
 خرائط ذهىية لمادة الفلسفة

 اإلدارة العامة لمنطقة الفروانٌة التعلٌمٌة

 ثانوٌة درة الهاشمٌة 
 قسم المواد الفلسفٌة

 مصممة وفقاً لنظرٌة التعلم المبنً على العقل للتذكر

 للصف الثانً عشر أدبً

م2018/2019الفصل الدراسً الثانً للعام الدراسً   

 اللهم إنً أسألك علماً نافعاً ورزقاً طٌباً وعمالً متقبالً 

:ربٌسة القسم  

عاٌشة العمٌري.أ  

:الموجهة الفنٌة  

فوزٌة العنزي.أ  
:مدٌرة المدرسة  

سارة المطٌري.أ  

:تنوٌه  

هذه المذكرة ال 

تغنً عن الكتاب 
 المدرسً



روان الفضلً: إعداد المعلمة  

(السعادة -أ) وظريات أخالقية   
 نظرٌة السعادة عند أرسطو

 اختلفت وجهات نظر الفالسفة حول تحدٌد ماهٌة السعادة والسبل المؤدٌة إلٌها؟

.ٌعود ذلك االختالف إلى طبٌعة اإلنسان وفكرة ونشأته وبٌبتة  

 اللذة السعادة نظرٌة السعادة عند أرسطو

أن تكون دابمة وهً  ٌجب

غاٌة اإلنسان وهً تعبٌر عن 

.فعالٌة النفس العاقلة  

الثروة، المجد هذه  اللذة،

حاالت تفٌد وضعٌات مؤقتة 

.وغٌر دابمة  

شروط  شروط أرسطو للسعادة
 خارجٌة

شرط 
 معٌاري

اإلرادة+ العقل   

(الوسط الذهبً)مبدأ االعتدال   

 قدر من الثروة

 قدر من الصحة الجسدٌة

.حٌاة عابلٌة مكتفٌة  

إن الخٌر بالنسبة لإلنسان هو 

أن ٌعمل بموجب قوة العقل 

وعلى أساس ماٌتٌمز به من 
(أرسطو)فدرات   

شروط 
 داخلٌة



روان الفضلً: إعداد المعلمة  

(السعادة -أ) وظريات أخالقية   
 نظرٌة السعادة عند مسكوٌه

 ٌرى مسكوٌه أن األخالق تقوم على الطبع واالكتساب فً الوقت نفسه

 السعادة النفسٌة السعادة القصوى

ألنها سعادة اإلنسان  هً خٌر مطلق،

بكونه عاقل وهً غاٌة فً ذاتها 
.تتحقق بقوة العقل  

هً سعادة خلقٌة تمكن اإلنسان من 

أن ٌعٌش هانباً وتهدف إلى تحقٌق 

انسجام اإلنسان مع تصرفاته ومع 
.غٌره  

 طبٌعاً من أصل المزاج

 مستفاداً بالعادة والتدرٌب

 أنواع السعادة عند مسكوٌه

:شروط السعادة عند مسكوٌه  

 صحة البدن

 المزاج المعتدل

 حٌاة من الٌسر

 االجتماع بالناس

 تحصٌل الحكمة النظرٌة والعملٌة



روان الفضلً: إعداد المعلمة  

(الواجة عىد كاوث) وظريات أخالقية   

 باالعتماد على مبدأ اإلرادة الخٌرة
اإلرادة الخٌرة هً التً الٌكون لها قانون 

.آخر غٌر قانون الواجب  
كٌف تتحقق السعادة 

 عند كانت

مٌز كانت 
 بٌن كالً من

التلقابٌة 
 والواجب

القانون 

 والواجب

التلقابٌة: عنجما ٌحافظ 

اإلنسان على حٌاته فإنه 

 بذلك الٌعمل وفق

.الواجب  

الواجب: إذا ٌبس 

اإلنسان من الحٌاة 
.وحافظ على نفسه  

القانون: مثل عدم السرقة 

بدافع الخوف من العقاب 

الٌعد أخالقٌاً ألنه قابم على 

.المنع واالمتناع  

.الواجب  

الواجب: عدم السرقة 
.احتراماً للعقل  

ٌرى كانت أن الواجب ال ٌتحدد 

بالعاطفة أو الوجدان أو اللذة وال 

.بالتجربة وال المنفعة  



روان الفضلً: إعداد المعلمة  

(الواجة عىد كاوث) وظريات أخالقية   

مٌز كانت 
 بٌن كالً من

األوامر الشرطٌة 

 المقٌدة

تخضع للقاعدة العامة 

من أراد الغاٌة أراد )

( الوسٌلة كذلك  

مثال إذا أردت أن تحٌا 
.سعٌداً فكن صالحاً   

األوامر القطعٌة 

.المطلقة  

التخضع ألي شرط أو 

قٌد، ألنها ملزمة بذاتها 

بصرف النظر عن 

.نتابجها  
قل  –مثال كن خٌراً 

.الصدق دابماً   

 القاعدة نص القاعدة مثال

تكذب ال أن  اعمل دابماً بحٌث، ٌكون فً استطاعتك 
.تجعل من قاعدة فعلك قانوناً كلٌاً عاماً للطبٌعة  

 األولى

محبة اإلنسان ألخٌه اإلنسان 

.لذاته ولٌس منفعته  

اعمل دابماً بحٌث تعامل اإلنسانٌة فً شخصك 
.وفً األشخاص اآلخرٌن كغاٌة ال مجرد وسٌلة  

 الثانٌة

اإلرادة حرٌة باعتبارك كابناً  اعمل بحٌث تكون إرادتك، 
.ناطقاً، هً اإلرادة المشرعة الكلٌة  

 الثالثة



روان الفضلً: إعداد المعلمة  

(المىفعة عىد تىحام ومل) وظريات أخالقية   
.السعادة هً الخٌر وهً ماٌرغب فٌه الناس بالفعل-1  

الخٌر فً رأٌهم ٌساوي ما هو نافع لنا ولغٌرنا فً نفس -2

.الوقت  

.السعادة أو الخٌر تكمن فً مدى نفع الشا أو فابدته -3  

السعادة مرتبطة بالمنفعة، والمنفعة مرتبطة باللذة وهو  -4

.الشا الوحٌد المرغوب فٌه  

ٌتفق كالً من بنتام ومل فً أن السعادة هً نوع من اللذة  -6
.وٌختلفان فً طرٌقة تحقٌق السعادة  

وتقوم المنفعة الشخصٌة وثٌقة الصلة بالمنفعة العامة  -5

: النظرٌة على قاعدة أساسٌة وهً  

 )تحقٌق أكبر قدر ممكن من السعادة ألكبر عدد من الناس(



روان الفضلً: إعداد المعلمة  

(المىفعة عىد تىحام ومل) وظريات أخالقية   

ٌعتبر عامل االمتداد أهم عامل 
(علل)فً حساب اللذة عند بنتام   

ألنه ٌسمح بأن تشمل اللذة أكبر عدد 

من األفراد بحٌث ٌربط هذا العامل بٌن 

.خٌر الفرد وخٌر الجماعة  

المبادئ التً تقوم علٌها السعادة عند 

 مل 
المبادئ التً تقوم علٌها السعادة عند 

 بنتام

اللذة هً الشا الوحٌد المرغوب لدى -

.الناس  

.السعادة العامة خٌر بالنسبة إلى الجمٌع-  

أخالق المنفعة دعوة إلى الفضٌلة -
.اإلجتماعٌة  

  مساواةال -

االستقرار -  

التنظٌم -  

 -الكم: الشدة – المدة – الٌقٌن – االمتداد

 السعادة

 اللذة

.الخٌر األسمى أو المطلق  

.تعد كلٌة شاملة لكٌان اإلنسان كله  

.تعد دابمة وغاٌة فً ذاتها  

.خٌراً نسبٌاً   

.جزبٌة  

.مؤقتة  



روان الفضلً: إعداد المعلمة  

(الحرية -ب) وظريات أخالقية   
(.علل ) تعد الحرٌة إحدى أقدم المشاكل والقضاٌا التً بحثتها الفلسفة   

.ألنها مرتبطة بصمٌم الوجود اإلنسانً كماهٌة وجوهر-  

.أهمٌتها كعالقة اإلنسان بالطبٌعة والمجتمع الذي ٌتواجد فٌه-  

.الحرٌة تعد قٌمة عزٌزة عند اإلنسان-  

 معانً الحرٌة

 الوجودي

السٌاسً 

 واالجتماعً

النفسً 

 والخلقً

 المعنى الذي ٌناقش عالقة اإلنسان بالعالم

استبعاد أشكال القصر أو اإلكراه االجتماعً 

 بحٌث ٌكون حراً وٌختار

عدم االندفاع أو إتٌان الفعل غٌر المسؤول 

.وأال ٌقوم على أي فعل إال بعد تفكٌر وترو  

.ً حالة انعدام القٌد أو القسر على إرادة اإلنسانه  

تتجسد الحرٌة 

بدولة القانون أكثر 

منها فً الحالة 
(علل ) الطبٌعٌة   

ألن القانون ٌنظم عالقات 

األفراد وٌضمن لهم 
.حقوقهم وواجباتهم  

.المبادئ المرتبطة بمفهوم الحرٌة  

 صفة أساسٌة

من صفات  
 اإلنسان

 ارتباطها بالفعل 

 الحر

مرتبطة 

 بالمسؤولٌة

ارتباطها 

.باإلرادة  



روان الفضلً: إعداد المعلمة  

 الحرية عىد جان تول سارجر
عناصر مفهوم الحرٌة عند 

 سارتر

.ٌتحدد اإلنسان بالحرٌة  

.الوجود ٌسبق الماهٌة  

ٌحقق اإلنسان ذاته وحرٌته من خالل 
.مشروع  

.اإلنسان مسؤول عن أفعاله  

تظهر حرٌة اإلنسان دابماً بموقف 
.ٌتطلب منه أن ٌختار  

.الحرٌة هدف اإلنسان  

إن ماهٌة الكابن 

البشري معلقة بحرٌته 

وإن ما نسمٌه حرٌة ال 

ٌمكن تمٌٌزه عن وجود 
.الحقٌقة اإلنسانٌة  

إننا إذ نرٌد أن نجعل حرٌتنا 

هدفاً نسعى إلٌه، ال ٌسعنا أن 

تعد حرٌة اآلخرٌن هدفاً 
.أٌضاً نسعى إلٌه  



روان الفضلً: إعداد المعلمة  

 وظريات أخالقية ) جـ - المسؤولية(
.هً إقرار الفرد بما ٌصدر عنه من أفعال وباستعداده لتحمل نتابجة  

علل

ألنه ٌمتلك عقالً وإرادة حرة ولدٌة حرٌة 

اإلختٌار والقدرة على التمٌٌز بٌن الصواب 
.والخطأ  

لمن الٌقدر على  ألنه ال مسؤولٌةعلل ؟ العقل السلٌم من أهم خصابص المسؤولٌة 
.التمٌٌز مثل الطفل والمجنون  

 العقل

.ففً عالم الجبرٌة ال وجود للحرٌة ال بد من تمتع اإلنسان بالحرٌة،  الحرٌة 

وذلك لمعرفة القواعد والنظم التً علل ؟ المسؤولٌة األخالقٌة تزداد بتزاٌد المعرفة 
.ٌنبغً السٌر علٌها فً السلوك بوجه عام  

 المعرفة

شخصاً من الغرق فً  50ال أستطٌع إنقاذ ) من إمكانٌة تحقق الفعل الخلقً  ال بد
.آن واحد  

 إمكانٌة التحقق

 خصابص المسؤولٌة

.هً األفعال التً ٌكون فٌه الفرد مسؤوالً أمام ضمٌره وأمام هللا وتدخل ضمنها النواٌا الخلقٌة المسؤولٌة   

.هً األفعال الظاهرة سواء ما تم منها أو ما هو بصدد إنجازة وفقاً للقوانٌن الوضعٌة اإلنسانٌة  المسؤولٌة المدنٌة 

.مثل األب ومسؤولٌته تجاه أسرته هً األفعال التً ترتبط بالمجتمعات التً تنتسب إلٌها  المسؤولٌة االجتماعٌة 

 أقسام المسؤولٌة



روان الفضلً: إعداد المعلمة  

 المسؤولية مه مىظور فلسفي

 االتفاق واالختالف بٌن كانت وهانز ٌوناس

 المسؤولٌة القانونٌة

شخصٌة متعلقة بمن ٌجب علٌه 

أمر من األمور كأن ٌحسن 

اإلنسان التصرف أو ٌعمل وفقاً 
.للضمٌر  

تكون بحسب قانون محدد 

وٌحاسب علٌه اإلنسان أمام من 

ٌعود لهم الحق فً محاسبته 
:كالقضاء ومنها  

:الجنابٌةالمسؤولٌة   

.تكون فً شكل عقوبة  

جوانب المسؤولٌة األخالقٌة والقانوٌة التً 
.ذكرها هانز ٌوناس فً كتابة مبدأ المسؤولٌة  

ال تقوم المسؤولٌة على اإلرادة 

الحرة والخٌرة والعقل فقط وإنما 
.معاً الشعور والوجدان على   

بالمسؤولٌة ٌدفعنا إلى  الشعور
.التصرف األخالقً  

ٌتفق هانز ٌوناس مع كانت فً 

ضرورة أن ٌكون اإلنسان حراً فً  
.القٌام بواجبه أو عدم القٌام به  

ركز هانز ٌوناس على نوعٌن من 

الطبٌعٌة كمسؤولٌة الوالدٌن ) المسؤولٌات 

تجاه أبنابهم،  والتعاقدٌة كمسؤولٌة الحكام 
(تجاه المحكومٌن  

 المسؤولٌة األخالقٌة

 هانز ٌوناس كانت

:المدنٌةالمسؤولٌة   
.تكون فً شكل تعوٌض  

تعتمد 

المسؤولٌة 

على العقل 
 فقط

تعتمد 

المسؤولٌة 

على العقل 

والشعور 
 والوجدان

حرٌة اإلنسان 

فً القٌام 

بواجبه أو 
 عدم القٌام به



روان الفضلً: إعداد المعلمة  

.هً جزء من فلسفة األخالق التً تهتم بالسلوك واألفعال بوصفها وقابع ٌمكن مالحظتها  

ظهر مجال األخالق 

التطبٌقٌة فً  
 أمرٌكا

اهتم فالسفة 

األخالق بدراسة 

األخالق التطبٌقٌة 

بسبب التغٌر الكبٌر 

فً السلوك 

االجتماعً مع 

ظهور التقنٌات 

واالكتشافات العلمٌة 

ذات الصلة بحٌاة 
.اإلنسان  

المصطلح القدٌم 

لألخالق 

...التطبٌقٌة  

اهتمام الفالسفة 

بالمسابل العملٌة 

مثل األخالق 

الواجب اتباعها فً 

الحرب واالنتحار 
.واإلعدام  

 ترابط مفهوم األخالق النظرٌة باألخالق التطبٌقٌة
ألن السلوك 

البشري ٌتضمن 
.حكماً أخالقٌاً   

ألن األخالق 

التطبٌقٌة تعبر 

عن التطور 

والتجدٌد الذي 

عرفه مبحث 
.فلسفة األخالق  

....األخالق التطبٌقٌة إلى عدة معانً وهً  تشٌر  

(الموت الرحٌم)الدراسة األخالقٌة لوضعٌة ما أو حالة معٌنة واقتراح حلول لها   

؟(هل نخول للطبٌب رفع األجهزة عن المرٌض) للسٌاق وتحلٌل النتابج واتخاذ القرار  إعطاء األهمٌة  

....(أو األطباء أو القضاة  األعالمٌٌن) مٌثاق أخالقً محدد كمٌثاق : أخالقٌات المهنة   

(األطباء مسبولون أمام مرضاهم) تحدٌد المسؤولٌة   

....( أخالق المهنة –األخالق البٌبٌة  –األخالق الطبٌة : ) ظهور مجاالت تطبقٌة عدٌدة  



روان الفضلً: إعداد المعلمة  

ألنها تناقش مسابل طبٌة وأخالقٌة مثل االستنساخ والموت الرحٌم ال تتحدد األخالق الطبٌة بالمجال الطبً فقط ، 
.وتحسٌن النسل وقٌمة الحٌاة وإمكانٌة تعدٌلها وفقاً للتقنٌات الطبٌة  

تعد األخالق الطبٌة قدٌمة 

ألنها  قدم الطب نفسه ، 

مرتبطة بالطبٌب الٌونانً 

الذي ٌعد مؤسس أبو قراط 

الطب واألخالق الطبٌة فً 

الوقت نفسه وذلك من خالل 

قسم أبو قراط المشهور 

الذي ٌتضمن جملة من القٌم 

أهمها الحفاظ على أسرار 
.المرٌض  

 ممٌزات األخالق الطبٌة

.الطب ٌعمل من أجل سعادة وخٌر اإلنسان  

.عالج المرٌض أو أن ٌجنبه أمراضاً أخرى على الطبٌب واجب  

.على الطبٌب أن ٌحترم اإلرادة الحرة للمرٌض  

.تتضمن األخالق الطبٌة جملة من الواجبات منها واجب الحفاظ على سرٌة حالة المرض  

.تعمل األخالق الطبٌة من خالل لجان األخالق الخاصة والعامة  

.التً تطرحها األخالق الطبٌة قٌمة العدالة فً العالج بالنسبة للمواطنٌن من أهم القٌم  



روان الفضلً: إعداد المعلمة  

.تعدٌل اإلنسان للمادة الوراثٌة بطرٌقة التحدث فً الظروف الطبٌعٌة  

 أهمٌة تقنٌات الهندسة الوراثٌة لإلنسان

.إنتاج العدٌد من األدوٌة  

.تحسٌن الغذاء المطور  

.تأهٌل وتوفٌر نباتات تتكٌف مع البٌبة الصحرواٌة  

.انتاج لقاحات وأدوٌة قادرة على معالجة األمراض  

مثل تهجٌن البرتقال مع اللٌمون 
.إلنتاج فاكهة جدٌدة   

هندسة  1973
.البكترٌا وراثٌاً   

هندسة  1974
.االفبران وراثٌاً   

بٌع  1982

األنسولٌن الذي 
.تنتجه البكترٌا  

بٌع الغذاء  1994
.المعدل وراثٌاً   

مراحل 

تطور تقنٌة 

الهندسة 
 الوراثٌة

على الرغم من 

أهمٌة الهندسة 

الوراثٌة إال أن 

الكثٌرٌن ٌتخوفون 

منها وٌرفضونها 

دٌنٌة ألسباب 
 وأخالقٌة



روان الفضلً: إعداد المعلمة  

نوع من البحث فً عالقة اإلنسان باألرض والحٌوان والنبات أو الطبٌعٌة 
.من زاوٌة أخالقٌة  

 عالقة اإلنسان بالطبٌعة 
اإلنسان حراً أمام الطبٌعة : قدٌماً 

(عالقة إنسجام )   
استغال ل مفرط للموارد : حدٌثاً 

.الطبٌعٌة مثل قطع األشجار  

اآلثار المترتبة على االستغالل 

 المفرط لموراد الطبٌعة 

 التلوب البٌبً 

 االحتباس الحراري
 المخلفات النووٌة

البٌبٌة األخالق  علم البٌبة  

تحاول أن تبٌن 

المخاطر التً تهدد 

الطبٌعة وأثر ذلك 

.على اإلنسان  

ٌحافظ على الطبٌعة 

:من خالل   

شاء محمٌات إن -

 طبٌعٌة

على  الحفاظ-

الكابنات المهددة 

.باالنقراض .دراسة عالقة اإلنسان بالطبٌعة والكابنات الحٌة   

.ٌجب وضع بعض القٌود على حرٌة الفعل اإلنسانً تجاه الطبٌعة  

.ٌعتبر الضمٌر األٌكولوجً البٌبً مبدأ أساسً فً األخالق البٌبٌة  

ال ٌمكن أن تقوم األخالق البٌبٌة ما لم تتغٌر منزلة اإلنسان لتصبح 
.مكانته ببقٌة الكابنات الحٌة  

.الدعوة إلى نوع من العدالة البٌبة  

تنوع أشكال الحٌاة البٌبٌة قٌمة فً حد ذاته ولست وسٌلة 
.للرفاهٌة  

.ال ٌحق لإلنسان أن ٌستغل الطبٌعة كٌف ماشاء  

ٌجب إدخال تعدٌالت على أسلوب معٌشتنا لٌتناسب 
.مع البٌبة  

 قمة األرض 

قمة عالمٌة األولى من نوعها عقدت عام 

فً منطقة رٌو بالبرازٌل وذلك بهدف  1992

الحد من انبعاث الغازات السامة المنبعثة من 
.المصانع  



روان الفضلً: إعداد المعلمة  

 الخداع اإلنتحال اإلدعاء 
انتهاك 

 القوانٌن
 التزوٌر االنحٌاز

 االنحرافات األخالقٌة فً مجال العلم والبحث العلمً والتكنولوجٌا

ظهور العدٌد من االنحرافات فً مجال العلم والبحث العلمً والتكنولوجٌا: علل  

.ارتباط العلم بالوظٌفة أو المهنة ارتباط التكنولوجٌا بالصناعة واالقتصاد  

.وما ٌحققة من مصالح ومنافع  

 معاٌٌر أخالق العلم والتكنولوجٌا

 األمانة

 الحذر والٌقظة

 االنفتاح

 الحرٌة

 التعلٌم

 واجب المجتمع والمؤسسات العلمٌة التقدٌر المسؤولٌة االجتماعٌة
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مجموعة من القٌم واألسالٌب المؤدٌة إلى تحقٌق المعاٌٌر الخٌرة المطلوبة فً 
.ممارسة األعمال الوظٌفٌة وأسالٌب التعامل فً الوسط البٌبً للوظٌفة المعٌنة  

(علل ) أخالق المهنة تشكل جزءاً من األخالق التطبٌقٌة   

ألنها تعتمد على الحوار والنقاش ومٌثاق ٌحدد الحقوق 
.والواجبات وٌبٌن القٌم الواجب اتباعها  

التً تعبر عنها قٌم  المجاالت
.وقواعد أخالق المهنة فً المجتمع  

 االقتصاد

 التطور التقنً والعلمً

 القانون

 اإلدارة

 الكفاءة المهنٌة

 السرٌة المسؤولٌة

المبادئ 
األساسٌة 
ألخالق 
 المهنة

 اإللتزام

 الجدارة

 المساواة

 البعد االنسانً االحترام

 الطاعة االستقامة والنزاهة

 اإلستقالل الذاتً األمانة

 حرٌة التعبٌر المساواة

 المسؤولٌة الشفافٌة

 العمل ضد الفساد المصلحة العامة
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.ٌعتر الفن من أبرز األنشطة التً قام بها االنسان منذ القدم  

حٌث تم العثور على آثار فنٌة فً عدد 

من الكهوف فً استرالٌا ٌتراوح 
.ألف سنة( 30-25)عمرها ما بٌن   

 الفن

إبداعً عام تتدخل فٌه المهارة  نشاط إنسانً
.اإلنسانٌة المبدعة بشكل حاسم  

 التعرٌف

 فً العصر الحدٌث 
(القرن الثامن عشر  )  

 متى ظهر الفن
 كمبحث فلسفً

األلمانً  الفٌلسوف  
 ألكسندر بومجارتن

 من هو مكتشف
 الفن كمبحث فلسفً

(علل ) ظهر الفن كمبحث فلسفً مستقل فً العصر الحدٌث   

نتٌجة التقدم الحضاري الذي عرفته أوروبا-  

تراجع حكم الكنٌسة المسٌحٌة-  
.ظهور العلم كأساس للحضارة المدنٌة الحدٌثة-  

.هو نوع من اإلحساس والتذوق الذي ٌقوم به الفرد إما بشكل تلقابً أو مقصود  

 ممٌزات الجمال

صفة نطلقها على 
.العمل الفنً ٌتضمن االستحسان  

 والقبح فً العمل الفنً

الجمال أوسع بكثٌر من 
(علل)الفن   

ألن الفن ٌقتصر على 

األعمال الفنٌة التً 

، بٌنما الفنانونٌنجزها 

الجمال ٌتجاوزها إلى 

المناظر الطبٌعٌة 

والمصنوعات 
.االستهالكٌة  
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هً التً تعبر عن الشعور أو المتعة 
.الجمالٌة تجاه موضوع فنً ما  

(علل ) تعتبر القٌمة الجمالٌة نسبٌة ولٌست مطلقة   
ألنه ال ٌوجد عمل فنً ٌتفق علٌه 

.الجمٌع أنه جمٌل أو قبٌح  

.ألن الذوق ٌختلف من فرد آلخر  

 النظرٌة الموضوعٌة النظرٌة الذاتٌة

دو كاس ٌقول أننا عندما نقول . الفنً سً الناقد

موضوعاً معٌناً له قٌمة جمالٌة فأننا نصف 
.مشاعرنا أي أنه ال نشٌر إلى سمات موضوعٌة  

أنصار الفن التشكٌلً من أبرز المدافعٌن عن  ٌعتبر

.هذه النظرٌة  

الجمالٌة ذاتٌة صرفة تخص الفرد المتذوق  القٌمة
.نفسة  

.القٌمة الجمالٌة كامنة فً العمل الفنً  

.القٌم الجمالٌة نسبٌة ولٌست مطلقة القٌمة الجمالٌة موضوعٌة تظهر فً العمل الفنً  

.نفسه  

هناك عوامل تسبب االختالف فً الذوق الفنً 

والحكم النسبً على القٌمة الجمالٌة منها الخبرة 
.النفسٌة واالختالفات الثقافٌة  

الفن مستقل بذاته وال ٌخدم أي فكرة أو قضٌة 

.ثقافٌة أو اجتماعٌة  
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.هً الطرٌقة التً ٌتذوق بها اإلنسان العمل الفنً  

 وجه المقارنة اإلدراك العادي اإلدراك الجمالً

.اإلدراك الجمال بادراك المرء لألعمال الفنٌة ٌتعلق .ٌتعلق باألشٌاء التً نستخدمها فً حٌاتنا   
 

 التعرٌف

على العمل  اإلدراك الجمالً بتركٌز الحواسٌبدأ -1

.الفنً  

ٌكون انجذاب االنسان للعمل الفنً منزه عن -2

.الغرض  

ٌحدث اإلدراك الجمالً حالة من التعاطف بٌن -3

المتذوق والعمل الفنً ٌسببها التفاعل فً حالة 

.اإلعجاب  

.ٌتم إدراك العمل الفنً بشكل كلً-4  

ٌستغرق المتذوق الفنً فً إدراك العمل الفنً -5

.بطرٌقة تجعله ٌفقد اإلحساس بالزمن وبمن حولة  

ٌنتج عن اإلدراك الجمالً لألعمل الفنٌة بعض  -6

. اآلثار التً قد ٌطول مداها على المتذوق لفترة زمنٌة  

(مؤقت  –نفعً  -جماعً)  

ال ٌتصف بالفردٌة بل ٌشترك فٌه أفراد : جماعً

.عدٌدة  

 

ندرك األشٌاء التً تنفعنا فً حٌاتنا : نفعً

.الٌومٌة  

 

أي ادراكنا لألشٌاء التً نستخدمها ٌكون : مؤقت

.لفترة زمنٌة محدة  

 السمات
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.عملٌة التقٌٌم التً ٌنتهً عندها تقدٌر اإلنسان للعمل الفنً  

(علل ) ٌتصف الحكم الجمالً بالنسبٌة   

ألن عملٌة الحكم على عمل فنً ما من قبل مجموعة من األفراد تكون متفاوتة فمنهم من ٌرى العمل جمٌل أو قبٌح 

.ومنهم من الٌتخذ منه موقفاً   

أنواع 

الحكم 

 الجمالً
 الحكم الجمالً الواعً الحكم الجمالً التلقابً

.الفنٌةلألعمال العفوٌة النابعة من رؤٌتنا   

ٌعتمد هذا الحكم على اإلحساس الجمالً بالنسبة 

.للفرد  

ٌرى بعض الفالسفة أن هذا النوع من الحكم 

.الجمالً هو جزء من رؤٌة االنسان الذاتٌة  

.ٌقوم على تحلٌل العمل الفنً ودراسته بشكل نقدي  

ٌتصف بالعقالنٌة والتجرد وال تتدخل فٌه الجوانب 

.العاطفٌة واالنفعالٌة  

ٌستند على معاٌٌر نقدٌة معٌنة فً عملٌة تحلٌل 
.العمل الفنً  
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 امحاكاة المثل األعلى محاكاة الجوهر المحاكاة البسٌطة

الفن عبارة 

عن نسخ 

للواقع دون 

إضافة أو 
.نقصان  

موقف أفالطون من 
 نظرٌة المحاكاة

رأى أفالطون أن فن المحاكاة ما هو إال مرآة عاكسة 
.لما هو موجود فً الطبٌعة والواقع  

اتخذ موقفاً حاداً من نظرٌة المحاكاة البسٌطة بناءاً 
.على أفكارة فً نظرٌة المثل  

قسم أفالطون المعرفة إلى 
 عالمٌن 

 العقل الحواس

ٌحتوي على الجزبٌات 

الواقعٌة التً ندركها 
.بواسطة الحواس  

تنتقل إلٌه الجزبٌات 

الحسٌة المدركة فٌقوم 

بتجرٌدها وٌكون 
.األفكار الكلٌة العامة  

أعط أفالطون األفكار العامة الموجودة فً العقل قٌمة علٌا، 
 ألنه ٌمثل عالم الحقابق الثابته

ما نراه فً العالم الخارجً عن طرٌق الحواس ال ٌعبر عن 
.حقٌقة األشٌاء بل عن ظاللها  

(إن الحواس تخدعنا ) أفالطون صاحب مقولة   

( علل) رفض أفالطون نظرٌة المحاكاة   
.ألنه اعتبر العالم الخارجً مجرد ظالل ولٌست حقابق  

عن نظرٌة  رسطودافع أ

محاكاة الجوهر وهو ما ٌعد 

تطوٌراً نسبٌاً لنظرٌة 

المحاكاة حٌث أوضح ذلك 
.فن الشعرفً كتابه   

إعطاء الفنان دوراً فً 
.إبداع العمل الفنً  

قٌام الفنان بانتقاء 

العناصر الفنٌة بحٌث 
 الٌصبح مطابق للواقع

حرص على أهمٌة 

الترابط بٌن عناصر 
.العمل الفنً  
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( علل) تعتبر النظرٌات الشكلٌة بمثابة رد فعل على نظرٌة المحاكاة   

.بسبب التقدم العلمً والثقافً، واختراع الكامٌرا التً أصبحت تسجل الواقع بشكل أدق من اللوحات الفنٌة  

 الفنان إنجازاته

.حركة التمرد على الفن الواقعً قاد  
.بدأ بتحرٌف الواقع وعد اإللتزام بتصوٌر أو رسم العناصر كما هً فً الواقع  

 بول سٌزان

.حولوا الفن من الواقع إلى التشكٌل مونٌه وماتٌس جوخ وكلود   

.قدموا الصٌاغات النظرٌة للفن التشكٌلً والتً ركزت على فن النحت والرسم  

.الفن الجمٌل بأنه ٌتمثل فً العناصر الممٌزة لوسٌطً النحت والتصوٌر عرفوا  

ٌروا بأن الفن التشكٌلً له مطلق الحرٌة فً اختٌار العناصر وتنظٌمها فً شكل فنً ال عالقة لة 

.بالواقع الخارجً  

.عبارة عن شكل لة داللة اللوحة التشكٌلٌة  

(النقاد )   
 كالٌف بل وروجر فراي

.أحدث تقنٌات فً الرسم الفنً تتعلق باللون واإلضاءة والتالعب بما ٌصورة  
.أي أن كل شا ٌجري داخل اللوحة الفنٌة( الموضوع  – اللوحة) أسهم فً إبداع ما ٌسمى   

 إدوارد مانٌه
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(علل ) تعد النظرٌة التعبٌرٌة من أكثر النظرٌات انتشاراً وقبوالً عند نقاد الفن والنخبة الفنٌة   

.ألن اعتبار الفن تعبٌراً عن شا ما مسألة ٌتفق علٌها الجمٌع  

.عندما ٌقوم الفنان بإبداع العمل الفنً البد وأن ٌكون هذا العمل تعبٌراً عن شا ما  

.النظرٌة التعبٌرٌة االنفعالٌة أكثر قبوالً من غٌرها ألنها تعطً للفنان الحرٌة فً التعبٌر عما ٌرٌد  

.النظرٌة التعبٌرٌة تجمع بٌن األعمال الواقعٌة واألعمال التشكٌلٌة  

.ٌرى أرسطو وشوبنهاور أن الفت تعبٌر عن االنفعال  

 ٌعتقد شوبنهاور أن مصدر المأساة ٌرجع إلى ثالث أسباب أساسٌة

.تصادم اإلرادة بٌن الشخصٌات القدر الذي ٌحكم مصٌر بعض الشخصٌات. الشر المتمثل فً إحدى شخصٌاتها.  

:التراجٌدٌا  

هو الذي ٌعبر 

عن اإلرادة 
 اإلنسانٌة

(علل ) شعور المتذوق بلذة جمالٌة لفن التراجٌدٌا   

ألن اإلنسان حتى وهو فً قمة النكبات التً تصٌبة 

ٌستطٌع أن ٌدرك أنه قادر على أن ٌتنازل عن إرادة 
 الحٌاة


