
 المدٌمة تارٌخ فن الحضارات       الفلسفة االؼرٌمٌةالمحاضرة الثانٌة                 

 # #  الجذور االؼرٌمٌة ##

 متى بدأ التفلسؾ او التفكٌر الفلسفً عند االنسان وكٌؾ ؟ •

على المضاٌا الكونٌة مثل الوجود ، الماهٌة ، الكٌنونة  ٌكمن عمك الفلسفة باالجابات

، المطلك ، المعرفة ، لذا نرى ان اختٌارات الفلسفة وموضوعاتها تهتم بكافة 

المجاالت الفلسفٌة التً مر ذكرها . اذن التساإل المنبعث عن لٌمة الوجود هو سبب 

اهر الطبٌعٌة والكونٌة التساإل الفلسفً ، والتساإل الذي ٌربط االنسان بحمٌمة الظو

 هو التساإل الذي ٌنبعث من الفلسفة .

اذن الفلسفة انطلمت من اجل ان تنشؤ فً مستوى تفكٌر االنسان من مبدأ التساإل 

ماذا وكٌؾ ، ومن خالل هذه التساإالت بلور االنسان وجهات نظر ل العمٌك ، بل

الماهٌة والحمٌمة لكون ومعٌنة تحدد بمضاٌا التفسٌر والتحلٌل بموضوع الوجود وا

 والمطلك 

وكل االشكال فً الحضارات المدٌمة ، كالحضارات الهندٌة والصٌنٌة والفارسٌة 

والعربٌة كانوا ٌفكرون بطرٌمة لم ترتمً الى طرٌمة التفكٌر الفلسفً االؼرٌمً . لهذا 

عندما ندرس الفلسفة ونشؤتها فعلٌنا ربطها باالؼرٌك على اعتبارهم اصحاب الفضل 

على التارٌخ والعمل البشري فً نشؤة هذه المعرفة التفسٌرٌة التً تحدد وجود  االول

 االنسان ولٌمة االنسان فً هذا الوجود .

اما الجذور الفلسفٌة التً بشرت بنشؤة الفلسفة عند االؼرٌك فمن الناحٌة التارٌخٌة 

المرحلة ٌمكن اعتبار الجذور الفلسفٌة االؼرٌمٌة الخمسة وتحدٌدا لبل سمراط تمثل 

التاسٌسٌة االولى للتفكٌر الفلسفً االول ، اما مرحلة سمراط ومابعد سمراط تمثل 

البناء الحمٌمً لبلورة هذه الفلسفة االولى كما هو الحال عند سمراط وافالطون 

 وارسطو .

ان الطبٌعٌٌن االوائل ٌمثلون المرحلة االولى من الجذور الفلسفٌة االولى ومن 

مول ان اصل الوجود هو الماء والتفكٌر المادي هو الذي ٌمثل ضمنهم طالٌس الذي ٌ

 المرحلة االولى فً االجابة عن االسئلة الكونٌة .

اما الفٌثاؼورٌٌن فمد الحظوا فً الموسٌمى والعدد وجود اإلٌماع ، وفً االٌماع توالً 

ا ومابٌن الزمن وتتالً االصوات الذي ٌخلمه اي ان هنان زمن  وتتالً باالصوات

الزمن ٌظهر لنا زمن ٌتحول من فعله المجرد الى الزمن الحسً ، وهذا الزمن 

الحسً لد درسه الفٌثاؼورٌٌن على اعتبار انه ٌتطور مع لحظة التذوق واالحساس 



الفنً ، ونرى النظرٌة الرٌاضٌة عند الفٌثاؼورٌٌن لد انعكست على تفكٌرهم الفلسفً 

 جود على ان العدد  هو اصل الوجود .. والفٌثاؼورٌٌن ٌإسسون منطمهم فً الو

اما السفسطائٌٌن فمد فرضوا مبدأ الشن فً فلسفتهم خصوصا الفلسفة المعرفٌة  ، 

وٌمولون ان االدراكات الحسٌة تسبك االدراكات العملٌة فً تحدٌد المعارؾ .اما 

ولد الجمال عندهم وانطاللا من فلسفتهم هذه تكون فٌه المٌم متؽٌرة زمانٌا ومكانٌا . 

حمك السفسطائٌٌن مبدأ الدٌالكتٌن الذي هو الجدل او نمض النمٌض ، اي ان هذا 

التفكٌر الدٌالكتٌكً لدأ فً اوائل خطواته عند السفسطائٌٌن . ومذهب السفسطائٌٌن 

 مذهب واضح المعالم وكان اتباعه من طلبة العلم .

فالسفة فلسفة مالبل سمراط مصطلح ٌشٌر إلى النظرٌات التى اتبعها ال •

ق.م. وٌُسمى هإالء بفالسفة عصر  ٓٓٗو ٓٓٙالٌونانٌون فً الفترة مابٌن عامً 

ما لبل سمراط، ألن ظهور معظمهم لد سبك مجًء سمراط فٌلسوؾ دولة أثٌنا الذائع 

الصٌت. ولد حاول هإالء الفالسفة فهم وتفسٌر الكون الطبٌعً، على أسس ومبادئ 

دعوا نظرٌات متنالضة، إال أنهم ٌشتركون فً طبٌعٌة. وعلى الرؼم من أنهم لد ابت

االهتمام األساسً بؤصل الكون، وتسلسالته الطبٌعٌة المتعالبة. ولد كان لهإالء 

الفالسفة فضل وضع األسس لعمل الفالسفة الذٌن جاءوا بعدهم. ومازال الدارسون 

ن ٌجهلون الكثٌر عن فالسفة مالبل سمراط؛ ألن معرفتهم كانت تُستمد أساًسا م

ممتطفات من كتابات مالبل سمراط، وأعمال كتاب ومإلفٌن من العصر التالً لهم 

 ()أي عصر سمراط 

أول طائفة من فالسفة مالبل عاشت أول طائفة منهم فً مدٌنة مٌلٌتوس، وهً  •

مدٌنة إؼرٌمٌة فً آسٌا الصؽرى فً المرن الخامس لبل المٌالد. وكانوا ٌعتمدون أن 

ة واحدة. وطالٌس هو أول فٌلسوؾ معروؾ من هذه أصل الكون وتكوٌنه ماد

الحمبة، كان ٌُعلم طالبه أن الماء هو هذه المادة. أما أناكسمندر، وهو عضو من نفس 

مجموعة طالٌس، فمد اعتمد أن الكون جاء من مادة سرمدٌة سماها الالمحدودة. ثم 

، أو أصبحت ألل بلور نظرٌته بموله: إن الهواء هو هذه المادة التً تكثفت بالبرودة

 كثافة، وكونت مواد أخرى مثل الماء والنار.

وفً نفس الولت تمرٌبًا وفً منطمة تُعرؾ اآلن بجنوب إٌطالٌا، كان  •

فٌثاؼورث ٌفسر الكون على أساس من المصطلحات العددٌة، وٌعلم طالبه أن 

تمد أن كل ٌمكن اختزالها إلى لٌم عددٌة، وكان ٌع -ربما-األشٌاء ما هً إال أعداد أو 

األشٌاء ترتبط ارتباطاً متناؼما ومتوائًما. وعلى النمٌض من ذلن كان هرللٌطس 

ٌرى العالم من منظور واحد فمط أال وهو الصراع. وفً اعتماده أن كل شًء دائم 

 التؽٌٌر والحركة، والٌبمى شًء على حاله.



لبل المٌالد، تعالٌم بارمنٌدس. كانت هذه التعالٌم لد رسخت فً المرن الرابع   •

وأثارت مشكلة لفالسفة مالبل سمرلط . فحتى ذلن الولت تمبَّل الفالسفة أفكار التؽٌٌر 

والحركة والتعددٌة )الكون فً الحمٌمة ٌتكون من عدة مواد(. أما بارمنٌدس فمد اعتمد 

أن أفكار التؽٌر والحركة والتعددٌة لٌست حمٌمة؛ إذ إن هذه األشٌاء تتطلب وجود 

ئن. ولد استبعد بارمنٌدس الفكرة، واعتبر وجود مالٌس بكائن فكرة مالٌس بكا

الٌتصورها العمل، وأفاد بؤن الكون أحادي، ؼٌر لابل للحركة أو التؽٌر وبال توالد 

والفناء. وكان لبارمنٌدس تؤثٌر كبٌر، وأتباعه للٌلون، ولم ٌتمكن خصومه من 

نتاجاته وبٌن المفهوم السائد. دحض منطمه، لذلن حاولوا أن ٌعمدوا مصالحة بٌن است

ولد وافك إمبٌدوللٌز على فكرة الالتوالد والالفناء. وكان تفسٌره للوجود الظاهري 

لألشٌاء على أساس العناصر األربعة األبدٌة: التراب، والهواء، والنار، والماء، 

تجمعها لوة الحب، وٌفرلها الصراع. واعتمد أن كل األشٌاء فً الكون تتؤلؾ من 

العناصر األربعة، أما أناكسجوراس فمد اعتمد أن عدًدا ؼٌر متناه من العناصر  هذه

لد انفصل من خلٌط أصلً بسبب حركة دورانٌة تبدإها لوة سماها العمل. وٌحتوي 

أي شًء فً الوجود على كل العناصر، ولكن بنسب متفاوتة. ولد اعتمد 

 أناكسجوراس أن المادة ٌمكن تمسٌمها إلى ماال نهاٌة.

وفً المرن الرابع لبل المٌالد جاء لوسٌبوس ودٌمولرٌطس بنظرٌتهما الذرٌة  •

فً مواجهة بارمنٌدس. كانت تعالٌمهما تنص على أن الكون ٌتكون من أجسام جامدة 

متناهٌة فً الصؽر، والتمبل االنمسام، وتسمى بالذرات التً تتحرن فً الفراغ 

 ركها بخبراتنا المتعارؾ علٌها.وتتجمع لتكون األشٌاء األكبر حجماً التً ند

 ###  سمراط  ###

ق.م فٌلسوؾ ومعلم ٌونانً جعلت منه حٌاته وآراإه  99ٖ  9ٙٗ -حٌاته : •

وطرٌمة موته الشجاعة، أحد أشهر الشخصٌات التً نالت اإلعجاب فً التارٌخ. 

صرؾ حٌاته تماًما للبحث عن الحمٌمة والخٌر .والوالع أن  سمراط لم ٌترن أٌة 

فات، ولد ُعِرفت معظم المعلومات عن حٌاته وتعالٌمه من تلمٌذٌه المإرخ مإل

زٌنفون والفٌلسوؾ أفالطون، باإلضافة إلى ما كتبه عنه أرٌسطوفانٌس وأرسطو.ُولد 

وعاش فً أثٌنا. وكان ملبسه بسًٌطا. وُعرؾ عنه تواضعه فً المؤكل والمشرب. 

أنها كانت حادة الطبع وٌصعب  وتزوج من زاْنثِب التً ُعرؾ عنها حسب الرواٌات

العٌش معها. ولد أنجبت له طفلٌن على األلل.كان ٌعلم الناس فً الشوارع واألسواق 

والمالعب. وكان أسلوب تدرٌسه ٌعتمد على توجٌه أسئلة إلى مستمعٌه، ثم ٌُبٌن لهم 

ة مدى عدم كفاٌة أجوبتهم. لُّدَم للمحاكمة ُووجهت إلٌه تهمة إفساد الشباب واإلساء

إلى التمالٌد الدٌنٌة. وكان ٌُلمُح إلى أن الحكام ٌجب أن ٌكونوا من أولئن الرجال 



الذٌن ٌعرفون كٌؾ ٌحكمون، ولٌس بالضرورة أولئن الذٌن ٌتم انتخابهم. ولد لضت 

 هٌئة المحلَّفٌن بثبوت التهمة على سمراط وأصدرت حكمها علٌه باإلعدام. 

 فلسفته  العامة  •

ألسلوب السلٌم الكتشاؾ الخصائص العامة هو الطرٌمة كان ٌإمن بؤن ا -ٔ

االستمرائٌة المسماة بالجدلٌة؛ أي منالشة الحمائك الخاصة للوصول إلى فكرة عامة. 

ولد أخذت هذه العملٌة شكل الحوار الجدلً الذي عرؾ فٌما بعد باسم الطرٌمة 

 السمراطٌة.

عرفة ، النه ٌرى المعرفة كان المبدأ الرئٌسً فً فلسفته ، هو البحث عن الم  -ٕ

 الٌمكن ان تموم على اساس صحٌح اال بعد دراسة طرق الوصول الى المعرفة .

الطرٌمة التً سلكها سمراط فً تحصٌل الماهٌات هً الحوار مع االخرٌن  -ٖ

 الستخراج ما فً اذهانهم من مفهومات عن االمور ، خصوصا االمور االخاللٌة .

 رٌة ثا عاما ،  بمعنى انه نظر الٌها من الناحٌة الصوبحث سمراط فً االخالق بح -ٗ

سمراط ٌطلب الى الفرد  كؽاٌة له فً الحٌاة ان ٌكون مكتفٌا بذاته ، واال ٌكون  -٘

 عبدا لشًء اخر . 

كان سمراط ٌطالب كل انسان بان ٌإدي واجبه نحو وطنه ونحو الدولة ، ومن  -ٙ

 الى الفضٌلة . هنا دعا الى اطاعة الموانٌن بوصفها الممٌاس

كان ٌإمن بالهة الٌونانٌٌن فكان اذن مشركا ، وٌنسب الى هإالء االلهة : العناٌة  -7

 النه ٌرى فً الوحً دلٌال على العناٌة االلهٌة . 

 فلسفته الجمالٌة   •

ٌرى سمراط ان هنان نوعٌن من االشٌاء فً الوجود : االول ) الصور ( ،  -ٔ

 فً عالمنا الحسً الذي نتعامل به ( .والثانً ) االشٌاء المحسوسة 

اكد على التفسٌر الؽائً لالشٌاء او الموجودات ، وٌموم التفسٌر الؽائً فً  -ٕ

االعتماد بان لكل شًء ؼاٌة ٌسعى الى بلوؼها وفٌه ٌتحمك كماله ، والجمال ٌجب ان 

 ٌكون جمال هادؾ ٌحمك الؽاٌة المرجوة منه فً الكشؾ عن الخٌر والمٌم العلٌا . 

 لك اٌجابً لموجودات الطبٌعة .ربط الفن بالطبٌعة ، فالفن هو خ -ٖ



ان الفنان المبدع عند سمراط هو ذلن االنسان الذي حرر نفسه من شوائب المادة  -ٗ

 الحسٌة ، وتوجه نحو عالم المثل .

االبداع عند سمراط هو تؤكٌد الخٌر فً الشكل والتكوٌن ، والخٌر ؼاٌة الفنان فً  -٘

 نتاجه . 

 #### افالطون ###

ُولد أفالطون فً واحدة من أعرق العائالت فً أثٌنا، وتنحدر أمه   -حٌاته : •

من نسل المشرع األثٌنً الكبٌر سولون. وكلمة أفالطون كنٌة تعنً ذا الكتفٌن 

العرٌضتٌن، أما اسمه الحمٌمً فهو أرستوكلٌس. كان أفالطون ٌرؼب فً شبابه أن 

عة من األثرٌاء أنفسهم حكاًما ق.م، نصَّب مجمو ٌٗٓٗكون رجل سٌاسة. وفً عام 

مستبدٌن على أثٌنا، ودعوه لالنضمام إلٌهم إال أنه رفض الشمئزازه من ممارساتهم 

ق.م. ٖٓٗالماسٌة الالأخاللٌة. وعندما أطاح األثٌنٌون بالحكام المستبدٌن فً عام 

 وألاموا حكومة دٌممراطٌة أعاد أفالطون النظر فً الدخول إلى مٌدان السٌاسة، لكنه

ق.م. وبعدها ؼادر  99ٖتراجع عن ذلن بعد الحكم بإعدام صدٌمه سمراط  فً عام 

ق.م حٌث أسس 87ٖأثٌنا فً أسفار امتدت عدة سنٌن.عاد أفالطون إلى أثٌنا عام 

 مدرسة للفلسفة والعلوم ُعِرفَت باسم األكادٌمٌة

 فلسفته العامة :  •

ٌة استخدامنا لكلمة أو فكرة واحدة نظرٌة الُمثُل. كان أفالطون شدٌد االهتمام بكٌف -ٔ

تؽطً وتشمل عدة أشٌاء مختلفة ولد شدد أفالطون بموله: إن الُمثل تختلؾ اختالفاً 

كبًٌرا عن األشٌاء العادٌة التً نراها من حولنا، إذ أن األشٌاء العادٌة تتؽٌر لكن 

ؼٌر كامل،  ُمثلها ال تتؽٌر. إضافة إلى ذلن فإن األشٌاء المفردة تمارب ُمثلها بشكل

وتظل هذه الُمثل نماذج للكمال ال ٌمكن الوصول إلٌها. واألشٌاء الدائرٌة أو الجمٌلة 

 لٌست كاملة االستدارة أو كاملة الجمال أبًدا. .

األخالق. أسس أفالطون نظرٌته األخاللٌة على الفرض المائل بؤن كل البشر  -ٕ

الطبٌعٌة لحالة الروح المتمتعة  ٌرؼبون فً السعادة. ولد رأى أن السعادة هً النتٌجة

بالصحة. وبما أن اكتساب الفضائل األخاللٌة ٌنتج عنها صحة الروح فإن على كل 

 الناس أن ٌرؼبوا أن ٌكونوا فاضلٌن.

 

علم النفس والسٌاسة. ألح أفالطون على المول بؤن النفس تنمسم إلى ثالث أجزاء  -ٖ

به الدولة أو المجتمع المثالً بالنفس هً )الذهن ـ اإلرادة ـ الشهوة ( ، كما أنه ش



 -الحراس أو الجنود  -ولال: إنه أًٌضا ٌنمسم إلى ثالث طبـمــات )  الملون الفالسفة 

المواطنون العادٌون مثل المزارعٌن والحرفٌٌن والتجار ( ، بحٌث ٌمثل الملون 

 ة.الفالسفة الذهن، وٌمثل الحراس اإلرادة، وٌمثل المواطنون العادٌون الشهو

خلود الروح. كان أفالطون ٌعتمد بخلود الروح أو النفس، وكان ٌتصور أن  -ٗ

الجسد ٌموت وٌتحلل إال أن الروح تذهب بعد موت الجسد إلى عالم الُمثُل، وتبمى 

 هنان فترة من الزمن ثم تعود للعالم مرة أخرى فً جسد آخر.

د على ضرورة الرلابة الفن. كانت ألفالطون مآخذ على الفن والفنانٌن، ولد شدَّ  -٘

على الفنون نظًرا ألثرها فً تشكٌل أخالق الناس، وكان ٌعتمد أن إبداع الفنانٌن 

 ٌرجع إلى ولوعهم تحت إلهام ؼٌر عالل. 

 فلسفته الجمالٌة  •

حٌن ٌسلم االنسان نفسه للموسٌمى وٌمبلها عن طرٌك االذن ، فانه ٌلٌن واذا ثابر  -ٔ

 ر ، وسرٌة اذابه فعل الموسٌمى .على ذلن منذ طفولته دون فتو

ارتبطت الفنون التشكٌلٌة بالحدود الهندسٌة للحكم على لٌمتها الجمالٌة فهو ٌمول  -ٕ

) ان الذي الصده بجمال االشكال الٌعنً ماٌفهمه الناس من جمال فً تصوٌر 

الكائنات الحٌة بل الصد الخطوط المستمٌمة والدوائر والمسطحات والحجوم المكونة 

 سطة المساطر والزواٌا .بوا

الفن عند افالطون تجلً صوفً نحو عالم المثل ٌستسمً بنظام جدلً )  -ٖ

دٌالكتٌكً ( ٌحمك معطٌات عالم المثل ، التً هً معطٌات مجردة من عوالك الحس 

 والمرائن والنسبٌة .

الفنان ذلن االنسان الذي رفض مؽرٌات الحس الزائفة ، ونذر نفسه للمثل ،  -ٗ

رته االله وارسلت الٌه ربات الفنون لتستل روحه من جسده صاعدة بها الى فاختا

 عالم المثل .

العملٌة االبداعٌة بنظر افالطون عملٌة صوفٌة ، تإكد نظام الهبة االلهٌة ، ؼٌر  -٘

 خاضعة للتجربة والخبرة والدراسة بل هً موهبة متصوفة . 

 ##### ارسطو ####

ًّ الٌونان. وعندما بلػ الثامنة ولد ارسطو فً بل   -حٌاته : • دة ستاجٌرا شمال

عاًما ولم  ٕٓعشرة من عمره، التحك بؤكادٌمٌة أفالطون فً أثٌنا، وظل فٌها لمدة 

ق.م، ٕٖٗأو  ٖٖٗق.م.  وفً عام 7ٌٖٗؽادرها إال بعد موت أستاذه أفالطون عام 



ٌخ باسم استدعاه فٌلٌب ملن ممدونٌا؛ لتعلٌم وتربٌة ابنه الذي ُعرؾ فً التار

ق.م، وأنشؤ مدرسته المعروفة باسم ٖٖٗاإلسكندر األكبر.  وعاد إلى أثٌنا عام 

اللٌسٌوم. ولد أطلك  على ارسطو وتالمٌذه اسم المشائٌن  النه كان ٌُلمً دروسه 

ق.م. ٖٕٖأثناء المشً والتجوال بصحبة تالمٌذه. بعد موت اإلسكندر األكبر فً عام 

دم احترام اآللهة. وخوفًا من مصٌر سمراط، هرب رمى األثٌنٌون ارسطو بتهمة ع

 إلى مدٌنة كلسٌس )اسمها حالًٌا كلكٌس(، حٌث مات هنان بعد عام ٍ واحد.

 فلسفته العامة  •

المنطك. األورجانون هو االسم الجامع لكّلِ مإلفات  ارسطو فً المنطك. وتعنً  -ٔ

موضوع الفكر الذي هو  كلمة أورجانون األداة، ألنَّ تلن المإلفات كانت تبحث عن

 األداة أو الوسٌلة للمعرفة.

كان اعتماده أنَّ عملٌة االستدالل المنطمً هذه تموم على أساس شكل من أشكال  -ٕ

 البرهان سماه المٌاس.

فلسفة الطبٌعة. كانت خاصٌة التؽٌر المالزمة للطبٌعة هً أكثر ما استرعى  -ٖ

ؾ به فلسفة الطبٌع ة فً كتاب الطبٌعٌات بؤنها دراسة األشٌاء انتباهه  للحد الذي ٌعّرِ

 التً تتؽٌَّر.

ق بٌن الصورة والمادة أو الشًء. وحسب  -ٗ ٌمول: لكً نفهم التؽٌر ٌجب أن نفّرِ

اعتماد أرسطو، فإنَّ التؽٌر هو أن تكتسب المادة نفسها شكالً جدًٌدا. ولد عدد أسبابًا 

 السبب النهائً (  -ب الفعَّالالسب -السبب الصوري -أربعة للتؽٌر: )السبب المادي

دة للروح وفً العاللة بٌن الروح  -٘ فً كتابه عن الروح، بحث فً الوظائؾ المتعّدِ

 والجسد .

ماوراء الطبٌعة)المٌتافٌزٌما( . حاول فً كتابه ما وراء الطبٌعة تؤسٌس علم  -ٙ

حمٌمة خاص باألشٌاء التً ال تتؽٌر أبًدا ، ودراسة المبادئ العامة األساسٌة لل

 والمعرفة. 

ى المعرفة  -7 علم األخالق والسٌاسة. ٌبحث علم األخالق والسٌاسة فً ما ٌُسمَّ

العملٌة، أي تلن المعرفة التً تجعل الناس لادرٌن على التصرؾ السلٌم والعٌش فً 

 سعادة.

ؾ فً السلون وإٌجاد الحد  -8 ٌرى أنَّ الفضٌلة األخاللٌة تكمن فً تحاشً التطرُّ

الوسط بٌن طرفٌن، مثال ذلن أن فضٌلة الشجاعة هً الحد الوسط بٌن رذٌلة الجبن 



من طرؾ ورذٌلة التهور من الطرؾ اآلخر. وبالمثل، فإنَّ فضٌلة الكرم هً الحد 

 الوسط بٌن البخل والتبذٌر.

ألدبً. ٌعتمد أن المؤساة تإثر على المشاهد عن طرٌك إٌماظ عاطفتً النمد ا -9

 الشفمة والخوؾ، ثم تنمٌته وتطهٌره منهما. ولد أطلك على هذه العملٌة اسم التطهٌر.

 فلسفته الجمالٌة  •

الجمال عند ارسطو ما ٌمثل الصور االزلٌة المثالٌة فً المحسوسات ، فكلما   -ٔ

واضح فً المحسوس كما وكٌفما ، كلما كان الجمال  كان االثر السماوي المطلك

 جلٌا .

ان صناعة الجمال هً تاكٌد المطلك فً الحسً ، او كشؾ وتوظٌؾ ماٌمثل  -ٕ

 المطلك فً الحسً ، وهو ارادة لصدٌة فاعلة ومنفعلة لصناع الجمال ) الفنانون ( .

شؾ عن الفن والعمل الفنً عمل انسانً ارادي ، محكوم بوعً ومعرفة نك -ٖ

 مكامن المتماثل  ، بٌن الشًء والظاهرة وما منها من جواهر مصدرها عالم المثل .

العملٌة االبداعٌة عند ارسطو إنسانٌة  بارادة االنسان ووعٌه الذي ٌكشؾ  -ٗ

الجواهر الخفٌة فً االشٌاء واالشكال والظواهر والمفاهٌم التً ترتبط بعالم المثل ، 

 ٌل .فتوضح وتكشؾ وتركب بعد تحل

الفنان انسان مفكر مكتشؾ عن الجواهر المتماثلة مع عالم المثل فً االشٌاء  -٘

 واالشكال والمفاهٌم والظواهر ، فٌعمل على تكثٌفها واظهارها للناس .  

 


