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 فلسفة الجمال والفن عند أرسطو طاليس

Aristotle 
 ق.م(433-483حياته ) 

( في مقاطعة مقدونيا. وقضى فيها أيامه األولى. وكان والده طبيبًا في بالط ملك أسطاغيرولد أرسطو في ) 
وعندما بلغ أرسطططو المامنة عةطططرع من عمره قد  ثلى أمينا اسطططمكماو علمه  والميم ب كاديمية أفالطون. فكان  مقدونيا.

ليه أفالطون ع ف طلمبرزت عبقرية أرسطططو بين أقرانه في ااكاديمية  و ملميذًا امعًا ميت ثةططراأ أسططماذ ا يضططا ى  
 ( اطالعه الواسع.القرّاء( لذكائه الخارم و )العقلاس  )

بدأ أرسططططو فلسطططأمه مم مرًا ب سطططماذه أفالطون  ولكن ما لبي أن بدا يعارضطططه وينقد نألرية الممو األفالطونية   
الحق  وأحببأإنني أحببأ أفوطونو وأحببأ الحقو ول  يططدق قوًا ألفالطون ثا ومنططاولططه بططالملري   معلاًل ذلططك بقولططه    

األوربي طواو القرون الوسططططططططى ويمى مطلع الع طططططططر واليقيقة ان ارسططططططططو سطططططططيطر على الأكر   .من أفوطون أكثر
 اليديي  ول  يكن ع ر النهضة اا مورع على ارسطو )يسب معبير بعض من نقاد الأكر الألسأي(.

( بمعلي  ابنه ااسطكندر البالغ من العمر مالي عةططر سطنة. وعندما ةططب  ملك مقدونياعهد ثليه الملك فيليب ) 
(  وةارك الليش في يروبه  وذام لذع الن ر واانم ار  يمى ة عشرة من عمرهبلغ السابعااسطكندر عن الطوم )

فعاد أرسطططططططططططططو ثلى أمينا  وأنةطططططططططططط  فيها مدرسططططططططططططة  وكان من عادمه أن ي لقي   مباعدت ال لة بينه وبين معلمه أرسطو.
المقدونيين  ني يياربوبعد موت ااسكندر  بدا اليزب الوطني األمي  .بالمشائينمياضرامه ماةيًا  لذا س مي وامباعه 

واأللانب  وياربوا أرسططو ييرع ويسدًا  ولل وا ثلى ييلة طالما ا طنعو ا من قبو  فامهموه باللياد. فهرب أرسطو 
ثلى ثعدا     مةيرًا بذلكال داعي الن ُأهيئ لألثينين فرصة أخرى لإلجرام ضد الفلسفة من أمينا و و يقوو ممهكمًا    

 سقراط.
 لعامةفلسفة أرسطو ا 

د  من يلو المنه  اللدلي      منهج أرسبببببببطو مع يلبة الطابع الم ملي على فكر أرسطططططططططططو وفلسططططططططططأمه  ثا أنه قد يج
األفالطوني  ووضطططططططططع أ طططططططططوو المنه  الواقعي ليمانه بمراك  بنا  المعرفة واانمقاو في ميليله المنهلي المنطقي من 

 أنه ال بد من إثبات   ومن أ   قواعد المنه  في فلسطططططططأمه   المحسبببببوس عنده شبببببرط المعقولاللز  ثلى الكو  ان  
عنا سططططططططططططططيدف العكسان مأهومها او معبيرامها   ثدراكأي ثدراك المادع قبو   .وجود الشبببببببببيء  بل البحت عن ماهيته 

 للبيي عن م ورات ذ نية ميضة ا يقيقة ولودية لها  أو عن أو ا  كالغوو والعنقا .
 المنطق

م  وي سطططمى فهو المؤسطططس األوو لعل  المنط اليوناني اليوناني ويير  كبيرًا في الأكر الألسطططأيألرسططططو م ميرًا  
وكانت أقواله ممخذ يللا يرلع اليها رلاو الأكر في يو خالفامه  الأكرية. . ألنطه اوو من عل  المنطم المعل  األوو

م سببباعدنا علص تصبببحير تفكيرنا. فهو ن االفن واألسبببلوأ والطريقة والمنهج الي  ي عل  الأكر و و ويعني المنطم 
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و و األداع الأكرية المي يسططططططمعين بها اانسططططططان لملنب الخط  في مأكيره  أي انه  . وأسببببلوأ ومنهج كل علم وكل فن
   وللمنطم ناييمان يرةد اانسان الى م يي  المأكير وليس  و الذي يعل  اانسان المأكير

 اا مدا  ثلى قوانينه ومعرفة الةروط المي يموقأ عليها ال يي  منه.البيي في الأكر النساني بق د  .2
 مطبيم  ذه القوانين على الأكر لمعرفة ال يي  منه. .0

  يجةمقدمتين ونتوا   مطا مركطه أرسطططططططططططططططو في المنطم  و مطذ به في القياس  والقياس مدليو مؤلأ من مالمة ألزا   
 النتيجة    مقدمة صغرى       مة كبرىمقد   وكلما كانت المقدمات  ييية كانت النمائ   ييية

 إين سقراط فان سقراط إنسان          إنسان فانكل                                                        
 

 ن رية أرسطو في المعرفة والوجود
بب )الممو(. المي  ي سططططط.ومنطلم فلسطططططأة أرسططططططو من اخمالفه مع أفالطون في ولود عال  ال طططططور األولية القبلية 2

ولود األةطططططططططططيا   و ي مابمة ويير ممغيرع  و ي أزلية ا يعمريها مغير وا مبدو وا مطور  و ي مممو  طططططططططططأة الكماو. 
والمي خالأها أرسططو وقلبها رأسطًا على عقب علمًا انه بقي في ااملاه الممالي نأسه. ييي عد  أرسطو أن المولودات 

ما  ي ثا انعكاس مممامو ال ططأات مع ال ططور األزلية أو الممو العليا  و ي مماملة لها  اليسططية في الطبيعة والولود
في البنا  وال طططأات. وعملية الكةطططأ عن  ذه ال طططأات المي مةطططمرك بها الميسطططوسطططات األرضطططية مع الممو السطططماوية 

اليسططططططية  ما كانت رؤيمه للمولوداتعملية معممد على المقدرع العقلية النسطططططانية  وكلما كانت القدرات العقلية عالية كل
 رؤية ممميزع ومقمرنة مع اليقائم األ لية.

 .وفي الولود  يرى أرسطو أن األلسا  الطبيعية مركبة من مبدأين  ما 0
   و ي مادع أولية مةمرك فيها لميع األلسا .المبادة )الهيولي(-أ    
 .  ومعين الهيولي ومعطيها ما ية خا ةالصورة )الفورم(-ب    

ما أن يكون وجودًا بالفعلوعليه يكون الولود عند أرسططططو     مماًل  – . فالبذرع إما أن يكون وجودًا بالقوةو وا 
ولود بالقوع  بالقياس ثلى الةلرع المي  ي بالأعو و كذا فقد ي و نوق من اانمقاو من يالة البذرع ثلى يالة الةلرع. 

 ي المي ميرك المولود بططالقوع ثلى المولود بططالأعططو. فقوى المطور  ي و ططذا اانمقططاو  و اليركططة  وبططالمططالي فططاليركططة 
بالنمو واانمةار   ي النمو الطبيعي في الطبيعة والبيئة المالئمة   ي المطور واانمقاو من البسيط السهو المملانس 

لنين م    من النطأة ثلى الالنخلة الىثلى الكمير المعقد الممغاير والممراكب والمخملأ األعضا  والوألائأ. من النواع 
ن األعضططططططططططططططططا  ا مألهر اعمبطططاططططًا  بطططو مألهر ميكومطططة  ثلى النسان مكممو الخلقة. اذن  فطططالمطور ميكو   واا

 بالوأليأة  فالعضو ينةا ألدا  وأليأة معينة  ياًل لمةكلة  ثلابة على سؤاو  ةريًا لغامض  ثةباعًا ليالة. 
س  و المأ يالت الزائدع العالقة به  بو  و لو ره الذي ييدد ويؤكد أرسطو على أن الأور  في أي كائن لي 

و و  –و و بذلك يخالأ أفالطون الذي يرى أن الأور  يقو  في عال  عقلي  –يقيقمطه  و و كطائن في الةططططططططططططططي  ذامطه 
لةي   و االذي يطبع الةي  بالطابع الذي يلعله منمسبًا ثلى  ذا النوق أو ذاك النوق من أنواق الكائنات. والأور  في 
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الوأليأة المي يقو  بها ذلك الةي   فالأور  في النسان  و الوأليأة المي ملعو من النسان ثنسانًا والأور  في الةلرع 
و كذا. ومعنى ذلك أن الأور   و م ططدر اليركة والأاعلية والنةططاط في …  و الوأليأة المي ملعو من الةططلرع ةططلرع
ثذن فالأور  عند أرسططو  و فكرع النوق المي انطبعت بها المادع ف  بيت  الةطي   أي  و طبيعمه ويقيقمه اللو رية.

 بها فردًا ينممي ثلى ذلك النوق.
   أي قبطو أن نعي أننا ندرك الشبببببببببيء  بل إدراك ماهيته.وفي المعرفطة  فط وو مبطادل المعرفطة لطدى أرسطططططططططططططططو  و  3

  .بادراك الماهية  بل إدراك الشيءالطون  مأهومه  أي ثدراك المادع قبو ثدراك المأهو  لها. ا كما يقوو أف
ثذن يرى أرسططططططططططططططو أن الميسطططططططططططططوسطططططططططططططات مولودات يقيقية في الذ ن واليقيقة المادية بان وايد. أما ثدراك  
( فيم  بملريد ا من المادع ولوايقها وعالئقها ومأ ططططططيالمها الزائدع. ك ن ندرك أن فالنًا ثنسططططططان بعد الجواهرالما يات )

خاص من لون و طططططططوت أو مقدار كمي ويلمي وييره. بمعنى اليسططططططاس بالةطططططططي  م  ملريد أن ندرك موضططططططوعه ال
 ما يمه لمعقله  و و م مر العقو بالما ية.

 .العلل األربعة 6 
 و ي األسباب واليل  والمبادل المي يمكون منها الةي   و ي  

 …و ي المادع المي  طططنع منها الةطططي   كالخةطططب أو المرمر أو البرونز   ما منه يكون الشببيء   العلة المادية .2
 أو يير ا.

و ي الةططططكو الذي يمخذه الةططططي   كالكرسطططططي أو الطاولة أو    ما علص صبببورته يكون الشبببيء   العلة الصبببورية .0
 أو يير ا.… الممماو

لو اليالة أو الراية أو و ي الغاية المي ألللها  طططططططططنع الةطططططططططي   أل   ما ألجله يكون الشببببببيء   العلة الغائية .3
 أو يير ا.… السوم

و و ال ططططططططططططانع أو الأاعو الذي بدا عملية المغيير ويركها من يالة ثلى    ما به يكون الشببببببببيء   العلة الفاعلة .4
 يالة  من المادع ثلى ال ورع لغاية ما. و و المهندس أو ال انع أو الأنان.

( فهما خارليمان الغائية والفاعلةداخو الةططططططططططططي . أما )( ذاميمان معمالن من المادية والصببببببببوريةفالعلمان ) 
العلو األربع يايمها ومهممها  ي ثخراج ةطططططي  لديد ثلى الولود من خالو ثعادع مركيب و معمالن من خارج الةطططططي . 

أةطططططططططططيا  معطاع قباًل. وعليه يلب أن نوازن بين العلو األربع  أي أن نعطي المادع المالئمة لل طططططططططططانع المالئ  لميقيم 
  .أن نعطي الخبز لخبازهغاية المطلوبة سوا  كانت نأعية أو لمالية  أي  ال
  .عملي ون ر نوعان   . العقو عند ارسطو7
   و و مولود بقوع الخلم. وخاليًا من كو معرفة  ولكنه مسمعد لمقبو المعرفة.عقل بالقوة )عملي( .2
لرد من الولود بالقوع ثلى الولود بالأعو  أي ي   و و العقو بالأعو  ووأليأمه نقو المعقواتالعقل الفعال )ن ر ( .0

 الما يات والمعقوات من الميسوسات.
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أعطى أرسططططططو أ مية للذع كنميلة لرد فعو نأسطططططي  و ذه النقطة يخملأ فيها عما لا  به أسطططططماذه أفالطون  . اللية:8
 لانب نسطططبي منطقي  فاللذع عندهالذي رفض اللذع ألنها  طططأة الميسطططوسطططات الممدنية. ثا أن اللذع عند أرسططططو م خذ 

ا كان النسان ولم ليسطت ياية في ذامها كما  ي عند السطأسططائيين. لهذا عد  ا أرسططو نسبية باملاه الخير أو الةر.
 يهدأ ثلى الخير فان يايمه اليقيقية  ي مي يو السعادع. 

 الفلسفة الجمالية عند أرسطو 
ذه أفالطون  ي في م كيد اليس واليواس في عملية اكمساب كانت نقطة الخالأ األساسية بين أرسطو وأسما

المعرفة. فبعد أن رفضططططططها أفالطون وعد  ا ألالو وزيأ ومقليد  فقد المزمها أرسطططططططو وذ ب ثلى أن المعرفة ا مم  ثا 
يمة ق باليواس  ومعطيات اليواس  ي بداية بنا  المعرفة ومةطططططططكو الذاكرع ومنها ممكون الخبرع  وللذاكرع عند أرسططططططططو

 مهمة في بنا  المعرفة. فالكائنات ذات الذاكرع  ي األرقى واألقدر على المعل  من الكائنات المي ا ممملكها.
 .الفن1

   لهذا فان الأن يمكن أن المحسوس شرط للمعقولبإعطا  أرسطو أ مية لليس واليواس  من خالو قوله   
اليواس والمعرفة اليسططية مقد  لنا م ططورات عن اللزئيات المي ي خذ مادمه من الميسططوسططات البيئية ويياكيها. أي أن 

مأيطططدنطططا في ميقيم بطططدايطططة المعطططارأ  أي وعي اللز   و طريم الوعي للبنطططا  الكلي للةططططططططططططططيطططا  والمأطططا ي  والمعطططاني 
والم ططططططورات. وعن طريم القياس وااسططططططمقرا  وااسططططططمداو مم  عمليات كةططططططأ للةططططططيا  ومن م  ثعادع مركيبها لبداق 

ذا ل كاو لديدع. لهذا كان الأن  و العامو الذي يكةططططأ اللوا ر أو المممامالت بين العال  اليسططططي والعال  العقلي.أةطططط
فالأن اليقيقي عند أرسططو  و الذي يعمو على منقية الرو  من الةوائب والغرائز الييوانية  عن طريم عملية مطهير 

بالنأس ثلى المرامب العليا في البنا  األخالقي. لهذا كانت م طططططططايبها مةطططططططاعر اللذع والنةطططططططوع واانمعاش المي مسطططططططمو 
األليان الممقيأية  ي األرقى ألنها مؤمر على اليواس األخالقية  أما األليان العملية المي ممير النةطططططططاطات  واألليان 

 و نا نمسا و  كيأ يكون الأن والأنان على  ذا األساس األرسطي؟ المي ممير الطرب  ي األدنى.
فنليب  يكون الأنان فنانًا ثذا اسططمطاق أن ي ططور لنا فردًا وايدًا م ططويرًا يعبر فيه عن يقيقة النوق كله  ك ن 

و كذا. وايسطططططططب أن الأن … يبرز الةطططططططلاعة في ةطططططططلاق  والطمو  في طام   واليكمة في يكي   والطيبة في طيب
 واقعي ولكن ليس مياكاع سلبية.مطبيم أدائي يقو  على  ذا األساس. فهو أرسطي  الكوسيكيبمعناه 

 .الفنان المبدع والمبتكر3
 و ذلك النسططططططططان الذي يسططططططططمطيع اانمقاو بعقله من عقو بالقوع ثلى عقو بالأعو مرورًا بالعقو وبهذا يكون الأنان 

المنأعططو المكمسطططططططططططططططب للمعططارأ وبنططائهططا عن طريم اليس واليواس. وممكون لططديططه الخبرع ألنططه يمملططك العقططو النألري  
فيسطمطيع بذلك أن يأسطر األةطيا  والمأا ي  والمعاني والم طورات  وأن ييلو العلو األربع للةطيا  بموضوعية مطبيقية 

أي الذي يكةطططططططأ اللوا ر الخأية في األةطططططططيا  ويعي عللها األربع من خالو يل  ذاكرمه ومسطططططططموى مخيلمه    رائعة.
مه لهذا يمكن أن يكون المبدق اسمطاق بواسطة ثمكانا بر ان.وعن طريم ااسمقرا  وااسمداو وااسمنماج ي و ثلى ال
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العقلية وذاكرمه ومخيلمه أن يسمقرل ويسمدو ويسمنم  ويبر ن ويكةأ العلو األربع واللوا ر الممخأية في العمو الأني 
 وان ييلو ويركب أةكاًا لديدع.

 .الجمال واإلحساس به4
 الذي ييوي على الأني نماج عد  أرسطو الرائع واللميو  و الةي  أو ال 

 الوضوح .1
 التناسأ في التكوينات البنائية ألجزائه المكونة له. .3
 الترتيأو أ  وجود البداية والوسط والنهايةو والترابط بين األجزاء لتكوين وحدة منت مة. .4

 ألهذا فاللماو عند أرسططططو  و اللماو الموضطططوعي الذي يناي  البيئة اليسطططية ومةطططاكلها  ويياوو أن يكةططط
للناس المكامن الخأية من مكوينامها البيئية سططططططوا  أكانت أةططططططكاو أ  مواضططططططيع. و و اللماو الذي يرمأع عن الماديات 

(  أو من الميسططططططوسططططططات ثلى المعقوات. فاللميو والرائع عنده  و الموضططططططوعي والمطلم بان الجواهرثلى الما يات )
اللماو درلات بيك  مسطططموى الوعي. لدراك واليسطططاس بأي أن اللماو عند أرسططططو يرمبط بمسطططموى الوعي وا وايد.

فيه اللماو اليسطي الذي يلبي اليالات اليسطية والغرائزية والأسطللية. و ناك اللماو والدراك اللمالي الذي يم طاعد 
ن لهذا فاللماو مسمويات وييماج ثلى مسمويات م ويمسامى من مسموى المخيلة ثلى أعلى مسموى من الملريد العقلي.

الدراك لمذوقه. و و بدرلات ممسطططلسطططلة من األدنى ثلى األعلى بأعو مطور المعارأ وبنائها من اليسطططي ومنمهيًا ثلى 
اليدس العقلي. وبأعو ااسطممماق واللذع يكةطأ العلو األربع المسطمقرع في األةطيا  واألةطكاو. و ذا الكةأ ييماج ثلى 
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بطبيعمه يياكي  والمياكاع بنألر أرسططططططططو ميقم  فالنسطططططططانالمياكاع عند أرسططططططططو  طططططططأة ثنسطططططططانية ايلابية   
نما  ي المياكاع المي ميقم النمو  المعرفة  ولكن ا يق ططططططد أرسطططططططو بالمياكاع أنها المياكاع المسططططططليمية السططططططاذلة  واا

بمكر  أي مطوير الطبيعة نيو األيسططن  أي ليس م ططوير الةططي  كما  و كائن في العال  والمطور والبنا  اللديد والم
المرئي بو كما يمكن أن يكون. والأنان  و الذي يعي لو ر األةططططيا  ويطور ا ببنا  لديد ومسططططممر و نا مميقم قيمة 

ة المي مياكي المولود أي أن أرسططططططططو وضطططططططع المياكاع بدرلات ومسطططططططمويات  أدنا ا  ي المياكاع السطططططططلبي المياكاع.
( على ما  و عليه. وأرقا ا  ي المياكاع المي مسططططمله  المأردات اللزئية من خالو فه  علو األةططططيا  وم لم الشبببيء)

 المخيلة و وًا ثلى اليدس العقلي النألري الذي ينم  اللديد المبمكر.
لى وينمقو من اللز  البسططططططيط ث والأنان بذلك  و الذي يممكن من كةططططططأ لوا ر األةططططططيا  وييلو العلو األربع 

الكطو المركطب  ويبني اللمطاو من خالو عمليطات مركيطب. فطالبنا   و ثعادع نألا  العالقات أو السططططططططططططططياقات ولكن ليس 
 على ال يغة القديمة بو برؤية م ورية لديدع ميقم اابمكار.


