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 الخاتمة:

يرجع السبب فيي تكيويش صخصيية سيانتيانا الفلسيفية أليه تيبير  بببييح و ميح  حييث  خي   -1
اإلنكليزيية وويو فيي ملتبير ,مير   وييرز فيي داخليح مبياد  الصي   اللغيةحبح لتعلم   بيحمش 

والمادييية ممييا عبييع ,لييه فلسييفتح بهيي ا العييابع  و ييير  فيييح  مييح مييش خيي ر قرا تهييا لكتييب 
جوالها بيش أسبانيا و ميركا مميا حيدا بيح أليه الوليوع فيي ,يالم  ميح فيي حبيح الفلسفة  ينا  ت

 للفلسفة.
لييوث يييروة  مييح التييي تركهييا لهييا زوجهييا ا ور لمييا أسييتعاد سييانتيانا  ش يرتيياد  ميركييا  -2

 ويتلله تعليمح في  فضر المدارس والجامعا .
ش يعيي  فيي ,يالم يععييح  ف عيوش  نيح تمنيه   المتيبيريش بفلسيفةيعتبر سانتيانا  حد  -3

 منيتح  ش يلضي مصوار حياتح في جيو  كان   ل فوجد  في الفلسفة اليونانية ل  حر الحب 
يسود  الهدو  مع كر مش  ف عوش و رسعو ولوكرتيس  ث  ش يلضي  يام ,مر   ستا ًا يكر  

 ,ملح ويعتزر منح في نهاية المعاف.
يععييي كاميير وقتييح لم لفاتييح مييش دوش  ش تليييد  راد سييانتيانا  ش يكييوش حييرًا فييي تفكييير  و  -4

 حريتح  ي ,واقب  و حواجز.
تييبير سييانتيانا بكافيية ا فكييار التييي سيياد  الفكيير اإلنسيياني انيي ا   خاصييًة فيمييا يتعلييق  -5

يييم أسييتو,ب كيير المسييالر مييش خيي ر أمعيياش الن يير فييي تليي   بمجييالي الفلسييفة و,لييم اليينفس
 ا مور.

بييح إلقاميية نسييق فلسييفي متكاميير ,لييه يييرار  ,ميير سييانتيانا ,يير صييق عريييق خييا  -6
ا نسيياق الفلسييفية ا خييرب السييابلة ,ليييح   فمحاوليية سييانتيانا تصييبح ألييه حييد  كبييير محاوليية 

 الفيلسوف )كان ( النلدية التوافلية.
سانتيانا فيلسوف مادي ولكش ماديتح ليس  خالصة  ووو فيلسوف واقعي نلدي  ولكيش  -7

 الميالية والتجريبية  ولعلها سمة مش سما  العصر الحديث.واقعيتح يصوبها بعض ا فكار 
 
 
لجمييييع اآلرا           الجديييية  أش الماديييية  و المييي وب العبيعيييي ,نيييد  ويييو ا سييياس  -8
يعتبر سيانتيانا ز,يميًا للتييار الفلسيفي  الي ي يي وب أليه التفسيير الميادي واآلليي ال ييالي و 

 للعبيعة  ووو ما يسمه بي)فلسفة العبيعة(.



يمكييش أيجيياز فلسييفة سييانتيانا ببنهييا فلسييفة  وربييية بكيير معنييه الكلميية ب سييتينا  المكيياش  -9
 ال ي وجد  فيح  وبلي  ج ور  وعريلة تفكير   وربية ولم يتخله ,ش  صولح ال تينية.

 صيييبح  فلسيييفة سيييانتيانا مرموقييية إلمتيييياز  ب سيييلوب رصييييق وس سييية فيييي أختييييار  -11
 مها كر أنساش ,ادي.العبارا   حته يستعيع  ش يفه

مكانيية الجمييار ,نييد  نجييدوا ليسيي  فلييع فييي التعبييير الفنييي السييالدة اليييوم  بيير  نهييا  -11
سييتبعد سييانتيانا فييي تعريييف أ يش الحييياة وخاصييًة الييديش والسياسيية  وقييدتنكصييف فييي مضييام

 .دالجمار  حكام العلر والواقع  و نها الخعوة ا وله له ا الموضو 
نما جمير  نح مفضر  فنلر جز ًا مش الخبيرة سانتيانا ث يفضر ال -12 صي   نح جمير  وا 

الداخلية أله تفسير الجمار ووي   الخعيوة تنيزد أليه أسيتل ر تتيداخر فييح الخبيرة فيي صينع 
 المعرفة إلضفا  الصي  ولو ,له مستوب داخلي.

سييبب ش ليينفس الابيييش الجمييار والجمييير و نهمييا متواجييد اً وييليي اً يييرب بييبش وناليي  أرتباعيي -13
 لتلدير ا صيا  الموضو,ية  التي تبعث ,له الل ة والسرور في أدرا  ا مور.

لسييانتيانا دور فييي أرسييا  د,ييالم مدرسيية النلييد فييي الجمييار والفييش  وتجسييد  ليي  مييش  -14
خ ر الحكم الوا,ي ,له ا مور المتميلة في العبيعة والفش  فه   الموضو,ا  الرالعة ويي 

يً  يليييس بييح النليياد ا ,مييار الييدنيا   ي التييي تصييمر حيياث  الليي ة التييي تععينييا معيييارًا  و ميي
 وا لم.
سيمه ميلميا ربع بييش ا حكيام الجماليية وا حكيام الخلليية فيي مجيار الخيير والخيير ا  -15

الجمار تعتميد ,ليه التحليير النفسيي س السييكولوجي في  تحفلسففعر ) ف عوش و رسعو(  و 
يتناور فيها جميع الو يالف اإلنسيانية التيي تخيدم اإلحسياس بالجميار و   إلحساسنا بالجمار

  وتييدخر فيهييا مضييافًا أليهييا ,اعفيية الحييب والصييو  واللييوش وسييالر مييواد الجمييار ا خييرب
 ,ناصر )ميتافيزيلية و خ قية وصوفية وسياسية(.

الغاييية التييي نعتبروييا ونييا إليصييار وسيييلة وليييس ياييية  فهييو وسيييلة  لجمييار ,نييد او  -16
وييرب اش ر  ب ,تبار  نيود ميش  نيواد الجميار  يرب سانتيانا  ش الجمار في الصكاإلحساس  و 

 وقيدالجمار في الصكر ا دبي والصخصية وا لفا  والتراكيب اللغوية ب ,تباروا صكر جمالي  
  ,له قيمة الجمار العبيعي ,له قيمة الجمار الفني.



ة بييش الميادة والصيورة  ب ,تباروميا يكمي ش  كد سانتيانا ,له  وميية الع قية المترابعي -17
لكير  ياورة  ا ساسية حدوما اآلخر  وا,تبر المادة وي مبد   و بداية الجمار ووي الد,امة 

 جمالية.
ييتم  ا ور ش  الحكم الجمالي مشالجمالية الحكم العللي  ا حكامستبعد سانتيانا في أ -18

ر  وخصالصيح ويكيوش فيهيا العمير بعييدًا الفنيي فتحلير ,ناصي ا ييروفق قوا,د تنصيب ,ليه 
 ,ش الت وق الجمالي لألير الفني.

وناليي  جانبيياش مييش جوانييب معالجيية فلسييفة الجمييار ,نييد سييانتيانا  ولهمييا سيييكولوجي  -19
 ويانيهما  خ قي  وك وما يهتماش بتحديد و يفة الفش في الحياة.

 وا خييي قبييييش الجميييار الجميييار ,نيييد سيييانتيانا  خييي ق صيييالحة  ويصيييبح الع قييية  أش -21
الجميار  حييث ربيع   وك وما مجيرد ميوقفيش ميش نفيس الموضيود. وا لمكالع قة بيش الل ة 

 بالسعادة وبالل ة والخيار.
يجابييية و نييح يلييدم لنييا المتعيية دالجمييار ,نييد   أش -21 وش  ي تفكييير ,ييش قيميية جوورييية وا 

 والخير.المنفعة المتوقعة  وقد فرق بيش قيمة الجمار وقيمتي الحق 
صييلة  لييحيييرب سييانتيانا بييبش الفييش الحليلييي وييو  ليي  اليي ي يعبيير ,ييش المييير العليييا  و  -22
(  اليي ي قييار بييح يييير  مييش الف سييفة  ويسييتبعد مبييد  )الفييش للفييشالحييياة و ييروف اإلنسيياش  ب

 فالفش ,ند  التزام ون ام للللب والخيار.
ش  بيرز الميدافعيش ,يش الفيش  وجد سانتيانا , قة للجمار بمي وب المنفعية  ويعتبير مي -23

 والجمار ,ند  توافق النفس مع العبيعة ميلما قار  رسعو. للمنفعة.
,تبيير  ش ا خيي ق تمييير نييود مييش  -24 يييرب سييانتيانا  ش الفييش يمييير  رقييه  نييواد الحرييية وا 

 لتليياعع الحاصيير بيييش الفييش وا خيي ق  لكييش ي كييد  يضيياً الرقابيية والليييود  ومييع  ليي  ث ينكيير ا
 .و وميتهما في تحليق الجمار التعبير والترابع في العبارا  ي,نصر  ,له  ومية

بهيا  وويي تتعليق  يرب سيانتيانا بيبش الموسييله ميير الرياضييا  لهيا ,المهيا الخيا  -25
يارة اإلنفعار  نها متعللة بالحب وا لم.  ببحداث اإلنساش مش خ ر اإلنسجام المتعاعف وا 

وم الفنيوش لدييح  نيح صيا,ر فيي ا صير  وبييش ميدب يعتبر الصعر ,ند سانتيانا مش   -26
 اإلخت ف بيش الصعر والنير ولكش  صر ك وما وو معنه و,اعفة واحدة.

ش ,ليه تجسييد فكيرة فيي  ويش الفنياش اونال  تصابح بيش الرسيم والنحي    نهميا قالمي -27
 في رسم صورة  و من ر وييروا.



مش جمار الصيكر   ش الزخرفية وميا فيهيا  يجد سانتيانا في جمار الزخرفة  كير  ومية -28
 مش نلو  تيير اإل,جاب والدوصة.

يرب سانتيانا في فش العمارة الغوعي جمياًث فنييًا بميا فييح ميش نليو  وزخيارف وحليي  -29
 .حليلي عبيعي بنح جمارويير  ناقدًا مش كاش يعتلد ب

فيهيا ,ناصير  أش خصبة المسرح مبنية ,له أيصار رسالة موجهة أله النياس تعيرض -31
)تراجيدييية وكوميدييية(  وييدفها أسييعاد الجمهييور ,ييش عريييق الفكاويية والتخفيييف مييش ,ييب  
الحياة  وميش جهية  خيرب تعمير ,ليه أييارة وميوم النياس وميدب تلليير الفيوارق بييش عبليا  

 المجتمع.
  

    
 

 


