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الفلسفية لجماليات التصميم الداخلي عبر العصور االتجاهات  

The aesthetic philosophies of interior design   aesthetics   through 

the ages 

د/أماني أحمد مشهور هنديا.  

.دمياط جامعة ،التطبيقية الفنون كليه ،واألثاث الداخلي التصميم قسم رئيساألستاذ المساعد و  

آية لطفي زكريا حبقم.م/   

، كلية الفنون التطبيقية، جامعة دمياط.بقسم التصميم الداخلي واألثاث درس مساعدم  

 الملخص

، وتعددت تفسٌراته بتعدد  حٌر الجمال عبر تارٌخ البشرٌة المفكرٌن ، والفالسفة ، واألدباء ، والفنانٌن ، وعلماء النفس

، ولقد وجد الجمال قبل تأسٌس أي فرع  1المنطلقات الفلسفٌة والنقدٌة واإلبداعٌة والعلمٌة واإلنسانٌة التً حاولت تفسٌره

 ما، فالحضارات القدٌمة أنتجت تراثاً جمالٌاً فً أعمال التصمٌم الداخلً  2من فروع المعرفة ٌحمل اسم " علم الجمال "

 الفلسفات أنتجت كما ،بعد ذلك  تماماً  المعٌشة ظروف تغٌر رغم ، فٌها الجمال أسباب بصحة ٌشهد   هاب اإلعجابً الكم زال

 بالسرعة المتسم  العصر طبٌعة مع تتوافقذات سمات خاصة  الداخلً التصمٌم أعمال فً جمالٌات أٌضا الحدٌثة الجمالٌة

ذلك ول ،  والدٌنٌة واالجتماعٌة  الثقافٌة وخلفٌتهم وتوجهاتهم وأفكارهم احتٌاجاتهم وتنوع المستهلكٌن أعداد وازدٌاد واآللٌة

منذ القدم  اإلنسانٌة طرٌق على كعالمات التارٌخ خلدها التً األعمالكل  فً الجمال مقومات دراسةدعت الحاجه إلى 

أهم  تحدٌد ، و حدٌثاعن  قدٌما الجمال فلسفة اختلفت وحتى عصرنا الحالً ، ولذلك تتلخص مشكلة البحث فً تحدٌد كٌف

 الداخلٌة الفراغات جمالٌات على والفالسفة للمفكرٌن الجمالٌة الفلسفة انعكاس القٌم الجمالٌة الممٌزة لكل عصر ، ومدى

وطرٌقة تشكٌل عناصر التصمٌم الداخلً من أسقف وحوائط وأرضٌات .....إلخ  ، ثم الوصول إلى معرفة ما إذا  للمبانً

 .شاهدهاٌ من كل علٌها تفقٌ األعمال كل فً موجودة موحدة قٌم هنالككان 

ولذلك ٌهدف البحث إلى الوقوف على الفلسفة الجمالٌة والوعً الجمالً لدى الفالسفة والمفكرٌن قدٌما وحدٌثا، ومدى 

اغ الداخلً تصلح لكل زمان انعكاسه فً خلق قٌم جمالٌة للفراغات الداخلٌة، وتحدٌد ما إذا كان هناك قٌم عامة لجمال الفر

 ومكان.

 الكلمات االفتتاحية:

فالسفة  –الجمالٌات المعاصرة  –الجمالٌات التراثٌة  –جمالٌات التصمٌم الداخلً  –القٌم الجمالٌة –الفلسفة الجمالٌة 

 الجمال.
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