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اإلنتاج الف ٌني في كسائؿ اإلعالـ

خصائصو ،كمنيجو ،كأىدافو ،مف منظكر إسالمي
د .محمد شاكر محمد صالح سيتك
ممخص البحث

قضية (اإلنتاج الف ٌني في كسائؿ اإلعالـ ،خصائصو ،كمنيجو،
تعالج ىذه الكرقة
ٌ
الفف ،كتكضيح مكقؼ
كأىدافو ،مف منظكر إسالمي) مف خالؿ الكقكؼ عمى مفيكـ اإلعالـ ك ٌ
الفف ،كتحميؿ قضايا فنية مف منظكر إسالمي ،كازالة إشكاالت تحكـ حكؿ ىذه
اإلسالـ مف ٌ
الفف كثيقة ،حيث يمتقياف التقاء
أف العالقة بيف ٌ
الديف ك ٌ
العالقة ،كقد انتيى التحمي يؿ الى ٌ

التصكر اإلسالمي لمكجكد ،كينطمؽ منو ،كأ ٌكد أ ٌف الخصاـ الٌذم
الفف عمى
كامالن ،حيف ينبني ُّ
ٌ
الرحب،
خصاـ مفتع هؿ
الفف
نشب بيف ٌ
الديف ك ٌ
ه
خارج عف طبيعتيما السمحة ،كصدرىما ٌ
ه
فف ار و
ؽ كجميؿ كىادؼ .كما أظيرت
أف
األرضية في اإلسالـ مناسب هة لتقديـ ٌ
كتكصؿ الى ٌ
ٌ
ٌ
يعبر عف
مستقالن،
اإلسالمي مف ككنو :ف ٌنان ذاتيان،
لمفف
الكرقة
ٌ
خصائص ٌ
اقعيانٌ ،
متمي ازن ،ك ٌ
ٌ
ى
ٌ
كتكصؿ البحث
الكىميات الخادعة.
الكاقع كما ىك كاقع ،كال يحمٌؽ في عالـ الخياؿ الزائؼ ك
ٌ
ٌ

الفف اإلسالمي َّ
فنو ،كىي مصادر ال
يستمد منيا ُّ
منابع صافية كمصادر أصيمة
أف ىناؾ
ٌ
الى ٌ
ى
الفف اإلسالمي
أف ٌ
تنضب ،كال ينتيي عطاؤىا ،كتتالءـ مع ك ٌؿ زماف كمكاف .كما أ ٌكد عمى ٌ

الكجكد كمَّوَّ ،
ككؿ ما يجرم فيو ،كال ينحصر في الحديث عف حقائؽ العقيدة مبمكرة
يتناكؿ
ى
في صكرة فمسفية ،أك في الحديث عف ً
الحكـ كالمكاعظ كاإلرشادات ،فيك أشمؿ مف ذلؾ
العاـ كالجماؿ،
أف ٌ
كبيف ٌ
كأكسع بكثيرٌ .
الفف اإلسالمي ييدؼ الى الكشؼ عف الخير كالنفع ٌ
لنتذكقو كنعيشو كنحياه.
المقدمة
الحمد هلل رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى خير خمقو محمد ،كعمى آلو كصحبو

أىـ
تطكر اإلعالـ كتزايد كظائفو كتعقٌد
أجمعيف ،أما بعد :فإف ٌ
ٌ
ميامو يش ٌكؿ كاحدة مف ٌ
تحديات كبيرة داخمية كخارجية ،تطاؿ
سمات ىذا العصر .كاعالـ الدكؿ اإلسالمية يكاجو ٌ
تطكر إعالـ الدكؿ
مختمؼ المجاالت ،كتشمؿ األصعدة كافة .كمف الالفت لمنظر ٌ
أف ٌ
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أقؿ بكثير مف
كمان كنكعان ،نظرية كممارسة ،ما زاؿ ٌ
اإلسالمية كما ٌ
يقدـ فييا في مجاؿ ٌ
الفف ٌ
المياـ كالكظائؼ المطمكب منو إنجازىا.
مستكل التحديات التي تكاجيو ،كدكف مستكل
ٌ
كمف ىنا يجب عمى رجاؿ اإلعالـ اإلسالمي أف يستخدمكا ك ٌؿ الكسائؿ اإلعالمية

الحديثة كالمتطكرة مسمكعة كمرئية كمطبكعة ،ضمف أىداؼ محددة ،كرؤية كاضحة كاعية

تقدمو الكسائؿ
بالمنيج اإلسالمي ،كبأساليب فنية
مشكقة ،كبمعرفة كاعية لمضاميف ما ٌ
ٌ
اإلعالمية ،كحسف اختيار القائميف عمى اإلعالـ ،كاستمرار عممية التقكيـ مف خالؿ المحتكل
كاألسمكب كالشكؿ ،ليمارس اإلعالـ بصكرة صحيحة مف كجية نظر اإلسالـ ،كليككف اإلنتاج

يقدـ مف خاللو –سكاء كاف فمما أك مسرحية أك تمثيمية أك قصة أك ركاية أك
الفني الذم ٌ
كمثمو
معب ارن ،تحكمو قك ي
غناء أك غيرىا -إنتاجان ىادفان ٌ
ن
اعد الديف ،كييدؼ إلى تنفيذ مبادئو ي
كيقدـ في ثكب فني راؽ كجذاب.
كقيموٌ ،

كلمكصكؿ إلى ىذا اليدؼ ينبغي العمؿ عمى إزالة العكائؽ مف المفاىيـ الخاطئة

الجاد كالشفاؼ في التفكيؾ بيف رسالة
كاألراجيؼ أماـ رسالة اإلسالـ مف خالؿ الخطاب
ٌ
اإلسالـ التي تستنبطيا النصكص المتفؽ عمييا كالتػراث اإلسالمي الذم ىك مف فعؿ
اإلنساف كانجازاتو ،خيرىا كشرىا ،حيث إف ذلؾ سيخفٌؼ مف ثقؿ المسؤكلية في الرسالة
اإلعالمية كالف ٌنية ،كيجعؿ منيا أكثر كطئان في بمكغ غايتيا كتحقيؽ مآربيا.

أسباب اختيار المكضكع :ىناؾ جممة أسباب تقؼ كراء اختيارم ليذا المكضكع ،مف

أىميا:
ٌ

إف ىذا المكضكع لـ يحظ بما ىك أىؿ لو مف تمحيص كدراسة.
ٌُ .
أف الخصاـ المفتعؿ
الفف ،كبياف ٌ
ِ .الرغبة الشديدة في إبراز حقيقة العالقة بيف الديف ك ٌ
أف
الفف
خصاـ خارج عمى طبيعتيما السمحة ،كصدرىما الرحب ،كتكضيح ٌ
بيف الديف ك ٌ
ه
يتصكره الكثير مف الناس.
الفف كمجاال تو في الفكر اإلسالمي أكسع بكثير مما
مساحة ٌ
ٌ
تكزيعو عمى أربعة مباحث:
خطة البحث :اقتضت طبيعة البحث كالمادة المجمكعة لو
ى

كعقد المبحث الثاني لتسميط
صص المبحث األكؿ لبياف مفيكـ اإلعالـ ك ٌ
الفف ،ي
يخ ٌ
الفف
الفف ،كأفرد المبحث الثالث لمحديث عف مفيكـ ٌ
الضكء عمى المكقؼ اإلسالمي مف ٌ

كعقد المبحث الرابع لعرض المنيج
اإلسالمي كخصائصو كمصادره التي يستقى منيا ،ي
اإلسالمي لإلنتاج الفني في كسائؿ اإلعالـ ،كبياف األىداؼ المنشكدة التي يراد تحقيقيا مف

كراء ذلؾ.
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ٌقت في عرض المكضكع ،كأعتذر
كختامان أرجك مف اهلل العمي القدير أف أككف قد يكف ي
عما بدر م ٌني مف خطأ أك تقصير ،كاهلل كلي التكفيؽ.
ٌ
الفف
المبحث األكؿ :مفيكـ اإلعالـ ك ٌ
المطمب األكؿ :مفيكـ اإلعالـ

إف اإلعالـ بكسائمو المتعددة يمعب دك ارن نكعيان كرياديان في التعميـ كالتكجيو كالكشؼ
ٌ
عف الغامض كتكضيح المشكؿ كنشر الثقافة كنقؿ األحداث السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية كالفنية ،كتسميط الضكء عمى النػزاعات المحمية كاإلقميمية الدكلية ،كبياف ما

ينشأ مف ككارث بيئية كتقمبات مناخية ليا تأثيرات شديدة عمى األفراد في كافة أرجاء

المعمكرة.

يكجو
فاإلعالـ المعاصر يمغي الحدكد ،كيختزؿ المسافات ،كيختصر الزمف ،فيك ٌ

كيزكد
السياسات ،كيؤثر عمى اتخاذ القرارات ،كي ٌكيؼ األفكار ،كيرسـ النظرة إلى الحياة،
ٌ

كيمبي رغباتيـ ،كيشبع
الناس باألخبار الصحيحة ،كالمعمكمات السميمة ،كالحقائؽ الثابتةٌ ،
حاجاتيـ كميكليـ.

كبما أف أذكاؽ الناس مختمفة ،فقد يميؿ البعض إلى األخبار المثيرة كالمعمكمات

المادم
التافية كالتسمية اليابطة المبتذلة ،كالمشرفكف عمى اإلعالـ –الذيف يضعكف الكسب
ٌ

فإف اإلعالـ
نصب أعينيـ كيعتبركه اليدؼ المنشكد ،كىـ كثر -يبحثكف عف إرضائيـ ،لذلؾ ٌ
أف الكسيمة في
فإف فييا سمبيات كثيرة أيضان إذا أيسيء استخداميا ،إالٌ ٌ
مع ما فييا إيجابيات ٌ
حد ذاتيا محايدة ،كيتح ٌكـ فييا العقمية التي يشرؼ عمييا.
ٌ
فإف كممة
كلك تك ٌخينا ٌ
الدقة في اإلحاطة بمصطمح (اإلعالـ) كاالقتػراب مف مفيكموٌ ،
(إعالـ) إ ٌنما تعني أساسان :اإلخبار كتقديـ المعمكمات ،فاإلعالـ يعني :تقديـ األفكار كاآلراء
كالتكجييات المختمفة إلى جانب المعمكمات كالبيانات بحيث يعمـ مستقبمك الرسالة اإلعالمية

الحقائؽ مف جميع جكانبيا كزكاياىا.
ى
كإلعطاء تعريؼ دقيؽ لإلعالـ ،يمزـ بياف معناه في المغة كاالصطالح .كلالطالع عمى
مفيكمو كبياف قيمتو ينبغي الحديث عف كسائمو كأىميتو.
أكالن :تعريؼ اإلعالـ لغةن:
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كمجرده (عمًـ) كيعني :اإلخبار كاإلنباء
مـ)،
اإلعالـ :مصدر الفعؿ الرباعي المزيد ٍ
ٌ
(أع ى
البد فيو مف
كالتعميـ ،كاإلعالـ بالشيء :إظيار حقيقتو ،كنقؿ العمـ بو إلى الغير .فاإلعالـ ٌ

ثـ ن ٍقؿ ىذا العمـ كابراز تمؾ الحقيقة لمجميكر(ُ).
عمـ كحقيقةٌ ،
ثانيان :تعريؼ اإلعالـ اصطالحان:

المعرؼ كغرضو ،مف تمؾ
يعٌرؼ اإلعالـ بتعريفات عديدة تختمؼ باختالؼ ثقافة
ٌ
التعريفات:
 إ ٌنو عممية دينامية تيدؼ إلى تزكيد الناس باألخبار الصحيحة كالمعمكمات الدقيقةيعبر
كالحقائؽ الثابتة ،كالتي تساعدىـ عمى تككيف رأم صائب في كاقعة أك مشكمةٌ ،
تعبي ارن مكضكعيان عف عقمية الجماىير كاتجاىاتيـ كميكليـ(ِ).

 -إ ٌنو تقديـ األخبار كالمعمكمات الدقيقة الصادقة لمناس ،كالحقائؽ التي تساعدىـ عمى

كيتـ ذلؾ مف
إدراؾ ما يجرم حكليـ ،كتككيف آراء صائبة في ك ٌؿ ما ٌ
ييميـ مف أمكرٌ ،
خالؿ كسائؿ تحمؿ لمناس ىذه المعمكمات كالحقائؽ كاألخبار يطمؽ عمييا كسائؿ
االتصاؿ بالجماىير ،كىي كسائؿ ال تقتصر عمى اإلعالـ فقط ،بؿ تقكـ باإلعالف

كالتعميـ كالتػركيج (ّ).

إذف فاإلعالـ ىك تقديـ األفكار كاآلراء كالتكجييات المختمفة إلى جانب المعمكمات

قائؽ كمف جميع جكانبيا ،بحيث يككف في
كالبيانات مف أجؿ أف يعمـ الناس كافة الح ى
يتحرككف عمى ضكئيا مف أجؿ تحقيؽ
استطاعتيـ تككيف آراء كأفكار يفتػرض أ ٌنيا صائبةٌ ،

النمك كالخير ألنفسيـ كالدفع بعجمة الحياة لتسير نحك األحسف.
ٌ
التقدـ ك ٌ
إعالمي
أما اإلعالـ اإلسالمي فقد يعٌرؼ بأ ٌنو" :استخداـ منيج إسالمي ،بأسمكب ف ٌني
ٌ
يقكـ بو مسممكف عالمكف عاممكف بدينيـ ،متفيمكف لطبيعة اإلعالـ ككسائمو الحديثة
كجماىيره المتباينة ،مستخدمكف تمؾ الكسائؿ المتطكرة لنشر األفكار المتحضرة ،كاألخبار

كؿ زماف كمكاف ،كفي إطار
المثيؿ ،لممسمميف في ٌ
الحديثة ،كالقيـ األخالقية كالمبادئ ك ي
التعرؼ
المكضكعية التامة ،بيدؼ التكجيو كالتكعية كاإلرشاد كإلحداث التأثير المطمكب ك ٌ

بأكؿ"(ْ).
عمى مدل التأثير ٌأكالن ٌ
ثالثان :كسائمو:
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تتعدد كسائؿ اإلعالـ ،منيا كسائؿ تقميدية ،كمنيا كسائؿ مستحدثة ،مطبكعة
ٌ
كمسمكعة كمرئية .فمف الكسائؿ التقميدية :الخطبة ،كالمحاضرة ،كالندكة ،كالمناظرة،

كالحكار ،كالشعر ،كالكتاب ،كالقدكة الحسنة ،الكممة الطيبة ،كحركة اليمس ،كاآلذاف(ٓ).

كب ٍعد
كقد استفاد الرسكؿ  مف كسائؿ اإلعالـ المتاحة في عصره ،حيث أدرؾ بفطرتو ي

نظره أىمية االستفادة مف كسائؿ اإلعالـ المتاحة التي أتيحت لو في شبو الجزيرة العربية،

فقاـ باقتباس بعضيا ،أك تعديؿ مسارىا كتطكيرىا كتكظيفيا لخدمة الدعكة اإلسالمية ،بعد

لبث الخالفات كاثارة القالقؿ كالفتف بيف القبائؿ العربية ،كمف أبرز ىذه
أف كانت مك ٌ
ظفة ٌ

الكسائؿ :القصيدة الشعرية ،كالخطابة ،كالمناداة ،كاألسكاؽ ،ككذلؾ استخدـ االتصاؿ

الشخص ي في مكاجية الكثير مف المشكالت التي اعتػرضو ،إضافة إلى خطبة الجمعة،
كاألعياد ،كدركس الكعظ كاإلرشاد ،كاألذاف ،كالقدكة الحسنة (ٔ).

كمف الكسائؿ المستحدثة :الصحؼ ،كككاالت األنباء ،كاإلذاعة ،كالتمفاز ،كالراديك،

كالسينما ،كالفيديك ،كالمسرح ،كاألقمار الصناعية ،كاإلنتػرنيت.

فقد تطكر كسائؿ اإلعالـ في العصر الحديث ،بحيث أحدث تغييرات جذرية عمى

تصكرات المكاطنيف في جميع أنحاء العالـ ،كاتٌسع أفؽ األفراد كاطارىـ الداللي بشكؿ لـ
ٌ
يسبؽ لو مثيؿ ،بحيث لـ يعد في اإلمكاف عزؿ الناس عقميان أك سمككيان عف بعضيـ البعض.
تقدـ بكاسطتيا المعمكمات تؤثر تأثي ارن بالغان في تفكير األفراد
فكسائؿ اإلعالـ التي ٌ
كسمككيـ إيجابان أك سمبان ،كىي في العصر الحاضر عمى جانب كبير مف األىمية كما سنرل.
رابعان :أىميتو:

أىـ سمات ىذا العصر.
يش ٌكؿ تطكر اإلعالـ كتزايد كظائفو ميامو كاحدة مف ٌ
كؿ أمكر
مقدرات البشر ،فيك الطاغي في ٌ
ىذا العصر الٌذم يشيد سيطرة اإلعالـ عمى ٌ
كيكجييا ،يصؿ بيا إلى حياة أفضؿ ،أك ينحدر بيا إلى
يحركيا
ٌ
الحياة ،إ ٌنو يصنع العقكؿٌ ،
الياكية ،يصنع حضارة إيجابية رائدة قائدة ،أك يصنع مجتمعات طفيمية تابعة مريضة

يكرس اليزيمة كالضياع.
ىابطة ،إنو يصنع النصر ،أك ٌ
متغيرات كبرل تمثٌؿ نقط تحكؿ جذرية في حياة البشر ،حيث
يشيد القرف الذم نعيشو ٌ
يشيد ىذا القرف سطكة اإلعالـ بآليات مختمفة تمامان ،تتغير معيا صكرة العالـ ذاتو.

فال أحد يستطيع إنكار أىمية اإلعالـ ،كخير دليؿ عمى ذلؾ ما نراه في عصرنا

الخبر الصحفي
الحاضر ،حيث تنقؿ ىذه الكسائؿ مكتكبة كانت أك مسمكعة أك مرئية
ى
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كاإلذاعي مف أقصى العالـ إلى أقصاه بممح البصر ،كلـ يقتصر ىذا النقؿ عمى الخبر ،بؿ

تعداه إلى نقؿ المعمكمات الثقافية ،كقيامو بالتعميـ كالتكعية كالتكجيو كاإلرشاد في كافة
ٌ
اد السميمة المفيدة اليادفة ،كغرس بعض العادات كالتقاليد كاكساب
المياديف ،كتقديـ المك ٌ

الميارات.

فكسائؿ اإلعالـ تعمؿ عمى تحذير المجتمع البشرم مف األخطار الطبيعية ،كتنقؿ

معمكمات نفعية ،كاألخبار االقتصادية كالحيكية كالتمكينية ،كما يسيـ اإلعالـ بنصيب كبير

في عممية تحديث كتحضير المجتمع البشرم ،كما يقكـ بكظيفة تػربكية كتعميمية ،فقد
أصبحت ىذه الكسائؿ أدكات ضركرية لتػربية شاممة كدائمة لألحداث كالشباب ،كما يقكـ

ببث األفكار كالمعمكمات كالقيـ التي تحافظ عمى ثقافة المجتمع ،كتساعد عمى تطبيع
اإلعالـ ٌ

التطكر الٌذم ظير في الكسائؿ اإلعالمية
أفراده ،كتنشئتيـ عمى المبادئ القكيمة ،كبعد
ٌ
أف
تطكهر في األساليب التي ٌ
كافة ،كاف ٌ
تقدـ بيا المضاميف اإلعالمية ،ذلؾ ٌ
البد أف يتبع ذلؾ ٌ
مما يكجب عمى
الكسائؿ السريعة تؤدم في المستقبؿ إلى تػرسيخ عادات سريعة في العمؿٌ ،

يطكر أسمكبو كقكالبو الفنية اإلعالمية لتتالءـ مع حاجات كرغبات
القائـ باإلعالـ أف ٌ
أقؿ مساحة مكانية ممكنة (ٕ).
المستق ًبميف في أق ٌؿ زمف ،ك ٌ
أف اإلعالـ في جميع بالد العالـ يسير كفؽ منياج كاضح كسياسة
ىذا ،كمف المعمكـ ٌ
مرسكمة ،فيناؾ اإلعالـ االشتػراكي الٌذم يسعى لتثبيت فكرة االشتػراكية أك النظاـ الماركسي

بالتعددية المطمقة في األفكار
في عقكؿ المتمقٌيف ،كاإلعالـ الرأسمالي الغربي الٌذم يؤمف
ٌ
لحؽ اإلنساف
الحر العالمي ،كالذم تمتد جذكره في النظرة الغربية ٌ
كالعقائدٌ ،
كيركج لمنظاـ ٌ
مشرعان ،كاعتبار المتعة كالقكة كالمنفعة كالجنس ىدفان لألفراد كالشعكب ،ككذلؾ
باعتباره
ٌ
يركجكف لفكرة شعب اهلل
أشكاؿ اإلعالـ األخرل الكثنية كالبكذية كاليندكسية ،كالييكد ٌ

المختار ،كينشركف األساطير حكؿ أفضمية الييكد عمى الشعكب ،كينظركف إلى األمـ

األخرل نظرة دكنية(ٖ).

تكجيات الناس ،ينبغي االىتماـ بيا،
كنظ ارن ألىمية كسائؿ اإلعالـ كمدل تأثيرىا في ٌ
ألف "الكسائؿ ىي أداتنا لتحقيؽ ما نؤمف بو مف أىداؼ ،كينبغي العناية الكاممة بيا،
ٌ
تضيع اليدؼ الصالح كتحيد عف
أف الكسيمة الفاسدة
كالتدقيؽ في بحثيا كاختيارىا ،إذ ٌ
ٌ

الطريؽ"(ٗ).
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العددِ:

لسنة َُِّ

ممحة في عصرنا ىذا ،كخاصة لجية تكظيفو لخدمة الدعكة
فاإلعالـ ضركرة
ٌ
اإلسالمية ،كالتعميـ كالتكجيو كاإلرشاد كالتثقيؼ كالتسمية المفيدة ،كلذلؾ ينبغي اإلشارة إلى

غني بمحتكياتو كمضامينو التي تفيد البشر في الدنيا
ضركرة
ٌ
التكجو نحك اإلسالـ كمصدر ٌ
كؿ زماف كمكاف ،فاإلسالـ منياج حياة متكامؿ ،ال يشتمؿ عمى
كاآلخرة ،كتصمح أحكاليـ في ٌ
تنظيـ حياة البشر مف حيث
العبادات ككيفية أداءىا فقط ،بؿ يشمؿ -إضافة إلى ذلؾ-
ى
كتنظيـ شؤكف البشر مف حيث التػربية كاالقتصاد كاالجتماع
المعاممة كالسمكؾ كاألخالؽ،
ى

كالسياسة كالتشريع.

الفف
المطمب الثاني :مفيكـ ٌ
الفف:
أكالن :تعريؼ ٌ

فف  Artعبر العصكر ،كأخذت معاف مختمفة ،كقد اعتمدت ىذه
تطكرت كممة ٌ
لقد ٌ
بالفف ،أك الرؤيا التي تكمف خمؼ ىذا
المعاني بدرجة كبيرة عمى اليدؼ أك الدكر المنكط
ٌ

المعنى أك ذاؾ.

فربما كانت ناشئة عف أ ٌننا أماـ كجو
كاذا كانت ىناؾ صعكبة في تحديد مفيكـ الففٌ ،
مف أكجو النشاط اإلنساني الٌذم ال يخضع لألحكاـ المطمقة كال يعرفيا ،فميس بيف النشاط
اإلنساني أسرع في التطكر ،كأمضى في الحركة ،كأبعد عف الثبات كالجمكد مف النشاط

الف ٌني.

الفف نبدأ بمحاكلة استكشاؼ المعنى مف خالؿ المغة ،التي ىي أحد
كلتحديد معنى ٌ
الفف.
السبؿ التي تجعمنا ندرؾ المعاني التي يتخذىا ُّ

كفف الرجؿ :أتعبو كمطمو،
ففي المغة العربية :يقاؿَّ :
فالف :كثر تف ٌننو في األمكرٌ ،
فف ه
زينو ،كف ٌن ىف الكالـ أك الرأم :تقمٌب فيو كلـ يثبت،
كفف فالنان في البيع :غبنوٌ ،
ٌ
كفف الشيءٌ :
كتف ٌنف الشيء :تنكعت فنكنو ،كتف ٌنف في األمر :مير فيو ،كتف ٌنف في السير :اضطرب

كتمايؿ(َُ).

لفف :الحاؿ ،كالفف :الضرب مف الشيء ،كالجمع
الفف كاحد الفنكف ،كىي األنكاع ،كا ٌ
ك ٌ
افتف في حديثو كفي خطبتو :إذا جاء
مفف :يأتي بالعجائب ،ك ٌ
أفناف كفنكف ،كيقاؿ :رجؿ ٌ

باألفانيف ،كا ٌف المجمس ليجمع فنكنان مف الناس :أم ناسان ليسكا مف قبيمة كاحدة ،كالتفنيف:
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مجمة جػامعػة كرككؾ  /لمدراسػات اإلنسانية

العددِ:

لسنة َُِّ

التخميط ،يقاؿ :ثكب فيو تفنيف :إذا كاف فيو طرائؽ ليست مف جنسو ،كالف ٌناف :الحمار

الكحشي الٌذم يأتي بفنكف مف العدك(ُُ).
ٌ
الفف كمكضكعاتو ىنا ال يمكننا أف
مفيكـ
نعالج
عندما
نا
ن
أ
ىك
بالذكر
الجدير
كمف
ٌ
ٌ
الفف في العصكر
لمفف بمعناه المعاصر ،لذلؾ نضرب صفحان عف تعريؼ ٌ
نتخمٌى عف رؤيتنا ٌ
(ُِ)
ً
الفف كتعريؼ
القديمة كالكسطى  ،كما سنضع جانبان
التعريفات التي خمطت بيف تعريؼ ٌ
الفف ككسيمة كبينو كغاية .لذلؾ سأقتصر
الفف ،ككذلؾ التعريفات التي خمطت بيف ٌ
كبيف آثار ٌ
الفف كمضمكنو ،فمف تمؾ التعريفات:
عمى التعريفات التي رٌكزت عمى معنى ٌ

تعبير عف
يتميز باألصالة كالصدؽ،
 "إ ٌنو تعبير رائع ممتع عف النفس كالحياةٌ ،ه
التجارب اإلنسانية في شكؿ فني متعارؼ عميو في أغمب األحياف ،سكاء أكاف ىذا الشكؿ

قصة أك قصيدة أك مسرحية أك قطعة مكسيقية" (ُّ).

"-ىك تصكير األحاسيس كالمشاعر كاالنفعاالت الكجدانية كمظاىر الجماؿ ،كتقديميا

كيتذكقيا ،كيعيش فييا كبيا" (ُْ).
إلى المجتمع لينفعؿ بيا
ٌ
"-التعبير عف االنفعاالت ،كىك يعني تقرير كاقعة حقيقية أك مفتػرضة"

(ُٓ).

"-الفف في إشكالو المختمفة ىك محاكلة البشر لتصكير اإليقاع الٌذم يتمقكنو في

حسيـ مف حقائؽ الكجكد ،في صكرة جميمة مكحية مؤثرة .كالفناف شخص مكىكب ،ذك
ٌ
حساسية خاصة ،تستطيع أف تمتقط اإليقاعات الخفية المطيفة التي ال تدركيا األجيزة األخرل
تحكؿ ىذه اإليقاعات -التي
في الناس العادييف ،كذك قدرة تعبيرية خاصة تستطيع أف ٌ
حسو مكبرة مضخمة -إلى لكف مف األداء الجميؿ ،يثير في النفس االنفعاالت،
يتمقاىا ُّ
حاسة الجماؿ"(ُٔ).
كيحرؾ فييا ٌ
ٌ
المنسؽ المبدع الماىر عف تصكرات ذات انفعاؿ ،بكسائؿ خاصة،
"ىك :التعبيرٌ
كضمف قكاعد يحكميا الجماؿ كالذكؽ"(ُٕ).

ثـ
كاالنتاج الفني ٌ
يمر بثالث مراحؿ ،كىي :االنفعاؿ النفسي بالتجربة الجديدةٌ ،
استبطاف ىذا االنفعاؿ في داخؿ النفس حتى يمتزج بأعماقيا ،كيعطييا مف لكنو كيأخذ مف

ثـ ارتداد التجربة إلى الخارج في صكرة إفراز أك تعبير(ُٖ).
ألكانياٌ ،
أف التعبير الفني يعتمد دائمان عمى ذخيرة نفسية كشعكرية مختزنة في
كىذا يد ٌؿ عمى ٌ

ألف فييا شحنة مذخكرة تػريد
باطف النفس ،تسعى إلى التعبير عف ذاتيا في صكرة مكحيةٌ ،
االنطالؽ(ُٗ).
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أف مادة الفف ىي :الحياة كالنفس اإلنسانية ،كمقكماتو ىي :الصدؽ
كمما سبؽ اتٌضح ٌ
أف الفناف
الفف ىك ثمرة الحرية ،ك ٌ
أف ٌ
كاألصالة الفنية كالمضاميف السميمة ،كما اتٌضح ٌ
المبدع ىك كائف يكره القيكد في عممو الفني ،أل ٌنو يحاكؿ إرضاء حاستو الجمالية كالشعكر

المختزف في داخمو.

الفف في العصر الحديث باعتبارات متعددة كمف جكانب
ثانيان :أقساـ الفنكف :ينقسـ ٌ
مختمفة إلى أقساـ عدة ،يمكف استعراضيا عمى النحك التالي:
فف التصكير،
ُ .أقساميا باعتبار الفكرة كالمكضكع :كيشمؿ بيذا االعتبار األمكر التاليةٌ :
كفف القصة كالشعر،
كفف المأثكرات الشعبيةٌ ،
كفف المكسيقى كالغناءٌ ،
كفف التمثيؿٌ ،
ٌ
كفف
ٌ
كفف
ٌ

فف الخطابة،
كفف العمارة .كما يشمؿ بيذا االعتبار أيضانٌ :
الديككر كالماكياجٌ ،
الفنكف
كفف الطبخ ،كىكذا دكاليؾ .كيندرج تحتو بيذا االعتبار أيضان
السياسةٌ ،
ي

الفف الرأسمالي ،إلى غير ذلؾ.
الفف الشيكعي ،ك ٌ
الفف اإلسالمي ،ك ٌ
التاليةٌ :
الفف
ِ .أقساميا باعتبار الزماف كالمكاف :فباعتبار الزماف يمكف تقسيميا ،كأف نقكؿٌ :
الفف الشرقي
الفف الحديث ،كما يمكف تقسيميا باعتبار المكاف ،كأف نقكؿٌ :
القديـ ك ٌ
(َِ).

الفف األردني
الفف العراقي ك ٌ
الفف الغربي ،أك ٌ
ك ٌ
كفف
الفف بيذا االعتبار إلى الفف اآللي ٌ
ّ .أقساميا باعتبار اآللة كعدميا :حيث ينقسـ ٌ
الفف اليدكم،
الفف غير اآللي أك ٌ
كفف المكسيقى .ك ٌ
التصكير الفكتكغرافي كالسينمائيٌ ،
كفف التطريز.
كفف التمثيؿٌ ،
كفف الخطٌٌ ،
كفف النحت كالرسـٌ ،
ٌ

ْ .أقساميا باعتبار الرفض كالقبكؿ :حيث تنقسـ الفنكف باعتبار اعتمادىا عمى الميارة
كالذكؽ كالجماؿ :إلى الفنكف الجميمة كالفنكف غير الجميمة (ُِ).

أىـ المدارس الفنية:
ثالثانٌ :
أىـ
لقد ظيرت مدارس ف ٌنية ٌ
عدة في التاريخ الغابر ،كىي منتشرة في العصر الحديث ،ك ٌ
ىذه المدارس ىي:
ُ.المدرسة الكالسكية:

تتميز بجكدة الصياغة كالكضكح كالمكضكعية كعدـ اإلسراؼ
كىي أقدـ مذىب ف ٌنيٌ ،
العاطفي ،كاالعتصاـ بالعقؿ اليادئ المعتدؿ ،كالكحدات الثالث في المسرحية :المكضكع
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كتيتـ بالمشاكؿ
فف الدراما كالتػراجيديا كالقصة،
كالزماف كالمكاف ،كتنحصر أصكليا في ٌ
ٌ
كالحب كالبغض كالغيرة ...الخ (ِِ).
اإلنسانية العامة،
ٌ
ِ.المدرسة الركمانسية:

التقيد بالكحدات
كانت الركمانسية ثكرة عمى كافة القيكد الفنية .مف قكاعدىا :عدـ
ٌ
كتيتـ بالمثؿ العميا ،كبذات
السالفة الذكر ،كتغميب العاطفة عمى العقؿ ،كالخياؿ عمى الكاقع،
ٌ

الفرد كبالديككر .كانت في حقيقتيا ىركبان مف الكاقع السيء الٌذم تعيش فيو شعكب أكربا،
اإلنساف
مما يينسي
ىركبان يشبو في بعض مظاىره
ى
ى
الحشيش كاألفيكف كالكككاييف كغيرىا ٌ
اقع الذم يعيش فيو ،كيحمٌؽ بو في عالـ الخياؿ(ِّ).
الك ى
ّ.المدرسة الكاقعية:

رد فعؿ لحركة متطرفة يجنح
رد فعؿ لحركة الركمانسية ،ككؿ ٌ
كانت المدرسة الكاقعية ٌ
بدكره إلى التطرؼ ،كال يقؼ عند نقطة التكازف ،تسعى إلى تصكير الكاقع ككشؼ أسراره،
شر في جكىره ،كأف ما يبدك خي ارن
أف الكاقع العميؽ ٌّ
كاظيار خفاياه كتفسره ،كلكنيا تػرل ٌ
ليس في حقيقتو إالٌ بريقان كاذبان ،كلـ تحاكؿ معالجة مشاكؿ المجتمع ،فقد كانت صدل

لالتجاىات الف كرية كاالجتماعية كاالقتصادية كالعممية التي بدأت تسيطر عمى الفكر األكربي،
المنتف ينغؿ فيو
كانت تعيش أبراجيا العاجية ،في عالـ نظرم بحت ،تاركة الكاقع البشرم
ٌ
الدكد ،بينما ىي تحمـ بالمثؿ العميا كالتكامؿ في عالـ غير مكجكد(ِْ).
ي
ْ.المدرسة الرمزية:

خاصان بطريقة إدراؾ العالـ الخارجي ،كبالكجكد الذىني
تب ٌنت ىذه المدرسة اتجاىان غيبيان
ٌ
الٌذم ينحصر فيو الكجكد الفعمي ،كاعتمدت عمى الرمز كاإلشارة في ف ٌنيا ،سكاء كاف تصكي ارن

أف الناظر العادم ال يفيـ مف فنيا إالٌ الظاىر ،بينما
أك تمثيالن أك قصة أك نحك ذلؾ ،كذلؾ ٌ
الناظر المتأمؿ يفيـ ظاىرىا كباطنيا(ِٓ).
ٓ.المدرسة الكجكدية:

تعتمد عمى نبذ الفكر الغيبي ،كتنكر الماىية السابقة ،كال تسمٌـ إالٌ بالكجكد ،كتحصر

أم شيء خارج التفكير كال سابؽ
الكجكد بالنسبة لإلنساف في (تفكير الفرد) ،كتنكر كجكد ٌ
اث عتيؽ مف
عميو ،كبالتالي ال يكجد إلو كال ماىية كال قيـ أخالقية ،كا ٌنما ك ٌؿ ىذا تػر ه
االنطالؽ في الحياة ليحقؽ كجكده .كالكجكدية
المصمحة التحمؿ منو ،حتى يستطيع الفرد
ى
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كتتصرؼ بحرية مطمقة ،متخمصان مف المبادئ كاألحكاـ
القدر كتػرميو بالظمـ،
تثكر عمى ى
ٌ
السابقة(ِٔ).
ٔ.المدرسة الطبيعية:

تعتمد عمى الطبيعة دكف غيرىا في ف ٌنيا ،كىي تسعى إلى تصكير طبيعة الحياة

تػرد ىذه الطبيعة كىذا الكاقع العميؽ إلى حقائؽ الحياة العضكية
كفيميا كتفسيرىا ،كلكنيا ٌ
كالغرائز كاليرمكنات ...الخ ،كسيطرتيا عمى المشاعر كاألفكار كاألخالؽ كالسمكؾ في
التعميـ ،كتجاىمييا لما كراء التػركيب العضكم لإلنساف(ِٕ).
عيبيا:
الحياة .ي
ي
ٕ.المدرسة السريالية:

البعد عف رقابة
تقكـ عمى تغميب سمات العقؿ الباطف عمى سمات العقؿ الكاعي ،ك ي
ثـ اإليماف بسمطاف األحالـ المطمؽ ،كتدعك إلى التحمٌؿ مف التقاليد كالشرائع
العقؿٌ ،
كاألدياف ،كتتبنى الالشعكر في ك ٌؿ فنكنيا (ِٖ).

الفف اإلسالمي:
ٖ.مدرسة ٌ
تقكـ عمى أساس نظرة اإلسالـ الكمية إلى الككف كاإلنساف كالحياة .كسنسمط الضكء

عمى سمات ىذه المدرسة كخصائصيا كمنيجيا في المبحثيف الثالث كالرابع.
الفف
المبحث الثاني  :المكقؼ اإلسالـ مف ٌ
الفف
المطمب األكؿ :العالقة بيف الديف ك ٌ

إف الديف عقيدة شاممة لتنظيـ الحياة كتفسيرىا ،كاستجابة لحاجات النفس البشرية،
ٌ
كمشعؿ يضيء الطريؽ أماـ الناس كيبمغ بيـ غايات السعادة كاالستقرار ،ككسيمة لتقكيـ

العالقات العامة كالخاصة ،كالديف دائمان يتغنى بالفضائؿ اإلنسانية كيدعك إلييا ،كىك
الفيصؿ بيف الحاكـ كالمحككـ ،كالدكلة كالدكلة ،كاإلنساف كأخيو اإلنساف ،كبيف اإلنساف

مجرد قكاعد جامدة منبتٌة الصمة بك ٌؿ ما
ٌ
مقره ضمير اإلنساف كعقمو ،كليس ٌ
كربو ،كالديف ٌ
حكليا ،فالجمكد ليس مف طبيعتو ،كتزييؼ المشاعر اإلنسانية ال يصدر عنو في أية كاقعة
مف كقائعو ،كىك مثؿ أعمى ال يتنافي مع كاقع الحياة ،كال يصادـ نكاميسيا(ِٗ).

حسيـ مف
مر ٌ
أف الفف ىك :محاكلة البشر لتصكير اإليقاع الٌذم يتمقكنو في ٌ
كقد ٌ
حقائؽ الكجكد ،في صكرة جميمة مكحية مؤثرة(َّ).
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الفف عالقة كثيقة ،حيث إ ٌنيما
أف العالقة بيف الديف ك ٌ
كمف خالؿ ما سبؽ يتٌضح ٌ
التصكر اإلسالمي لمكجكد،
الفف عمى
حس المسمـ ،حيف ينبني ٌ
ٌ
يمتقياف التقاء كامالن في ٌ
كينطمؽ منو.
الفف ىي :الحياة كالنفس
إف مادة ٌ
الفف يمتقياف في أمكر عديدة :حيث ٌ
فالديف ك ٌ
الحؽ
اإلنسانية ،كمقكماتو ىي :الصدؽ كاألصالة الفنية كالمضاميف السميمة .كمادة الديف
ٌ
ىي :الحياة كالنفس اإلنسانية ،كمقكماتو :الصدؽ كاألصالة كالمثؿ العميا التي تتكائـ مع
كاقع الحياة كتتطكر معيا كتشبعيا بالسعادة كالحب كاإلخاء كالعدالة كالحرية.

أف غاية الفف :اإلمتاع كاإلفادة كالتحريض عمى بناء مجتمع أفضؿ .كغاية الديف
كما ٌ
ال تخرج عف إسعاد البشرية كاستمتاعيا بحياتيا ،كسيطرة المثؿ الفاضمة عمى عالقات
البشر كالدكؿ كالحكاـ ،كالتييء لعالـ آخر أفضؿ ،كالتغير مف المظالـ كاالنحرافات كالعمؿ

عمى ىدميا (ُّ).

إف الرحابة في الديف فتحت
الفف كثيقة ،حيث ٌ
أف العالقة بيف الديف ك ٌ
كمف ذلؾ يتضح ٌ
يحد
الفف كاشراقاتو الركحية ،كانطالقاتو البعيدة المدل ،فمـ يكف الديف قيدان ٌ
صدرىا النفعاالت ٌ
مف الحرية كاالنطالؽ ،كا ٌنما كاف ينبكعان لممضاميف الفكرية كالف ٌنية ،كمصد ارن مف مصادر
يككف فكرة كاضحة المعالـ عف الحياة
الديف
إثرائيا كنضكجيا .فقد استطاع
ُّ
ي
اإلسالمي أف ٌ
ثـ كاف طبيعيان أف يككف ىك المكرد الٌذم تػرتشؼ
كأساليبيا كالمبادئ التي تسكدىا ،كمف ٌ
منو العقك يؿ كالعكاطؼ ،كتصدر عنو في ثقة بو كاحتػراـ لقداستو.
الفف ،نتيجة التفاقيا في اليدؼ
أف الصمة كثيقة بيف الديف ك ٌ
كمما سبؽ يتضح لنا ٌ
كتقاربيا في الكسيمة(ِّ).
كقد كاف عمماء المسمميف كمف ٌكركىـ قد أقامكا بناء جبا ارن ،كاستطاعكا أف يغ ٌذكا بركافده

تيارات الفكر األكربي النامي ،كأثٌركا في الفكر الغربي ٌأيما تأثير ،كلكف ال يمكف إنكار حقيقة
كحدكا مف حرية الفكر ،كحينما
أف بعض الجامديف مف رجاؿ الديف كالحكاـ قد نكمكا باألحرار ٌ
ٌ
صحت شعكب المسمميف مف سباتيا العميؽ كأخذت تنقؿ مف الغرب العمكـ كالفنكف ،قمٌد

بعض أدباء المسمميف الغربييف ،حيث ساركا عمى خطى كتٌاب أكركبا في تجاىميـ لمعامؿ
ي
و
و
الفف في كاد آخر ،فأخذكا
الفف ،فجعمكا الديف في كاد ك ٌ
الديني ،حيث أقامكا سدكدان بيف الديف ك ٌ
المشرفة ،إما
المثؿ النيرة
ٌ
يسمٌطكف األضكاء عمى النماذج السيئة المنحرفة فقط ،كيتجاىمكف ي
عف جيؿ أك جريان كراء المفاىيـ األكربية التي أعمنت الحرب عمى الكنيسة كرجاليا(ّّ).
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مفتعؿ صنعتٍو
خصاـ
الفف في الحقيقة
كمما سبؽ
ه
أف الخصاـ بيف الديف ك ٌ
اتضح ٌ
ٌ
ه
الفف النبيؿ
ظركؼ تاريخية قاسية ،ك
ه
أخطاء فردية كجماعية ،كال ٌ
تمت إلى الديف الصحيح ك ٌ
ه

الراقي بصمة.

كلكف ما يرثى لو ىك أف "الكقفة التي كقفيا بعض فقياء المسمميف في أكائؿ القرف

العشركف تجاه كسائؿ اإلعالـ الحديثة مف ىدـ كتحطيـ أك مقاطعة كاعراض جعمت كثي ارن مف

بأف ىذه األدكات
الشباب ال يقبؿ عمى تعمٌـ أصكليا كطرؽ تطكيرىا .كقد آف األكاف أف نقتنع ٌ
ييمو مف يتب ٌناه"(ّْ).
محايدة تنقؿ الفكر كما يممى عمييا كال ٌ
المطمب الثاني :قضايا ف ٌنية مف منظكر إسالمي

أف
أف الديف كالفف يمتقياف
التقاء كامالن ،كالصمة بينيما كثيقة ،كالعالقة متينة ،أال ٌ
كمع ٌ
ن
و
مد إصبع االتياـ إلى الديف بأنو ال يستطع أف
ىناؾ
إشكاالت تحكـ حكؿ ىذه العالقة ،حيث يي ٌ
كيحرميا،
يقدـ فنان رفيعان مكتمؿ األركاف ،بحجة أ ٌنو يرفض عناصر أساسية في العمؿ الفني
ٌ
ٌ
أف ف ٌنو
كالجنس كالغناء مثالن ،ككما ٌ
بأف مجاالتو الفنية ضيقة ،ك ٌ
يسدد إليو سياـ االتياـ ٌ

مقيد ،األمر الٌذم يفقده جمالو الفني ،كيجعؿ
مقيد بمكضكعات معينة ،كأنو ٌ
فف ممتزـ ٌ
إف ذلؾ سينعكس بصكرة ممحكظة عمى صناعة اإلنتاج الفني
بضاعتو مزجاة ،حيث ٌ
اإلسالمي ،كيؤثر عمى نكعية الصياغة الفنية كالقكالب التي تصاغ فييا ،كيحكؿ دكف

اإلبداع كالتأثير كجذب الجماىير ،كال يرتقي بالفف اإلسالمي لمستكيات المنافسة.

يتكضح
كسنحاكؿ في ىذا المطمب تحميؿ بعض تمؾ القضايا مف منظكر إسالمي ،حتى
ٌ

أف ىذه اإلشكاالت التي
كليعمـ ٌ
أف األرضية مناسبة لتقديـ ٌ
ٌ
فف إسالمي رفيع كجميؿ كىادؼ ،ي
الفف اإلسالمي ليست في محميا.
تثار حكؿ ٌ
أكالن :الغناء:

يركح عف قمبو ،كيسمٌي نفسو ،كيزيؿ تعبو ،بألكاف التػركيح
إف مف ٌ
ٌ
حؽ اإلنساف أف ٌ
السمعي مف خالؿ االستماع إلى تالكة قرآنية ،أك شعر راؽ ،أك نشيد ممتع ،أك غناء
نظيؼ ،فاإلنساف ال يستطيع أف يستغني عف ىذا الفف الٌذم يخاطب مشاعره كحسو

كيدخؿ السركر إلى نفسو ،خصكصان في ىذا العصر الٌذم كثرت فيو اليمكـ
اإليقاعي ،ي
كتعقدت الحياة(ّٓ).
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يحرؾ النفكس كال يبعثيا
فال مانع شرعان -عمى الراجح مف األقكاؿ -مف الغناء الٌذم ال ٌ
يحرؾ الساكف كيبعث الكامف إذا كاف في شعر يشبب
عمى اليكل كالغزؿ كالمجكف ،الٌذم ٌ

محاسنيف كذكر الخمكر كالمحرمات(ّٔ).
فيو بذكر النساء ككصؼ
ٌ
استدؿ عمى ذلؾ بجممة أدلة ،نكتفي منيا بما يمي:
كقد ٌ

كيحرـ عمييـ الخبائث((األعراؼ .)ُٕٓ :ككجو
الطيبات
ُ .قكلو تعالى( :كيح ٌؿ ليـ
ٌ
ٌ
طيب ،كىك المستم ٌذ كالطاىر كالحالؿ،
االستدالؿ في اآليةٌ :
إف (الطيبات) يشمؿ ك ٌؿ ٌ
أف الغناء مستمذٌ ،أل ٌنو كالـ حسف مكزكف ،كالنفس تستم ٌذ بالمكزكف كالمتناسب
كالش ٌؾ ٌ
(ّٕ).

ِ .قكلو تعالى( :اعممكا إ ٌنما الحياة الدينا لعب كليك كزينة كتفاخر بينكـ كتكاثر في
األمكاؿ كاألكالد) (الحديد .)َِ :كجو االستدالؿ :أ ٌنو لك حكمنا بتحريـ الميك لككنو

ليك ،كالميك عاـ يدخؿ فيو أفراد كثيرة ،كمف
محرمان أل ٌنو ه
ليكان لكاف جميع ما في الدنيا ٌ
أفراده الغناء(ّٖ).

ّ .عف جابر قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كسمـ) لعائشة( :أىديتـ الجارية إلى
فحيكنا
بيتيا)؟ قالت :نعـ ،قاؿ( :فيؿ بعثتـ معيـ مف يغ ٌنييـ يقكؿ :أتيناكـ أتيناكـ ٌ

فإف األنصار قكـ فييـ غزؿ) (ّٗ).
نحييكـٌ ،
ٌ
فف الغناء النظيؼ كاليادؼ مقبكؿ شرعان.
كمما سبؽ يتٌضح أف ٌ

الفف اإلسالمي كالجنس:
ثانيانٌ :
أف الفف المكشكؼ لو دكر كبير في إفساد األخالؽ كانحرافات المكاطف ،كبذلؾ
ال ش ٌؾ ٌ

بأف
بأم حاؿ مف األحكاؿ ،كلكف ينبغي أف ييعمـ ٌ
تخرج عف دائرة الفف ،كال يمكف اعتباره فنان ٌ
الحب ،كال يقتؿ غريزة الجنس ،كا ٌنما ينظـ ىذه الغريزة كييذبيا ،كينظفيا
اإلسالـ ال يحارب
ٌ

دكف كبت ،كالضبط ليس كبتان.

ىكذا تعامؿ اإلسالـ مع الجنس" ،ال كبت ،كال استنكار ،ال قذارة ،بؿ تمتع كامؿ بك ٌؿ ما
في الفطرة مف جكانب المتاع ،متاع الجنس القريب ،مضافان إليو ألكانان في المتعة ال يعرفيا
كيقدرىا اإلنساف"(َْ).
الحيكافٌ ،
يرؼ
فالجنس في نظر اإلسالـ حقيقة ميمة كأصمية ،فاإلسالـ ال ينكر الجنس ،كما ٌ
ألف منيجو الٌذم يسير عميو في معالجة النفس ىك االعتػراؼ
حكلو مف مشاعر كأفكارٌ ،
بالطاقات البشرية كميا ،نظيفة كفي معرض النكر ،ال مستقذر كال مختمسة في الظالـ(ُْ).

14

المجػمد ٖ:

مجمة جػامعػة كرككؾ  /لمدراسػات اإلنسانية

العددِ:

لسنة َُِّ

يتحدث عف المشاعر التي تػربط بيف الجنسيف ،كلكف في
فالفف اإلسالمي بمقدكره أف
ٌ
صكر لنا
قص عمينا قصة يكسؼ الصديؽ مع امرأة العزيزٌ ،
حدكد نظيفة ،فالقرآف الكريـ قد ٌ

صكرت
فييا الضعؼ البشرم بك ٌؿ مالبساتو ،كانحرافات النفس البشرية كميميا الشر ،كقد ٌ

صكرت جكانب القكة المشرفة كالعفة كالطيارة،
القصة مكاطف الضعؼ في البشر ،كما ٌ
كصكرت الصراع الدائر في األعماؽ بيف قكل الخير كقكل الشر ،بيف الفضيمة كالرذيمة (ِْ).
ٌ

ألف
فاإلسالـ
ٌ
يتحدث –كما رأينا -عف مجاالت الجنس اليابط المنحرفة عف السبيؿٌ ،
الكاقعية تقتضي عرض جميع المشاىد مف باطف النفس ككاقع الحياة ،كلكف ال تجد طعـ

يتحدث عف ىبكط الجنس ،ال تجد فييا ذلؾ العرض الٌذم
الجنس في ىذه القصة التي
ٌ
ييدؼ الى إثارة التمذذ بالجنس كاإلعجاب بمحظة اليبكط كالمتعة بالمشاعر المنحرفة ،بؿ

تحس -مع جماؿ العرض كدقتو كأمانتو كصراحتو -بالنفكر مف تمؾ الفطرة المنحرفة
ٌ
التقزز مف ذلؾ اليبكط .ذلؾ طريؽ التعبير عف مشاعر الجنس المنحرفة حيف يراد التعبير
ك ٌ
عنيا بطريقة اإلسالـ :أمانة في الكصؼ ،بال إثارة جنسية كال تمذذ كال إفساد(ّْ).

يغض مف شأنيا ،كا ٌنما يضع ىذه الغرائز
فالتفكير اإلسالمي ال يحارب الغرائز كال
ٌ
مكضعيا السميـ ،كييذٌبيا كيتسامى بيا ،ليبرز الطاقات الفكرية كالفنية ،كيبعث الغيرة
العقدة كالكبت.
الدينية كالكطنية ،كيج ٌنب النفكس مف الكقكع في حضيض ي
الفف اإلسالمي:
ثالثان :مجاالت ٌ

الفف اإلسالمي في الحديث عف حقائؽ العقيدة مبمكرة في صكرة فمسفية ،أك
ال ينحصر ٌ
في الحديث عف مجمكعة مف الحكـ كالمكاعظ كاإلرشادات ،كا ٌنما ىك شيء أشمؿ مف ذلؾ

التصكر اإلسالمي ليذا الكجكد.
التصكر الجميؿ عف حقائؽ الكجكد ،مف زاكية
كأكسع ،إ ٌنو
ٌ
ٌ
الفف اإلسالمي عف اإلسالـ :حقائقو ،كعقائده،
فميس مف الضركرم أف ينحصر حديث ٌ

يتحدث عف ىذه المكضكعات ،فإ ٌنو يجكز أف
كشخصياتو ،كأحداثو .كلكنو كما يجكز لو أف ٌ
بحس إسالمي ،فقد
يتناكؿ الكجكد كمو ،ككؿ ما يجرم فيو مف زاكية إسالمية كيستشعرىا
ٌ
يتحدث الفناف عف الميمة المقمرة ،أك عف الجبؿ الشامخ األشـ ،أك عف البرعـ النابض الٌذم
ٌ
يتحدث عف طفمة شريدة ،أك عف مكاجع البشرية ،أك عف
ينبثؽ مف ضمير الحياة ،كقد
ٌ

يتحدث عف ك ٌؿ ذلؾ فيككف فنو
يتحدث عف بطؿ أسطكرم ،قد ٌ
صراع الناس في األرض ،كقد ٌ
التصكر .كقد
كعبر عنو بركح ذلؾ
حسو
بتصكر اإلسالـ الصحيح ٌ
ٌ
ٌ
إسالميان إذا تمقاه في ٌ

يتحدث عف الرسكؿ  أك عف غزكة مف غزكاتو ،أك عف حقيقة مف حقائؽ العقيدة ،كال
ٌ
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التصكر
تحدث عنو بغير ىذه الركح ،كدكف إدراؾ لحقيقة
يككف فنو إسالميان إذا
ٌ
ٌ
اإلسالمي(ْْ).
الفف اإلسالمي:
رابعان :االلتزاـ في ٌ
إف أم نشاط إنساني يجب أف يقصد بو إسعاد اإلنساف ،كالفف كمكف مف ألكاف ىذا
ٌ

النشاط يجب أف يمتزـ نفس الخطة ،كأف يمعب دكره الخطير مف أجؿ إسعاد الفرد كالمجمكع،

كلكف مفيكـ السعادة قد يككف متسقان مستقيمان ،كقد يبدك منحرفان عقيمان يقتصر عمى جانب
كاحد مف جكانب الحياة ،كأف يككف اليدؼ تككيف ثركة طائمة بغض النظر عف الكسيمة التي

تؤدم إلى تحقيؽ ىذا اليدؼ ،كقد تككف الغاية إشباع الغرائز عف أم طريؽ ،كىكذا دكف

النظر إلى نظافة الكسيمة أك الغاية (ْٓ).
كالديف اإلسالمي لـ ً
يأت إالٌ إلسعاد البشرية كخمؽ مجتمع منظـ خاؿو مف األحقاد،

فإف اإلسالـ يربط سعادة اإلنساف الدنيكية
برمء مف ىكس األنانية كقانكف الغابة ،كلذلؾ ٌ
لكؿ لكف مف األلكاف صفات
بسعادتو األخركية ،كيقرف متعة الركح بمتعة الجسد ،كيضع ٌ
كسمات بارزة ككاضحة .فاإلسالـ ال يفرض عمى الفرد أف يغرؽ في التقشؼ ،أك يعيش في

أعماؽ صكمعة سكداء صامتو ،أك يزىد ك ٌؿ الزىد في بمكغ قمـ النجاح ،كتحقيؽ أقصى ما
يستطيع مف الكجية المادية كالصحية كالغريزية ،كلـ يشتػرط سكل نظافة الكسيمة كشرؼ

الغاية (ْٔ).

تعسفية متجبرة ،كلكنيا صمامات و
أمف لدرء أخطار
ٌ
إف تمؾ االشتػراطات ليست قيكدان ٌ
كتقكض دعائـ أمنو كسالمو.
األطماع كالجشع التي ٌ
تيدد أسس المجتمعٌ ،
كبيذا الفيـ المعقكؿ يظير لنا االلتزاـ ككأ ٌنو ليس نقيضان لمحرية كعدكان ليا ،كا ٌنما ىك

شيء منظـ ليا ،كصماـ أمف يحرس انحرافاتيا ،كيبرز ليا معالـ الطريؽ ،كيقكدىا إلى
مشارؼ السعادة الحقيقية.

الفف الحديث لكف مف الرفض لممجتمع ،كشكؿ مف أشكاؿ العنؼ ضده،
إف أكثرية ٌ
ٌ
حيث إنو يسعى إلى تخدير الناس ،كليس إلى إثارة كعييـ كيقظتيـ ،فأغمب األفالـ

ككؿ
كالمسرحيات كالقصص قد سمب عنيا ك ٌؿ استمياـ حكؿ معنى الحياة كك ٌؿ شخصية ٌ
عمؽ ،بؿ كك ٌؿ مكضكع (ْٕ).

ممتزـ ىادؼ ،يعكد بالخير كالمنفعة عمى األفراد
فف
أما الفف الٌذم ينشده
اإلسالـ فيك ٌ
ه
ي
كالمجتمعات.
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الفف اإلسالمي ،كخصائصو ،كمصادره
المبحث الثالث مفيكـ ٌ
الفف اإلسالمي
المطمب األكؿ :مفيكـ ٌ

الفف ،حيث إ ٌنيما
بينا في أكراؽ البحث السابقة أف العالقة كثيقة بيف الديف ك ٌ
بعد أف ٌ
الفف كاشراقاتو
أف الديف فتح صدره النفعاالت ٌ
المقكمات كالغاية ،كذكرنا ٌ
يتفقاف في المادة ك ٌ
ككف الديف فكرة كاضحة المعالـ عف الحياة كأساليبيا،
الركحية كانطالقاتو البعيدة ،بعد أف ٌ

فأصبح مالئمان لئف يككف المكرد الٌذم تػرتشؼ منو العقك يؿ كالعكاطؼ ،كتصدر عنو في ثقة
بو كتقدير لو.
"الفف الٌذم
الفف اإلسالمي ،بأ ٌنو:
ٌ
الفف ،يعٌرؼ ٌ
انطالقان مف ىذا الفيـ الصحيح لمديف ك ٌ
التصكر اإلسالمي ليذا الكجكد ،كىك التعبير الجميؿ عف
يرسـ صكرة الكجكد مف زاكية
ٌ
تصكر اإلسالـ لمككف كالحياة كاإلنساف ،كىك الفف الٌذم
الككف كالحياة كاإلنساف مف خالؿ ٌ
يييئ المقاء الكامؿ بيف الجماؿ كالحؽ(ْٖ).
كما يعٌرؼ بأ ٌنو
الخاصة ،ليؤدم ىدفان

كالحياة"(ْٗ).

تصكر اإلسالـ لمكجكد ،كذلؾ ضمف قكاعد اإلسالـ
"التعبير عف
ٌ
تصكر اإلسالـ لمككف كاإلنساف
شرعيان ،كيثير انفعاالن معينان يتفؽ مع ٌ

كؿ
الفف اإلسالمي ٌّ
فف ىادؼ ممتزـ يتٌسـ بسمات إنسانية عالية شاممة يخاطب ٌ
ك ٌ
كيمجد الفضائؿ البشرية كينفٌر مف الرذائؿ ،كيعمؿ مف أجؿ خمؽ مجتمع منظـ
البشر،
ٌ

فف المرضى أك المتشائميف أك المنحرفيف ،أك الياربيف مف الكاقع
صالح ،كليس ىك ٌ
بالتصكرات
المتحرريف مف ك ٌؿ قيد أك مبدأ ،بؿ ىك ممتزـ
المحمٌقيف في عالـ الخياؿ ،أك
ٌ
ٌ
اإلسالمية ،كبالنكر اإلليي الٌذم يكشؼ الطريؽ الصحيح أماـ الناس ،كيقكدىـ إلى الحؽ

كالخير كالجماؿ.

الفف اإلسالمي
المطمب الثاني :خصائص ٌ
الفف اإلسالمي بخصائص تجعمو يختمؼ عف غيره مف أنكاع المدارس الفنية،
يتميز ٌ
ٌ

أىـ ىذه الخصائص ىي ما يأتي:
ك ٌ
تصكره كمنيجو ذم القكاعد العامة
إف ٌ
فف ذاتيٌ :
ُ .إ ٌنو ٌ
الفف اإلسالمي ذاتي نابع مف ٌ
كؿ أمر،
كؿ شيء ،كنظٌـ ٌ
حدد اإلسالـ ٌ
كالخطكط العريضة التي تقبؿ المركنة كالعطاء .فقد ٌ
سكاء في ذلؾ ما اتصؿ بالمادة ،أك ما اتصؿ باألخالؽ ،أك ما اتصؿ بالغيب كما كراء
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كؿ
يعـ ٌ
الطبيعة ،فاإلصالح الٌذم يبغيو اإلسالـ يشمؿ ك ٌؿ ميداف ،كالتنظيـ الٌذم ينشده ٌ
مجاؿ ،فقد كضع اإلسالـ القكاعد لك ٌؿ أمر ،ككضع األمكر في نصابيا ،سكاء منيا ما تعمٌؽ
بالشخص في خاصية نفسو ،أك في صمتو بأسرتو ،أك في صمتو بالمجتمع الٌذم يعيش فيو،

أك العالـ اٌلذم يحيط بو ،ذلؾ ىك اإلسالـ(َٓ) .فميس مف الغريب –كاألمر كذلؾ -أف يككف

تصكره لمككف كالحياة كاإلنساف.
لإلسالـ منيج ذاتي ٌ
لمفف ،نابع مف ٌ
فيجب أف تككف األنشطة المعرفية اإلنسانية متمبسة بمطالب العقيدة كمقاصد الشريعة
التي انبثقت عنيا ،أل ٌنيا لك لـ تكف كذلؾ فمف تزيدنا إال ضياعان ،كتضاؤالن ،كتبعية

كانحسا ارن(ُٓ).

الفف السكم ىك الٌذم يجمع
ألف ٌ
الفف اإلسالمي قد جمع بيف الذاتية كالمكضكعيةٌ ،
ك ٌ
إف الفناف قد يأخذ
بيف عالمو الخاص -عالـ الذات -كالعالـ الخارجي بأحداثو كمكضكعاتوٌ ،

تاـ ،بؿ يضفي عميو مف ذاتو كشفافيتو
أم مكضكع -لكنو ال ٌ
مكضكعانٌ -
يقدمو في حياد ٌ
محرضان ،فالفناف الحقيقي ىك الٌذم ينظر دائمان إلى
كانفعاالتو ،يجعمو فنان مؤث ارن مثي ارن ممتعان ٌ
عالمو بالمقارنة مع مثمو العميا كقيمو كمبادئو(ِٓ).

كاإلسالـ ديف إنساني شامؿ ال يعرؼ حدكد الزماف كالمكاف كاف تالئـ معيما ،كتمشى

المتجدد األشكاؿ الثابت الجكىر ،كتبعان لذلؾ تككف اإلسالمية مف
المتطكر
مع منطقيما
ٌ
ٌ
الكجية الفنية أرحب مف المذاىب كأسمى مف القيكد(ّٓ).

فالفف اإلسالمي يستق ٌؿ كيتميز عف ك ٌؿ الفنكف ،سكاء
كمتميز(ْٓ):
فف مستق ٌؿ
ٌ
ِ .إ ٌنو ٌ
ٌ
متحرر مف القيكد الكثنية
األىـ :أ ٌنو
غناء أك تمثيالن ،كاألمر
أكاف ىذا الفف شع ارن أك قصة أك
ن
ٌ
ٌ

التي أحاطت بالفنكف ،خاصة في القركف القديمة كالكسطى عند الفراعنة كاليكناف كأكربا

(ٓٓ)
متمي ازن عف غيره .بينما بقية الفنكف تتداخؿ كمية ،كقد تتالشى أفكارىا
الكنسية  ،كسيبقى ٌ
كخصائصيا في مرحمة مف التاريخ(ٔٓ).

متميز باستقالليتو ،كرفضو الييمنة ،فيك ذاتي االنطالؽ ،يرفض أم
فالفف اإلسالمي
ٌ
ٌ
يركج لكاتب خبيث،
شكؿ مف أشكاؿ التبعية ،كىك عالمي
ٌ
التكجو كدعكتو عالمية ،فيك ال ٌ

كال لكتاب مسمكـ ،كال لفكرة غريبة ،إ ٌنو يرفض ك ٌؿ ما يتعارض مع مبادئ اإلسالـ
كمقاصده(ٕٓ).
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كيعبر عف الكاقع كما ىك كاقع ،فيقرف بيف
اقعي:
ٌ
ّ .إ ٌنو ٌ
فالفف اإلسالمي يخاطب ٌ
فف ك ٌ
المادة كالركح في تعبيره ،كيمحظ اآلخرة كالدنيا في فمسفتو ،كيبتعد عف التحميؽ في الخياؿ

الخادع كالكىميات الزائفة(ٖٓ).

إف بعض المدارس الفنية كالركمانسية مثالن استغرقت في استبطاناتيا ،كتشبثت
ٌ
بانطكائيتيا ،كآكت إلى صكمعة منعزلة تجتػر فييا آالميا ،كتذرؼ دمكعيا ،حتى أحالت

عالميا كأحالميا كمشاعرىا إلى آالـ كدمكع ،كىناؾ مدارس أخرل كالكاقعية كاالشتػراكية

تمسؾ بأىداب التفاؤؿ التاـ ،محاكلة أف تعطي
تتجاىؿ رنات اليأس كأعباء األمـ الثقيمة ،كت ٌ
لمحياة صكرة –كلك زائفة -نابضة بالخير كالثقة كانتصار اإلنساف عمى كؿ القكل التي
شؾ شعكر
تطرؼ ،ىناؾ تفريط ،كفي الثانية :إفراط ،فاأللـ بال ٌ
تعتػرضو .كفي كمتا الحاليف ٌ
و
تناس لفطرة أزلية كصفة الصقة
إنساني عميؽ ،مرتبط بضمير البشر كأحاسيسيـ ،كتناسيو

بالنفس ،كالفف اإلسالمي مطالب بتصكير أعماقو كتنكعاتو كظركؼ انبعاثو تصكي ارن يرتبط

أف الحياة ليست
بمعاني المعاناة كالتطيير كالثكرة عمى أسباب العذاب كالمعاناة .كما ٌ
ابتسامة عريضة دائمة كما تتكىـ الكاقعية كاالشتػراكية ،كلكنيا مزيج مف األـ كالراحة ،خميط
بكؿ ما تحممو
فالفف اإلسالمي ٌّ
مف التػرح كالفرح ،جمع بيف االبتسامات كالدمكع.
اقعي ٌ
فف ك ٌّ
ٌ
ىذه الكممة مف معنى.
كلمفف اإلسالمي خصائص أخرل ستظير عند الحديث عف منيجو في المبحث الرابع.
ٌ
اإلسالمي
الفف
المطمب الثالث :مصادر ٌ
ٌ
الفف اإلسالمي ف ٌنو في محتكاه
يستمد منيا ُّ
يقصد بالمصادر ىنا الينابيع كاألصكؿ التي
ٌ
أف مصدره اإلسالـ
كأىدافو ككظائفو كمنيجو ،كما دمنا نقكؿ
(الفف اإلسالمي) ،فمعنى ذلؾ ٌ
ٌ

المبينة لمقاصده كالمفصمة
الٌذم دستكره القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشارحة لمقرآف الكريـ
ٌ
ألىدافو.
أكالن :القرآف الكريـ:

يتضمنو مف أحكاـ كتعاليـ
لمفف اإلسالمي ،كذلؾ بما
ٌ
يعد القرآف الكريـ المصدر األكؿ ٌ
ٌ
ً
كآداب كأخالؽ كحكـ كقصص كأمثاؿ ،كالقرآف الكريـ باعتباره المصدر األكؿ مف مصادر
رب العالميف،
التشريع يجعؿ رسالة ٌ
الفف اإلسالمي تتسـ بالثبات ،حيث إف مصدرىا اهلل ٌ
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بخالؼ رسالة الفنكف األخرل .كليذا يجب أف تؤدم الرسالة الفنية المستكحاة مف القرآف

الكريـ عمى أعمى درجات الصدؽ كالحذر كاليقظة التامة(ٗٓ).

ألف يرجع إلى القرآف الكريـ ،فيك الذخيرة المكحية ليذا
كالفف اإلسالمي بحاجة ماسة ٌ
الفف ،كما ىك الذخيرة المكحية لمحياة ،لذلؾ ينبغي اإلفادة مف ىذا الرصيد الضخـ ،كاقامة

فف إنساني سامؽ رفيع عمى أساس مف التصكر اإلسالمي لمككف كالحياة كاإلنساف.
ٌ
المتخيمة عف
المحسة
"يعبر بالصكرة
ٌ
كمف يدقؽ النظر في القرآف الكريـ يجد أنو ٌ
ٌ

المعنى الذىني ،كالحالة النفسية ،كعف الحادث المحسكس ،كالمشيد المنظكر ،كعف

ثـ يرتقي بالصكرة التي يرسميا ،فيمنحيا الحياة
النمكذج اإلنساني ،كالطبيعة البشريةٌ ،
الشاخصة ،أك الحركة المتجددة ،فإذا المعنى الذىني ىيئة أك حركة ،كاذا الحالة النفسية

مجسمة مرئية،
حي ،كاذا الطبيعة البشرية
ٌ
لكحة أك مشيد ،كاذ النمكذج اإلنساني شاخص ٌ
فيردىا شاخصة حاضرة ،فييا الحياة ،كفييا
فأما الحكادث كالمشاىد كالقصص كالمناظرٌ ،
الحركة ،فإذا أضاؼ إلييا الحكار ،فقد استكت ليا ك ٌؿ عناصر التخييؿ ،فما يكادي يبدأ

العرض حتي يحيؿ المستمعيف نظارة ،كحتى ينقميـ نقالن إلى مسرح الحكادث األكؿ ،الٌذم

كالـ
كقعت فيو أك ستقع ،كحتى تتكالى المناظر ،كتتجدد الحركات ،كينسى المستمع أف ىذا ه
كحادث يقع ،فيذه شخكص تػركح عمى
منظر يعرض،
يتمى ،كمث هؿ يضرب ،كيتخيؿ أنو
ه
ه
المسرح كتغدك ،كىذه سمات االنفعاؿ بشتٌى الكجدانات ،المنبعثة مف المكقؼ ،المتساكقة مع
فتنـ عف األحاسيس المضرة ،إ ٌنيا الحياة ىنا،
الحكادث ،كىذه كممات ٌ
تتحرؾ بيا األلسنةٌ ،
كليست حكاية الحياة"(َٔ).

فف
معيف
فالقصص كاألمثاؿ القرآنية كأساليب العرض الفني في القرآف
خصب لتكليد ٌ
ه
ه
إسالمي رفيع.

فالقصة كسيمة مف كسائؿ القرآف الكريـ لتثبيت العقيدة في النفكس ،كىي مسكقة

الحرة فتيدؼ إلى غرض
لممكعظة كالتػربية كالتكجيو ،فالغرض منيا ديني ،أما القصة ٌ
الفنية ٌ
مجرد كالغرض التاريخي ،أك غرض إنساني عاـ ،كبيذا تفتػرؽ عف القصة القرآنية في
فني ٌ
اليدؼ(ُٔ).

كالقرآف الكريـ كتاب دعكة دينية ،كالقصة إحدل كسائمو إلبالغ الدعكة إلى الناس ،مف

أجؿ ذلؾ خضعت القصة القرآنية في مكضكعيا ،كأسمكبيا ،كطريقة عرضيا ،كحكادثيا ليذا
الغرض الديني ،كىي عمى الرغـ مف ذلؾ تشتػرؾ مع القصة الفنية في نكاحي ،مف :الجماؿ
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الفني المتعمؽ بالتعبير ،كالتصكير ،كعرض المشاىد ،كالتأثير الكجداني ،فمغة الجماؿ الفنية

الفف الجميؿ األصيؿ معب ارن عف العقيدة،
تخاطب حاسة الكجداف الدينية ،كحيف يت ٌ
حدث ٌ
فسرعاف ما تتذكؽ النفس ىذا الجماؿ ،كبالتالي تككف مييأة بعد ذلؾ لتمقي التأثير

الديني(ِٔ).

فالقصة القرآنية تعرض بالقدر اٌلذم يتفؽ مع الغرض الديني منيا ،فمرة تعرض القصة

مف أكليا ...كمرة مف نيايتيا ،كتارة تعرضيا كاممة ،كتارة يعرض بعض حمقاتيا .كمف

طي بعض األحداث كالتػركيز عمى مكاطف العبر ،كذلؾ بإبراز بعض
الخصائص الفنية ٌ
ثـ يطكل ما بينيما مف الركابط البدييية ،مثؿ قصة نكح التي كردت في سكرة
المشاىدٌ ،

ىكد(( :كأكحي إلى نكح إ ٌنو لف يؤمنؾ مف قكمؾ إال مف قد آمف فال تبتئس بما كانكا
يفعمكف .كاصنع الفمؾ بأعيننا ككحينا كال تخاطبني في الذيف ظممكا إنيـ مغرقكف .كيصنع

مر عميو مأل مف قكمو سخركا منو( ))..ىكد.)ّٖ-ّٔ :
الفمؾ ككمٌما ٌ
عدة مشاىد :مشيد يمثؿ األمر اإلليي إلى نكح بشأف قكمو،
ىذه اآليات تصكر ٌ
كمشيد فيو أمر إليي بأف ينصرؼ إلى إنشاء سفينة لينجك بيا مع القمٌة المؤمنة مف قكمو،

كيسدؿ الستار عمى ىذا المشيد ليبرز مف كرائو مشيد آخر تػرل فيو نكحان كىك منيمؾ في

صنع السفينة ،كبيف المشيديف أحداث طكتيا القصة ،كىي :عزـ نكح عمى القياـ بيذا

يستقؿ الفكر
األمر ،كاستحضار المكاد كالكسائؿ الالزمة لمصناعة ،لكنيا أحداث جزئية
ٌ
باستحضارىا ،كقد تفسد القصة إذا ما ذكرت فييا(ّٔ).
كمع كجكد ىذا الذخر الفني الضخـ في القرآف الكريـ ،ينبغي أف يتكجو المسممكف إلى

القرآف الكريـ يستمدكف منو كحييـ الفني.

ككما تبرز الصكرة الفنية لمعياف في القصة ،فإنيا تبرز كذلؾ في المثؿ القرآني .يقكؿ

الزمخشرم" :كلضرب العرب األمثاؿ ،كاستحضار العمماء المثؿ كالنظائر شأف ليس بالخفي

خبيات في المعاني ،كرفع األستار عف الحقائؽ ،حتى تػريؾ المتخيؿ في صكره
في إبراز ٌ
األلد،
المحقؽ ،كالمتكىـ في معرض المتيقف ،كالغائب كأ ٌنو مشاىد ،كفيو تبكيت الخصـ
ٌ

األبي ،كألمر ما أكثر اهلل في كتابو المبيف ،كفي سائر كتبو أمثالو،
كقمع لسكرة الجامح
ٌ
كفشت في كالـ الرسكؿ ككالـ األنبياء كالحكماء ،قاؿ تعالى(( :كتمؾ األمثاؿ نضربيا
لمناس كما يعقميا إال العالمكف))( .العنكبكت .)ّْ :كمف سكر اإلنجيؿ سكرة األمثاؿ"(ْٔ).
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"أف المعاني الكمية تعرض لمذىف مجممة مبيمة،
كتكمف أىمية ضرب األمثاؿ في ٌ
يفصؿ إجماليا ،كيكضح
سرىا ،كالمثؿ ىك الٌذم ٌ
فيصعب أف يحيط بيا كينفذ منيا فيستخرج ٌ
إبياميا ،فيك ميزاف البالغة كقسطاسيا ،كمشكاة اليداية كنبراسيا"(ٓٔ).

يؤدم كظائؼ عدة :فنية كنفسية كدينية (ٔٔ).
كالمثؿ القرآني ٌ
فإف أحسف استخداـ (القصص القرآنية) (كاألمثاؿ القرآنية) في اإلنتاج الفني في

كسائؿ اإلعالـ ،بغير خركج عف القكاعد المحكمة" ،فإ ٌنو ييشغؿ الناس بالحؽ بدالن عف
شغميـ بالباطؿ ،كيؤدم القصص القرآني كالمثؿ القرآني دك ارن ىامان في التػربية كفي التكجيو،

بؿ كفي التشريع" (ٕٔ).

ثانيان :السنة كالسيرة النبكية:

الفف اإلسالمي
تعد السنة كالسيرة النبكية الشريفة مف الينابيع التي
ٌ
ٌ
يستمد منيا ٌ
كبث االلتزاـ مف خالؿ كسائؿ األعالـ،
رسالتو ،كينبغي االلتزاـ باألحكاـ التي أشارت إليياٌ ،

كرفع الناس إلى المثؿ األعمى ،كاإلفادة مف القصص كاألمثاؿ الكاردة بالسنة الشريفة .فإذا

رجعنا إلى رجعنا إلى سيرة الرسكؿ  كسير تمؾ النماذج اإلسالمية مف الصحابة كالتابعيف

نجد فييا المكرد الخصب الثرم الٌذم يمكف أف تعرضو كسائؿ اإلعالـ في حدكد المشركع،

بعيدان عف التػرخص كالتبذؿ كاإلسفاؼ كالمخالفة الشرعية (ٖٔ).
ثالثان :التجارب كاإلنتاج البشرم:

عمف سبقكنا باإليماف،
يقصد بالتجارب تمؾ الكتابات كالممارسات العممية التي صدرت ٌ
كالتي نعرضيا مثالن كقدكة كعظة كعبرة ،كتيمتزـ فييا القكاعد الشرعية .أما اإلنتاج البشرم

تحده إالٌ
مما يمكف أف يقدـ في المجاؿ اإلعالمي ،كىذا اإلنتاج ال ٌ
"فيشمؿ كؿ ماعدا ذلؾ ٌ
الضكابط العامة ،كيقصد بيا الضكابط الشرعية كالخمقية بحيث ال يعرض ما ينافي الشرع أك
يخدش األخالؽ" (ٗٔ).

كالفف اإلسالمي يكسع رقعة الحياة بكصؿ ما بيف السماء كاألرض ،كالدنيا كاآلخرة ،كما

بيف اإلنساف كالكائنات األخرل ،كما بيف اإلنساف الفرد كالجماعة ،كما بيف اإلنساف الفرد
كاإلنسانية التي تعمر ىذا الكككب منذ حقب مكغمة في التاريخ ،كما تزاؿ تتطمع إلى مستقبؿ

التعدد كاالمتالء تصبح المكحة الفنية أجمؿ كأكمؿ كأمتع ،كتصبح
بعيد ،كبيذا الشمكؿ ك ٌ
أزخر بالحياة كالحركة مف كؿ لكحة تعرض جانبان كاحدان مف الجكانب ،كتيمؿ بقية عناصر

الحركة كالحياة (َٕ).
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يصب فيو فكره
فالفناف المسمـ يختار الشكؿ الٌذم يركؽ لو ،يختار الكعاء الٌذم
ٌ
ككجدانو كمشاعره ،كيختار اإلطار الٌذم يتكائـ مع نتاج ريشو المبدعة ،كال نتػرقب منو

سكل صدل عممو الفف في النفس ،إلى أية جية دفعيا كأية مشاعر أثارىا ،فنحف حينما

نتحدث عف مضامينو الفكرية كاتجاىاتو الفمسفية.
الفف اإلسالمي إ ٌنما ٌ
نتحدث عف ٌ
جدان صرفان ،كا ٌنما ىي
ألف الحياة ليست ىزالن صرفان ،كال ٌ
الفف الساخرٌ ،
فمثالن ال مانع مف ٌ

حؽ ك ٌؿ إنساف أف يرتكم بيما ،فقد كاف رسكؿ
مزيج بيف ىذا كذاؾ ،كالتسمية كالمزاح مف ٌ
اهلل (صمى اهلل عميو كسمـ) يمزح كال يقكؿ إال حقان ،فعف أبي ىريرة (رضي اهلل عنو) عف

رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كسمـ) أ ٌنو قاؿ :ال أقكؿ ٌإال حقٌان .قاؿ بعض أصحابو :إ ٌنؾ تالعب

يا رسكؿ اهلل .قاؿ :ال أقكؿ ٌإال حقٌان .)ُٕ( .كلكف يشتػرط في الفف الساخر :العفٌة كعدـ
تزمتان أك ضيؽ أفؽ ،كال يحكؿ دكف اإلبداع أك جذب
األفحاش في القكؿ ،كليس ىذا ٌ

ألف األدب الساخر في العالـ لـ ينؿ مكانتو السامية عمى يد برناردشك كابسف
الجماىيرٌ ،
تصب عمى أكضاع فاسدة في المجتمع كتحمؿ حممة
ألف سخرياتيـ كانت
كغيرىما إالٌ ٌ
ٌ

شعكاء قاسية عمى القيـ كالتقاليد الزائفة ،كانت سخرياتيـ تعالج قضايا كبرل عالمية ،أك

تيز الجماىير ى ازن عنيفان ،كانت تنتزع اإلعجاب كالضحكات،
محمية ،ككانت ىذه السخريات ٌ
تحرض عمى قمب األكضاع المتعفٌنة ،كتحاكؿ أف تقيـ المجتمع
لكنيا في نفس الكقت كانت ٌ
عمى أسس نظيفة كاقعية(ِٕ).

الفف الٌذم ال ينطكم عمى مضاميف فكرية معينة ،فيي ال تعدك عف ككنيا نػزىة
أما ٌ
عمى شاطئ نير ،أك استمتاع بنظر حكض مف الزىكر ،أك تطمٌع إلى السماء الزرقاء التي
تكشييا السحب البيضاء ،كميا أشياء تػركم النفس بأحاسيس جمالية مريحة قد ال يككف

لممرء غنى عنيا ،فيي مباحة شرعان كاف لـ تشبع العقكؿ الجائعة إلى لكف مف ألكاف

حي ازن يميؽ
المعرفة .كلكف ينبغي أف ال يغ ٌ
طي ىذا المكف مف الفنكف مساحة كبيرة ،ليكف لو ٌ
بو ،كليتػرؾ لأللكاف األخرل مساحة كبرل تميؽ بعمؽ رسالتيا كعظـ دكرىا في الحياة
الصاخبة المميئة بشتى أنكاع الصراعات.

أف ىناؾ منابع صافية كمصادر أصيمة ،ال تنضب كال ينتيي
كمما سبؽ يتٌضح ٌ
عطاؤىا ،كتتالئـ مع ك ٌؿ زماف كمكاف ،كتساعد عمى بناء الشخصية اإلسالمية لممسمـ،

كعمى بناء مجتمع نمكذجي ،إ ٌنو اإلسالـ بمصدريو الرئيسيف :القرآف الكريـ كالسنة النبكية
الشريفة ،إضافة إلى نتاج العقكؿ البشرية المنبثقة مف التصكر اإلسالمي أك التي ال
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تصطدـ مع المفاىيـ اإلسالمية ،كمُّيا تػرسـ سياسات فنية إعالمية صالحة يمكف ممارستيا
بسيكلة كيسر بما يعكد بالنفع العميـ عمى الناس كافة.

الفف اإلسالمي لإلنتاج في كسائؿ اإلعالـ كأىدافو
المبحث الرابع :منيج ٌ
المطمب األكؿ :منيج الفف اإلسالمي لالنتاج في كسائؿ اإلعالـ

إف العصر الٌذم نعيش فيو ىك عصر صراع الكسائؿ ،لذا ينبغي عمى المف ٌكريف
ٌ
المسمميف أف ييكلكا ىذا المكضكع أىمية كبيرة كيضعكىا في أكلكيات اىتماماتيـ ،عمييـ أف

المستجدات بمساندة العمماء الكاعيف ،حيث إذا أدرؾ الفناف
ييحيكا عمكـ الديف مف خالؿ ىذه
ٌ
يصب في خانة المحذكر كىك يسير في دكرب الفف،
يصب في خانة المباح كما
المسمـ ما
ٌ
ٌ

فإ ٌنو إ ٌنما يصنع ألمتو شخصية حضارية أصمية ،قادرة عمى التفكير كاعادة ىندسة الحياة.

مصاؼ اإلعالـ العالمي ،منافسان ،كمتحديان،
الجاد ليككف في
يسيؿ لإلعالـ
ٌ
ٌ
فاإلسالـ ٌ
العز بف عبد
كناىضان مف خالؿ فقو قكاعده االصكلية كالفقيية كالمقاصدية ،يقكؿ ٌ

(ّٕ)
تتبع مقاصد الشرع في جمب المصالح كدرء المفاسد ،كحصؿ لو مف
السالـ " :كمف ٌ
أف ىذه المفسدة ال
بأف ىذه المصمحة ال يجكز إىماليا ،ك ٌ
مجمكع ذلؾ اعتقاد أك عرفاف ٌ

فإف فيـ نفس الشرع
نص ،كال قياس خاصٌ ،
يجكز قربانيا ،كاف لـ يكف فييا إجماع ،كال ٌ
يكجب ذلؾ"(ْٕ).
كؿ خالؼ أك
كىذه القكاعد تستكعب ك ٌؿ عمؿ فني تحقٌؽ فييا معنى اإلباحة ،كتيمؿ ٌ
شرط يقؼ أماـ حاجة األمة ككفايتيا مف األعالـ.

لذلؾ يمزـ عمى الفناف المسمـ أف يدلي بدلكه في ىذا الميداف المؤثر الخطير ،كأف ال

كتتكزعو دكافع القبكؿ
يقؼ عاج ازن مكتكؼ األيدم ،تتناكشو عكامؿ اإلقداـ كاإلحجاـ،
ٌ
كالرفض.

يتخصصكا في كسائؿ
إف أىمية األمر يستكجب مف المسمميف كبا ارن كشبابان كصغا ارن أف
ٌ
ٌ
اإلعالـ المختمفة ،كأف يتعممكا أصكؿ الفنكف مف تمثيؿ في األفالـ كالمسمسالت كالمسرحيات

المعبرة اليادفة ،كنشر
فف إنتاج األغاني النظيفة ،ككتابة القصص
كالسينما ،ككذلؾ ٌ
ٌ
إف "الكقفة التي كقفيا
التطكرات اإلسالمية في الصحافة كككاالت األنباء كاإلنتػرنيت ،حيث ٌ

بعض فقياء المسمميف في أكائؿ القرف العشريف تجاه كسائؿ اإلعالـ الحديثة مف ىدـ
كتحطيـ أك مقاطعة كاعراض ،جعمت كثي ارن مف الشباب ال يقبؿ عمى تعمٌـ أصكليا كطرؽ
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بأف ىذه األدكات محايدة تنقؿ الفكر كما يممى عمييا كال
تطكيرىا .كقد أف اآلكاف أف نقتنع ٌ
جاد كيحتاج مف فقياء المسمميف أف يتػريثكا في الفتكل قبؿ أف
إف اإلمر ٌ
ييميا مف يت ٌنباهٌ ،
ٌ
أف أدكات األعالـ مطيعة تنفذ ما
يحيركا عامة المسمميف معيـ ،إ ٌننا رغـ القناعة العامة ٌ
ٌ
تؤمر بو ،ما زلنا نجد كثي ارن مف الشباب الممتزـ باإلسالـ عقيدة كسمككان ال ينظر إلى اإلعالـ

لتػرسب المكقؼ القديـ في قرارة
كيتخصص فييا ،كذلؾ
ىامة يجب أف يقبؿ عمييا
ُّ
ٌ
كصناعة ٌ
ماسة لممسمميف ليس فقط مف أجؿ عممية البناء
نفسو ،لقد أصبح اإلعالـ ضركرة
ٌ
االجتماعي كالتنمية الكطنية ،بؿ أيضان ألمر الدعكة اإلسالمية" (ٕٓ).

تعد أكؿ مبرر مف مبررات الكجكب
إف قدرة الصكرة عمى إحداث التغيير السريعٌ ،
ٌ
الكفائي الالزـ عمى األمة لصناعة إعالـ ىادؼ يتطمب المالئمة مع أركاف الصناعة

كأىـ أداة في إبالغ الدعكة كالعمـ كاألخالؽ
اإلعالمية ،أصبحت الصكرة اليكـ تستخدـ
ٌ
لمناس ،لـ يعد التأثير لمقمـ كالكتابة ،بؿ أصبحت الصكرة المتمفزة العامؿ األكبر في التأثير،
فالصكرة التمفزيكنية ال تقضي عمى الخصكصيات االجتماعية فقط ،بؿ حتى عمى القيـ
الذىنية كالثقافية في االختبار كالتذكؽ.

محددة ،كرؤية كاضحة كاعية
لذا ينبغي استخداـ الكسيمة اإلعالمية ضمف أىداؼ ٌ
تقدمو الكسائؿ
بالمنيج اإلسالمي كبأساليب فنية
مشكقة ،كبمعرفة كاعية لمضاميف ما ٌ
ٌ
اإلعالمية ،كحسف اختيار القائميف عمى اإلعالـ ،كاستمرار عممية التقكيـ مف خالؿ المحتكل
كاألسمكب كالشكؿ كالقائميف عمى اإلعالـ ،كاالنتباه إلى ذلؾ الغزك اإلعالمي الخارجي

المدمر لمعالـ اإلسالمي(ٕٔ).
ٌ
التصكر اإلسالمي ،كيككف
الفف مف أف يرسـ صكرة الكجكد مف خالؿ
كبذلؾ يتم ٌكف ٌ
ٌ
منيجو منبثقان أيضان مف التصكر اإلسالمي ،كىك يتفؽ مع منيج اإلسالـ في الحياة كميا،

كمككف
فإف منيج الفف اإلسالمي ينظر إلى اإلنساف عمى أ ٌنو مخمكؽ في الكجكد،
كمف ىنا ٌ
ٌ
كعقد
مف مادة كعقؿ كركح ،كحركتو في الحياة ىي حركة كئاـ كانسجاـ ،ال حركة صراع ي
نفسية ،كىك ر و
اض بالقضاء كالقدر كال يصارعو ،كفكرة الفف اإلسالمي في مجمميا تدكر حكؿ
العبكدية هلل تعالى كالسير عمى نيج اإلسالـ القكيـ(ٕٕ).

الفف الفسيحة ،ماداـ
أم ميداف مف مياديف ٌ
كبذلؾ يستطيع الفناف المسمـ أف يسيـ في ٌ
تقربو مف ىدفو ،كما يستطيع اإلعالمي المسمـ أف
يرل فييا فاعمية معطاءة يمكف أف ٌ
يمارس عممو بصكره صحيحة مف كجية نظر إسالمية ،كبذلؾ تككف نشرات األخبار صادقة
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مكضكعية ،كتككف التمثيمية اإلذاعية ىادفة إلى المثؿ كالقيـ كالمبادئ اإلسالمية الصحيحة

كؿ أشكاؿ كقكالب التحرير اإلعالمية مف
كتقدـ ٌ
المثؿٌ ،
في لكف فني جذاب راؽ الئؽ بتمؾ ي
حديث صحفي كتحقيؽ كخبر كصكرة ككاريكاتير كك ٌؿ ىذه الفنكف في كحدة متكاممة ،تحكميا
كمثمو كقيمو ،كىذا ال ييفقدىا فنيتيا كال جاذبيتيا،
قك ي
اعد الديف كتيدؼ إلى تنفيذ مبادئو ي
كبالتالي ال ينفر منيا المستق ًبؿ (المتمقٌي) بؿ يحيييا ،أل ٌنو سكؼ يتمقى رسالة فنية جذابة،
كفي ذات الكقت نافعة كمفيدة لو (ٖٕ).

الفف بالمفاىيـ اإلسالمية ال يضيؽ رقعتو كال
أف (التزاـ) ٌ
تكضح مف خالؿ ما سبؽ ٌ
كقد ٌ
كيكسع الحدكد ،حتى تشمؿ الككف
يكسع الرقعة
ٌ
يضيؽ حدكده ،بؿ ىك عمى العكس مف ذلؾ ٌ
كمو كالحياة كميا كاإلنساف في أشمؿ نطاؽ ،كؿ ما في األمر أنو (ينظٌفو) ،كاذا كانت

النظافة قيدان مف جانب ،فيي فسحة مف جانب آخر ،أل ٌنيا تطمؽ النفس مف قيكد الضركرة

يقدر حساب
القاىرة ،إلى عالـ الطالقة كالحرية كالجماؿ كاإلشراؽ ،كمع ذلؾ فاإلسالـ ٌ
الحرية كاالنطالؽ ،كيكازف بيف الضركرات كاألشكاؽ(ٕٗ).
الضركرة القاىرة ،كما ٌ
يقدر حساب ٌ

الفف اإلسالمي ال يعادم النفس اإلنسانية ،كال تحتقر نػركاتيا كتحطـ أشكاقيا
ك ٌ
السكم ،محاكلة أف تيذٌب مف حيكانيتيا،
كآماليا ،كلكنيا تعضدىا كتأخذ بيدىا إلى الطريؽ
ٌ
حب نظيفة
كتشذب مف غرائزىا كتنظميا،
يتحدث عف ٌ
فالفف اإلسالمي بإمكانو أف ٌ
ٌ
كؿ عالقة ٌ
الشد كالجذب كاإلقباؿ كالفتكر
ال تنحرؼ كال
ٌ
يتحدث عف تقمبات تمؾ العاطفة بيف ٌ
تسؼ ،كأف ٌ
كاليدكء كالجيشاف ،ماداـ ذلؾ كمو في حدكده النظيفة الجميمة المضيئة المشرقة ،كما

يعبر
يستطيع أف يسمٌط الضكء عمى مجاالت الجنس اليابطة المنحرفة ،كلكف ينبغي أف ٌ

عنيا بطريقة اإلسالـ ،أمانة في الكصؼ ،بال إثارة جنسية ،كال تمذيذ كال إفساد ،كذلؾ أل ٌنو

أف الحياة الجنسية تستيكم الك ٌؿ ،كتجذب افئدة الرجاؿ كأخيمة النساء عمى
مف المقطكع بو ٌ
السكاء ،فكاف مف حصانة الرأم أف ييتـ الفناف بتمؾ الحياة ،كأف يدخميا في العمؿ الفني

كلكف تحت ضكء العمـ كالعقؿ كالديف ،ال تحت ضكء اإلباحية كاألغالؿ كالحرية المطمقة
الحمقاء (َٖ).

الفف اإلسالمي كذلؾ ،ال يجانب الفطرة ،كال يتجاىؿ الكاقع ،كلكنو يعرض الحياة مف
ك ٌ
خالؿ الكاقع الكبير الٌذم يشمؿ الضركرة كيشمؿ األشكاؽ(ُٖ).
الحس إلى النامكس األكبر الٌذم يحكـ الككف
فالفف اإلسالمي حريص عمى أف ييمفت
ٌ
ٌ
كالحياة كاإلنساف ،أ ٌنو يأخذ مف اإلسالـ شمكلو كسعتو كتعبيره عف فطرة الككف ،كيعرضيا
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كييتـ الفف
كما ىي في الحقيقة متصمة متناسقة متػرابطة ،محككمة كميا بقانكف كاحد كبير،
ٌ
اإلسالمي بإبراز دكر العقيدة في حياة اإلنساف ،كلكف مع االحتياط الكامؿ مف أف تصبح

خطابة كعظية أك بمكره فمسفية تبعد بالفف عف طريقو كأىدافو كميدانو الخاص ،فالف ٌناف

يممؾ أف ييبرز دكر العقيدة في المالمح المختمفة ،كما يستطيع أف يرسـ تقمب النفس
البشرية بيف المشاعر كاألكضاع دكف أف يحتاج إلى كممة كعظ كاحدة أك بمكرة فمسفية

لمعقيدة كالديف(ِٖ).

ييمو -أف تسكد العالـ أيديكلكجيات صحيحة غير
ييمو ٌأكؿ ما ٌ
فالفناف المسمـ – ٌ
ألف انحراؼ المفاىيـ يتبعو انحراؼ في السمكؾ كالسياسة المحمية كالدكلية،
منحرفةٌ ،

كينعكس أثره عمى الفرد كعمى المجمكع.

يكجو النظر إلى جماؿ الطبيعة ،كيدعك إلى التمتع بك ٌؿ ما فييا مف جماؿ،
كاإلسالـ ٌ
النفس عف الحياة المثمرة كتحقيؽ األىداؼ العميا (ّٖ).
شريطة ٌأال يشغؿ ذلؾ
ى
استجد مف طرائؽ العرض كاألداء كقكاعدىا
الفف اإلسالمي يجب أف ينتفع بما
ٌ
ك ٌ
الفف ال يمكف
ألف الحكمة ضالٌة المؤمف أينما كجدىا فيك ٌ
أحؽ بيا ،ك ٌ
المستحدثة في الغربٌ ،

أف
م المضمكف ،عام ارن
يسمى فنان إذا خرج عف مكاصفات الصكرة الفنية ميما كاف ثر ٌ
ٌ
فالفف اإلسالمي
تقرر إصالة العمؿ الفني.
ٌ
باألفكار القكية ،فالصكرة قبؿ المضمكف ىي التي ٌ

يستمد إيحاءاتو الفنية مف القرآف كفنكف القرآف كمف التصكرات
كما يجب عميو أف
ٌ
ا إلسالمية كالركاسب اإلسالمية في ضمير الشعب كفي حياتو كاتجاىاتو ،كذلؾ يستمزـ في
أم مكاف
مجاؿ اإلنتاج الف ٌني – أف يأخذ البراعة الفنية كطرائؽ األداء كطرائؽ العرض مف ٌ
يعبر
ثـ يعكد الى نفسو ٌ
فيقدـ فنيان ٌ
شاء .فيجب عمى الفناف المسمـ أف يكتسب الخبرة الفنيةٌ ،

عف المفاىيـ الكاسعة الشاممة العميقة الجميمة مف كجية نظر إسالمية (ْٖ).

"إف الجاذبية
كبيذه الطريقة يمكف أف تؤتي الدعكة اإلسالمية أي يكميا كثمارىا ،حيث ٌ
بد أف يككف مرتك ازن عمى جانبييف ىما :الشكؿ كالمضمكف،
كالجماؿ في تقديـ الدعكة ال ٌ
الشكؿ الٌذم تػرتاح لو النفكس ،كتيفك إليو األفئدة ،كتعشقو اآلذاف ،كتستمتع بو العيكف،

كيعيد الثقة
كالمضمكف الٌذم يحمؿ ىمكـ الناس ،كيستشعر أعباءىـ ،كيكقظيـ مف سباتيـ ،ي
إلى نفكسيـ بمركزىـ ،كمبدئيـ ،غايتيـ ،كرسالتيـ في الحياة" (ٖٓ).
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فالفف اإلسالمي قاعدتو الحرية كقمتو المسؤكلية :يبد أ ٌنو كاف كانت القاعدة الحرية،
ٌ
فالمسؤكلية ىي القمة ،األمر الٌذم يحكؿ دكف انطالؽ ىذه الحرية بغير ضكابط ،كمف
الضكابط :العقيدة ،كاألخالؽ ،كمنيا عدـ المساس باآلخريف(ٖٔ).

فف حرمات كحقكؽ :حيث يقؼ في قمة الحريات التي ينادم
الفف اإلسالمي ىك ٌ
ك ٌ
اإلسالـ بعدـ المساس بيا :حرمة الديف ،كحرمة العرض ،كحرمة النفس ،كحرمة العقؿ،

أناس رافضكف لمديف،
الفف اإلسالمي ال
كحرمة الماؿ .كفي ظ ٌؿ ٌ
ٌ
يتصكر أف يسرح في ميدانو ه
ساخركف مف رجالو كمف أحكامو كاثارة الشبيات حكليا ،أك منتيككف ألعراض الناس،
مفسدكف لألخالؽ ،مثيركف لمغرائز ،منفقكف لمماؿ بطرؽ غير مشركعة (ٕٖ).

بأف الككف مسخر بأمر اهلل ال بأمر ذاتو كال كفؽ أىكائو،
كالفناف المسمـ الٌذم يؤمف ٌ
صكرىا
كأنو
ٌ
يستمد قكاعد ف ٌنو مف القيـ اإليمانية كاألخالقية كالثقافية كالجمالية التي ٌ
اإلسالـ ،ىذا المسمـ يؤمف أنو مستخمؼ في األرض لإلصالح كتخفيؼ الفساد ،كاالستخالؼ
(ٖٖ).

قائـ عمى اإليماف كالعمؿ الصالح كاإلبداع في المسمؾ ،كالتكازف في العطاء

فالفف في ساحة اإلعالـ ليس تػركيجان فحسب لطرؼ ضاحكة ،أك أفالـ ماتعة ،أك أنغاـ
ٌ
إف فطرة
ساحرة ،بؿ ىك إعادة صناعة لإلنساف كسمككو كفؽ تصكرات كتكجييات أصحابياٌ .

البد أف تكقظيا كتحيييا ركائعي اإلعالمييف
النفس التي يفسدىا الغشاشكف الماكركف ٌ
إف معيـ اإلسالـ الٌذم فتح ليـ ك ٌؿ األبكاب ليمجكا مف
كالفنانيف
أصحاب الرسالة ،حيث ٌ
ي
قمكب الناس كينفذكا إلى ساحاتيـ مبمٌغيف(ٖٗ).
خالليا
ى

يضـ ميزات كسمات ضارة
أف معظـ أشكاؿ اإلعالـ كالفنكف العالمية المعاصرة
كبما ٌ
ٌ
(َٗ)
فإف األمر يقتضي أف ييخطَّط إلعالـ إيماني دقيؽ ،كأف تخضع الفنكف المختمفة
متنكعة ٌ ،

التصكر اإلسالمي ،كينبغي أف تتكاتؼ الجيكد في سبيؿ ذلؾ،
لشركط كضكابط مستقاة مف
ٌ
نظ ارن ألىمية المكضكع.
ثـ فناف،
كالمسمـ إذا نػزؿ إلى ساحة العمؿ اإلعالمي الفني ٌ
البد أف يؤمف أ ٌنو مسمـ ٌ
جدة
أم يتبع اإلسالـ في فنو ،عميو أف ينطمؽ مف التصكر اإلسالمي الكاسع ،كبصيغ أكثر ٌ
صكب
صكب اآلفاؽ التي تدعكه أف يخطك الخطى إلييا ،طارحان عمى العالـ
كحيكية كطرافة،
ى
ى

ساحات الركح كاإلشراؽ حينان ،داخالن بيـ منعطفات سعييـ اليكمي ككدحيـ المشتػرؾ حينان

آخر ،مصك ارن ليـ تفاصيؿ حاضرىـ الراىف كمالمحو الدائمة ،متخطيان حدكد الزماف :تارة إلى

الماضي حيث الخياؿ الفني الممتزج بكقائع التاريخ الكبرل ،كمنعطفاتو الفاصمة ،كمكاقفو
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يحد الفناف المسمـ
المشيكرة ،كتارة أخرل إلى المستقبؿ حيث الرؤل كاألحالـ ،ليس ثمة ما ٌ
أم كقت شاء ،ليس ثمة ما يقؼ في طريقو صكب
أك يكقفو عف الحركة ،حيثما شاء كفي ٌ
التعبير عف أكبر القضايا كأصغرىا (ُٗ).

فالتمثيؿ الذم يقكـ بو المسمـ ينبغي أف يككف :طريقة مف طرؽ المعرفة كالتحصيؿ

حي ،ككسيمة لمدعكة الى عقيدة اإلسالـ كشريعتو،
العممي ،كتػرجمة لمتاريخ ككأنو كاقع ٌ
كأداة مف أدكات اإليضاح كالتعريؼ كالتشجيع ،ككسيمة مف كسائؿ طرح قضايا الناس

لبث الكعي بيف أفراد المجتمع بأشكالو المختمفة كالكعي
كمعالجة مشكالتيـ ،ككسيمة ٌ
االجتماعي ،كالكعي االقتصادم ،كلكنان مف ألكاف التسمية كالميك كقضاء األكقات كمؿء

الفراغ ،كىك ضرب مف ضركب النشاط اإلنساني(ِٗ).

كالتمثيؿ –كما ىك معمكـ -حالة مف حاالت التقميد ،كىك يدخؿ ضمف القاعدة األصكلية

(ّٗ)
محرـ ،كأف يزني الممثؿ باسـ التمثيؿ
(األصؿ في األشياء اإلباحة)
 ،ما لـ يكف فييا ٌ
مثالن ،كالضابط في عممية التمثيؿ :أ ٌنو يجكز أف يعمؿ الممثؿ في التمثيمية ما يجكز أف

أما بالنسبة لألمكر المحرمة فإنو يمجأ إلى
يعممو في غيرىا مف األقكاؿ كاألفعاؿ المباحة ،ك ٌ
إف الممثؿ يجب أف
المعاريض ما أمكنو ،كيجب رفض القاعدة المشيكرة في التمثيؿ ،كىيٌ :

يؤمف كيعتقد كيندمج في الدكر الٌذم يقكـ بو أك الحالة التي ىك فييا ،كذلؾ إذا كاف الدَّكر

لغير مسمـ ،كالحالة ال تحمؿ فعالن مباحان ،أما إذا كاف الدكر الٌذم يقكـ بو لشخصية إسالمية
أك لحدث صحيح مقبكؿ شرعان ،فإ ٌنو حينئذ عميو أف يعتقد كيمتزـ معاني الشخصية أك ذلؾ

ألف التمثيؿ سيصبح مف المؤكدات عمى معنى أمر الشرعي بو(ْٗ) .كعميو
الحدث كأخالقوٌ ،
فينبغي االندماج في األدكار ذات المعاني اإلسالمية كالتأثر بيا ،كعدـ االندماج في غيرىا

مف األدكار.

حرـ
كتحرـ التمثيمية األسطكرية القائمة عمى األسطكرة كالخرافة كالكىـٌ ،
ألف اإلسالـ ٌ
كحرره مف األكىاـ كاألباطيؿ(ٓٗ).
األساطير كالخرافات ،كأنقذ عقؿ اإلنساف ٌ
أما عف أنكاع التمثيميات مف ككميديا كتػراجيديا ،أك ممياة كمأساة ،فال بأس بو ،عمى
أف يككف طرفان مف أطراؼ ،كجزنء مف ك ٌؿ ،فال مانع أف تشمؿ التمثيميات ألكاف المأساة
كيبكي ،كلكف يشتػرط في التمثيمية الككميدية الساخرة :العفٌة كعدـ
كالممياة ،كأف ييضحؾ ي

اإلفحاش في القكؿ ،كالمزاح في حقكؽ العباد ال في حقكؽ اهلل ،كاعتماد المعاريض(ٔٗ)،
تبث الرعب كالخكؼ في نفكس المشاىديف لقكلو
كيشتػرط في التمثيمية المحزنة :أف ال ٌ
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يركع مسممان)(ٕٗ) ،كيجب أف تحافظ عمى معنى
يحؿ
(صمى اهلل عميو كسمـ)( :ال ٌ
لمسمـ أف ٌ
ي
التكازف كاالعتداؿ عند عرض مشاىد الخكؼ كالحزف ،كذلؾ ليبقى المشاىد بيف الخكؼ
المتفرج الرىبة كالخكؼ مف مخمكؽ ،ليبقى الخكؼ
كالرجاء ،ككذلؾ أف ال تغرس في نفس
ٌ
كالخشية مف اهلل تعالى (ٖٗ).
كالخالصة :أ ٌنو يجب ضبط التمثيمية مف أكليا إلى آخرىا ،كضبط ك ٌؿ عنصر فييا

ضمف الحدكد الشرعية ،كاذا التزمت التمثيمية بالحدكد المذككرة ،فال حرج مف ككنيا إذاعية
معدة.
أك مسرحية أك تمفزيكنية ،أك ككنيا شعرية ،أك نثرية ،أك مرتجمة أك ٌ

أف ىناؾ فركقان فردية بيف الناس ،فأمزجتيـ متضاربة متباينة ،كال
كمف المعمكـ سمفان ٌ
يقدـ ،بحيث
يقيـ مف خاللو ما ٌ
يمكف إرضاؤىـ جميعان ،لذلؾ ٌ
عاـ لمذكؽٌ ،
البد مف رسـ إطار ٌ
كيبث عمى كسائؿ اإلعالـ ىكية كىدؼ ،كعميو فاألعالـ كالفف اإلسالمي
يقدـ
ٌ
يككف لك ٌؿ ما ٌ
يدعك إلى كممة ىادئة ،كمسرحية ىادفة ،كأغنية عفٌة ،كبرنامج عممي رصيف ،كفقرات

تػرفييية مرحة في حدكد المشركع ،كبرامج إعالمية فييا مف الكعي كالعمؽ كالمياقة تكضيحان

أك تمميحان كبطريقة مؤثرة في نشرة األخبار ،ككممات األغنية ،كالتعميؽ السياسي ،كاإلعالف

حد سكاء.
كالتجارم عمى ٌ

الفف اإلسالمي
المطمب الثاني :أىداؼ ٌ
أف بعض المسمميف سار كال يزاؿ يسير في شكطو الطكيؿ ،ال ىدؼ لو ،كال
ال ش ٌؾ ٌ

أف لنا أصالة فنية كاعالمية ،فنحف
ىكية إالٌ التقميد كالجرم كراء ك ٌؿ جديد ،دكف أف يدرؾ ٌ
ىميـ األكؿ كاألخير ىك حمؿ رسالة
يمة ليا تاريخيا ،كليا مفكركىا كرجاالتيا الذيف كاف ٌ
أٌ
السماء إلى الناس في دقة كأمانة ،كتف ٌننكا في سبيؿ ذلؾ في الكسائؿ كاألساليب ،فنحف
كمسمميف يجب أف ال ننسى أ ٌننا أصحاب رسالة كدعكة ينبغي أف تبمَّغ لمناس ،لنيتدم بالحؽ
كتبمغ الحؽ كفؽ ما دعا إليو اهلل تعالى.

كلكف مف األمكر المخجمة أف نتػرؾ سياـ التغريب كالغزك كاالختػراؽ الثقافي تجتاح

بالد المسمميف بيذه الشكؿ  ،حيث أصبح الكثير مف المسمميف مف خالؿ ما تعرضو كسائؿ

اإلعالـ في العالـ اإلسالمي المعاصر ،أسرل سياسة تقبؿ الكاقع كتدعـ األكضاع التي

ضيع ىكيتو اإلسالمية ،كأخذ يبحث
ككف جيالن بال قيـ ،جيالن ٌ
صنفيا النفكذ األجنبي ،كالذم ٌ
عف نفسو في الجنس كالرقص كالمجكف كالمخدرات كاألفالـ اليابطة ،يستعير أفكاره كعكاطفو
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كانفعاالتو مف عالـ غريب عف المسمميف كعف تػراثيـ كتقاليدىـ كمقدساتيـ ،ىذا الجيؿ قد
الممتدة النتشالو مف براثف ما كقع فيو،
تػردم فيو مف سمكؾ ،لقمة األيدم
ٌ
يككف معذك ارن لما ٌ
كلتػربطو بقيمو.

كؿ ذلؾ يستدعي أف نسعى لكضع أىداؼ محددة لإلعالـ ،مع حسف التخطيط كرسـ

السياسات اإلعالمية ،كتقكيـ تمؾ الخطط اإلعالمية ،كمتابعتيا باستمرار ،لمعرفة النتائج
تـ التكصؿ إلييا.
التي ٌ
إف اليدؼ األساسي الذم ينشده اإلعالـ في االسالـ ىك :تحقيؽ الصبغة اإلسالمية
ٌ

لممجتمع ،كالصبغة اإلسالمية تتطمب إيجاد طرؽ متنكعة لعرض اإلسالـ عقيدة كفك ارن كمنيج
حياة شامؿ ،كتخميص الفكر اإلسالمي مف شكائب الكثنية كالسمبية التي تسمٌمت إليو في
غفمة مف الزمف ،كفي غيبة مف الكعي لو(ٗٗ).

عرفيـ عمى المفاسد كالسمكـ التي أحدثت
ك ٌ
الفف اإلسالمي يجب أف ٌ
ينبو الناس ي
كي ٌ
تحكالت خطيرة في قمب األمة اإلسالمية في مختمؼ مجاالت الفكر كاالجتماع كاالقتصاد

كالتػربية كالقانكف ،كالتي عممت عمى نشر الجريمة كاإلباحة الجنسية ،كاإللحاد ،األمر الٌذم

يستدعي مف اإلعالـ اإلسالمي درء المفاسد بالتصحيح أك الفضح كالكشؼ كالحيمكلة دكف

زيادة انتشارىا ،كذلؾ بتبياف آثار تمؾ المفاسد عمى جميكر الناس أفرادان كجماعات،
كتكضيح ذلؾ بسبؿ شتى كأساليب مختمفة ،مف :سرد الحجج كاألدلة المقنعة المرفقة
باإلحصاءات كالكثائؽ ،كمف خالؿ األفالـ أك المسرحيات أك التمثيميات التي تصاغ بأسمكب

ً
األمر ،األمر
فني راؽ ،ينير الدرب لألفراد ،كينشر الكعي بينيـ ،ليككنكا عمى عمـ بحقيقة
عاـ مستنير ،لو كزنو الدكلي كتأثيره الفاعؿ في القضايا
الٌذم يؤدم إلى تككيف رأم إسالمي ٌ
تيـ اإلسالـ كالشعكب المسممة خاصة ،كاإلشادة
تيـ اإلنسانية ٌ
عامة ،كالقضايا التي ٌ
التي ٌ
بالقيـ النبيمة ،كالعمؿ عمى نقؿ التػراث االجتماعي اإلسالمي مف جيؿ إلى جيؿ(ََُ).

الفف اإلسال مي يجب أف يعمؿ مف أجؿ تشكيؿ الحضارة ،كذلؾ إذا استثمر بصكرة
ك ٌ
األعـ األغمب،
صحيحة ،إذ أف الحالة الفنية السائدة ىي تجسيد كاقعي لحاؿ المجتمع في
ٌ
الفف باب يجب استثماره بمغة
أف ٌ
كىك انعكاس لحالة المجتمع كثقافتو ،كمف ىنا نفيـ ٌ
العصر كركحو لمتأثير عمى قرارات الناس كتصكراتيـ .ىذا مف ناحية ،كمف ناحية أخرل فإف
يعمؽ جذكر االنتماء الفطرم لعمارة الحياة كالبعد عف تيبيسيا
ٌ
الفف بارتباطو بالحضارة ٌ
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كتحكيميا لفكر ىادـ .كالفف في ظؿ الحضارة يسيـ في إركاء الفراغ العاطفي الفطرم في

النفكس المؤمنة ،فيككف بيذا التجمٌي منبعان لمتػراحـ كالتعايش(َُُ).

فاليدؼ مف الفف اإلسالمي ىك :أف نعكد إلى مكركثاتنا الفكرية كالركحية كاإليديمكجية

التي أف انسمخنا منيا كنحف منطمقكف فيما يشبو ىذياف المحمكـ ،ينبغي العكدة إلى

اإلسالـ ،الٌذم يعطينا صفتنا اإلنسانية ،كيتيح لنا في الكقت ذاتو أف نكتسب ذاتية متميزة

في المجتمع اإلنساني المتصؿ الحمقات ،أل ٌنو –أم اإلسالـ -أكمؿ مفيكـ عرفتو البشرية
في تاريخيا الطكيؿ ،كىك كذلؾ أجمؿ مفيكـ(َُِ).

ىدؼ الفف اإلسالمي ىك :الكشؼ عف الخير كالنفع العاـ كالجماؿ ،لنتذكقو كنعيشو

كنحياه ،كالفف ال يككف فنان إال إذا كاف الخير كجيتو ،كالفناف ال يككف فنانان إالٌ إذا كاف الخير
كحي فنو كغايتو(َُّ).

الفف اإلسالمي ييدؼ –كما أشير إليو سابقان -إلى إسعاد البشرية ،كاستمتاعيا
إف ٌ
ٌ
التييء لعالـ آخر،
بحياتيا ،كسيطرة ي
المثؿ الفاضمة عمى عالقات البشر كالدكؿ كالح ٌكاـ ،ك ٌ
كالتنفير مف المظالـ كاالنحرافات ،كالعمؿ عمى ىدميا.

أمتو كفي اإلنسانية ،عندما
ٌ
الفف المتٌسؽ مع اإلسالـ ىك ذلؾ الذم يحقٌؽ مقاصده في ٌ
كميزت بيا إيدلكجيتو إبداع اإلنساف الف ٌناف،
تشيع فيو الصبغة التي صبغت بيا عقيدتوٌ ،
إنيا خيكط غير مرئية ،تمؾ التي تػربط (الكضع اإلليي) باإلبداع اإلنساني الجميؿ(َُْ).

الفف حتى يككف فنان إسالميان ينبغي أف يككف لو ثالثة مظاىر:
أف ٌ
كمما سبؽ يتضح ٌ
الحؽ ،كالخير ،كالجماؿ" ،فك ٌؿ ما لدينا مف حركة فكرية يجب أف يقكد إلى الحؽ ،ككؿ ما
ٌ

يكجو
بيف أيدينا مف عممية سمكؾ يجب أف يككف ىدفيا كغايتيا الخير ،كما ٌ
أف كؿ ما ٌ
يتكجو إلى جميؿ" (َُٓ).
أيصارنا كاحساساتنا كعكاطفنا يجب أف ٌ
فيجب أف تككف غاية الفناف الكبرل :أف ينتصر الخير ،كتسكد العدالة ،كتيحقف الدماء،
بحؽ الجميع في لقمة العيش ،كأف يعيش مشاكؿ مجتمعو،
كالفناف المسمـ يجب أف يؤمف
ٌ

فعالة في إبرازىا ،كالتحريض عمى معالجتيا بقممو
كيستغرؽ فييا ،كيساىـ مساىمة ٌ
المعبرة ،كمسرحياتو المؤثرة ،كتمثيمياتو اليادفة.
الصادؽ ،كأفالمو
ٌ
الفف عمى ىذا المنكاؿ ،فإنو يككف ف ٌنان إسالميان ،كيككف أقرب إلى الكماؿ،
فمك سار ٌ
كأدعى إلى االتباع كاالعتناؽ.

32

المجػمد ٖ:

مجمة جػامعػة كرككؾ  /لمدراسػات اإلنسانية

العددِ:

لسنة َُِّ

الخاتمة

أىميا فيما يأتي:
تمخضت عف ىذه الدراسة جممة نتائج ،يمكف إيجاز ٌ
ٌ
تصكر اإلسالـ لمكجكد ،كذلؾ ضمف قكاعد اإلسالـ
الفف اإلسالمي ىك :التعبير عف
-1
ٌ
ٌ
تصكر اإلسالـ لمككف
الخاصة ،ليؤدم ىدفان شرعيان ،كيثير انفعاالن معينان ،يتفؽ مع
ٌ
كاإلنساف كالحياة ،في شكؿ ف ٌني جذٌاب.

خارج عف طبيعتيما السمحة،
خصاـ
الفف
إف الخصاـ الٌذم نشب بيف الديف ك ٌ
ٌ -2
ه
ه
إف الديف كالفف يمتقياف التقاء كامالن ،نتيجة التفاقيما في
كصدرىما الرحب ،حيث ٌ
اليدؼ ،كتقاربيما في الكسيمة .كاألمكر بمقاصدىا.

تصكره كمنيجو ذم القكاعد
ذاتي نابعه مف
فف
الفف اإلسالمي أ ٌنوٌّ :
ٌّ
 -3مف خصائص ٌ
ٌ
ٌّ
أم شكؿ مف أشكاؿ
مستقؿ
فف
العامة التي تقبؿ المركنة كالعطاء ،كىك ٌّ
متميز ،يرفض َّ
ه
يعبر عف الكاقع كما ىك كاقع ،كال يحمٌؽ في عالـ الخياؿ
التبعية ،كىك ٌّ
فف ك ٌّ
اقعي ٌ
ٌ
الزائؼ كالكىميات الخادعة.

الفف اإلسالمي َّ
فنو ،ىذه المصادر ال
يستمد منيا ُّ
 -4ىناؾ منابع صافية كمصادر أصيمة
ٌ
تنضب ،كال ينتيي عطاؤىا ،كىي تتالءـ مع ك ٌؿ زماف كمكاف :كتاب اهلل الكريـ ،كالسنة

المطيرة ،كالسيرة العطرة ،إضافة إلى الفطرة الجمالية السميمة ،كنتاج العقكؿ البشرية،

التي ال تصطدـ مع المفاىيـ اإلسالمية أك التصكر اإلسالمي.

الكجكد كمَّو َّ
ككؿ ما يجرم فيو ،كال ينحصر في الحديث عف
الفف اإلسالمي يتناكؿ
ى
إف ٌ
ٌ -5
حقائؽ العقيدة مبمكرة في صكرة فمسفية ،أك في الحديث عف ً
الحكـ كالمكاعظ
التصكر الجميؿ عف حقائؽ الكجكد مف
كاإلرشادات ،فيك أشمؿ مف ذلؾ كأكسع ،إ ٌنو
ٌ
الفف مف أف يرسـ صكرة الكجكد
زاكية التصكر اإلسالمي ليذا الكجكد .كبذلؾ يتم ٌكف ٌ

التصكر اإلسالمي ،كىك
مي ،كيككف منيجو منبثقان أيضان مف
مف خالؿ
ٌ
ٌ
التصكر اإلسال ٌ
يتفؽ مع منيج اإلسالـ في الحياة كمٌيا.

العاـ كالجماؿ ،لنتذكقو
الفف اإلسالمي ييدؼ إلى :الكشؼ عف الخير كالنفع
إف ٌ
ٌ -6
ٌ
كنعيشو كنحياه ،كالف ٌناف المسمـ ينطمؽ في عممو الف ٌني مف أجؿ إسعاد البشرية،
المثؿ الفاضمة عمى عالقات البشر كالدكؿ كالحكاـ،
كاستمتاعيا بحياتيا ،كسيطرة ي
فالفف ال
التييء لعالـ آخر ،كالتنفير مف المظالـ كاالنحرافات ،كالعمؿ عمى ىدميا.
ٌ
ك ٌ
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يككف فنان -مف كجية نظر اإلسالـ -إال إذا كاف الخير كجيتو ،كالف ٌناف ال يككف ف ٌنانان
.

كحي ف ٌنو كغايتو.
إالٌ إذا كاف الخير ى
رب
كصمى اهلل عمى سيدنا محمد ،كعمى آلو كصحبو أجمعيف ،كآخر دعكانا أف الحمد هلل ٌ
العالميف.
اليكامش

ُ .ينظر :ابف منظكر ،محمػد بػف المكػرـ األفريقػي المصػرم (تُُٕى) .لسػاف العػرب ،بيػركت :بيػركت
لمطباعة كالنشر ،طُُّْٗ ،ىُٗٗٗ/ـ ،ج ،ٗ ،ص ،َّٕ ،مادة (عمـ).

ِ .عكاد ،د .فاطمة حسيف .اإلعالـ الفضائي ،عماف :دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،ََُِ ،ص ُّ.
ّ .شمبي ،د .كرـ .معجـ المصطمحات اإلعالمية ،القاىرة :دار الشركؽُٖٗٗ ،ـ ،ص ُُ.
ْ .كحيػػػػؿ ،عبػػػػد الكىػػػػاب .األسػػػػس العمميػػػػة كالتطبيقيػػػػة لإلعػػػػالـ اإلسػػػػالمي ،القػػػػاىرة :عػػػػالـ الكتػػػػب،
َُْٔى ،ُٖٗٔ/ص ِٗ

ٓ .لمزيػػػد مػػػف ال تفاصػػػيؿ حػػػكؿ ىػػػذه الكسػػػائؿ ككيفيػػػة االسػػػتفادة منيػػػا فػػػي القػػػركف الماضػػػية ،ينظػػػر:
الصػػاكم ،أمينػػة كآخػػركف .السػػيرة النبكيػػة كاإلعػػالـ اإلسػػالمي ،القػػاىرة :مكتبػػة مصػػر ،ُٖٗٔ ،ص
َّْ ،َّٕ -كعبػػد الحمػػيـ ،محيػػي الػػديف .اإلعػػالـ اإلسػػالمي كتطبيقاتػػو العمميػػة ،القػػاىرة :مكتبػػة
الخػػػانجي ،الريػػػاض :دار الرفػػػاعيَُْْ ،ىُْٖٗ/ـ ،ص ُٖٓ ،ُّٔ -كحمػػػزة ،عبػػػد المطيػػػؼ.
اإلعػػالـ فػػي صػػدر اإلسػػالـ ،القػػاىرة :دار الفكػػر العربػػيَُٕٗ ،ـ ،ص ِْ كمػػا بعػػدىا ،كالتػػكمي،
محمػد .الجػػدؿ فػػي القػرآف ،تػػكنس :الشػػركة التكنسػػية لفنػػكف الرسػػـَُٖٗ ،ـ ،ص َُ ،كاإلبراشػػي،

محمػػػد عطيػػػة ،التػػػػربية اإلسػػػالمية كفالسػػػفتيا ،القػػػاىرة :دار الفكػػػر العربػػػيُٕٗٔ ،ـ ،ص َِٓ،

كاماـ ،إبراىيـ .اإلعالـ اإلسػالمي ،القػاىرة :األنجمػك المصػريةَُٕٗ ،ـ ،ص ٖٔ ،كرشػتي ،جييػاف
أحمد .األسػس العمميػة لنظريػات اإلعػالـ ،القػاىرة :دار الفكػر العربػيُٖٗٔ ،ـ ،ص ُّٔ،ّٕٓ -
كرمزم ،عبػد القػادر ىاشػـ .النظريػة اإلسػالمية فػي فمسػفة الدراسػات االجتماعيػة التػػربكية ،الدكحػة:

دار الثقافػػةَُْْ ،ىُْٖٗ/ـ ،ص ْٔ ،كحجػػازم ،سػػميـ عبػػد اهلل .مػػنيج اإلعػػالـ اإلسػػالمي فػػي
صمح الحديبة ،جدة :دار المنار َُْْ ،ى ُّٖٗـ ،ص َُِِْٓ -

ٔ .ينظر :سعد الديف ،د .محمد منير .اإلعػالـ قػراءة اإلعػالـ المعاصػر كاإلسػالمي ،بيػركت :دار بيػركت
المحركسػػػة لمطباعػػػة كالنشػػػر ،ط ُِِّْ ،ىََِِ/ـ ،ص ُْ .ككنػػػاكر ،مصػػػطفى بػػػف أحمػػػد.
مػػػػػػدخؿ الػػػػػػى اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػالمي الفضػػػػػػائي ،دمشػػػػػػؽ كبيػػػػػػركت كالككيػػػػػػت :دار النػػػػػػكادر ،طُ،

ُّّْىَُِِ/ـ ،صْٓ ،كما بعدىا.

ٕ .ينظػػػر :شػػػكرم ،عبػػػد المجيػػػد .االتصػػػاؿ الجمػػػاىيرم الكاقػػػع ...المسػػػتقبؿ ،القػػػاىرة :العربػػػي لمنشػػػر
كالتكزيػػػػع ،ُٗٗٔ ،ص ٓ ،كسػػػػعد الػػػػديف ،محمػػػػد منيػػػػر .اإلعػػػػالـ قػػػػراءة فػػػػي اإلعػػػػالـ المعاصػػػػر
كاإلسالمي ،مرجع سابؽ ،ص ُّ.
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ٖ .ينظػػػػػر :عبيػػػػػد ،محمػػػػػد رشػػػػػدم .مػػػػػدخؿ إلػػػػػى اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػالـ ،دمشػػػػػؽ :دار القػػػػػادرم ،ط ُ،
ُِْٓىََِْ/ـ ،ص ْٕ.

ٗ .قطب ،محمد .منيج التػربية اإلسالمية ،بيركت :دار الشركؽَُّْ ،ىُّٖٗ/ـ ،ص ُِ.

َُ .مصطفى ،إبراىيـ كآخركف .المعجـ الكسيط ،مجمع المغة العربية ،ج ِ ،ص َُٕ.

ُُ .ينظػػر :ابػػف منظػػكر ،محمػػد بػػف مكػػرـ األفريقػػي المصػػرم .لسػػاف العػػرب ،مصػػدر سػػابؽ ،ج ُّ ،ص

ِّٔ ،مادة (فنف) ،كالزبيدم ،محمد مرتضى الحسػيني (تػكفي َُِٓى) .تػاج العػركس مػف جػكاىر
القامكس ،دار اليداية ،ج ّٓ ،ص ُٓ.

ػف فػػي تمػػؾ العصػػكر ،ينظػػر عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ :الصػػباغ ،د .رمضػػاف.
ُِ .لالطػػالع عمػػى تعريفػػات الفػ ٌ
جماليػػػػات الفػػػػف اإلطػػػػار األخالقػػػػي كاالجتمػػػػاعي ،المنصػػػػكرة :دار الكفػػػػاء لمطباعػػػػة كالنشػػػػر ،ط ُ،
ََِّـ ،ص ُِ .ُّ -كككلنجػػكد ،ركبػػيف جػػكرج .مبػػادئ الف ػف ،تػػػرجمة :أحمػػد أحمػػدم محمػػكد،
مراجعة عمي أدىػـ ،القػاىرة :الييئػة المصػرية العامػة لمكتػاب ،ََُِ ،ص ِٖ ،َٓ -كفنكمشػتيف،

ػف ،تػػػرجمة :مجاىػػد عبػػد المػػنعـ مجاىػػد ،مراجعػػة :يحيػػى ىكيػػدم ،بيػػركت:
سػػيدني .الكاقعيػػة فػػي الفػ ٌ
المؤسسػػػة الجامعيػػػة لمدراسػػػات كالنشػػػر كالتكزيػػػع ،ط ِ ،ُٖٗٔ ،ص َِ ،كالصػػػباغ ،د .رمضػػػاف.
الفف كالديف ،دار الكفاء لمطباعة كالنشر ،ط ُ ،ََِّ ،ص ٕ كما بعدىا.
ٌ
ُّ .الكيالنػػي ،نجيػػب .اإلسػػالمية كالمػػذاىب األدبيػػة ،بيػػركت :مؤسسػػة الرسػػالةَُْٕ ،ىُٖٕٗ/ـ ،ص
ُّ.
ُْ .الشريؼ ،د .محمكد .القصة في القرآف ،بيركت :دار كمكتبة اليالؿُُٗٗ ،ـ ،ص ٗ.
ُٓ .ككلنجكرد ،ركبيف جكرج .مبادئ الفف ،مرجع سابؽ ،ص ُُ.

ُٔ .قطب ،محمد .منيج الفف اإلسالمي ،القاىرة :دار الشركؽ ،ط ُُُْٓ ،ىُٗٗٓ/ـ ،ص ُُ.

ُٕ .القضاة ،أحمد مصطفى عمي .الشريعة اإلسالمية كالفنػكف ،بيػركت :دار الجيػؿ ،كعمػاف :دار عمػار،
ط َُُْٖ ،ىُٖٖٗ/ـ ،ص ُٖ.

الفف اإلسالمي ،مرجع سابؽ ،ص ٔ.
ُٖ .قطب ،محمد .منيج ٌ
ُٗ .ينظر :المرجع السابؽ ،ص ٔ.

َِ .ينظػػر :القضػػاة ،أحمػػد مصػػطفى عمػػي .الشػػريعة اإلسػػالمية كالفنػػكف ،مرجػػع سػػابؽ ،ص ِِ.ِّ-
كالشػػامي ،صػػالح أحمػػد .الظػػاىرة الجماليػػة فػػي اإلسػػالـ ،بيػػركت :المكتػػب اإلسػػالمي ،طَُُْٕ ،

ىُٖٗٔ/ـ ،ص ِٓ.

ُِ .ينظػػر :العشػػماكم ،د .محمػػد زكػػي .قضػػايا النقػػد األدبػػي بػػيف القػػديـ كالحػػديث ،بيػػركت :دار النيضػػة
العربيػػػػة لمطباعػػػػة كالنشػػػػرُٕٗٗ،ـ ،ص ْٔ ،ِٓ-كالقضػػػػاة ،أحمػػػػد مصػػػػطفى عمػػػػي .الشػػػػريعة
اإلسالمية كالفنكف ،مرجع سابؽ ،ص ِّ.

ِِ .ينظر :الكيالني ،نجيب .اإلسالمية كالمذاىب األدبية ،مرجع سابؽ ،ص َُٗ.
ِّ .ينظػػر :قطػػب ،محمػػد .مػػنيج الفػػف اإلس ػالمي ،مرجػػع سػػابؽ ،ص ْٓ ،كالعشػػماكم ،د .محمػػد زكػػي.
قضػػايا النقػػد األدبػػي بػػيف القػػديـ كالحػػديث ،مرجػػع سػػابؽ ،ص ِٓ كمػػا بعػػدىا ،كخميػػؿ ،د .إب ػراىيـ
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محمػػػكد .النقػػػد األدبػػػي الحػػػديث مػػػف المحاكػػػاة الػػػى التفكيػػػؾ ،عمػػػاف :دار المسػػػيرة لمنشػػػر كالتكزيػػػع

كالطباعة ،طُُِْْ ،ىََِّ/ـ ،ص ّٕ.

ِْ .ينظر :قطب ،محمد .منيج الفف اإلسالمي ،مرجع سابؽ ،ص ْٓ.ْٔ -

ِٓ .ينظر :ريد ،ىربرت .الفف كالمجتمع ،تػرجمة :فارس متػرم ظاىر ،بيركت :دار القمـ ،ص َُٖ.
ِٔ .ينظر :الكيالني ،نجيب .اإلسالمية كالمذاىب األدبية ،مرجع سابؽ ،ص ُُْ.

ِٕ .ينظػػػر :ريػػػد ،ىربػػػرت .الفػػػف كالمجتمػػػع ،مرجػػػع سػػػابؽ ،ص ُْٖ ،كالكيالنػػػي ،نجيػػػب .اإلسػػػالمية
كالمذاىب األدبية ،مرجع سابؽ ،ص ُُِ.
ِٖ .القضاة ،أحمد مصطفى عمي .الشريعة اإلسالمية كالفنكف ،مرجع سابؽ ،ص ِْ.

ِٗ .ينظػػر :الكيالنػػي ،نجيػػب .اإلسػػالمية كالمػػذاىب األدبيػػة ،مرجػػع سػػابؽ ،ص ُُ – ُِ .كعمػػارة ،د.
محمػػػػد .اإلسػػػػالـ كالفنػػػػكف الجميمػػػػة ،القػػػػاىرة :دار الشػػػػركؽ ،طُ ُُُْ ،ىُُٗٗ/ـ ،ص ُُ،

ػػػاـ بػػػػديف اإلسػػػػالـ ،طيػػػػراف :نشػػػػر إسػػػػالـ ،مطبعػػػػة النيضػػػػة ،طُ،
كالطنطػػػػاكم ،عمػػػػي .تعريػػػػؼ عػ ٌ
ُّّٕى/ص ِٗ – ّٓ ،كشػػػػمتكت ،محمػػػػكد .اإلسػػػػالـ عقيػػػػدة كشػػػػريعة ،القػػػػاىرة :دار الشػػػػركؽ،

طِٗ ُِْٖ ،ىََِٕ/ـ ،ص ِٕ – ِّ.

َّ .قطب ،محمد .منيج الفف اإلسالمي ،مرجع سابؽ ،ص ُُ.
ُّ .ينظػػػر :الكيالنػػػي ،نجيػػػب .اإلسػػػالمية كالمػػػذاىب األدبيػػػة ،مرجػػػع سػػػابؽ ،ص ُّ ،ُٓ -كشػػػمتكت،
عػاـ بػديف
محمكد .اإلسالـ عقيدة كشريعة ،مرجع سابؽ ،ص ُّ ،ِّ-كالطنطاكم ،عمػي .تعريػؼ ٌ
مقكماتػو
اإلسالـ ،مرجع سابؽ ،ص ِِٕ – َِّ ،كالقرضاكم ،د .يكسػؼ .مػدخؿ لمعرفػة اإلسػالـ ٌ

خصائصو أىدافو مصادره ،القاىرة :مكتبة كىبة ،طُ ُُْٔ ،ىُٗٗٔ/ـ ،ص ٗ كما بعدىا.

ِّ .إف الخصػػاـ الٌػػذم نشػػب بػػيف الػػديف كالفػػف خصػػاـ خػػارج عمػػى طبيعتيػػا السػػمحة ،كصػػدرىما الرحػػب،
حيث إ ٌنو كاف نتاج ظػركؼ تاريخيػة قاسػية ،كأخطػاء فرديػة كجماعيػة تشػابكت مالبسػاتيا المختمفػة،

يػـ
أتيـ الػديف بػالجمكد كمسػاندة القػكل الرجعيػة ،كتقػكيس القػديـ بمػا فيػو مػف غػث كثمػيف ،كأتي ٌ
فقد ٌ
الفػػف بػػالمركؽ كالجنػػكح إلػػى التحمػػؿ كاإلباحيػػة تحػػت سػػتار شػػعارات الحريػػة الزائفػػة ،كدار الص ػراع
إف رجػاؿ الػديف مػف آبػاء
بينيا ،بحيث حاكؿ ك ٌؿ مف الطرفيف إلغاء اآلخر .كسبب ىػذا الصػراع ىػكٌ :
كقساكسػػة كػػانكا قػػد غرق ػكا فػػي مسػػتنقعات الرذيمػػة ،كاسػػتغمكا كاحتكػػركا كأثػػركا ،كصػػادركا الحريػػات،
ككػػانكا عكن ػان عمػػى الفسػػاد كالمظػػالـ ،كحػػاكمكا المتنػػكريف كأصػػحاب النظريػػات العمميػػة ،حيػػث قامػػت

الكنيسة باالضطياد الفكػرم ،كقتمػت أصػحاب النظريػات العمميػة أك زجػت بيػـ فػي السػجكف ،كرمػتيـ

بالمركؽ مف الديف ،كفي مقابؿ ذلؾ كاف طبيعيان أف يحمؿ عمييـ صاحب ك ٌؿ ضمير حػي ،ككػؿ فػاىـ

لحقائؽ الديف ،ككؿ صاحب فكر متحرر .كلكػف كمػا يمقػي المػكـ عمػى رجػاؿ الػديف ،كػذلؾ يمقػى المػكـ
عمػػى اإلغػراؽ فػػي السػػخرية كالػػتيجـ عمػػى الػػديف كرجالػػو حيػػث مػػا كػػاف يجػػب أف تمصػػؽ أخطػػاء مػػا

لػكف مػف الفػف يغػرؽ فػي تصػكيره
يسمكف برجاؿ الديف ،بالديف نفسو .كفي خضػـ ىػذا الصػراع نشػأ ه
ٌ
لبشػػاعة رجػػاؿ الػػديف كتصػػرفاتيـ ،كيفخػػر بالتحمػػؿ ،كيعتبػػر الػػديف صػػكرة لمتخمػػؼ كالرجعيػػة ،كانييػػا انر

لممعاني الحضارية الجديدة ،كحربان عمى حرية اإلبػداع الفنػي ،كقيػدان يحػكؿ دكف التحميػؽ الفكػرم فػي
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سػػماكات اإلش ػراؽ كالتعبيػػر المطمػػؽ .ينظػػر :الكيالنػػي ،نجيػػب .اإلسػػالمية كالمػػذاىب األدبيػػة ،مرجػػع
سػػابؽ ،ص َِ ،ِِ-كمظيػػر ،سػػميماف .قصػػة الػػديانات ،القػػاىرة :مكتبػػة مػػدبكلي ،طََِِِ ،ـ،

ػػؽ فػػػي األديػػػاف كالفػػػرؽ كأبػػػرز
ص ّْٔ – ْْٕ ،كالمفتػػػي ،د .محمػػػد مختػػػار ضػػػرار .إظيػػػار الحػ ٌ
التيارات كالحركات المعاصرة ،عماف :دار اإلسراء لمنشر كالتكزيع ،طََِِْ ،ـ ،ص ْٗ.
ّّ .ينظر :الكيالني ،نجيب .اإلسالمية كالمذاىب األدبية ،مرجع سابؽ ،ص ِّ.
ّْ .سفر ،محمكد محمد .اإلعالـ مكقؼ ،الكتاب العربي السعكدم ،ص ْٔ.

ّٓ .ينظر :عبيد ،محمد رشدم .مدخؿ إلى اإلعالـ اإلسالمي ،مرجع سابؽ ،ص َُٔ.
ّٔ .ينظر :القرطبي ،محمػد بػف أحمػد األنصػارم( ،تػكفي ُٕٔ ى) .الجػامع األحكػاـ القػرآف ،بيػركت ،دار
أحياء التػراث العربي ،ط ِ ،ج ُْ ،ص ٓٓ.

ّٕ .ينظر :الشككاني ،محمد بف عمػي بػف محمػد (تػكفي ُٕٔى) .نيػؿ األكطػار شػرح منتقػى األخبػار مػف
أحاديث سيد األخيار ،بيركت :دار الفكر ،ج ٖ ،ص َِٕ.

ّٖ .ينظر :الشككاني ،محمد بف عمي بف محمد .نيؿ األكطار ،المرجع السابؽ ،ج ٖ ،ص َِٕ.

ّٗ .بف حنبؿ ،اإلماـ أبػك عبػد اهلل أحمػد الشػيباني (تػكفي ُِْى) .مسػند اإلمػاـ أحمػد ،مصػر :مؤسسػة
قرطبة" ،مسند أبي سعيد الخدرم رضي اهلل عنو" ،حديث رقـ ُِْٔٓ ،جّ ،ص ُّٗ.
َْ .قطب ،محمد .منيج الفف اإلسالمي ،مرجع سابؽ ،ص ُُٖ.
الحب فػي القػرآف ،بيػركت :دار
ُْ .ينظر :قطب ،محمد .المرجع السابؽ ،ص ُٕ .كالشريؼ ،د.محمكد.
ٌ
كمكتبة اليالؿ ،طُُّٖٗ ،ـ ،ص ُٔ.
أم جػنس ك ٌأيػة قصػة
ِْ .فيذه القصة –كما يقكؿ الكيالني" -قصة جنسية بك ٌؿ مقكمػات القصػة ،لكػف ٌ
الظػػالؿ المكحيػػة ،مكسػػيقى األلفػػاظ ،المكاقػػؼ الدراميػػة ،عنصػػر التشػػكيؽ كالمتابعػػة ،ثػ ٌػـ االنتصػػار

لفضػػائؿ اإلنسػػاف كقػػكة الػػركح فػػي النيائيػػة ،حتػػى امػرأة العزيػػز الخاطئػػة انتصػػرت فييػػا قػػكل الخيػػر،

كعػػادت إلػػى رشػػدىا ،كطأطػػأت رأسػػيا إجػػالالن كتػػكقي ارن إلنسػػاف كبيػػر كقػػؼ صػػامدان كػػالعمـ فػػي مكاجيػػة

الثكرة الغريزية الجارفة كانتصر" .الكيالني ،نجيػب .اإلسػالمية كالمػذاىب األدبيػة ،مرجػع سػابؽ ،ص

َٔ.

ّْ .ينظػر :الشػريؼ ،د .محمػػكد .اإلسػالـ كالحيػاة الجنسػػية ،دراسػة تحميميػة مسػػتمدة مػف القػرآف الكػػريـ،
بيػػػركت :دار كمكتبػػػة اليػػػالؿُٖٖٗ ،ـ ،صّْ .ك قطػػػب ،محمػػػد .مػػػنيج الفػػػف اإلسػػػالمي ،مرجػػػع

سابؽ ،ص ٕٕ.

ػف اإلسػػالمي ،مرجػػع سػػابؽ ،ص ُُٗ .َُِ -كع ػكاد ،د .فاطمػػة
ْْ .ينظػػر :قطػػب ،محمػػد .مػػنيج الفػ ٌ
حسػػػػػيف .اإلعػػػػػالـ الفضػػػػػائي ،عمػػػػػاف :دار أسػػػػػامة لمنشػػػػػر كالتكزيػػػػػع ،طََُُِ ،ـ ،صِِٗ،
عاـ بديف اإلسالـ ،مرجع سابؽ ،ص ِِٕ.
كالطنطاكم ،عمي .تعريؼ ٌ
ْٓ .ينظر :الكيالني ،نجيب .اإلسالمية كالمذاىب األدبية ،مرجع سابؽ :ص ِٖ.َّ -

ْٔ .ينظػر :المرجػع السػابؽ :ص ِٖ ،ِٗ -كشػمتكت ،محمػكد .اإلسػالـ عقيػدة كشػريعة ،مرجػع سػابؽ،
عػػػػاـ بػػػػديف اإلسػػػػالـ ،مرجػػػػع سػػػػابؽ ،ص ِِٕ ،َِّ-
ص ِٗ ،كالطنطػػػػاكم ،عمػػػػي .تعريػػػػؼ
ٌ
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مقكماتػػو خصائصػػو أىدافػػو مصػػادره ،مرجػػع سػػابؽ،
كالقرضػػاكم ،د .يكسػػؼ .مػػدخؿ لمعرفػػة اإلسػػالـ ٌ

ص ُّٗ كما بعدىا.

ْٕ .ينظر :عبيد ،محمد رشدم .مدخؿ إلى اإلعالـ اإلسالمي ،مرجع سابؽ ،ص ِّ.ّّ -
ْٖ .قطب ،محمد .منيج الفف اإلسالمي ،مرجع سابؽ ،ص ٔ.

ْٗ .القضاة ،أحمد مصطفى عمي .الشريعة اإلسالمية كالفنكف ،مرجع سابؽ ،ص ُّ.

َٓ .ينظر :الشريؼ ،محمكد .اإلسالـ كالحياة الجنسية دراسة تحميمية مستمد مف القػرآف الكػريـ ،بيػركت:
ػاـ بػػديف اإلسػػالـ ،مرجػػع
دار كمكتبػػة اليػػالؿُٖٖٗ ،ـ ،ص ٓ ،ٔ -كالطنطػػاكم ،عمػػي .تعريػػؼ عػ ٌ
سابؽ ،ص َِٕ كما بعدىا.

ُٓ .خميػػػؿ ،د .عمػػػاف الػػػديف .متابعػػػات إسػػػالمية فػػػي الفكػػػر كالػػػدعكة كالتحػػػديات المعاصػػػرة ،لنػػػدف :دار
الحكمة ،ط ُُِّْ ،ىََِِ/ـ ،ص ُّٗ.

ِٓ .ينظر :الكيالني ،نجيب .اإلسالمية كالمذاىب األدبية ،مرجع سابؽ ،ص ِٓ.ّٓ -
ّٓ .ينظػػػػر :بػػػػكازار ،مارسػػػػيؿ .إنسػػػػانية اإلسػػػػالـ ،تػػػػػرجمة د .عفيػػػػؼ د .مشػػػػفية ،بيػػػػركت :دار اآلداب،
َُٖٗ ،ص ّٕٗ.َّٖ -

ممػػا
ْٓ .يتميػز إعػػالـ العػػالـ اإلسػػالمي المعاصػر بالتبعيػػة ،فيػػك نظػػاـ مسػػتكرد فػي الكثيػػر مػػف عناصػػرهٌ ،
خطرن جسميان عمى مجتمعاتنا ،ال أل ٌنيا منقكلة كمستكردة بعيكبيا المتػػراكمة فحسػب ،بػؿ أل ٌنيػا
ا
يش ٌكؿ

ال تتماشػػى مػػع حاجيػػات بالدنػػا ،كال مػػع قيمنػػا كمعتقػػداتنا كتػػػراثنا ،كال مػػع مشػػاكمنا كامكاناتنػػا ،ففػػي
كثير مف األحياف تككف أعمالنا الفنية في ك واد كنحف في ك واد آخر.

ٓٓ .ينظػػر عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ :سػػركيس ،إحسػػاف .اآلداب القديمػػة كعالقتيػػا بتطػػكر المجتمعػػات (بابػػؿ،
مصػػػر الفرعكنيػػػة ،اإلغريػػػؽ) ،دار الطميعػػػة لمطباعػػػة كالنشػػػر ،ط ُ ،ُٖٖٗ ،ص ٕٔ ،كبكركنػػػكم،

ػف المكسػيقي ،تػػرجمة :فػؤاد زكريػا ،مراجعػة :حسػػيف فػكزم ،القػاىرة :الييئػػة
جكليػكس .الفيمسػكؼ كفػ ٌ
المصرية لمكتابُْٕٗ ،ـ ،ص ِْ ،ِٓ -كىاكزر ،أرنكلػد .الفػف كالمجتمػع عبػر التػاريخ ،تػػرجمة
فؤاد زكريا ،مراجعة أحمد خاكي ،القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ج ُ ،ص ُْٔ.ُْٕ -

ٔٓ .ينظر :القضاة ،أحمد مصطفى عمي .الشريعة اإلسالمية كالفنكف ،مرجع سابؽ ،ص ّّ.

ٕٓ .ينظػر :سػعد الػديف ،د .محمػد منيػػر .اإلعػالـ قػراءة فػي األعػػالـ المعاصػر كاإلسػالمي ،مرجػع سػػابؽ،
ص ْٕ.ْٖ -

ٖٓ .ينظر :قطب ،محمد .منيج الفف اإلسالمي ،مرجع سابؽ ،ص ْٓ.ْٔ -
ٗٓ .ينظػػر :حجػػاب ،منيػػر .نظريػػات اإلعػػالـ اإلسػػالمي ،اإلسػػكندرية :الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب،
ُِٖٗ ،ص ّٗ.

َٔ .قطب ،سيد .مشاىد القيامة في القرآف ،القاىرة :دار الشركؽ ،ط ُِْٓٓ ،ىََِْ/ـ ،صٕ.
ُٔ .ينظر :الشريؼ ،د .محمكد .القصة في القرآف ،مرجع سابؽ ،ص ٓٔ.ٔٔ -
ِٔ .ينظر :المرجع السابؽ ،ص ٔٔ.
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ّٔ .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر :قطب ،محمد .مػنيج الفنػي اإلسػالمي ،مرجػع سػابؽ ،ص ُٔٓ،ُِٕ -
كالشريؼ ،د .محمكد .القصة في القرآف الكريـ ،مرجع سابؽ ،صِٔ.ٖٖ-

ْٔ .الزمخشرم ،أبك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر الخكارزمي (تكفي ِٖٓ ى) .الكشػاؼ عػف الحقػائؽ
غػكامض التنػػػريؿ كعيػػكف األقاكيػػؿ فػػي كجػػكه التأكيػػؿ ،بيػػركت :دار الكتػػاب العربػػي ،القػػاىرة :مطبعػػة

مصطفى الحمبيُْٖٗ ،ـ ،ج ُ ،ص ِٕ ،كينظر :الرازم ،فخر الديف محمد بف عمػر بػف الحسػيف

(تكفي َٔٔ ى) .مفاتيح الغيب ،استانبكؿ :دار الطباعة العامرة َُّٕ ،ى ،ج ُ ،ص ِّٗ.
ٓٔ .رضا ،محمد رشيد .تفسير المنار ،القاىرة :مطبعة دار المنارُّٕٔ ،ى/جُ ،ص ِّٕ.

ٔٔ .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر :الصغير ،د .محمد حسيف عمي .الصكرة الفنية في المثػؿ القرآنػي ،بغػداد:
دار الرشيد لمنشر ،ُُٖٗ ،ص ّٖٓ.

ٕٔ .جريشة ،عمي .نحك إعالـ إسالمي ،مرجع سابؽ ،ص ٖٗ.

ٖٔ .ينظر :عمارة ،د .محمد .اإلسالـ كالفنػكف الجميمػة ،القػاىرة :دار الشػركؽ ،طُُُُْ ،ىُُٗٗ/ـ،
صُُ.

ٗٔ .جريشة ،عمي .نحك إعالـ إسالمي ،مرجع سابؽ ،ص َٗ.
َٕ .قطب ،محمد .منيج الفف اإلسالمي ،مرجع سابؽ ،ص َُّ.
ُٕ .البييقي ،أبك بكر أحمد بف الحسػيف بػف عمػي بػف مكسػى (تػكفي ْٖٓ ى) .السػنف الكبػرل ،تحقيػؽ:
محمد فؤاد عبد الباقي ،مكة المكرمة :مكتبة دار الباز ُُْْ ،ىُْٗٗ/ـ ،كتاب "الشػيادات" ،بػاب
"المزاح" ،حديث رقـ َِّٔٗ ،ج َُ.ِْٖ ،

ِٕ .ينظر :الكيالني ،نجيب .اإلسالمية كالمذاىب األدبية ،مرجع سابؽ ،ص ّْ.ّٓ -
ّٕ .ىك عبد العزيز بف عبد السالـ بف أبي القاسـ السممي الممقٌب بػ(سمطاف العمماء) ،الفقيػو األصػكلي،

كلػػد سػػنة ٕٕٓ ىػػػ ،كقيػػؿ سػػنة ٖٕٓ ىػػػ ،لػػو مكاقػػؼ مػػع السػػالطيف مشػػيكرة فػػي األمػػر بػػالمعركؼ
كالنيي عف المنكر ،لو مؤلفػات نافعػة ،منيػا قكاعػد األحكػاـ فػي مصػالح األنػاـ ،كاختصػار المقاصػد،

كتفسػػير الق ػرآف ،تػػكفي سػػنة َٔٔ ىػػػ .ينظػػر :السػػبكي ،تػػاج الػػديف عبػػد الكىػػاب بػػف عمػػي بػػف عبػػد
الكافي .طبقات الشافعية الكبرل ،بيركت :دار المعرفة ،طِ ،ج ٓ ،ص َٖ.

العز .قكاعػد األحكػاـ فػي مصػالح األنػاـ ،دمشػؽ :دار الجيػؿ ،طَُِٖٗ ،ـ ،جِ،
ْٕ .ابف عبد السالـٌ ،
ص ُٖٗ.

ٕٓ .سفر ،محمكد محمد .اإلعالـ مكقؼ ،الكتاب العربي السعكدم ،ص ْٔ.ٔٓ -
ٕٔ .ينظر :سعد الديف ،محمد منيػر .اإلعػالـ قػراءة فػي اإلعػالـ المعاصػر كاإلسػالمي ،مرجػع سػابؽ ،ص
ُٕ.

ٕٕ .ينظر :القضاة ،أحمد مصطفى عمي .الشريعة اإلسالمية كالفنكف ،مرجع سابؽ ،ص ِّ.
ٖٕ .كحيػػػؿ ،عبػػػد الكىػػػاب .األسػػػس العمميػػػة كالتطبيقيػػػة لإلعػػػالـ اإلسػػػالمي ،عػػػالـ الكتػػػب المقدسػػػي،
َُْٔىُٖٗٔ/ـ ،ص ِْٔ – ِْٕ.
ٕٗ .قطب ،محمد .منيج الفف اإلسالمي ،مرجع سابؽ ،ص ُّٖ.
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َٖ .ينظر :الشريؼ ،د .محمكد .اإلسالـ كالحياة الجنسية ،مرجع سابؽ ،ص ُّ.

الفف اإلسالمي ،مرجع سابؽ ،ص ُّٖ.
ُٖ .قطب ،محمد .منيج ٌ
ِٖ .فميس مف الضركرم أف تذكر العقيدة صػراحة أك يػذكر الػديف ،كا ٌنمػا تػػرسـ الحيػاة مػف خػالؿ العقيػدة

كأثرىػػا فػػي النفػػػكس ،فاإلحسػػاس بجمػػاؿ الكػػػكف كركعتػػو عبػػادة ،كالتكجػػػو لمنػػاس بالحػػب كالعطػػػؼ

كالرعاية عبادة ،كالجياد في سػبيؿ الحػؽ كالخيػر عبػادة ،كالتسػميـ لقػدر اهلل عبػادة ،كالتطمػع إلػى اهلل
في المحف كاألزمات عبادة ،كتحمؿ األلـ كاالصطبار عميو عبادة ،كشكر المنعـ عمػى نعمػو عبػادة...

كىكذا دكاليػؾ ،فالفنػاف حػيف يرسػـ ىػذه المالمػح النفسػية كميػا مػف خػالؿ العقيػدة ،كبطريقػة الفػف ال
بطريقػػة الػػنفس ،ييكسػػب الحيػػاة البشػػرية سػػعة مؤكػػدة ،كيعطػػي لمحيػػاة معنػػى كىػػدفان كاصػػالة كعمق ػان.
ينظر :قطب ،محمد .منيج الفف اإلسالمي ،مرجع سابؽ ،ص ُّْ.ُّٓ -
ّٖ .ينظر :الكيالني ،نجيب .اإلسالمية كالمذاىب األدبية ،مرجع سابؽ ،ص ّٓ.ٓٔ -

ْٖ .ينظػػر :قطػػب ،محمػػد .مػػنيج الفػػف اإلسػػالمي ،مرجػػع سػػابؽ ،ص ِِٓ ،ِِٔ -كالكيالنػػي ،نجيػػب.
اإلسالمية كالمذاىب األدبية ،مرجع سابؽ ،ص

صكره كآثػاره ...فمسػفتو كأحكامػو ،بيػركت :دار ابػف حػزـ،
ٖٓ .العمرم ،د .عمى بف حمزة .الفف المعاصر ٌ
ط ُُُّْ ،ى ،ََُِ/ص ٔٓ.

ٖٔ .جريشة ،عمي .نحك إعالـ إسالمي ،مرجع سابؽ ،ص ٖٓ.
ٕٖ .ينظر :سعد الديف ،محمد منيػر .األعػالـ قػراءة فػي اإلعػالـ المعاصػر كاإلسػالمي ،مرجػع سػابؽ ،ص
ْْ.

ٖٖ .ينظر :خميؿ ،د .عماد الديف .فكضى العالـ فػي المسػرح الغربػي المعاصػر ،دمشػؽ :دار ابػف كثيػر ط
ُ ُِْٖ ،ى/ص ُِ ،كخميؿ ،د .عماد الديف .مدخؿ إلى مكقؼ القػرآف الكػريـ مػف العمػـ ،دمشػؽ:

دار ابف كثير ُُُْ ،ى ،ص ُِ.

صػكره كآثػاره فمسػفتو كأحكامػو ،مرجػع سػابؽ ،ص
ٖٗ .ينظر :العمرم ،د .عمي بف حمزة .الفػف المعاصػر ٌ
ُّٔ.ُّٕ -
َٗ .لالطالع عمى الميزات كالسمات الضارة التي خمٌفتيا اإلعػالـ كالفنػكف العالميػة المعاصػرة ينظػر :عمػى
سػػبيؿ المثػػاؿ :عبيػػد ،محمػػد رشػػيد .مػػدخؿ إلػػى اإلعػػالـ اإلسػػالمي ،مرجػػع سػػابؽ ،ص ُُ،ٕٔ -

كمنصكر ،عكض .التمفزيكف بيف المنافع كالمضار ،الزرقاء :مكتبػة المنػارَُْٓ ،ىُٖٗٓ/ـ ،ص

ِْ ،كمػػا بعػػدىا ،كغنيمػػة ،زيػػاد .السػػيطرة الصػػييكنية عمػػى كسػػائؿ اإلعػػالـ العالميػػة ،عمػػاف :دار
عمارَُْْ ،ىُّٖٗ/ـ ،ص ّٓ.ٕٕ -
ُٗ .خميؿ ،د .عماد الديف .في النقػد اإلسػالمي المعاصػر ،دمشػؽ :دار ابػف كثيػر ،ط ُ ُِْٖ ،ى ،ص
ُِٖ.

ِٗ .ينظر :القضاة ،أحمد مصطفى عمي .الشريعة اإلسالمية كالفنكف مرجع سابؽ ،ص ّْٕ.
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ّٗ .زيػػػػداف ،د .عبػػػػد الكػػػػريـ .الػػػػكجيز فػػػػي أصػػػػكؿ الفقػػػػو ،طيػػػػراف :إحسػػػػاف لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع ،طٓ،

ُّٕٗىَََِ/ـ ،ص ِٖٔ ،كالزلمػػػي ،د .مصػػػطفى إبػػػراىيـ .أصػػػكؿ الفقػػػو فػػػي نسػػػيجو الجديػػػد،
أربيؿ :مطبعة شياب ،ط ََُِِِ ،ـ ،ص َِْ.

ْٗ .ينظر :القضاة ،أحمد مصطفى عمي .الشريعة اإلسالمية كالفنكف ،ص ّْٓ.ّٖٓ -
ٓٗ .ينظػػر :السػػيكطي ،جػػالؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف( ،تػػكفي ُُٗ ى) .األشػػباه كالنظػػائر فػػي قكاعػػد كفػػركع
فقو الشافعية ،بيركت :دار الكتب العممية ،طُ ،ص َْٖ.

ٔٗ .ينظر :الكيالني ،نجيب .اإلسالمية كالمذاىب األدبية ،مرجع سابؽ ،ص ّٓ.
ٕٗ .أبك داكد ،سميماف بف األشعث السجستاني األزدم (تكفي ْٖٓ ى) .سػنف أبػي داكد ،تحقيػؽ :محمػد
محيي الديف عبػد الحميػد ،بيػركت :دار الفكػر ،كتػاب "األدب" ،بػاب "مػف يأخػذ الشػيء عمػى المػزاح"،

حديث رقـ ََْٓ ،ج ْ ،ص َُّ.

ٖٗ .ينظر :القضاة ،أحمد مصطفى عمي .الشريعة اإلسالمية كالفنكف ،مرجع سابؽ ،ص ّٕٔ.
ٗٗ .ينظر :سعد الديف ،محمد منيػر .اإلعػالـ قػراءة فػي اإلعػالـ المعاصػر كاإلسػالمي ،مرجػع سػابؽ ،ص
ِٕ.ِٖ -

ََُ.

ينظػػر :حجػػاب ،منيػػر .نظريػػات اإلعػػالـ اإلسػػالمي ،اإلسػػكندرية :الييئػػة المصػػرية العامػػة

لمكتابُِٖٗ ،ـ ،ص ِْ ،كجريشة ،عمي .نحك إعالـ إسالمي ،مرجع سابؽ ،ص ُٖ.
الفػف المعاصػر صػكره كآثػاره فمسػفتو كأحكامػو .مرجػع
َُُ.
ينظر :العمرم ،د .عمي بػف حمػزةٌ :
سابؽ ،ص َُِ.
َُِ.

ينظر :قطب ،محمد .منيج الفف اإلسالمي ،مرجع سابؽ ،ص ِِٓ.

َُّ.

الشريؼ ،د .محمكد .القصة في القرآف ،مرجع سابؽ ،ص ٗ.

َُٓ.

ينظر :الكيالني ،نجيب .اإلسالمية كالمذاىب األدبية ،مرجع سابؽ ،ص ْٖ.

َُْ.

عمارة ،د .محمد .اإلسالـ كالفنكف الجميمة ،مرجع سابؽ ،ص ُُ.

قائمة المصادر كالمراجع
ُ.

اإلبراشي ،محمد عطية .التػربية اإلسالمية كفالسفتيا ،القاىرة :دار الفكر العربي ُٕٗٔ ،ـ.

ِ.

ابف حنبؿ ،اإلماـ أبك عبد اهلل أحمد الشيباني (تكفي ُِْى) .مسند اإلماـ أحمد ،مصر :مؤسسة

ّ.

العز .قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ،دمشؽ :دار الجيؿ ،طِ.َُٖٗ ،
ابف عبد السالـٌ ،

ْ.
ٓ.

قرطبة.

ابف منظكر ،محمد بف المكرـ األفريقي المصرم (تكفي ُُٕى) .لساف العرب ،بيركت :بيركت لمطباعة

كالنشر ،طُُّْٗ ،ىُٗٗٗ/ـ.

أبك داكد ،سميماف بف األشعث السجستاني األزدم (تكفي ْٖٓ ى) .سنف أبي داكد ،تحقيؽ :محمد

محيي الديف عبد الحميد ،بيركت :دار الفكر.
ٔ.

إماـ ،إبراىيـ .اإلعالـ اإلسالمي ،القاىرة :األنجمك المصرية َُٕٗ ،ـ.
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ٕ.

بكازار ،مارسيؿ .إنسانية اإلسالـ ،تػرجمة د .عفيؼ د .مشفية ،بيركت :دار اآلداب َُٖٗ ،ـ.

ٗ.

البييقي ،أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى (تكفي ْٖٓ ى) .السنف الكبرل ،تحقيؽ :محمد

ٖ.

كفف المكسيقي ،تػرجمة :فؤاد زكريا ،مراجعة :حسيف فكزم ،القاىرة:
بكركنكم ،جكليكس .الفيمسكؼ ٌ
الييئة المصرية لمكتاب ُْٕٗ ،ـ.
فؤاد عبد الباقي ،مكة المكرمة :مكتبة دار الباز ُُْْ ،ىُْٗٗ/ـ.

َُ .التكمي ،محمد .الجدؿ في القرآف ،تكنس :الشركة التكنسية لفنكف الرسـ َُٖٗ ،ـ.
ُُ .حجاب ،منير .نظريات اإلعالـ اإلسالمي ،اإلسكندرية :الييئة المصرية العامة لمكتابُِٖٗ ،ـ.
ُِ .حجازم ،سميـ عبد اهلل .منيج اإلعالـ اإلسالمي في صمح الحديبة ،جدة :دار المنار َُْْ ،ى ُّٖٗ
ـ.

ُّ .حمزة ،عبد المطيؼ .اإلعالـ في صدر اإلسالـ ،القاىرة :دار الفكر العربي َُٕٗ ،ـ.

ُْ .خميؿ ،د .عماد الديف .فكضى العالـ في المسرح الغربي المعاصر ،دمشؽ :دار ابف كثير ،ط ُ،
ُِْٖى.

ُٓ .خميؿ ،د .عماد الديف .في النقد اإلسالمي المعاصر ،دمشؽ :دار ابف كثير ،ط ُُِْٖ ،ى.
ُٔ .خميؿ ،د .عماد الديف .مدخؿ إلى مكقؼ القرآف الكريـ مف العمـ ،دمشؽ :دار ابف كثيرُُُْ ،ى.
ُٕ .خميؿ ،د .عماف الديف .متابعات إسالمية في الفكر كالدعكة كالتحديات المعاصرة ،لندف :دار الحكمة ،ط
ُ ُِّْ ،ى  ََِِ -ـ.
ُٖ .خميؿ ،د .إبراىيـ محمكد .النقد األدبي الحديث مف المحاكاة إلى التفكيؾ ،عماف :دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع كالطباعة ،طُُِْْ ،ىََِّ/ـ.

ُٗ .الرازم ،فخر الديف محمد بف عمر بف الحسيف (تكفي َٔٔ ى) .مفاتيح الغيب ،استانبكؿ :دار الطباعة
العامرة َُّٕ ،ى.

َِ .رشتي ،جيياف أحمد .األسس العممية لنظريات اإلعالـ ،القاىرة :دار الفكر العربي ُٖٗٔ ،ـ.
ُِ .رضا ،محمد رشيد .تفسير المنار ،القاىرة :مطبعة دار المنارُّٕٔ ،ى.

ِِ .رمزم ،عبد القادر ىاشـ .النظرية اإلسالمية في فمسفة الدراسات االجتماعية التػربكية ،الدكحة :دار
الثقافة َُْْ ،ى  ُْٖٗ -ـ.

ِّ .ريد ،ىربرت .الفف كالمجتمع ،تػرجمة :فارس متػرم ظاىر ،بيركت :دار القمـ.

ِْ .الزبيدم ،محمد مرتضى الحسيني (تكفي َُِٓى) .تاج العركس مف جكاىر القامكس ،دار اليداية.
ِٓ .الزلمي ،د .مصطفى إبراىيـ .أصكؿ الفقو في نسيجو الجديد ،أربيؿ :مطبعة شياب ،ط ََُِِِ ،ـ.
ِٔ .الزمخشرم ،أبك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر الخكارزمي (تكفي ِٖٓ ى) .الكشاؼ عف الحقائؽ
غكامض التنػريؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،بيركت :دار الكتاب العربي ،القاىرة :مطبعة

مصطفى الحمبي ُْٖٗ ،ـ.
ِٕ .زيداف ،د .عبد الكريـ .الكجيز في أصكؿ الفقو ،طيراف :إحساف لمنشر كالتكزيع ،طٓ،
ُّٕٗىَََِ/ـ.
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ِٖ .السبكي ،تاج الديف عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي (تكفي َٔٔ ى) .طبقات الشافعية الكبرل،
بيركت :دار المعرفة ،طِ.

ِٗ .سركيس ،إحساف .اآلداب القديمة كعالقتيا بتطكر المجتمعات (بابؿ ،مصر الفرعكنية ،اإلغريؽ) ،دار
الطميعة لمطباعة كالنشر ،ط ُُٖٖٗ ،ـ.

َّ .سعد الديف ،محمد منير .اإلعالـ قراءة في اإلعالـ المعاصر كاإلسالمي ،بيركت :دار بيركت المحركسة
لمطباعة كالنشر ،ط ّ ُِِْ ،ى  ََِِ -ـ.

ُّ .سفر ،محمكد محمد .اإلعالـ مكقؼ ،الكتاب العربي السعكدم.
ِّ .السيكطي ،جالؿ الديف عبد الرحمف( ،تكفي ُُٗ ى) .األشباه كالنظائر في قكاعد كفركع فقو الشافعية،
بيركت :دار الكتب العممية ،طُ.

ّّ .الشامي ،صالح أحمد .الظاىرة الجمالية في اإلسالـ ،بيركت :المكتب اإلسالمي ،طَُُْٕ ،
ىُٖٗٔ/ـ.

ّْ .الشريؼ ،د .محمكد .القصة في القرآف ،بيركت :دار كمكتبة اليالؿُُٗٗ ،ـ.

ّٓ .الشريؼ ،د .محمكد .اإلسالـ كالحياة الجنسية ،دراسة تحميمية مستمدة مف القرآف الكريـ ،بيركت :دار
كمكتبة اليالؿُٖٖٗ ،ـ.
الحب في القرآف ،بيركت :دار كمكتبة اليالؿ ،طُُّٖٗ ،ـ.
ّٔ .الشريؼ ،د .محمكد.
ٌ
ّٕ .شكرم ،عبد المجيد .االتصاؿ الجماىيرم الكاقع ...المستقبؿ ،القاىرة :العربي لمنشر كالتكزيع.ُٗٗٔ ،
ّٖ .شمبي ،د .كرـ .معجـ المصطمحات اإلعالمية ،القاىرة :دار الشركؽ.ُٖٗٗ ،

ّٗ .شمتكت ،محمكد .اإلسالـ عقيدة كشريعة ،القاىرة :دار الشركؽ ،طُِِْٖٗ ،ىََِٕ/ـ.
َْ .الشككاني ،محمد بف عمي بف محمد (تكفي ُٕٔى) .نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار مف أحاديث سيد
األخيار ،بيركت :دار الفكر.

ُْ .الصاكم ،أمينة ،كآخركف .السيرة النبكية كاإلعالـ اإلسالمي ،القاىرة :مكتبة مصر ،ُٖٗٔ ،ص
َّْ.َّٕ -

الفف كالديف ،دار الكفاء لمطباعة كالنشر ،ط ُ.ََِّ ،
ِْ .الصباغ ،د .رمضافٌ .
الفف اإلطار األخالقي كاالجتماعي ،المنصكرة :دار الكفاء لمطباعة
ّْ .الصباغ ،د .رمضاف .جماليات ٌ
كالنشر ،ط ُ ََِّ ،ـ.

ْْ .الصغير ،د .محمد حسيف عمي .الصكرة الفنية في المثؿ القرآني ،بغداد :دار الرشيد لمنشر.ُُٖٗ ،
عاـ بديف اإلسالـ ،طيراف :نشر إسالـ ،مطبعة النيضة ،طُُّّٕ ،ى.
ْٓ .الطنطاكم ،عمي .تعريؼ ٌ
ْٔ .عبد الحميـ ،محيي الديف .اإلعالـ اإلسالمي كتطبيقاتو العممية ،القاىرة :مكتبة الخانجي ،الرياض :دار
الرفاعي َُْْ ،ى .ُْٖٗ -

ْٕ .ع بيد ،محمد رشدم .مدخؿ إلى اإلعالـ اإلسالـ ،دمشؽ :دار القادرم ،ط ُ ُِْٓ ،ى  ََِْ -ـ.
ْٖ .العشماكم ،د .محمد زكي .قضايا النقد األدبي بيف القديـ كالحديث ،بيركت :دار النيضة العربية
لمطباعة كالنشر.ُٕٗٗ،
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ْٗ .عمارة ،د .محمد .اإلسالـ كالفنكف الجميمة ،القاىرة :دار الشركؽ ،طُُُُْ ،ىُُٗٗ/ـ.

صكره كآثاره ...فمسفتو كأحكامو ،بيركت :دار ابف حزـ ،ط
َٓ .العمرم ،د .عمى بف حمزةٌ .
الفف المعاصر ٌ
ُُُّْ ،قََُِ-ـ.
ُٓ .عكاد ،د .فاطمة حسيف .اإلعالـ الفضائي ،عماف :دار أسامة لمنشر كالتكزيع.ََُِ ،

ِٓ .غنيمة ،زياد .السيطرة الصييكنية عمى كسائؿ اإلعالـ العالمية ،عماف :دار عمارَُْْ ،ى -
ُّٖٗـ.

لفف ،تػرجمة :مجاىد عبد المنعـ مجاىد ،مراجعة :يحيى ىكيدم،
ّٓ .فنكمشتيف ،سيدني .الكاقعية في ا ٌ
بيركت :المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،ط ُِٖٗٔ ،ـ.

مقكماتو خصائصو أىدافو مصادره ،القاىرة :مكتبة كىبة،
ْٓ .القرضاكم ،د .يكسؼ .مدخؿ لمعرفة اإلسالـ ٌ
طُُُْٔ ،ىُٗٗٔ/ـ.

ٓٓ .القرطبي ،محمد بف أحمد األنصارم (تكفي ُٕٔ ى) .الجامع األحكاـ القرآف ،بيركت :دار إحياء التػراث
العربي ،ط ِ.

ٔٓ .القضاة ،أحمد مصطفى عمي .الشريعة اإلسالمية كالفنكف ،بيركت :دار الجيؿ ،كعماف :دار عمار ،ط
ُ َُْٖ ،ى ُٖٖٗ -ـ.
ٕٓ .قطب ،سيد .مشاىد القيامة في القرآف ،القاىرة :دار الشركؽ ،ط ٓ ُِْٓ ،ىََِْ/ـ.
ٖٓ .قطب ،محمد .منيج التػربية اإلسالمية ،بيركت :دار الشركؽ َُّْ ،ى  ُّٖٗ -ـ.
ٗٓ .قطب ،محمد .منيج الفف اإلسالمي ،القاىرة :دار الشركؽ ،ط ُ ُُْٓ ،ى  ُٗٗٓ -ـ.

َٔ .كحيؿ ،عبد الكىاب .األسس العممية كالتطبيقية لإلعالـ اإلسالمي ،القاىرة :عالـ الكتب َُْٔ ،ى -
ُٖٔٗ.

ُٔ .كناكر ،مص طفى بف أحمد .مدخؿ الى اإلعالـ اإلسالمي الفضائي ،دمشؽ كبيركت كالككيت :دار النكادر،
طُُّّْ ،ىَُِِ/ـ.

ِٔ .ككلنجكد ،ركبيف جكرج .مبادئ الفف ،تػرجمة :أحمد أحمدم محمكد ،مراجعة عمي أدىـ ،القاىرة :الييئة
المصرية العامة لمكتاب.ََُِ ،

ّٔ .الكيالني ،نجيب .اإلسالمية كالمذاىب األدبية ،بيركت :مؤسسة الرسالة َُْٕ ،ى  ُٖٕٗ -ـ.
ْٔ .مصطفى ،إبراىيـ ،كآخركف .المعجـ الكسيط ،مجمع المغة العربية.

قصة الديانات ،القاىرة :مكتبة مدبكلي ،طََِِِ ،ـ.
ٓٔ .مظير ،سميمافٌ .

الحؽ في األدياف كالفرؽ كأبرز التيارات المعاصرة ،عماف :دار
ٔٔ .المفتي ،د .محمد مختار ضرار .إظيار
ٌ
اإلسراء لمنشر كالتكزيع ،طََِِْ ،ـ.
المضار ،الزرقاء :مكتبة المنار َُْٓ ،ى ُٖٗٓ -ـ.
ٕٔ .منصكر ،عكض .التمفزيكف بيف المنافع ك
ٌ
الفف كالمجتمع عبر التاريخ ،تػرجمة فؤاد زكريا ،مراجعة أحمد خاكي ،القاىرة :الييئة
ٖٔ .ىاكزر ،أرنكلدٌ .
المصرية العامة لمكتاب.
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َُِّ لسنة

ِ:العدد

ٖ: المجػمد

 لمدراسػات اإلنسانية/ مجمة جػامعػة كرككؾ

Research summary
This research is about the ART PRODUCTION IN MEDIA
CHANNAL, and determining the properties, agenda and aims in
Islamic point of view.
In the way of analyzing media and art meaning, determining Islam
behavior about art and analyzing some art cases in the point of
Islamic view, neglecting the suspects that are enlighten about this
relation. This research concluded the truth that there is a close
inter-relation between religion and art because both will exactly
reach the same point if art is based on Islamic sense to be for
universe and if it works. There is suitable easiness to interrogate
the high, beautiful and aimed art.
The research also showed the belongings of Islamic art; that’s
independent, different and factual art; it shows everything as it is
out of the dream-world.
The research also reached the conclusion that; there exist a
number of official references that Islamic art formulates its art
from, the product and bestow of this references are unlimited also
suiting every moment in time everywhere.
The research also proved the truth that Islamic art refers to
universe and not specialized to teach the truth of faith or
articulating about advising and instructions but Islamic art is much
wider than this.
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