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 مراجعة في کتاب: 

 ∗فردریك معتوق ، لسوسیولوجیا الفن اإلسالمي 

 

 : المقدمة  -1

 �عكس واقعها
ً
��ا ومرآة  من أر�ان ُهو�َّ

ً
 أساسا

ً
ال توجد حضارة ع�� مّر التار�خ البشري، إال و�ان الفن ركنا

ن اإل�سان �� العصور ا�حديثة، بفضل املعرفة والتطور العل�ي، ِمن قراءة وترجمة ما  
َّ

االجتما��. وقد تمك

خفيھ فنون ا�حضارات القديمة �اإلغر�قية والرومانية واله
ُ
ندوسية والصينية وغ��ها. ت

فنية   �عاب��   �� ما  إنَّ اء،  َصمَّ وحجارة  وتماثيل  نقوش  مجرد  ليست  الفنون  أنَّ  االجتماع  علماء  وَيعت�� 

 �جتمع ما، بحيث نقرأ من
ً
 مت�امال

ً
 معرفيا

ً
ل ِ�جال

ّ
ش�

ُ
ى خلفها صوٌر تنطق بلسان اجتما�� و� فَّ

َ
معرفية تتخ

نتج الف�ي املعر��. خالل هذه الصور تركيبة ا�جتمع وتأ
ُ
م امل  ث��ات بنيتھ االجتماعية ع�� الفنان الذي قدَّ

يقود   الذي  القبطان  ة  ِحرفيَّ لنا  ظَهر 
َ
ت فصول،  عشرة  إ��  م  املقسَّ الكتاب  هذا  َ�ّي 

َّ
َدف ب�ن  إبحارنا  ولدى 

ھ يبحث �� علم التار�خ أو األن��و�ولوجيا أو الهندسة املعمار�ة،   ِع بأنَّ د مساره  البحث، فهو لم يدَّ ما حدَّ إنَّ

وِقبلتھ نحو قراءة سوسيومعرفية للفن اإلسالمي خالل حقبة ازدهرت ف��ا الفنون واملعارف، وتالقحت ف��ا  

والقاهرة    بدمشق و�غداد 
ً
األندلس وغرناطة وفاس مرورا ا�جغرافيا اإلسالمية، من  امتداد  الثقافات ع�� 

 ُيج
ً
 إ�� سمرقند وُ�خارى والهند؛ وهو أيضا

ً
يبنا ع�� عدد من التساؤالت املشروعة املتعلقة بطبيعةوصوال

سلم، وما �� أخالقياتھ، وَمن هم جماه��ه؟  
ُ
العالقة ال�ي تر�ط الفن اإلسالمي با�جتمع؛ فَمن هو الفنان امل

 وكيف ُيمكن للفضاء ا�جتم�� التأث�� ع�� منتوجھ الف�ي؟

الفن اإلسالمي بین األصالة والتقلید:  -2

بد الباحث  الفن  ينطلق  بأصالة  شك�وا  الذين  الغر�ي�ن  والباحث�ن  ّتاب 
ُ

الك من  لعدٍد  بمحاّجٍة   
ً
اية

�جهٍل  ا  إمَّ أساس�ن:  لسبب�ن  وقاصرة  وظاملة  هة  ُمشوَّ �انت  الفن  لهذا  �عضهم  قراءة  بأنَّ  و�رى  اإلسالمي، 

ا �حقٍد "ع�� خلفية أيديولوجية غ�� معلنة من ا�خصام السيا�ىي والدي �ي املوروث عن  بحقيقة األمور، و�مَّ

ھ   لإلبداع واألصالة، و�أنَّ الفن اإلسالمي  بفقدان  ت��يرا��م تو��  �انت  املاضية"؛ حيث  التار�خية  ا�حقبات 

صفحة.  192)، 2017(بيروت: منتدى المعارف،  ،سوسيولوجيا الفن اإلسالمي ،معتوق  فردريك  ∗
ستاذ وعميد سابق لمعهد العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية فريديريك معتوق:  -

ٔ
 باحث في علم اجتماع المعرفة، ا

فادي سعید دقناشد. 
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) تز�ي�ّي  فن  مجرد  فهو  روح،  بال  ترقي��Décoratifجسد  أو   (-)   Ornamentتزو�قي 
ً
ُمنَتَحال ا  إمَّ يجعلھ   ،(

و  الفنان سنان)  نفسھ  بللي�ي هو  اإليطا��  املتوسطية، (الفنان  السابقة  ا�حضارات  فنون  (عن   
ً
َمنقوال ا  �مَّ

، دون االع��اف بأنَّ الفن  
ً
فا ا ُمحرَّ الصينية، واآلسيو�ة، مع �عض اإلضافات املتواضعة ب�ن ا�ح�ن واآلخر) و�مَّ

حا�ي الع�ن والوجدان الرو��".
ُ
 اإلسالمي هو "لغة مت�املة ت

إلسالمي، يؤكد معتوق بأنَّ الثقافات وا�حضارات ال بد أن  وإل�عاد ش��ة االنحياز األع�ى ألصالة الفن ا

ھ ُيمكن   تتأثر فيما بي��ا، ف�ي "�� تالقح دائم"، و"االستعارة" �� أحيان كث��ة يمكن أن ت�ون مشروعة؛ أي أنَّ

االكتفاء بنقل أسلوب التعب�� الف�ي من دون االل��ام بما �عنيھ �� التقاليد الفنية السابقة، �عكس النقل  

 ع�� ذلك بأنَّ البنائ�ن وا�حرفي�ن الب��نطي�ن الذين  
ً
الذي يبقى أس�� الفضاء املفاهي�ي الواحد؛ وُيعطي مثاال

الزم لھ "بتغيي��م  
ُ
صاحب وامل

ُ
دوا ا�جامع األموي �� دمشق نقلوا أسلوب التعب�� دون االل��ام باملع�ى امل شيَّ

 �� ا�حقبات السابقة.  الت�خيص اإل�سا�ي وا�حيوا�ي واإلل�ي" عن عمارة املب
ً
 ملا �ان رائجا

ً
 �ى الدي�ّي خالفا

 ُمرتکزات الفن اإلسالمي:  -3

يرى الباحث بأنَّ جميع الفنون الدينية تنطلق من صورة (ذهنية): الفن املسي�� (الثالوث األقدس: األب 

ندو�ىي (براهما  واالبن والروح القدس)، الفن البوذي (�خص بوذا النورا�ي: الغرق �� التأمل الداخ��)، اله

ما يقوم ع�� �لمة (ال�لمة القرآنية املقدسة)   املتجسد �� كريشنا)، بينما الفن اإلسالمي ال يقوم ع�� صورة إنَّ

 فتدّل ع�� فرادتھ عن الفنون األخرى، والفنان هنا ينقل رسالة غ�� مادية وغ��  
ً
 مجردا

ً
تحمل مع�ى جوهرانيا

طلق العنان ل�خيال، تبدأ وتنت�
ُ
ي با�. فالفن اإلسالمي هو فن جوهرا�ي يت�ون من ثالثة عناصر  محسوسة ت

ب العمران ا�حضري  
َّ
من�جمة مع �عضها �عضا، فهو "علم وفن وفلسفة": فاإلسالم كما يقول ابن خلدون غل

ب بنمو وتطور �� الفنون ا�ختلفة،  
َ

ع�� العمران البدوي، أي أنَّ هذا النمو والتطور العمرا�ي ال بد أن ُيواك

تلك  م  �� الزمان، فاملسلمون  �� ذلك  الفن والصناعة   ملصط�ح 
ً
العمران والبناء رديفا يأ�ي مصط�ح  هنا  ن 

ا�حقبات �انوا �عيشون �� فضاء معر�� خاص ��م حيث ال فصل ب�ن العمل اليدوي والعمل الفكري، أي ال  

ا  فرق ب�ن الصناعة والعلم و��ن الفن واإلبداع، و�ذلك يلتقي الفن بالعلم والع مل والعمران والصناعة. أمَّ

عطي املع�ى ألي �عب�� ف�ي، "فالفن اإلسالمي  
ُ
الفلسفة ف�ي شأن ال يقل أهمية عن العلم والفن، ف�ي ال�ي �

م �ل �ىيء، وما  
َّ
ب ونظ ُ�عّ�� عن وحدة ال�ون وس�ونھ، وتنظيم الدنيا برم��ا حول اإل�سان املؤمن... فا� رتَّ

 ا�خالق".  ع�� املؤمن سوى التأمل �عظمة

 التعابیر الفنیة اإلسالمیة:   -4

لت  
َّ
؛ و�� فنون مجردة ش�

ّ
حصر الباحث مجاالت الفن اإلسالمي ��ندسة العمارة، واألرا�سك، وا�خط

 "جسر عبور جميل إ�� ا�جمال األكمل": 

ماسية    -1
ُ

لت بنية معرفية اجتماعية مت�املة تحيا بالعمران البشري، و�� "شأن عام"، خ
َّ
العمارة: ش�

لعناصر (امل�جد، املدرسة، ا�حمام، ا�حصن، البيمارستان أي املستشفى)، وتماسكها الداخ�� قائم ع��  ا
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 ف��ا، من هنا �ان االهتمام بامل�جد �ونھ القلب 
ً
 أساسا

ً
ش�ل الصالة ركنا

ُ
مبادئ العقيدة اإلسالمية ال�ي �

ادة �� األديان األخرى، و�أ�ي ا�حراب  النابض �� املدينة الذي ينفرد �� هندستھ عن غ��ه من أماكن دور العب

ال�ي   والقبة اإلسالمية  الداخ��  الوضوء وال�حن  املئذنة ومحجر  إ��  �� اإلسالم"، إضافة  "الرموز  �أقوى 

 انتقلت بفعل عملية التالقح الثقا��، فجاءت حيو�ة إبداعية �عيدة عن النقل.

يج) والنبا�ي (التور�ق). وهذا الفن هو  األرا�سك (ُمصط�ح غر�ي): تظهر �عاب��ه �� ش�ل�ن: الهن-2
ّ
د�ىي (الَزل

ھ يتعامل مع "البّناء والنّجار وا�حّفار وا�حّداد والنّحاس والزّجاج   فن جامع، ال ينت�ي إ�� الزخرفة فحسب ألنَّ

تحت   العر�ية  الكتب   �� نجده  لذلك  جوهر"، 
ُ
وا� والصائغ  ذّهب 

ُ
وامل طّرز 

ُ
وامل وا�حائك  وا�خّياط  صّدف 

ُ
وامل

ات مختلفة تتنوع ب�ن الزخرفة، الَعَر�سة، الرقش، النقش، املوزاييك، الزليج... هو فن ُمستقل فر�ٌد  �سمي

يتا�ع أش�ال   شاهد الذي 
ُ
 مهمتھ "إثارة البصر والعقل، وتقديم دال ظاهر ملدلول غ�� ظاهر"، فامل

ً
جماليا

فارغة يجدها  واملر�عات  املثلثات  �شابك  ح�ى  أو  املتداخلة  األوراق  ومحسوسا��ا    جذوع  مدلوال��ا  من 

محسوس  
ّ
الال تحّسس  إ��  بھ  تذهب  مختلف  فّ�ي  نحو  ع��  ا�حقيقة  إ��  للوصول  فيتأملها  الذهنية، 

شاهد. و�أدوات  
ُ
امل التأمل الصو�� ال من خالل مخيال  إ��  مدلول األعظم من خالل الدعوة املفتوحة 

ّ
والال

لم آخر م�حون ��حنة دينية ماروائية تأملية �عطي  �سيطة (بي�ار�ن ومسطرة) َ�عُ�� الفنان املسلم إ�� عا

 للتعب�� الف�ي "األرا�س�ي". 
ً
 مع�ى مختلفا

خذ صفة الفن إال  -3 ھ لم يتَّ  عند العرب قبل اإلسالم، لكنَّ
ً
ا�خط: هو شأن اجتما��، وقد �ان موجودا

جديد ُيحّدده  �عد انتشار اإلسالم الذي نقل مجتمع ال�حراء إ�� مجتمعات حضر�ة، فأصبح ل�خط مع�ى  

ھ يتوّجھ إ�� أع��، إ�� هللا خالق  
ّ
 من مخزونھ الذه�ّي املعر�� الالمحدود األفق ألن

ً
الفنان أو الصا�ع انطالقا

من عمران   �شأت  جديدة  اجتماعية  بنية  بنكهة روحانية مختلفة و�حاضنة  و���جمھ  واألرض،  السماوات 

سلم يرسم "بلغة األحرف، أف�ا 
ُ
ھ ينقل كالم �شري جديد. فا�خطاط امل

ّ
ر اإليمان"، ما أعطى إلنتاجھ مع�ى ألن

نة. تفنَّ
ُ
تقنة امل

ُ
بدعة امل

ُ
 هللا الذي ال تليق بھ سوى الكتابة امل

الصوفية   الدراويش  برقصة  أشبھ   �� با�خط  أم  باألرا�سك  سواء  التكرار  فلسفة  إنَّ  القول  وخالصة 

ق ب�ن رقصة الع�ن ورقصة األحرف ورقصة  التكرار�ة ال�ي تدور حول محور واحد دون �لل أو ملل، فال فر 

ف�ىي إ�� جوهر واحد هو هللا. 
ُ
�ا ت  األجساد طاملا أ�َّ

 األلوان ودالالتها المعرفیة والفلسفیة:  -5

التعاليم   من  ُمشتقة  إيمانية  وفلسفية  معرفية  دالالت  سلم 
ُ
امل الفنان  قبل  من  ستخدمة 

ُ
امل لأللوان 

فضلة ��: األزرق (إشارة إ�� السماء وأ��ار ا�جنة) واألخضر  اإلسالمية �� مدلولها ال��ائي، إذ تبدو األل
ُ
وان امل

بة أو   غيَّ
ُ
ا األلوان امل �ه وملعانھ الذي يليق ب��ي�ن املصاحف)؛ أمَّ (لون الطبيعة وا�جنة) والذه�ي (لفرادتھ وتم�ُّ

 بالبادية والبداو 
ً
 و��: البّ�ي ومشتقاتھ (يرتبط معرفيا

ً
ة بينما الفنون ال تتبلور املستبعدة فلها دالال��ا أيضا

 �� بيئات حضر�ة)، واألحمر (ُ�ش�� إ�� ا�جحيم والنار �� الثقافة اإلسالمية)، واألبيض (ُ�ش�� إ�� النور  
ّ
إال

 اإلل�ي الذي ال مجال للتعب�� عنھ سوى �� املوت وما �عد املوت). 
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 عن  الفن اإلسالمي فن الشأن العام وُملك للعموم: إنَّ الفنان املسلم امل   -
ً
شبع بالروحانيات ابتعد طوعا

  �� لھ  واملادي  املعنوي  الشر�ك  �ان  اإلسالمي  ا�جتمع  ألّن  بالعمومية،  ك  وتمسَّ أدائھ عملھ  لدى  الفردانية 

إبداعھ و�نتاجھ الف�ي و�دعم مؤّس�ىي من دور األوقاف ال�ي �ان لها الدور الكب�� �� ظهور هذا الفّن وتألقھ  

 بجوهر الفكرة ال�ي ترى �� الوقف شيئا "من الشدة ع�� النفس  ووصولھ إلينا. وقد �ان الفن
ً
ان املسلم متأثرا

ا تحب"، لذلك �عت�� نفسھ �واهب وقف مساهما �� العطاء، وعملھ "يصبو إ�� هللا و�تج�� ��  بتخل��ا عمَّ

ّيُدهاإل�سان "أي هو خ�� مستدام وصدقة جار�ة، وهذا ما منح الفنان حر�ة التعب�� الف�ي واإلبداع ال
َ

ق
ُ
ت  

قرارات �خص أو مؤسسة، ووالئھ الطو�� للدين تحت سقف العقيدة اإلسالمية. هكذا نفذ الفن اإلسالمي  

 "يتنفس و�حيا �شرايينھ االجتماعية".  
ً
 مجتمعيا

ً
داخل النسيج الثقا�� ا�جتم�� وأصبح فنا

أخالقیات أصحاب الصنائع:  -6

 قديمة من ال��اث العر�ي  ُينّقب الباحث �� التار�خ عن أخالقيات  
ً
أ�حاب الصنائع، فيستحضر نصوصا

وأخالقيات   الصنائع  ب�ن   
ً
ر�طا التوحيدي  حيان  وأ�ي  الصفاء  إخوان  رسائل   �� ليجد  بتحليلها،  و�قوم 

أ�حا��ا؛ فالفنان هو (الصا�ع) (العالم) املسلم الذي �س�� إ�� التشبھ بالصا�ع األك�� للوصول إ�� مرضاتھ،  

 
ّ

� بالص��، واملرونةلذلك �ان يتح�
ّ

� با�حكمة، ويس�� إ�� إتمام ا�خ�� العام من خالل االج��اد واملثابرة والتح�

مقام    �� الصنعة  صاحب  جعلت  األخالقيات  هذه  �ّل  األخال��.  واالل��ام  املستدام،  واإلتقان  العمل،   ��

 من أنَّ  األشراف؛ فهو إ�سان خلوق مؤمن يح��م قواعد املهنة ال�ي يزاولها و�حظى بتق
ً
دير اجتما�� انطالقا

ا ابن خلدون ف�انت لھ نظرة متقّدمة   الفضاء ا�جتم�� اإلسالمي �ان ينظر إ�� العمل �واجب اجتما��. أمَّ

أو بمستوى   الداخ��  ب��كي��ا  يق��ن  لم  وتقهقرها  الصنائع  "ازدهار  فـ  البشري،  بالعمران  للصنائع  �� ر�طھ 

  تماسك أخالقيات أهلها فحسب بل اق�� 
ً
ن �ش�ل الدولة وعمرا��ا"، فالصنائع �� "عمل و�بداع" تتطّور طبقا

 لتطور العمران البشري وش�ل الدولة.

بین األدب العربي والفن اإلسالمي اختالفات بنیویة:  -7

ة مع "�شغيل   َبليَّ
َ

الق تأجيج واستنفار املشاعر  إ��  العر�ي متوائمان �سعيان  �� األدب  والن��  الِشعر  إنَّ 

ا الفن اإلسالمي فيطفئ هذه املشاعر  مكثف ل�خيا  ضمن دائرة القبيلة وعصبي��ا، أمَّ
ً
ل" ما ُيبقي الو�� �جينا

طو��   �ش�ل  التأمل  ع��  "االعت�اف  خالل  من  محدود 
ّ
والال محسوس 

ّ
الال ا�جرد  نحو  و�ر��  واألحاسيس 

الث الفضاء  ذاتيتھ وأناه ضمن  إ�� تحقيق  األد�ي �س��  العمل  وُمنَتج  العر�ي، فُيحا�ي  مقصود وواع".  قا�� 

إ��    (
ً
العاملي دون سعيھ (طوعا الثقا��  الفضاء  ُيحا�ي  الف�ي  العمل  ُمنَتج  فيما  املشاعر والغرائز واألوهام، 

تخليد نفسھ بقدر ما �س�� إ�� تخليد العمل الف�ي بكالم إل�ي و�أسلوب تصو�ري رمزي مختلف، جوهره  

م إ�� ا�جماعة ملراضاة   دَّ
َ

هللا ورضوانھ، فالتوجھ هنا روحا�ي عمودي إ�� أع�� وليس �األدب  تأّم�� إيما�ي ُيق

 اجتما�ّ� أفقّي. 



 2021)  يونيو  -حزيران  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
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في الخالصة:  -8

ة  بـ  بأمان ع�� جز�رة كن� منسيَّ
ُّ
"سوسيولوجيا الفن اإلسالمي" ُيبحر بنا معتوق ب�ن أمواج التار�خ، وَ�حط

العر�ي واإلبداع  ال��اث  اإلسال   –من  الفن  وتحليل  بتشر�ح  فيقوم  ميكرو  اإلسالمي،  بمنظور  مي 

  �� املدفون  ال��اث  للتنقيب عن كنوز هذا  العرب  الباحث�ن  أمام   
ً
الباب ُمشرعا  

ً
فاتحا وماكروسوسيولو�� 

 عن التمجيد والتقد�س لل��اث، يدعونا ملشاركتھ هذا الكن�  
ً
مغاور النسيان. و�قراءتھ املوضوعية، و�عيدا

جازات واإلبداعات املعرفية ع�� املستوى الف�ي ال�ي �انت املعر�� والنظر إليھ من زاو�ة مختلفة مليئة باإلن

 من ا�حضارة اإلسالمية قبل االندحار واالنحدار املعر�� الذي �عيشھ اليوم. فال��اث العر�ي  
ً
 ما جزءا

ً
-يوما

للفحص   إخضاعھ  لَزم 
ُ
امل العر�ي  الباحث  �اهل  ع��  تقع  مسؤولية  واستثماره  وغ�ي  واسع  حقل  اإلسالمي 

ھ مشهد  والتحليل و 
ّ
ھ جزء من ا�حاضر ور�طھ بحياتنا اليومية والعملية ليبدو �أن املقارنة والتعامل معھ �أنَّ

�� ال صورة قا�عة �� املا�ىي. 




