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نظور اإلسالمي وبعض النظريات الغربية املاجلمال من مفهوم 
  )دراسة مقارنة( املعاصرة

  : الملخص
على المنطلقات الفكرية للتربية الجمالية فـي التـصور        هدفت الدراسة تسليط الضوء       

والتعرف على المنطلقات الفكرية للتربية الجمالية في بعض النظريات الغربية   ،  اإلسالمي
ما أوضحت مواضع االتفاق واالختالف حول صورة التربية الجمالية في كل         ك،  المعاصرة

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التأصيلي ، من الفكرين اإلسالمي و الغربي المعاصر
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها بروز األصالة واالستقاللية   ،  التحليلي

لقد ثبت لكل مـن الفالسـفة المـسلمين         ، ،   إلسالميفي التربية الجمالية في التصور ا     
، وجعلوهـا هـدفاً أسـمى   ) والجمال، والخير، الحق (والمعاصرين القيم اإلنسانية العليا  

أما النظريات الغربية المعاصرة فقد اهتمـت  ، الجمال اإلسالمي ابتعد عن محاكاة الواقع   ف
أكد ،  نطباعية في محاكاة الطبيعة   وكذلك الحال بالنسبة للمادية واال    ،  بالمحاكاة الكالسيكية 

كما أظهر كال الفكرين مجموعة ، كل من الفكرين اإلسالمي والغربي أن كل جمال له قيمة
، والتـاريخي ، واالجتمـاعي ،  والنفـسي ،  الدافع الديني  :دوافع للجمال عند اإلنسان هي    

مالية فـي   والتربوي لم يتم االلتفاف المنشود إلى غنى وتنوع المساهمات الج         ،  والعلمي
كما لم يحصل االنفتاح المتوخى على ما أنتجه الغـرب فـي          ،  التراث اإلسالمي المكتوب  

الذي تقوم عليـه آراء ونظريـات        "الفن للفن " ميدان تلكم الثقافة بصورة جادة وهادفة       
تعارض مع التصور اإلسالمي للكـون والحيـاة        تكثيرة من المدارس الغربية المعاصرة      

وارتبـاط  ،  ن اإلسالمي يقوم على األصالة والوضوح فـي التعبيـر         بينما الف ،  واإلنسان
  . الموضوع التعبيري بالمجتمع

  . الغربي المعاصر، التصور اإلسالمي، التربية الجمالية: كلمات مفتاحية
Abstract:  
  The study aimed to shed light on the intellectual premises 
Educational aesthetic perception in the Islamic , and to identify 
the intellectual premises for breeding some of the aesthetic in 
contemporary Western theories.  As explained in positions of 
agreement and disagreement on the image of aesthetic education 
in each of the Thoughts Islamic and Western contemporary.  The 
researcher used the descriptive approach analytical, The study 
concluded a series of results , including the emergence of 
originality and independence in aesthetic education in the Islamic 
perspective , has been shown for each of the Muslim philosophers 
and contemporary human values, the upper (right , goodness, and 
beauty ) and made paramount goal , beauty Islamic Stay away 
from the simulation actually the theories of contemporary 
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Western has focused on simulated classics , as well as the case for 
the material and impressionism in biomimicry , confirmed all of 
Thought Islamic and Western that all the beauty of its value , as 
demonstrated both Thought group motives of beauty in humans 
are: religious motive , and psychological , and social , historical, 
and scientific and educational.  Not circumvent the desired 
richness and diversity of the contributions aesthetic in written 
heritage of Islam , and did not get openness envisaged what was 
produced by the West in the field of telecom culture in a serious 
and meaningful " art for art " upon which the views of the many 
theories of Western schools of contemporary conflict with the 
Islamic concept of the universe and life while human and Islamic 
art based on originality , clarity of expression, and a link to the 
topic expressionist society.                                                      

  : المقدمة
لم يكن الفالسفة العرب بمعزل عن الحركات األدبية والفنية والفلسفية الـسائدة             

الفلـسفية  في أي عصر من العصور؛ لهذا نجد أن هناك تواصل بين الحركات الفنيـة و          
والجمـال أحـد    ،  بغض النظر عن المنهج الفلسفي الذي تنتمي إليـه تلـك الحركـات            

 التي تناولتها جميع المـدارس   الفلسفيةالشائكة من وجهة النظر      الموضوعات الفلسفية 
علـى  ) المسلمين(وقد كان لهما نصيب من اهتمام الفالسفة العرب   ،  بشيء من التفصيل  

النظر عـن    سائدة والحائزة على اهتمام الفالسفة بغض     غرار غيرها من الموضوعات ال    
 . )٢٠٠٩، عاشور والزعبي( .انتمائهم الفلسفي

 بعض أنواع الفنـون  انتشارسالمي دور في الحد من   إلاويزعم البعض أن للدين     
غير أنة ال يوجد مـن      ،  بسبب النظرة الدينية لتلك األعمال من ناحية التحريم واإلباحية        

ومـن   .حضارة اإلسالمية على الحضارات األخرى في مجاالت متعـددة    ينكر ما تركته ال   
الجدير بالذكر أن الحضارة العربية المتطورة أثرت تأثيراً كبيراً على عمليـة التكـوين              
الروحي عند الشعوب األوربية وتركت هذه الحضارة بالطبع أثراً على النظريات الناشئة            

  . ) ٢٠٠٧، أبو شعيرة(في علم الجمال الغربي 
لذا كان موقف اإلسالم من الفن والجمال موقفا إيجابياً بل خاطـب اإلنـسان                 

كمخلوق ذواق للجمال؛ ففي حضارة المسلمين الفنية نجد تراثاً ضـخماً مـن األشـكال            
والموضوعات الجمالية؛ فالمساجد ومآذنها وجدرانها وما فيها من زخارف وخط ونحت           

كما تصور قدرة الفنان المسلم  ،  ذي أطلقة اإلسالم  لوحات فنية تصور النموذج الجمالي ال     
والزخارف المعمارية واألواني والمصوغات واألزياء والخط والرسم كلها ، وحريته الفنية

جمالية تعكس طبيعة الروح الحضارية لدى المسلمين وهذا النمط من الفن المعبر     ير  تعاب
لقران الكريم والروايات الواردة ففي ا، له أصوله وقواعده الفكرية والفقهية،  عن الجمال 
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، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم نجد الحث على حب الجمال واقتناء األشـياء الجميلـة       
   .)٢٠٠٦، الخوالدة والترتوري(وتذوق معانيها 

واستنكر المواقف الرافضة للتمتع بما ، ن الكريم عن الزينة والجمالآوتحدث القر 
قل من حرم زينة اهللا التي { :قال تعالى ،  ا وهبه لعباده  أبدعه الخالق في عالم الطبيعة وم     
قـل هي للـذين آمنـوا في الحياة الدنيا خالـصة  ،  أخرج لعباده والطيبات مـن الرزق    

نجد الدعوة إلـى الجمـال      ،  وفي الحديث النبوي الشريف   ) ٣٢،  األعراف (}يوم القيامة 
إن اهللا جميـل يحـب      " نجده في قول الرسول صلى اهللا علية وسلم        حيث،  بأعلى صورة 

، ويتعالى موضوع الجمال في التـصور اإلسـالمي       ،  )١٦٨٦رقم  ،  رواه مسلم (" الجمال
اللفظ وليس الشكل الفنـي لـألداء     ،  ويتسع فيشمل العقل والسلوك والمعنى الذي يحمله      

وبالرغم من كون موضـوع  ، فصنفت األفعال اإلنسانية إلى حسن وقبيح    ،  اللفظي فحسب 
  العمومية الظاهرية التي يتحدث بها كافة الناس بصرف النظر عـن           الجمال يتخذ صفة  

تخصصاتهم األكاديمية واالجتماعية إذ يرتبط علم الجمال ارتباطاً مباشراً بالفلسفة بـل            
وال يخلو أي مؤلف مرتبط بالفلـسفة مـن         ،  يكاد يكون أكثر المفاهيم الفلسفية إشكالية     

مباشرة حيث عـدّ علـم الجمـال مـن          التطرق للجمال سواء بصورة مباشرة أم غير        
الموضوعات التي تناولتها الفلسفات المختلفة بل أنه ومع تطـور التجربـة االنـسانية          

  . واتساعها زاد االهتمام بدراسة علم الجمال
، واإلسالم فقد جاء ليلفت األذهان والقلوب والعقول جميعا إلى الجمال الحقيقي          

الصورة وحسن الطلعة والتناسق بـين أعـضاء        وليس معيار الجمال في اإلسالم بهاء       
إنه الـدين الـذي ال يغفـل        ،  وليس منطلقه الرائحة الطيبة تنبعث من صاحبها      ،  الجسم
بل يذكيها وينميها ويحض أهله ومتبعيه على أن يعملوا وفق الدالالت الدعوية            ،  الفطرة

كان يرجل شعره صلى اهللا عليه وسلم  الرسولأن نقرأ أن    ليس غريبا   ولهذا ف ،  المباشرة
ويغسل ثوبه ويهذِّب شكل عمته إذا وضعها حتى يبدو مظهره العام على أفـضل شـكل            

وكذا كان سائر الصحابة رضوان اهللا عليهم سوى من زهد مـنهم فـي              ،  وأحسن طلعة 
وكان عليه الـسالم    ،  رضي اهللا عنه   الدنيا على وجه اإلطالق من أمثال أبي ذر الغفاري        

ومع ، "النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصالة       :دنياكم ثالث حبب إلى من    "  :يقول
كل هذا لم يكن يصل به وبرجاالته حب الجمال والتهيئة البهية إلى حد اإلغراق في هذه                

بل حـصلوا فـي ذلـك    ، الطيبات التي تنقلب عند اإلكثار منها في غير فائدة إلى خبائث  
مالت وال تفريط بتركها بحيث تبـدو هيئـة         التوازن الجميل فال إفراط في مثل هذه المج       

  . أحدهم حسنة غير منفّرة ورائحتهم طيبة غير شائنة
لكـن إنمـا    ،   من معالم الهداية والموعظة والتربية     - في اإلسالم    -فالجمال  (

وهذه الحقيقة ترجع بقضية الجمال إلى أن تكون        ،  يتعامل معه القلب السوي ال المقلوب     
ؤهل لإلمامة فيها والقيادة وإنشاد شعرها والتغني بمضامينها        ال ي ،  قضية إيمانية محضة  
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وأما الكافر والعاصي والجاهـل والظـالم فإنمـا         ،  غير مؤمن عامر الفؤاد نقي الحنان     
إذ المركز حكر لمتألٍه    ،  وال يستطيعون مقاربة مركز الجمال    ،  يحومون في المحيط األبعد   

  ) ٣١ص، ٢٠٠٢، الراشد) (شكور
كما أن هي قبل كل شيء مشكلة       ،  ال قديمة قدم التفكير الفلسفي    وتعد فلسفة الجم  

لحلها في العصور الحديثة بـالطرق العلميـة والمنـاهج           فلسفية رغم محاولة التوصل   
فمن الحقائق السيكولوجية المعروفة إن المرء ال تتكامل شخصيته إالّ إذا تمتع . التجريبية

الوجدان المبلور حول قيم دينية وأخالقيـة       وب،  بالعقل السليم والتفكير الراجح من جهة     
، أما بالنسبة للقيم فإن الجمال يحتل في نطاقها مكانة ممتـازة ، وجمالية من جهة أخرى 

ولـوال مـا    ،  كما أنه يبدع الجمال ويؤثر به في اآلخرين       ،  فاإلنسان يتأثر بما هو جميل    
، اعه من أشياء جميلة   و فيما يقوم بإبد   ،  به يستشعره المرء من جمال في العالم المحيط      

فكل ما هو    .ويستمتع به  ولما كان لها أي مذاق يستسيغه     ،  لما استطاع أن يطيق الحياة    
ويجعل المرء مقبالً على التفاعل     ،  جميل يبعث على إشاعة السرور واالرتياح في النفس       

وهذا هو جوهر عملية التنشئة االجتماعيـة        .مع البيئة الطبيعية واالجتماعية من حوله     
  . )١٩٩٥، مطر(وهو الغاية القصوى من العملية التربوية بأسرها ، سليمةال

 أن الطفل يولد مزوداً بغريـزة حـب         المعاصرةكما تؤكد النظريات التربوية        
الجمال وحب االطالع؛ فاإلنسان بفطرته يحب كل جميل وينجذب إليه بنفس درجة انجذابه 

 التربية الجمالية هو أن تربـى فـي   وعلى هذا الغرض من لكل ما هو غير مألوف لديه   
تنشئته على  وأخيراً، ومن ثم تنشئته على تقدير الجمال واإلعجاب به، الطفل حب الجمال

وهذا يدفعنا إلى التأكيد على ضرورة التربية ، المقدرة على إصدار الحكم الجمالي وتذوقه
ألن ،  في اإلنـسان  فطرية حب الجمال     وال يتعارض هذا مع   ،  في عملية التنشئة الجمالية   

كما أن التذوق الجمالي هو أقرب إلى       ،  حب الجمال يبقى محتاجاًً  إلى الرعاية والتنشئة       
ألن الطفل يولد في بيئة يتفاعل معها بدءاً من البيئة المنزلية ، االكتساب منه إلى الفطرية

  . )٢٠٠٦، الخوالدة والترتوري(مروراً بكافة البيئات الطبيعية واالجتماعية األخرى 
  : مشكلة الدراسة وتساؤالتها

تحظى التربية الجمالية باهتمام في األوساط التربوية حيث أصبحت جزءاً مهمـاً            
من مناهج المؤسسات التعليمية نظراً ألهميتها في النمو المتكامل للشخـصية بمختلـف     

جماليـة  وتعد التربيـة ال   ،  العقلية والنفسية والجسدية واالنفعالية واالجتماعية     :جوانبها
العامل األكثر تأثيراً في صقل التذوق الجمالي الموجود أصالً عند كل فرد والـذي يملك              

لذلك يمكن البداية مع الجمال أو العيش في ، القابليـة التامـة للنمو والتدريب والتهذيب
كنفه وخلق ظروفه بالوسائل الجمالية الطبيعية والفنية يجب التخطيط لها وإدراجها في            

وموضوع الدراسة جذب اهتمام الباحـث مـن        ،  لويات تعاملنا مع بعضنا البعض    سلم أو 



 م ٢٠١٥يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٤: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٣٤٣-

خالل تدريسه لمساقات في التربية الفنية وتخطيط المناهج حيث وجد أن هنـاك عامـل              
وحرصاً من الباحث تسليط الضوء على التربيـة        ،  مؤثر في التربية وهو عنصر الجمال     

المعمقة وخاصة فيما يتعلـق بالتربيـة       الجمالية كونها لم تحظى بالدراسة المستفيضة       
فـرأى ضـرورة    ،  الجمالية من منظور التصور اإلسالمي والفلسفات الغربية المعاصرة       

تسليط الضوء عليها لتكون نواة دراسات تربوية معمقة على مستوى رسائل الماجستير            
  :  اآلتيةباألسئلةومن هنا حددت مشكلة الدراسة ، والدكتوراه

  ؟الجمالسالمي إلى ما المنظور اإل. ١
 ؟في النظريات الغربية المعاصرةجمال ما هي صورة ال. ٢
ما هي أوجه االتفاق واالختالف بين نظرة كل من التصور اإلسالمي والفكر الغربـي      . ٣

 بحيث تتمثل فيها األصالة والمعاصرة؟، جمالالمعاصر إلى ال
   :أهداف الدراسة

   : اآلتيةتحقيق األهدافل هذه الدراسة سعت         
  . التعرف على المنطلقات الفكرية للتربية الجمالية في التصور اإلسالمي .١
التعرف على المنطلقات الفكرية للتربية الجمالية في بعض النظريات الغربيـة            .٢

 . المعاصرة
التعرف على مواضع االتفاق واالختالف حول صورة التربية الجمالية في كـل             .٣

  . المعاصرمن الفكريين اإلسالمي و الغربي 
   :أهمية الدراسة

  : تكمن أهمية الدراسة في النقاط اآلتية        
  . بيان التصور اإلسالمي للتربية الجمالية .١
إبراز القواعد الفكرية التي تبنى عليها التربية الجمالية فـي الفكـر الغربـي               .٢

 . المعاصر
باإلضافة  ،تناول الدراسة لجانب محدد وهو التربية الجمالية في الفكر التربوي          .٣

إلى حاجة المهتمين في الجانب التربوي والثقافي إلى تعزيز القيم الجمالية في            
 . في المناهج الدراسية، فلسفات التربية والتعليم

أو فيما يتعلق في ،   الدراسات واإلنتاج المعرفي في هذا المجال      ندرةالتقليل من    .٤
 . االختيارات والمقاييس الجمالية
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تركة المتعلقة بالتربية الجمالية في التكوين اإلسالمي       ستخالص القواسم المش  ا .٥
والغربي المعاصر بحيث يفيد منها القائمين على اتخاذ القرارات فـي العمليـة    

  . التعليمية في مجتمعنا المعاصر
   :حدود الدراسة

  . االقتصار على أبعاد الجمال من المنظور اإلسالمي وبعض الفلسفات الغربية       
  :راسةات الدمصطلح

  : رأى الباحث ضرورة تحديد المصطلحات الواردة في عنوان الدراسة على النحو اآلتي  
وهي حـصيلة طريـق   ، هي تكوين القدرة على التفكير الجمالي :التربية الجمالية  .١

وقياسات ،  وطرق تذوقه وتنبيه الوعي وقوة المالحظة     ،  طويل مليء باإلحساس الجمالي   
اجد المثالية الجمالية والحكم الجمالي والتقدير الفني والتذوق        باإلضافة إلى تو  ،  التجارب

   .الفني
هو التميز الفكري الذي وجد في القرآن الكريم والسنة النبوية  :التصور اإلسالمي .٢

والتي جاءت عن طريق مؤلفات أو رسائل أو وصايا ، وضمن الكتابات التربوية، الشريفة
أنشأها مجموعة ، إلبداعات والمؤلفات اإلسالميةوإشارات متناثرة في مواضع شتى من ا

   .أو في غيره من جوانب الحياة العلمية، من المفكرين من تخصصوا في الجانب التربوي
هي مجموعة األفكار التربوية التي أنتجها فكر  :الفلسفات الغربية المعاصرة .٣

ا يتعلق بالتربية وما أوصوا به فيم، علماء التربية والمعنيون بها في العصر الحاضر
  . بما يتفق ويتواءم مع المستجدات التربوية المعاصرة، الجمالية

   :ةمنهج الدراس
  : استخدام الباحث في دراسته منهجين من مناهج البحث هما         

الذي يعرف على أنه القواعد العامة والمعايير والبحوث         :منهج البحث األصولي  . ١
وفيه يقـوم   .هد إلى استنباط األحكام من األدلة التفصيلية   العلمية التي يتوصل بها المجت    

الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسته النصوص بهدف استخراج مبـادئ             
  . )١٩٩٩، صالح(تربوية مدعمة باألدلة الواضحة 

وهو الذي يعتمد علـى جميـع البيانـات وتحليلهـا            :المنهج الوصفي التحليلي  . ٢
الستنتاجات منها ذات الداللة والمغزى بالمغزى بالنسبة للمشكلة        ومعاينتها واستخراج ا  

 . )٢٠٠٩، وأبو شعيرة، غباري(المطروحة 
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   :سابقةدراسات 
فيما يتعلق بالدراسات والبحوث التي تناولت التربية الجماليـة مـن منظـور                     

يتعلـق  فقد وجد الباحث أنها تعاني من ندرة خصوصاً مـا        ،  التصور اإلسالمي والغربي  
، وتوجهها الوجهة الـصحيحة   ،  بالبحث عن منهجية تربوية جمالية تدعم القيم الجمالية       

 ويعرض الباحث أهم الدراسـات      .وتنميته لدى اإلنسان المسلم المعاصر بطريقة سليمة      
  :ومنها، ذات الصلة المباشرة بموضوع الدراسة التي تم العثور عليها في األدب التربوي

والتي هدفت الكشف عن القيم الجمالية األخالقية فـي أدب      ) ١٩٩٨(دراسة سيد   
وقد اعتمد األسلوب التحليلي للتوصل لما يتضمنه أدب الجاحظ من قيم جمالية             .الجاحظ

وكان من أهم ما توصلت إليه الدراسة أن الجاحظ لم يكن أديباً عادياً بقدر ما               ،  وأخالقية
  . كان فيلسوفاً جمالياً طبيعياً مبدعاً

هدفت إلى إبراز التربية الجماليـة فـي        بدراسته التي ) ١٩٩٨(ر القاضي   وأشا 
استخدم ، واألقوال المأثورة، اإلسالم من خالل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة

وقد خلصت إلى أن كل أساليب التربية اإلسالمية تـسير          ،  فيها الباحث المنهج الوصفي   
بين الناس سواء أكان داخلياً أم     نشر العدالة واألمن  نحو تحقيق رسالة اهللا في األرض و      

كما توصل إلى أثر الجمال في      ،  والجمال يحرك الهمم إلى التدبر في ملكوت اهللا       ،  خارجياً
المسلم داخلياً الذي يجعل سلوكه قائماً على أساس من الرقـة واإلحـساس والتـذوق               

  . الجمالي
هدفت إلى البحث   ) ١٩٩٩ (يريوفي دراسة قام بها الريسوني وحمادة والقدم        

استعرض الباحثون المظاهر الجمالية مـن      ،  في التربية الجمالية وأثرها في حفظ البيئة      
وتوصلوا إلى أن أهم المظاهر الجمالية التي لفتت إليهـا          ،  خالل القرآن والسنة النبوية   

  . ومظاهر الجمال في الكون والمخلوقات، الدراسة هي جمال الخلقة البشرية
، بدراسة هدفت التحدث عن الجمال كمـصطلح إسـالمي        ) ٢٠٠٠(م العزب    وقا

وعن الجمـال   ،  والنظر إلى الجمال كمصطلح إسالمي    ،  وعن الجمال والعالقات اإلنسانية   
استخدم الباحث فيها المنهج التـاريخي مـستعيناً بالوصـف          ،  كقيمة شوهها الخابطون  

فـأحجم  ، لمه االستعمال العرفي مصطلح ظ ،  وقد خلص إلى أن الجمال؛ كالحب     ،  والتحليل
وأن الجمال ينبغي أن يظـل منـاط        ،  حتى الفاهمون عن تداوله أو التعامل الفكري معه       

أو مناط الخلق في حقائق    ،  ال أن يصير مناط التعلق الجسدي     ،  اإلعجاز في الخلق اإللهي   
 كذلك في يتبدى، والطبيعة الصائتة، وأن الجمال كما يتبدى في الطبيعة الصامتة، األشياء

، فإذا هو يتحدث إلى الكون بآالء واهب الجمال       ،  الكائن البشري الذي يعطي جماله لساناً     
وانتهاء ، وإذا هو يحدد مسيرة العقل في اتجاهه إلى األعلى بدءاً من نقطة جمالية معينة    

  . إلى عالم الجمال والجالل والكمال
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، م البيئية اإلسـالمية   فقد هدفت إلى الكشف عن القي     ) ٢٠٠١( أما دراسة رمال    
واتبعت الدراسة المـنهج    ،  وعن دور التربية اإلسالمية في تنميتها لدى اإلنسان المسلم        

وتوصلت الباحثة إلى أن عالقة اإلنسان بالبيئة كما يحـددها         ،  التحليلي الكيفي والمقارن  
ربعـة  وإنما صداقة وتعايش وأن القيم البيئية تنحصر في أ     ،  اإلسالم ليست عالقة عداوة   

وتبين من ، وقيم االستغالل وقيم التكيف واالعتقاد وقيم الجمال، قيم المحافظة :أقسام هي
القيم يتم مـن خـالل األسـاس     نتائج الدراسة أن دور التربية اإلسالمية في تنمية هذه       

   .العقدي والبصيرة البيئية والجمالية عبر وسائط ثقافية متعددة
 الجماليـة  التربية منهج واقع دراسة إلى بدراسة هدفت) ٢٠٠١(وقامت ريان 

 ثقافة مع المتناغمة المعاصرين الجماليين جهود المفكرين بعض هذه تناولت وقد للطفل
، حياته وأساليب وأخالقه وفنونه ومعتقداته وعاداته مجتمع في السائدة واألفكار المجتمع

 أوريـنش ، وريوس إتيان و، المفكرين كهربرت ريد من األمثلة من مجموعة ساق كما
 والبيـت  في األسـرة  للطفل الجمالية التربية ومصادر وسائل عن فيه الباحثة وتحدثت
 توصـلت  وقد، العربي للطفل والثقافية الجمالية آفاق بعض ووضعت ، اإلعالم ووسائل
الجماليـة   للتربيـة  المناسب األسري بالمناخ تهتم أن لها البد التربية أن إلى الدراسة

 بناء في تسهم التي للطفل الفنية المادة بإثراء دور والتلفزيون لإلذاعة إن وكذلك، للطفل
  .اإلبداع على وقدرته بل ذوقه الجمالي

 التربية منهج احتواء فاعلية مدى على التأكيد )٢٠٠٣(وهدفت دراسة جمعة  
ـ  الشخصية بناء في الجمالي والتذوق النقد الفني على العام التعليم في الفنية  ةالمتكامل
 مـستوى  من ترفع جمالية اتجاهات في تكوين خاللها من للتفاعل المدارس تالميذ لدى

  .حولهـا  ومـا  المدرسية تجاه البيئة التالميذ بسلوكيات الجمالي واالرتقاء، العام الذوق
 موقـع  وكذلك والجمال، الفن تعليم مجال في الحديثة االتجاهات عن الباحث تحدث وقد

 في الجمالي التذوق أهمية إبراز وكذلك، الفنية الثقافة في الفني والنقد التذوق الجمالي
 التلميـذ  شخصية بناء في الفني النقد دور وبين، التالميذ عند القدرات اإلبداعية تنمية
، التالميـذ  لدى الجمالي التفضيل تنمية في الجمالي أثر التذوق عن وكشف وفنيا تربويا
، الطبيعيـة  البيئة جماليات وبيان، وتذوقيا  وثقافيافنيا والمتاحف المعارض دور وكذلك
 االهتمـام  ضـرورة  إلى الدراسة توصلت وقد للطفل وهذا الفنية الرؤية تقديم وكيفية
 الجمالي والتذوق الفني النقد مساحة لدراسة بوضع العام بالتعليم الفنية التربية بمناهج
 الطابع بسط على القدرة تقوية ذلكك، النشء لدى العام الذوق بمستوى لالرتقاء للفنون

 معها يتفاعل حيوي طابع الجمالية ذات التربية جعل ضرورة التالميذ سلوك في الجمالي
 السوية االجتماعية السلوك والعالقات في واالرتقاء الحب من بنوع وآخر آن من التلميذ

  . الجمالي الرأي وإبداء والتحليل النقد على أيضا القدرة عنده ويتكون
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إلى التعرف إلى نوعية الرسوم المقدمة في        )٢٠٠٣(وهدفت دراسة الشربيني     
، إضافة إلى القيم التربوية والقيم الجمالية التي تعكسها تلك الرسـوم ، مجلة عالء الدين 

وكيفية تعبير رسامي قصص األطفال ورسامي األطفال عما يريدونه فضالً عـن مـدى              
وذلك من خالل طرح ، مالية التي كشفت عنها تلك الرسومارتباط القيم التربوية بالقيم الج

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها حصول قيمـة          ،  مجموعة من األسئلة  
قيمة  وكانت، الحب على أكبر عدد تكرارات من بين القيم التربوية أي في المرتبة األولى

 الجمالية فقـد كـان األسـلوب        التعاون في المرتبة الثانية كقيمة تربوية أما في القيمة        
  . التعبيري هو المسيطر على كافة الرسوم

بدراسة هدفت البحث في منهجيـة التربيـة الجماليـة          ،  )٢٠٠٣( وقام قماش   
والتذوق الفني من منظور إسالمي كما وضحها القرآن الكريم واستخدم الباحث المنهج            

سالم من القرآن الكريم والسنة     الوصفي التحليل الستنباط مبادئ التربية الجمالية في اإل       
وتوصلت الدراسة إلى أن التذوق والنقد الفني من منظور إسالمي هو من صميم ، النبوية

فالجمـال والتربيـة   ،  مفهوم العقيدة وأن اإلسالم اعتنى عناية بالغة بموضوع الجمـال         
و الـذوق  كما أن التربية الجمالية تربي في اإلنسان سم       ،  الجمالية طريق إلى معرفة اهللا    

  . الذي يتجسد في أنماط السلوك والعالقات االجتماعية
 لمفهوم الغربيين الفالسفة تفسيرات بيان إلى بدراسته) 2006( وأوضح الحبيب 

، والمتعـة  الفـن  وقيمة بالجمال المقصود حول وجهات نظرهم وبيان الجمالي المعيار
 المعيـار  في والتحليلية يةواإلنجليز الفرنسية المدارس بين الخالف الدراسة وتناولت
 مفهوم أم ذاتي مفهوم هو هل الجمال في آرائهم وكذلك، الجمال ونسبية ذاتية الجمالي

 وقـد ، والمكان الزمان في الشخصية والمقاسات المعيار القياسي في واختالفهم مطلق
 والمدارس الجمالية القيم معايير عن أكثر تقديم معلومات ضرورة إلى الدراسة توصلت

  .الموضوع هذا حول والتربوية لنفسيةا
 بمفهومها الجمالية القيمة عن الحديث إلى هدف فقد) ٢٠٠٧( أما دراسة موسى 

، كانط، أرسطو، أفالطون أمثال المسلمين علماء وعند بعض الفالسفة بعض عند الواسع
 جمـال  حـول  العلماء عند الجمالية الجدلية وبين الباحث .التوحيدي، ماركس، هيجل

 واألخـالق  والحـق  العـدل  بين العالقة الجمالية تكامل وكذلك، القيمة وجمال معرفةال
 الثقافـة  ترسـيخ  ضـرورة  الدراسة بينت كما، والوجود الفكر بين والتوافق والجمال
 وترهيـف  وترقيتـه  تثقيف الـذوق  في فقط أهميته يكمن ال هذا ألن والفنية؛ الجمالية
 الخلـق  اإلنـسان علـى   وقدرة ذكاء وتنمية ائهوإثر الخيال وإخصاب وتقويته اإلدراك

 معاييرا جمالية القيم بعض تحذير في كذلك بل والتفكير واالستيعاب والمالحظة واالبتكار
 وحدسـا  وإحـساسا  وجودنا في واعتدال وتناغم واتزان ووضوح وانسجام تنظيم في
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 عالقـة  الجمـال ب الفكـر  عالقة ألن إليها الحاجة أمس في نحن معايير وهي، وتفكيرا
  .وطيدة متالزمة
 مـصادر  حـول  واآلراء االجتهادات بيان إلى) ٢٠١٠( سليم وأشارت دراسة 
 السماوية الديانات أن وبين، المصادر هذه حول ترتيب اآلراء وكذلك، الجمالية التربية

 فـي  الجمالية التربية الدراسة وتناولت، الموضوع هذا عن تحدثت القديمة والفلسفات
 والسلوك، الصوت في جماليات وكذلك، والطهارة والنظافة النظام وفي والملبس المأكل

، العبـادات  أسـلوب أداء  مثـل  الجمالية التربية أساليب عن الباحث تحدث كما الحياتي
، تكوين العـادة  أسلوب، والترهيب الترغيب أساليب، والموعظة النصح، القدوة، القصة

والمجتمع  الفرد حياة في مهمة مكانة تحتل جماليةال التربية أن إلى الدراسة خلصت وقد
  .واحد مصدر على تعتمد ال متعددة مصادرها وأن

 يالحظ من الدراسات السابقة أن هناك دراسات تناولت التربية الجماليـة مـن             
ونظراً لقلة الدراسات في مجال التربية الجماليـة فـي          ،  بجوانب محددة  منظور إسالمي 

جاءت هـذه الدراسـة مختلفـة عـن         ،  ربوية الغربية المعاصرة  اإلسالم والفلسفات الت  
 عـن  تحـدثت  واحدة دراسة على الباحث يعثر لم ولكن. طرحهاالدراسات السابقة في 

 بـين  متميـزة  الدراسة واحد لهذا جعل بحث في مجتمعة الحالية موضوعات الدراسة
  .الجمالية التربية مجال في التي كتبت والبحوث الدراسات

بعد هذا العرض السريع للخلفيـة   :تائج الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها  مناقشة ن 
النظرية لموضوع الدراسة يأتي دور اإلجابة عن التساؤالت التي طرحتها الدراسة على            

  : النحو اآلتي
ما المنظـور اإلسـالمي إلـى    " :إجابة التساؤل األول الذي ينص على     

  "التربية الجمالية؟
، أو كشيء مرئي مـدرك    ،   مجردة اصطالحيةلجمال نظرة    لم ينظر اإلسالم إلى ا    

، وكل األجزاء في عالقة الخلق بالخـالق      ،  وإنما نظر إليه كجزء من صميم بنية الوجود       
. ألن وجوداً يصدر عن واهب كل الوجود وال بد أن يتسم في بدئه وختامه بجمال الخالق    

بما هو  ،  ضوعي أول األمر  فهو جمال مو  ،  وللجمال في المفهوم اإلسالمي أبعاد متناغمة     
ثم هو جمال إسنادي بمعنى؛ أن هناك قيماً معينة يمكـن  ،  تجسد لقدرة الخالق في الخلق    

إذا أضيفت إلى وضعيات وجودية أو إنسانية أن ترفع بهذه الوضعيات إلـى مـستويات            
، كما يضاف التواضع إلى القوة فتصبح قوة جميلة وليست قوة غاشـمة           ،  أخرى جمالية 

، والـسحاب والجبـال   ،  م الجمال قيمة موضوعية نراها في الـشجر والمطـر         أي ما دا  
 وكل ما برأ اهللا من وجود جمالي يتعالى على           .واًألصوات واأللوان ،  والورد،  والفراش
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فإذاً هو رائع   ،  وما دام الجمال كذلك قيمة إضافية ترتفع بكل ما تستند إليه          ،  مر العصور 
كونه جزءاً مـن صـميم      ،  ستهين به أو يتجاوز قيمه    فإن اإلسالم ال يمكن أن ي     ،  الجمال

، العـزب (وكل األجزاء في عالقة الخلق بالخالق والكـون بـالتكوين           ،  البنية الوجودية 
٢٠٠٠( .  

 لقد تعددت الطرق واألساليب الموجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال    
وتعـددت المواقـف   ، ية لديهم المفكرين المسلمين التي تساعد الفرد على التنمية الجمال       

  : وأبرز هذه األساليب وتلك المواقف ما يلي، التربوية التي تدعوا إلى التنشئة الجمالية
يظهر ذلك عبر تنمية الجمال من خالل        :التصوير الفني في القرآن الكريم     . أوالً

 سموات الذي خلق سبع{المشاهد الطبيعة الخالبة كواحدة من األدلة على قدرة اهللا تعالى  
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجـع         ،  طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت       

فهذه لوحة طبيعية  ].٤- ٣ : الملك[} البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير
منسقة يوجه إليها البصر لينقل ما يراه إلى النفس وليقع فيها ما يقع من األثر لتـؤمن              

 : تعرضنا إلى تجسيم المعنويات المجردة نجد أن هناك صور عديدة منها           وإذا .بقدرة اهللا 
فيخيل إليك الحياة الوديعة الهادئة التـي تنفـرج     ،  ]١٨ : التكوير [} والصبح إذا تنفس  {

وهو يتنفس مع الحياة ويدب النشاط فـي األحيـاء علـى وجـه األرض               ،  عنها ثناياه 
  . والسماء
ال الشمس { :وهما في سباق دائم   ،  النهاروهناك صورة الشمس والقمر والليل و      

وإنه لـسباق جبـار ال       ].٤٠ : يس [} ينبغي لها أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار        
قل لو كان البحر    { :وهناك الصورة التي ترسمها اآلية    ،  نهار ينتهي وال يفتر في ليل أو     

 :الكهـف [}مثله مـداداً  كلمات ربي ولو جئنا ب   دمداداً لكلماِت ربي لنفد البحر قبل أن تنف       
حركة اإلمداد بماء البحر لكتابة كلمات      ،  فالخيال يظل يتصور تلك الحركة الدائبة     ،  ]١٠٩

  . اهللا في غير ما توقف وال انتهاء وإلى أن ينتهي البحر في النفاذ
ال ،  والتعبير القرآني يتناول القصة بريشة المصور حادثاً يقع ومشهداً يجـري           

يتشاورون في أمرهم بعدما اهتدوا " أصحاب الكهف"فنشهد ، مضىقصة تروي وال حادثاً 
فإذا ، وينتهي المشهد عندما يأوون إلى الكهف وسيدل الستار، إلى اهللا بين قوم مشركين 

، فهاهم أوالً في الكهف   ،  رفع الستار مرة أخرى وجدناهم قد نفذوا ما استقر عليه رأيهم          
، ذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمـين       وترى الشمس إ  { :ثم ها هم نراهم رأي العين     

  ].١٧ : الكهف[} وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه
إن المسرح الحديث بكل ما فيه من طرق اإلضاءة وفنيات اإلخراج ليكاد يعجـز            

إن  .عن تصوير هذه الحركة المتناسقة وهي تزاور عن الكهف عند مطلعها فال تـضيئه     
لمعجزة مرة أخرى فتنقل هيئتهم وحركتهم كأنما تشخص وتتحرك علـى         األلفاظ لتقوم با  
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وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسـطٌ            { :التوالي
 . ]١٨ : الكهف[ }ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً

وفجأة تدب فـيهم  ، بكل هذه السهولة، ةوهكذا تضطلع األلفاظ بالتصوير والحرك  
يوماً أو بعض  وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كلم لبثتم قالوا لبثنا{، الحياة

 وتتكرر المـشاهد والـصور وتتكـرر    ] ١٩ : الكهف[} يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم
 للتربية الجماليـة    ويعرض القرآن الكريم مظاهر عدة     .المشاهد وتترك الفجوات للخيال   

   :منها
يعرض القرآن الكريم الكون ومشاهده في صورة جمالية رائعة         :الجمال في الكون   .١

إن اهللا {فيحلق إلى آفاق هذا الوجدان الرائـع    ،  أخاذة يتمألها الحس والشعور والوجدان    
فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحـي ذلكـم اهللا فـأنى                 

 أي روعة في هذا التعبير؟ وفي مطلع هذه اآلية والتي يفسرها ] ٩٥ : األنعام[} نتؤفكو
المشاهدة منتقاة وملتقطة   ،  الجمال هو البسمة البارزة في مشاهدة الكون      " :البعض بقوله 

والعبارات كذلك في بناءها اللفظي اإليقاعي فتبدو الحقيقة ذاتهـا          ،  من الناحية الجمالية  
 .  )٢٠٠٥، خليل ("اءوكأنها تتألأل في إب

ومما يوحي بالسمت الجمالي ذلك التوجيه الرباني إلى تجلي الجمال في ازدهار             
فهو التوجيه المباشـر إلـى   ، ] ٩٩ :األنعام[} انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه{الحياة 

إن تلوين زهرة واحدة وتنسيقها ليعجز عنه أعظـم         ،  الجمال الباهر واالستمتاع الواعي   
وإن تموج األلوان وتواصل الخطوط وتنظيم الورقات في الزهرة         ،  فن من البشر  رجال ال 

  . دونها عبقرية الفن القديم تتقاصر الواحدة ليبدو معجزة
إلى التأمل والتدبر في إبداعات الخالق فتقوى        وهكذا يدعو القرآن الكريم المسلم    

نا ال نصور بأيدينا ولكـن      إن"وكما قال ميكائيل انجلو     ،  صلته به وتزداد حاسته الجمالية    
 ومعنى هذا أن الفنان يعبر عن الصورة التي إبداعها خياله والرؤى التي تكونت ؛"بعقولنا

  . )٢٠٠٦، والترتوري، الخوالدة(داخله فجاء تعبيره عنها موضوعياً أو حسياً 
نقرأ في القرآن الكريم اآليات التي تتحدث عـن جمـال     : عالم اإلنسان والحيوان   .٢

والغرائـز  ،  والوظائف البديعة ،  واأللوان المثيرة ،  انات من حيث التركيب المدهش    الحيو
واألنعام خلقها لكم فيهـا دفء ومنـافع        {والحركة التي تأخذ إيقاعات متعددة      ،  المحكمة

وتحمل أثقالكم إلى بلٍد لم ، ولكم فيها جماٌل حين تريحون وحين تسرحون   ،  ومنها تأكلون 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها ، نفس إن ربكم لرؤوف رحيمتكونوا بالغيه إلَا بشق األ

إنها بقرة فاقع لونها تسر { : وقوله تعالى] ٨- ٥ : النحل[} وزينة ويخلق ما ال تعلمون
وكيف خلقـه اهللا  _ سيد المخلوقات_ ونقرأ عن اإلنسان نفسه ] ٩٩ : البقرة[} الناظرين

لقد خلقنا اإلنسان {،  صوره فأحسن صورتهوكيف، جسداً وعقالً ونفساً، في أحسن تقويم
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 : غافر[} وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات{، ]٤ : التين[} في أحسن تقويم
يا أيها اإلنسان مـا  {، ] ٣ : التغابن[} وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير{، ] ٦٤

 :النفطار ا [} في أي صورة ما شاء ركبك     ،  الذي خلقك فسواك فعدلك   ،  غرك بربك الكريم  
٨ – ٦.[   
نهيـه عـن    ،  من مظاهر حرص اإلسالم على جمال البيئة ونظافتها       : جمال البيئة  .٣

ويتجلى ذلك في الحديث الذي رواه سليمان بـن        ،  أو اإلحراق ،  التعرض لألشجار بالقطع  
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أمر أميراً على جـيش أو               :بريدة عن أبيه قال   

اغـزوا  " : ثم قال ،  ومن معه من المسلمين خيراً    ،  ي خاصته بتقوى اهللا   أوصاه ف ،  سرية
أغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا ولوا ، قاتلوا من كفر باهللا، في سبيل اهللا، باسم اهللا

 . )١٩٩١، مسلم" ( . . .تقتلوا وليداً
 ألسامة بن زيد قائـد    _ رضي اهللا عنه  _ كما يتجلى في وصية أبي بكر الصديق       

وال تغـدروا   ،  ال تخونوا  :حيث قال ،  ومن معه من المسلمين   ،  جيش المسلمين إلى الشام   
، وال تعقروا نخالً وتحرقوه   ،  وال تقتلوا طفالً وال شخصاً وال امرأة      ،  وال تمثلوا ،  وال تغلوا 

وقـد وردت   . لمأكلـه وال تذبحوا شاة وال بقرة وال بعيراً إال         ،  وال تقطعوا شجرة مثمرة   
وذلك من حديث أبـو    ،  وية الشريفة بالدعوى إلى إماطة األذى عن الطريق       األحاديث النب 

اإليمـان بـضع    " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        :قال_ رضي اهللا عنه  _هريرة  
وأدناها إماطة األذى عـن  ، قول ال إله إال اهللا   .أفضلها،  وسبعون أو بضع وستون شعبة    

ومما سبق يدل علـى حـرص       . )ت .د،  يالبخار"(والحياء شعبة من اإليمان     ،  الطريق
وعدم التعرض له   ،  اإلسالم على االنتفاع بجمال الكون من خالل المحافظة على مكوناته         

 . باألذى أو التدمير
وعن البهجة الجمالية التي يهبهـا      ،  ونقرأ من تزين األرض بالخضرة الواعدة      

ائق ذات بهجة ما كان لكم فأنبتنا به حد{والزهر لإلنسان في هذا العالم ،  والزرع،  الشجر
وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتـزت  {، ] ٦ : النمل[} أن تنبتوا شجرها

مـاء  وهو الذي أنـزل مـن الـسماء    { ].٥ : الحج[} وربت وانبتت من كل زوج بهيج  
فأخرجنا به نبات كل شيٍء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل مـن           

 قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه انظروا            طلعها
   ].٩٩ : األنعام[}إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم آلياٍت لقوٍم يؤمنون

توشك العالقات اإلنسانية كلها في اإلسالم أن تكـون         : جمال العالقات اإلنسانية  . ٤
 :ألن مجمل العالقات اإلنسانية هـي ،  الجمال كذلكوهادفة إلى قيم، نابعة من قيم الجمال   
وعالقـة  ، وعالقة اإلنـسان بـالكون   ،  وعالقة اإلنسان باآلخرين  ،  عالقة اإلنسان بنفسه  

  . )٢٠٠٠، العزب(اإلنسان باهللا سبحانه وتعالى 
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الـذي ال  ، حيث يوحي إلينا نزعة التعامل العاقل     ،  فالجمال يطهر عالقتنا بأنفسنا    
إنه يوقفنـا  ، وال يكظم في إيغاله المرهق إلى تحت، ه الشاهق إلى أعلى  يدمر في ارتفاع  

، واإلشباع الروحي من تجليات العبـادة ، أمام تناسق اإلشباع المادي من أعراض الحياة      
فإذا نحن نمضي على الـدرب فـي   ، ويحفظ علينا هذا التناسق الفذ في إيقاعه المتوازن 

حيث يقيمها أساساً على    ،  ر عالقتنا باآلخرين  والجمال يطه ،  حراسة هذا التوازن الجميل   
، والـسالم األرحـب   ،  واإلخوة العقدية ،  وطائد من الفهم المتبادل والتضامن من الواثق      

، والتـضحية ، واإليثـار ، والفكر، والتسامح، إنه يغرينا بالعدل والحب،  والتبادل النظيف 
  . وإضاءة كل المصابيح

،  يقيمها على أساس من التجاوب المحبحيث، كما يطهر الجمال عالقتنا بالكون    
نفتح كل مغاليق ذواتنـا علـى جمـال        ،  فنحن حين نستشعر الجمال في نجمة أو نسمة       

تـرفض أن نقـدم   ،  وحيث نستشعر الجمال من مشهد طبيعي أو مشهد إنساني        ،  الوجود
  . بالتدمير على روائع هذا الجمال

، ر تخومه إلى تخوم أخرى    فإذا جاو ،   واإلسالم يضع الجمال في إطاره المتجدد       
 :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :فعن ابن مسعود قال   ،  كان دميماً ومرفوضاً كذلك   

إن الرجل يجب أن يكون  :فقال رجل، ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر"
ـ ، الكبر بطـر الحـق  ، إن اهللا جميل يحب الجمال :قال، ونعله حسناً،  ثوبه حسناً  ط وغم

فإذا نـد عـن     ،  هنا يتحدد الجمال في الشكل والمحتوى كذلك       .)ت. د،  الترمذي" (الناس
  . كان غير جمال وغير جميل :أو قل، مغلوطاً سوائه القاصد كان جماالً

  :أثر الجمال على النفس البشرية .ثانياً
، وهو تحقيق رسالة اهللا تعالى فـي األرض       ،  للمسلم هدف سام في هذه الحياة              

وكل أساليب التربية اإلسالمية تسير نحو تحقيق ، ونشر العدالة واألمن بين الناس جميعاً
، فيشعر الفرد بالجمال، والجمال يحرك الهمم إلى التدبر في ملكوت اهللا تعالى، هذا الهدف

وحين يؤثر الجمال في المسلم داخلياً فإن سلوكه يصبح قائم على أساس من اإلحساس              
  : وأثر الجمال في الفكر اإلسالمي يظهر جلياً بما يأتي،  الجميلالرقيق والذوق

يرى المفكرون التربويون اإلسالميون أن اإلحساس بالجمال هو         :الالفطرة والجم . ١
، تهفو إليه حيث وجد  ،  والميل إليه طبيعة في النفس    ،  أثر فطري أصيل في جبلة اإلنسان     

ى أن الجمال بجميـع أشـكاله الماديـة    عل) ١٩٩٨(فقد أكد الغزالي   ،  وتشتاقه إذا غاب  
ال خير وال جمـال وال      " :فقال،  وهبة من هباته  ،  هو من نعم اهللا تعالى علينا     ،  والمعنوية

وغرفة من بحر   ،  وأثر من آثار كرمه   ،  محبوب في العالم إال وهو حسنة من حسنات اهللا        
، سائر الحواسبل كل حسن وجمال في العالم إدراك بالعقول واألبصار واألسماع و، جوده

ويتحدث القرآن الكريم عن أمتنان اهللا على اإلنسان   . "من خزائن قدرته وجماله    فهو ذرة 
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وما أوتيتم من شيء    { :يقول اهللا تعالى  ،  وحاجاته الجمالية ،  بما يلبي حاجاته الضرورية   
أنزل من السماء ماء فسالت { : وقوله تعالى] ٦ : القصص[} فمتاع الحياة الدنيا وزينتها

دية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع         أو
  ].١٧ : الرعد[} زبد مثله
الطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلـى       " :)١٩٩٨(وفي ذلك يقول الغزالي      

 أحـد   وال،  النقش المتناسبة الشكل  واألنوار واألزهار واألطيار المليحة واأللوان الحسنة       
اإلنسان مجبول على محبة الحسن ": ويقول ابن تيمية  ."ينكر كون الجمال محبوباً بالطبع    

ويؤكد ذلك  ،  "والسيئ الكريه مكروه مبغض   ،  وبغض السيئ؛ فالحسن جميل محبوب مراد     
كمـا هـي مفطـورة علـى        ،  والقلوب المطبوعة على محبته   " :تلميذه ابن القيم فيقول   

  . )١٩٩٤، ابن القيم" (استحسانه
وفي ،  أما من المعاصرين فنجد نفس المضمون في تأكيد ارتباط الجمال بالفطرة           

وال نشك  ،  ونظرة إلى السماء كافية لرؤية هذه الزينة      " :)١٩٨٤(ذلك يقول محمد قطب     
وأن صنعة الصانع فيه بديعة التكوين ، في أن الجمال عنصر مقصود في بناء هذا الكون       

نظره أمر فطري وهو قضية  ؛ فالجمال في"فيه فطرة عميقةوأن الجمال ، جميلة التنسيق 
  . مسلم بها ال تحتاج لدليل

   :الجمال وأثره في النفس .٢
نجد أثر الجمال في النفس اإلنسانية من خالل مشاهد قرآنية متعددة سنقتـصر                   

ونسوق مثالً موقف موسى من قارون وما أوتي        ،  فيها على بعض األمثلة حسية اإلطالة     
فالمشهد مؤثر ، فريق يتمنى وآخر يتسامى، فقد أنقسم المشاهدون إلى فريقين، من كنوز

وفـي هـذا    ،  ولكن وجود اإليمان هو العامل المضاد في النفوس المؤمنـة         ،  في النفس 
{ فيقول اهللا تعالى ، المشهد يصور لنا القرآن الكريم التأثير الجمالي على النفس البشرية

قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل مـا أوتـي             ،  فخرج على قومه في زينته    
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب اهللا خير لمن آمن وعمل           ،  قارون إنه لذو حٍظ عظيم    

والجمال وسيلة من وسائل اختبار النفوس بقوله اهللا         .}صالحاً وال يلقاها إال الصابرون    
   ].٧ : الكهف[}إنّا جعلنا ما على األرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمالً{ :تعالى

زهرة الحياة الدنيا  أزواجاً منهم  به وال تمدن عينيك إلى ما متعنا{ : ويقول تعالى
نجد في هذه اآليات أن الجمال وسيلة . ]١٢١ : طه[} لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى

وأن ميـدان البـشر     ،  ا أحسن وأجمل عمالً في الحياة الـدنيا       أيهم،  من وسائل االختبار  
  . وأن االبتالء كان في الزينة والجمال فكان هذا ميداناً لالختبار، والخير ميدان لالختبار

غير أن وجودهمـا    ،  ويرى ابن سينا أن الجمال والخير موجودان في كل شيء          
إالّ أن  ،  فالنار تولد الـشرر   ،  العامةفال وجود للخير التام إال على األشياء        ،  عرض زائل 



 م ٢٠١٥يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٤: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٣٥٤-

إال ،  وتصل إلى نهايتها  ،  وال يمكن أن تبلغ النار غايتها     ،  وجود النار بصورة عامة خير    
، فهو محبوب ومعشوق، كل جمال مالئمة خير مدرك" : يقول ابن سينا .إذا كانت محرقة  

يبـين ابـن   ، "ما العقلوإ، وإما الظن، وإما الوهم ،  ومبدأ إدراكه إما الحسن وإما الخيال     
وأن أسـاليب   ،  سينا من خالل النص أن الجمال والخير من األمور المحببة والمرغوبة          

 .إدراك الجمال واإلحساس به يكون عن طريق الحس والخيال وغيرها مـن الوسـائل             
ألن الجمال ليس كامالً في كـل األحـوال فـالخير           ،  وبالتالي فإن نظرته للجمال واقعية    

واالعتدال بين هذه الجوانب هو أساس ، يسيران جنباً إلى جنب، بيح والجميلوالق، والشر
  . )٢٠٠٤، شمس الدين(التربية الجمالية 

 وقد تكون الزينة هي المنزلق الذي بسبب اإلخفاق في هذا االختبار بما لها من              
وهذا السلطان هو الذي يعتمد عليـه الـشيطان فـي وسوسـته            ،  سلطان على النفوس  

ربي بما أغويتني ألزينن لهم في األرض وألغوينهم        { :ني آدم يقول اهللا تعالى    وإغوائه ب 
ويقول اهللا تعالى في موضع      ].٤٠ – ٣٩ : الحجر [} أجمعين إال عبادك منهم المخلصين    

تاهللا لقد أرسلنا إلى أمٍم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم ولهـم               { :آخر
   ].٦٣ : النحل[}عذاب أليم

   :لجمال جزاء العمل الصالحا .٣
فقد جعله اهللا من الجزاء على العمـل        ،  بما أن للجمال تأثيره البالغ على النفس              
وجاء التركيز على حاسة البصر     ،  ويكون الجمال هو العنصر البارز في الثواب      ،  الصالح

ـ { :ألنها الوسيلة الستشعار هذا اللون من النعيم في قوله تعالى    ات عـدٍن  أولئك لهم جن
تجري من تحتهم األنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خـضراً مـن                

وتنتقل العين عبـر هـذه    ].٣١ : الكهف[} سندس و إستبرق متكئين فيها على األرائك     
والمياه ،  المشاهد من جمال إلى جمال في الجنات التي التفت أشجارها وتالقت أغصانها           

إنها مشاهد تحير العين على أيها ، واأللبسة الحريرية، ي الملونةوالحل، المنسابة الرقاقة
إن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناٍت تجري من تحتهـا األنهـار              { .تستقر

يالحظ مما   ].٢٣:  الحج [} يحلون فيها من أساور من ذهٍب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير         
سية عند اإلنسان ال تقل أهمية عن الحاجات        أن االستمتاع بالجمال يشبع حاجة نف     ،  سبق

وال يـدرك  ، البيولوجية عنده؛ فالجمال إحساس رقيق يسري في المخلوقات ويشبع فيها      
أمـا أصـحاب النفـوس      ،  وشع في ذاته  ،  هذا اإلحساس إال من سرى في نفسه الجمال       

  . فإنهم ال يدركون سر الجمال وال يرون آثاره، المظلمة والمشاعر المعتمة
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    :التربية الجمالية عند نماذج من المفكرين المسلمين .الثاًث
سأقتصر في عرضي لآلراء الجمالية عند المفكرين التربويين اإلسالميين علـى                   

   :وهذه النماذج هي .يمثل كل نموذج منها مفكراً تربوياً إسالمياً، ثالثة نماذج
  . ويمثلهم اإلمام الغزالي، التربية الجمالية عند المتصوفة وعلماء الكالم. ١
 . ويمثلهم ابن قيم الجوزية، التربية الجمالية عند الفقهاء. ٢
   .ويمثلهم ابن سينا، التربية الجمالية عند الفالسفة. ٣

وكانت لـه   ،  يعد الغزالي أحد العلماء المهتمين بعلم الجمال      : أبو حامد الغزالي   .أوالً
هو حسن "  : فقال  . وقد وضع تعريفاً للجمال     .أقوال مميزة في تفصيل الجمال وتقسيمه     

جمال كل شـيء وحـسنه فـي أن     " :وفسره بقوله ،  "كل شيء في كماله الذي يليق به      
فهو فـي  ، فإذا كانت جميع كماالته الممكنة حاضرة   ،  الممكن له ،  يحضر كماله الالئق به   

ـ         ،   وإن كان الحاضر بعضها     .غاية الجمال  ، ضرفله من الحسن والجمال بقـدر مـا ح
وحـسن  ،  ولون،  وشكل،  فالفرس الحسن هو الذي يجمع كل ما يليق بالفرس من هيئة          

، وأكد الغزالي على أن الجمال بجميع أشكاله المادية والمعنويـة     . "عدو وتيسير كر وفر   
ال خير وال جمال وال محبوب في        "  :فقال،  وهبة من هباته  ،  هو من نعم اهللا تعالى علينا     

بـل  ، وغرفة من بحر جوده ،  وأثر من آثار كرمه   ،   حسنات اهللا  العالم إال وهو حسنة من    
فهو ذرة ، كل حسن وجمال في العالم إدراك بالعقول واإلبصار واألسماع وسائر الحواس         

إن إدراك الظواهر الجمالية فـي نظـر         .)١٩٩٨،  الغزالي ("من خزائن قدرته وجماله     
   :الغزالي يتم عبر نوعين المصادر وهي

،  وهذه تتعلق بتناسق الصور الخارجية :ر الجمالية عن طريق الحواسإدراك الظواه. ١
ويقدم الغزالي أمثلة لمدركات    ،  سواء أكانت بصرية أم سمعية أم غير ذلك        وانسجامها

والـصور المليحـة    ،  وإدراك المبصرات ،  لذة العين في اإلبصار    "  :فيقول،  الحواس
ولذة ، ولذة الشم في الروائح الطيبة ،ولذة األذن في النغمات الطيبة الموزونة، الحسنة

  . "ولذة اللمس في اللين والنعومة ، الذوق في الطعام
،  ومصدر الحدس عنده العقل والقلـب       :إدراك الظواهر الجمالية عن طريق الحدس     . ٢

فهو يرى بأن المعقوالت التي تولد لذة فـي العقـل فـإن    ، فقد ميز بين العقل والقلب  
رق بين جمال المعقول وبين جمال الصفات الباطنة التـي          وف،  مرجعها جمال المعقول  

وجمـال المعـاني    ،  القلب أشد إدراكاً من العين    "  :يستشفها الوجدان و في ذلك يقول     
فالقلب يدرك األمور الشريفة ، المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة لإلبصار

دخـل  " (ى للجمال هو اهللا   وإن المثل األعل  ،  اإللهية التي تجل عن أن تدركها الحواس      
 . )٢٠٠٧، اهللا
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إن الجمال الحقيقي هو الجمال المدرك عن طريق القلب كما يرى الغزالي وفـي     
واهللا تعالى جميل يحب    ،  واعلم أن كل جمال محبوب عند مدرك ذلك الجمال        " : ذلك يقول 

إن و،  ولكن الجمال إن كان يتناسب الخلقة وصفاء اللون أدرك بحاسة البـصر           ،  الجمال
كان الجمال بالجالل والعظمة وعلو الرتبة وحسن الصفات واألخالق وإرادة الخير لكافة            

 إلى غير ذلك من الصفات الباطنة أدرك بحاسـة           .وإضافتها عليهم على الدوام   ،  الخلق
فيقال فالناً حسن وجميل وال تراد ، ولفظ الجمال قد يستعار أيضاً   " : ويضيف أيضا " القلب

حتـى قـد    ،  حسن السيرة ،  محمود الصفات ،  ى به أنه جميل األخالق    وإنما يعن ،  صورته
، دخـل اهللا  (. "مثلما تحب الصورة الظـاهرة    ،  سحب ذات الصفات الباطنة استحساناً لها     

أي منبعه ، فاإلحسان الحقيقي بالجمال يكون عن طريق اإلدراك العقلي. )المراجع السابق
حتى يستطيع اإلنسان   ،   الباطن نقياً   لذلك حرص اإلسالم على أن يكون هذا        .من الباطن 

ومن هنا فإن تربية الذوق الجمالي إنما تبدأ مـن تنقيـة           ،  أن يشعر بالجمال أينما ذهب    
   .وابتعاد اإلنسان عن ارتكاب المعاصي والذنوب والزالت، العقل والفؤاد وتصفيته

ـ        :ابن قيم الجوزية   .ثانياً  وقـد  ،  الوهو أحد العلماء المسلمين الذين اهتموا بالجم
 أن الجمال اعلم" : حيث قال،  وقد بين صفات كل نوع    ،   ظاهر وباطن   :قسمه إلى قسمين  

، وهو جمال العلـم   ،   هو المحبوب لذاته    :وباطن؛ فالجمال الباطن   ظاهر :ينقسم قسمين 
وهذا الجمال الباطن هو محل نظر اهللا تعالى مـن          ،  والشجاعة،  والعفة،  والجود،  والعقل
_ كما في الحديث الصحيح الذي أورده مسلم عن أبـي هريـرة            ،وموضع محبته ،  عبده

ينظـر إلـى     إن اهللا ال  " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        :قال_ رضي اهللا عنه    
  . )١٩٩٤، ابن قيم الجوزية" (صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

فتكـسو  ،  جمـال وإن لم تكن ذات     ،   وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة     
والحالوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الـصفات فـإن   ،  والمهابة،  صاحبها بالجمال 

وأمـا  ،  ومن خالطه أحبـه   ،  فمن رآه هابه  ،  المؤمن يعطى مهابة وحالوة بحسب إيمانه     
وهي من زيـادة الخلـق   ،  فزينة خص بها اهللا بعض الصور عن بعض :الجمال الظاهر 

لهذا يتحتم علـى مـن     ].١ : فاطر }[يزيد في الخلق ما يشاء    {: التي قال اهللا تعالى فيها    
واألخالق ،  االهتمام البالغ بغرس القيم الفاضلة    ،  يتولى عملية التربية والتنشئة للناشئين    

 أنـشى ذلك أن الفرد إذا     ،  حتى تتكامل الصورة الجمالية داخلياً وخارجياً     ،  الحميدة لديهم 
وأكثر تحقيقاً لـه فـي     ،  كثر إحساساً بالجمال  كان أ ،  أو ربي تربية جمالية   ،  على الجمال 

  . وفيمن حوله، نفسه
غيـر أن  ، يرى ابن سينا أن الجمال والخير موجودان في كل شـيء   :ابن سينا  .ثالثاً

، فالنار تولد الشرر  ،  فال وجود للخير التام إال في األشياء العامة       ،  وجودهما عرض زائل  
، ن أن تبلغ النار غايتها وتصل إلى نهايتهاوال يمك، إال أن وجود النار بصورة عامة خير
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ويكمن الخير داخل الشخص من     ،  ومعنى ذلك أن الجمال مرتبط بالخير     ،  إذا كانت محرقة  
   .خالل التعامل مع اآلخرين

ومبدأ ،  فهو محبوب ومعشوق  ،  وكل جمال مالئمة خير مدرك    "  : يقول ابن سينا  
، )١٩٨٨، ابن سينا"( وإما العقل ،  الظنوإما، وإما الوهم، إدراكه إما الحس وإما الخيال

، ويبين ابن سينا من خالل هذا النص أن الجمال والخير من األمور المحببة والمرغوبة             
وأن أساليب إدراك الجمال واإلحساس به يكون عن طريق الحس والخيال وغيرها مـن             

،  كل األحـوال  ألن الجمال ليس كامالً في    ،   وبالتالي فإن نظرته للجمال واقعية      .الوسائل
واالعتدال بين هذه الجوانـب     ،  يسيران جنباً إلى جنب   ،  والقبيح والجميل ،  فالخير والشر 

  . هو أساس التربية الجمالية
لما كان القرآن الكـريم      :المدلول التربوي للجمال في التصور اإلسالمي      .رابعاً

ق الجمال مـن    ولما كان تذو  ،  يستهدف أن يعيش المسلم خبرته الجمالية لكامل كينونته       
لذلك كانت التربية اإلسالمية تهدف إلى أن يمتص اإلنـسان  ، أسمى ما يمتاز به اإلنسان   

إذ أن  ،  من بيئته العامة والخاصة كل ما يحمله الذوق والجمال من أبعـاد ومـستويات             
تأهيـل الشخـصية     وكان من الـالزم   ،  الكون كله من حولنا في تناسق وتناغم وجمال       

وتربية الوجدان موازياً لتنميـة جوانـب شخـصيته         ،  هذا الجمال اإلسالمية لإلحساس ب  
وبالتالي يخلص الجمال من ، ألن الجمال يحرك في اإلنسان باطنه وشغاف قلبه، المتكاملة

الذي يمكن أن يشعر به في حياة يغلب عليها روتـين           ،  التلبد الوجداني والخواء النفسي   
 شأنها أيضاً إحساس اإلنـسان القـويم   ومن، ومن ثم يتسرب إليه الملل    ،  واحد ال يتغير  

ويتضمن المدلول التربوي للجمال في الفكر ، بالقيمة حتى يصبح أقدر على تذوق الجمال 
  : التربوي اإلسالمي ما يأتي

  . تدريب األحاسيس اإلنسانية وفتحها على مشاهد الكون كله. ١
 . توجيه اإلنسان نحو الجمال في أسلوب القصص القرآني. ٢
  .ه اإلنسان إلى إدراك التناسق في العالقات اإلنسانيةتوجي. ٣
سواء من األشكال أم ، تنمية القدرة على التمييز الدقيق فيما تتأثر به حواس اإلنسان  . ٤

 . األلوان
  .ممارسة النشاطات الفنية المختلفة واستثمار مواهب اإلنسان. ٥
تفيض وتضفي علـى الحيـاة   بحيث ، تنمية الخبرة الجمالية في شتى مجاالت الحياة   . ٦

 . اإلنسانية معنى وجماالً
أي _ وذلك عن طريـق الجمـال وإنتاجـه       ،  إنماء عاطفة الجمال الكامنة في النفس     . ٧

 . _االبتكار
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ما هي صورة التربية الجماليـة فـي        "إجابة السؤال الثاني الذي ينص على       
  النظريات الغربية المعاصرة؟

 الطبيعية لها أهمية كبرى في حياة الفـرد         تاالنفعاال ترى التربية المعاصرة أن     
، وهذا يعبر عن منابع الجمال والفـن      ،  ألنها تريح نفسه وتدخل عليها النشوة والبهجة      

فإذا تأمـل   ،  ويعينه على ضبط نفسه   ،  وتذوق الجمال يؤدي إلى نتيجة طيبة في سلوكه       
طرافة حياتـه  صورة أو باقة زهر واستمتع بسماع الموسيقى فإن هذا سيكون سبباً في        

والتربية الجمالية تؤدي إلى إعالء الغرائز فهي بـذلك تـؤدي عمـالً              .وشعوره باللذة 
علينا أن نوجه الطفل إلى جمال الطبيعة       " :ومن هنا فإن التربية المعاصرة تقول     ،  أخالقياً

  .  ) (Bender ,2000"ونجعله صديقاً لها
النظر إليه محبباً ويبعـث  ويجعل ،  والشيء الجميل هو الذي يريح نفس اإلنسان  

وإدراك الجمال لموضوع ما معناه التأمل ، و يكون عن طريق النظر والتأمل، على التخيل
ويبصر اإلنسان فيه معنى من ،  يعمق فيه إدراك ما فيه من اتساق وانسجام أثناء التخيل         

  . )2011، مجاهد( المعاني التي ارتبطت بينه وبين نفسه وفي هذا إدراك تحقيقه الجمال
حركة القلب في عاطفة    ،   وترى الفلسفات المعاصرة أن الجمال يكمن في الحركة       

حركة الذهن في أفكاره وأدائه ، حركة الضمير في يقظته، حركة العاطفة في البذل  ،  الحب
وفي التأمـل بعـد     ،  في الصمت بعد الضجيج   ،  لرسالة كما يكون في السكون بعد الثورة      

كما يكون في النمو وفي العمق وفي التجديد وفي النوع          ،  الدرس وفي الوفاء بعد الوعد    
  . )١٩٩٥، مطر( والخلق واإلبداع واالبتكار

 الحركات الزدهارومن خالل اطالع الباحث وجد أن التربية الجمالية كانت نتيجة      
النقدية والفنية في الفترة الممتدة ما بين القرن السادس عشر وبداية القـرن الحـادي               

   :مثل بما يليوتت والعشرين
   :نظريات التربية الجمالية في الفكر المعاصر .أوالً

من خالل اطالع الباحث وجد أن هناك نظريات معاصرة تنبثق عنها التربية الجماليـة               
  : اختار منها

ترى أن التجربة الجمالية تلك التي يقوم بها اإلنـسان          : نظرية التجربة الجمالية  . ١
بحيث يشعر  ،  و عمل فني لمجرد التمتع وليس لغرض آخر       عند تأمل منظر في الطبيعة أ     

نحوه بشعور قوي يدفعه لتكوين موقف من هذا الموضوع؛ أي أنّه مر بتجربة يحتفظ من 
وتمر التجربة الجمالية بمرحلتين هامتين قبل أن تصل لمرحلـة          ،  خاللها بموقف جمالي  

ويقـصد بهـا التعـاطف    ، فنيةمرحلة األلفة ال :أوالهما، اإلدراك وتكوين الحكم الجمالي 
أو محاولة االستمتاع بالعمل الفني من خالل معرفة اإلطار الثقافي          ،  والتآلف واالستمتاع 
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أي أنها تعاطف المتذوق مع العمل الفني بأن يزيل من باله أي فكرة مسبقة يمكن ، الفني
   .أن تعيق عملية التذوق

 من التهيؤ النفسي عند المـدركين       وهناك عدة أنماط  ،  مرحلة التهيؤ النفسي   : والثانية
منها النمط الترابطي وهو إدراك لما يترابط مع الموضوع الجمالي من أحداث ، الجماليين

ويعتمد على ردود العقل الجسمية والعـضوية       ،  والنمط الفسيولوجي ،  جرت في الماضي  
، وقوال يكون للتفكير العقلي أي دور في تقـدير المتـذ       ،  والتي تختلف من إنسان آلخر    

وهنا يتدخل نوع من االنتباه اإلرادي الذي يتطلب جهداً كبيراً فـي            ،  والنمط الموضوعي 
بحيث يبتعد الناقـد  ، جذاباً عن طريق التعاطف .التركيز لجعل ما هو ليس جذاباً بطبيعته  

عن ردود الفعل التلقائية الذاتية ليصبح موضوعاً في تقديره ونمط الشخصية وأصحاب            
بحيث يدخلون في حالة    ،  الجمالي بحيوية وعمق شديدين    ن الموضوع هذا النمط يتذوقو  

والتقدير هنا ال يرتبط بردود الفعل العضوية واالنفعاليـة         ،  من االستغراق ونسيان الذات   
وإنما يحتل الموضوع مركزه فـي الـوعي        ،  وال يتحول إلى أحداث حصلت في الماضي      

  . )٢٠٠٢، زكارنة(واإلدراك 
د اهتمت المدرسة الكالسيكية المعاصرة بالمحاكاة وكذلك الحال        لق :نظرية المحاكاة  .٢

بالنسبة للمادية واالنطباعية في محاكاة الطبيعة من حيث الـشكل واللوحـات والظـل              
ولكن مع تحويل المعايير من مشابهة الواقع إلى معايير لها عالقة بالـسمات             ،  والضوء

وللمحاكـاة ثـالث نظريـات     .للواقعالمادية لعناصر العمل الفني بعيداً عن أي مشابهة        
  : رئيسة هي

أي أن  ،  والفن هنا ترديد حرفي لموضوعات التجربة وحوادثها       :المحاكاة البسيطة . أ
فمعيار الحكـم هنـا    ،  العمل الفني ينبغي أن يكون مطابقاً للنموذج األصلي في الواقع         

  . يكون في مدى مشابهته للواقع
ه إلى الشيء الجوهري في الموضـوع الـذي         والفنان هنا يتوج   :محاكاة الجوهر . ب

وهنا يكون لكل عنصر من عناصر العمل الفنـي أهميـة ولـيس       ،  أمامه فيؤكد عليه  
بحيث ال يمكن حذف واستبعاد أي عنصر يرى الفنـان أنـه    ،  التركيز على العمل ككل   

بعكس األمور الثانوية والتي إن استبعدت ال تغير شيئاً في المفهوم الجـوهري             ،  مهم
  . ملللع

وهنا يتم التركيز على ما يـراه الفنـان؛ كموضـوع الئـق      :محاكاة المثل العليا   .ج
بد أن تكون أخالقية مهذبة وتستحق المـدح        وهذه المواضيع ال  ،  بالمحاكاة دون غيره  

ولكن هذه النظرية غير كافية ؛ فهي تركز على أخالقية الموضوع فقط            ،  واالستحسان
  . الموضوع وحدها ال تحقق قيمة العملدون العناصر األخرى ؛ ألن قيمة 
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وتكشف عـن قوتـه     ،  فهذه النظرية تحلل الموضوع الجمالي     :االنفعاليةالنظرية  . ٣
فتقدر عناصره باعتبارها مصدر لالنفعاالت الجمالية وترشدنا لتحليل العمل عن ، الدرامية

 تتماشى مـع  بالرغم من أنها ال، طريق محاولة تفسير أهميته بالنسبة للداللة الشعورية     
وال تزودنا بنظام يمكن    ،  كل الفنون والتجارب الجمالية فهي ال تفسر عملية الخلق الفني         

فهناك كثير من األعمال الفنيـة التـي تثيـر          ،  تطبيقه عملياً لتقدير المواضيع الجمالية    
) Zangwill,1995  (وقـد علـق   . ولكنها من ناحية تقنية تكون رديئة جداً      ،  انفعاالتنا

إن إخراج المرء لمشاعره في العمل الفني يحب أن يتم بطريقة واقعية        " :بقولهعلى ذلك   
رأي يقول بقول بعدم قيمة     ،  وهذا يعني ظهور رأيين في هذا المجال      ،  "نقد وتوجيه "فيها  

ورأي آخر يشير إلى أنّه ليس من الضرورة أن ، الموضوع إذا لم يوصل الفكرة للجمهور
إذ أنه ليس بحاجة إلى بذل من الجهد لفهم ما يعبر           ،  تصل الفكرة إلى الجمهور كما هي     

  . عن العمل الفني
توجه أصحاب هذه النظرية إلى دراسة الواقع الباطني عند  :النظرية السيكولوجية .٤

)  ١٩٩٢ ( وقدر رأى شارل اللـو     المكبوتةاإلنسان أي دراسة أحالمه وأفكاره ورغباته       
أو اتـزان   ،  حول إلى صراع مع العالم الـواقعي      بأن رغبات اإلنسان المكبوتة إما أن تت      

( أمـا . عن طريق اإلبداع الفني    باطني يسعى اإلنسان إليه عن طريق الحلم والتخيل أو        
١Ross,200 (     نتاح صادر عن ضروب " فقد عرف العمل الفني حسب هذه النظرية بأنّه

وأن الفنان ، والذي يعكس شخصية الفنان، معقدة من النشاط النفسي الالإرادي الشعوري
أي أن  ،  ال يعيش حياة سوية مثل اآلخرين ألنه يعيش الالشعورية عند اإلنسان العـادي            

  . الفنان يحب أن يملك حدساً قوياً يميزه عن اإلنسان العادي
تنظر النظرية الشكلية إلى الفن على أنّه يجب أن يكون منفصالً           : النظرية الشكلية  .٥

فالفن عالم قائم بذاته ولـيس      ،   التي تتألف منها الحياة    تماماً عن األفعال والموضوعات   
وقد بدأ ذلك عندما توجه فنانو المدرسة االنطباعية إلى دراسـة اللـون             ،  ترديداً للحياة 

وتطور ذلك عندما أحس ، دون إعطاء أهمية كبرى للموضوع،  والظل والضوء والملمس  
نهم إال أن اهتموا بالشكل أكثـر       فما كان م  ،  الفنانون بأن األشكال فقدت ثقلها وصالبتها     

وأكدوا عليه وراعوا نسبته بين األشكال األخرى في العمل وذلك على حساب الموضوع             
أشاروا إلى أن قيمة العمـل      " روجر فري "و  " كاليف"ومفكري هذه النظرية أمثال     ،  أيضاً

ـ                  ب يجب أن تكون في ذاته وليس في القيم األخرى ألن ما يؤثر فينا هو الـشكل والقال
  .  )Roger,2000(وليس األفكار والمعلومات الموجودة في العمل

 لقد عد أصحاب هذه النظرية أن الفن الجميل إبداع بشري            :نظرية الجمال الفني   .٦
دون أي تعـارض مـع      ،  يمكن أن يكون ممتعاً أو جميالً هدفه جذب المـشاهد جماليـاً           

 حيث أنها تخفف الحـدة بـين        وقد عدت هذه النظرية هامة جداً من      ،  النظريات السابقة 
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كما تكشف  ،  إلى جانب أنها تعترف بالحقيقة الكامنة في كل النظريات        ،  النظريات األخرى 
فتبين أن العمل الفنـي يمكـن أن        ،  عن حقيقة أوسع مما تكشف عنه أي نظرية أخرى        

  . يشتمل على الموضوع والشكل والتعبير وأن لكل من هذه العناصر أهميتها
سيتناول الباحث نظرة بعـض      :مفكري العصر الحديث   الجمال عند فلسفة   .ثانياً

  : مفكري العصر الحديث للتربية الجمالية ومنهممن نماذج 
لقد بنى هوبز أفكاره الجمالية على أسـاس نظريتـه           :فلسفة الجمال عند هوبز   . ١

وعلـى هـذا    ،  إذ رأى أن مصدر المعرفة اإلنسانية هو اإلحـساس        ،  العامة في المعرفة  
ساس يقرر بأن تالزم الخيال واإلدراك الحسي هو الشرط الضروري لخلق كل أنـواع          األ

مجموعة صفات الشيء التي تقدم لنا أساسـاً       " :الفنون وبالتالي فإنّه يعرف الجمال بأنّه     
فإذا توسمنا الخير في سلوك  ،  إنه داللة على الخير المقبل    ،  لكي نعد هذا الشيء خيراً لنا     

  . "الًأو عمل سميناه جمي
حيـث  ، أما ديكارت أبرز مفكري العـصر الحـديث       : فلسفة الجمال عند ديكارت   . ٢

ورأى أن الفنون تؤدي إلى لـذة       ،  وتذوقه،  أشتهر بالتأكيد على مبدأ النسبية في الجمال      
ولكن نصيب الجانب الحسي ، ولذة ذات طبيعة حسية وجدانية  ،  ذات طبيعة عقلية وذهنية   

فيصبح الحكم ، كن أن نصل في الجمال إلى مقياس عقلي محددبحيث ال يم، من اللذة أكبر
مرحلـة   :والخالصة أن ديكارت يميز في اللذة الجمالية بين مـرحلتين          .الجمالي نسبياً 

. وهــي ال يمكــن تــصورها بــدون المرحلــة األولــى، ومرحلــة الــذهن، الحــس
)Grahm,1997( .  
رة الـسطحية الـسابقة فـي     ويأتي ليبنتز فيبعد النظ    :فلسفة الجمال عند لبينتز   . ٣

وربطه بمذهبه الروحي وبمدى تميـز      ،  تفسير الجمال وتعمق في منهجه لحقيقة الجمال      
ــشعور      ــا وراء ال ــعور أو م ــرة الالش ــن فك ــشف ع ــذلك يك ــودات وب الموج

  . )Ross,2001(الظاهر
 يعد إدمو ند بيرك واحداً مـن أكبـر فالسـفة     :فلسفة الجمال عند إدموند بيرك    . ٤

فأساس ، إذ يعد من دعاة التجريبية الحسية المعاصرة، ليز في عصر التنويرالجمال اإلنج
وإنما ترجع اختالفـات    ،  وهو واحد لدى الجميع   ،  التذوق الفني الجمالي عنده هو الحس     
أو إلى شدة تركيز االنتباه على الموضوع عنـد         ،  الناس في أذواقهم إلى شدة اإلحساس     

أن االختالف بين النفوس في هذا المجال إنما        وحقيقة األمر   ،  بعض الناس دون اآلخرين   
وذلك يعزى إلى اختالف الملكات العقلية ، يرجع إلى عدم وجود معيار دقيق لقياس الذوق

  . ) Funshm,2005(االستداللية والخيال لدى األفراد 
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 واالخـتالف بـين     االتفاقما أوجه   " :إجابة التساؤل الثالث الذي ينص على     
 والفكـر الغربـي المعاصـر إلـى التربيـة      يسالمالتصور اإلنظرة كل من  

الفكرين كال   مننماذج  بعد الحديث عن األساس الفكري للتربية الجمالية في؟"الجمالية
  : ال بد أن نبرز حقائق قد أصبحت واضحة بينة منها، اإلسالمي والغربي المعاصر

إذ أن  ،  سـالمي بروز األصالة واالستقاللية في التربية الجماليـة فـي التـصور اإل           . ١
   .وهي ثمرة عقيدة مستقلة متميزة، مصدرها واحد

فإذا جاوز تخومه إلى تخوم أخـرى كـان         ،  يضع اإلسالم الجمال في إطاره المحدود     . ٢
  . ذميماً

  . العالقات اإلنسانية كلها في اإلسالم جميلة وهادفة إلى قيم الجمال. ٣
بل إن اإلسـالم    ،  تكاري واإلبداعي بجر عثرة أمام تنمية التفكير اال     لم يقف اإلسالم ح   . ٤

بل أن القرآن الكريم جعل من اإلحساس       ،  وأشار بالتدبر والتعقل والتفكر   ،  نوه بالعقل 
  . ووجدانياً على وجود اهللا سبحانه وتعالى، بالجمال برهاناً عقلياً

إن ف، إذا كان الفكر الغربي المعاصر يهتم بالتربية الجمالية لالستمتاع في هذه الحياة          .٥
التصور اإلسالمي يرى أن االستمتاع بجمال الكون جزء أصيل مقصود لما له من آثار 
، في النفس ال بد وأن يصل إلى غايته وهي اإلحساس باهللا خالق الكون وخالق الجمال

  . كما تلتقي المتعة الحسية بالمتعة الروحية، وبذلك يلتقي الفن بالعقيدة
، الحـق  (ين والمعاصرين القيم اإلنـسانية العليـا      لقد ثبت كل من الفالسفة المسلم     . ٦

، وجعلوها هدفاً أسمى في هذا الوجود يـسعى اإلنـسان لبلوغهـا         ) والجمال،  والخير
  . وبناء الحياة على أساسها، وتحقيق مراميها

خاصة محاكاة األحياء متأثرين بالعقيـدة      ،  الجمال اإلسالمي ابتعد عن محاكاة الواقع     . ٧
فاستخدموا ، وتمثل ذلك في تحوير األشكال التي يدركونها، جتماعيةوبطبيعة حياتهم اال

الزخارف النباتية والكتابية والهندسية وبعضاً من الرسوم والزخارف المحورة عـن           
وكـذلك  ،  أما المدارس المعاصرة فقد اهتمت بالمحاكاة الكالسيكية      ،  اإلنسان والحيوان 

الطبيعة من حيث الشكل واللون والظل      الحال بالنسبة للمادية واالنطباعية في محاكاة       
ولكن مع تحويل المعايير من مشابهة الواقع إلى معايير لها عالقة بالسمات   ،  والضوء

  . المادية لعناصر العمل الفني بعيداً عن مشابهة الواقع
وليس المقصود بالقيمة ، أكد كل من الفكرين اإلسالمي والغربي أن كل جمال له قيمة. ٨

ن ذلك الجزء من الجماالت الطبيعية الذي ال يقبـل االنتقـال والملكيـة              المتبادلة ؛أل 
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خارج إطار التبادل مثل جمال السماء والكواكب والقمر والجبال         ،  والحيازة الشخصية 
  . والوديان واألشجار

، والنفسي، الدافع الديني :أظهر كال الفكرين مجموعة دوافع للجمال عند اإلنسان هي    . ٩
  . والتربوي، والعلمي، اريخيوالت، واالجتماعي

ووعده بالجمـال جـزاء   ، خاطب التصور اإلسالمي اإلنسان كمخلوق ذواق للجمال   . ١٠
  . فكان موقف اإلسالم من الفن والجمال موقفاً إيجابياً، اآلخرة عالم

لقد أكدت اآليات القرآنية والقواعد الفكرية والفقهية الحث على الجمـال واقتنـاء            . ١١
  . لية وتذوق معانيهااألشياء الجما

مؤكـداً أن الفـن    جاء رأي الفالسفة المسلمين ؛ كابن رشد والغزالي وابن سـينا      . ١٢
ألن المتعـة  ، ولكنها تختلف عن المتـع البيولوجيـة  ، يتضمن بطبيعته إحداث المتعة  

ويمكن أن تستخدم ويجب لغايات نبيلة في التعلـيم وتقـويم           ،  الجمالية تخص الروح  
  . ني البشر إلى الفضيلة والسعادةالسلوك للوصول بب

، الذي تقوم عليه آراء ونظريات كثير من المدارس الغربية المعاصـرة           "الفن للفن . ١٤
يتعارض مع التصور اإلسالمي للكون والحياة واإلنسان ؛ ألن ذلك المبدأ يقوم علـى              

، ادتهوتعطيل إر، وإلغاء اعتماده على اهللا، في امتصاص تفاؤل اإلنسان   " الفن"توظيف  
وارتبـاط  ،  والوضوح في التعبير  ،  بينما الفن اإلسالمي يقوم على األصالة في التعبير       

واالسـتفادة مـن    ،  وعدم مضاهاة الخالق جل عـاله     ،  الموضوع التعبيري بالمجتمع  
  . وعدم الخروج عن تعاليم الدين الحنيف، األعمال الفنية في الحياة البشرية

، فهي بذلك تؤدي عمالً أخالقياً    ،  ؤدي السمو بالدوافع  التربية الجمالية في اإلسالم ت    . ١٥
وتجعلـه   وهذا ما تؤكده التربية المعاصرة من خالل توجيه الطفل إلى جمال الطبيعة           

  . صديقاً لها
دشنت الثورة التكنولوجية الغربية منعطفاً جديداً أبان عن تحول جذري عام مـس             . ١٦

مال والفنون التي تميـزت بطـابع       وخاصة ما يخص بالج   ،  مختلف األنشطة اإلنسانية  
 إنها نقلة تعد     .الذهنية في حظيرة تكنولوجيا المعلومات مفارقة بذلك سمتها الحسية        

بديهية في مسار الفنون الغربية التي عرفت انغراساً عميقاً في حس ووجدان وفكـر              
  . وتطورات جمة، ملتها فضالً عما واكبته من تحوالت متواترة سريعة

المدارس الفنية على معالجة القضايا االجتماعية والنفسية والثقافية من أكدت بعض . ١٧
كما نرى في فن الكاريكاتير أو التعبير بالرسم أو غيره من ، خالل النتاج الفني الهادف

يرفض كل فن ال يهدف إلى      ،   أما التصور اإلسالمي للكون والحياة واإلنسان       .الفنون
 يفهمه المتلقي أو ال يعمل على التفاعل مـع          ويرفض كل فن ال   ،  تحقيق غاية سامية  
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مجريات األحداث والحياة البشرية في هذا الكون وإننا إذا أمعنا النظـر فـي بعـض                
نرى أن أغلبها يقف على المتعة الجمالية الخالصة الحرة التـي ال         ،  المدارس الغربية 

  . غاية لها سوى اللذة الفنية ذاتها
االلتفاف المنشود إلى غنى وتنوع المـساهمات  لم يتم   ،   بناء على ما سبق ذكره    

كما لم يحصل االنفتاح المتوخى على ما أنتجـه    ،  الجمالية في التراث اإلسالمي المكتوب    
وهكذا ظل علم الجمال مغترباً فـي        .الغرب في ميدان تلكم الثقافة بصورة جادة وهادفة       

جنا التعليمية األدبية منها تعليمنا وثقافتنا على السواء إلى درجة أننا ال نجده ضمن برام       
واألدهى من   رغم أنه نشأ وترعرع في أحضان األدب والفلسفة       ،  والفلسفية مادة رسمية  

، ذلك افتقار المعاهد للفنون الجميلة إلى أساتذة مختصين يدرسون به المادة المـذكورة            
والحيف المزمن الذي طال ذلكـم التـراث الحـري           ناهيك عن مدى التهميش واإلهمال    

   .بحث والتدريس في جامعاتنا وغيرها من المؤسسات التعليميةبال
هناك أساليب كثيرة يمكـن مـن       ف لتربوية في تنمية القيم الجمالية    األساليب ا أما  

  : منهاخاللها تعليم الدارسين 
إن إقامة العبادات في حياة الطالب تؤدي       : تنمية القيم الجمالية بأسلوب العبادات     .١

يم الجمالية في نفوس الطالب ولهـا أثـر بـالغ علـى       دوراً مهماً في غرس الق    
شخصيتهم ومن خاللها تتم المودة والمحبة والتعاطف والتكافل والتعاون وتزكو          
النفوس وتتطهر فيحدث الخير والعدل االجتماعي والسلم االجتماعي بين أفـراد           

  . المجتمع
 المبـادئ س  القدوة الصالحة ضرورة لغـر     :تنمية القيم الجمالية بأسلوب القدوة     .٢

 الجمالية  والمبادئوالقيم الجمالية في النفس فإن القدوة السيئة عامل هدم القيم           
ثم يـأتي   ،  التي تهدف إلى تربية مجتمع رشيد متوازن وتبدأ القدوة من الوالدين          

دور المؤسسة التعليمية فالمعلم والمدير قدوة حسنة بطبيعة وظيفته أباً ومربيـاً            
   .أميناً لطالبه يمكنه تنمية قيم التربية الجمالية  وناصحاًومعلماً وموجهاً ومرشداً

 إن استخدام القصة تعد من أنواع التربيـة    :تنمية القيم الجمالية بأسلوب القصة     .٣
والتوجيه حيث تشمل التعبير الفني والتنغيم الموسيقي ورسم المالمح الجميلـة           

اركة اإلنـسان   والتصوير المبدع وترسيخ القيم وذلك عن طريق استثارة ومـش         
العاطفية وتعد القصة من أكثر أساليب تنمية القيم وتهذيب اإلحـساس وترفيـه             

  . الوجدان واالرتقاء باإلنسان ونعطي المتعلم صوراً رائعة من اإلبداع والدراما
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يعد أسلوب التوجيه واإلرشاد من : تنمية القيم الجمالية بأسلوب التوجيه واإلرشاد .٤
 يتطرق إلـى    ألنهالجمالية لما لها أثر حسن في النفوس        أهم أساليب تنمية القيم     

  . النفس البشرية
يمكن تنمية القيم الجمالية بأسلوب      :الثواب والعقاب  تنمية القيم الجمالية بأسلوب    .٥

الثواب والعقاب ألن الطالب منهم يرضيه المكافآت ومنهم من يزجره بالعقاب فهذا 
الل تـرغيبهم بالـسلوك الحـسن       األسلوب يؤثر في نفوسهم كثيراً وذلك من خ       

  . لتتحقق لهم السعادة والتعامل الجمالي اإليجابي
إن المنهج الحـديث لـيس مجمـوع    : تنمية القيم الجمالية في المناهج الدراسية  .٦

القرارات لغرس الثقافة الجمالية لدى الطالب إنما هو مجموعة مـن الخبـرات              
تربيـة الجماليـة ال بـد أن     المبادئوالنشاطات والمفاهيم والمعارف ينسجم مع  

تحتوي المناهج الدراسية للمؤسسات التعليمية جزءاً كبيراً من قيم الفن والجمال           
واإلبداع والمتعة والتذوق الجمالي وذلك نظراً ألهميتها فـي النمـو المتكامـل             

  . للشخصية وجانبها المتعددة
 متقدمـة إن تنشئة الفرد على التذوق والجمال ضرورة عصرية تسعى األمـم ال            .٧

لتثقيف أبنائها عليها من أجل األخذ بأسباب الحضارة باسـتغالل أوقـات فـراغ              
الطالب في قراءة الكنب غير المنهجية والقصص والمشاركة بزيـارة المتـاحف           

  . وإقامة المعارض الفنية من أجل ترسيخ مبدأ التربية الجمالية
 وتتحـول إلـى     على ذلك فإن األنشطة الضرورية ترسخ القيم الجماليـة        وبناء   .٨

سلوكيات يومية يمارسها الطالب في حياته العادية والتي تـؤثر فـي شخـصية           
 الناشئة وأخالقهم   أحاسيسالطالب وتساعد في تنمية قدراته الكامنة وتؤثر على         

   .وفكرهم وتنشط دوافعهم وحيويتهم تجاه أنفسهم وأوطانهم
يراً في التقدم التربوي    إن جميع األنشطة الالصفية األخرى يمكن أن تبلغ شأناً كب          .٩

والوصول إلى نتائج إيجابية تهدف إلى تكوين الشخصية بشكل متكامل واألنشطة           
  . التي تشكلها المدرسة للعمل التطوعي والفن والجمال ضمن الجماعات

فالتسامح والصبر والصفح والتخلق  : تنمية القيم الجمالية في التعامل مع الزمالء       .١٠
ل القول قيم وعادات وأعراف ومثل جميلة دعت إليه بالخلق الحسن والمودة وجما

 .التربية الجمالية
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  : المقترحات والتوصيات
   : من التوصيات منهامكن ذكر بعضبناء على مناقشة النتائج ي         

ينبغي أن يهتم أعالم النهضة العربية اإلسالمية بالثقافة الذوقية الفنية والجمالية            .١
   .على وجه التخصيصوعلم الجمال ، بصفة عامة

٢.  تكريس الومضات واألفكار واآلراء واالنطباعات الفنية والجمالية اإلسالمية للرقي
بمشروع تحديثي تأصيلي يذود عن أهمية الثقافة الذوقية فـي مجـال التربيـة              

  . والتعليم والتكوين والتثقيف
 على المكتبة العربية أن تؤرخ لترثنا الجمالي اإلسـالمي سـواء فـي صـيغته               .٣

  .التعبيرية أم التشكيلية
على المؤسسات التربوية المساهمة في تفعيل التربية الجماليـة كونهـا حاجـة            .٤

 . اجتماعية وضرورة حياتية
وحثه على حسن ترتيب  ،  على متطلبات التربية الجمالية   العمل على تدريب الطفل      .٥

لبيئـة  وا،  ومشاهدته آثار الجمال في البيـت     ،  أدواته المدرسية والعناية بمظهره   
   .الطبيعية

  .االهتمام بالتخطيط اإلعالمي لالرتقاء بالتذوق الفني والتربوي الموجه للطفل .٦
وفـي  ،   على أن الجمال يتجسد في الكلمة الطيبة       والناشئينبغي أن نربي الطفل      .٧

كما يتجسد في   ،  وفي فعل الخير واحترام الحق    ،  وحسن المعاشرة ،  حسن المنطق 
، وحقول األزهار، وفي اللباس والعطر، اإلنسانيفي الشكل  :الموضوعات الحسية 

ويوظف الجمـال فـي تهـذيب       ،  ؛ لينشأ على القيم   وهندسة المدن ،  وبناء البيت 
    .السلوك وسمو الذوق
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  :عـــالمراج
  القرآن الكريم. ١
 شـعيب   :تحقيـق ، زاد الميعـاد ) ١٩٩٤(محمد بن أبـي بكـر       ،  ابن قيم الجوزية  . ٢

  . بيروت، لةمؤسسة الرسا، األرنؤوط
األثر الثقافي للنظام التعليمي القرطبـي علـى العـالم          ) ٢٠٠٧(،  خالد،  أبو شعيرة . ٣

  . عمان، دار المجتمع العربي، اإلسالمي وأوروبا
   .والتنمية الطفولة مجلة، للطفل الجمالية التربية (م (2001 (آيات، ريان. ٤
دار الكتـب   ،  ح البخـاري  صـحي ) ت. د (إسماعيلأبو عبد اهللا محمد بن      ،  البخاري. ٥

 . بيروت، العلمية
كمـال   :تحقيق،  سنن الترمذي  :الجامع الصحيح ) ت. د(،  محمد بن عيسى  ،  الترمذي. ٦

  .  بيروت، دار الكتب العلمية، الحوت وآخرون
التذوق الجمالي والنقد الفني كمحتـوى معرفـي        ) ٢٠٠٣(جاسم عبد القادر  ،  جمعة. ٧

المجلد ،  مجلة مستقبل التربية الفنية   ،  لتربية الفنية لتنمية السلوك الجمالي في مجال ا     
  . مكتب الجامعي الحديث، العدد التاسع والعشرون، التاسع

حول جدلية المعيار الجمالي في الفن واألدب من منظـور         )٢٠٠٦(مصدق  ،  الحبيب. ٨
 . الرياض، السنة الرابعة، العدد الثالث، المجلة العربية، فلسفي

، مجلة الـوعي اإلسـالمي  ، معالم الجمال في كتاب اهللا) 2005(،  عماد الدين ،  خليل. ٩
 . الكويت) ٢٢٧(العدد

، دار الـشروق  ،  التربية الجمالية ) ٢٠٠٦(  محمد،  والترتوري،  محمود،  الخوالدة. ١٠
 . األردن، عمان

، المكتبة العصرية ،  التربية اإلسالمية عند اإلمام الغزالي    ) 2007(أيوب  ،  دخل اهللا . ١١
 بيروت 

القيم البيئية في اإلسالم ودور التربيـة اإلسـالمية فـي           ) 2001(عزيزة  ،  رمال. ١٢
 . السعودية، جامعة الملك عبد العزيز، رسالة ماجستير غير منشورة، تنميتها

 :دراسـات بيئيـة   ) ١٩٩٩ (أحمد،  والقدومي،  فاروق،  وحمادة،  أحمد،  الريسوني. ١٣
نشورات المنظمة اإلسالمية للتربية م، تحليل لبعض المشكالت من وجهة نظر إسالمية

 . المغرب، إيسيسكو، والعلوم الثقافية
  . عمان، ن. د، المدخل إلى علم الحمال) 2002 (هديل بسام، زكارنة. ١٤



 م ٢٠١٥يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٤: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٣٦٨-

مجلة ، مصادر التربية الجمالية ومجاالتها وأساليبها) ٢٠١٠(محمد األصمعي، سليم. ١٥
  . مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلية التربية

غيـر  ،  رسالة ماجـستير  ،  القيم الجمالية عند الجاحظ   ) ١٩٩٨ (أحمد عزات ،  سيد. ١٦
 . دمشق، جامعة دمشق، منشورة

  دمشق ، دار دمشق، خليل شطا، ترجمة،  علم الجمالمبادئ) ١٩٩٢( اللو، شالر .١٧
نوعية الرسوم المقدمة في مجلة عالء الدين والقـيم         ،  )٢٠٠٣( محمد،  الشربيني .١٨

  . الجامعة األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، لتي تعكسهاالجمالية ا
ـ    ،  )٢٠٠٤(عبد األمير   ،  شمس الدين  .١٩ الـشركة  ،   سـينا  نالمذهب التربوي عند اب

   .بيروت، العالمية للكتاب
، دار المنـارة  ،  المرشد في كتابة البحوث التربوية    ) ١٩٩٩(  عبد الرحمن ،  صالح .٢٠

   .مكة المكرمة
، اسـتراتيجيات التفكيـر اإلبـداعي     ) ٢٠٠٩(محمـد   ،  والزعبي،  راتب،  عاشور .٢١

   .األردن، عمان، الجنادرية للنشر والتوزيع
  . الكويت، )٢١٢(عدد، الجمال من المنظور اإلسالمي) ٢٠٠٠ (محمد أحمد، العزب .٢٢
دار ،  مناهج البحث وتطبيقاته التربويـة    ) ٢٠٠٩(خالد،  وأبو شعيرة ،  ثائر،  غباري .٢٣

   .عمان، ربيالمجتمع الع
دار ،  تحقيق عبـد اهللا الخالـدي     ،  إحياء علوم الدين  ) ١٩٩٨(،  أبو حامد ،  الغزالي. ٢٤

  . بيروت، األرقم
) ١٤٠(العدد،  مجلة الوعي ،  التربية الجمالية في اإلسالم   ) ١٩٩٨(،  علي،  القاضي. ٢٥

  . الكويت
  . القاهرة، دار الشروق، منهج الفن اإلسالمي) ١٩٨٤(محمد ، قطب .٢٦
التربية الجمالية والتذوق الفنـي مـن منظـور         ) ٢٠٠٣( علي آل قماش  ،  قماش .٢٧

  . نترنتاإل، تقرير منتدى التربية الجمالية والتربية الفنية، إسالمي
_ ١٩٥٠ (القيم الجمالية في الشعر العربـي الحـديث       ) ١٩٩٨ (سعد الدين ،  كليب .٢٨

  .سوريا، جامعة حلب،  غير منشورةدكتوراهرسالة ، )١٩٧٥
، مكتبة األنجلو المـصرية   ،  دراسات في علم الجمال   ) ٢٠١١ (عبد المنعم ،  مجاهد .٢٩

  . اإلسكندرية



 م ٢٠١٥يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٤: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٣٦٩-

  . القاهرة، دار الحديث، صحيح مسلم) ١٩٩١ (بن الحجاج القشيري، مسلم. ٣٠
، دار غريب، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن) ١٩٩٥(أميرة حلمي ، مطر .٣١

  . القاهرة
 - هـ ١٤٢٢الطبعة األولى ، دار المحراب بسويسرا، لجمالآفاق ا، محمد أحمد الراشد
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