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الموقـــــف الفــــلسفـــــــي اليونــــانـــــي واإلســالمــــي 

 لمــــن الـــجـــمـــا



 المستخلص

 قسمت الدراسة الى اربع فصول

لاة ملالاإم إماا المبحاث تنااول لا إذضمن المبحث األول في تحديد المفاىيم الجمالية الفصل األول تناول 
ماألول:تناول تعريفااااااات الجمالنواللاااااااني باقااااااة الجمااااااال بااااااالفن باااااالاث ملالااااااإ  يضااااااا  اللاااااااني فتناااااااول الجمااااااال 

ماا المبحاث اللالاث فتنااول البعاد الجماالي بناد الفاسافة  واألخاقنواللالث تنااول البحاث الجماالي قبال  فالاونن وال
اساافة اللبيعيااين نواللاااني بنااد فاساافة اللبااات والوحااد نواللالث بنااد اليونااانيين فااي خمسااة ملالإناألول:بنااد الف

المللاااإ الراباااع فتلرقااات فياااو إلاااى البعاااد الجماااالي فاااي الفلسااافة الفيلا ورياااة نوالمللاااإ  فاسااافة الةلااار  والتعاااددنإما
مباحاث فعرضات فياو  ربعاة الفصال اللااني الخامس تلرقت فيو إلى البعد الجماالي فاي الفلسافة  السوفسالاأية  ماا 

نالمبحث األول فتعرضت فيو إلى البحث الجمالي بند سقرال في مللبيننوالبحث اللااني تناولات بارل الموقا  
الجمااالي بنااد  فالااون فااي سااتة ملالإنوالمبحااث اللالااث تناولاات فيااو  البعااد الفلساافي والجمااالي بنااد الفيلساااو  

مااا المبحااث الرابااع واألخياار ماان الفصاال ال لاااني فتعرضاات فيااو للبحااث الجمااالي بنااد  رساالو فااي  ربعااة ملالإنوال
 الفيلسو   فلولين في لاث ملالإم

مفيوم الجمال بند الفاسفة المسالمين فاي لااث مباحاث نتناولات فاي األول الفصل اللالث لم تناولت في   
تميياااد الجماااال بناااد الفاسااافة المسااالمين نلااام تناولااات فاااي المبحاااث اللااااني موقااا  الةناااد  مااان الجماااال فاااي لااااث 

فتناولات الفصال الراباع لإنإما المبحث اللالث فتلرقت إلى موق  الفاارابي مان الجماال فاي  ربعاة ملالإنإماا ملا
فيو  يضا لاث مباحث ناألول تعرضت فيو إلى الموق  الجمالي بند  خوان الصفانفي  ربعة ملالاإنلم تناولات 

لمبحاث اللالاث واألخيار مان الفصال الراباع في المبحث اللاني الجمال بند  بان ساينا فاي  ربعاة ملالاإ  يضاا ن ما ا
فتعرضت إلى الموقا  الفلسافي والجماالي بناد الفيلساو  ال زالاي فاي  ربعاة ملالاإ  يضاا  ن و خيارا  خاتماة وقاأماة 

 المصادر والمراجع وملخص الرسالة باالنةليزية

 موقد توصل الباحث إلى ما يأتي 

 فيو موجود في ةل شيء حولوالجمال ىبة من اهلل سبحانو وتعالى لإلنسان ن ا 1

ا ارتبال الجمال بمفاىيم ةلير  من بينيا )الحسن نوالجال نوالةمال نوالبياء( وقد تلرقوا الل ويون والفاسفة إلى 2
 ىذه المفاىيم بالدراسة والتحليل بشةل موسع يلير النفس  بلةم

ا اختا  إجابات الفاسفة في  بلاء تعري  شامل للجمال ن تبعا الختا  األذواق واختا  مناىجيم في 3
 المعرفة ومواقفيم الميتافيزيقية بن الوجود وبن اإلنسانم 

ةلر من ر   فملا بند الفاسفة الملاليين  لى إلى موقفيم من الجمال إاختا  الفاسفة فيما بينيم بالنسبة  م4
و قبيحا في ذاتو  تت ير ويصبح الشئ جميا في ذاتو  شياء وبالتالي ىي لابتة الألصفة قاأمة في لبيعة ا ىي

 من ةلمة الجميل متعدد  الداللة نسبية بصر  النظر بن ظرو  من يصدر الحةم ن بليو 



بن الجمال وفلسفتيم الجمال بند   لإ فاسفة اليونان ةان في محور واحد وحقيقة واحد  ن وىو  نَّ حديليم  م5
تدور حول ملال الجمال  و الجمال بالذات ن يعني  نو ليس من بين موضوبات ىذا العالم المرأي ن فالجمال لن 
ْن خالفو  رسلو  نجده في األشياء المحسوسة المشاىد  إنما ىو الجمال المللق المعقول ن ةما ذىإ  فالون وال

 مفي ذلك
 

 


