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 باللغة العربية ملخص الدراسة
تعد ىذه الدراسة التي بين أيدينا محاولة لمكشف عن رؤي وأفكار بيريس جوت الجمالية والفنية، 
وتوضيح العديد من المفاىيم واألفكار التي يتم طرحيا في عمم الجمال والفن من خالل تصور 

أن ىذا و "جوت" ليذه المفاىيم واألفكار، فقد قدم "جوت" مفيومًا متميزًا لمفن وىوالمفيوم العنقودي، 
المفيوم ىو المناسب لفيم الفن، ويري في "العنقودية" أن سرد مفيوم الفن يكتسب الدعم إذا كان 

، وكذلك نقد "جوت" لنظريات يتناسب مع نظريات حقيقية حول الفن، أي إذا كان لو فائدة إرشادية
جر سكرتون" و الموقف الجمالي ويطرح وجية نظره من خالل نقده اآلراء السابقة بما في ذلك "رو 

 "إمانويل كانط".

والقيمة الفنية والجمالية متكافئة عند "جوت" فيو يري أن الخصائص الجمالية لألعمال 
الفنية ىي خصائصو التقييمية، ووجد أن الخصائص الجمالية لمموضوعات الطبيعية تندرج تحت 

" فيي حالة ذاتية الخصائص الجمالية لألعمال الفنية.وكذلك فيما يتعمق بالعاطفة عند "جوت
يمكن الشعور بيا، وىي حالة يمكن أن تحفز األفعال بشكل مميز، وبالنظر إلى أىمية العواطف 

في التعميم األخالقي فإن االستجابات العاطفية لألحداث الممثمة تشكل وسيمة قوية لمتنوير 
 األخالقي في الفن.

"جوت" يعرض ثالثة اتجاىات  وفيما يتعمق بالقضية الجوىرية بين الجمال واألخالق، فإن
رئيسية فمسفية في ىذه القضية ، وىي: االستقاللية الذاتية)الجمالية(، والسياقية، واألخالقية)التي 
تتعمق باألفعال والمشاعر(، ثم يرفض"جوت" ىذه المذاىب ويقدم مجموعة من الحجج التي تؤكد 

عقالنية(. وقدد حدد"جوت" أسس رفضو، ليدافع عن األخالقية)التي تتعمق بسمات الشخصية وال
 أخالقية منيا عقالنية القيم والعقل العممي متأثرًا في ذلك بــ "كانط".

ذا انتقمنا إلي الفن السينمائي، يذكر "جوت" أربعة تحديات تواجو السينما ليثبت أن  وا 
د ، كما يحدىي وسيط الصور المتحركة السينماالسينما شكل من أشكال الفن، ويقر "جوت" أن 
بعد أن  ،المستوي األدني لمتأليف مستوي وجودي، نوعين من مستويات التأليف السينمائي وىما؛

التأليف السينمائي يبدأ في توضيح كيفية فيم المرء لألفالم التي تكون نتاج أعمال  "جوت"ناقش 
ية البنائية والنظر  مؤلفة فيبدأ بمناقشة أكثر النظريات تأثيرًا في التفسير وىما النظرية القصدية،

، حيث يري أن تفسير العمل الفني يدخل فيو العديد من العوامل  والذي تم رفضيم من قبل جوت



النظرية ب لذلك اقترح ما يسميو التي تحدده، والنظرية الواحدة ليست كافية لتفسير العمل الفني
 .التركيبية

اإلبداع ف داع والفضيمةوتعريفو لإلبداع، والعالقية بين كل من: اإلبداع والغائية، واإلب
ويوضح أيضًا العالقة بين  ليس فضيمة كاممة، ألن الدافع الداخمي المناسب ليس ضرورًيا لو؛

اإلبداع والخيال، ويحدد أربعة استخدامات لمخيال في إحدي ىذه االستخدامات يعد الخيال مرادفًا 
ع السمبي واإلبداع لإلبداع، كما أنو يفرق بين نوعين من جوانب اإلبداع وىما: اإلبدا

وعن العالقة بين االبداع والعقالنية  اإليجابي)النشط(، مرورًا بالعالقة بين اإلبداع واالستعارة.
يقسم جوت الفالسفة إلي قسمين قسم يري أن اإلبداع يتسم بالعقالنية كأرسطو والقسم األخر يري 

 أن اإلبداع يتسم بالالعقالنية كأفالطون. 

 


