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الفمسفية لجماليات التصميم الداخمي عبر العصور االتجاىات  
The aesthetic philosophies of interior design   aesthetics   through the ages 

د/أماني أحمد مشيور ىنديا.  
.دمياط جامعة ،التطبيقية الفنون كميو ،واألثاث الداخمي التصميم قسم رئيساألستاذ المساعد و   

آية لطفي زكريا حبقم.م/   
، كمية الفنون التطبيقية، جامعة دمياط.بقسم التصميم الداخمي واألثاث درس مساعدم  

 الممخص
، وتعددت تفسيراتو بتعدد  حير الجماؿ عبر تاريخ البشرية المفكريف ، والفالسفة ، واألدباء ، والفنانيف ، وعمماء النفس

، ولقد وجد الجماؿ قبؿ تأسيس أي فرع مف  1المنطمقات الفمسفية والنقدية واإلبداعية والعممية واإلنسانية التي حاولت تفسيره
 الكـ زاؿ ما، فالحضارات القديمة أنتجت تراثًا جماليًا في أعماؿ التصميـ الداخمي  2فروع المعرفة يحمؿ اسـ " عمـ الجماؿ "

 الجمالية الفمسفات أنتجت كما ،بعد ذلؾ  تماماً  المعيشة ظروؼ تغير رغـ ، فييا الجماؿ أسباب بصحة يشيد   ياب اإلعجابي
 واآللية بالسرعة المتسـ  العصر طبيعة مع تتوافؽذات سمات خاصة  الداخمي التصميـ أعماؿ في جماليات أيضا الحديثة
ذلؾ دعت الحاجو ول ،  والدينية واالجتماعية  الثقافية وخمفيتيـ وتوجياتيـ وأفكارىـ احتياجاتيـ وتنوع المستيمكيف أعداد وازدياد
منذ القدـ وحتى عصرنا  اإلنسانية طريؽ عمى كعالمات التاريخ خمدىا التي األعماؿكؿ  في الجماؿ مقومات دراسةإلى 

أىـ القيـ الجمالية  تحديد ، و حديثاعف  قديما الجماؿ فمسفة اختمفت الحالي ، ولذلؾ تتمخص مشكمة البحث في تحديد كيؼ
وطريقة  لممباني الداخمية الفراغات جماليات عمى والفالسفة لممفكريف الجمالية الفمسفة انعكاس المميزة لكؿ عصر ، ومدى

 قيـ ىنالؾتشكيؿ عناصر التصميـ الداخمي مف أسقؼ وحوائط وأرضيات .....إلخ  ، ثـ الوصوؿ إلى معرفة ما إذا كاف 
 .شاىدىاي مف كؿ عمييا تفؽي األعماؿ كؿ في موجودة موحدة

ولذلؾ ييدؼ البحث إلى الوقوؼ عمى الفمسفة الجمالية والوعي الجمالي لدى الفالسفة والمفكريف قديما وحديثا، ومدى 
اغ الداخمي تصمح لكؿ زماف انعكاسو في خمؽ قيـ جمالية لمفراغات الداخمية، وتحديد ما إذا كاف ىناؾ قيـ عامة لجماؿ الفر 

 ومكاف.

 الكممات االفتتاحية7
فالسفة  –الجماليات المعاصرة  –الجماليات التراثية  –جماليات التصميـ الداخمي  –القيـ الجمالية –الفمسفة الجمالية 

 الجماؿ.
 

Abstract 

Beauty mystified through the history of human thinkers, philosophers, writers, artists, and 

psychologists. There are many interpretations of beauty by the multiplicity of philosophical, 

monetary, creative, scientific and humanitarian principles that have tried to explain it. Beauty 

was found before the establishment of any branch of knowledge bearing the name 

                                                           
 .21، ص  1002،مطابع الوطف ، الكويت ، مارس ،  التفضيل الجمالي " دراسة في سيكولوجية التذوق الفني "شاكر عبد الحميد :  1
،  2991، أعماؿ ندوة صناعة المعاني وتأويؿ النص ، منوبة ، تونس ،  الحس الجمالي عند العرب 7 كتاب الموشي نموذجا"حسناء تواتي :  2

 .112ص
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“Aesthetics “.The ancient civilizations have produced an aesthetic heritage In interior 

design works , the impressive quantity of which still attests to the reasons of their beauty 

although living conditions have changed completely thereafter. Modern aesthetic 

philosophies have also produced aesthetics in interior design with special features that 

correspond to the fast and automatic nature of the age, the increasing number of consumers 

and the diversity of their needs, ideas, attitudes, and cultural, social and religious background. 

And therefore the study of the elements of beauty in all the work that history has given as 

markers on the path of humanity from ancient times to the present is needed. Therefore, the 

problem of research is to determine how the philosophy of beauty differed from the old, and 

to identify the most important aesthetic values characteristic of each age. The extent of the 

reflection of the aesthetic philosophy of thinkers and philosophers on the aesthetics of the 

interior spaces of buildings and the way of shaping the elements of the interior design of the 

roofs and walls and floors, etc., needs to be identified and then to know whether there are 

specific values in all works agreed upon by everyone who watches. 

Hence, the research aims to identify the aesthetic philosophy and aesthetic awareness of 

philosophers and thinkers of old and recent, and the extent of its reflection in the creation of 

aesthetic values of internal spaces, and determine whether there are general values of the 

beauty of internal space suitable for all time and place. 

Key words: 
Aesthetic philosophy - aesthetic values - interior design aesthetic – heritage aesthetics - 

contemporary aesthetics -beauty philosophers. 

 

 

 -منيجية البحث7 
ويتركز في دراسة الفمسفة الجمالية قديما وحديثا ودراسة بعض الفراغات الداخمية التراثية المحمية  المنيج التاريخي-1

 والعالمية في العصور المختمفة.

مف خالؿ الوقوؼ عمى المعايير واألسس التي تتحكـ في تكويف الجماؿ وكذلؾ الحس  المنيج الوصفي التحميمي-2
 الجمالي لمفرد وكذلؾ الدراسة التحميمية لمقيـ الجمالية لمفراغات الداخمية.

 تمييد
ترجع أوائؿ المحاوالت لتعريؼ الجماؿ لإلغريؽ الذيف حاولوا وضع تعريؼ محدد لمجماؿ أو تعريؼ معناه وأصؿ الفنوف  

أف يضع أساسًا لعمـ الجماؿ ، حتي  -و ما تبعو مف فالسفة  - 3وكذلؾ تحديد الفرؽ بيف الجماؿ والفف  ، فحاوؿ سقراط
في القرف الثامف عشر   Leibnizـ قائـ بذاتو ،  فقاـ أحد تالمذة الفيمسوؼ بدأ فالسفة القرف الثامف عشر االىتماـ بو كعم

                                                           
.....  الفرس أو الذهب أو المرأة على تطلق صفة بأنه أجاب فلما ؟ الجمال ما:  قائال هٌباس سأل فقد"   الجمال علم" لـ أسس ٌضع أن حاول من اول  -: سقراط 3

 ضروبة ولٌس ماهٌته ، الجمال تقنٌة فى سقراط إلٌه ذهب فما ؟ الجمال ما أسأل وإنما ، جمٌلة تكون أن ٌمكن التى األشٌاء عن أسـألك ال انا سقراط قال ، إلخ

 2991،  12، ع 7 تحديدات عربية لمجمال، المصدر : أحمد كماؿ زكي  خٌر فهو"  النافع"  و ، أحٌانا"  المالئم"  بفكرة مرتبط عنده الجمال ظهر ، فقد الجزئٌة
 .19، ص
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ـَ الفيمسوؼ ألكسندر  4بمحاولة إدخاؿ "عمـ الجماؿ"  2311حوالى سنة  كعمـ محدد ، وظمت المحاوالت قائمة حتى قا
عاـ   Aestheticsاإلستطيقا وبقّية المعارؼ اإلنسانّية ، وأطمَؽ عميو لفظَة  6بالّتفريؽ بيف عمـ الجماؿ  5بومجارتف
2311. 

( تعني اإلدراؾ الحسي ، مف ىنا ُعرؼ اإلدراؾ الحسي في Aisthesisوحيث أف لفظة اإلستطيقا ذات أصؿ يوناني )
مجاؿ الجماليات " باإلحساس بالجماؿ" أو " الحس الجمالي" ، وليس كؿ إدراؾ حسي ىو بالضرورة إحساس بالجماؿ ، 

القدرة عمى التمييز بيف األشياء وفؽ تصور معيف ، وبالتالي ىو عمـ معياري يمثمو مجوعة القيـ فالحس الجمالي ىو 
 . 7والمعايير المتعمقة بكؿ ما ىو جميؿ

وحيث أف اإلنساف منذ بدء الخميقة حاوؿ ترجمة مشاعره وأحاسيسو عى ىيئة فنوف أنتجت حضارات تحمؿ سمات وقيـ  
المكاف والظروؼ البيئية والمناخية وطبيعة اإلنساف االجتماعية والثقافية كذلؾ معتقداتو جمالية مختمفة باختالؼ الزماف و 

وانعكاسيا عمى جماليات الفراغات الداخمية في صورة  8وعاداتو وتقاليده ، لذلؾ اختمفت فمسفة الجماؿ عمى مر العصور
لفنية ، ويمكف تمخص المراحؿ الزمنية لمدراسة قيما جمالية منيا ما ىو خالد إلى اآلف مف خالؿ الحضارات واالتجاىات ا

 مف خالؿ المخطط التالي:

 

 

                                                           
 على فنٌة أشكال من إعتبارها فى تدخله لما"  كاملة"  معرفة و المحض والفكر المحض الحس بٌن وسٌطة حساسة بمعرفة الفنون استعذاب ربط بها عنى قدف 4

،  2991، أعماؿ ندوة صناعة المعاني وتأويؿ النص ، منوبة ، تونس ،  الحس الجمالي عند العرب 7 كتاب الموشي نموذجا"حسناء تواتي :  . المضامٌن حساب
 112ص

5
وفنان  وفٌلسوف جمال عالم هو :( Alexander Gottlieb Baumgarten: باأللمانٌة( )7177 ماٌو 71 - 7175 ٌولٌو 71) بومجارتن جوتلٌب ألكسندر 

، درس فً ستانلس وكارلسروه فً  الجمٌل لتعرٌف اإلنسانٌة الدراسات به لٌصف" الجمال علم" مصطلح أدخل من وهو. وفولف لالٌبنتز تلمٌذ وهو ألمانً، وناقد

 — الفرنسٌة الوطنٌة المكتبة من المفتوحة البٌانات منصة:  من مستورد، المصدر :  7617 – 7671المدة من 

http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11990555c — 7174 أكتوبر 71: االطالع تارٌخ  

: ىو ذلؾ الفرع مف فروع الفمسفة الذي ييدؼ إلى دراسة التطورات اإلنسانية مف جية واإلحساس بيا مف جية ثانية ثـ إصدار األحكاـ Aesthetics الجمال علم 6
طي وراوية عبد المنعـ عباس المصدر : عمي عبد المع عمييا مف جية ثمة ، ومف ثـ يتحوؿ التعريؼ بالجماؿ إلى ثاللثة مراحؿ التصور ، اإلحساس ، الحكـ ،

 .233ص  1001، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، الحس الجمالي وتاريخ التذوق الفني عبر العصور:
 1986,Paperback November 1,  -, LGF Pxecis De PhilosophieArmand Cuvillier :    .569-p543 

 .233- 239ص  1001، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، الجمالي وتاريخ التذوق الفني عبر العصورالحس عمي عبد المعطي وراوية عبد المنعـ عباس : 7
في التاريخ األوروبي كماؿ الديف فالح الكيالني : : ىو حقبة زمنية مف عدة قروف تتفاوت في عددىا وتكوف أسس الحياة فييا متشابية أو متقاربو ، المرجع : العصر التاريخي 8

 .1، ص  1022 الوسيط

 الجمال من منظور تارٌخً

 العصر الحدٌث

تمٌز بتعدد الفالسفة والمدارس 
وحتى وقتنا  19القرن )واإلتجاهات الفنٌة 

 (هذا

 العصر األوسط

الحضارة اإلسالمٌة 
 م629-1850

عصر النهضة األوروبٌة     
حتى القرن  15القرن )

18) 

 قدٌما  

الحضارة المصرٌة  
القدٌمة     

 م.ق4000

الحضارة الٌونانٌة   
اإلغرٌقٌة  

 م.ق2000
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 -ة وانعكاسيا عمى القيم الجمالية لمتصميم الداخمي7 قديمالفمسفة الجمالية في العصور ال أواًل7

أثارًا، وسوؼ  مف خمفتو مافي متمثالً  جمالياَ  وعياً  أبرزت حضارات وغيرىا واليمف والعراؽ وسوريا كمصر الشرؽ بالد شيدت
 نتناوؿ بالدراسة الحضارة المصرية القديمة والحضارة اإلغريقية كمثاؿ لحضارات العالـ القديـ. 

 7م ق. 4000.الحضارة المصرية القديمة 1

إف الوعي الجمالي أو الفمسفة الجمالية بدأت عند الفالسفة اليونانييف الذيف حاولوا تعريؼ الجماؿ ووضع نظريات لو، إال 
 لفمسفتيا نتيجة المنطقة، بمداف مف غيرىا بيا عالية سبقت فنية ونيضة متميز، ماليج بوعي غيرىا عف تميزت مصرأف 

المصري القديـ استشعر الجماؿ وعبر عنو في أعمالو، فكانت جماليات  فاإلنساف الروح. وخمود البعث في الوجودية
الحضارة المصرية القديمة انعكاس الحتياجات اإلنساف وكذلؾ فكره وعقيدتو، فنتيجة لتأممو في الكوف والطبيعة مف حولو 

والخمود، فأنتجوا حضارة  البعث كرةالحياة، واعتقدوا بف نيائية بال آمف والفصوؿ والنيار الميؿ وتعاقب الشمس دوراف ةمتابعو 
 ظمت خالدة عمى مر العصور ميزتيا قيـ فنية رائدة.

       

( معبد حتشبسوت حيث إىتماميـ بإعالء قيمة التوافؽ واإلنسجاـ بيف البيئة وتصميـ المبنى مف 2فنجد في الصورة رقـ )
، وتبدو الفراغات بيف األعمدة وكأنيا إمتداد لمشقوؽ بيف الصخور ، الخارج ، فتبدو منحدرات المعبد كأنيا منحدرات الجبؿ 

ستخدموا قيمة التكرار في األعمدة ذات اإلرتفاع العالي في أدوار المعبد الثالث تأكيدا عمى قداسة المكاف وكذلؾ ضآلة  وا 
 .9العنصر اآلدمي

( لمبيو الداخمي بمعبد أبو سيمبؿ حيث يؤكد ضخامة األعمدة بما يعكس ضآلة العنصر اآلدمي وتعظيـ 1في الصورة رقـ )
 قيمة المعبود، والتكرار ىنا لألعمدة لمتأكيد عمى ذلؾ ، ىذا إلى جانب مرعاة النسب التي إستمدوىا مف جسـ اإلنساف. 

 

                                                           
 .22و20، ص 2990، طبعة ثانية ، دار المعارؼ ،  نظريات وقيم الجمال المعماريألفت يحي حمودة :  9

7 7 
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 7 ق.م( 2000) اليونان.الوعي الجمالي عند فالسفة 2

، حيث تعد الفمسفة اليونانية الخمفية األساسية التي قامت عمييا  السبؽ في مناقشة ماىية الجماؿ ومعاييره لميونانيفكاف 
نطمقت منيا الفمسفات العربية واإلسالمية والغربية التي ظيرت بعد ذلؾ ، وقد مثؿ اليونانيوف "الجماؿ" آليو وصنعوا ليا  10وا 
" مركز النظريات الجمالية عند  ما الجمال ؟تماثيؿ تمثؿ المثؿ األعمى غاية في القيمة والقداسة ، وقد كاف السؤاؿ " 
 اإلغريؽ ، ويمكف تمخيص الفمسفة الجمالية لميونانييف عمى النحو التالي: 

 االغريق
 اليونانيين 

 بدأ الوحدة المنسقة لمكؿ في تآلؼ وانسجاـ وكذلؾ النظاـ والترتيب والتماثؿ واإلتالؼ .ركزوا عمى م

ال يوجد جميؿ بطبعو بؿ يتوقؼ األمر عمى الظروؼ وعمى أىواء الناس وعمى مستوى الثقافة  السوفسطائيون
 واألخالؽ.

 االنسجاـ.الجماؿ يقـو عمى النظاـ والتماثؿ والسيمترية وعمى  الفيثاغورثيون
 الجماؿ ىو المتوازف أو المعتدؿ. 11ديمقريطس

 يتطابؽ الجماؿ مع الجودة أو االستعمالية.  12سقراط
 يرتبط الجماؿ بالخير ربطا تاما وكذلؾ بالنافع أو المفيد.

 كؿ جميؿ يجب أف يكوف جيدًا، وليس كؿ جيد جميؿ بشرط أف يكوف ليا فائدة أو قيمة 
 لدية جماؿ ذاتي دوف تدخؿ العقؿ المدرؾ. يؤمف بنسبية الجماؿ، وليس

نادى بأىمية "النفس" ، فعمـ الفنانيف أمثاؿ براسيوس المصور وفدياس النحات أىمية نقؿ اإليحاءات 
 المحسوسة لجماؿ النفس في أعماليـ.

 الجماؿ مثالي مطمؽ ال تغيره ظروؼ وال زماف وال مكاف.  13أفالطون
 الجماؿ المطمؽ متأصؿ في األشياء بشكؿ ضمني. 

 التكامؿ.  –االتحاد  –االنسجاـ  –التناغـ  –عناصر الجماؿ األولية تشمؿ التناسب 
 الجميؿ صورة عقمية مثؿ صورة الحؽ أو الخير.

                                                           
 .109، ص  2993، األردف ، مارس  11، المجمة الثقافية ع  من الكون إلى اإلنسان في الفمسفة اليونانية القديمةحاـز طالب مشتاؽ :  10
 ماقبل عصر فً المؤثرٌن الفالسفة أحد كان،   (م.ق 130 - م.ق 190) تراقٌا أبدٌرة، فً ولد ٌونانً فٌلسوف:  دٌمقراط أوديمقريطس  11

 ستانفورد جامعة ،الفلسفة موسوعةالمصدر :  .للكون الذرٌة النظرٌة صاغ الذي لٌوكٌبوس، للفٌلسوف تلمٌذا وكان سقراط

Stanford Encyclopedia of Philosophy First published Sun Aug 15, 2004; substantive revision Fri  ,Democritus, 
Dec 2, 2016, 

 مؤسسً أحد عتبر، وٌ الجمال لموضوع واتطرقفالسفة الٌونان الذٌن  لئأو، من  (م.ق 199 - م.ق 199) ٌونانً وحكٌم فٌلسوف:  سقراط 12

 الرواٌات أكثر من" أفالطون" حوارات تعتبر عنه ، تالمذته رواٌات خالل من مستقى عنه نعرفه ما لكو كتابات سقراط ٌترك لم ، الغربٌة الفلسفة
ا شمولٌة   ا وأسلوبه أفكاره تأثٌر ظل وقد والمنطق المعرفة لمجاالت وخالدة مهمة بإسهامات قام،  "سقراط" بشخصٌة وإلمام   ٌ  صارت حٌث قو
ا  سقراط -الموسوعة الحرة " وٌكٌبدٌا" المصدر:  .ذلك بعد جاءت التً الغربٌة الفلسفة أعمال من للكثٌر أساس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7#cite_ref-enc1911_2-0 

 للتعلٌم معهد أول هً التً أثٌنا ألكادٌمٌة مؤسس وٌعتبر الفلسفٌة، الحوارات من لعدد كاتب رٌاضٌاتً، كالسٌكً، ٌونانً فٌلسوف:  أفالطون 13

والعلوم ، ٌؤرخ له بظهور النظرٌة  الغربٌة للفلسفة األولى األسس أفالطون وضع. أرسطو وتلمٌذه سقراط معلمه الغربً، العالم فً العالً
الذٌن أقبلوا  لٌونانالمنظمة المتكاملة فً الجمال بالرغم أنه ال ٌمثل البداٌه الحقٌقٌة لفلسفة الجمال الٌونانٌة حٌث سبقه على اإلهتمام بالجمال قدامى ا

 على ربات الفنون ٌعبدونها.  المصدر : 
Encyclopaedia Britannica. 2002   Plato  - 
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 الشكؿ وليس المضموف ىو ما يجعؿ العمؿ الفني جميال.
، وقد 15، وتدؿ أعماؿ مثالي اليوناف عمى اإلتزاف والتماثؿ"  يقوؿ " يتحقؽ الجماؿ في النظاـ والحجـ  14أرسطو

فصؿ الجميؿ عف الجيد ، فالجيد يتطمب الفعؿ ، والجميؿ جماد ال فعؿ لو ، والجميؿ قبؿ الجيد ، 
 وكالىما قبؿ قيمة األشياء وضروراتيا . 

نسبية  –الوضوح  –التحديد  –التماثؿ  –التناسؽ  –العناصر العامة لمجماؿ لديو تتمثؿ في النظاـ 
 حجـو األشياء وأولويات أىميتيا. 

 وظيفة الفف ىي المتعة دوف االستعمالية كما صنؼ مجاالت اإلبداع الفني أوليا الشعر .
 الجماؿ ينبع مف حسف تنظيـ الخطوط واأللواف. 16بموتينوس
 ىناؾ عالقة بيف عظمة الفف وعظمة الروح. 17لونجينوس

قوة المالحظة واالعتماد عمى دراسة النظـ السياسية والتقاليد االجتماعية وطبيعة يؤكد عمى ضرورة  18ىوارس
 المناخ .

 

 
ؽ.ـ( فقد تـ تخطيطيا بحيث ترتبط مباني ومعابد  219-300لتخطيط مباني ومعابد ىضبة األكروبوؿ بأثينا )  (3الصورة رقم )

اليضبة لتشارؾ جميعا في إظيار القيمة الفنية لمعمؿ ككؿ ، وتـ دراسة كؿ معبد بالنسبة لممشاىد ، ليظير معبد البارثنوف بشكؿ 
عتمد عمى التماثؿ وكذلؾ تكرار األعمدة المحيطو منظوري بعد عبور المشاىد لبوابة بروبميو ، و  قد درست مقاسات ونسب المعبد وا 

 .19بالمعبد في ميابة وقدسية مما يعمؽ اإلستعداد النفسي لمزائر ويزيد شعوره بجالؿ الموقؼ
 

                                                           
 من وواحد األكبر، اإلسكندر ومعلم أفالطون تلمٌذ ٌونانً، فٌلسوف وهو أرسطاطالٌس أو أَِرْسُطوَطالٌِس أو(  م.ق 111 - م.ق 131) أَِرْسُطو 14

 والسٌاسة واللغوٌات والبالغة والمنطق والموسٌقى والمسرح والشعر والمٌتافٌزٌقٌا الفٌزٌاء منها عدة، مجاالت كتاباته تغطً المفكرٌن، عظماء
 أرسطو–المصدر : الموسوعة الحرة " وٌكٌبدٌا"  .الغربٌة الفلسفة مؤسسً أهم من واحد وهو. الحٌوان وعلم األحٌاء وعلم واألخالقٌات والحكومة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88 
 .11، ص 2933، طبعة رابعة ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،  القيم الجماليةراوية عبد المنعـ عباس :  15
محمد صدقي رٌة. المصدر : : فٌلسوف إغرٌقً من أتباع أفالطون ، هبط مصر وتعلم بمدرسة اإلسكند Plotinus 101-130 بلوتٌنوس 16

  .21، ص 2930، دار المعارؼ ، طبعة أولى ، مصر ،  الحس الجماليالجباخي : 
 21،ص الحس الجماليمحمد صدقي الجباخي :  : أديب وفيمسوؼ مف أتباع أفالطوف عاش في القرف الثالث عشر المصدر: لونجينوس 17
 .23،ص الحس الجماليمحمد صدقي الجباخي :  المصدر:ؽ.ـ( : مف مشاىير شعراء الروماف وأكمؿ دراستو في اليوناف ،  3-91)  ىوارس 18
 .29و23، ص 2990، طبعة ثانية ، دار المعارؼ ،  نظريات وقيم الجمال المعماريألفت يحي حمودة :  19

 معبد البارثنون
 مدخل البروبلٌه
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 -وانعكاسيا عمى القيم الجمالية لمتصميم الداخمي7 طوساأل  العصرالفمسفة الجمالية في  ثانيًا7

، فكانت الجماليات تنبع مف الالىوت وأعتبر الجماؿ شعاع الحؽ  الديف نحو شديدة نزعةب بالرغـ مف تميز العصر الوسيط
، إال إنو تعد الحضارة اإلسالمية والمسيحية مف أجمؿ ما أنتج التاريخ اإلنساني مف جماليات  20الذي يعكس وجود اهلل

 تشيد بعظمة االىتماـ بالجماؿ ونمو الحس الجمالي عند شعوبيا.

 م(7 1550-626حضارة اإلسالمية )الالوعي الجمالي عند فالسفة -1

فكر في بالد الشرؽ مرة أخرى بعد العصر القديـ، وكانت تعد الحضارة اإلسالمية ىي الحضارة التي أضاءت مشاعؿ ال
سببا في تحوؿ نظرة اإلنساف الجمالية لمكوف مف حولو، فحولت نظرة اإلنساف إلى الجماؿ األسمى واألكثر رقيا وخمودا مما 

في تيذيب النفوس، عرفو مف قبؿ، مف مجرد النظرة السطحية إلى االىتماـ بالجوىر واالندفاع وراء المطمؽ، مما يمعب دورا 
 والسمو بيا إلى عالـ الجماؿ الروحاني.

 

                                                           
 .21 ، صمرجع سابؽ  ، جية التذوق الفني "التفضيل الجمالي " دراسة في سيكولو شاكر عبد الحميد :  20

إستخدـ  حيث -7153الفناف كارؿ فريدريؾ  –بأثينا  تصور داخمي لمنطقة اإلستقباؿ بيضبة األكروبميس (4صورة )
 قيمة التكرار في تراص الزخارؼ في أفاريز السقؼ وكذلؾ في تكرار األعمدة المصطفة في المدخؿ.

إستخداـ الخامات الطبيعية مثؿ الرخاـ في تشكيؿ األعمدة ، ويتضح أيضا التحكـ التاـ في النسب فيي نسبا رياضية 
 تؤكد اإلحساس بالجماؿ.

اإلغريقية باإلنساف حيث كاف اإلنشاء تمبية ألفكارىـ ومعتقداتيـ الدينية ، ويتضح ىنا إرتباط جماليات الحضارة 
وقدإستوحوا النسب أيضا مف نسب جسـ اإلنساف أجمؿ مخموقات اهلل وأعظميا ، وكذلؾ دراساتيـ لتأثير ىذه النسب 

 والفرغات عمى نفسية اإلنساف لتحقيؽ العظمة والقدسية آلليتيـ.
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كان للجمالٌات لدٌهم قٌمة روحٌة ٌعبر عنها الشكل الظاهري الذي تتحقق فٌه النسب والوحدة  المسلمٌن
 واإلتزان والتماثل.

أو مستمد جماله من ،  ما هو إال انعكاسات للجمال اإللهًأو أي شًء جمٌل جمال العالم  الصوفٌة
 الجمال اإللهً.

 ٌقول هناك خمسة عناصر تشترك فً تكوٌن الجمٌل هً : 21أبو حٌان التوحٌدي
، الجانب الدٌنً ، و الجانب االجتماعً ، و-مصدر الفنون  -توافق مع الطبٌعة ال درجة

 ."  اإلحتٌاجلرغبة " ، ان ٌشبع ا(  ي) الفكر ًالعقلواألساس 
و تناسق وتناسب بٌن المنفعة والحسن وبٌن العقل عنده لٌس فوضى أو ارتجال بل ه الجمالف

 والعاطفة وبٌن الوظٌفة والشكل .
عتدال صورة اإلنسان الظاهرة ، وإٌحصل باعتدال صورته وأفعاله  الجمال الشكلً لإلنسان

تناسب األجزاء المقبول فً النفس ، وعتدال المزاج ، وإكمال األعضاء ، وتناسب األعضاء فً 
 .رقة البشرة ، ووالحمرة  متزاج البٌاض، وإ

 .هو جمال هللا عز وجل الجمال المطلق

نوعان: الجمال الظاهر وهو من شأن الحواس، والجمال الباطن وهو من شأن لدٌه الجمال  أبو حامـد الغزالً
 . البصٌرة التً من حرمها فقد حرم التلذذ بالجمال الحقٌقً

التصميـ الداخمي لدييـ ، فنجد نتيجة التأمؿ في الطبيعة المتنوعة ، إنعكست فكرة الجماؿ الروحاني عمى كؿ أعماؿ 
واستكشاؼ أسرارىا واالستمتاع بجماؿ الكوف ، كأحد أشكاؿ التقرب مف اهلل وتأمؿ جميؿ خمقو أنيـ إستحدثوا معالجات 

لقبة والحوش واإليواف معمارية كاف مف شأنيـ تأكيد صمتيـ بالخالؽ وكاف ليا دور في تحسيف وظائؼ الفراغ الداخمي كا
 وغيرىا.

 
يتوافؽ مع إحساس  القباب إستخداـلمسجد قبة الصخرة حيث أوؿ قبة في اإلسالـ ، فقد كاف  (6( ، )5الصورة رقم )

وطبيعة المسمـ الذي طالما تطمع إلى قبة السماء ، فالقبة لديو أقرب لتصور السماء المرفوعة بال أعمده ، كما برز مبدأ 
تصميـ المسجد حيث يحوي عددا مف األعمدة المتساوية والمشابية والمتماثمة في تناسؽ تاـ ، وىذه األعمدة الوحدة في 

تتكر لتتبدو وكأف ال نياية ليا إال في مكاف القبمة ، و يمثؿ التشكيؿ البنائي لممسجد إنعكاس لمنظاـ اإلجتماعي لمشعوب 
التي تكوف القبيمة ، ومف ثـ فالقبيمة وحدة تتكرر لتكوف عرب الجزيرة  اإلسالمية التى كانت قائمة عمى تكرار لوحدة الفرد

 . 22العربية

                                                           
: مفكر وفٌلسوف وفنان وناقد ، ولعله من أوائل العرب الذٌن إهتموا بوضع علم الجمال فً العربٌة ، وقد إشتهر بإتقانه  التوحٌدي حٌان أبو 21

، وكتابو "اإلمتاع والمؤانسو " قدـ فيو رسائؿ ميمة عف عمـ الجماؿ منذ -وىو أوؿ فف تشكيمي بصري مكاني يبدع فيو العرب  –العربي  لفن الخط
 على وٌركز للفن الفن فكرة ٌرفضعاـ ، ويعتبر ما كتبو خالصة فكر وأراء المفكريف واألدباء والفنانيف الذيف إىتموا بالفف والصناعة ، 2000

 المكونة العوامل تختلف حٌث ، والقبح الجمال نسبٌة على ركز كما ،"  الحسً"  وأحٌانا  "  العقلً"  االتجاه ٌسلك أحٌانا  ،  الوظٌفٌة المنفعة أهمٌة

جمالٌات التصمٌم الداخلً فً المصدر: أحمد عبد اللطٌف محمد عفٌفً:  . آلخر شخص من له المدركة األذواق تختلف كما ما شًء لجمال

 . 11، ص 1022، رسالة دكتوراة ، كلٌة الفنون التطبٌقٌة ، حلوان المعااصرةالفلسفة 
 .11، ص 2990، طبعة ثانية ، دار المعارؼ ،  نظريات وقيم الجمال المعماريألفت يحي حمودة :  22
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 (157وحتى القرن 15)من القرن  23. عصر النيضة األوربية2
تتميز الفمسفة الجمالية لعصر النيضة بأوروبا بإحياء التراث القديـ ، فقد شدت األثار الرومانية إنتباه الفنانيف والمفكريف 
ودفعتيـ لبعثيا مف جديد ، وقد حفؿ الفكر الجمالي منذ بداية عصر النيضة برصيد كبير مف وجيات النظر والنظريات 

 عمى عكس العصور القديمة التي تميزت بوجود قيـ عامة أوجدتيا الحياة والبيئة . التي إرتبطت بأسماء عمماء ونظرييف ، 
 

أنبعث " علم الجمال " مرة أخرى بإعتباره أحد األنظمة المعرفٌة المعٌارٌة التً هً علم األخالق  عصر النهضة

 .24والمنطق والجمالٌات والتً تدرس الخٌر والحق والجمال

 هً:المباديء األساسٌة للجمال 

مبدأ الوحدة : لقد إعتبروه أصل كل جمال ، وعرفوها بالعالقة التً تربط أجزاء المبنى بعضها -1 

 مع بعض ومع المبنى ككل.

 الموازنة: وهو العالقات المضبوطة بٌن أجزاء العمل من ناحٌة وعالقة األجزاء بالكل.  -2

 والرتابة .التوافق والوضوح والمنطقٌة والبهجة و اإلبتعاد عن الملل -3

 الجمال ٌنبع من عالقات رٌاضٌة ترتب العناصر وتنظٌمها . 25هٌبولٌت تان

 والفنون تنطوي على معان مثل الصفاء والبساطة والقوة والغنى وهً سمات مأخوذة عن اإلنسان.

أن ٌعبر  جمال الشكل ٌتحقق بالنظام والتناسب والوحدة والتوافق والصالبة ، وأكد أن الفراغ ٌجب 26شارل لٌفٌك

 عن قاطنٌه، وأن للفراغ قوة إٌحائٌة تعبر عن طبائع وسمات وسلوك النفس اإلنسانٌة.

 الفن ٌجب أن ٌعبر عن فكرة ما وتصوراتها.  27شانٌه

 الجمال هو رؤٌة شخصٌة ذاتٌة ، فال ٌوجد قانون آخر خالف الذوق الشخصً للحكم على الجمال. فٌجواري

إستعمال نسبة سائدة تحكم العمل وتعمل على إٌجاد الربط والتوافق العام لكل الجمال ٌنتج أساسا من  شمبراي

 المجموعة.

 قسم علم الجمال إلى:  28فشنر

 علم جمال قائم على دراسة الشكل ) تشكٌلً ( ٌنتج من األشكال واأللوان والعالقات فٌما بٌنها.-1

 علم جمال مرتبط باألحاسٌس اإلنسانٌة ) تعاطفً (. - 2 

عرف الجمٌل على أنه ذلك الذي ٌسر لدى رؤٌته ، وأنه ٌسر كونه موضوعا للتأمل سواء عن طرٌق  األكوٌنً توما

 .29الحواس ، أو داخل الذهن ذاته 

                                                           
حرٌته التً حرم منها قبل ، وفٌها إسترد اإلنسان  عدم ثبات على قٌم الماضً ، بل التصحٌح والتجدٌد للثقافة القدٌمةتعنً  النهضة 23

 عبد وراوٌة المعطً عبد علًذلك ، وشملت فنون وجمالٌات عصر النهضة إٌطالٌا وفرنسا وألمانٌا وهولندا و......الخ ، المصدر : 

 . 71-71ص 7113 ، مصر ، الجامعٌة المعرفة دار ،العصور عبر الفنً التذوق وتارٌخ الجمالً الحس: عباس المنعم

 21 ، صمرجع سابؽ  ، التفضيل الجمالي " دراسة في سيكولوجية التذوق الفني "شاكر عبد الحميد :  24
 .فرنسً ومؤرخ ناقدفٌلسوف و كان( 2391 مارس 1 - 2313 أبرٌل 12) Hippolyte Taine  تاٌن أدولف هٌبولٌت 25
 المٌتافٌزٌقا أعمال من العدٌد مؤلف فرنسً، فٌلسوف هو(  2900 ٌناٌر 1 - 2323 أغسطس 3) Charles Lévêque لٌفٌك تشارلز جان 26

 .الجمال وعلم
ناقد ومؤرخ و لو العديد مف الكتابات التي ترجمت لعدد كبير مف المغات ( : 2902مايو 1 -2329سبتمبر 9)  A.-Ed Chaignet شانٌه 27

 عمى مستوى العالـ.
 علم فً مبكرا رائدا كان. تجرٌبً نفس لماوع فٌزٌائًو ألمانً فٌلسوف(: 2333 نوفمبر 23 -2302 أبرٌل 29)  Gustav Fechner فشنر 28

 . العشرٌن القرن فً والفالسفة العلماء من العدٌد ألهم وقد النفسً، النفس علم ومؤسس التجرٌبً النفس
 الكنٌسة معلمً أحد ، المدرسٌة الفلسفة تقلٌد ضمن مؤثر وفٌلسوف ، إٌطالً كاثولٌكً وقدٌس قسٌس:   127 – 1225)0 )األكوٌنً توما 29

، المصدر:  أكوٌن فً إقامته محل إلى نسبته واألكوٌنً توما، باسم إلٌه ٌُشار ما عادة ، المحٌط والعالم المالئكً بالعالم وٌعرف والثالثٌن، الثالثة

 /https://ar.wikipedia.org/wikiتوما اإلكوٌنً  –الموسوعة الحرة " وٌكٌبدٌا " 
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الذي حدد الجماؿ في التوافؽ والمياقة والتوافؽ الموني والزخرفة ، فالجماؿ إما  لشارل جارنييو ( 8) رقم( ألوبرا باريس من الخارج ، و 7صورة رقم )

ينبع مف قانوف تضاد العناصر أو قانوف تكرار العناصر ، فيما أساس األعماؿ اإلبتكارية القوية سواء تـ تطبيقيـ عمى العمؿ ككؿ أو أدؽ 
 التفاصيؿ.

 -وحتى وقتنا ىذا(7 16)القرن حديث ال العصرالفمسفة الجمالية في  ثالثًا7

عمـ الجماؿ كما ىو معروؼ اليـو يمكف تتبعو عمى يد الفالسفة والفنانيف الميتميف بو بداية مف بومجارتف ، وكانت تظير 
في صورة كتيبات حوؿ كيفية تحقيؽ الجماؿ في أشكاؿ فنية عدة ، وفي مطمع العصر الحديث كاف االىتماـ فائقًا بالمدرسة 

ة العقمية ، حيث إحتراـ العقؿ ، والنظرة الموضوعية التي كانت تميؿ إلى مطابقة الجماؿ بالحؽ ، واالتجاىات الديكارتي
الجمالية والفنية السائدة عبر عنيا كؿ فيمسوؼ انطالقًا مف مذىبو ولذلؾ تميزت االتجاىات الجمالية والفنية بالنسبية والذاتية 

30 .  

 ووفق فمسفتو. فيمسوف انطالقًا من مذىبوعبر عنو كل الجماؿ  حديثال العصر

كتماؿ الشكؿ في ذاتو. الكالسيكيوف  إعتبروا الجماؿ ىو جوىر الواقع ، والتحقؽ الكامؿ لمشكؿ ، وا 

 إكتشفوا الجماؿ في التوافؽ أو اإلتفاؽ مع الطبيعة. الطبيعيوف

 . 31ىو الذي يدرؾ ىذا الموضوعنظروا لمجماؿ بإعتباره موجودا في الموضوع الجمالي والوعي  الواقعيوف

 وسوف نتناول تعريف الجمال من وجية نظر بعض فالسفة الجمال وىم كالتالي7
دموند بيرؾ.-2  ديكارت ولبينتز وبسكاؿ ومالبرانش وبومجارتف وا 
 .الرومانسي اإلتجاه فالسفة-1
 (.الروحانيوف)  الفرنسية المدرسة فالسفة-1
 (.والتحميميوف الحدسيوف)  اإلنجميزية المدرسة فالسفة-1

                                                           
،  1001 ، مصر ، الجامعٌة المعرفة دار ،العصور عبر الفنً التذوق وتارٌخ الجمالً الحس: عباس المنعم عبد وراوٌة المعطً عبد علً 30

  .31ص 
 .23-29 ، صمرجع سابؽ  ، التفضيل الجمالي " دراسة في سيكولوجية التذوق الفني "شاكر عبد الحميد :  31
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تذوؽ الجماؿ في ربط بيف العقؿ واالحساس  ، عقالني حيث  بالميتافيزيقيا العقالني الذاتي النسبي إتجاىواتسـ  32ديكارت
، وذاتي ألف الحكـ الجمالي الجماؿ لديو ليس مطمؽ بؿ نسبي يتوقؼ عمى نسبية المشاىديف  ، ونسبي ألف

 الشخصية أىمية في تقدير الجماؿ دراسةلأعطى يختمؼ مف شخص آلخر حيث 
ركز عمى إشتراؾ العقؿ والحس في تذوؽ الجماؿ، ويؤمف بمذة جمالية مرجعيا اإلنسجاـ والتوازف بيف إعضاء 

 الحواس ، وأفعاؿ الذىف.
بالحيوية  ربط الجماؿ بالروح والشعور، فالجماؿ لديو اإلنسجاـ األزلي بيف المنادات الروحية والشعور الباطني 33ليبنتز

، وىو مجاؿ  34المتدفقة ، والكوف لديو ليس آلة مجردة متحركة بؿ سمـ مف األحياء الشاعرة في إنسجاـ تاـ
حياة دائمة وتجدد أزلي ألف الذي ينتيي في الوجود يبتديء فيو ولكف بصورة أخرى .الجماؿ ينشأمف اإليقاع 

 واإلنسجاـ والتنوع والترتيب والتعدد والنسب.
ميؿ ىو ما يثير فينا اإلستحساف وركز عمى أىمية الشكؿ والمضموف معا لتحقيؽ المذة الجمالية.كما أكد الج بسكال

 عمى نسبية الجماؿ.
 أكد أيضا عمى نسبية الجماؿ بحسب المشاىديف. مالبرانش
الحسي اإلنساني ، وكاف أوؿ مف كرس لعمـ الجماؿ مبحثا خاصا ، فأعتبر عمـ الجماؿ مبحثا خاصا باإلدراؾ  نبومجارت

ولقد رأى أف يختص المنطؽ بدراسة القوى العميا ، في حيف يكوف اإلدراؾ الحسي مبحثا خاصا بالقوى الدنيا 
 ،وقد أعطى أولوية الجماؿ في الطبيعة ، فيي أسمى آيات اإلبداع ، والفف تقميد لمطبيعة .

أدموند 
  35بيرك

، واإلبداع في الفنوف  الرشاقةو  التنوعو  الرقةو  الضآلةوىو الذي يشعرنا بالسرور ويتصؼ بػ لديوالجميؿ 
 . 36التشكيمية نابع عف التنظيـ الجمالي لمخطوط واأللواف

وفالسفة الجمال 37الرومانسية-1  
 شبنياور ىيجؿ شيمنج شيمر كانت

 التحرر مف العقؿ الكماؿ اإلحساس العقؿ واإلحساس التناسب بين أجزاء الجسم

                                                           
 األطروحات من وكثٌر ،"الحدٌثة الفلسفة أبو"بـ ٌلقب فرنسً، وفٌزٌائً ورٌاضً، فٌلسوف، Descates 7  5061 – 1566  دٌكارت 32

-األولى الفلسفة فً تأمالت) كتاب خصوصا   الٌوم، حتى تدرس زالت ما والتً ألطروحاته، انعكاسات هً بعده، جاءت التً الغربٌة الفلسفٌة

فكان ٌرى  م، 23القرن فً العقالنٌة لمذهب الرئٌسٌة الشخصٌة هو الفلسفةودٌكارت كلٌات لمعظم القٌاسً النص ٌشكل زال ما الذي( م 2912

 العقل اندماج وكذلك الجمالٌة لذة لتحقٌق حاسة بكل الخاص االتزان أهمٌةو الحواس أهمٌة إلى فأشار،  حسٌة عقلٌة لذة على تنطوي الفنون جمٌع

 — الفرنسٌة الوطنٌة المكتبة من المفتوحة البٌانات منصة، المصدر :  بالجمال للشعور الحواس مع

http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11899775j — 1029 أكتوبر 20: االطالع تارٌخ. 
 ،الجنسٌة ألمانً ومحام ومكتبً ودبلوماسً رٌاضٌات وعالم طبٌعة وعالم فٌلسوف هو : (2329 - 2919 ) الٌبنتز فٌلهٌلم وتفرٌدغ ليبنتز 33

 ٌوجد أن ٌمكن ال بحٌث هلل خلق أكمل هو الكون هذا بأن كاستنتاجه" تفاؤله" الٌبنتز عن ُعرف فقد ، الفلسفة تارٌخ فً هاما   موقعا   الٌبنتز ٌشغل
 عمله. المٌالدي عشر السابع القرن خالل العقالنٌة الفلسفة أعمدة أحد سبٌنوزا، وباروخ دٌكارت رٌنٌه إلى باإلضافة كان، أنه كما. منه أكمل

 المصدر :  التحلٌلٌة، والفلسفة الحدٌث للمنطق الطرٌق مهد الفلسفً

Deutschen National Bibliothek- Katalog Der Deutschen National Bibliothek- Leibniz, Gottfried Wilhelm 
 .12، ص 2932، دار المعرفة الجامعية ، مصر،  فمسفة الجمال واإلبداع الفنيمحمد عمي أبو رياف وعمي عبد المعطي :  34
 اإلحساس مصدره ألن واحد الجمالً والشعور الفنً التذوق أن ٌرى وهو ، الحسٌة التجرٌبٌة دعاة أحد وهو : 2393 – 2319  بٌرك أدموند 35

 الجمٌل والثانً ، الجلٌل الرائع وهو االرتٌاح األول:  نوعٌن إلى بٌرك عند الموضوعات وتنقسم ، الذوق مسائل حول بٌنها فٌما تتفق الناس لذلك
 .بالسرور ٌشعرنا الذي

 .21، ص، مرجع سابؽ الحس الجماليمحمد صدقي الجباخي :  36
 تؤهل التً التلقائٌة الحٌوٌة القوة تلك هً العبقرٌة و،  الموهبة عنصر وإهمال الفنً اإلبداع عبقرٌة إلى العودة هً مبادئهم أهم:  الرومانسٌة 37

 فٌحل الجمالٌة األنماط ترتٌب ٌتغٌر فبالعبقرٌة  ، المتسامٌة للحٌاة وتدعو ، والسٌاسً العسكري للنصر وتدفع األمم سلوك فتوجه ، الفنً لإلبداع
 المنعم عبد وراوٌة المعطً عبد علً، المصدر :  الفنً اإلبداع مركز هً الشخصٌة والتجربة الذاتٌة المغامرة وتصبح ، الجمال محل السمو

 .  221مرجع سابق ص ،العصور عبر الفنً التذوق وتارٌخ الجمالً الحس: عباس
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فالجميؿ يظير في حدود إدراكنا العقمي أما الجميؿ يجاوز إدراكنا  بينيما وميز(  الجميؿ)  والرائع"  الجميؿ"  حمؿ:  38كانت
 التي والحس لمشعور النفسية األشكاؿ وتفسير بحث في مؤلفو " نقد العقؿ الخالص" بمعنى يقاستطإ لفظ العقؿ ، واستخدـ

 عففي الجماؿ  أفكاره تبمورت، وقد  39بعمـ حاالت اإلدراؾ الحسي ، وقد عرؼ الجماؿوالمكاف الزماف مقولتي بيما يعني
 ضروري و كمي ذوؽأو  الشعور يمثؿ ذاتي ذوؽإما  كانت قبؿ الذوؽ، وقد كاف  األنساف جسـ أجزاء بيف التناسب طبيعة

 لكف الفضؿ يرجع إلى كانت في اكتشاؼ الذوؽ أو الحكـ الشعوري .
 .عقالني ىو وما حسي ىو ما بيف التوافؽ حالة ىو لديو الجمالي المعيار: 40شيمر
:تأثر بالمدرسة الكانطية ، ولكنو اختمؼ معيا في أف الجماؿ أحد صور الحؽ والخير والجماؿ ،  وىو يرى أف  41شمنج

 الفف ينبوع الفمسفة. 
" ، ويؤكد عمى  المتحد التاـ الكامؿ"  ىو الجميؿ، ف الحسية الوسائؿ عبر المتجسدة"  المثالية" :الجماؿ لديو 42ىيجؿ 

 إليو تفتقر ما تعويض بمياـ يقـو الذي الحقؿ ىولديو  الففف  الطبيعة عمى الفف يقدـ، وىو  والشكؿ المحتوى بيف الترابط
 43.جماؿ مف الطبيعة
 ما جميمة الوجود في األشياء كؿ يعتبر،  الذاتية الرغبة قيود مف اإلنساني لمفكر التاـ التحرر ىو الجماؿ: يرى 44شبنياور

 ة قبيحة.مشوى منو فتنطمؽ الذات إطار في تحتبس لـ
 
 ) الروحانيون(  الفرنسية المدرسة فالسفة -2

 ووحدة المناسب كالحجـ المادية بالمعايير إقرارىـ مف بالرغـ ، المادي الوجود في حصرىا يصعب روحية ظاىرة"الجماؿ" 
 أف العناصر ليذه يمكف ال أنو يعتقدوف كانوا أنيـ إال ، وغيرىا... واإلنسيابية والمرونة الموف تأثير وقوة والتكامؿ البناء

 مادية وغير سامية عميا قوة تحت كانت إذا إال جميؿ ماىو إلنتاج تتجانس
 ديدرو ، فولتير ، بيرو ، بوفيو

                                                           
 ، بعدهم أتى لمن الطرٌق مهدوا وممن"  الجمال علم"  ومؤسسً رواد أعظم من:   Kmmanual Kant 7175-7115 كانت 38

 و ،"  واإلرادة العقل ثنائٌة"  وفولف لٌبنتز من كل بأفكار كانت تأثرعبر عن نظرٌته فً علم الجمال فً كتاب "نقد الحكم" ، 

أحمد عبد اللطٌف ، المصدر :  واأللم باللذة تشعر التً الوجدان ملكة هً ثالثة بشرٌة قوة أو ملكة دووج فً إعتقد الذي مندلسون

 .44، مرجع سابق ص جمالٌات التصمٌم الداخلً فً الفلسفة المعااصرةمحمد عفٌفً: 

 . 19ص مرجع سابؽ ، " نعيماف عثماف  معجـ ثقافي ومجتمعي " الكممات المفاتيح "" ريموند وليمز :  39
 20 فً ولد ألمانً ومؤرخ وفٌلسوف كالسٌكً ومسرحً شاعر هو ( : شٌللر فون فرٌدرٌش كرٌستوف ٌوهان) 2301 – 2319 شٌلر 40

 الحركة مؤسسً وغوته هو ٌعتبر. عاما   11 عمره وكان فاٌمار مدٌنة فً 2301 ماٌو 9 فً وتوفً ألمانٌا فً مارباخ فً 2319 نوفمبر

منصة البٌانات المفتوحة من المكتبة ، المصدر :  األلمانً األدبً التارٌخ فً الرئٌسٌة الشخصٌات من وٌعتبر األلمانً، األدب فً الكالسٌكٌة
  الوطنٌة الفرنسٌة

data.bn.fr- Friedrich von Schiller (1759-1805) 
 اهتماماته أحد هً الطبٌعة فلسفة جعل. اٌٌنا جامعة فً فلسفة للـ استاذا أصبح 2393 عام فً)فرٌدرٌك شلنج ( :  2311 - 2331  شمنج 41

 .!ٌقول ما حسب فلسفٌة منظمة لتكوٌن تكفً ال الطبٌعٌة الفلسفة الن. الروح لفلسفة ذلك بعد لٌنتقل
 القرن أوائل فً األلمانٌة المثالٌة الفلسفة مؤسسً أهم ، ستوتجارت 2333/  3/  13 فً ولد المانً فٌلسوف:  جىرج ويلهالم فردريك هيجل 42

، دار مجدالوي للنشر والتوزٌع ، عمان ، األردن ،  دراسات فً الفن والجمال، المصدر : زهٌر صاحب ، نجم عبد حٌدر ، بالسم محمد ،  29

 .211، ص 1009
 .13ص 2939، نوفمبر  3"صفا فؤاد وسبحاف الحسيف " ،المجمة التونوسية لمدراسات الفمسفية ، ع ىيجل واإلغريقمارتف ىايدجر :  43
،  جٌدا   شٌئا   االنتحار فً وٌرى العدم ٌبجل،   مطلق شر الحٌاة فً ٌرى تشاؤمٌة فلسفته ، المانً فٌلسوف:  2390 – 2333آرثر شىبنهاور  44

 .11، ص  1003، دار المجدالوي للنشر والتوزٌع طبعة أولى ، عمان ، األردن ،  المعنى الجمالًالمصدر : عقٌل مهدي ٌوسف : 



 العدد العاشر                                                                             العمارة والفنوف          مجمة

66 
 

 السيكولوجي()االتجاه  فالسفة المدرسة اإلنجميزية-3
 تحلٌلٌون حدسٌون

ظاهرة موضوعٌة ٌتم إدراكها بالبداهةٌعتبرون الجمال  ٌعتبرون الجمال ظاهرة أعقد بكثٌر مما ٌمكن أن  

تعالج بالحدس أو البداهة ، بل ٌتطلب إدراكها 

 الكامل التحلٌل العلمً

هربرت  شاتسفري

 رٌد

سندأ رسكن هجسن  براك هوغارث 

النظام 

 الدقٌق

اإلستقاللٌة 

 واإلنعزال

جمال 

 الطبٌعة

خلق 

 هللا

الجانب 

 البصري

إنتماء 

الجزء إلى 

 الكل

صغر 

 الحجم

 
 7 الجماؿ ىو النظاـ الدقيؽ المحدد لألشياء عمى غرار الكوف الذي يسير بنظاـ محدد كمصدر لإللياـ.  شاتسفري 
 الجماؿ موجود حولنا ، وىو االستقاللية واالنعزاؿ عما تريده ليا العقوؿ البشرية ، وأف إدراؾ الجماؿ يتـ  45ىربرت ريد

 .46خالؿ األشكاؿ التي تمتع المتمقي ليا الذي يدركيا مف خالؿ حواسو وعقمو معامف 
 7أما الجماؿ النسبي فيو التشابو مع األصؿ.“الجماؿ المطمؽ ىو جماؿ األصؿ " الطبيعة  ىجسن ، 
 ي لإلنساف.:الجماؿ التقميدي ىو مف خمؽ اهلل ، أما الجماؿ الحيوي النسبي الدنيوي فيو يعكس اإلنجاز الوظيف 47رسكن 
 لممتعة األساسي المصدر ىو بصرياً  األشياء تأمؿ7  أدسون . 
 الضخامةو  التعقيدو  البساطةو  طراداإلو   التنوعو  التناسبىي  الجماؿ في لنظريتو الرئيسية الخطوط7  48وليم ىوجارث 
جسد الفف  فقدالميؿ إلى الطبيعة والشغؼ بتصويرىا و تجنب األلواف الصارخة أو البراقة و الميؿ إلى العمؿ بمقياس مغاير و 

قصص أخالقية وكذلؾ قاـ برسـ وجو الفف إلى ما يخدـ قيمة األخالؽ والديف و الواقعي االنجميزي األرستقراطي 
 دأكو  العاـ، الكياف إطار في وتوافقيا المختمفة األجزاء تناسؽ طريؽ عف الكؿ إلى الجزء فالجماؿ في إنتماءوالشخصيات . 

  لمخطوط. التشكيمية القيمة عمى التعميؽ عند وخاصة الدقة، البساطة، التمايز، التماثؿ، االنتظاـ، أىمية، عمى
 دقة، و  المناسب الموني التدرجو  ، الصقؿ، و  النعومة، و  الحجـ صغر:  ىي التشكيمي الجماؿ في معاييره7 49جورج براك
 .المونية التدرجات وىدوء اعتداؿ مع والنصاعة،  النقاء، و  ورقتيا الخطوط

                                                           
 الفن فلسفة هناك, الفن معنً إلً فباإلضافة, ومتنوعة كثٌرة مؤلفاته قائمة كانت ولهذا،  أدبً وناقد وروائً شاعر : ىربرت ريد 45

 له أن كما(. 2991')الحدٌث النحت' وأخٌرا(, 2913')والمجتمع الفن'و(, 2911')والصناعة الفن'و(, 2911')الٌوم الفن'و(, 2911')الحدٌث

 وتعدد إنتاجه ووفرة فكره خصوبة علً تدل وجمٌعها, وكاندٌنسكً, وجوجان, كلً عن كتبه مثل, المصورٌن بعض عن ونقدٌة تارٌخٌة دراسات
 فلسفة فً آلرائهم كان الذٌن المعاصرٌن المفكرٌن مةقائ رأس علً ٌضعونه المعاصر اإلنجلٌزي الفكر مؤرخً بعض جعل مما, نشاطه مظاهر

، األهرام ،  " رٌد هربرت االنجلٌزي للمفكر الفن معنً كتاب"المصدر : مقاؿ بعنواف  .كله العالمً الفكر فً هامة أصداء الجمال وعلم الفن

 19192 العدد 213 السنة 1021 وفمبرن
 .11،المرجع السابق ص  المعنى الجمالًعقٌل مهدي ٌوسف :  46
 فً طوٌلة خبرة صاحب إنگلٌزي اجتماعً ومصلح فنً وناقد كاتب هو :(2900 ٌناٌر 10 -2329 فبراٌر 3) John Ruskin َرسِكن جون 47

 المصدر: .كتوريڤال العصر فً الفنً الحس دعائم وتوطٌد القوطً، الفن ونشر إظهار

http://www.marefa.org/ 
 مع  للمعرفة الوحٌد المصدر هو اإلحساس أن مبدئة كان الذي للفن التجرٌبً االتجاه تزعم:  Hoggarth 2391 – 2993  ولٌم هوجارث 48

 فً االنجلٌز العالم فً فنان ٌسبق فلم - المائٌة باأللوان ولع فقد ، االنجلٌزٌة المدرسة أتباع من وغٌرهم وادموندبٌرك ، وهتشبس ، هٌومولوك
 . - استخدامها

  العشرٌن القرن فً الفن رموز ومن التكعٌبٌة المدرسة مؤسسً من ٌعتبر 2991 -2331 فرنسً رسام( Georges Braque) براؾ :جورج  49
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 األولى لموىمة برؤيتو لمشكؿ بصري كخداع المرأة وجو مف مستوحاة لغرفة 2911 عاـ دالي سمفادور تصميـ( 9) رقـ الصورة توضح
 فرانؾ لممصمـ الداخؿ مف روبي لمنزؿ( 22، ) ( 20) رقـ الصورة،  لممرأة كشفاة والكنبو المرأة شعر شكؿ عمى الستارة  إستخدـ حيث
 فقد ،  بو المحيطة البيئة مف يتجزأ ال  جزء المنشأ وجعؿ المحيطة البيئة تدمير عدـ إلى تيدؼ التي العضوية المدرسة رائد  رايت لويد

  .منيا جزء  وأنو حولو مف الطبيعة جماؿ المستخدـ فيستشعر الطبيعة اإلضاءة بدخوؿ تسمح التي الزجاجية النوافذ إستخدـ

، والتي إنعكست عمى جماليات الفراغات  10و 29ويتضح ىنا التنوع واإلختالؼ بيف اإلتجاىات التصميمية التى سادت في القرنيف 
 الداخمية ، فكاف ليذا التنوع الفضؿ في إثراء الفكر والتاريخ الجمالي المعاصر.

 

 -النتائج7

 فكر واتجاىات  بنظريات واتجاىاتيا نظرياتيا ارتبطت فقد ثـ ومف،  البدء منذ اإلنساف فمسفة ىي الجماؿ فمسفة فإ 
، وكاف إنعكاسيا في القيـ الجمالية  والبيئة الحياة أوجدتيا عامة قيـ بوجودقديما  الجمالية الفمسفة    تميزت، وقد  اإلنساف

يدولوج يا المجتمع في كافة تفاصيؿ الفراغات بداية مف لفراغات التصميـ الداخمي حيث التوافؽ مع البيئة ومراعاة فكر وا 
 الشكؿ الخارجي لممبنى وحتى أدؽ التفاصيؿ في الزخارؼ الداخمية ، فتركت قيـ جمالية خالدة حتى العصر الحالي .

  في العصور الوسطى التي غمب عمييا القداسة والطابع الديني فإنعكست في تصميـ الفراغات  الجمالية الفمسفةأما
ة أيضا لتنتج معالجات تقرب اإلنساف مف خالقو ، وتكسب الفراغ جماليات تتسامى باإلنساف مف المادي إلمى الداخمي

 المعنوي .

 العممي البحث  مجاؿ واتسع العمـو تقدمت اف بعد خاصة الجماؿ مفيـو إلى النظرة تغيرت فقد الحديثة العصور في أما 
تسمت بالذاتية فقد عبر فييا كؿ فيمسوؼ عف مذىبو ووجية    الجمالية، وتعددت التوجيات   والتجريبي الفمسفية الحديثة وا 

نظره الخالصة ، فنجد جماليات عضوية وأخرى وظيفية والعديد مف المدارس والنظريات التى تعبر عف جماؿ الفراغات 
 الداخمية وفؽ منظورىا.

  يمكف أف   جماليو قيـت الفراغات الداخمية ، توجد إنطبعت عمى جماليا  عصر لكؿ   الجمالية الفمسفةوبالرغـ مف أف
الوحدة واإلتزاف واإليقاع والتوكيد والتي يطمؽ عمييا مباديء  و والتناسب النسبةو  المقياسيطمؽ عميو قيـ جماليو خالده ىي 

 وأساسيات التصميـ. 

6 71 77 
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  ولذلؾ فقد إختمفت القيـ الجمالية بإختالؼ الزمف ، ومف بمد آلخر ، ومف مجتمع آلخر ، ومف ىنا فإف الجماؿ يتسـ
بنسبيتو وفؽ لذوؽ المستيمؾ ووففؽ لإلتجاه التابع لو وبإختالؼ خصائص المجتمع وظروؼ العصر والبعد الثقافي والبيئي 

 يـو وفؽ التغيرات المعاصرة. ، فما ىو جميال اآلف لف يصبح كذلؾ بعد شير أو 

 -المراجع7 
 -الكتب العربية7

  .2990، طبعة ثانية ، دار المعارؼ ،  نظريات وقيم الجمال المعماريألفت يحي حمودة :  .2
، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع ، عماف ،  ، دراسات في الفن والجمالزىير صاحب ، نجـ عبد حيدر ، بالسـ محمد  .1

  1009األردف ، 
، مطابع الوطف ، الكويت ، مارس ،  التفضيل الجمالي " دراسة في سيكولوجية التذوق الفني "شاكر عبد الحميد :  .1

1002. 
  .1003، دار المجدالوي لمنشر والتوزيع طبعة أولى ، عماف ، األردف ،  المعنى الجماليعقيؿ ميدي يوسؼ :  .1
، دار المعرفة الي وتاريخ التذوق الفني عبر العصورالحس الجمعمي عبد المعطي ، وراوية عبد المنعـ عباس : .1

 .1001الجامعية ، مصر ، 
  1022 ، مكتب المصطفى لمدراسات والنشر ،  في التاريخ األوروبي الوسيطكماؿ الديف فالح الكيالني :  .9

  . 2930، ، دار المعارؼ ، طبعة أولى ، مصر ،  الحس الجماليمحمد صدقي الجباخي :  .3
 .  2932، دار المعرفة الجامعية ،مصر،  فمسفة الجمال واإلبداع الفنيمحمد عمي أبو رياف وعمي عبد المعطي :  .3

 -الكتب المترجمة:
المجمس األعمى لمثقافة ، الدار  " نعيماف عثماف " ، " الكممات المفاتيح " معجم ثقافي ومجتمعيريموند وليمز :  .2

 .   ISBN 9953-68-194-5 ،  1001البيضاء ، المغرب ، 
1986,Paperback November 1,  -, LGF Pxecis De PhilosophieArmand Cuvillier :    -p543

569 
 -مقاالت7

 19192العدد  213السنة  1021، األىراـ ، نوفمبر  "كتاب معني الفن لممفكر االنجميزي ىربرت ريد "بعنواف  .2
 -الرسائؿ:

، رسالة دكتوراة ، كمية الفنوف  جماليات التصميم الداخمي في الفمسفة المعااصرةأحمد عبد المطيؼ محمد عفيفي:  .2
 . 1022التطبيقية ، قسـ التصميـ الداخمي واألثاث ، جامعة حمواف 

 -األبحاث:
  .2991،  12، عدد تحديدات عربية لمجمالأحمد كماؿ زكي :  .2
،  ، األردف 11، المجمة الثقافية عدد  نية القديمةمن الكون إلى اإلنسان في الفمسفة اليوناحاـز طالب مشتاؽ :  .1

2993 . 
، أعماؿ ندوة صناعة المعاني وتأويؿ النص ،  الحس الجمالي عند العرب 7 كتاب الموشي نموذجا"حسناء تواتي :  .1

 . 2991منوبة ، تونس ، 
، نوفمبر  3"صفا فؤاد وسبحاف الحسيف " ،المجمة التونوسية لمدراسات الفمسفية ، عدد ىيجل واإلغريقمارتف ىايدجر :  .1

2939. 
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 -مواقع اإلنترنت7

 منصة البيانات المفتوحة مف المكتبة الوطنية الفرنسية  .2
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11990555c 
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11899775j 

 موسوعة الفمسفة، جامعة ستانفورد .1
Stanford Encyclopedia of Philosophy , Democritus, First published Sun Aug 15, 2004; 
substantive revision Fri Dec 2, 2016, 

 سقراط -الموسوعة الحرة " ويكيبديا"  .1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7#cite_ref-
enc1911_2-0 

 أرسطو–الموسوعة الحرة " ويكيبديا"  .1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88 

 توما اإلكويني  –الموسوعة الحرة " ويكيبديا "  .1
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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3. Encyclopaedia Britannica. 2002  - Plato  
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