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  لخصامل

يف اإلسالم ذو قيم إميانية تالمس الفطرة اإلنسانية اليت �فو إىل اجلمال بشىت  اجلماليةالرتبية 
أنواعه، كما أ3ا وسيلة من الوسائل األساسية يف بناء الشخصية اإلنسانية وتكاملها من مجيع 

 مالية يفالرتبية اجل اجلوانب الروحية والنفسية، لذلك يهدف هذا البحث إىل التعرف على مفاهيم
ر اإلسالمي، وأيضاً يهدف إىل الكشف عن خصائص ووظائف وأهداف الرتبية اجلمالية يف املنظو 

املنظور اإلسالمي. املنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على 
مفاهيم بيان حقيقة مجع البيا]ت واألدلة وحتليلها، واستخراج االستنتاجات منها، وذلك يف 

لرتبية اجلمالية يف املنظور اإلسالمي، جاء هذا البحث يف مقدمة ومبحثان، وخامتة هي جلمال واا
على النحو اآليت: املبحث األول: تناول التعريف bجلمال والرتبية اجلمالية. وأما املبحث الثاين: 

وقد خلامتة،  إىل االمية، وصوالً فتناول خصائص وأهداف ووظائف الرتبية اجلمالية يف الرؤية اإلس
خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها: بروز األصالة يف الرتبية اجلمالية يف التصور 
اإلسالمي. bإلضافة إىل دور وأمهية الرتبية اجلمالية يف تنمية وبناء الشخصية اإلنسانية من مجيع 

فيميز ما بني  عر رقيقةهف، ومشا ذا حس مر جوانبها، ألن الرتبية اجلمالية جتعل من الفرد إنسا]ً 
  .اجلميل والقبيح يف حياته

  .كلمات مفتاحية: الرتبية اجلمالية، اجلمال، املنظور اإلسالمي
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Aesthetic Education in the Islamic Perspective 
 

ABSTRACT 

 
 Aesthetic education in Islam has faith values that touch the human instinct that 

seeks beauty in all its forms. It is also one of the basic means in building the human 

personality and integrating it from all spiritual and psychological aspects. 

Therefore, this research aims to identify the concepts of aesthetic education in the 

Islamic perspective, and also aims To reveal the characteristics, functions, 

objectives, and aesthetic education of the Islamic perspective. The approach 

followed in this research is the descriptive and analytical approach that relies on 

collecting and analyzing data and evidence, and extracting conclusions from them, 

in stating the truth about the concepts of beauty in the Islamic perspective. 

Aesthetic. As for the second topic: It dealt with the characteristics, objectives, and 

functions of aesthetic education in the Islamic vision, then the conclusion. The 

study concluded with a set of results, including: The emergence of originality in 

aesthetic education in the Islamic perception. In addition to the role and importance 

of aesthetic education in developing and building the human personality in all its 

aspects, because aesthetic education makes the individual a person with a delicate 

sense, and gentle feelings, so that he distinguishes between the beautiful and the 

ugly in his life. 

  

Keywords: Aesthetic, Aesthetic Education, Islamic Perspective. 

  
   مقدمة البحث

م). وإن تنمية ١٩٨٨رتبية اجلمالية هي حصيلة لقاء بني الرتبية وبني علم اجلمال (الشامي،ال
اجلانب اجلمايل يْعَترب مبثابة العامل احليوي يف تكوين الشخصية اإلنسانية املتكاملة من مجيع 

 اإلنسانية تواقةم). وبشكل عام bلنفس ١٩٨٠جوانبها النفسية والعقلية واالجتماعية (مطاوع،
إىل حب اجلمال وإىل االستمتاع بكل ما هو مجيل يف الطبيعة، وذلك لالرتقاء bجلانب الروحي، 
وألن اجلمال هو تغذية روحية للوجدان. فضًال عن ذلك، فإن الرتبية اجلمالية من ضرورات احلياة 

اخلصائص مال يكسب الفرد اليت ال ميكن االستغناء عنها. كما أن الرتبية اجلمالية واإلحساس bجل
اليت تنميه من اجلانب الوجداين واجلمايل فتنعكس آ�ر هذا النمو على البيئة والعامل الذي يعيش 
فيه. والرتبية اجلمالية وسيلة مهمة من وسائل بناء الشخصية السوية، وأيضاً وسيلة يف بناء اجلانب 

احل الشامي م). ويقول ص١٩٨٨الروحي من خالل التأمل العميق يف مجال الكون (الشامي،
م) "إن اجلمال يف املفهوم اإلسالمي يتجاوز حدود اجلمال الفين إىل اجلمال الكوين ١٩٨٨(

واجلمال اإلنساين". كما أن الرتبية اجلمالية وسيلة يف بناء اجلانب األخالقي، ألن حتلي الفرد 
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ذاته إىل اآلخرين bلفرد ليتجاوز bلقيم اجلمالية يرقق مشاعر األفراد، bإلضافة إىل ذلك، تسمو 
م). ولقد ١٩٩٢فال صراع وال أ]نية فيكون التكافل االجتماعي يف أمجل صورة (عبد احلميد، 

تضمن القرآن الكرمي الكثري من اآل�ت القرآنية اليت تبني منهج العقيدة اإلسالمية يف تنمية أبعاد 
تصور اخليايل يف تربيته وتزكيته ن الكرمي على الالرتبية اجلمالية للفرد وا�تمع. حيث يعتمد القرآ

لإلحساس bجلمال عند اإلنسان. ومثة آ�ت قرآنية وفرية تدل على نظرة اإلسالم الشمولية 
للجمال يف حياة اإلنسان منها قوله تعاىل {إ]َّ َجَعْلَنا َما َعَلى اَألْرِض زِيَنًة هلََّا}(الكهف: 

)، وهناك آ�ت قرآنية أخرى ١٦وَزيـَّنَّاَها لِلنَّاِظرِيَن}(احلجر: َماِء بـُُروجاً )،{وَلَقْد َجَعْلَنا ِيف السَّ ٧
حتث على الرؤية اجلمالية يف ¡مل اخللق منها قوله تعاىل{وَلُكْم ِفيَها َمجَاٌل ِحَني تُرُِحيوَن وِحَني 

َصْرباً  )،{فَاْصِربْ ٨٥ )، قال تعاىل{فَاْصَفِح الصَّْفَح اْجلَِميَل} (احلجر:٦١َتْسَرُحوَن }(النحل: 
)، ومجلة هذه اآل�ت القرآنية ما ١٠)، {واْهُجْرُهْم َهْجرًا مجَِيًال} (املزمل: ٥مجَِيًال} (املعارج: 

    .هي إال دليالً قاطعاً على ا�االت واجلوانب اليت تضمنت املفهوم اجلمايل يف القرآن الكرمي
  
   اإلسالمي الية يف املنظوراملبحث األول: مفهوم اجلمال والرتبية اجلم.١

يف معجم ألفاظ القرآن الكرمي واملوسوعة القرآنية يعرف اجلمال bلبهاء ورقة احلس، والصرب 
اجلميل: الذي ال تربم معه، والصفح اجلميل: الذي ال عتب فيه، والسراح اجلميل: ما كان 

أن يه. وبشكل عام فمصحوbً ¨حسان وهو كناية عن الطالق، واهلجر اجلميل: الذي ال أذى ف
مفهوم اجلمال عند علماء اللغة هو مصدر اجلميل وضده القبح، وهو أيًضا الذي يبعث يف 
النفس البشرية السرور واالرتياح واالطمئنان والرضا. وأيضًا يعين مفهوم اجلمال bلبهجة واملسرة 

ىف رض وىف السماء و اليت يدركها اإلنسان يف كل ركن من أركان هذا الكون، فاجلمال يرى يف األ
البحار، ويف األشكال املتنوعة للبشر واحليوا]ت واألمساك والطيور واألزهار وشىت الثمار، أي أن 
اجلمال ال يقتصر على الفن، بل يتضمن كل شيء أوجده اخلالق سبحانه وتعاىل، فالطبيعة بكل 

طيور وفراشات ما فيها من خضرة وأشجار وأ3ار وود�ن وجبال ومساء وأرض وحيوا]ت و 
  م). وقال١٩٨٨واحف وأمساك وشىت املخلوقات كلها تتضمن مقومات مجالية (الشامي،وز 
م) "اجلمال ٢٠١٥إن هللا مجيل حيب اجلمال" رواه اإلمام مسلم. ويقول عبد هللا بن العمرو ("

لنفوس، قيمة عليا جاء اإلسالم bلدعوة إليها والرتغيب فيها، لرتق ا املشاعر، وتتهذب ا ا
b خلري والبذل العطاء. واجلمال مسة واضحة يف خملوقات هللا عز وجل، فحيثما اجته فتتدفق
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اإلنسان ببصره، جيد من ُصنع هللا ما جيذبه بلونه، أو يستهويه بصوته، أو ±سر قلبه بدقته 
وإحكامه، فهو بعض آ�ت هللا اليت أودعها يف خلقه، وطلب من اإلنسان أن ينظر فيه، 

  ."تقبل ¡ثرياته، ويستدل به على عظمة اخلالق وجالله ومجالهجلي أسراره، ويسويست
  

اجلمال مظهر هام من مظاهر رقي احلضارة اإلسالمية، ولقد حتدث فالسفة اإلسالم عن اجلميل 
واحلسن، وعن الفن وعن الطبيعة، وأبرزوا أراءهم يف هذا ا�ال، ومن أبرز من حتدث يف املوضوع 

وتعريف ظاهرة اجلمال عند الغزايل ميكن تقسيمها إىل ثالث  و حامد الغزايل.اجلمال هو أب
ظواهر: أوًال: اجلمال الذي يدرك bحلواس وهذا اجلمال يتعلق بتناسب الصور اخلارجية 
وانسجامها سواًء بصريًة أم مسعيًة. �نياً: اجلمال املعنوي وهذا اجلمال يتعلق bلصفات الباطنة مثل 

ة. �لثاً: مجال املعقوالت الذي يولد لذة يف الفعل ومرجعه مجال واألخالق اجلميلاخللق احلسن 
). وقد ضمن الغزايل أراءه يف كتابه املشهور "إحياء علوم ٣٢م، ص١٩٩١املعقول (أبو ر�ن،

الدين" وهو يرى أن اجلميل صنفان: صنف هو من bب احملسوسات كاخللقة واللون والشكل 
االت واحملسوسات رمبا يظن أنه ال معىن للحسن واجلمال وس يف مضيق اخليفيقول "اعلم أن احملس

إال تناول اخللقة والشكل وحسن اللون، وكون البياض مشرb bحلمرة وامتداد القامة إىل غري ذاك 
مما يوصف من مجال الشخص األنسان، فإن احلسن األغلب على اخللق حسن اإلبصار، وأكثر 

س مبصرًا وال متخيًال وال مشكًال وال متلو]ً، فال ص فيظن أن ما ليالتفا�م إىل صور األشخا
يتصور حسنه، وإذا مل يتصور حسنه، مل يكن يف إدراكه لذة فلم يكن حمبوbً." واالعتقاد «ن 
اجلمال حمصور يف احملسوسات هو خطأ، فاجلمال يتجاوز مسألة احلواس إىل غريها، ويقول الغزايل 

اله الالئق به املمكن له،  فإذا كان مجيع كماالته ه يف أن حيضر كم"كل شيء فجماله  وحسن
املمكنة حاضرة فهو يف غاية اجلمال، وإن كان احلاضر بعضها فله من احلسن واجلمال بقدر ما 
حضر، فالفرس احلسن هو الذي مجع ما يليق bلفرس من هيئة وشكله ولونه واخلط احلسن كل 

تواز3ا واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها، تناسب احلروف و  ما مجع ما يليق bخلط احلسن من
ولكل شيء كمال يليق به وقد يليق بغريه، فحسن كل شيء يف كماله الذي يليق به، فال حيسن 
اإلنسان مبا حيسن به الفرس، وال حيسن اخلط مبا حيسن به الصوت، وال حتسن األواين مبا حتسن 

ري احملسوسات: يقول أبو حامد صنف هو من bب غبه الثياب، وكذلك سائر األشياء". و 
الغزايل" اعلم أن احلسن واجلمال موجود يف غري احملسوسات، إذ يقال: هذا خلق حسن، وهذا 
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علم حسن وهذه أخالق مجيلة يراد ا العلم والعقل والشجاعة...وبعض هذه الصفات ال يدرك 
غزايل أن اجلمال احلقيقي هو ترب أبو حامد الbحلواس اخلمسة بل يدرك بنور البصرية الباطنة". ويع

ما يدرك bلبصرية الباطنة، ال bحلواس، فهذه زائفة زائلة، أما ما يدرك bلباطن فهو خالد كاخللق 
  .م)٢٠٠٥احلسن والشجاعة والكرم وحنوه" (الغزايل،

املخلوقات م) مفهوم الرتبية اجلمالية «3ا "تكوين الشعور جبمال ١٩٩٢ويعرف سعيد إمساعيل (
تهاج ا، وتنمية القدرة على إجياد الزينة لتحقيق احلاجة اإلنسانية إليها يف ضوء القيم واالب

اإلسالمية؛ وتنمية اإلحساس اجلمايل يف اإلنسان للوصول إىل االبتكار واإلبداع والتذوق". إن 
ر دان املسلم فيظهاجلمال ظاهرة كونية، وأنَّ الدين اإلسالمي حيث على اإلحساس bجلمال يف وج

ذلك جليًا على اجلسم: ُحْسنًا يف اهليئة وَمجَاًال يف الثياب، وعلى األلسنة: كلمات مهذبة رقيقة، 
). إن الرتبية ١٩٩٢وأن الرتبية اجلمالية هلا آ�رًا بنائية يف بناء الشخصية املسلمة (عبد احلميد، 

الية هي أساس الرتبية اجلمالية. نَّ اخلربة اجلماجلمالية ذات أمهية كبرية يف تعليم الرتبية الفنية، وأ
ويقصد bلرتبية اجلمالية مبفهومها العام " الطرق والوسائل اليت تتخذها اإلدارة التعليمية لتنمية 
احلس اجلمايل لدى الطفل من خالل العمل الفين، مبعىن أن الرتبية اجلمالية يتوصل إليها من 

م) وحيدد ١٩٨٨النحت واملوسيقى (الشامي،لى دروس الرسم و خالل الرتبية الفنية اليت تعتمد ع
م) نواحي جمال الرتبية اجلمالية يف عدة نقاط. أوًال: الرتبية البصرية (العني) ١٩٦٢هربرت ريد (

والرتبية التشكيلية (امللمس) ضمن جمال التصميم. �نياً: الرتبية املوسيقية (األذن) والرتبية احلركية 
اإليقاعية. �لثاً: الرتبية اللفظية (الكالم والشعر). رابعاً:  ضمن جمال احلركة(العضالت والرقص) 

الرتبية اإلنشائية (الفكر والصنعة).  إن الرتبية اجلمالية يف املنظور اإلسالمي �تم اهتمامًا bلغاً 
يف بتطوير املشاعر والقيم عن طريق غرسها يف نفوس األفراد من خالل مجلة اآل�ت اليت تتجسد 

والطبيعة، كما أنَّ الرتبية اجلمالية اإلسالمية تلعب دوراً مهماً يف تزويد األفراد bلقيم  مجالية الكون
  .والنماذج املطلوبة

  
م) فيعرف مفهوم الرتبية اجلمالية «3ا "حصيلة لقاء بني الرتبية وعلم ١٩٨٨وأما صاحل الشامي (

تلك الطرق والوسائل اليت تتخذها  ة اجلمالية تعيناجلمال، وبناًء على هذين املفهومني فإن الرتبي
اإلدارة التعليمية لتنمية احلس اجلمايل لدى الطفل من خالل العمل الفين. والرتبية اجلمالية يف 
اإلسالم هي حصيلة لقاء بني الرتبية يف مفهومها اإلسالمي، وبني اجلمال يف مفهومه اإلسالمي، 



International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online 

Conference 

6th APRIL 2021 

 

6 

 

إىل اجلمال الكوين واجلمال اإلنساين". ويؤكد  وز اجلمال الفينواجلمال يف املفهوم اإلسالمي يتجا
م) على أن الرتبية اجلمالية "تنمي حب اجلمال، وحب اجلمال أمر فطري ١٩٨٨صاحل الشامي (

قائم يف بنية النفس البشرية ويعترب وجوده دليًال على سالمة الطبع، وصحة الذوق، واستقامة 
ده ورعايته، ومع ذلك فإنَّ املنهج الرتبوي تقديراً بري عناء يف تعهالفطرة وهلذا فهو ال حيتاج إىل ك

منه للجمال وارتفاعًا مبنزلته إىل املكانة الالئقة به فقد عزز يف النفس اإلنسانية هذه املكانة مبا 
  ".أيده من تكرمي وتشريف

   
  :مياملبحث الثاين: خصائص وأمهية ووظائف الرتبية اجلمالية يف املنظور اإلسال .٢

اإلسالم يف �ذيبه للنفس البشرية «لوان عدة من أمناط الرتبية؛ وكان اجلمال من أكثر لقد استعان 
أمناط الرتبية ¡ثريًا على النفس البشرية؛ لذا فإن القرآن الكرمي والسنة النبوية حيثان على التمتع 

ال يتعارض  جبماليات الوجود، وقد لفت اإلسالم نظر الفرد املسلم إىل متاع الدنيا ليأخذ منها مبا
م). ويقول ١٩٩٧مع حكم يقع يف دائرة املعامالت واألخالق مذكراً أن الدين املعاملة (املليجي،

م) "الرتبية اجلمالية تعبري يقصد به اجلانب الرتبوي الذي يرقق وجدان الفرد ١٩٧٩علي القاضي (
ور واالرتياح، وشعوره، وجيعله مرهف احلس، ومدركًا للذوق واجلمال فيبعث ذلك يف نفسه السر 

فريتقى وجدانه وتتهذب انفعاالته، وكل هذا يساعد على قوة اإلرادة وصدق العزمية عنده، ومنذ 
عهود طويلة أحس الناس أمهية اجلانب الوجداين اجلمايل حىت أن حكمة صينية قدمية قالت: إذا  

االستمتاع  كان معك رغيفان من اخلبز فبع أحدمها واشرت به bقة من الزهر، ومعىن ذلك أن
جبمال الطبيعة يسد حاجة نفسية عند اإلنسان ال تقل أمهية عن الرغيف الذي يسد حاجة 
جسدية عنده". مبعىن أن اجلمال من الغا�ت املقصودة يف خلق الكون، وللجمال يف اإلسالم 
مقومات منها: أوًال: مجال كل شيء بصفاته الالئقة به. �نياً: سالمة الشيء من العيوب هي 

حد مقومات مجاله. �لثاً: التنسيق والضبط واإلحكام. ومثة خصائص للحس اجلمايل وهي أ
الفطرية والشمول والتوازن، فليس مثة حس معترب ما مل تتكامل هذه العناصر لتحقيق الغاية من 
اجلمال، وهي اإلمتاع واالرتقاء bلذوق العام وإخراج اإلنسان إىل سعة اآلفاق املعرفية وجتليات 

  .م)٢٠١٦روح (عكاشة،ال
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إن اجلمال يف املنظور اإلسالمي يتمتع بقيم إميانية عميقة تالمس الفطرة اإلنسانية اليت �فو إىل 
م) بقوله "للجمال يف اإلسالم بعد مقصدي، وهو ٢٠١٦اجلمال، وهذا ما يؤكده رائد عكاشة (

وره النهضوي يف ال يقر بفكرة اجلمال للجمال، فهي Äي عن حسه اإلنساين، وصدوف عن د
�ذيب الفرد وتوعية ا�تمع. ومثة معايري ضابطة لنظرية اجلمال يف اإلسالم وهي: التجريد، 
التوليف بني الوحدات، التنوع يف إطار الوحدة، والتكرار واحلركية والتداخل". ويقول عفيف 

اص، مآله أن م) "أن النزوع إىل التجريد يف الفن اإلسالمي يرتبط مبفهوم فين خ١٩٩٨بنهسي (
الصورة جيب أن تتجه حنو املطلق، وليس حنو احملدد، تتجه حنو اجلمال احملض (اجلمال بذاته)، 
وليس حنو مجال األشياء اليت ختضع للحاجة املادية والضرورة. أما اجلمال احملض فإنه جمرد عن 

  ."املنفعة، هو مجال فين، وليس مجاالً نسبياً مرتبطاً «مهية الشيء
  

ىن القرآن الكرمي بشكل خاص bجلمال والرتبية اجلمالية عناية bلغة املثيل، فاÇ سبحانه ولقد ع
وتعاىل خلق كل ما هو مجيل، خلق اإلنسان يف أحسن صورة، مث خلق كل ما حييط bإلنسان يف 

ة الكون يف صورة مجيلة يراها اإلنسان وميعن النظر فيها ويتمتع مبا فيها من مجال. والسنة النبوي
تبني كيف تعمل الرتبية اإلسالمية على إمناء اجلانب اجلمايل يف اإلنسان، فلقد أبدع هللا الكون 
إبداعاً وأحسن تشكيله وتنظيمه وتناسقه ووضع يف كل خملوقاته جانبها اجلمايل؛ وهذا اإلبداع يف 

الم، واإلسالم ُحيل التشكيل ميثل النظرة األساسية اليت يبىن عليها مفهوم الرتبية اجلمالية يف اإلس
الزينة، ويصف هللا bجلمال وحيسب اجلمال من آ�ت قدرته والزينة والعبادة تتفقان وال تفرتقان بل 

معايري وضوابط للجمال تتفق مع ما جاء يف   جتب الزينة يف حمراب العبادة، ووضع الرسول
  .م)١٩٨٨القرآن حىت ميكن تربية اإلنسان املسلم على حب اجلمال (الشامي،

  
م) "اجلمال مستكن يف تفاصيل احلياة، وهو مقصد من مقاصد ٢٠١٣ويقول فتحي ملكاوي (

الشريعة وجوهرها، وكذا شرط ملنح اإلنسان صفة اإلنسانية، وانطالق للفطرة والطبيعة وهتاف 
الروح لالنعتاق من معوقات احلياة. وال غرور أن أرجع العلماء الفعل الشرعي إىل احلسن 

من أراد طرح البديل احلضاري اإلسالمي، فال بد له من مدخل اجلمال". مبعىن أن واجلمال. و 
اجلمال من مقاصد الشريعة اإلسالمية، كما أنه ركن كلي حتسيين، وليس من املمكن أن تقوم 
احلياة بغري هذه الثالثية اليت تتضمن مرتبة الضرورات وتشمل على حفظ الدين والنفس والعقل، 
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وهذه املرتبة تكمل مرتبة الضرورات. ومرتبة التحسينات وهذه املرتبة يندرج حتتها  ومرتبة احلاجيات
البعد اجلمايل. فال جرم أن التصقت قيم اجلمال bلشريعة منذ ختلق الدين، فتجلى اجلمال يف 
العبادات والعقيدة ومقتضيات الوجود، وتطلعت إليه النصوص النقلية، وأكدته املقاييس العقلية 

  .م)٢٠١٣أرسخ احلاجات للبشر (ملكاوي،فهو من 
  

ومن أهم خصائص الرتبية اجلمالية يف املنظور اإلسالمي: أوًال: ليس هناك تربية مجالية إسالمية 
منفصلة عن بناء الرتبية اإلسالمية العامة، بل إن الرتبية اجلمالية داخلة يف كيان الرتبية العامة، 

يقوم بغريه اجلمال يف األصل ال يقوم بنفسه وإمنا فهي مسة من مسا�ا وخاصة من خصائصها، ف
وعلى هذا فكل تربية إسالمية فهي تربية مجالية. �نياً: حتقيق املنهج اإلسالمي غاية الرتبية، 
واجلمال مسة من مسات هذا املنهج. �لثاً: الرتبية اجلمالية يف اإلسالم من خصائصها العموم 

تد عرب حياته كلها أو كل من التزم bإلسالم، كما أ3ا متوالشمول، فهي تربية مجيع املسلمني، 
وليست قاصرة على مرحلة من مراحل العمر، وهي تصبغ نفس اإلنسان بصبغتها اليت جتمل مجيع 
نشاطاته. وبناًء على ما سبق إيراده ميكن القول «ن خصائص الرتبية يف املنظور اإلسالمي تقوم 

مي تريب اإلنسان وتسمو ن الرتبية اجلمالية يف املنظور اإلسالعلى التوازن يف النشاط اجلمايل أل
بذوقه، كما أ3ا تفتح األفق النفسي والوجداين لدى اإلنسان، وتشده إىل مبدع اخلالئق واجلمال 
يف هذا الوجود وهو هللا، فاجلمال والرتبية اجلمالية طريق إىل معرفة هللا سبحانه وتعاىل 

  .م)١٩٨٨(الشامي،
  

أوًال: أنَّ اجلمال ميارسه اإلنسان bلفطرة، وليس له  ية الرتبية اجلمالية من عدة اعتبارات:و¡يت أمه
هدف فوقه هو اجلمال يقصد لذاته؛ فاجلمال مرتبط bخلري، والقبح وهو عكس اجلمال مرتبط 
bلتخلف وbلعادات السيئة واجلمال متغلغل يف حياة األفراد يصعب إنكاره، حيث إنَّ اجلمال 

د دعا] املوىل سبحانه وتعاىل يف كثري من آ�ته أْن عث يف النفس الشعور bلسرور واحلب، وقيب
نرى مجال الطبيعة الرائع وما يف الكون من إبداع وتناسق يثري يف النفس اإلحساس bجلمال. �نياً: 

عن سر  أنَّ الكون حولنا ملئ bألسرار من آ�ت اجلمال، وأنَّ اإلنسان بطبعه وفكره يتساءل
وملا كان اإلنسان بفطرته حيب كل مجيل وبطبيعته مييل إىل  اإلبداع املوجود يف هذا الكون؛

االطالع على كل شيء مجيل ±يت غرض الرتبية اجلمالية وهو تربية الطفل على حب اجلمال 
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رتبية وتقديره واإلعجاب به، ولذا تتطلب هذه الرتبية العناية bملواد واألشياء اليت تؤدي إىل ال
 واأل�ث منسقًا واملالبس متناسقة. وتربز أمهية الرتبية اجلمالية اجلمالية، كأن يكون البيت مجيالً 

«ن هلا ¡ثري يف رفع مستوى الثقافة اجلمالية لإلنسان، وهي ُتْسهم يف إغناء عامله الروحي، وضبط 
يف حاجة اإلنسان إىل تنمية  ¡ثري وسائل اإلعالم عليه، كما تظهر أمهية الرتبية اجلمالية وتتجلى

ساسيته وشىت قواه اإلبداعية، بعبارة أخرى، إن الرتبية اجلمالية هلا دور bرز يف حتريك ما خميلته وح
  .م)١٩٨٨ّفرت من املشاعر اإلنسانية، وإثراء ما أجدب من العواطف النبيلة (الشامي،

  
سان يف االستدالل على وجود هللا والرتبية اجلمالية تؤدي وظائف مهمة فهي أداة من أدوات اإلن

ا أداة اإلنسان يف تنمية الذوق اجلمايل سبحان ه وتعاىل، وإبراز كمال قدرته وبديع صنعته، كما أ3َّ
الذي أودعه هللا فيه، وتكوين املعيار الذي يساعد اإلنسان على متييز الغث من الثمني، واجلميل 

الية املتنوعة تنمية وعي أفراد ا�تمع bلقيم اجلم من القبيح، هذا إىل جانب وظيفتها األساسية يف
واملتعددة واليت تعني الفرد على فهم املزيد مما تراه عيناه من أسرار الكون  وتستطيع الرتبية اجلمالية 
ا تستطيع أْن تظهر طرقًا لتعميق وتوسيع مقدار السرور  أْن ختدم غرضني هامني مها: أ3َّ

ا تستطيع أنْ  الية واضحة، فتساعد تساعد على اشرتاكية الذوق على أسس مج الشخصي، وأ3َّ
على إ�رة النقد بشأن األمور الشائعة وعدم التشجيع على جماراة األمور السائدة دون نقد أو 

م). ومن أبرز وظائف الرتبية اجلمالية أ3ا ترمي إىل تنمية ١٩٨٨إبداء الرأي بشأ3ا (الشامي،
ه حواسه من متييز بني واه، فالشخص الناضج يستمتع مبا متده باإلدراك احلسي واالرتفاع مبست

اجلميل والقبيح، فيصبح لديه إدراك حسي أكثر دقة، كما أنَّ من شأ3ا ¡كيد التوافق بني مشاعر 
اإلنسان جتاه املوضوع اجلمايل والصفات املوضوعية احلقيقية اليت توحي ا املوضوعات اجلمالية، 

متفقًا مع معىن هذا  ت يف جعل شعور الشخص الذي يالحظ الشيءوحينئٍذ تكون قد أسهم
   .م)١٩٩٢الشيء دون املبالغة يف املوقف اجلمايل أو االستهانة به (عبد الوهاب، 

  
  اخلامتة

وتوصل البحث إىل عدد من النتائج كان من أبرزها: «ن اجلمال يف املفهوم اإلسالمي يتجاوز 
جلمالية وسيلة فعالة وين واجلمال اإلنساين. و«ن الرتبية احدود اجلمال الفين إىل اجلمال الك

لالرتقاء احلضاري، كما أنَّ الرتبية اجلمالية هي خري وسيلة فّعالة لتزكية األحاسيس اإلنسانية، 
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وترقية املشاعر والوجدان البشري الراقي لتحقيق نوع حيوي من السمو اإلنساين حىت يتسىن إجياد 
بية اجلمالية تؤدي وظائف مهمة فهي إلنسان املتوازن. bإلضافة إىل أن الرت تكاملية فذة يف حياة ا

ا  أداة من أدوات اإلنسان يف االستدالل على وجود هللا، وإبراز كمال قدرته وبديع صنعته. كما أ3َّ
أداة اإلنسان يف تنمية الذوق اجلمايل، ولقد عىن القرآن الكرمي bجلمال والرتبية اجلمالية عناية 

bإلضافة إىل أن الرتبيةbاجلمالية هي حصيلة لقاء بني الرتبية وعلم اجلمال، بعبارى  لغة املثيل، و
أخرى فالرتبية اجلمالية يف املنظور اإلسالمي �تم اهتمامًا bلغًا بتطوير املشاعر والقيم عن طريق 

  .الطبيعةغرسها يف نفوس األفراد من خالل مجلة اآل�ت اليت تتجسد يف مجالية الكون و 
  

  املراجع العربية

  
). معايري اجلمال يف الرؤيتني: اإلسالمية والغربية. جملة العلوم الشرعية،  ٢٠١٥بد هللا. (العمرو، ع

  .كلية الشريعة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد الثامن والثالثون
  

ة دراسات تربوية، ا�لد السابع، ). الرتبية اجلمالية يف اإلسالم. جمل١٩٩٢املرصفي، حممد علي. (
  .(39) ج
  

). اإلسالم والرتبية اجلمالية. جملة الوعي اإلسالمي، وزارة ١٩٩٧املليجي، حممد السيد. (
  .(374) األوقاف والشئون اإلسالمية bلكويت، العدد

  
  .). أضواء على الرتبية يف اإلسالم. القاهرة، دار األنصار١٩٧٩القاضي، علي. (

  
الفن احلديث. دار الكتاب العريب، القاهرة، ). اجلمالية اإلسالمية يف ١٩٩٨عفيف. (البنهسي، 

  .مصر
  

  .، بريوت، لبنان١). إحياء علوم الدين. دار ابن حزم، ط٢٠٠٥الغزايل، أبو حامد. (
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). الرتبية اجلمالية يف اإلسالم. الطبعة األوىل، املكتب اإلسالمي، ١٩٨٨الشامي، صاحل. (
  .بريوت، لبنان

  
  .اإلسالمية للرتبية. القاهرة، دار الفكر العريب). األصول ١٩٩٢إمساعيل، سعيد على. (

  
). فلسفة اجلمال ونشأة الفنون اجلميلة. دار املعرفة اجلامعية، ١٩٩١أبو ر�ن، حممد. (
  .اإلسكندرية، القاهرة

  
  .، القاهرة، دار املعارف٢).  أصول الرتبية. ط١٩٨٠مطاوع، إبراهيم عصمت. (

  
). الفن يف الفكر اإلسالمي: رؤية معرفية ومنهجية. اجلزء األول، ٢٠١٣ملكاوي، فتحي. (

  .املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، هرندن، فرجينيا، الوال�ت املتحدة األمريكية
  

. التصور اإلسالمي لدور الرتبية اجلمالية يف بناء الشخصية )١٩٩٢عبد احلميد، أمحد ربيع. (
  .(23) كلية الرتبية، جامع األزهر، العدداملسلمة. جملة  

  
). دور املدرسة يف تنمية الذوق اجلمايل لدى األطفال ١٩٩٢عبد الوهاب، حممد عبد الباسط. (

  .نطا، مصريف مرحلة التعليم األساسي. رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة ط
  

نهجية. اجلزء الثاين، املعهد ). الفن يف الفكر اإلسالمي: رؤية معرفية وم٢٠١٦عكاشة، رائد. (
   .العاملي للفكر اإلسالمي، هرندن، فرجينيا، الوال�ت املتحدة األمريكية

  
  .). تعريف الفن. ترمجة إبراهيم إمام وآخرون، دار النهضة العربية، القاهرة١٩٦٢ريد، هربرت. (

  


