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     إقامة الدليل على ِحرمة التِمثيل 

 اإلسالم والمسرح
 حسن بحراوي                                                            

 الرباط -كلية االداب                                                                

 
أذهاننا، حتت تأثري دعاية املستشرقني وغالة من بني األفكار الدخيلة اليت استقرت مبكرا يف 

املشتغلني بالدين، أن اإلسالم قد حّرم ممارسة الفنون البصرية مجلة وتفصيال، ونبذ كل أشكال التعاطي 
ويهمنا من هذا املوقف املنسوب . معها، وذلك ألسباب دينية مل يسع أحد اىل متحيصها وبيان خلفياهتا

. لق بتحرمي التعبري املسرحي وما يدخل يف بابه من متثيل وتشخيص وحماكاةإىل اإلسالم ذلك اجلزء املتع
 :ونبادر إىل القول بأن هذا الرأي، املنحول على االسالم، مردود من عدة وجوه أمهها

 .. خلّو النص القرآين من أية إشارة صرحية لتحرمي املمارسة املسرحية و متعلقاهتا -1

ر والنحت، وهو موقف مربر ومعلل كما هو معروف، على عموم سْحب موقف اإلسالم من التصوي -2
 .الفين املنظورة أمناط التعبري

مبالغا فيه  الشريعة مأخذا أخذ التحذير والدعوة إىل التحفظ واالحتياط املعرب عنها يف بعض مصادر -3
 .املمارسة الفنية دون متييز أشكالوترمجتها إىل حترمي قاطع وهنائي يطال مجيع 

مل حيرّم الفن علي وجه اإلطالق وال  اإلسالم، بأن واألجانبفاق الدارسني املتخصصني، من العرب ات -4
 .حد العبادة إىلاعرتض على ممارسة املسرح حتديدا و لكنه حرم التمجيد الذي يصل 

 اإلسالماخلوض يف سرية الطالق الشهري، ولكن غري املعلن، بني  وسيكون القصد، يف هذه الدراسة، هو
سنبحث يف  أنناذاك من عاملنا العريب، كما  املسرح الذي أسال الكثري من املداد يف هذا الطرف أوو 
مركزين يف ذلك أساسا على  "التقليدي مع الفن عامة ومع املسرح خاصة  اإلسالمأسباب عدم تالؤم "

على ...ممارستهر االتعبري املسرحي واستنكعرض وجهة نظر الطائفة  السلفية  األكثر تشددا يف  مناهضة 
وسننطلق يف هذه ...واألدبيةوالرد عليها وبيان خلفياهتا الفكرية  أطروحتهاأن نعمل الحقا على مناقشة 
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إقامة الدليل على ِحرمة ) املعنونة بــ ( 1141ـ1881) املقالة من رسالة الفقيه املغريب أمحد بن الصديق 
 )*(.1141الصادرة يف القاهرة سنة ( التمثيل

التحرمي : السلفية خبصوص املوقف اجتاه املسرح فكرتان مها اإلسالميةنازعت احلركة  لقد ت
التمثيل مباح وأن حكمه حكم  "فالقائلون بالتحرمي باملوضوع يرون أن . باملوضوع والتحرمي بالذات

سار  وعلى هذا املبدإ. "وحنو ذلك فهو ممنوع وإال فهو مباح األنبياءموضوعه، فإن كان شائنا كتمثيل 
أما القائلون بالتحرمي بالذات فهم .سواد رواد احلركة السلفية و اإلصالحية يف التعامل مع الظاهرة املسرحية

من أعظم احملرمات وأكرب  "أولئك الذين حيكمون بتحرمي التمثيل على وجه اإلطالق، فهو عندهم 
احملرمات وذلك بالنظر اىل ذاته  أكربناطقة بتحرميه الشتماله علي أعظم املفاسد و  وأصول الشريعة..الكبائر

ويف اجلملة، ميكن القول بأن للموقف املتخذ من . "وبقطع النظر عن موضوعاته أو ما حّيفه ويقرتن به
 .املسرح أسبابا عامة وأخرى خاصة تصب مجيعها يف باب التحرمي

   األسباب العامة للتحريم

هذه البدعة اليت لو نطقت هي نفسها  "النهي عنها إن املسرح من البدع احملدثة وحكمها معروف يف -  1
فمنكر التمثيل "ومع كونه شر بدعة فهو مما ابتدعه الكفار. " األرضلشهدت بأهنا شر بدعة على وجه 

 "كما هو معلوم   اإلسالموالتشبه بالكفار حمرم يف دين  "اإلفرجني ابتلي به املسلمون بسبب االستعمار
 ."ليس منا من تشبه بغرينا

حيث جيد املمثلون أنفسهم مساقني إىل تقمص  "أنه من اللهو الباطل واللعب املذموم شرعا وعقال  " -2
... فتارة جيعل املمثل نفسه محارا ميشي علي أربع "اخل ...حتط من إنسانيتهم فيصبحون قردة وخنازير ادوار

... جيعل نفسه جمنونا أو سكرانوقد ... وتارة جيعل نفسه امرأة حامال ذات بطن منتفخة مث جيلس للوالدة
ومن هنا . "وهو يف كل ذلك يفعل حبواجبه ومناخريه وفمه ولسانه وشفايفه حركات شائنة مشوهة اخللقة

وإذا كان مطلق العبث شرا فكيف هبذا ... العبث واالشتغال مبا ال يعين"فإن املسرح يدخل يف باب 
أنه من قلة احلياء و اإلخالل  "، كما"وبقات واجلرائم العبث احملفوف باجلرائم واملبين على أنواع من امل

 ....وذهاب الدين اإلميان، واملقصود أن التمثيلُ مذهب للحياء ودال على فقدان "باملروءة 

حفالته  "وهذا أمر منهي عنه خاصة وأن معظم..ومن ذلك أيضا أن ممارسة املسرح من ضياع الوقت -3
الليل وقد هنى الشارع عن السمر بعد العشاء إال حلاجة دينية أودنيوية ال تقام إال بعد العشاء إىل منتصف 

 ."مباحة

ومن ذلك أنه وسيلة لتبذير املال وإضاعته يف الباطل، فإن التمثيل يستدعي املالبس املتعددة واآلالت  -4
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ي إهدار املتفرجني عل املختلفة مما ينفق فيه الكثري من املال على غري وجه حق، كما أنه يشجع مجهور
 ."ذلك حمرم شرعا "أمواهلم بال طائل و

وتلوين الوجه باملكياج  الذقن إن من أصول املسرح اليت يرتكب منها وضع شعر مستعار على الرأس أو -5
 ."وهو حرام ملعون فاعله شرعا"وسواه 

ضوعاته و هذه بعض الدالئل اليت يسوقها الفقيه أمحد بن الصديق على حترمي التمثيل بقطع النظر عن مو 
 .اخلاصة اليت أوردها املؤلف يف باب القول بالتحرمي األسبابونعرض اآلن لبعض ...لوازمه و متعلقاته

  األسباب الخاصة للتحريم

الصحابة أن  وقد ثبت يف أخبار "متثيل االشخاص املعينني أوغري املعينني  "من موجبات حترمي املسرح  -1
فالتفت عليه ...ي النيب عليه السالم وميثله يف مشيته وحركاتهاحلكم بن أيب العاص األموي كان حياك

وقد تنازل النيب عن . "ال يرتتب إال على كبرية "واللعن كما هو مقرر. السالم فرآه ولعنه ونفاه إىل الطائف
 .حقه عندما مل يقتل احلكم املذكور

ور، وإذا كان االغتياب باللسان ومتثيل االشخاص يعترب غيبة واغتيابا والسيما يف احملافل وأمام اجلمه
وكل ذلك يؤدي إىل  ".فكيف به يف الصورة و الكالم واللباس وسائر احلركات كما يف التمثيل "فاحشة 

السخرية واالستهزاء باملسلمني خاصة إذا كانوا من امللوك األقدمني كملوك بين أمية وبين العباس وملوك 
وقد أمرنا اهلل بالثناء على  "وفيه إذاية وتتبع لعوراهتم  "وال خيفى على مسلم أن ذلك حرام  "األندلس

اإلسالم ورجال الدين مبالبسهم وعمائمهم ويلصقون  وقد ميثلون علماء. "املوتى والكف عن مساوئهم 
واحلاضرون "..بوجوههم اللحي املصطنعة  فيظهرون على هيئة منكرة مزرية و يقلدوهنم يف كالمهم ونطقهم

هود و النصارى فيسّرون بذلك  غاية السرور يف حني أهنم جيّلون أحبارهم  غاية يضحكون وفيهم الي
 "..فيكون املقصود بذلك التمثيل هوإهانة العلم والدين اليت ينتمي إليه هؤالء األشخاص "...االجالل

سى وقد ميثلون أولياء اهلل والصاحلني بل واألنبياء والرسل كموسى و عي"..وذلك  كفر بإمجاع العلماء
 ."ويف ذلك منكر كبري "..ويوسف عليه السالم

 "وهو حمرم يف مجيع امللل واألديان "ومن االسباب اخلاصة كذلك ما يف التمثيل من كذب وزور  -2
وإذا  كان اهلل تعاىل يبغض البيّاع احلاّلف فكيف مبن  <فاملمثلون حيلفون باهلل يف أدوارهم كذبا وهبتانا

الردة  أعظم من هذا وهو وقد يدعوهم التمثيل ملا هو. "شبهة طل ال ملنفعة أوى الكذب الباحيلف باهلل عل
وقد "...فيلبس لباسه وجيعل نفسه هو ذلك الكافر<امللك الكافر  فقد ميثل الواحد منهم دور. والكفر

بالكفر   الرضاجموسيا وذلك كفر باتفاق ألن  كافرا مسيحيا أو يهوديا أو راهبا أوقسيسا أو"جيعل نفسه 
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 ".كفر كما ورد النص بذلك 

ومن أصول املسرح أنه إذا مل حيضر فيه نساء أن يتشبه هبن بعض املمثلني يف اللباس والكالم واحلركات  -3
أشد  "أما إذا كان املمثل امرأة مع الرجال فذلك . "و ذلك حرام ملعون فاعله"والتخنث حىت كأنه امرأة 

االختالط اهلدامة للدين والقاضية على األخالق كظهورهن  حرمة وأفحش خطرا ملا يرتتب عليه من مفاسد
للعموم مكشوفات الصدور والذراعني واإلبطني والساقني و الفخدين بل وسائر أجسامهن ألهنن يلبسن 

وقد تنفرد الواحدة منهن باملمثل يف . "...الثياب الرقاق الشفافة املظهرة ملا حتتها مع زيادة حتسني وجتميل
وقد يلمسها ويضمها ويقبلها  "وهي فاجرة أجنبية عنه "اعتبارها زوجة له يف الرواية بعض األماكن ب
 ."وهو من الفواحش املنكرات واجلرائم املوبقات باتفاق أهل الديانات "باعتبارها عشيقته

وذلك منتهى  "واألدهى من كل ذلك أهنم يفعلون ذلك هبن أمام املتفرجة من رجال و نساء
تعليم الشباب من الذكور واإلناث الفجور وطرق االحتيال  "مع ما يتبع ذلك من  "الوحشية واهلمجية

وينهي كاتب الرسالة سرد دالئله، العامة واخلاصة، بقوله على . "...واملغازلة واحلب و كيفية ذلك مفصلة
وكفي بذلك دليال على حرمة التمثيل بل ليس هناك باطل على وجه األرض أبطل من  "إيقاع حاسم

 ".مثيلالت
إقامة الدليل  "، على تقدمي املادة اجلدالية اخلام اليت عرضتها أمامنا رسالة اآلن حىتلقد حرصنا، 

التعقيب تالفيا لكل  لصاحبها الفقيه امحد بن الصديق، ومل نشأ أن نتدخل بالتعليق أو"على ِحرمة التمثيل 
نقارب فيها السياق السوسيوثقايف الذي وسنسعى فيما يلي إىل اقرتاح قراءة موضوعية . تداخل أو التباس

أجنب لنا هذه الرسالة وذلك يف حماولة إللقاء الضوء على ذهنية املثقف السلفي ذي النزوع التقليدي يف 
واذن، سيكون اهلدف يف هذا القسم من الدراسة . مواجهة أشكال الفرجة العاملة الوافدة علينا من الغرب

ضموهنا يكون الغرض منه هو إلقاء الضوء على املرتكزات واخللفيات هو حماولة إجناز حتليل موضوعي مل
الفكرية واألدبية الكامنة وراء املوقف املعارض الذي اختذه الفقيه أمحد بن الصديق من الفن املسرحي كما 

 .                    وفد علينا من الغرب يف مستهل هذا القرن

وردت بعض النصوص يف النهي عنها لوجدنا أهنا كانت متارس  لو أننا تفحصنا مجلة الفنون اليت       
اللهو والتربك، أما األول فيبغضه الدين وأما الثاين فهو مما جاء  "لسببني يذكرمها اإلمام حممد عبده مها 

وإذا اختفى هذان الوجهان من االعرتاض وتأكدت املنفعة وترسخت املصلحة، كما يف . "الدين حملوه 
مل يرد فيه نص صريح كما تقدم وإمنا جرى احلكم  بطل كل حترمي، خاصة وأن هذا األخريحالة املسرح، 

 . عليه استصحابا
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الردة والشرك ومها غري واردين يف شأن املسرح يف صورته  إن ما كان خيشى من هذه الفنون هو
اية هذا القرن احلديثة، ويف ذلك يقول عبد العزيز جاويش يف أحد أعداد جملة اهلداية الصادرة يف بد

معىن  إنه ليس املراد تعميم التحرمي يف كل زمان أو كل أمة، فإنه ال "متحدثا عن نسبية حترمي بعض الفنون
  ".لذلك احلجر مىت أمن جانب العبادة والتعظيم اللذين اختص اهلل هبما 

ظرفية الصعبة اليت  ومن هذه الناحية فقد كان أسالفنا حمقني يف النظر بعني الريبة لفن املسرح نظرا لل
فقد كان أمامهم، يف فرتات اإلسالم .. (. .حروب الردة، صراع املشركني، مواصلة الفتوح) كانوا جيتازوهنا 

األوىل، منوذج املسرح اإلغريقي الذي تزدهر فيه عبادة األوثان وتعدد اآلهلة إىل جانب مشاهد القصف 
للوقائع املنكرة   الدرامي اليوناين القدمي من تصويروالعنف واجلنس وغري ذلك مما هو متفشي يف املتخيل 

 ... واالستبدادالعنصرية  التمييز كزنا احملارم وقتل األصول ومظاهر
وإذا كان يف هذه الوضعية بعض ما يربر اعرتاض قدماء املسلمني على تبين هذا الشكل من 

هذه النظرة اىل فن من أرقى الفنون  جند يف عصرنا احلاضر ما يدعو اىل استمرار التعبري، الفين فإننا ال
وعندما ألف الفقيه أمحد بن  . العصور أقدمالتعبريية اليت عرفتها البشرية ورعتها بالتطوير والتجويد منذ 

كان قد مر وقت طويل على دخول املسرح اىل    األرجحالصديق رسالته هاته يف ثالثينات هذا القرن على 
ن قد حتول يف بعضها إىل تقليد ثقايف راسخ كما يف مصر والشام ومل يعد بل وكا اإلسالميةالبالد العربية 

ويف املغرب، كانت . أحد جيرؤ على التساؤل بشأن مشروعيته أو يشكك يف وظيفته ودوره االجتماعيني
قد أخذت يف البزوغ حتت تأثري العروض املسرحية اليت كانت تقدمها الفرق  األوىلالطالئع املسرحية 

ينا من املشرق يف عدد من احلواضر املغربية كطنجة وفاس والرباط، وكان رجال احلركة الوطنية، الوافدة عل
إىل هذه احملاوالت املسرحية الفتية اليت كان طلبة  الرضامبن فيهم ذوي النزوع السلفي، ينظرون بعني 

إىل  الوطنيني من بادر املدارس وأشبال اجلمعيات جيتهدون يف إعدادها بوسائلهم البسيطة، بل إن من بني
... االختالط بالشبيبة املسرحية لتلقينهم طرق األداء وتصويب ما يعتور ألسنتهم من أخطاء لغوية وحنوها

 .. (.عبد اهلل كنون، عالل الفاسي، عبد اهلل اجلراري وآخرون) 
أواخر )لفرتة وحىت تكتمل الصورة، من املفيد اإلشارة إىل أن التمثيليات األوىل اليت شهدهتا هذه ا

كانت تتخذ من اللغة العربية الفصحى الوسيلة الوحيدة ملخاطبة اجلمهور ( العشرينات وأوائل التالثينات 
ومل يكن مطروحا على اإلطالق استعمال العاميات املغربية ألن االعتقاد الذي كان سائدا يف األوساط 

لتزام اللغة العربية تفرضه الوظيفة التهذيبية املسرحية أيامها، وسيظل كذلك إىل حدود اخلمسينات، هو أن ا
اجهة سياسة االستبداد والتفرقة للمسرح وتكرسه مهام إذكاء الروح الوطنية وتأكيد اهلوية اإلسالمية يف مو 
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ومل تكن املوضوعات اليت تتطرق هلا هذه . اليت كانت تنهجها السلطات اإلستعمارية( فرق تسد )
قليلة عن دائرة التاريخ العريب اإلسالمي وثقافته وحضارته وتراثه وذلك  التمثيليات خترج إال يف حاالت

استجابة، فيما يبدو، لنفس اهلاجس الديين والوطين الذي كان آخذا يف التحكم تدرجييا يف كل ممارسة 
نفسه الذي   االحتفايلمث إن طابع . ثقافية تسعى إىل التحرر من هيمنة األجنيب وترسيخ الشعور الوطين

حييط بالعروض املسرحية، مبا يف ذلك اخلطبة التوجيهية اليت كانت قد أصبحت تقليدا متبعا تفتتح به  كان
الطابع النضايل  الرمزي للنخبة الوطنية املثقفة، كل هذا كان يزيد يف بروز حلقات التمثيل وكذلك احلضور

يس أمرا مستغربا أن املرأة مل يكن هلا وأخريا فل...ملسرح الزال فتيا ولكنه مشحون بالتطلع والرغبة يف العطاء
 .وجود على خشبة املسرح ألسباب اجتماعية وتارخيية معروفة

إقامة الدليل على حرمة التمثيل )أهم مسات املشهد املسرحي املغريب إبان ظهور رسالة  بإجيازهذه 
عدتنا كذلك على أوردناها على سبيل إيضاح السياق السوسيوثقايف الذي شهد تأليفها ونشرها وملسا( 

السريع الذي غمرها  نوتفسري النسيااملسرحية الشابة  ةمسار احلركل الذي مارسته على يالضئ فهم التأثري
 .إىل درجة أن أحدا مل يعد يذكرها

ابتداء )وقد كان أمحد بن الصديق قد عاد لتوه من الديار املصرية اليت عاش فيها ردحا من الزمان 
لبا يف األزهر يدرس علوم احلديث والتفسري واألصول على الطريقة التقليدية اليت  طا( هـ 1331/ م  1117من 

 .. .كانت تعطي االعتبار للمنت والسند وتراجم الرواة وال تأبه للنظر النقدي والتحليلي

ويبدو أن الرجل خالل مقامه الطويل مبصر ظل مستغرقا يف حتصيل العلوم األخروية معتكفا عن الدراسة 
دسائس األمرباطورية العثمانية، استبداد ) ف  زاهدا يف االخنراط ضمن حركية جمتمع مير بتحوالت والتألي

وميوله التصوفية قد صرفاه عن تلقي العلوم  انطواؤهومن احملتمل أن يكون ..( .، حادثة دنشواياإلجنليز
ش على هامش التيارات العصرية وتذوق مزايا املدنية اجلديدة، بل ورمبا يكون ذلك مما قاده إىل العي

كل ذلك مل يظهر فيما  ... على عهد أمحد عريب ومصطفى كامل السياسية والفكرية اليت ازدهرت يف مصر
العبادات كالصالة واألذان والصوم واملقابر  كتبه الرجل قليال أو كثريا وبقي على ديدنه يف االنشغال بأمور

 .ى املئة بني مطبوع وخمطوطوسوى ذلك  مما مأل به كتبه ورسائله اليت تربو عل

وال شك أنه واصل سريته تلك عندما عاد إىل املغرب حيث لزم املساجد وجمالس الوعظ مبتعدا قدر ما 
يستطيع عن معرتك احلياة اليومية اليت يكتوي بنارها مواطنوه رازحني يف أغالل االستعمار واجلهل و 

جمموع ما ألفه الفقيه أمحد بن الصديق هو رسالته اليت ورمبا كان االستثناء اليتيم من بني . التخلف مجيعا
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صرف قلما اجته اىل معاجلته الفقهاء ورجال الدين الذين  "دنيوي  "حنن بصددها الشتماهلا على موضوع 
 .عودونا على إدارة ظهورهم لكل ما هو حيايت ومعاش

نتيجة وعي مباغت خبطورة على أن االهتمام الطارئ لفقيهنا هبذا املوضوع مل يأت عفو اخلاطر أو 
املمارسة املسرحية على احلياة الدنيا للمسلمني وإمنا جاء يف سياق واقعة حصلت له يسردها علينا بطريقة 

 :مشوقة يف مستهل رسالته املذكورة
 االجتماع ببعض هؤالء و املذاكرة معه يف شأن منكر إىل األياموقد أجلأتنا الضرورة يف هذه 

، واستفحل أمره مع اجلهل وقلة املرشد اآلمر اإلفرجني به املسلمون بسبب االستعمارالتمثيل الذي ابتلي 
فزعم هذا املشار اليه أن التمثيل مباح وأن حكمه حكم )...( باملعروف والناهي عن املنكر بل انعدامه 

بل هو يف  فقلت له)...( وحنو ذلك فهو ممنوع وإال فهو مباح،  األنبياءفإن كان شائنا كتمثيل . موضوعه
حد ذاته حرام ال جيوز حبال، فقال هذا رأيك اخلاص، أما الواقع فهو مباح، فقلت ما هو برأيي اخلاص 
ولكنه رأي أهل االسالم ومقتضى نصوص الشريعة، فأعاد قوله إنه رأيك اخلاص، فأردت أن أذكر له 

م خوفا من مساعها أمام بعض نصوص الشريعة على حرمته إذ رأيته من أجهل الناس هبا، فبادر بالقيا
احلاضرين السيما وقد كان سبق له أن وافق الطلبة على إقامة حفلة التمثيل يف نفس املعهد الديين إن مل 

من احلاضرين وغريهم ممن مل حيضر وبلغته  األفاضلاآلمر به، فلما تفرق اجمللس طلب مين بعض  يكن هو
 من الناس لينتفع هبا من أراد اهلل نفعه فأجبتهم إيل احلكاية أن أذكر تلك الدالئل اليت قد جيهلها كثري

 .فقلت وباهلل التوفيق "إقامة الدليل على حرمة التمثيل  "ذلك يف هذا اجلزء الذي مسيته 
يضعنا هذا التقدمي الوايف ملوضوع الرسالة ودواعي تأليفها على عتبة املشروع النقدي الذي أخذ 

 واألسانيدايته، متجشما مشاق البحث يف املتون والتنقيب يف املظان الفقيه على نفسه الذهاب فيه اىل هن
الصيد وفريا  متوسال بأشكال االستدالل وأساليب احلجاج ما وسعه علمه وذكاؤه وحيلته، وقد جاء

و  ": توقع منه ذلك أنه انتهي إىل العثور على أربعني دليال يف حترمي ممارسة التمثيل والنتيجة باهرة على غري
املتفق عليها مع أدلة حترميه يف حد ذاته من  ذكرنا اشتمال التمثيل علي حنو أربعني كبرية من الكبائرقد 

  اإلسالمالكتاب والسنة، وبذلك يعلم أن حرمته ليس هو رأينا اخلاص كما زعم الشيخ، بل هو رأي أهل 
 ."كافة، ألنه مقتضى نصوص الشريعة من الكتاب والسنة 

جانبا حيثيات املوقف االنتقادي الذي اختذه الفقيه أمحد بن الصديق جتاه  ، فإذا  ألقيناوأخريا
التمثيل املسرحي، واجتهنا إىل النظر باستبصار يف حقيقة الدالئل اليت يسوقها أوال بأول فسيطول مقامنا 

 :عندها ولذلك فال حميد لنا عن الرتكيز على أبرزها وأكثرها إحلاحا و إثارة للجدل 
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ومن  اإلسالميف الوقت الراهن ينظرون بعني الريبة اىل تشخيص أبطال  اإلسالمياة املسرح مل يعد دع -1
شاكلهم من أولياء وخلفاء وملوك و خاصة بعد أن خلدهتم مسرحيات أمحد شوقي وعلي أمحد باكثري و 

الشخصية بل نادى هؤالء احملدثون بإبراز مالمح ...توفيق احلكيم وعبد الرمحن الشرقاوي وكثريون سواهم
وختليصها من الشوائب اخلرافية وتشوهات املخيلة الشعبية وبعث الروح فيها لتستعيد تألقها  اإلسالمية

وهكذا فاستعادة الشخصيات . وعنفواهنا الثاوي خلف إيهاهبا التارخيي الذي تقادمت عليه العصور
فإنه من شأنه أن يكون كذلك ، فوق أنه باب من أبواب التجديد املسرحي، اإلسالميالالمعة يف التاريخ 

مصدرا حيا من مصادر اسرتجاع الثقة بالنفس ومد املسلمني مبزيد من األمل و اإلصرار على احلياة احلرة 
الكرمية، ومن هنا ال يوجد هناك ما يسوغ االعرتاض على استلهام أحداث التاريخ واستنهاض شخوصه 

 .املعاجلة الفنية الراقيةوأعالمه طاملا روعيت يف ذلك الدقة و املوضوعية و 

املرأة منعا مربما فوق خشبة املسرح بل إن بعضهم ذهب إىل حد  ميانع فريق الدعاة املتشدد يف ظهور -2
. وطبعا ليس بوسعنا أن جنادل هؤالء فيما يذهبون اليه. يعترب عورة ،االعتقاد بأن صوهتا، جمرد صوت املرأة

لراهنة الذي قدم الرد ا للمسرح يف احلقبة اإلسالميممثلي التنظري  ولكن ميكننا االطمئنان إىل رأي أحد أبرز
 .املسرح رسالتها على خشبة أداءالعقدي على دعاة إقصاء املرأة عن التارخيي و 

فلتأكيد جواز التمثيل للمرأة املسلمة يتخذ جنيب كيالين خطابا إقناعيا بالغ الدقة والسداد حبيث 
وهو يبدأ باستعراض بعض . حول مشاركة املرأة يف العمل املسرحي ينتهي عربه إىل إجالء كل التباس

البديهيات على سبيل التمهيد املنطقي، فاملرأة مساوية للرجل يف التكليف الشرعي بدليل مشاركتها، منذ 
احلياة العامة، وأهنا هبذه الصفة تكون مدعوة إىل االختالط الذي مل  أيام الصحابة والتابعني، يف تدبري أمور

يعد شأنا  اإلسالميو مبا أن املسرح . وإن كان ضبطه واشرتط له شروطا اإلطالقعلى وجه  اإلسالممينعه 
الرفيعة فإن تواجد املرأة للقيام بدورها يف هذا  اإلسالميةعاما وبالتايل له رسالة و وظيفة مستقاة من القيم 

ن باب حتصيل احلاصل هنا احلديث عن ورمبا كان م. اخلالدة األساسيةاملسرح يعترب امتدادا لرسالتها 
مرتبطة بقيم دينها و آدابه املرعية، حبيث  اإلسالمياملرأة املشاركة يف املسرح  "الضرورة الدائمة يف أن تظل

 ".إفساد للمبادئ و السلوكيات والرتبية ال تكون مصدر إثارة أو إغراء أو

علي خشبة املسرح لتمثل خمتلف  د باستمراروضمن هذه احلدود املرسومة فإن فمن واجب املرأة أن تتواج
املرأة الوفية كامرأة فرعون ومرمي، واملرأة اخلاطئة كامرأة لوط وامرأة نوح وامرأة العزيز، واملرأة )  األدوار

واحلقيقة اليت ال ينازع فيها أحد اليوم هي عدم ورود أي هني صريح يف حترمي (. املضحية والشهيدة، اخل 
ال حترمي حيث ال ) أة ومما جيوزمعه القول باإلباحة انسجاما مع املبدأ اإلسالمي املعروف التمثيل على املر 
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 .اللتزامأي طاملا أمن جانب الفتنة حتققت احلدود الدنيا ( ضرر

العرض طاهرة  جير املمثالت إىل البغاء والفجور إذ  ال تكاد توجد ممثلة شريفة "أما قول الفقيه بأن املسرح 
فيمكن الرد عليه على لسان عباس ".احلال فإن املرأة ناقصة العقل والدين فاجرة بالطبع الذيل بضرورة

ما مفاده أن موضع املراجعة يف فن  ".التفكري فريضة إسالمية  "حممود العقاد الذي يوضح يف كتابه 
ي زينتها للغرباء إال التمثيل احلديث ما ورد يف القرآن الكرمي من هنيه املرأة أن تتربج تربج اجلاهلية وأن تبد

ما ظهر منها، أي الوجه والكفان والقدمان ألن يف سرتها حرج مبني، أما إذا وجدنا بعض املمثالت تقمن 
بأعمال مشينة فإن ذلك ليس نتيجة ممارستهن للتمثيل ولكنه راجع إىل الرتبية واألخالق، مبا يعين  أن 

الذي  وعليه فليس التمثيل هو. عة العمل أو املهنةمن طبي تلك التصرفات نابعة من املواقف الشخصية ال
يعلم الرذيلة بل على العكس من ذلك ميكنه أن يسهم يف تربية النشىء وغرس القيم السامية فيه عن طريق 

 .النبل والشجاعة والشهامة إشباع عقله ووجدانه بصور

كذبا " باإلميانعلى القسم  مثلنيمؤاخذته املمن مجلة ما يسوقه الفقيه لبيان فساد املمارسة املسرحية  -3
وكل ذلك ...وقبوهلم متثيل شخصيات الكفار والنطق بعبارات اإلحلاد اليت جتري على ألسنتهم "وزورا

مردود من الوجهة الدينية والفنية معا، ويدل على جهل املؤلف، وهو معذور، مبادئ التأليف األديب القائم 
ذلك  من أوفاق، كما يكشف عن تشدد ال مربر له سوى على اخليال واصطناع املواقف و ما شابه 

لغو القسم املنفصل عن النية الصحيحة  "واحلال، كما يقول الداعية جنيب كيالين، أن  .التطرف واملزايدة
ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أميانكم "وذلك مصداقا لقوله  "فيه عدم مؤاخذة من املوىل سبحانه وتعاىل 

 .81اآلية.املائدة "دمت األميان ولكن يؤاخذكم مبا عق

وأخريا يناهض مؤلف الرسالة، عن غري وجه حق، الوظيفة الرتوحيية للمسرح ويرى فيها هدرا للجهد  -4
السمحاء اليت  اإلسالميةوهو يف ذلك ينبو عن الروح ...واملال وطريقا اىل إفشاء الفاحشة يف القول والفعل

روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، إن القلوب إذا   "ديث الشريف تشيع يف السرية النبوية ويعرب عنها احل
 ".كلت عميت وإذا عميت مل تفقه
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