تلخيص محور " :في الفنّ و األدب
لئن أضافت الحضارة العربٌّة اإلسالمٌّة الكثٌر إلى الحضارة اإلنسانٌة فٌما ٌ ّتصل بالتفكٌر العلمً ( نظرٌّة و ممارسة ) فإ ّنها قد أبدعت و أجادت فً مجال األدب و الفنّ  ،و
 .هو ما جعلها حضارة رائدة ...لها مُساهمة هامّة فً إثراء اإلنسانٌّة و فً إكساب اإلنسان المزٌد من الخبرات و التجارب
فؤٌن تظهر مُساهمة العرب فً إثراء الحضارة اإلنسانٌّة أدبا و ف ّنا؟

:األدب i-
ٌُمكن تقسٌم األدب إلى فرعٌن :نثر و شعر

:النثر 1-
 .إنّ الدّالئل على براعة العرب فً النثر كثٌرة و متعدّدة رغم ّ
تؤخر الحضارة العربٌّة اإلسالمٌّة فً االنتقال من ثقافة المشافهة إلى ثقافة التدوٌن
صفاإلبداع فٌه ،ذلك أنّ ابن المقفّع لم ٌكتف بمحاكاة النصّ ·
كتاب " كلٌلة و دمنة " :إنّ ترجمة عبد هللا بن المقفّع لهذا الكتاب ( نقله عن اللّغة الفارسٌّة ) ال تنفً عن العرب ة
األصلًّ و لك ّنه قام بعدّة تغٌٌرات علٌه ،سواء أكان ذلك بتغٌٌر ترتٌب بعض األبواب أم بإضافة أمثال أخرى و أبواب جدٌدة .و هو ما جعل " كلٌلة و دمنة " ٌحمل بصمات
) مترجمه أكثر من حمله آلثار كاتبه األصلً .و قد ع ُِرف هذا الكتاب فً الغرب عن طرٌق ابن المقفّع ( أصبح كتابا عابرا ّ
للزمان و المكان
كتاب " :ألف لٌلة و لٌلة " :قام العرب بترجمة هذا الكتاب عن الفارسٌّة ،و قد كان كتابا صغٌرا ٌحتوي على بضعة قصص و حكاٌات .و لكنّ العرب عن طرٌق استراتٌجٌّة ·
التفرٌع و التولٌد جعلوا هذا الكتاب أثرا ضخما ٌحتوي على عدد كبٌر من القصص و الحكاٌات .و قد أصبح هذا الكتاب من النصوص المعالم ال ّتً اخترقت حدود ّ
الزمان و
.المكان
كتاب " :رسالة الغفران " للمعرّ ي :أصبحت هذه الرّ سالة أثرا عابرا ّ
للزمان و المكان ،و ارتقت إلى مصاف ال ّنصوص المعالم .و دلٌلنا على ذلك " الكومٌدٌا اإللهٌّة " للكاتب ·
ّ
ّ
ّ
ُ
اإلٌطالً " دانتً " ( المعرّ ي كتب رسالته قبل " دانتً " بقرون ) و التً أجمع النقاد أنها مُقتبسة من رسالة الغفران .ذلك أنّ رسالة الغفران هً رحلة خٌالٌّة إلى الدّار
اآلخرة ،إلى الج ّنة ث ّم إلى الجحٌم ،و الكومٌدٌا اإللهٌّة هً الشًء نفسه ،لك ّنها تبدأ بالجحٌم .و المعرّ ي ا ّتخذ له بطال لرحلته هو " ابن القارح " و " دانتً " ا ّتخذ ال ّشاعر
الرّ ومانً " فرجٌل " رفٌقا .و رحلة المعرّ ي تقوم على حوارات مع شعراء و أدباء ،و رحلة " دانتً " كذلك تقوم على حوارات مع فالسفة و أدباء
.

:ال ّ
شعر 2-

إنّ المُمارسة النصٌّة الشعرٌّة مُوغلة فً القدم انطالقا من العصر الجاهلً ّ
الذي برع فٌه الكثٌر من الشعراء ( عمرو بن كلثوم ،عنترة بن شدّاد ،طرفة بن العبد )...و كان
ّ
مجٌد مآثر القبٌلة و بطوالتها ،لٌكون ذا بُعد قدسًّ ٌ ّتصل بدور الكلمة ( المعلقات:
القول الشعري فً هذه المرحلة ٌتجاوز وظٌفة التعبٌر عن مشاعر ال ّشاعر و أحاسٌسه أو ت
أجود القصائد ال ّتً كانت ُتكتبُ بماء ّ
التصور القدٌم فعل خلق و تكوٌن :الشعر بهذا المعنى ٌضطلع بوظٌفتً الخلق و البعث )
ّ
الذهب و ُتعلّق على جُدران الكعبة  /الكلمة حسب
) " و ذا بُعد حضاريّ ( ال ّشعر مُحدّد هوٌّة العربًّ فهو ٌختزن تارٌخه و عاداته و ثقافته و لغته و قٌمه :...هذا ما ٌُف ّسر قولهم " :ال ّشعر دٌوان العرب
و قد استمرّ اهتمام العرب بال ّشعر بعد حدث اإلسالم ،و األدلّة على ذلك كثٌرة ،منها تلك ال ّنصوص ال ّشعرٌّة ال ّتً ارتقت إلى مصاف اإلبداع و منها ذلك العدد الكبٌر من
)...الشعراء المتمٌّزٌن ( أبو نواس ،المتنبًّ
.هذا الوضع جعل العرب ٌتجاوزون إطار الممارسة اإلبداعٌّة و المُنجز األدبً إلى إطار التنظٌر و التقنٌن و التقعٌد
و قد استفاد ال ّشعر العالمً من هذا اإلبداع ال ّشعري العربً :ممارسة و تنظٌرا
ٌقول " بوشكٌن " حول تؤثٌر ال ّشعر العربً فً ال ّشعر األوروبً":هناك عامالن كان لهما تؤثٌر حاسم على روح ال ّشعر األوربً هما  :غزو العرب ،والحروب الصلٌبٌّة .فقد
" .أوحى العرب إلى ال ّشعر بالنشوة الروحٌّة ورقة الحبّ  ،والولع بالرائع والبالغة الفخمة للشرق…هكذا كانت البداٌة الرقٌقة للشعر الرومنطٌقً
تؤثرا به .و قد ّ
ٌُعتب ُر " بوشكٌن " أكبر شعراء روسٌا فً القرن ال ّتاسع عشر و أكثرهم حبّا لل ّشرق العربًّ و ّ
ّ
وظف هذا ال ّشاعر عناصر الغزل العذريّ فً الشعر العربًّ (
) " قصٌدةٌ " :ا فتاة ٌا وردة ،إ ّننً فً األغالل
ٌُعت َبب ُر " غوته " من أعظم ال ّشعراء األلمانّ ،
ّ
تؤثرا بالشعر العربً اإلسالمً و بالقرآن .و قد نظم قصٌدة رائعة أشاد فٌها بالنبًّ محمّد ( ص

:الفنّ ii-
تطور هذه ّ
إنّ مُقاربة مسؤلة الفنّ عند العرب ،تستوجبُ بداهة اإلشارة إلى ّ
الظاهرة تارٌخٌّا بفهم النصّ الدٌّنً ،ذلك أنّ كثٌرا من األحادٌث النبوٌّة كانت " تستنك ُر " أو "
تؤثر ّ
.تستهجنُ " بعض الممارسات الفنٌّة من قبٌل الرّ سم و ال ّنحت و الموسٌقى
صة قٌِلت
و هو ما استوجب ردود أفعال كانت ُم ّتصلة بدرجة فهم النصّ الدٌّنًّ  .فهناك من نظر إلى هذه ال ّنصوص من باب ال ّتحرٌم المُطلق و هناك من أرجعها إلى ظروف خا ّ
صرف هذه الفنون بعض المسلمٌن عن اإلسالم
) فٌها ( حداثة عهد المسلمٌن باإلسالم ممّا جعل الرّ سول ( ص ) ٌخشى أن َبت ِ
ّ
تطور الفنّ عند العرب المُسلمٌن ،ال ٌُمكن أن تحجب عنا براعتهم الفنٌّة و إبداعهم فً بعض الفنون ،و هذا ما ساهم فً إثراء اإلنسانٌّة فً هذا
لكنّ هذه السّمة ال ّتً حدّدت ّ
الصّعٌد
.
الموسيقى :فنّ سمعي ّ
اشتهر العرب منذ العصر الجاهلً بفنّ الغناء و ال ّشعر .فال ّشعر الجاهلًّ  ،بما امتاز به من موسٌقى و إٌقاع بسبب األوزان و القوافً ،قد منح العربًّ ذوقا رفٌعا فً الموسٌقى و
.الغناء ،و أذنا تتقبّل اإلٌقاعات ال ّتً ت ّتفق مع ذوقه الموسٌقً
ّ
ّ
ّ
ّ
التطور ،فإننا نذهل لضخامة اإلبداع الذي أظهره العربًّ فً
ّ
تطور هذا الفنّ الموسٌقً فً ركب الحضارة العربٌّة اإلسالمٌّة حتى بلغ ذروة مجده .و إذا ما تطلعنا إلى هذا
ث ّم ّ
 .هذا المجال من إتقان للسلّم المُوسٌقً و اآلالت الموسٌقٌّة
حٌَبل و تقنٌة اآلالت و جعلوا من صناعة اآلالت الموسٌقٌّة ف ّنا رفٌعا .فزلزل أدخل العود الشبوطً ،و الزنام رسم آلة هوائٌّة ُتسمّى
و قد حقّق العرب مُنجزات كبٌرة فً علم ال ِ
ناي زنامً ،و أضاف زرٌاب إلى أوتار العود األربعة وترا خامسا ،و اخترع مضراب العود من قوادم ال ّنسر بعد أن كان من مرهن الخشب .و فً أواخر القرن التاسع
المٌالدي وضع أبناء موسى بن شاكر أسس الموسٌقى المٌكانٌكٌّة و قواعدها و استعملوا البرٌخ الموسٌقً لتوزٌع األلحان ،هذه الموسٌقى ال ّتً لم تظهر بوادرها فً أوروبا إالّ
فً أواخر القرن السادس عشر المٌالدي .و فً القرن العاشر المٌالدي ابتكر الفارابً الربابة و القانون .و أمّا صفًّ الدٌّن عبد المإمن األرموي فقد اخترع القانون المربّع
المسمّى نزهة و آلة أخرى تسمّى المغنى
.

برر
الرسم :فنّ
ّ
ّ

ّ
كان مُعظم الفنّ اإلسالمًّ خالل التارٌخ اإلسالمً عبارة عن فنّ تجرٌديّ م ّ
ُمثال باألشكال الهندسٌّة و ّ
الخط العربً .ال ٌشتمل الفنّ اإلسالمًّ على
الزهور و األرابٌسك و فنون
 .الكثٌر من الرسوم لبشر بما فً ذلك رسول اإلسالم محمّد ( ص ) .و ذلك ٌعود لالعتقاد اإلسالمً المُب ّكر بؤنّ ذلك شكل من التمثٌل ٌعود بال ّناس إلى الوثنٌّة و عبادة األصنام
بقوته و عظمته و رحمته هو مركز الكون و ك ّل شًء ٌبدأ منه لٌعود إلٌهٌُ .رى ذلك
أه ّم سمات الفنّ اإلسالمً هً الفلسفة ال ّتً ٌقوم علٌها من حٌث االعتقاد ،فالمسلم ٌرى هللا ّ
.جلٌّا فً استخدام النقوو المُتوالدة و المُتناظرة ال ّتً تتمركز حول ُعنصر لتدور و تعود لنفس التكوٌن
خدامات الٌومٌّة ُدون قصد جعلها ُتحفة موضوعة
الفنّ اإلسالمًّ لٌس ف ّنا دعوٌّا كما فً المسٌحٌّة و لك ّنه نفعًّ بال ّدرجة األولى ،بمعنى أ ّنه ٌُحاو ُل تجمٌل القطع النفعٌّة لالست
.على رفّ ّ
الزٌنة فقط
ّ
ّ
العربًّ بكونها متصلة ممّا ٌجعلها قابلة الكتساب أشكال هندسٌة مختلفة من خالل المد والرّ جع واالستدارة والتزوٌة والتشابك والتداخل والتركٌب· .
ة
الخط :تتمٌّز الكتابة
فنّ
صة تنطلق من التناسب بٌن الخط والنقطة والدائرة ،و ُتستخدم فً أدائه فنٌا العناصر نفسها ّتالً تعتمدها الفنون التشكٌلٌّة األخرى.
ٌعتمد الخط العربً جمالٌّا على قواعد خا ّ
أخذت الخطوط العربٌّة مناهج عدّة فً التسمٌة .ف ُسمٌّت إمّا نسبة إلى أسماء المدن كالنبطً والكوفً والحجازي والفارسً ،أو أسماء مُبدعٌها ،كالٌاقوتً (المستعصمً)،
والرٌحانً والرٌاسً ،والغزالنً ،كما ُسمٌّت أٌضا نسبة مقادٌر الخط ،كخط الثلث ثلث والنصف والثلثٌن ،إضافة إلى تسمٌته نسبة إلى األداة التً تسطره ،كخط لغبار ،وكذلك
.نسبة إلى هٌئة الخط كخط المسلسل
ّ
ّ
ّ
الخط العربًّ كان مُرتبطا بحاجة دٌنٌّة :كتابة النصّ القرآنً المُقدّس بؤبهى ُحلة ( الخط العربًّ مُمارسة ترتقً إلى قمّة التجرٌد
تطور
) ّ
 .فنّ األرابٌسك :األشكال الهندسٌّة الزخرفٌّة ال ّتً كانت ُتطرّ ز المبانً اإلسالمٌّة ·
إنّ ما ٌُشٌر إلٌه مفهوم األرابٌسك هو ظاهرة معروفة أساسا فً تارٌخ الفنون اإلسالمٌّة ،إ ّنها ظاهرة االبتعاد عن تمثٌل الشخوص و األرواح و االنحٌاز لأللوان و الخطوط و
ّ
الخط أو التشكٌل الحروفًّ ممّا نجد على أستار الكعبة المشرّ فة و فً ردهات
األوكال الهندسٌّة الزخرفٌّة .و معروف ما نتج عن هذا االبتعاد من فنون زخرفٌّة و اهتمام بؤنواع
.الجوامع و القصور العربٌّة فً ك ّل انحاء العالم اإلسالمً
ّ
هذه ال ّنظرة إلى الفنون اإلسالمٌّة أدّت إلى مقارنات بٌنها و بٌن الفنون الغربٌّة كالرّ سم و النحت فبالمقارنة برزت عناصر التجسٌم و التمثٌل أو المحاكاة فً تلك الفنون بوصفها
عناصر طاغٌة لدى الغرب ،ال سٌما فً عصر النهضة األوروبً ،فً مقابل غٌاب تلك العناصر عن الفنون اإلسالمٌّة .و كان طبٌعٌّا أن تتفرّ ع من تلك المقارنة مواقف
تفوقا من حٌث هً ّ
مختلفة ،ففً حٌن ظ ّل الكثٌرون ٌعتزون بفنون أوروبا و ٌرونها المثال األعلى ،كان هناك من ْ
تمثل إخالصا للفنّ أو تجلٌّا للفنّ
ٌرون فً الفنون اإلسالمٌّة ّ
ُ
ّ
الخالص .فحٌن تنتفً الطبٌعة و ما ٌ ّتصل بها من أشكال إنسانٌّة و حٌوانٌّة تنتفً عالقة الفنّ بما ٌخرج عن طبٌعته .أي ٌنصرف الفنّ إلى كونه فنا و تصٌر نظرته إلى الدّاخل.
و قد القت هذه النظرة هوى فً النصف الثانً من القرن التاسع عشر للمٌالد حٌن طغى اال ّتجاه الف ّنً الخالص أو ما ٌُعرفُ بالفنّ من أجل الفنّ فً أوروبا .و كان من أبرز
ممثلً ذلك اال ّتجاه الكاتب اإلٌرلندي " أوسكار واٌلد " ّ
ّ
الذي وجّ ه نقدا حادّا لتارٌخ الفنون الغربٌّة من هذه الزاوٌة مُطالبا باالقتداء بالفنون اإلسالمٌّة .قال واٌلد إنّ الفنون تنحدر
حٌن تسعى إلى التشبٌه و التمثٌل ف ُتحاكً الطبٌعة ،كما هو الحال فً إٌطالٌا عصر النهضة ،لك ّنها تعلو حٌن ُتخلصُ لذاتها فال ُتحاكً إالّ نفسها كما تجلّى ذلك فً الفنون
اإلسالمٌّة أو الشرقٌّة كما أسماها

