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Abstract
This study was set out with the aim of assessing contribution of art education for student of higher education. The
descriptive analytical and experimental methods are used in this research. The study sample consists of Students
totaling (32) students from various disciplines (Physical Education-Art Education-Arabic Language-Special EducationIslamic Education-Sociology) batch (2014 – 2015) from faculty of Education of the King Faisal University – Saudi
Arabia. The researchers to topics prepare of aesthetic values, through the contributions of art education to enhance
of the aesthetic values for student of higher education. That it helps in times of crisis and stress.
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ً
الظاهشة الجمالُت في هزا الذًً ،بىاء مخياملٌ ،شذ بػػه بػػا في جىاظم وجىظُم بذٌؼ ،إنها لِعذ فلعفت
ً
فشدًت اظخدعنها اآلخشون فأضحذ مزهبا .وال مزهب مذسظت فىشٍت حػاوهذ الػلىٌ غلى إهخاحها فأضحذ
فلعفت مزهبُت.
إنها هُان كابم في راجُت هزا الذًً جذخل في لحمخه وظذاهً .ظهش مً خالٌ اللىن والشيل ،ومً خالٌ الخىاظم
والخىظُم ومً خالٌ املىاءمت والخػاون ..فيل ما ًأمش به هزا الذًً ًىضل إلى الجماٌ.
وكذ وغػىا  -بدمذ هللا حػالى  -في الجضء األوٌ مً هزه الذساظت ،اللىاغذ اليلُت لهزه الظاهشة ،زم اهخللىا في
الجضء الثاوي إلى بُان غملي جىاولىا فُه الحذًث غً حماٌ اليىن وحماٌ اإلوعان وحماٌ الفً .وها هدً في
الجضء الثالث هخدذر بشيل غام غً التربُت الجمالُت مً خالٌ خذًثىا غً حمالُاث املىهج الزي وغؼ لتربُت
هزا اإلوعان.
وبهزا حعخىمل خللاث هزه الذساظت ،التي وان الباغث غليها آًت في هخاب هللا الىشٍم ،ووان املطذس واملشحؼ األهم
هى هخاب هللا حػالى.
وإن وان هىان مً ش يء وسجله في ملذمت هزا الجضء  -باغخباسه الجضء األخير مً هزه الذساظت  -فهى أن هدمذ
ً
هللا حػالى ،أن ٌعش لىا وغؼ الطىي واملػالم غلى ؾشٍم الذساظت الجمالُت في اإلظالم فأغحى العير فيها مِعشا.
كذ ًيىن هىان غلباث لم جزلل ..وكذ ًيىن هىان أخؿاء ...ولىً جلً هي ؾبُػت الػمل اإلوعاوي وبخاضت إرا
وان في دوس الخأظِغ...
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جؿلم ولمت "التربُت" غلى اإلحشاءاث الػملُت التي جخخز في ظبُل حغُير العلىن وجىحيهه هدى الغاًت واألهذاف
املؿلىب جدلُلها في راث اإلوعان ،وفي مجخمػه مً خالله.
وال بذ ليل جشبُت مً فلعفت حعدىذ إليها ،وجىؿلم منها ،وهزه الفلعفت هي التي جدذد الهذف وجشظمه.
ومً هىا واهذ الػالكت وزُلت بين التربُت والفلعفت ،وهزا ما أهذه الػاملىن في هزا املُذان.
ًلىٌ "حىن آدمض"" 9إن التربُت هي املظهش الفػاٌ للفلعفت ،بمػنى أنها الجاهب الخؿبُلي والىظُلت الػملُت
لخدلُم املثل الػلُا".
وٍلىٌ "حُمغ .ط .سوط"" 9إن الػالكت بين الفلعفت والتربُت وزُلت ،ختى لُمىً اللىٌ 9إنهما مظهشان مخخلفان
لص يء واخذ ،أخذهما ًمثل فلعفت الحُاة ،واآلخش 9ؾشٍلت جىفُز جلً الفلعفت في شئىن اإلوعان"[1].
ً
ً
ً
وال هجذ في هخب التربُت هذفا واضحا حععى إلُه جلً الىظشٍاث بدُث ًيىن مخفلا غلُه فُما بُنها ،فليل جشبُت
ً
ً
هذفها الزي جشي فُه جدلُم ما جطبى إلُه فلعفتها ،ومً هىا وان حػذد األهذاف أمشا واكػا ال مفش مىه.
ًلىٌ "بشس ي هً" في هخابه "األظغ الػامت لىظشٍاث التربُت":
"ًشي البػؼ أن الغشع مً التربُت هى جيىًٍ األخالق ،بِىما ًشي آخش 9أهه اإلغذاد للحُاة الياملت ،وٍلىٌ زالث9
إن غشغها جيىًٍ الػلل العلُم في الجعم الصحُذ ،وهىزا ًمىً أن همض ي في ظشد ظلعلت ؾىٍلت مً هزا
الىىع ،وٍبذو لللاسا مً أوٌ وهلت أن ول غشع مً هزه األغشاع صحُذ أو ملىؼ في خذ راجه ،ولىً إرا أمػىا
الىظش في هزا األمش وحعاءلىا غلى أي هىع مً األخالق هشٍذ أن هيىن؟ أو ما ضفاث الػلل العلُم؟ أو ما أهىاع
اليشاؽ التي جخػمنها الحُاة الياملت؟ اجفلىا و"هُدىج" الزي كشس بطفت كاؾػت 9أن مً الطػب حػُين غشع غام
ً
ً
للتربُت ،وأن ما ًبذو مً هجاح هزه املداوالث لخدذًذ غشع غام للتربُت لِغ إال وهما خاؾئا ظببه الشبِس ي هى
ً
أن ول واخذ ٌعخؿُؼ أن ًؤوٌ هزه األغشاع خعبما شاء داخل هؿاق واظؼ الحذود ،فمثال 9فىشة صٍذ غً
األخالق املثالُت ،سبما واهذ مطحىت أو مدخلشة غىذ غمشو ،وما ٌػخبره شخظ زالث خُاة واملت باليعبت له ،سبما
ً ً
ً
ً
ً
ً
اغخبره مىجا زلافُا ،وما كذ ًظىه آخشون غلال ظلُما في حعم صحُذ ،سبما اغخبره غيرهم غلال غشا في حعم
همجي ،غلى أهه ًمىً الىضىٌ بعهىلت إلى مطذس هزا الخالف ،فيل هظام جشبىي ًلىم غلى فلعفت غملُت خاضت
ً
ً
جخطل بالحُاة اجطاال وزُلا ،وملا وان ول غشع جشبىي مدعىط ًشمي إلى جدلُم مثل أغلى ،وملا واهذ املثل الػلُا
ً
ً
للحُاة دابمت الخغير واالخخالف ،فاهخظش ضشاغا دابما ًظهش في هظشٍاث التربُت"[2].
غلى أن األمش لم ًخىكف غىذ غذم االجفاق غلى الغشع والهذف ،بل ججاوصه إلى االخخالف غلى "مفهىم التربُت"
راجه ،وكذ جىاوٌ الذهخىس ملذاد ًالجً هزه الىلؿت في خذًثه فلاٌ:
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"وأما غً مفهىم التربُت في االضؿالح الػلمي ،أي فُما ٌعخػمل في مُذان الذساظاث التربىٍت ،فلذ اخخلف
ً
الفالظفت واملشبىن في جدذًذه ،ورلً وفلا الخخالف وحهاث هظشهم في الىظشٍاث الفلعفُت التي جدبػها الىظشٍاث
التربىٍت هزا هى أظاط االخخالف الىظشي".
ً
أما اخخالفهم مً الىاخُت الػلمُت فيرحؼ رلً أظاظا إلى جشهيز بػؼ املشبين غىذ جدذًذ التربُت غلى حاهب منها
أهثر مً الجىاهب األخشي ،وغلى رلً ًمىً إحماٌ وحهاث الىظش جلً ،وجطيُفها إصاء جدذًذ أو حػشٍف التربُت مً
الىاخُت الػملُت في مجمىغاث:
األولى 9جشهض  -غىذ جدذًذ ؾبُػت غملُت التربُت  -غلى أنها ؾشق ووظابل لخيشئت الؿفل وجيىٍىه وجىمُله غلى
الىدى املشاد...
الثاهُت 9جشهض غلى الهذف الخاسجي للتربُت أهثر مما جشهض غلى ؾبُػت الػملُت التربىٍت ،هؿشٍلت وأظلىب التربُت...
الثالثت 9جشهض غلى ؾبُػت الػملُت التربىٍت هػلم أو هفً أو هـ(بُذاغىحُا)[ .]2زم اخخلفىا في مػنى الفً
والبُذاغىحُا ومػنى غملُت التربُت.."[4].
جبين لىا مما ظبم أن غلماء التربُت الحذًثت لم ًخفلىا غلى مفهىم التربُت هما أنهم لم ًخفلىا غلى الغشع
والهذف ،األمش الزي ًفخذ الباب لىثرة الىظشٍاث ،وحػذد اآلساء.
ولىنهم  -والحم ًلاٌ  -وإن اخخلفىا فُما ظبلذ اإلشاسة إلُه ،فئنهم مخفلىن غلى:
•أن الؿفل هى ظاخت غملُاث التربُت ،وهى مىغىغها.
•وأن املذسظت هي ميانها.
•وأن املػلمين هم املشبىن املؿبلىن لخلً الىظشٍاث غلى معشح األخذار.
جلً هي مػالم التربُت الحذًثت ..في خالضت ملخػبت.

التربية اإلسالمية:
ً ً
جخخلف التربُت اإلظالمُت غً التربُت الحذًثت اخخالفا بِىا ،مً خُث املىؿلم والغاًت والىظُلت..
فالتربُت اإلظالمُت هي 9غملُت جلىٍم وجىحُه لعلىن اإلوعان هذفها جؿبُم املىهج اإللهي ،باالظخػاهت بالىظابل
والؿشق التي خذدها املىهج هفعه[5].
•وغلى هزا ،فالتربُت اإلظالمُت "جلىٍم وجىحُه" .ولِعذ غملُت "حغُير" ،ورلً أهه مً ملشساث املىهج اإلظالمي9
أن ول مىلىد ًىلذ غلى الفؿشة[ .]5وواغؼ املىهج هى الػلُم بهزه الفؿشة  -ظبداهه وحػالى  -ولِغ مً مهمت
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املىهج مطادمت الفؿشة ،بل األخز بُذها لعلىن الؿشٍم العىي ،خُىما حػترغها الػىابم التي كذ جدشفها غً
ظلىن رلً الؿشٍم.
ً
والخىحُه والخلىٍم ًيلف حهذا أكل بىثير مً الجهذ الزي ًبزٌ في غملُت الخغُير.
•والتربُت اإلظالمُت حعدىذ إلى مىهج واضح املػالم ،ال ًلىم غلى هظشٍاث ،بل ًلىم غلى خلابم ،وكذ جىاوٌ هزا
ً
ً
ً
ً
ً
املىهج اإلوعان وله ،فىشا وسوخا وحعما ،ظاهشا وباؾىا ..في جىاصن وجىاظم ،بدُث ال ًؿغى حاهب غلى آخش ،مؼ
مشاغاة ول ما ًيبغي أخزه بػين االغخباس.
وبهزا جخمىً التربُت اإلظالمُت مً الهُمىت غلى وشاؽ اإلوعان وله ،اليشاؽ املادي واليشاؽ املػىىي..
•وهذف هزه التربُت هى إغذاد "اإلوعان الطالح"[7].
وهي بهزا جشفؼ الىكىف غىذ خذود األسع ،فال جلبل فىشة "املىاؾً الطالح" هما جشفؼ الىكىف غىذ خذود
ً
اللىن والجيغ .فال جلبل أًػا فىشة "الفشد الطالح"[8].
ً
ً
إهه الخػامل مؼ هزا اإلوعان باغخباسه غبذا هللً ،شي في الىاط ول الىاط غبُذا هلل ،وغلى هزا ،فال جدذه الحذود
ً
وال ًخللظ في هفعه غامل الخير فُطبذ كاضشا غلى لىن أو حيغ[ ..]8إهه اإلوعان الزي ٌععى لخير ول إوعان.
وضالح هزا اإلوعان مىىؽ بمذي ما ًلتزم به مً الخلىي.
ً
ً
•ومىغىع هزه التربُت هى "اإلوعان" ضغيرا وان أم هبيرا - ،ولِغ الؿفل وخذه  -فخاضُت هزه التربُت أنها تهخم
ً
باإلوعان مىز الىالدة وختى املىث .وما ًضاٌ اإلوعان في ول مشاخل خُاجه كابال لإلضالح والخىحُه واالسجلاء .ختى
ًطل إلى دسحت "الحب" التي هظ غليها الحذًث الششٍف[ .]01وغىذبز ًطل إلى الخلىي التي خشص اإلظالم غلى
َّ َ ْ َ ُ
َْ ُ
ضبغ أفشاده بها ﴿ ِإ َّن أه َش َمى ْم ِغ ْى َذ الل ِه أجلاه ْم ﴾[11].
ٌ
كطش لها ،وجدذًذ لفاغلُتها ،وهدً ال هىىش أن هزه املشخلت هي
وأما كطش التربُت غلى مشخلت الؿفىلت ،فزلً
املشخلت املهمت ،والتي غليها املػىٌ ،ولىىا ال هشٍذ إلغاء أزش التربُت في املشاخل األخشي.
•وٍترجب غلى رلً أن املذسظت لً جيىن هي املُذان الىخُذ لػملُت التربُت ،بل ٌشاسهها في رلً وبشيل فػاٌ9
ً
األظشة في البِذ ،وَشاسهها أًػا املسجذ ..إن لألظشة وللبِذ املياهت األولى في الػملُت التربىٍت ،وما املذسظت إال
املعاغذ في حاهب مً حىاهب هزه الػملُت[ ،]01وٍأخز املسجذ دوسه غلى هؿاق فػاٌ ،فطلت املعلم به ًىمُت
ً
بل ولػذة مشاث في الُىم الىاخذ ..وللخىاصح بين املعلمين دوسه أًػا.
ومما ًؤهذ ما رهبىا إلُه مً جىظُؼ دابشة التربُت ،أن الخاسٍخ اإلظالمي سجل لىا ،وفي ول مشاخله ،أظماء المػت
في هزا املُذان ،غشفىا باملشبين مً أمثاٌ 9الحعً البطشي ،والجىُذ ،والغضالي ،وابً الجىصي..
للذ وان لهؤالء وأمثالهم  -سخمهم هللا  -األزش الىبير في التربُت ،جشبُت الىباس غلى هؿاق واظؼ.
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ً
ً
•وحػذد مؤظعاث التربُت اإلظالمُت  -مً أظشة ومذسظت ،ومسجذ - ...جبػا ملشاخل خُاة اإلوعان ،ال ًىكؼ جىاكػا
ً
أو حػاسغا بُنها ،رلً أن حمُؼ هزه املؤظعاث جلخلي غلى هذف واخذ ،هما أنها جيخمي إلى مىهج واخذً ،ػبـ لها
هزا الهذف وٍشظم الخؿىاث إلُه.
هزا األمش الزي لم ًىً مشيلت في التربُت اإلظالمُتٌ ،ػذ مػػلت هبري في التربُت الحذًثت ،ورلً لػذم اجفاق
هزه املؤظعاث غلى الهذف والغاًتً .لىٌ الذهخىس هبُه ٌغ" 9واألمش الزي ال حذاٌ فُه أهىا ال وػشف ختى اآلن
ً
أهذافا واضحت مدذدة لشظالت األحهضة التربىٍت غير املذسظت[ ،]02فيافت هزه األهظمت جمض ي مؤدًت لشظالتها دون
اظدىاد إلى مىحهاث مدذدة وهزا املىكف ًشحؼ ألظباب غذة..."[14].
ً
ً
زم ًىغؼ لىا الذهخىس هبُه ٌغ ما ًترجب غلى رلً فُلىٌ" 9وهىزا أضبدىا" هىاحه مىكفا حذًذا ًخميز بالطػىبت،
ً ً
رلً أن جدلُم الخىاظم بين وافت الػىامل املؤزشة في همى الؿفل ال ٌػذ أمشا هُىا ،خاضت إرا أدسهىا أن مؤظعاث
ً
الثلافت الحشة جذفػها مىحهاث مػُىت في غملها جيىن مخػاسغت جماما مؼ الخـ التربىي العلُم.."[15].
_________________________________________________________
][1اهظش في هزه األكىاٌ هخاب (أضىٌ التربُت اإلظالمُت) ملؤلفه 9ظػذ حىُذٌ .ص .18
][2املطذس العابم ص .20 - 21
][3البُذاغىحُا = غلم التربُتً ،لىٌ" 9دوس واًم غً البُذاغىحُا بأهه هىع الخفىير الزي ٌػخمذ غلى جىظُم
الحلابم ودغمها بالىزابم ما أمىً بدُث ًتهُأ له أن ًيىن في خذمت مً ًماسظىن الخػلُم".
][4التربُت األخالكُت اإلظالمُت .جألُف 9د .ملذاد ًالجً ص  .42 - 40ؽ .0مىخبت الخاهجي بمطش.
ً
ً
][5غشف الذهخىس ملذاد ًالجً التربُت اإلظالمُت بلىله" 9هي جيشئت الؿفل وجيىٍىه إوعاها مخيامال مً حمُؼ
هىاخُه املخخلفت .مً الىاخُت الصحُت والػللُت والشوخُت واألخالكُت في غىء املبادا التي حاء بها اإلظالم وفي
غىء أظالُب وؾشق التربُت التي بُنها" التربُت األخالكُت اإلظالمُت ص  43وٍالخظ في هزا الخػشٍف الترهيز غلى
ً
الؿفىلت ،ظيرا مؼ ؾشق التربُت الحذًثت.
] [6حاء في الحذًث كىله ضلى هللا غلُه وظلم" 9ما مً مىلىد إال ًىلذ غلى الفؿشة .فأبىاه يهىداهه أو ًىطشاهه أو
ًمجعاهه" سواه البخاسي.
]ً[7لخلي الزًً هخبىا في التربُت اإلظالمُت غلى هزا املػنى وإن اخخلف أظلىبهم في الخػبير ،ومما رهشوه" 9اإلوعان
الخير" و"اإلوعان العػُذ" وٍزهب األظخار غبذ الشخمً الباوي في هخابه (مذخل إلى التربُت في غىء اإلظالم) ص
 58إلى أن" 9جدلُم الػبىدًت هلل حػالى في خُاة اإلوعان غلى معخىي الفشد والجماغت واإلوعاهُت هى هذف التربُت
النهاةي وغاًتها" .وهى في هزا ًلخلي مؼ إغذاد اإلوعان الطالح.
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]ً[8لىٌ األظخار مدمذ كؿب 9جلخلي مىاهج التربُت األسغُت غلى أن هذف التربُت هى إغذاد "املىاؾً الطالح"
وجخخلف األمم بػذ رلً في جطىس هزا املىاؾً وجدذًذ ضفاجه كذ ًيىن هى الجىذي  ..وكذ ًيىن الشحل الؿُب ..
[مىهج التربُت اإلظالمُت ص .]03 - 02
]ً[9لىٌ األظخار مدمذ كؿب 9التربُت اإلهيليزًت جيص ئ الفشد غلى هثير مً الفػابل ،ال ٌعشق وال ًنهب ،وال
ٌغخطب وال ًىزب ،وال ٌغش  ...ول رلً في خذود بشٍؿاهُا ،فئرا اهخلل هزا الشحل اإلهيليزي كُذ شبر خاسج
الحذود البرًؿاهُت .خاسج الىزً الزي سبي غلى غبادجه  ...فهىا ًفجؤن مىه شخظ آخش لم حػهذه مً كبل .األهاهُت
البغُػت والجشؼ [ ...مىهج التربُت اإلظالمُت ص .]31
][10حاء في الحذًث ( ..وال ًضاٌ غبذي ًخلشب إلي بالىىافل ختى أخبه )..سواه البخاسي.
][11ظىسة الحجشاث .اآلًت[13].
]ً[12لىٌ (الىعِغ واسٍل) 9للذ اسجىب املجخمؼ الػطشي غلؿت حعُمت باظدبذاله جذسٍب األظشة باملذسظت
ً ً
اظدبذاال جاما[ .اإلوعان رلً املجهىٌ ص .]214
][13واملذسظت هفعها غير مخفم غلى هذفها ،فيل فلعفت حسخش مذاسظها في ظبُل ما رهبذ إلُه مً أهذاف.
][14أبػاد مخؿىسة للفىش التربىي .جألُف د .هبُه ٌغ ص  187 - 186الىاشش مىخبت الخاهجي بمطش.
][15املطذس العابم ص .211 - 208
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