبيل	املصلحة	املرسلة،	وكون	

الواقع	الذي	يراد	تنزيل	أحكام	التحريم	عليه	ليس	واقًعا	صالًحا	لتنزيل	حكم	كهذا؛	ألنه	واقع	مغاير	

بشكل	جذري	للواقع	الذي	عاصر	الحكم	األصلي،	فإن	تحقيق	املناط	كفيل	بإزاحة	الحكم	من	منطقة	

الحرام	إلى	منطقة	املباح	وهي	املنطقة	ذات	املساحة	األكبر	في	التشريع	اإلسالمي	كما	ذكرنا	سابًقا.

ولكن	كل	هذا	ال	يمثل	إال	خطوة	ضرورية	ولكنها	ليست	كافية	لتحديد	املوقف	من	الفن	التشكيلي؛	

بينما	 املباح،	 إلى	 املحرم	 من	 الحكم	 زحزحة	 على	 يزيد	 ال	 األصولية	 للقواعد	 االستنزاف	 هذا	 كل	 ألن	

النوع	 الرؤية	املعاصرة	خطوة	أكثر	شجاعة	مستنبطة	من	مستوى	آخر	يجعل	ممارسة	هذا	 تتطلب	

من	الفن	جزًءا	من	مهمة	واجبة	يحقق	بها	املسلم	مهمته	االستخالفية،	ويستكمل	من	خاللها	بعديه	

املنطقي	والخيالي	اللذين	ال	يكون	إنساًنا	متوازًنا	من	دون	تكاملهما.	وهو	ما	سنفصله	في	مقاربتنا	التالية.

مقاربة من منظور مختلف

	من	
ً

	كلًيا	بديال
ً

إذا	كانت	العلة	التي	يرتبط	بها	الحكم	في	املنظومة	األصولية	يمكن	أن	تصبح	أصال

النص،	وهو	ما	يخفف	من	مركزية	النص،	ويسهم	في	االنعتاق	من	حرفيته	وتليين	صالبته،	فإن	علة	

أخرى	من	مستوى	أعلى	وأفق	أوسع	ينبغي	أن	تكون	رائًزا	لطبيعة	العالقة	بين	اإلسالم	والفن	وهي	علة	

وجود	اإلنسان	على	األرض	بحسب	النص	الديني.

فهذا	اإلنسان	الذي	وجد	ليعمر	األرض	في	مهمة	استخالفية	أناطها	به	هللا،	ليس	كائًنا	محلًيا	وال	

قومًيا	وال	عاملًيا،	إنه	كائن	كوزموبوليتاني	حدود	فعله	الكون	بما	يتضمنه	من	أحياء	وجمادات،	ومهمته	
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إقامة	توازن	بين	نظرائه	وبينه	وبين	الطبيعة،	توازن	تكتمل	به	عمارة	األرض	التي	ال	تكون	ناجزة	بعّد	

	عن	الكون	كله.
ً
األرض	فضاء	منعزال

ولكن	هذا	اإلنسان	لم	يتلق	علًما	يجعله	قادًرا	على	معرفة	ماهيات	األشياء،	وإنما	تلقى	علًما	مقتصًرا	

على	رموز	هذه	األشياء،	وهو	ما	تقره	اآلية	التي	تتحدث	عن	قصة	استخالف	هذا	اإلنسان:

“وعلم	آدم	األسماء	كلها	ثم	عرضهم	على	املالئكة	فقال	أنبئوني	بأسماء	هؤالء	إن	كنتم	صادقين”.	

)البقرة،	آية	31(.

	بين	الرموز	
ً

فهو	بواسطة	أداة	امتلكها	تقتصر	على	تعلم	اختراع	الرموز	يحاول	أن	يصنع	تشاكال

وصفات	لألشياء	منتقاة	تصبح	مرموزات	لرموزه	في	بحث	دائب	ال	ينقطع	وال	يصل	إلى	غاياته	النهائية	

الستكشاف	املوجودات؛	ألن	كلمات	هللا	ال	نهاية	لها	وأيًضا	بحسب	ما	يقرره	النص	الديني:

“قل	لو	كان	البحر	مداًدا	لكلمات	ربي	لنفد	البحر	قبل	أن	تنفد	كلمات	ربي	ولو	جئنا	بمثله	مددا”.	

)الكهف،	آية	109(.

وقصارى	ما	يستطيع	فعله	هو	وضع	رمز	لكل	واقع	يكتشفه	أو	حد	لكل	مظهر	جديد	من	مظاهر	هذا	
الواقع،	وهو	رمز	ال	يطابق	املرموز	وحد	ال	يطابق	املحدود	وإنما	هو	مشاكلة	بين	الرموز	واملرموزات.)40(

وملا	كانت	الرموز	هي	ما	يمتلكه	اكتساًبا	أو	اختراًعا	بعد	أن	علمه	هللا،	فإن	للرموز	مهمة	أساسية	في	

مهمته	االستخالفية	بل	تكاد	تكون	مهمته	األساسية.

وكما	جعلت	الرموز	اللغوية	في	كالم	الوحي	وسيلته	إلى	التواصل	مع	املطلق	عن	طريق	تفجير	كل	

املقدس	 الكتاب	 طول	 في	 فنية	 إلى	صور	 املجردة	 املعاني	 الرموز	 هذه	 وكما	حولت	 الجمالية،	 طاقتها	

وعرضه،	واختزنت	قدرة	على	االقتصاد	على	الحس	النف�سي	بحيث	انبهر	بها	من	استمعوا	إلى	هذا	الكالم	

للرموز	 الرسالة	املحمدية؛	ألنها	ال	تجور	على	هذا	الحس	فتثقل	وال	تقصر	فتتخلف،	فإن	 بداية	 في	

أًيا	كان	نوعها	قابلية	ال	تنفد	لالرتقاء	بتجربة	هذا	الخليفة	إلى	مراتب	أعلى	في	مقاربة	ماهيات	األشياء	

)40(		أبو	يعرب	املرزوقي،	إصالح	العقل	في	الفلسفة	العربية،	ط2،	)بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	1996(،	ص.	80.
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مقاربة	ال	تكف	عن	التقدم	في	سيرورة	ال	تنتهي.

التمثيلية	 الصفة	 تتخذ	 ال	 والتي	 التصوير	 أو	 النحت	 أو	 الرسم	 عبر	 الرموز	 صنع	 فإن	 هنا	 ومن	

اإلحالية،	وتعبر	عن	منطق	ال	يقل	أهمية	عن	منطق	العلم	وهو	منطق	الخيال،	إن	صنع	هذه	الرموز	

يستكمل	بعدي	اإلنسان	املنطقي	والخيالي	وهما	بعدان	ال	يتفاضالن	في	األهمية	كما	تفترض	العلمية	

الوضعية	العتيقة،	وإنما	يتكامالن	بحسب	ما	تقر	نظريات	علم	الجمال	املعاصرة.

	إلنجازات	علمية	من	دون	االستناد	إلى	الخيال	الذي	يؤسس	الشروع	فيها،	وال	نفع	
ً

فال	وجود	أصال

للخيال	ما	لم	يوضع	في	تجسيد	يستفيد	من	تقنيات	العلم،	ويعبر	عن	ارتقاء	اإلنسان	في	مراقي	الذوق	

ودرك	الجمال.

“يؤكد	باشالر	على	دور	الخيال	اإلنساني	وبوجه	خاص	الصورة	املتخيلة	املرتبطة	باملادة	وبالحركة	

وبالقوى	وباألحالم	املتصلة	بنظريات	العلم،	فالخيال	عنده	بمثابة	الكيفية	اإلنسانية	الحصينة	التي	

تطعم	العلم	وتنعشه،	أو	بتعبير	آخر،	الخيال	هو	شرط	اإلنتاجية	العلمية.	وبناء	على	ذلك	فقد	رأى	
باشالر	الخيال	وحلم	اليقظة	على	نحو	ما	فكر	في	العقل	بوصفهما	قوى	إبداعية	في	املعرفة«.)41(

وبما	أن	العلم	نظام	عالقات	-بحسب	بوانكاريه-	فإن	ما	يهب	العلم	القدرة	على	إدراك	العالقات	هو	
الخيال	القادر	على	تجاوز	الواقع	الح�سي	املباشر	لينفذ	إلى	حقيقته	الخفية	خلف	املظاهر	الحسية.)42(

لها	دورها	في	املعرفة	 بالواقع	املدرك؛	وألجل	هذا	فإن	 التي	يبدعها	الخيال	ذات	عالقة	 إن	الصور	

العلمية.

وإذا	كنا	نقرر	أن	لهذه	الفنون	موضًعا	أساسًيا	من	حيث	هي	رموز	مخترعة	تحاول	مقاربة	األشياء	

علة	 يجعل	 آخر	 عاًمال	 فإن	 العلم،	 منطق	 مع	 املتكامل	 الخيال	 منطق	 عبر	 ماهياتها	 لدرك	 والسعي	

ضرورتها	أكثر	جالء.

)41(	غادة	اإلمام،	جاستون	باشالر	جماليات	الصورة،	)بيروت:	التنوير	للنشر،	2010(،	ص.	43.

)42(	املرجع	نفسه.
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ذكرنا	أن	املقاربة	األصولية	استطاعت	عن	طريق	أدوات	أصولية	من	أهمها	تحقيق	املناط	زحزحة	

الفن	التشكيلي	من	منطقة	املحرم	واملكروه	إلى	منطقة	املسموح،	ولكن	كونية	املسلم	كفيلة	بجعل	هذه	

الرموز	تزاح	من	منطقة	املسموح	إلى	حيز	الواجب.

بهمته	 القيام	 أجل	 من	 معها	 والتحاور	 الثقافات	 مع	 التواصل	 تعني	 الكونية	 هذه	 أن	 ذلك	 وبيان	

االستخالفية	املتمثلة	في	إعمار	األرض،	وهو	تواصل	ال	تقوى	وسيلة	كالرموز	على	الوصول	به	إلى	أق�سى	

مستوياته.

وألجل	توضيح	أكبر	نقول:

إن	للمحتوى	الحضاري	لإلسالم	ركنين	أساسيين	هما	التسامي	والجماعة.	أما	التسامي	فهو	متضمن	

	لهذا	املفارق	
ً

	إلى	هذا	الواحد،	وكل	محايث	ظال
ً

في	التوحيد	ملطلق	مفارق	بحيث	يرى	كل	تعدد	موصال

وبهذا	يكون	للمفارقة	والتسامي	دور	في	جعل	كل	الحقائق	إضافية	بالنسبة	إلى	حقيقة	هذا	املفارق،	

وبهذا	يتمكن	دائًما	من	القطيعة	مع	أي	ماض	بعّده	نسبًيا	وامتالك	القدرة	على	اشتقاق	أي	مستقبل	

بعده	ممكًنا	يمكن	توقيعه	على	حساب	ممكنات.

	شخصًيا	عن	مستقبل	اآلخرين	
ً
يكون	مسؤوال بأن	كل	واحد	 الواعي	 الشعور	 الجماعة	فهي	 وأما	 	

جميعهم	وعن	استخدام	التقنيات	واالقتصاد	والسياسة	والثقافة	حتى	يتمكن	كل	رجل	وكل	امرأة	وكل	
ولد	من	إظهار	الغنى	اإلنساني	والقدرة	على	الخلق.)43(

وفي	صنع	الرموز	التي	يبدع	الخيال	في	تجسيدها	في	أنواع	الفنون	ما	يجعل	حمولتي	املعنى	لهذين	

الركنين	املتجسدتين	في	أنواع	الفنون	قدرة	على	خلق	تواصل	حقيقي	في	اللحظة	الحاضرة	بين	ماض	

ن	املضطلع	بعبء	االستخالف	من	تحقيق	
ّ
نسبي	ومستقبل	ممكن.	وهو	تكثيف	للما�سي	واملستقبل	يمك

القطع	والتجاوز	ومن	إنجاز	تواصل	مع	الجماعة	-التي	هي	األسرة	اإلنسانية	كلها-	عبر	الزمان	واملكان	

شبيه	بالتواصل	الذي	تحقق	في	بحر	الحضارة	اإلسالمية.

)43(	روجيه	غارودي،	وعود	اإلسالم،	ذوقان	قرقوط	)مترجًما(،	ط2،	)بيروت:	دار	الرقي،	1985(،	ص.	21.
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وألن	الطبيعة	بما	تحويه	من	أحياء	وجمادات	تجّل	من	تجليات	جمال	هذا	املفارق،	فإن	محاكاة	

هذه	الطبيعة	عبر	الفنون	ارتقاء	بالخليفة	في	سيرورة	بحثه	الذي	ال	ينقطع	عن	حقيقة	الكائن	املتسامي	

وتذوق	جمال	صنعه	عبر	سعي	إلى	التنزيه	ال	يمكن	أن	ينفك	عن	التشبيه	بحكم	طبيعة	الداالت	التي	

منح	الخليفة	القدرة	على	اختراعها.	

وعلى	الرغم	من	تقديرنا	ملقاربة	ابن	بيا	األصولية،	فإن	الواقع	الذي	طالب	هو	بمعرفة	كل	تضاريسه	

من	أجل	معرفة	مدى	قابليته	لتنزيل	الحكم	املعلول	بعلة	عليه	يحتاج	إلى	نظرة	أكثر	تبصًرا؛	بمعنى	أنه	

ال	يكفي	معرفة	مدى	انطباق	العلة	املرتبطة	بالنص	عليه،	وإنما	سبر	عالقته	بعلل	ذات	صلة	باملهمة	

االستخالفية.

انتشال	املسلم	من	 النظريات	يقت�سي	 بـ	»التخلف«	واستيراد	 والحال	أن	واقع	املسلمين	املوسوم	

قعر	هذا	التخلف؛	لكي	يستمر	في	تحقيق	علة	وجوده	باستنزاف	لصناعة	الرموز	في	محاولة	ال	نهائية	

لبناء	العلوم	وتفجير	لطاقات	الخيال	من	أجل	مزج	العلم	بمكمله	الفني.

ولعل	شبه	الغياب	امللحوظ	للفن	التشكيلي	في	الحضارة	اإلسالمية	إنما	يفسر	بالخشية	من	مضاهاة	

خلق	هللا	في	بيئة	كان	هللا	فيها	هو	مظنة	الخالف	بين	الفرق	الكالمية	والتيارات	الفلسفية،	وكان	التمسك	

بالتوحيد	كوتد	ناظم	لألمة	ديدن	املؤسسة	السياسية	الحاكمة	واملؤسسة	الدينية	املهيمنة.

أما	الواقع	الذي	ينبغي	معرفة	تضاريسه	–بحسب	تعبير	ابن	بيا-	فقد	أصبحت	فيه	األوطان	هي	

بجعل	 تق�سي	 املرسلة	 املصلحة	 فإن	 وعليه	 تشتتها،	 هو	 الراجح	 التوقع	 فيه	 وأصبح	 الضياع	 مظنة	

الفنون	مستودًعا	لسمات	الهوية،	وسد	الذرائع	يق�سي	بدرء	املفسدة	املتمثلة	في	تحريم	ما	يساهم	في	

مد	جسور	التواصل	مع	األمم	ويفصح	عن	قيمتي	التسامي	والجماعة.

بل	إنه	يمكن	القول	إن	عقيدة	التوحيد	التي	ال	يمكن	للعقل	النظري	املجرد	أن	يصل	في	إثباتها	إلى	

ما	يتجاوز	الظن	الراجح)44(	تحتاج	لكي	تجدل	في	صلة	حية	مع	الفرد	إلى	طاقة	وجدانية	وتنمية	للحس	

الجمالي	وهو	ما	كان	يضطلع	به	العرفان	في	رموزه	اللغوية	وصوره	الشعرية	وأحواله	الروحية،	وهو	دور	

)44(	انظر	طه	عبد	الرحمن،	العمل	الديني	وتجديد	العقل،	ط2،	)الدار	البيضاء:	املركز	الثقافي	العربي،	1997(،	ص.	28.
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التوحد	مع	 تعبر	عن	 التشكيلي	لصنع	رموز	 الفن	 تقنيات	 للعرفان	أن	يستمر	فيه	باستخدام	 يمكن	

الطبيعة	املخلوقة	وعن	تذوق	للجمال	الذي	يمثل	تجلًيا	من	تجليات	جمال	الكائن	املتسامي	وسبًبا	من	

أسباب	عشقه	الصافي	املتحرر	من	نوازع	الحس	املادي.
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