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  ةالنموذجي إلجابةا

فعلى الرغم من . ال ميكننا اجلزم �ّن  االستيطيقا أو علم اجلمال نشأ يف العصر اليو�ين القدمي/ 1

إّال أWّا مل ترق إىل تنظيم  للجمال األنطولوجيةمناقشة األفكار اجلمالية من قبل الفالسفة و مساءلتهم 

و لو أّن . قادر على تشكيل علم أو حقل متكامل و مستقل مبنهج و موضوع خاص Zجلمال ممنهج

إّال أنّه مل يكن حيل وقتذاك إىل املعىن اّلذي   ،مشتق من اليو�نية )مبعىن احلسية( االستيطيقامصطلح 

يف هذا حاسم اقرتن nصدار مؤلف  علم حديثعلى أّن اجلمالية جيمعون الدارسون ف. يعرف به حاليا

، ألكسندر غوتليب بومغارتن لصاحبه  أستيطيقا Aestheticaو يتعّلق األمر بكتاب موسوم بـ  اpال،

  ن4....  . 18قصدر خالل سنة 



عرفة دنيا مؤهلة ألن تكون موضوعا لدراسة مستقلة، أو م أّن االستيطيقايرى ألكسندر بومغارتن /2

هذا العلم ظواهر كاملخيلة و الذوق و ما ميثل يف جممله يكون موضوع . لنقل أWا جمال للمعرفة احلسية

إن منطق الشعور و اخليال الفين هذا خيتلف جذرy عن منطق العلم و عن ...جوهر الشعور اجلمايل

  ن4.....               ...التفكري العقالين

  :ميكن للطالب اإلقرتاب من تصورات فالسفة كـ / 3 

خالق، و الظاهر احلسي و لو بدا لنا قبيحا إّال أنه حيمل يف ثناyه الذي يربط اجلمال Zأل: قراطس

  ...اجلمال احلقيقي، أي مجال النفس

غري أنّه ينظر إىل ... امل املثلسليب لع حملاكاة أفالطون من جهته يدين الفن بكونه حماكاة: أفالطون

  ن 4... ميضي هذا اجلمال ضمن حمور تصاعدي من احلسي إىل العقالين . اجلمال نظرة إجيابية

ينظر إىل الفن Zعتباره حماكاة و لكّنه حماكاة إجيابية تنبع من حاجة مجالية، تستمد قواعدها : أرسطو

  . من الطبيعة لتتمم ما يف هذه األخرية من نقصان

لفيلسوفان على الرغم من هذا التنافر إالّ أWّما يلتقيان يف كون اجلمال رهن مبعايري موضوعية من قبيل ا

  ...الوحدة و  الرتتيب و التناسق و النسبة

يرى أّن العدد هو أساس اجلمال، و هو وحده الكفيل بضمان التناسق أو اهلرمونيا بني : فيتاغرس

فاجلمال يكون يف ...) اخلري و الشر، النور و الظالم(على األضدادفالوجود ينهض . األجزاء املتنافرة

  ...قدرتنا على صياغة تناغم �جم عن وسيط رyضي

و الكمال ينشأ Zلضرورة عن اجتماع ثالث . أن املوضوع اجلميل هو املوضوع الكامل ونير  :الرواقيون

 غياZ للتمام و على إثر ذلك غياب غياب أحد هذه العناصر يعين. احلق و اخلري و اجلمال: قيم Zملرة

فاحلق متام و ال ميكن أن يكون كذلك مبعزل عن اخلري و اجلمال، و اجلمال متام و ال ميكن . "للجمال

   ..." أن يكون كذلك، هو األخر، بقطع النظر عن احلق و اخلري

أنّنا حينما حنكم على موضوع ما Zجلمال أو Zلقبح فإّن هذا احلكم ال يرتبط  كانطيرى  / 4

فتعّدد الشعور من لذة و أمل و انشراح . Zخلصائص اخلارجية هلذا املوضوع و لكن مبا ميثله Zلنسبة إلينا

ة، و اجلميل يتعارض مع الغاي. و انقباض يتوقف ال على األشياء مثلما هي و لكن على شعور� حنن

  ن 4....                   ...  وجد لغاية التأّمل فقطذلك أنّه 
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