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 فالسفة المسلمين 
هفامهة لهاا لسفنااس لسفكاا فلوسف ااة  للوكان لفالسفاالالسالفاسفلهالااني فلجاالسف هان 

جنصاح لفاة هفلنةاا لهمه اي لجاالل…ه لجسفالالسف ونن لوسفاوفلوسفالاسلوسفهنةلسفشا فلو
ه ااان لسفالااا لوسف هااان  لو اكاااةو لس لسفالااا ل ملاااه لحتح يماااقلنح  اااالجاااالسفمي ااا فلومناااو فل

لسفف وكلف وصو لححنالسفحشالسفىلسفالل  الوسففينة ل.
370428

 وميز ابن سينا بين نوعين من الجمال :
ذفكلسفينففلسيلس لسف هان لاللسف هن لسففنهالسفهت قل)سف هن لسالفها(ليولسنيكنسلف -1

 نحياا لساللهاا لسف ااقل)سف ااقلسفاافلهاا لسفااهنعلسىلفااح ننقلومياانفى(لجاانىليااولسف هاان ل
 سففنهالسفهت ق لو ةاكله لخس لهالني فلهثنف الاو  الهامحتالحنفنوالوسفل نع.ل

 سف هن لسفةن ويليولسالةنىله لسف هن لسالفها.ل -2

لوك هنلكن لسفيه لسفالنالهتنحننلف نوسن  لسفين  الكن لس ه لوسكثالسحةسعن.ل
جنالحااةسعلعنااةلسحاا لفاا ننلجااالسفالاا لحصااوا لعنهااالوسفشاايالع ااىلو ااقلسفخصااو ل
 ا ياقلسفااىلسفتح ياالسالنفاانن الحنفةا ااالسالوفاىلومصاان لحنفههنافاالسفهحكااا ل لس لسففااح ل

ذسذلحنفه نكاان لوسالخاسفااميهنفهنلهنااذلسفهوفااةلف شاايالاااو لسفناانسلجااالشاا ان ل لس ااةينلسالفماا
سفصااحنلوحهاانل الاانااو لسف  وسناانال .ل لجاانيمفلسحاا لفاا ننلحنفشاايالجكاان لننحياانلهاا لسفخ اان ل
واناهاانلع  ااقل لجينااقل مصاافلحااييفلسفهنوهاانالسفالن ااالسفااىل صاااينللجااال)سفااوي لوسال ناانعل

                                                           
له نوال* لويالاا ا لساشما لجا لوفة لف نن لح لسف ف لح  لسى لسحولع السف ف  لح لعحة ليو ل  سح لف نن

للفحخناى لل370عنف ل/ لسفي وفلل980يا لحم ص   لوسشمغ  لسفنالفا لوسفينفف لوسفتح   لسفهشهوا لسف ك ف ف
لوسالتسعل لوسفناسع  لسفح   لجا لوامق لك  ل نالق لوكن  لوسفهنةفا لسفت  لمي ف لع ى لوساح  لوسالفه ا سفتح ي ا

نلوسفمه   لوسفال  لوسفمنن  لوعه لسفم نا ل)ميةةالكم لسح لف ننلومنوعالهوسل يهنل مىلاح لسنه
مي ةلع لسفهام  لكمن لوسيفلهنلوص لسف ننلكمن لسفشالنعلوكمن لسفن ن لوسالاشنةسالوسفمنح هنالوسفنننو ل

هلل428جالسفت لوكمن لسف كهالسفهشاا الوكمن لسفف نفالوغ اينلوجناقلسف  ن لجالشهالاهلن لفنال
ل.وةج لجاليهةس 

لل
 



ةسعلوسفمفااانوي(لجهاااول  ااانو لس ل  يااا لهااا لمالفااا االسكثاااالشاااهواللوسفااام ينحنلفيوسهااا لسالحااا
ج ناااو ل لس لسفاااوي ل نةاااالج اااقل لسهااانلحااانفم ن قلوسفك  اااالكصااان  لع ااافلسفهوفااا نىل وسهااانل

لحنفم احالوح ف لسفهفميه لأهال .ل
 اتجه ابن سينا لفهم الموسيقى في اتجاهيين:

 .سفصالنالسف هنف الفإلةاسكلسفصوجال 

 .لنشي لسفهوف نى
 فالجمال عند ابن سينا يتجسد :

 سف هن لسفين السفخ السفخنف .لأنوسعسفهىل 

 سف هن لسف ن نالميه لجالفهولسفخصن لوسففهنالسفاو  ال. 

 سف هن لهامحتلحنفاللنا لسالخسا الوسفخ ا. 
 

 الرتبية اجلمالية عند ابن سينا:
س لا هااااالسفماح ااااالسف هنف ااااالعنااااةلسحاااا لفاااا ننلممهثاااا لجااااالةاااااالسفمصااااو ا لواوعااااال
سفهس ةا لوم ن قلسال ننعلسفهوف نالسفحة علسفذيل لالالع ىلسالف و لحصاوا لعنهاال

ةسالله لسفال لوسف هن  لال لسح لف ننلعةلك له لسفمصو اوسفشياوسفهوف نىلوسةوسمهافلل
ةعنلههانل   ا لسف ذ  ج  صا لسالنفان لع اىلوفنا للف ه نكان لفاوسعلسكان لهماذوانلسفلهحا

سففااينة لحيااةلس لمكااو ليااذالسفاانالسلهيذحااالولهماايثا لحنف هاان لسالفهااالسفهااةاك لجنفماح ااال
سف هنف الميمالها لسفمالك اوماامحتلحماح االسالخاسقلوسةاسكل هان لوعةهاالسفخانفقلو هان ل

لسفتح يا.
2520595

                                                           
ل–يالل520 لاشةلجالهة نالااتحالفنال)لسح لاشةلوفةلسحولسفوف ةله هةلح لأ هةلح له هةلح لأ هةلح*

لسفي فلل1126 ل   لع ى لوماعاع لجنشي ل. لوسفنننو  لوسفمشا ع لحنفالنق لو خمن  لحنف نا ل هوا لح ا لجا ل( ف
لسفنننو لوسفمشا عل لوشغفلحةاسفا ل. لااتحا له لكحنالالن  لسفذيلكن لك ةا لجالكنفلسح ق وسفهمي ه   

هافالنل  هنلجالسفت لوسفال فالالل78ةلأففلكم لح غالوسفت لجيةهالنحوغنلع  حنلفالالسف قلسالنةنال.لوا
وسفالنقلوسفال كلوع فلسفكسفلوسفن ول.لهنهنلمهنجالسفمهنجال لوجص لسفهنن ل لوسفكشفلع لهننيجلسالةفال

لفل(ل.لل1198ل–يالل595وغ اينل.لموجالجالسفمنفعله لصالالفنال)ل
 



سولكتح يااالوسنهاانل فاامة لع  ااقلهاا لمناانو للس ل الهاافلكن هااالاس لسف هاان ل الل نحغاا
هنهاان الم    ااالفوساااعلهااةاكل نةااالسف ااقلع ااىلسنااقلكاا لهمهنفااكلوهناامةفلويااولسفتح يااال

لسفمالخ نهنلسىلفح ننقلومينفىل
كان لسحا لاشاةل الناةلو صانفلو ناانا لهممحيانل اذوالسالحاةسعلسفشايايلو شا السفااىل

لاانجالفماايث السفاايه لجااالهاانهجلس لهياان  السفشاايالمخم اافلحاانخمسفلسفناانسلوسذوساهاافلحنال
سفشيالسذل نو ل لجنذسلسنشيالسألهاالموفاةالجا هفلصاننعالسفشايالها لسذلس لسالو ل ايمال
هنهااانلواللح ااايعل فااا الثااافل ااايمالهااا لحياااةال ااايعلسخا ويكاااذسلسفاااىلس لمكهااا لسفصاااننعنال
سفشيا الومكه لسصننجهنلح فا لسفاميةسةلصانفلها لسفنانسلفسفماذسذلسكثاالحصانفلها ل

لسصننفلسفشيا( ل
سفالناان لس ل صااوالسفشاااعلح فاا لهاانيولجااالسفو ااوةلوال شااماتلسفهتنحنااالسفمنهااال

لف وساعلألنقل ماكلف مصو السفالنالهفن الوسفيال م اكلج هنل
سهاانلسالحااةسعلعنااةلسحاا لاشااةليااولسفاا و لسفم   اا لوسفهننانااالسفااذيلسمحيااقلول مناانو ل

هماقلسالحةسع ااالج اقلسفمااس لسفال فاالالسفنااة ف لسعتاىلف مااس لسحيانةسل ة ااة للانعالالها لا 
وسفي ه اااااا.لو ااااااىلس لف الناااااو لغن اااااالسخسا اااااالوف هوفااااا نىلم ة اااااةسلسذل ناااااو لل س لغن اااااال

لسفهوف نىلسخسا ا .ل
ل لفالجمال عند ابن رشد يتضح باالتي

 .سف هن ل مهث لجالسفتح يالسفمالخ نهنلسىلفح ننقلومينفىلويوك لهمهنفكلوهنمةف 

 .س لسف هن لوسفال لل امحتن للحنألخسق 

 جالسفو وةلوال شماتلسفهتنحنالسفمنهالف وساع.لون لس ل صوالسفشاعلح ف لهنليسفالن 

 .لس لسف ه  لال متنحقلوال مو ةلهعلا هالسفكهن لسفالناق
ل

 الرتبية اجلمالية عند ابن رشد :

س لسحاا لاشااةلوصاافلسعااةسةالفإلنفاان لسفهمو ااةلسفااذيل كااو لعلااوسلجااالهة نمااقل
هخم افلسال اوس لوسفهاسما لسفماال هاالج اقلسفالنل الجالكمنحقلماةح السفهمو اة لس ل صافل

سالنفن لف ص ل حهيي لع لسيلميث الس مهانعال سفاىلسالم انةلحنفينا لسفاليان ل وف صا ال
سفالنفاة لللنه لثفلعلوسلجالهة نالجنل الم ه لسفيةسفالوسفت لسف ذس ليهنلافاهالهاةسانن

ه اااة لسفمااالكماا لع  هاانلس لمصااناعلسالةوسعلوسفشاااوا لج امنااالسالنفاان لهاا لسفصااوالسف



سحا لسفىلسفصوالسفهينوفالجمنح لسفاةلجاالخنمهاالسفهتانفلسفاىلسفو اة .لوينانل ملا لمايثا
لاشةلحالسفالالسالغا قلوهنهفلسجستو للسفذيلسنشىلهة نمقلسفالنل الجالكمنحقلسف ههوا ا.

جنفماح ااااالمكااااو لشاااانه الفإلنفاااان لوهاااا للااااهنهنلسف هاااان  لج اااااىلسحاااا لاشااااةل لس ل
المي  ه الوسخسا السفىل نن لسفهميالسفمالم اةثهنلجاالسف هنف نالوسفالنو لمنوهن لحوة ال

نالاسلسفهامي فلخاس لمي هااقلحهان لجنفه نكان ليااالوفا  الفمي ا فلسفناانسلوسفغن االها لسفمي اا فل
يالمنو فلف وكلسالنفن لوسالامالنعلسفىلهفموىلسفخ االوسفاللا  ا لس لغن االسف هان لياول

قلسفاىلسهمثان لسفاللا  الوسالحميانةلسامحنتقلحيجيان لسالنفان لوسنالينالماقلجمناوفلفا وكقلومةجيا
لع لسفاذ  ا ل

هاااعلا هاااالسفكهاان لسفالاااناقلوسنهااانلهااعلسفمام ااا لوسفنةااانفللقس لسال فاانسلحنف هااان لالل متاانح
سفهولوع  لوسفنانح   لف هس ةاالها لاحا لسالشاخن لف كاو لومم اةةلحتا ناالسفمالك اال

 سف هنفالويالننمجلماح ال هنف ا.

 -الجمال في الفلسفات الحديثة:
  انهااالسفال فااالنالسف ة ثااالكاااةلجياا لع ااىلو هااالسفنةااالسفة ن ااالف كن فااالمقدمةةة

جاااالسفنااااو لسفوفاااتى لسفماااالعاااةالسفاااة  لياااولسفاااذيل  اااةةلسغااااس لسفي ااافلوفااا سلنةااافل
سفح  لوم ة ةسلسفح  لسفال فالالسفذيل ةوال و لسالخا لوعنففلسفغ   لجيم قلسفالكاالجاال

الوسفاوهااننالحما هااالكماا لهالكااايلسفيصااالسف ااة  لسفااىلس  اانعلسفماااس لسفال فااالالسف وناانن
سفياااا لوجسفاااالمهفلجاااالسفيصاااوالسفوفاااتىلوسامااااس لياااذسلحااانالعميسيلحنفينااا لسفاااذيلكنناااال
سففاا تنالسفة ن ااالجااالسواحاانلاااةلسفاامحيةمقلوا ااةالسنتساااقلوسفناايوعلسفااىلسفاامننعلسف نااناقل

 ه لسفم احا لوسفموعحالج فالالسفيصاليذالسفه نالال.لل
 Immanuel Kant 17241804 

                                                           
لسفشاا الجاكننالل* لجالكون الفحاجلجالحاوف ن سفثننالوسفيشا  له لسحا  لفنال)للج  فوفلسفهننالوفة

لسهنلوسفةمقلل1724 ل ن ةاله لسفا لعنشالجالسفكم نةس (له لسفا لهموسليالسف ن لف غن ال لكن لوسفةا
لهناوننل لسفوفت لذفك لجا لسففناة لسفمنوى ل و لذفك لع ى لوفنعةين لسفة ن ا لوسف هنفا لسفمة   لشة ة  جكننا

(لةخ لكننالهيهةل لجاةا كل لعنفلل8ل–ل7 ل ل لل1977حنفمهفكلسفنويلحنفهاسففلوسفتنوسل.ل)حةويل ل
ل1740فلسفذيلكن ل ة االعهةاذل)سفحاالشوفمي( لوةاسلج قلسفكسف ك نالسفاوهنن الثفلجالعنفل)لل1732

(لسفم قلجال نهيال)كون فحاج(لوةاسلج هنلع فلسفال ي نعلوع فلسصو لسفة  ل لوفهنلمخاجله لسف نهيال



 وتدور فلسفة كانت بالنقدية حول ثالث مجاالت رئيسة : 
 (ه ااان لسفهياجاااالسفاااذيل يمهاااةلع اااىله كاااقلسفاااذي لUnderstandingل)

 ويولهولوعلننةلسفين لسفخنف ل.

 (ه اان لسالخااسقلسفااذيل يمهااةلع ااىلسفيناا لReaonلويااولهولااوعلننااةل)
 سفين لسفيه ا.

 (وه ااااان لسفشااااايوالحنف اااااذ ل يمهاااااةلع اااااىله كاااااقلسف كااااافلJudgmentل.ل)
 وسفينااا لسفخاااانف لعنااااةلكنناااال)يااااولسفهياجااااالسفماااالالماااايمالعاااا لتا ااااقل

لسف وسسل(.للللللل
عنال)كننا(لجاله ن لج فالالسف هن لوسفالنو لسف ه  السذلسفميه لفالاةل لسفامت ننلللللل

ا نلجااالم ة ااةلهااوست ل لجااالستاانالسف كاافلسفااذواالسف هاانفالحوصااالقل كهاانلشاانهسلولاااول
سف هاان لسولسفنااح لةو لسالخااذلحهني ااالسفتح يااالوهلااهو لسفالاا لجاايعتىلفيه  ااالسفمااذوقل

(لحنفماانفالجينااقلسجفاا لسفه اان لفهي ااةلهاا لسفمنصااال40 ل  ل1989حيااةسل ة ااةسل)خنفااة ل
اليسفااالسفغهااو ل ااو لسف ااسلسف هاانفالوهسحفاانمق لس لسال فاانسلحنف هاان لعنااةلكننااال

يانالسالةاسكلسفين االسفماالتا هانلجاالم    اقلف  اةسلسففانهال يخذلسم ني  لحالي لسم ن
لويال ل

سال فاانسلسف هاانفالسالحمااةساا لسال فاانسلسفهااامحتلحاايةاسكلسفه فوفاانالسفح ا ااال لجهااولل -1
س فااانسلاصااا الحاليااا لسالةاسكلسف فاااالسفهاااامحتلحااا  لسالنفااان لوح اماااقلسفه اااةوة لوياااذسل

ثاسالآن ااالهفاامال ة لوهنمه ااالسحااةسعنل هنف اانلع ااىلسفناا فلحاا ل ناامجلهاااللجسال فاانسلالل ناام
 وه ةوة لويذسل وصالقلهن ةيلسفال ل لصالالسفةا السفثنن اله لسالنمنجلسفالنا.ل

سال فااانسلسف هااانفالسففااانها لوياااالعه  اااالعن  اااالم     اااالهةاكاااالميهااا لسفاااىلكشااافلل -2
سف ناناقلسفخنفصاالجاالسفهااوسةلوسالشاكن ل)سالفاك هنالوسفنوه نانا(لويااالصاالالسفن االهاا ل

                                                                                                                                                                      

 لهةافنلخصوص نلأل ةلسحننعلسفنحسعلجالذفكلسفواال.لوجالعنفل)لسلتامقلةاوجقلسفهنف السفىلس ل يه
ل لل1755 لجا له نلاسا لسفهفمهي   ل ههوا لع ى ل  نا لواسح ل كون فحاج  لح نهيا له نلاس لعه  )

ل(لل40 ل ل لل1972سف غاسج السفتح ي ال لول لع فلسفنالسلسفم ا حال لول لسفال فالالسفينهال ل.ل)لسحاسي فل ل
لثفلع ىلةا السالي  الجالل1755وجالنالسلسفينفل)للللل (ل ص لع ىلسفةكمواسالحافنفال)لجالسفننال(

 .(مول  ل ة ةلف هحنةئلسالوفىلف هياجالسفه منج ي ن ال)سفينفلنالفقلحيتاو م  ل و ل ل

 



 لسف هاان لسف ن نااال)سف   اا (لجااالذسمهاافلأواللوهاا لثاافل ننلاا و لهاا لسفحشااالسفااذ  ل  ننااول
 س  لنن قلسفىلذوسالسالخا  لوجالسالكثالسألعفل صنحو لحنفالش 

لةو لهص  ا للقنةا ل)كننا(لف  هن ل لك لهنلم حللللللل
)كننااااا(لجااااالةاسفاااامقلسف هنف ااااالع ااااىلسفيهاااا لسفالنااااالحاااا لع ااااىلسف كاااافلليالل امكااااللللللللللل

لوسعله لسفتح يالسولع لسفيه لسفالنالسفصنةال هنف نلف
لأاحعلف ةنال)س كنف(لأليلمذوقلسول كفل هنفالذينالويال ل

 الحكم على الجميل وفقا للكيف: -1

ولعل)كننا(لج هنل كفلسفذوقلسولسف كفلحنف هن ليول كفله اةلعا لسفهنالياا ل
ذ لج اىل سف ه  ليولشنه لصافلحهينىلس لسف ذ لسفماالن اسلحهانلعناةهنلمميه اقلياالفا

شنه الخنفصالمخم افلعا لسف اذسالسفننم االعا لسالانعل ن االح وفو  االسولم ن اقلس اال
غن العه  ا سنهنلفذ لسال فنسلحنفشك لحةو لاغحالجالسهمسكلسفشاعلسولسالنمالنعلحاقل ل
ويذسلهن اسا)كننا(لج نو  سفذوقليوله كقلسف كفلحنفالانلسولعةهاقلع اىلهولاوعلهيا  ل

سفغاا لو فاهىلهولاوعلسالشاحنعلجاالياذالسف نفااللشاتلس ل كاو لياذسلسف كافلهحااألها 
لحنف ه   ل.ل

ل

 الحكم على الجميل وفقا للكم: -2

س ل كفلسفذوقل الالسف ه علسولسفك  لحهيناىلس لسف ه اعل شاماكو لج اق لألناقل
لف فالفقلهص  الفنو ل كفلعكفال.

 لسيلس لسمالااانقلسفهشااانعاليجنف هااان لوجنااانلف كااافل م ناااقلذسم ااانلوياااولك اااالاللجااااة
 م نااقل هنع اانللاااوا لفوصاافلشاااعلحينااقل ه اا لويااذسلسالمالاانقلسف هاانعالحاا  لسفااذيل

سفاااىللعسفحشاااالياااولسمالااانقلغ اااالهامااا لفناااوسن  لعن  اااالوهنتن اااالجااانف كفلسف هااانفالالل ا ااا
لاوسن  لواوسعةلعن  الهامحالوال فمنةلسفىلحاسي  لسفمةالف اله لاوسعةلعنهالل

 

 الحكم على الجميل بحسب الجهة ) االمكان والضرورة(: -3

مو اااةلعسااااااللاااااوا الحااا  لسف ه اااا لوسفشاااايوالحنف ااااذ لألننااانلجااااال كهناااانلع ااااىلل
سف ه ا لن اسلحناوعلها لسالفايسفلغ االسفهيمهاةلع اىلسفمصاواسالسفين  االواللع اىلسففا وكل



سفالن ااااللسفيه اااالحااا لع اااىلسفاااذوقلسفيااانفلسولسف اااسلسفهشاااماكل فاااه لفنااانلحمالفااا السالعهااان 
 سفنهوذ  المالف اسل  ي لهنهنلنهوذجلجالك ليهن لوهكن .لل

و ينااالس لسال فاانسلحنف هاان لوم ن نااقلسهكنن ااالوساي ااالو مه ااالسفم ن ااقلحشااك هنل
سفاااوسايالوهنتنهااانلسفنةاااايلجااانفال للااااوايلالفااامهاسا السف  ااان لومااايفقلسف ااانسلسفحشااااي ل

الهاااوفلعن اااالع اااىلسناااقلسفمياااافلع  اااقلةو لسيلهلفجنف هااان لجاااالياااذسلسفه ااان لياااولهااانل ااام
لهولوعلفإلشحنعلوسالام نحلسفلاواي.

 الحكم على الجميل بحسب الغاية: -4

فاذ لما اعلسفاىلسفهساهاالحا  لشااعلهيا  لل س لسف كفلسفغنااليولهنل  اةلللللل
وغن اااالخنا  اااالكاااي ل ساااافلشااااعلهيااا  لجكاااا لسولمصاااواسلهي نااانل ل هكااا لس لنناااو لس ل

لسفشاعلهسافلفغا لسولغن الهي نا
 هاان لعنااةلكننااال يااولسكهاا لهاانل هكاا لهاا لسمالاانقلجااال ه ااعلساليهاان لوعنااةلجنف

 ه ااعلسفننس و ااةةلكننااالف  هاان لنااوع  ل سالو لسف هاان لسفتح يااالشاااعل ه اا ل لأهاانل
لسف هن لسفالنالجهولمهث  ل ه  لفشاعلهنل لل

سفالاا لجااالاأيل)كننااا(ل ليااولسنماانجلصاانةالعاا ل ا ااالسالنفاان لوساسةمااق ل فاانعةل
سفاو  الجاالسفه مهاعلوجاالمحانة لسالنتحنعانالهاعلسالخاا  لجهنانلع ىلمهذ  لسفهةنيال

مةهاالسيه ااالسفالا لس مهنع اانلحهيناىلس ااةس لماح ااال هنف االف ه مهااعلحنفاميهن لسفالاا لجااال
لمهذ  لسفه مهعلاو  نلوسخسا نلوس مهنع نل.ل

 ويقسم كانت الفنون الى :
 ج لسفك هال)لسفالصن الوسفشيا(.ل -1

 جنو لسف ةساقل(.للج لسفصوا ل)لن ا لينةفا لاففل  -2

 ج لسفصوال)لهوف نىل(.ل -3

 جنو لي  نال)لسفهفاحل لسفغننعل لسالوحاسل لسفاا ل(.ل -4

لويالننم اله لهيجلسفالنو لهعلحيلهن.
سفتح يالوسنهنل نحعلسحةسعقلسفالنااللاوسفالنن لعنةل)كننا(لفقلسجكناسل ة ة لالل  نك

عا لجكاا للج ناو ل)كنناا(ل لفاوسعلافافلسفالنان لسفتح ياالحنفا شاالسولحانفحاسعل لشاياسلكاان ل



سولنثاااسلجهااولفاا سلحيحنااايلهحااةعلألنااقل  اانكالجنااتل لس لجناان لسالجكاانالو ااةاليااولفاا ةل
لسفالنو لسف ه  الو نمجلع لذفكلسالحةسعلسفالنال ل

  ااا لعن اااالسفااامت نال هااانفالما اااعلسفنفاااهنلسفاااىلجنفيه  اااالسالحةسع اااالعه  اااالم 
لسفذسالسفهحةعالوف سلجالسفهنة لسف هنف ال

Schiller17591805 
منااوفلج فااالال)شاا   ا(لع ااىلجكااا لسفيةسفاااالوسف ا ااال اا  لعااةل لسصااوسالسفيهاان لجاااال
جانفنلوسنك ماسلمامالعلهحشا لحهفمنح لهشاافلفهاذالسفتحناا لسذلكان لها لسنصا لسفهيحاا  ل
عاا لساسعلسف هااني الجااالسفهنن اانلفم ففااقلحهاانل لجنةااال)شاا   ا(لسفااىلسف ا ااالحنعمحناياانل ل
 ويالسالنفنن الجالسالنفن لسذل كاو لم ن نهانلشااتنللااوا نلفمهكا  لسالنفان لها لس ل

لس ل كونقل للة كو لهنل ا 
 تناول )شيللر( الجمال من قواعد ثالث :

 االستبطان: -1
(لجكا لسف هن له لذسمقلسفمالميةلعنةالسفهصةالسفاذيلهناقل فمهةل)ش   اللللللل

 فمنالسال فنسلحنف هن  لجهولس لنلهصةالف  كافلسف هانفا لغ االسناقل شاماتلف اذسال
سفهاي الالصةسالس كنفل هنف الس لمكو لذسمنلانةا لع ىلس لممو لعا لسف انسلسفحشاايل

                                                           
ل(لل1805ل–ل1759)لل Schiller Friedrich وين لكافموجالجاةاشلش   الل*

ساف قلوسفةال 1759اا الوساحنحلجالسفهنن نلعنفلس مهنع نلوهالكاسلهثنف نلوفةلجالليولشنعاسلاساةسلوهص  نلل
ل=سفىلهةافاله لهةساسلسف غالسفسم ن المهه ةسلألافنفقلسفىلس ةىلك  نالسفسيوالويننكلسةهاله سلسفى

قلففلمذوقلسفشيالسفسم نالواةلم نفلختوتلسفهياجالسالوفىلع ىل ةلكني ل)لهويا(لوحيةلسنمهنعلةاسفم=
 فمتعلسفهمنحيالأل ل نكفلسفهننتيالسأله ال لكنا لسو ال ل لس حاالع ىلسالفم نقلحنفهةافالسف اح السفمال
لوففل لسف نوق( لوةاس لوسفمنا خ لوسف غاسج ا لوسفا نل نا لوسفالانف ا لوسفسم ن ا ل)سف وننن ا لسف غنا لج هن مي ف

نالسلوسالخسقلوسف هن ل لكهنلعه ل م نويلعهاالسفاسحيالعشا لثفلةاسلسفت  لوم نىلةاوسلجالع فلسف
ع ىلةاسفالسفال لسفاوهننمكال لعنةهنلمخاجله لسفت لكاالعه ق لجياح لع ىلةاسفالسفناسع لوسألة لحيةل

لش  ال لسيمف لسفالما  لجاليذا لفقل)سف صو ( حنفال فالالوسيةسةالس لكنناله اهالع  قلجكم لسو لهفا  ا
لعنن مقلحنفشيا 

 حنفشك لسفذيل  نقلو وةالسفكنه ل لول لعلنالفقلو مخذلهوساالقلجال ا ال سفو وة ال لس لسفالاةل فمت علس*



سف نفااالفاا  ةلسفهاااعلك ااق لويااالاااةا لماايمالفهاا ل فاايقلس ل امالااعلجااوقلجاة مااق لوجاااليااذال
 س لسف كفلسنهنل صةالوجننلفنوسن  ليولنالفقلهاي لفهنله لسذلسناقلاوحلعناا  لكهانلسناقل
هخو ل قلستساهنل يذسل يناالس لسفشاخ لعناةهنلف شااعلفنالفاقلوكينهانل شااعلف نانسل

ل ه ينلوذفكل مىل  ةلنالفقل.ل
 الكانتية: -2

نةا االهذيح اال)فإل فانسلميثالحال فالال)كننا(لسف هنف الحشك لكح ا جنانفلححنانعل
لسفذسمالف  هن (لع ىلسفسلكنج الويا 

سهكااان لسفالااا لس ل خاااةفلهصاااناالسالنفااانن ال)ل  ااان لهمننغهاااالو اااا ل(هوسجناااالجاااال -لأ
 سفواالع نقلف تح يالوسفالل  ال ل

 لس لسف كاااافلسف هاااانفالل كااااو لهمااااوسي لحاااا  لسفيناااا لوسف ااااوسسلوالمه اااا لسفااااىلس ااااةل -ل 
لالكال.سف وسن لةو لسالخالويذسل وفةالسنفن لسف

 التراتسندنتالية: -3

)ش   ا(لسفخحا لسفهينشالهصةاسل فمنالهناقل لسف هان لسف اقل لل الل  يلللللللل
وسنهاااانل  اااا لس لنفاااامي  لحنف هاااان لسف ااااقلهاااا لهصااااةالماسنفاااانةنمنفالويااااول ماااايففلهاااا ل

لسفم ا ةل(ل-ختوم   )لسفميه فل
جنف هااان ل ياااولو اااةالسفاااذيل لاااالالع اااىلسالنفااان لسفتااانحعلسال مهااانعالوسالةاسكل
سف فالحنف ه  ل  ي له لسالنفان لكاسل لج ااىلسف هان ل ياولمشانحقلةانيايلهاعلشاك ل

لسالاسة لسف ا لسولسف ا ا .لل
سفماح ااالسف هنف ااالعنااةل)شاا   ا(ل لسنااقلهاانففل صااح لسالنفاان لهيماانةسللجااالسفاانف حقل

اااانةاسلع اااىلس ااااسيلل  اااوةل ع اااىلااااوسن  لسف هااان لجيناااقلالل كاااولسف فاااه الوسف فااا الهااا لول
لسف ا السفاو  ا .ل

جوة الالسفال لكهنلاآينل)ش   ا(لممهث لجالسفميح الع لك  السالنفان لسفماالم هاعل
ح  لسفنوىلسف ف الوسفين  الجالف هالوس ة  لوس لسفاهيلسفالنالميح الهكثفلعا لسفو اوةل

وسفماال اةةينل)شا   ا(ل حهالهاوفلماك حاالوو اةالسالنفننالجالك  مقلسيلميح الع لخحاا ل
سةس لل هياج ااالننم ااالعاا لسهماايسجلسف فااالحاانفين ا لسهاانلسفيهاا لسفالنااالسف  ااةليااولهاانلكاان



ه ننااالف  ا ااالوسفصااالنعلجااالنالااسلهم ن اااا.لجيااانفل)شاا   ا(لمصااواالف  هاان لوسفالاا لع اااىل
لسفنسلسفتح يالسفحشا ال ل

 االووفا  الف ةعن االفاجكانالجنةال)ش   ا(لسفىلسفهفااحلع اىلسناقلهاففاالسخسا
سفمنةه ا لوفسحلف نلن للةلسفي و لوسعةسعلسف ن نالوسفية .لجيعتانالسفهكنناالسالوفاىل

سفالنااو لسالخاااى لجينمنااةلسفهفاااحلسفكسفاا كالوةعاانلسفااىلو ااوةلهفاااحلوتناااللأنااوسعحاا  ل
  تافلسالخاسقلو   اافلسفيوستافلسفهااةها لو  يا لسفاذوقلسكثااالاااالو فاانعةلع اىلسفالهاافل

لة لح  لسفشيو لسفهمحن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


