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مقــدمة :
ي�شكل العمل الفني �أحد جماالت عمل حركة التوحيد والإ�صالح
التي ن�ص عليها ميثاقها وهو يندرج يف جمال �أو�سع هو جمال
العمل الثقايف والفكري ،الذي «يعترب من بني �أهم املداخل التي

تعتمدها حركتنا يف الإ�صالح» 1والذي «ال نح�رصه يف العمل الفكري

�أو العلمي الذي قد تتجاوب معه نخبة من النا�س» كما «�أنه ال يهتم
فقط باجلانب العقلي �أو املعريف من ال�شخ�صية الإ�سالمية ،بل �إنه

ي�شمل هذه ال�شخ�صية يف �أبعادها املختلفة ويعمل على �إعادة

�صياغة قيمها املعرفية والوجدانية وال�سلوكية ومن ثم �سعة
املجاالت التي ي�شملها العمل الثقايف ومنها مثال :العمل الريا�ضي

والعمل الفني والأدبي وخمتلف الأن�شطة الرتبوية للطفولة

وال�شبيبة وغريها».

�إن العمل الفني ميثل منذ �أقدم الع�صور �شكال من �أ�شكال

التح�رض والرتقي ،و�أداة للتعبري عن اجلوانب اجلمالية واملواهب
الإبداعية الكامنة يف الفطرة الإن�سانية .كما �أن املجال الفني يف
عاملنا املعا�رص قد �أ�صبح من بني �أهم �ساحات التدافع الثقايف
وجماالت غر�س القيم ،مما ي�ؤكد احلاجة �إىل العناية بامل�س�ألة
 1امليثاق ،الطبعة الأوىل� ،ص .76

3

الفنية �إبداعا و�إنتاجا ،وتكوينا للطاقات ودعما للمواهب و�إبرازها،
وانفتاحا على الأعمال الفنية البانية ،خا�صة �أن تلك العناية جتد
�أ�صولها يف مرجعيتنا الإ�سالمية وترتكز على جتارب �أ�صيلة
يف ر�صيدنا التاريخي واحل�ضاري الذي كان ي�ستلهم �إبداعاته
وتعبرياته الفنية والأدبية من م�صادر هذه املرجعية �أي من
الكتاب وال�سنة.
وبالنظر �إىل ذلك وا�ستح�ضارا ملا ت�شهده �ساحتنا الوطنية من
تطورات يف هذا املجال فقد �أ�صبح من الالزم خالل هذه املرحلة
�أن تكون للحركة ر�ؤيتها ملنطلقات هذا العمل و�أهدافه و�أولوياته
وو�سائل العمل فيه وهو ما ن�سعى �إىل �صياغته من خالل هذه
الورقة.
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�أوال � :أهمية الفنون يف العقيدة واحل�ضارة الإ�سالميني :
يعترب البعد الفني اجلمايل �أحد الأبعاد الأ�سا�سية يف تكوين
�شخ�صية الإن�سان .فاحلاجات الذوقية والفنية واجلمالية حاجات
�أ�صيلة يف فطرته وتكوينه .وما ي�ضفي على حاجاته الأولية مثل
الطعام وال�رشاب والعالقة مع اجلن�س الآخر طابعها الإن�ساين هو
طريقة التعاطي معها واقرتانها باال�ستجابة حلاجة ذوقية وفنية
وجمالية.
فالإن�سان ال يلب�س الثياب �أو يتناول الطعام وال�رشاب ب�أية
طريقة كانت ،بل �إنه يفعل ذلك �ضمن قالب ثقايف كما �أنه
ي�سعى لتحقيق حاجته من كل ذلك �ضمن قالب جمايل .والأمر
نف�سه بالن�سبة للحاجة الفطرية اجلن�سية حيث �إنها ال تقف عند
املبا�رشة اجل�سدية ال�رصفة بل �إنها ال تكتمل وال حتقق ا�ستمتاعا
و�إ�شباعا حقيقيني �إال �إذا ا�ستجيب لها �ضمن قالب جمايل متمثل
يف رقة الكلمة و�إرهاف العاطفة وتزين ج�سدي وخلقي ،ف�ضال عن
ا�ستح�ضار الق�صد والغاية من هذا الفعل الذي يتجاوز املتعة
اجل�سمية �إىل حتقيق العفاف والإح�صان والتنا�سل والتكاثر
وا�ستدامة النوع الإن�ساين.
لهذه االعتبارات وغريها احتل االهتمام باجلانب اجلمايل
واال�ستجابة للحاجات الذوقية مكانة معتربة يف الت�صور الإ�سالمي
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مب�صدريه الأ�سا�سني الكتاب وال�سنة كما �شكل �أحد جماالت
الإبداع والتفوق يف احل�ضارة الإ�سالمية التي ال تزال معاملها
و�آثارها �شاهدة على ذلك �إىل اليوم.
�أ-عناية القر�آن باملدخل اجلمايل يف بناء �شخ�صية الإن�سان:
جعل احلق �سبحانه الدليل اجلمايل من �أهم الدالئل املعتمدة
يف بناء العقيدة .وبيان ذلك �أنه �إذا كان اهلل عز وجل قد جعل الآيات
الكونية� ،أي ما خلق يف ال�سموات والأر�ض واختالف الليل والنهار
و�أبعاد الكون ومواقع النجوم وغري ذلك من �آيات خلقه� ،آيات كونية
دالة عليه ،ف�إنه �سبحانه وتعاىل قد لفت نظرنا �إىل �أن مناط النظر
والت�أمل يف �آيات اجلمال اعتبارها �آيات دالة عليه داللة �آيات اجلالل.
وهكذا ففي ال�سماء و�أبعادها للناظرين زينة ،وللنجوم زينة،
وللقمر زينة ،ولل�صبح �إذا تنف�س زينة ،ولليل �إذا ع�سع�س زينة،
ويف الأر�ض جنان وحدائق ذات بهجة ،ويف الع�سل الذي يخرج

من بطون النحل �شفاء وفيه �أي�ضا زينة لأنه (�رشاب خمتلف
�ألوانه)( ،النحل الآية ( )96والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع
ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حني تريحون وحني ت�رسحون
وحتمل �أثقالكم �إىل بلد مل تكونوا بالغيه �إال ب�شق الأنف�س �إن ربكم
لر�ؤوف رحيم واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة ويخلق ما
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ال تعلمون) (النحل الآية  .)8-7-6- 5ويف �سورة النحل والرحمن
بيان �شاف وممتع ملظاهر اجلمال واملتعة يف هذا الكون.
ب -عناية ال�سنة النبوية بالرتبية اجلمالية:
وقد ح�رض هذا البعد يف التوجيه النبوي حيث كان النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم يربي يف امل�سلمني الذوق الفني واجلمايل .فقد
قال �صلى اهلل عليه و�سلم للذي جاء ي�س�أل عن احلر�ص على
امللب�س اجلميل والنعل اجلميل هل يدخل ذلك يف الكرب�« :إن اهلل
جميل يحب اجلمال» ،مبا يف ذلك جمال امللب�س وجمال املظهر،

ففي احلديث ال�رشيف عن عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه ،عن
النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) قال «ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه
مثقال ذرة من كرب» فقال رجل� :إن الرجل يحب �أن يكون ثوبه
ح�سنا ً ،ونعله ح�سنة ،فقال النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم)�« :إن اهلل
جميل يحب اجلمال ،الكرب بطر احلق وغمط النا�س» (رواه م�سلم
والرتمذي).

وكان �صلى اهلل عليه و�سلم يوجه �إىل مراعاة اجلمالية يف اختيار
الأ�سماء �أي�ضا ،حيث كان �صلى اهلل عليه و�سلم يعجبه اال�سم احل�سن
وكان يبدل اال�سم القبيح باحل�سن وكان يقول( :ت�سموا ب�أ�سماء الأنبياء.
و�أحب الأ�سماء �إىل اهلل عز وجل  :عبد اهلل ،وعبد الرحمن ،و�أ�صدقها :
حارث وهمام ،و�أقبحها  :حرب ومرة .
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ج  -احل�سن واجلمال ثُلثُ ال�رشيعة:
ومما �أطبقت عليه كلمة علماء الإ�سالم �أن ال�رشيعة كلها تدور
حول حفظ ال�رضوريات واحلاجيات والتح�سينيات .والتح�سينيات
هي كل �شيء مادي �أو معنوي ،يحقق للنا�س وحلياتهم جماال
وح�سنا وبهاء ورونقا .فالتح�سينيات رغم �أنها لي�ست من �رضورات
احلياة وال من حاجاتها الالزمة ،فلها يف ال�رشيعة �ش�أن ومكانة وجلب
و�صيانة .وهي الدائرة الثالثة من دوائر ال�رشيعة ومقا�صدها...
د -عناية احل�ضارة الإ�سالمية بالبعد اجلمايل:
ولقد ظهر هذا الطابع اجلمايل وو�سم احل�ضارة الإ�سالمية
يف جميع جوانبها مبي�سمه .واملثال الوا�ضح لذلك هو العمارة
الإ�سالمية وما �أبدعه الفنانون امل�سلمون فيها ،وما �أفرغوه على
منتجاتها من �إح�سا�س مرهف وذوق رفيع ،حيث جتد البيوت
واجلوامع وال�شوارع واخلطوط واحلدائق يف الف�ضاء الإ�سالمي حتفا
فنية ت�رس الناظرين ،وال زالت �آثار عدد كبري منها �شاهدة على ذلك
الإبداع الفني واجلمايل رغم مرور الأزمان والع�صور.
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ثانيا  :واقع املمار�سة الفنية يف املجتمعات الإ�سالمية املعا�صرة :
بني تلك ال�صورة امل�ضيئة للفن والقيم اجلمالية يف
الت�صورالإ�سالمي واحل�ضارة الإ�سالمية ،وبني واقع الفنون
وطريقة ممار�ستها اليوم والقيم التي تروج لها يوجد بون
�شا�سع .ولذلك جند العالقة بالفن لدى امل�سلمني حتولت
لدى العديد منهم لأ�سباب تاريخية ومعا�رصة �إىل عالقة توتر
وتوج�س ،وهو التوج�س الذي جتاوز يف موقفه من الفن �أحيانا
كثرية دائرة احليطة واحلذر �إىل دائرة الرف�ض والتحرمي
واملنع.
وكان من نتائج ذلك �أن املجال الفني �أ�صبح حكرا على
مدار�س واجتاهات ا�ستخدمته �أداة هدم للأخالق والقيم،
فتزايدت ال�شقة وتعمق الف�صام النكد بني الفاعلني يف
هذا املجال وما ينتجونه من جهة وبني قيم اجلمال والأخالق
واحلق واخلري من جهة ثانية ،فرتاجع الفن الر�سايل والفن
اجلمايل ،وظلت ال�ساحة خالية ملن ُي�شيعون فيها فنون
امليوعة واالنحالل والتخدير.
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وميكن �أن نرجع هذا الو�ضع �إىل عدة عوامل منها:
-1ال�صورة امل�شينة التي ارتبطت بالفن يف خمتلف
منا�شطه ،والتي جعلت منه و�سيلة للهو واملجون
عند بع�ض الفئات الهابطة املتحللة من قيم الإ�سالم
و�آدابه ،مما دفع �إىل تعميم احلكم باحلرمة ،على
�أنواع فنية كثرية نظرا الرتباط ممار�ستها ببع�ض
املمار�سات غري ال�رشعية.

-2اخللط الذي وقعت فيه طوائف من امل�سلمني ،بني
ال�شعائر التعبدية وبع�ض التعبريات الفنية ،كما
ح�صل مثال بني الت�صوف وجمال�س الذكر وبع�ض
�أ�شكال الإن�شاد والرق�ص ،وهو ما اعتربه كثري من
العلماء �شكال من �أ�شكال االبتداع والتحريف للعبادة
ومقا�صدها وخ�صائ�صها .فالعبادات قائمة على
النقل والتوقيف واالتباع ،بينما التعبريات الفنية
داخلة يف باب العادات والتعبريات االجتماعية ،التي
ت�سري على �أ�صل الإباحة والتو�سيع .فالعبادات ال ي�رشع
منها وال يدخل فيها �إال ما جاء به الن�ص .و�أما العادات
فهي على �أ�صل الإباحة ،وال مينع منها �إال ما جاء
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الن�ص بتحرميه .وخلط هذه بتلك ي�ؤدي �إىل االلتبا�س
واالبتداع يف الدين.
 -3املبالغة يف اللجوء �إىل فقه �سد الذرائع لدى كثري من
الفقهاء ،خا�صة �إبان االنحطاط العام الذي عرفته الأمة
الإ�سالمية يف مرحلة من مراحل تاريخها ،والذي كان
وراء �شيوع نف�سية التقليد واملحافظة على القدمي يف
مقابل ال�ضعف يف االجتهاد والتحوط مما هو جديد.
-4التبا�س كثري من الفنون املعا�رصة بحكم من�شئها
بفل�سفة الغرب ونظرته للحياة خا�صة ،فجاءت حمملة
ببع�ض القيم احل�ضارية الغربية مثل الرتكيز على
اجل�سد وتعريته وتوظيفه للإثارة وجلب الإقبال،
مع املعاداة للمرجعيات الدينية يف الغرب ،كما �أنها
جاءت ب�أغرا�ض فنية و�أ�شكال �إبداعية مل تكن معروفة
مثل التمثيل وامل�رسح والفنون الت�شكيلية وغريها .
-5التوظيف ال�سيا�سي للفنون �سواء خلدمة م�صالح
دول ا�ستعمارية �سابقة كما هو ال�ش�أن بالن�سبة
ل�سيا�سات الدعم التي تعتمدها بع�ض الدول الأجنبية
والتي ت�سعى من خاللها �إىل ت�شجيع ثقافتها ولغتها
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وم�صاحلها من خالل الفن� ،أو كما هو ال�ش�أن يف توظيف
الفن خلدمة عملية �ضبط التوازنات ال�سيا�سية
الداخلية والإلهاء والتنفي�س عن الهموم واالحتقانات
االجتماعية ،و�إف�ساح املجال للبع�ض ال�ستعمالها من
�أجل احلد من االمتداد الثقايف وال�سيا�سي للحركة
الإ�سالمية  ،مما �أدى �إىل تزايد الرتكيز على ا�ستغالل
الفنون يف املعركة الثقافية التي ت�ستهدف القيم
االجتماعية املنبثقة من املرجعية الإ�سالمية.

والنتيجة الطبيعية لكل ذلك هو ما نالحظه اليوم من

ابتعاد كثري من املتدينني عن الفن ،وابتعاد كثري من
الفنانني عن الدين ،وهو ما زاد من التمكني للفن املفتون
يف ال�ساحة ،ومن ات�ساع الهوة بني الدين والفن� ،أو على
الأ�صح بني املتدينني والفنانني.

وكانت النتيجة �أي�ضا قيام �صناعة ثقافية وفنية ت�ستهدف
�إعادة بناء نظام �أخالقي جديد يتبنى ت�صورا �إباحيا ملفهوم
احلرية ،ف�صار �صدم الذوق العام والأخالق العامة املحمية يف
كل ال�رشائع ال�سماوية واملواثيق الدولية والأعراف االجتماعية
ديدن فئة من الفنانني الباحثني عن ال�شهرة واملال من
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الإعالميني وجتار الفنون الذين يروجون ل�صورة معينة عن
املغرب وجمتمعه وثقافته بدعوى الواقعية� ،صورة حتت
الطلب ت�شجعها اجلوائز والأو�سكارات والدعم املايل ال�سخي.

ثالثا  :موقع امل�س�ألة الفنية يف �سلم �أولويات احلركة الإ�سالمية :
يف هذه ال�سياقات والظروف ،ف�إن حركتنا واحلركة
الإ�سالمية عموما مل ت�سلم من الت�أثر باملالب�سات التاريخية
الفقهية �أو الواقعية التي حكمت التعامل مع الفنون يف
�أو�ساط املتدينني عامة ،وهو ما ظهر يف �ضعف اهتمام
حركتنا لفرتة طويلة بهذا اجلانب واالكتفاء يف ذلك بالإن�شاد
مع حتفظ �أو ورع يف التعاطي معه يف �أح�سن الأحوال وكان من
نتائج ذلك ما يلي :
•�ضعف يف االهتمام باملدخل اجلمايل والفني يف املناهج
الثقافية والربامج الرتبوية .
•قلة الأطر الفاعلة �أوغيابها يف عدد من جماالت الفن،
وغياب االهتمام بتكوين هذه الأطر �أو توجيهها
ال�ستكمال التكوين املهني �أو العلمي باملجاالت الفنية
الأكرث ت�أثريا.
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•�ضعف االهتمام بالفن �إنتاجا وتعريفا ودعما وترويجا
وا�ستهالكا ،واقت�صار ذلك كله على املبادرات الفردية.
•�ضعف الت�شجيع �أو التبني لبع�ض املبادرات اجلادة يف
الو�سط الفني.
�أ� -أهداف العمل الفني عند حركة التوحيد والإ�صالح:
بناء على �أن حركة التوحيد والإ�صالح قد اعتربت يف
خمططها اال�سرتاتيجي جمال الإنتاج الفني من بني �أهم
جماالت عملها ،ف�إنه ميكن حتديد �أهداف هذا العمل بالن�سبة
للحركة فيما يلي:
•الإ�سهام من خالل الأعمال الفنية يف تعميق الإميان من
زاوية املدخل اجلمايل والوجداين� ،سريا على نهج القر�آن
يف لفت الأنظار �إىل �آيات اجلمال يف الكون واالرتقاء
باملدارك الذوقية واجلمالية من خالل تدبر تلك الآيات.
•الإ�سهام يف تعزيز الوظيفة الرتبوية والثقافية للفن
وتخلي�صه من االبتذال ،من �أجل �أن تكون له ر�سالة
بنائية وليكون جماال من جماالت �إ�شاعة القيم الإيجابية
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وو�سيلة من و�سائل التدافع يف معركة القيم التي
ت�شهدها ال�ساحة الوطنية وتعرفها عدة بلدان �إ�سالمية.
•ت�صحيح النظرة �إىل الفن بكل متظهراته لدى املجتمع،
وتخلي�صه من ال�صور ال�سلبية التى حلقت به يف التاريخ
الإ�سالمي من خالل �إبراز الآراء الفقهية الو�سطية
واملعتدلة يف النظر �إليه .
•حتقيق التوا�صل مع املجتمع من خالل �أعمال فنية،
وجعل الفن �إحدى و�سائل التخاطب وغر�س القيم
والأخالق احل�سنة وذلك نظرا ملا ي�شهده الواقع املعا�رص
من انت�شار للفن و�إقبال متزايد على ا�ستهالكه خا�صة
مع تطور تكنولوجيا االت�صال الرقمية التي غريت منط
ا�ستهالك املعلومة ،كما �أن �صناعة الذوق وغر�س القيم
واالجتاهات �أ�صبحت تعتمد �أكرث ف�أكرث على الأثر غري
املبا�رش والتوجيه الال�شعوري والوجداين ،وهو ما يتوفر
يف الفن �أكرث من غريه من املعارف النظرية �أو تلك
التي تعتمد التلقني �أو اخلطابة �أو غريها من الو�سائل
املبا�رشة.
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•التعاون مع الأطراف الفنية امل�ؤمنة بر�سالية الفن
و�سمو �أدواره والتعريف بالإنتاج الفني الأ�صيل واجلاد.
•الإ�سهام يف تر�شيد الإنتاج الفني من خالل تطوير خطاب
النقد الفني و�أدبياته وتكوين كفاءات متخ�ص�صة يف
هذا الإطار وفق القواعد العلمية املعتربة يف النقد
الفني.
•الإ�سهام يف تلبية حاجيات خمتلف مكونات املجتمع
عموما �إىل الرتفيه النظيف واللهو املباح حيث ال
تعار�ض بني الدين والرتفيه املباح « :قل من حرم
زينة اهلل التي �أخرج لعباده والطيبات من الرزق»
(الأعراف ،الآية ( )30ر�سم ،خط ،ت�صوير ،متثيل ،غناء،
فن ت�شكيلي.)...
•ت�شجيع الإبداع الفني من خالل خمتلف الآليات وو�سائط
التعريف املتعددة واملتنوعة.
•الإ�سهام يف الرقي بالذوق الفني للمجتمع باعتباره �أحد
مداخل تر�شيد الإنتاج الفني وذلك من خالل االرتقاء
باملعايري اجلمالية لدى امل�ستهلك.
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ب  -جماالت العمل الفني و�أولوياته :
تتعدد جماالت العمل الفني وتتوزع على خمتلف الفنون
اجلميلة التي �أبدعتها الب�رشية ،ما دامت متار�س يف �إطار
ال�ضوابط واملقا�صد ال�رشعية وتندرج يف خدمة قيم احلق
واخلري واجلمال.
غري �أنه ميكن �أن نق�سم جماالت و�أولويات العمل الفني
ح�سب ما يلي :
•جمال الإنتاج الفني من خالل تبني مبادرات للإنتاج
�أو ت�شجيع القائم منها من خالل التعاون مع �أ�صحابها
واحت�ضان املبادرات التي يقوم بها فنانون ي�ؤمنون
بالطابع الر�سايل والدور الإيجابي للفن.
•جمال التكوين الفني من خالل �إعداد �أطر متخ�ص�صة يف
خمتلف الفنون ذات الأولوية يف املرحلة الراهنة وخا�صة
امل�رسح وال�سينما واملهن املرتبطة بهما.
•جمال النقد الفني ك�آلية للتعريف بالإنتاج اجلاد والرقي
مبعايري احلكم على الأعمال الفنية لدى جمهور وا�سع
باعتبار ذلك مدخال لرت�شيد املمار�سة الفنية.
17

�أما من حيث املجاالت والأ�شكال الفنية ذات الأولوية
خالل هذه املرحلة فيمكن تلخي�صها يف ما يلي :
جمال الكتابة الق�ص�صية وامل�رسحية وال�شعرية.
جمال �أدب الطفولة.

جمال الأغنية والإن�شاد.
جمال الر�سم واخلط .

 جمال التمثيل (امل�رسح وال�سينما).

 جمال النقد الأدبي وامل�رسحي وال�سينمائي.

جمال الفنون الريا�ضية (�أو الريا�ضات الفنية).
ج� -آليات العمل الفني وو�سائله :
�أما �أهم �آليات العمل الفني التي ميكن �أن تعتمد فكثرية
ومتجددة وال ح�رص لها .و ميكن �أن نذكر منها مما ينا�سب
هذه املرحلة :
امل�سابقات الفنية.

االحتفال باملنا�سبات الإ�سالمية (املولد ،الهجرة،
العيدان)...،
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املهرجانات الفنية.

الندوات والأيام الدرا�سية اخلا�صة بالنقد الفني.

19

