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من المعروف أن أول من استخدم مصطلح الجمالٌة هو الكسندر بومغارن                          
نى به علم اإلدراك الحسً مما جعله فً كتابه الموسوم: تأمالت فلسفٌة، وقد غ 0101-0135

مؤسساً لعلم الجمال. غٌر أن موضوع الجمال والجمٌل والقبح لم ٌكن ولٌد القرن الثامن عشر 
ألن دراسة الموقف الجمالً الفلسفً كان قد بدأ عند اإلغرٌق، مع أفالطون وآرسطو، ولذلك فإن 

ل هو جزء حً من الفلسفة من جهة مشكلة الجمال قدٌمة قدم التفكٌر الفلسفً، وأن علم الجما
وبٌن الجمال والفن من جهة أخرى، لذلك نعتت الفنون )الجمٌلة( وألن الفنان هو رسول الجمال 
أو صانع الجمال حتى أن أكثر المصطلحات التً تستخدم فً مجال الفن تتخذ طابعاً جمالٌاً مثل: 

ها عناصر متوفرة فً دراسة الفنون، الخبرة الجمالٌة، التقدٌر الجمالً، اإلدراك الجمالً، وكل
( قال: انه لمن الصعب جداً أن 0525-0631حتى أن الفٌلسوف اإلسبانً جورج سانتٌانا )

نصنع تعرٌفاً محدداً لما هو جمٌل بشكل دقٌق ألن )الجمال( بذاته صفة مطلقة ٌسعى الفن 
 لبلوغها أو التقرب منها. 

وال شك أن علم الجمال علماً فلسفٌاً معٌارٌاً ٌدرس الجمال والقبح، وعالقة                     
األشٌاء الجمٌلة و ما ٌمٌزها. غٌر ان الفالسفة العرب المسلمٌن، شغلهم هذا الموضوع إثر 
حركة الترجمة للفلسفة االغرٌقٌة، ومنذ عصر الخلٌفة المأمون. وأشهرهم الفارابً، وابن رشد، 

، الغزالً والتوحٌدي الذٌن كان لهم األثر الكبٌر فً تطوٌع الفكر الفلسفً ابن سٌنا، الرازي
االغرٌقً بشكل توفٌقً واشراقً مع العقٌدة االسالمٌة. فكان الفارابً المعلم الثانً فً حٌن أن 
آرسطو كان المعلم األول بوصفه مؤسس علم المنطق. وٌبدو أن الفلسفة العربٌة االسالمٌة قد 

طوٌالً بٌن فلسفتً أفالطون وآرسطو واستمدت من غٌر االغرٌق أثر الفتوحات ترددت زماناً 
عوالمها الخاصة والكثٌرة حتى صارت فلسفة مركبة وكثٌرة الوجوه دخل فً نظامها اإلسالمٌة 

حتى استقرت عند ابن رشد لتصبح فلسفة جمالٌة آرسطٌة تجرٌبٌة،  والفقهاء،اٌضاً المتصوفة 
رب لنزعتهم العلمٌة من مذهب أفالطون التأملً، وكان منطق آرسطو ألن آرسطو كان هو األق

سالحاً فً حل الخالفات فً الكثٌر من المواقف الجمالٌة. وكان لموقف الدٌن االسالمً من فن 
التصوٌر اثره الواضح فً تجسٌد الروح الحضارٌة االسالمٌة بشكل متكامل من خالل خلق عالم 

اسلوبٌة نوعٌة لها منطقها لخاص فً الفن بوصفه صٌغة من تشكٌلً رفٌع المستوى ذو سمات 
التعامل مع الحٌاة وبروح قدسٌة أعطت أفضل ثمارها فً ابتكار فن الرقش العربً االسالمً 
)األرابسك( والخط العربً وفن المنمنمات، فكان عبارة عن شكل خاص ٌمر خالل حٌاة زائلة 

 عالم النور الخالد المطلق واألبدي. وبنمو ال حدود له من الجمال الذي ٌسمو إلى 
وعلٌه فإن الجمالٌة اإلسالمٌة ظلت متمٌزًة من خالل إضافاتها الفكرٌة مع الفلسفة              

اإلغرٌقٌة ومتجهة اتجاها توفٌقٌاً دٌنٌاً حتى أنها فرقت بٌن ما ٌتعارض فً الدٌن مع الفلسفة 



وحاجتها إلى االنتشار والثبات أكثر فً مناطق غٌر وجاء هذا نتٌجة الدفاع عن العقٌدة اإلسالمٌة 
 عربٌة، مما أثر كثٌراً فً تطور الفن اإلسالمً. 

 
تعد الفـنون الحدٌثة ذات جذور ممـتدة من االف السنٌن ولكن ٌمكن ان نؤرخ الفن     

.ومن هنا جـاءت المدارس الفنٌة نتٌجة للمناقشات  المٌالدي 05الحدٌث من بداٌة القرن 
ختالفات فكل مدرسة لها اسلوبها ومنهجها وفكرها المختلف وكانت نتٌجة اٌضاً واال

 قعٌة الموضوعٌة .التحرٌر الفن من الو
 
 

هو حٌاة سابقة امضاها ه وفكرة الجمال عند الحقٌقًلجمال ( هو أبو علم ا ) افالطونٌعد       
 ان بٌن االلهة . ــاالنس

الفتنة  ٌحاول الفن تصوٌرة مبٌناً  الذيالجمال  فأما روحانًعالم  فًوالجمال لدٌة كان ٌتألأل  
 والقٌم المحٌطة بها .   المقتدرة المستعصٌة المنال

ال ٌوجد داخل ذهن االنـسان وهو لٌس من صـنع موهـبة   الجمالعلم ) هٌجل ( الى أن  واشار 
صورة منقوله عن  ذاتٌة ولكن له وجوداً موضـوعٌاً ورأى ) دٌدرو( أن الفن ٌنكمش حتى ٌصبح

 الطبٌعة .
وٌقول ) هٌجل ( ان الفن ٌكشـف الحقـٌقة للوعى فى اشكال محسوسة . وهو أول من             

 مانسٌة (و) عصر الر عصور ) عصر الرمزٌة ( ) عصر الكالسٌكٌة( 1قام بتقسـٌم الفن الى 
للفــنون وكتب رسالة  واخذ ) تشٌٌر ( على عاتقة وضع نظرٌة واقعــٌة مادٌة               

 فالسفتهبالمجتمع ( وٌقول ) الجمال هو الحٌاة ( واعـتبر ان لكل جٌل نوان ) الفن وعالقته بعـــ
 امالهم . فٌهوكتابة الذٌن ٌحلمون بمستقبل تحقق 

 
 ومنها:

 النظرة الموضوعٌة : - 0
اعرة به، انصار المذهب الموضوعً ٌرون الجمال قائماً بذاته وموجود خارج النفس الش

فالجمال ظاهرة موضوعٌة  لها وجودها الخارجً وكٌانها المستقل، مؤكدٌن تحرر مفهوم 
)  ٌرىالجمال من التأثر بالمزاج الشخصً ، فالشكل ٌبدو جمٌالً اذا توفرت فٌه صفات معٌنة. اذ

 ( ان الجمال وحده ما ٌدرك باإلحساس المباشر، فاأللوان واالصوات والملمس وغٌرها من كبرا
(على هذه  كموضوعات الحس هً وحدها ٌمكن ان تكون موضوعات جمالٌة وقد اطلق ) برا

 .الصفات اسم السطح 
 النظرة الذاتٌة :– 5

نشأ هذا المذهب كرد فعل على التطرف الشدٌد فً تصوٌر الجمال وتقوٌمه ، فقد عد 
ادراك  أصحاب هذا المذهب معنى الجمال لٌس صفة فً الشًء الجمٌل تقوم بمعزل عن

فقد عدوا الجمال ظاهرة نفسٌة وخبرة ذاتٌة ، فالجمال ٌوجد فً ذات المتلقً وبه. اذ ، المتلقً
ٌرى) وودورث (أن المتلقً ٌستمتع بالجمال إرضاًء لمخٌلته، والجمال فً نظره من ناحٌة 

الدوافع التمتع ، لعبة خٌال لها دوافع ال شعورٌة هً نفسها دوافع أحالم الٌقظة، وان ارضاء هذه 
  هو نفسه ارضاء دوافع احالم الٌقظة.

 والذاتٌة موضوعٌةال النظرة الثنائٌة : تجمع هذه النظرة بٌن -1
فالجمال حقٌقة موضوعٌة متناسقة توجد فً الطبٌعة وتوجد فً بٌئة معٌنة وتدرك فً 
ظروف نفسٌة خاصة تثٌر الشعور بالرضا واالرتٌاح، وانه عالقة بٌن الموضوع الخارجً 

ٌرى) ستولٌنتز ( أن الجمال هو اذ المتناسق والبٌئة المحٌطة والنفس المدركة )ذات المتلقً(.
وٌرى) ستولٌنتز( ان التجربة الجمالٌة تعزل المتلقً إدراك موضوع ما إدراكاً منزهاً عن الغرض  .

االخرى والموضوع معاً ، فإعجاب المتلقً بذات الموضوع ٌنفصل عن عالقاته المتبادلة باألشٌاء 



وٌجعله ٌشعر كأن الحٌاة قد توقفت فجأة ، وٌتوحد مع الموضوع الجمالً دون ان ٌتطلع لغرض اخر، 
او ٌهتم باألمور الماضٌة او المستقبلٌة فهو ٌخوض التجربة الجمالٌة مركزاً انتباهه على الموضوع 

 لة الجمالً فقط عن طرٌق االندماج بالموضوع واعطائه مزٌداً من الحٌوٌة والدال


