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 الجمال في الحضارة المسيحية

بااا اسيحااعل ه اعااا اسحااعال مااو اسااجسعف راال ايااج  اس  اا  اسيحااع     ءان مااج  ااج
فاااجزا وت ساتيحااام   جىياااا  ااااا مااالم  اعاااج سانياااجن بي عياااجت اس لا ااا  اس س عااا    اااع 
اال حاجن اجسجاا ج   فاا  ا يااو اسجاا  ساستااسج   ساستلارااا ساستاايم سز  اسجاا  بتاا ا 

 يو  س اااا  اسخياااا   ساستخااااا   ااااو  وااااجز  اسااااع عج سمتج الااااج ساسس ياااا  فاااا  وعماااا  االواااا
اسبج   ب جء  اا ذسك  جسسم اسيحع ع  اس يا بيو اس عيع  اسيحع ع  ساس ياج  اسبجا   

 بج تبجزه ط يق اس عجة  يلمج ساست بع  وتلصج.   
ان ال ت ااجا اسيحااع ع  بجسسااجسف اس  اا   اساالا    تااجىا اريالااج ا  تااج  اسااع و  ااو 

مجمام االواعق  ااا ايا   اسعسس  سايت ع  االوعق  و اس احا   فياو اس ج عا  اسع  عا 
 ع ااعة اااجن سالااج اااا    ااعف سااف نحااعق سااا   ياا  فاا    اعاا   جماا  اسجااس  ميااج ا م اسااا 
ظالاالز اا ااجه  ع ااع فاا  است بعاا  اصااابخ بجستاابد  اسخااعاا  ساسع  عاا   اا سسااعة ماا سن فاا  

ف اجءت است بعا  اسيحاع ع  ااع ل اساا صا و اسا سب ساالال   اسس او  او ط ياق  اسيحات عو
  فتفحا م اسي اج  امااجا اسجاخا اسساج   ان  ت ااا بجس هايا    الااج اسسجط ا  ساسل اعان

ر بم  اا سا  اس ج ع  اسل عا ع  اس حجي  سر   ج عا  مجات ا  بايو اس اج   يعساج   
فالااعفم اسيحااع ع  اسااا ا االيو أختااع  اتااتسف   ا اال حااج ع  ساخجااا اسس ااج  االبااع  

لا اا  اس س عاا  فاا  اال حااجن زاااوت اسيحااع ع   اااا االنيااجن بجس االسالاا    سا  اال اسااالا 
سماااعمم م اللماااج ا يياااج سط حاااجن فخجطااا  اال حاااجن باااع فاااجزق بحاااع  اس  حاااع  ساس لمعااا  

 ساسيكج   اال تيجعع   سان م ااق است بع  اسيحع ع  ر  ايج  اال حجن اسخا  .
ان  ياااو اس اااو فااا  اس  ااا  اسيحاااع   رااال اماااعء االأاااكج  استااا  اتخااالرج اس عاااجة 

اأااكج  فسجساا  سما لظاا   فج  رااجز اسا اال  اسع  عاا  اسااا   بي ااجاو اس يااج  سراا  اج اام 
   ف اس عجة ماو االي از اسي عي   سيج جت استالات اسيلمع  اسحبا ساععاج  اسحا   فا  
اس  عح   ايج ان اس و سف نكو  ت ا  اا اساع و سا ياج أايو اس  سياع  ساست اجزة ساس ا  

جستااجس  فااتن  جناا  اس ااو است اا   و رااله اسي ااجبعف بااجس تو ساسااالن سبيف ج اام مالياا  اس ااو اااوي
 ااا ا اا م ام  ياج    فالاف  اس او اسا هللا اس اال ديج  ف  ماالات اس عاجة فااف نسا  

  فلا اال يج  اس  ع  سع سالرج ا اة طعس  ف  وعم  بسم اسي جفا اسسياع  فالعفالج  سماج 
 نسال فلق قعيتالج اس يجسع . 



يو بجسااااع و فاااا   تاااا  فجمتو اااام االا جرااااجت اس  عاااا   ساس يجسعاااا    ااااع اسيحااااع ي
اس اله  االسزبعا   فج عا ام اال ياج  اس  عا  سالالالء اس  اج يو اسيحاع ييو فا  صالزة قعيعا  

ظال  اال   اس  جىحاا  فاا  ا جأاايع ساأااسجز زس عاا  س عااجة  سمعع اا  سوجسااعة وااال  اسااعر 
اس عنحاايو سا حااي  استاالزاة ساسااعزامج اس  حااع  سراالا   اعااق فاا  اس يااف ساسال عياا  اسيسيجزياا  

ع ا سااالااااج اصااااابدم بتاااابد     عاااا  سااااجن اس  اسبااااج ايو فاااا  اس يااااج  االبااااجء ساسيليااا
سمسايالا اس  عحاا  سماا الف  هفجياا  اسس ااعف  سيل  ااج  الطلياو  باا س عف  اس حااايو  المااج 

 االكلي  ... س ي رفل . 
 

أوغسطين-1
اس احا    جاجطج    عاج فتياتسجن باجستدي ات اس احايع  س ا   لاس حاايوه عَّ *

بااجفعطلن هل سااع  ف اا ا فاحاايعج سا يااج ايااتخعاا سا  اا  اس احاا   اااتا   لاااع ان لاسعراالت
ساتجبااجاالف س ااو اتجبجاااا اااع   اااا ا ااا سااع  ب ياحاال  بااجسيس ا اسااعميق سا يااج  لسازيااال

راال لز ااو مااو ز ااج  اسااع و زاااو  اااا اسيس فاا  سارااتف بيااج ن الااف مااج لمو بااا مااو   ااجىق 
  ع  سذسك سعايئو مابال.   اسيكج الج هللا ف  اس تج  

ان رااع  اس حااايو مااو فاحاا تا راال بااالد اسحااسج ة ف ااع ارااتف بجالوعقعااجت سب ااجء  اااا 
 ميز بين نوعين من الطبيعة االنسانية  ذسك ف ع

  ال  نختا بج وعقعجت س   هللا اسجسا . -1

 ي ا    ابط بج رلاء ساس غبجت اسع عج . -2
ماو اسها سز  ان نيتااك اال حاجن ازا ااا  سر ج نتا   سز االزا ة اال حج ع  لسالسك

ان االزا ة راا    اس اا ة استاا  ا االا  اااا   ياا  االوتعااجز  تااا  ت  ااق االاجباا  ساسيسجقباا ل 
استاا  ا اال  اال حااجن اسااا ط يااق اسجاا  ساسخياا   ان اسساااف زاىااا ال ااا مااو صاا ا هللا   فااج  
ع راااال اس يااااج  اسيااااااق االبااااع   ياااا  اسي حاااال  سراااال ا ااااع  اااال يو مااااو اس يااااج    اااا

امج االو  رل اس يج  اسي حل  رل زمو سل عة ماج سزاء اساععسا  ساست ياعف لاس حايو ه

                                                           

ل سسع ف  اس واى  ساكيو  زايتا اسساعاج ب  طاجب بتال   نساع ماو اكعا   430 – 354اس عن  اس حايو ه  *
سس جىاع اس عي   اسعرلاييو اس تجزم  معا اسع و  اا اس اح    يسا اسا الظعا  اس احا   اسالاي حاتع  ساع ف ا

 اس ت ا ع  سمو ارف اتبا لمع    هللا ساال ت افجت ساساجسلث اسي ع  س و م يا االزبج  ل  
                                                                   



نيياااو اساااا اسيلرااال   لاس حاااايوهان اال حاااجن فااا  ز   سمس جراااج   االن اااج   ساأاااعجء
اس ييو سي با سيج فعا مو ا جي  سا ح جا سي    مو اس ععل سيك راا سياج فعاا ماو  جاج  

 ج فاا  اسيلرال  اس يياو رال است جيا  ساست اج ف  اايو ساواتع  . رالا نس ا  لان ماج ن الب
                 ا لا اس لا  بجيتع جء اسس ول .

سب ااجء  اااا راالا ن اا ز  ن  يااج  اسسااجسف اسي حاال  سا اياا  سا حاا جا ا واىااا راال 
زماااو سل اااعة اسياااااق ساسعيااا   اااو اس اااق ساسخيااا  اسااال  ن ااا  بالياااج فااا  ااااو ملرااال  

فااا  ب جىاااا اس ياااج  ساس اااق ساسخيااا   باااو  ون يااا يياااو  س اااو رااالا اسيلرااال  اس يياااو ال 
 ن يو رله اسيسج  .

 

توما االكويني-2
* 

نحسا ف  ه اسا فالف طععس  اسسعم  بيو اس لم اسسجما  سط حجن مو وع  فالاف   
اسسعم  بي الاج سبايو االساا اسخاجسق اسيخااا   اع اس تاجزم بلصا ا   اع م هاج سزس اج 

            وجست  . 
 من انواع المعرفة، ويعدها توما نوعين :يعد االيمان نوعا 

 مس ف  انيج ع  نحتيعرج اال حجن مو  اواا . -1

 مس ف  مج ن  نحتيعرج مو   اا س لايا . -2

اماااج اس اع ااا  نتاااو اسيالاااج اال حاااجن فااا  م اااج  اساااع و بجستتاااع ق ساالنياااجن اس اعااا       
 اجس  الماج ان ف سس او  او ط ياق االيات تجب ساساعاج سيتاو اسيالاج فا  م اج  اس احا   بج

نهااف االف ااجز اس يجسعاا  فاا  اس اا سن اسلياااا فاا  ماالر   يااجس  مت جمااو سعهااعسا فاا  
وعمااا  اسعرااالت اسيحااااع    فتع اااا االكاااالي      يااا  ازيااااال فااا  اسي جكااااجة  سزام ان 
االااا  اس ييااو راال اساال  ن ااجك  االصااو بعماا  سساال اااجن االصااو مجاالرج  ساماا  ب يااج  

ل اسيلراااالعع  س يااااج  اسسااااجسف  فاااات تع  ان اسسااااجسف اس حاااا   س ااااجس  ان نكجاااا  اسيعماااا

                                                           
ذات   الذ  بيو زسمج  جبلس     يا ة اناجسعا  ل ا ف  مع    اكلي ل اسلامس  1225المج اس لي   سسع  جا ه *
ل ا سساا  اعة  1274عجي  . اا ا اساعيا ف  اناجسعج سبجزي  س ز   و ازيال ف  زسمج سالف   جا ه ي

ملس ااجت اسخعصاا  رااع اساالا ييو ساسخعصاا  اسعرلاعاا  سسااا أاا سب  ع ااعة م الااج ه ا حااي  اس بااج ة   اسع رااج   
 اسحيج  اساععس    اس   ساسي حل    االوعق اسحعجيع    مجبسع اساععس  ل . 

                                                    



م عااجز اس يااج  راال اس يااج  ساست جياا  ساسعالااجء سرااله استاا جت ات  ااق بجااكو مااااق فاا  
 هللا  وهللا رل اس يج  اال اا سرل متعز اس يج  ف  اساععس  ساس و. 

 

 البد من توفر ثالثة اشياء في الجمال حسب فكر توما وهي :    
 ج فالل مععل .اس يج  فجذا اجن  جمت - سال
  ح جا .است جيق اسه سز  ساال -اج عج
 اسلرلب سساللا او أ ء سل ا ب اق  ع ا زاىسج . -اجساج

اسحيا ساسبتا    سااجبق هاالكلي  ل ما هازيالل  يو اكع لان اس ييو رل مج   ر
 اسال و   اباجن بجست  ي  سباليج  تلسق اس يج ل.

 

 

 


