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 1الفلسفة السياسية لجون ديوي

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 سيرين الحاج حسينترجمة: 
 
 
 
 

الية، والحر  ،يةالسياس تأثير فلسفتهو  ،وحياتهجون ديوي حول  ي الليير
، ية،ف  والفردانية،  والفعل االجتماعي

ج والديموقراطية؛ جمة هي للنسخة المؤرشفةموسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )و  منص مير ي  (. ننوه بأن الير
ف 

 عن هذا الرابطالموسوعة عىل 
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل ا النسخة الدارجة، والتر ألخير

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد،  التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الير

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للير

 

 

 

                                                           
1 Festenstein, Matthew, "Dewey's Political Philosophy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/dewey-political/>. 

https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/dewey-political/
https://plato.stanford.edu/entries/dewey-political/#Aca
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كم فّكر تربوي   كان له أتثري واسع ابلرباغماتية. و امسه   ( فيلسوف أمريكي ارتبط  1052-1859جون ديوي )
 يف اجملال الفلسفي. إسهاماته األساسية، جباِنِب اجتماعي انشطوسياسي، و 

 

 نبذة عن حياته .1
 السياسية ديوي فلسفة مكانة .2
 الليربالية: .3

 والتجريدية فردانيةال-
 احلرية-
 الفعل االجتماعي-

 راطيةدميقال .4
 عاملراج •
 خدمات أكادميية •
 ىأخر مصادر  •
 صلة ذات مقاالت •

 

 
 نبذة عن حياته .1

، يف العشرين من أكتوبر األمريكية فريمونتبوالية  برلنغنتمدينة يف ( John Dewey) جون ديوي لد  و  
إشراف جورج ، حتت (Johns Hopkins) جونز هوبكنز عةِ لفلسفة يف جامِ ل ه  است  در  قد أتم و  م.1859

 ديوي جامعة غادرمث  كم عّلم يف مدرسة.بعد فرتة من عمله  وذلك  ،(George S. Morris) موريسس. 
 ميشيغان.  يف جامعةِ  منصب   لشغلِ  ،مع موريس جونز هوبكنز
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نهج الناشئ املو ، وريسم   من هبااليت تشرم املثالية  ئِ ادِ ب  م   بي   توفيقِ ال ديوي الفلسفية املبكرة مبحاولةِ  زت أعمال  يم ت  

ستانلي وهو  ؛ديوي أحد زمالءح من عمل آخر من ضِ ما يتم  و  العقل، وه   التجرييب لفهمِ لعلم النفس حديثًا 

 االنتقالِ  بعد   ، وخاصةً التاسع عشر القرنِ  يف تسعيناتِ  مساره بتغيريِ ديوي  بدأ  . (Stanley Hall) هول

يصفها يف  عملية انتقالية ضمن ية،الِ ث  افيزيقيا املِ يت  ملِ واالجنراف بعيًدا عن ا ،1894عام  احلديثةشيكاغو  امعةِ جل

لويليام  مبادئ علم النفس تابكِ ديوي بشكل خاص بِ  ر  "من العبثية إىل التجريبية". أتث م كرحلة سريته الذاتية  

 ؤدي إىل استنتاجِ الظواهر التجريبية ت   دراسة   أبنم القائل  الرؤية املثاليةعاء ادّ  رفض   (، حيث  1890جيمس )

 Atomistic يةذرّ التجريبية المنهج و هلذا ه   الوحيد   يل  دِ الب   االعتقاد أبنم  ض  كما رف  العقل،   و  أن العاَل  ه   فكرة

Empiricism. 

 ةِ ع  امِ إىل ج   انتقل   عة، مث م امِ اجل   مع رئيسِ  خالف   ، وذلك على إثرِ م1904غادر ديوي جامعة شيكاغو يف عام 

 )اليت مجعها ن األعمالوغريها مة يف الفلسفة، ديوي الثريكتاابت   انتشرت. داع  ق  فيها حىت ت    ي  قِ ولومبيا اليت ب  ك  

  ًدا،لم يف سبعة وثالثي م    وزمالؤه( Jo Ann Boydston)جوان بويدستون 
 
 عة جامعة جنوب إلينويطب  مل

(Southern Illinois University Press ) حو ت، و الشاق طويلة من العمل مدى حياةعلى 

ما  الصةِ خ  خرى. يف التعليمية واالجتماعية والسياسية األ   اجملاالتِ  كما تناولت بعض    ،لسفةالف   ماالتِ  م  عظ  م  

 (1917الفلسفة" ) يف مقاله "احلاجة إىل استعادةِ ديوي  ظهرأ ؛ديوي رؤية"نضج"  عليهِ  ق  طل  ن أن ي  كِ ي  

، عوًضا عن ذلك "ناس"مشاكل ال لتتناول ،ائفة يف املعرفة وامليتافيزيقاعن املشاكل الزم  الفلسفة إببعادِ  ه  اهتمام

ديوي من هذه املشاكل كفيلسوف  ويقرتب   .لتخلي عنهالال الستعادة الفلسفة،  منه اهذا اقرتاحً  وقد كان

 لإلصالحات  م خّططكال  ، ابلدرجة األوىل
 
 .لةفصم التأسيسية امل
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ديوي  س  شيكاغو، فقد أسم  جامعةِ يف وجوده  ح خالل  اهتمام ديوي ابلنظرية الرتبوية واإلصال   مثرات  ظهرت 

، وأّلف عدة مؤلفات؛ مثل: جلامعة شيكاغواتبعة  Laboratory Schoolة والتجارب ظ  الح  للم   مدرسةً 

. (1916) الديقراطية والتعليم مث عمله الشهري(، 1902) الطفل واملناهج(، 1899) املدرسة واجملتمعيف 

ا لقضااي وكان مؤيدً  لتغيري االجتماعي التدرجيي.اب نطاقًا أوسع اهتمام  ا من وكان اهتمام ديوي ابلتعليم جزءً 

من ن كما كا.  (Jane Addams) أدامز احلركة النسائية وحركة احملاّلت االجتماعية اليت يتبناها صديقه جي

 الواسعة يف األنشطة العامة والسياسية رائسة احّت  ه اتِ ك  ار  ش  بي م  
 
ايت رّ األمريكي للح   ي، ورعاية االحتادّ سِ رّ د  اد امل

يف ديوي أيًضا  شارك. ، ورائسة اللويب الشعيباحلرب يف سنواتِ  "حترمي احلرب"، ودعم حركة ACLUاملدنية 

 صديقه وطالبه سيدين هوكبذلك  ه  ع  أن أقن   بعد  م1938 ليون تروتسكي يف املكسيك يف عام "اكمة"م  

(Sidney Hook)  .بعد بدايةِ  املنشورة بعد انتقاله إىل نيويورك، وخاصةً  ديوي من أعمالِ  اكبريً   اجزءً  كان 

القضااي اليت  ول  ح   هاب  كت     بياانتأو ، حينئذالسياسة احمللية والدولية ؤون ش   تعليقات علىالعاملية األوىل،  احلربِ 

، معاهدة فرسايكتب حول املذكور يف موسوعة ستانفورد للفلسفة الذي  الوحيد  )ورمبا كان الفيلسوف   اهانم يتب   

 (.يف مكاتب الربيد األعمال الفنية املعروضةقيمة  وحول

منها عتقدات ديوي الفلسفية. م   ّي ب  اليت ت   لقّيمة ا بِ ت  ا سلسلة من الك  ي أيضً ب  ت فرتة ما بي احلر د  هِ كما ش  

(، 1929) اليقي البحث عن(، 1925) اخلربة والطبيعة(، 1920) إعادة البناء يف الفلسفةعلى سبيل املثال 

(. 1939)نظرية التقييم و(، 1938) البحث املنطق: نظرية(، 1934) شائعإيان (، 1934) الفن كخربة

 participatoryالتشاركية( على دفاع عن املثل الديقراطية 1927) ومشكالتهاجلمهور  كتابه  وقد احتوى

democracy  ضد 
 
 دون أبنقِ عت  ي  ، الذين (Walter Lippmann)ن والرت ليبما أمثالكي كّ ش  امل

  minimalist democracy األحزاب لطةِ من س   احلدِّ  لديقراطيةِ فقط سع الساحة تتّ 
 
 جتمعاتِ يف امل
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على اجملتمع منذ  فردانيةوما يرافقه من رؤى  انقًدا لالقتصاد احلر "دعه يعمل" كان ديوي  احلديثة املعقدة.

االشرتاكية  شكاًل من أشكالِ  هِ تِ يف كتااب   ذ  أخ   هذا النقد خالل فرتة الكساد، حيث   ف  ضاع  . وقد ت  كتاابته األوىل

(، 1935) الليربالية والفعل االجتماعي(، 1930) القدية واجلديدة، فردانيةال، مثل: ة والديقراطيةالليربالي

الوقت نفس كان يف كما    ،"ةروزفلت اجلديد"صفقة من يسار  ارئيسيً ا (. وكان انقدً 1939) واحلرية والثقافة

 .والغربيي املدافعي عنها ،عارض الشيوعية السوفياتيةي  

 الفلسفية إىل رؤيتهِ  ي نظ ر تسارع. وأصبح  م   بشكل  بريقه  خفت م،1952من يونيو عام  ديوي يف األولِ  وفاةِ  بعد  

ه . وأصبحت كتاابت  الزمن عفا عليه، وشيء وفية من األرثوذكسية الناشئة للفلسفة التحليليةا نظرة ص  على أّنم 

وابت اليت ع  ل الص  ك    على هِ لومِ أولئك الذين ييلون إىل ِقب ِل من  نتقادِ لال سهلة يف ذلك الوقت فريسةً  التعليمية

 ةوالسياسي ةاالجتماعيأعمال ديوي  تتعرضأعّم؛ بصورة رب. ما بعد احل   يف مرحلةِ  "ميد  التعليم التق  "واجهها 

 Reinhold)رها من قبل "الواقعيي" أمثال رينولد نيبو نظر إليي   كما كان.  من مجيع االجتاهات للهجومِ 

Niebuhr)    من قبل نقاد اليمي ا كما ن ظر هلشاركة الديقراطية،  كطوابوية عمياء يف ترسيخها األمل للم

 أنم  لالهتمام". ومن املثري العلمي"منهج أو كتبين مشؤوم لل ،و كوّنا فارغةعد  ا ال ت  أبّنم سواء  واليسار على حد  

للعديد  الواسعة التشكيكِ الة حل كان  وأسهمه. يف ثروات ديوي هائل بعه حتس نت قد هذا االحندار لس معة ديوي

  فرضياتمن ال
 
رة أخرى. فيها جداًي مل رِ النظ   ةِ اد  وإع   ،ديوي العودة إىل أعمالا يف ة للفلسفة التحليلية دورً ق  سب   امل

 Richard)ن وريتشارد برينشتاي، (Hilary Putnam)مثل هيالري بوتنام  فالسفةعدة  قام   كما

Bernstein)  ، ريتشارد روريت و(Richard Rorty ) عادةِ إبخاصًة  
 
رين إىل عاصِ توجيه الفالسفة امل

اإلبستيمولوجية. " ثوابت"لل استجوااًب وّدايً ، حيث وجدوا يف عمله متلفة(  درجاتلفة وبت  ق م  ر  ط  )بِ  ديوي
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عن فلسفته  فصل نع الرتاجع ف ييلون عادًة إىلعاط  الذين يشريون إىل ديوي وأعماله بِت  أن  جتدر اإلشارة إىل

 .مبا يف ذلك فلسفته السياسية ،للجدل ةاملثري براغماتية روريت املميزة و 

عمل من  (تارخييال :يقال أن وجيب) القّيم فلسفيال لإلرث د جانب اثنويرم م  َل تكن فلسفة ديوي السياسية 

 واملناخ الليربالية فردانيةال بي ابلعالقة املتعلقة األخرية الهتماماتل مةقدّ م   مبثابة البعض دهوج   قدف مماًل. ديوي

 اتب، لكأيًضا بل لغريه ،فحسب روريترائًدا ل قد ال يكون ديوي الواقع، يف. الفرد إليه ينتمي الذي االجتماعي

 الذات على الربط بي خطاب حيرص الذي ،(Charles Taylorر )اتيلو  تشارلز الكندي الفيلسوف مثل

 أل سس إهلام   مصدر   أيضا ديوي رب اعت   وقد. ليرباليةللالوعي الذايت التارخيي والثقايف  وتشك ل ،ةجتماعياال

  األملاين فيلسوفللد سلًفا ع  ي    وأحياانً ، التداولية أو التشاركية الديقراطية
 
 هابريماس يورغن االجتماعي رنظّ وامل

(Jürgen Habermas)، سماتك  ،راطية املتمركزة حول احلوارديقومفهوم ال الذايت احلكم إىل ينظر الذي 

 .احلديثة للمجتمعات

 

 مكانة فلسفة ديوي السياسية .2
 األخالقي الفكر من . األوىل عنصر جوهريالسياسية ديوي لسفةلف اك خلفيتان فكريتان أساسيتانهن

  فردانيةال علىوهي تتمّثل يف اهلجوم املثايل والنيوليربايل  ،لديوي والسياسي
 
 .الكالسيكية الليربالية للتقاليد لةلِّ ض  امل

أبن الليربالية الكالسيكية قد ب ِنيت على تصّور ، مشواره الفكري مرحلة مبكرة جًدا من نذ  ديوي م   آمنفقد 

 .T) فق يف هذا مع املثايل الربيطاين قرينالليربايل، وقد اتم  على الفكرِ خاطئ للفرد، مما نتج عنه أتثري سليب 

H. Green  والنيوليربايل هوهباوسمقاالت عّدة ( الذي كتب ديوي عنه ، (T. Hobhouse) .،وابلتايل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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 انتقاله إىل بعد   والسياسية االجتماعية النظريةفكري يف ال ديوي نتاج   ميزت اليت املوضوعات من العديد فإن

النصوص مثل "أخالق  يف بعضِ  ديوي يطرح   .السابقة املثالية السياسية فلسفته يف موجودة كانت"  التجريبية"

 هذا ويف .الكالسيكية الليربالية للفردانية املثالية االنتقادات منجانًبا راطية"، ديقراطية" و"املسيحية والديقال

 االجتماعية احلياة وأيخذ آخرين، أفراد مع سافِ تن  م   لستقِ م   كيانك  الفرد   الكالسيكية الليربالية ر  وم ص  تت   ،اجلانب

 وأتباع النيوليربالية هذهِ  املثاليون ض  رف   ،ويف املقابل. الذايتجل النفع أل التنافس هذا فيه يتم كمجال  والسياسية

 إىل ذلك من بداًل  سعواو  .بطبيعتها ةضتعارِ م   خاصة مصاحل جموعةم  ك    والسياسية االجتماعية للحياةِ  النظرة

 ط  بِ رت  ت   حيوي ككائن  االجتماعية لحياةل ي نظر عندما إال تستمرم  أن كني   ال فردانيةفال: عالئقيا ألفرادظر لالنم 

 فحسب، خارجية قيود   وجود عدم على تقتصر ال" اإلجيايب" ابملعىن يةرّ فاحل  ل. الك   بسالمةِ  فيه جزء كل  ةسالم

  يف الكامنة جيابيةإلا قيقةاحل تضمن بل
 
 كما يصف ديوي: "ليس الناس    .اأخالقيً ول قب  م   اجتماعي امنظ  شاركة بِ امل

 والدولة البعض، بعضهم مع" جوهرية عالقات يف يكونون عندما فقط أانس   هم بل ،غري اجتماعية معزولة ذرات

)أخالقيات امتلكوا به غرًضا أو نفًعا موّحًدا"  أو ،تضامنوا فيه عضوايً ابلشكل الذي " فقط تثلهم بدورها

 (.EW1 ،2-231راطية، ديقال

 مةاكاحل نخبةال درةأبن ق  واعترب ، رفض  ديوي النخبويةأخرى يف كتاابت ديوي األوىل. مهمة مواضيع  كما تظهر  

 من احلكومة ضد احصنً  الديقراطية املشاركة تعترب وال .تهاقابلة للتشّوه حبسب مكان العامة املصلحة تييزِ  على

اليت ال يكن أن تكون شيء اإلنسانية - فرديةال احلرية جوانب من كجانب  أيضابل  فحسب، النخب قبل

 هي بل ،"كماحل   أشكالِ  من شكل درم م   ببساطة" ليست الديقراطية فإن ذلك،ابإلضافة إىل و  من دوّنا.جيد 

 واسعة مموعة بل فحسب، السياسية ت ميزة للمؤسساتليس هي أخرى، وبعبارة   وشخصي؛ اجتماعي مفهوم

 أشكااًل " خذتم ت    أن وينبغي االجتماعية، اجملاالت من عدد يف ةشائع هذه األهداف .االجتماعية العالقاتِ  من



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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ويتطلب هذا (. EW1، 246 الديقراطية، أخالقيات" )ة والسياسيةا املدنيّ ابإلضافة ألشكاهلِ  صناعية،

 من هأنّ أتكيدها على  املبكرة األعمال هذه ّيزي   .فعااًل  يكون يلك   راطيةديقئة مبنية على تنشِ  ةنمواط  اهلدف 

 اإلنسان يف معىن اخلالق جتسيديتحقق  ديوي، ؤمن بهي الذي واملثايل واسعال املعىنضمن هذا  الديقراطية خاللِ 

ض ر احلقيقة...  شيًئا حاضرًا ،حيًّا يصبح...   مجيع ت س ن يف مشرتكة ثقة اعتماد يتم وي رفع حجبها؛ لحياة،ل حت 

 (.EW4، 9 والديقراطية، املسيحية)اجملال الديين  يسمى معزول واحد مال يف وليس ،ماالت املمارسة

 ؛(اتامً  خيتفي ال ولكن) الحق وقت يف ديوي أعمال يف للديقراطية املسيحي عرض التصو ر وبينما يرتاجع

 احلياة االتم   تلفم   تتداخل مع اليت العالقة أشكالِ  من شكلك  هلا النظر ينبغي الديقراطية أن فكرة تبقى

 كما بقيت نزعة  ،املبكرة السياسية فلسفته من األساسية السمات هذهجنت  .مهمة فكرة وت وّحدها االجتماعية

، فردانيةال حريةلل انبكج  الديقراطية واملشاركة ،النخبوية مكافحة ّلية للفرد؛النظرة الك  : املثالية عن التخلي

 وإمنا ،السياسية املؤسسات يف فقط ليس املتأصلة العالقة أشكال من كشكل  للديقراطية التقليدية غري والصورة

 .االجتماعية اجملاالتِ  من واسع نطاق   يف

 السياسية، ديوي لفلسفة الفكرية للخلفية عنصرًا هامًّا فردانيةال على يربايلنيولوال املثايل مالتهج   دًّ ع  ي   ما وبين  

  نظرية" رفض   كان.  بحث العلميلل الناضج ديوي مفهوم خلفية أيًضا ضدكذلك أن يكون هذا   يجبف
 
" جتفرّ امل

. ةيم الغربِ  الفلسفة على نيمِ ت   ّناأب وقد اعتقد ديوي ديوي، أبستمولوجيا يف يزًاومم   أساسًيا موضوًعايف املعرفة 

 موضوعزء من كج    لستقِ وم   اثبت شيءل ةالحظم منوذجعلى أّنا  املعرفة رؤية تالنظراي من النوعقد ت يف هذا و 

 تاثبِ  أساس عن البحث هو ، والذياملعرفة يف" اليقي عن البحث" ب  وابً مصح   جتفرّ للم   عريفّ امل الرصيد   كان.  ما

 إىل ديوي يهدف   .ناواسِ حب تقويها نكِ ي   ال اليت علوماتِ امل يف أو ،بديهيةال قائقِ احل يف املعرفة فرضياتِ ل ّددوم   

 اهلدف   نِ يك   َل. املشاكل حللّ  البشريعقِل ال نضال   أنه على ي فهم آخر بتصّور حبثي املعريف رتصو  ال هذا حةِ إزا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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 العملية للمشكلة ملت  م   مؤقت حل بل الوصول إىل األشياء، لطبيعةِ  نةعيم م   صورة إىل الوصولبحث ال هذا من

 .بحثال أاثرت اليت والفكرية

وتقّدمًيا،  ،ااترخييً  ؛التشكِ للم   كحل  البحث: هنا عليها التأكيد كني   املفهوم هلذا مسات ثالث هناك

. للتحسي قابلة لكنة لكنها رم ستقِ غري م   بيئة مع صراع من زءكج    نا ابلبحثِ ي يف اخنراطِ ديو  فّكر. واجتماعًيا

 ليس. ما بشيء القيام فيه جيب الذي "شكايلاإل" أو" كتملامل غري" وقفديوي ابمل يسميه مافي البحث يتم

أو " إتاممبا يراه ديوي برانمج " اإلشكايل املوقف حل بل ،يباحثال عتقداتِ م   تغيري ببساطة بحثال من اهلدف

 أكرب سيطرة ينحنا مما ة،يّ مِ وتراك   يةمِ تقد   احلديثة الطبيعية العلوم أبن ّدعييهو و  .فعل ما أو حالة ماإشباع 

 عنصرأي  يتعدى ال يثحب ،هلذه العلوم التجريبية لخاصيةل نتيجة يف البدء هذا كان.  الطبيعي العاَلِ  على وأكرب

 إىل وما ا،مراجعتهو  واختبارها استخدامهايتم و  ،والفرضيات النظرايتابتكار  يتم  . الفحص العقالين فكري

 النظرايت ومراجعة واختبار تعمالساو  بتكارال جديدةج وتعديل مناهِ  تطوير الوقتيف ن فِس  يتمو . ذلك

 ماوالت تطبيق د  ع  وت   . والفرضيات ظرايتالنم  لتقييم اجلديدة لمعايريِ ل أيًضا ابلنسبةِ  األمر  وكذلك   والفرضيات،

 البحثية التجاربِ  مع انسجامها ضوءِ  على املعايري هذه على كماحل   يتم   قد ولكن ،بحثال يف جناًحا املعايريهذه 

 بشكل   تتطور  هي و  ،اترخيها هلا ولكن ،اثبتة ليست العلم لب  قِ  من املستخدمة الطرق فإن ،وعلى هذا. احلالية

  وثح  ب  ال نتاج" هو ابملعرفة عرفي   ما. عةمتوقم  غري بطرق   أحياانً ل ذلك حيص  و  ،تدرجييّ 
 
إىل وابإلضافِة "، ةصم خت  امل

  معىن فإنم  ،ذلك
 
 "فيّ س  ع  ت    بشكل   ته فيهتعبئ أو متوى أي صب كني   حبيث جًدا غفاِر " لحصط  امل

Logic, LW12, 16 .)،البحث إليها توصلي اليت النتائج أن مبعىن مجاعي، أو اجتماعي إن البحث اثلثًا 

 ءِ مالز  ال مجاعةِ  جتارب   خاص حقل يف ابحث   طلبي: "آخرين ابحثي قبل من واالختبار للتدقيق ختضع أن جيب

 .(Logic, LW12, 484)" النتائج تصحيحِ و  تأكيدِ ل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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ه يبّي كون   وهو ديوي ابلذكاء التأم لي، أو ما أمساه   ،النقدي للتفكريِ  عام جكنموذ    بحثلل ديوي فهوممل ي نظ ر

 و  ، ه  الواقع يف. مثاًل  الطبيعية العلوم يفالبحث و  ،والسياسة األخالق يف بحثال بي قسب  م   فصل وضع دضِ 

 هذه ملثل يستجيبذكاء نقدي  أنه على التقييمِ  إىل رنظ  وي   اإلشكالية، املواقف لحل قد ب ِنيت القيم ناقش كون  ي  

  حللا" ديوي يسميه ملا وسائل توفريِ  هبدفِ  احلاالت،
 
  من. هلا "هوجم امل

 
الفن  يف ديوي يقوم   كيف    مثال   شدهِ امل

 Henri) هنري ماتيسو ( Paul Cézanne) بول سيزان الفرنسيي الرسامي عمل ليحلبت ،كتجربة

Matisse )حل حيث   من  
 
 اتمة. جتربة يف سبيل التشكِ امل

 العملي امبفهومه لليرباليةجتاه ا ليرباليةنيو وال املثالية نظرة زاوجة بيم  ك  السياسية ديوي فلسفة نرى أن الطبيعي من

 ذلك يف مبا ،لديوي طويلةال يةملعال ةجربالتم  على بريري ك  أتثِ ذات  خرىأ  جود عوامل مع و   ،للبحث التجرييب أو

 طريقة الهبذهِ  األمور إىل ظرالنم  لكن. بوضوح حول البحث فكرته شّكل الذيو  ،النفس لعلم الوظيفي املفهوم

 .لديوي السياسي رِ الفكيف  ّيزمم    و  ه   مما لكثريا ّطيغ  ي   

 

 الليربالية .3

 ا يف السابق حيثوالشيء الذي كان قّيمً  ،العملية املشاكل حلل ّكباتر  كم    لقيمإىل ا ظرالن نكِ ي  أبنه  ديوي اقرتح

 أمام   اعائقً  حصبِ ي  و  ،الزمن عليها عفا كتقنية  الحًقا يعيش أن كني   ،مددة ظروف ما يف مشكلة ملعاجلة بناؤه ت

 الكالسيكية الليرباليةِ  قيمِ  مع احلال   هو هذاو  احلاضر، وقلقهم يومية(الالعملية ) احتياجاتم مع الذين يتعاملون

 ما مع تتوافق بطريقة االجتماعية املشاكلِ  حلّ  لىع درةعائًقا للق  هذه القيم حيث أصبحت  .ديوي يعتقد كما

 يف الليربالية شعارات صبحت  " أن نكِ ي   ريقةالطم  وهبذهِ  .الفردية يةرّ احل  جتاه  الليربايل الرئيسي االلتزام ديوي يعتربه  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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 ,’Logical Method and Law‘))" التالية املرحلة يف" لافعاأل صًنا من ردودح مددة فرتة

MW15, 76 .) و  ردالف   عالقةِ  مناقشةِ  يف ةالفكر  ههذ رطوّ ي  و 
 
 عللفِ ا ونطاق رية،احل   وقيم وخصائص جتمع،امل

 .املشروع والسياسي االجتماعي

 

 والتجريدالفردانية  3.1

  بلق   من ،"ابلفعل موجود شيء معي، شيء" ه  أنم  على لفردل النظرتِ  الكالسيكية الليربالية ديوي ينتقد
 
 معجت  امل

  قبلما  أفراد حصالِ مل تنسيقك  االجتماعية لمؤسساتل هاولرؤيتِ 
 
 االجتماعية املؤسسات أن يرى وهو. جت معامل

 Reconstruction in) "األفراد خللق وسيلة . بللألفراد ما شيء لكسبِ  وسيلة" ليست

Philosophy, MW12, 190-192،الكالسيكية الليربالية لثّ ت   (. وهكذا " 
 
 انتشارًا األكثر غالطةامل

 الظواهر تقسيم ويظهر هنا تفضيل (.Context and Thought’, LW5, 5‘" )الفلسفيّ  يف الفكرِ 

 
 
 .بعضهاوعن  التحليلِ  نع مستقلة ،صبح وجودها منفصاًل لي   يزمم بشكل حتليلها ت اليت العناصر وأخذ ،جرمبةامل

 ثد  حي   التجريد هذا لكنم . ديوي فلسفةِ  يف امً هِ م   اموضوعً  دةدم م    ظروف  للبحث يف  التجريد هذاأمهية  د  ع  وت   

 ) "ذاتياً  كتفيةوم   ّنائية كانت  لو كماميزة  امل العناصر أو االختالفات مع التعامل يتم   عندما" خاطئ بشكل

‘Context and Thought’, LW5, 7)،  ك  لفردل الكالسيكية الليربالية ةعامليف م   احلال هو كما  

 حتقيقه، ت شيء إنه. جاهزًا اثبًتا، ليس   الفرد نم أبالليربالية  دركت  : "ذلك بقوله ديوي يعارضو  ."يم ع  م   شيء" 

 واالقتصادية" الثقافية" املؤسسات ذلك يف مبا، فيزيقيةوال الثقافية الظروفشاركة مب   ولكن مبعزل، يتحقق وَل

 (.The Future of Liberalism’, LW11: 291‘ ) "والفن العلم وكذلك ،والسياسية والقانونية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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 احلرية 3.2

كشيء   ىي ر  الفردِ  وجود   كان  إذاو  قياتا؛أخال الكالسيكية الليربالية يف االجتماعي السياق من الفرد جتريد بّي ي  

 ةاخلارجيّ  العقباتِ  زالةِ إِ  حيث   من للفرد احلرية ضمان رصو  ت   األسهل فمن االجتماعية، املؤسسات لوجودسابق 

  مثاًل. التعبري ريةِ ح   على القانونية يودِ لق  كا  ،حتديًدا الفردي لِ فعال على
 
 غياب درم م   أبن يويناقش دي ،لقابِ ويف امل

 .يف ذاتا مةقيّ  حيث أن احلرية ،للحرية كافياً   شرطًا ليس اخلارجية القيود

. حريته ددحي للحقوق وقائيّ  حبصن   اط  م   ه  أنم  على "القدية انيةالفرد" أو الكالسيكية ليرباليةيف ال الفرد إىل ري نظ  

  القيود بعض غيابِ حريته يف  نتتكوم  حيث  
 
  هِ أهدافِ  عةِ تاب  م  على  على ق درتِهواليت قد تقع  دةعمم ت  امل

 
. ختارةامل

 لواسعا والسياسي واألخالقي االجتماعي اخلللِ  أصل   هي ريةللح   السلبية ظرةالنم  هذهِ  فإن ديوي، إىل ابلنسبة

 ,Religion and Morality in a Free Society’, LW15‘ ) يةانالفرد من النوع هلذا

" تفّردةم   ذات   درة اإلجيابية لتكوينِ الق  " امنم وإِ  لِ خ  للتد   السليب الغيابِ  ّردم   ليس ريةِ احل  يف  قيِّم  وال(. 181181

(The Public and Its Problems, LW2, 329.)  

 ،أفكارعبارة عن  انيةالفرد: ا فيهابروزً  كثراأل تبدو عناصر ثالثة هناك لكن معقدة، يةانللفرد ديوي ةرؤي إن

اد واستعد قدرة من ت سبحت   احلرية أن هي األوىل النقطة. هبا عمتّ حىت ي  ت   عاشت   أن وجيب اجتماعية،وهي 

 يكن اليت الفردانية إن. ا التأملهلذ نتيجةك  ومراجعتها ومشروعاته، ، وأحالمه،أهدافه يف للتفكري الشخص

ت   هي وصفها بشكل بسيط  ،على املؤثّرات البيئية شخص كلستجاابت  ال املميزة األمناط من عاملًيا وتتألفلك ت 

 Individualism ") اآلاثر هلذه االستجابة يف تفضيلي زي  حت    ظهاروإِ  اَل  عال بتأثرياتِ  للشعور يزةمم    طريقة"

Old and New, LW5, 121 .) الشخصية القدرة يف يةانلفرداتتمّثل ف ،يربالًيالقّيم ال القوي ابملعىنأما 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  13

(. Ethics, 2nd edition, LW7, 285" )ذاتلل تيزًا األكثر النشاط"الذي هو  ،الختيارا على

 عن املعرّب  االختيار يتضمن بل. غريه دون واحد خليار   الغريبلدى ديوي يف التضخيم املتعّسف أو وليس هذا 

 ابلبدائل التنبؤ" نأب ديوي عييدم  ملاذا نفهم أن كنناي   ذلك  بِ و  . للخيارات اذكيً  اانتقادً  القويمبعناه  يةانالفرد

 النضال يف فرصه تقديرمن مث و  تفاوض،ال خالل من البدائل أحد اختيارِ من  نوالتمك   ،وضوعيةستقبلية املامل

 ,Human Nature and Conduct)" يكن أن ي  ع د مقياًسا للح رّية املستقبلي الوجود أجل من

MW14, 210.) 

  تتضمن أّنا ي عتقد: كالفردانية  اجتماعية احلرية اثنياً،
 
 على تؤثر اليت االجتماعية وفر الظ   تشكيلِ  يف شاركةامل

ث ، والذي حيد  الشخصية إلمكاانتل مناآل واإلشباع طالقاإل "ذلك هي؛ ديويصيغها ي كمااحلرية  . يةانالفرد

 مما خيلق مشاركة ،دةرّ ف  ت   أن تصبح الذات م   على القدرة: اآلخرين مع ومتعددة غنية عالقة وجودِ  عن   فقط

 ,The Public and Its Problems) "اخلاصة اطريقتهب املشاركة بثمارِ  تيئة للذات لتستمتعو  ،متميزة

LW2, 329 .)حيث االجتماعي، النظامِ  من ننم ق  م   شكل يف طفق نةكِ مم   الكامل مبعناها يةرّ احل   إنوابلتايل ف 

 .املشرتكة احلياة شروط تشكيل يف اجلميع سهمي  

 لبعض ابلنسبةِ  في  ع د  من شروِط ح ريِة الشخصها. صِ ر  ف  ها ال بِ ستِ مار  مب   احلرية لدى ديوي مفهوميرتبط  اثلثًا،

 بّناءة أّنا على النظرية حددتا اليت الغاايتِ  تلك   ع  تابِ ي   أن ديوي،نظرية  ذلك يف مبا للحرية، اإلجيابية النظرايت

. وفًقا هلذا فقط أتصرف كنت    إذا ديويسب مفهوم قيمة احلرية لحب رأان ح  . ةرصالف   لم غِ ست  ي   أن جيب أنه أي -

 يرى اليت والديقراطية يةكِ التشار   طوطِ اخل   طولِ  على االجتماعيّ  النظامِ  بناءِ  إعادة   الفردية احلرية قيمة   تتطلب  

 .لقيمة احلريةضرورية  أّنا ديوي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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 االجتماعيالفعل  3.3

 نقاشال منجزًءا  اعتمدهم، الذين ليرباليينيو وال مثالييللو  ديوي،ل يةرّ احل   وقيمة خصائص عنهذا البيان  كان

)ّت تعريف احلرية  السلبيةحلرية ا مع لحريةل الكالسيكي دمج  ال ز  عزّ ي  . السياسيّ  للعملِ  حيحِ الصم  النطاقِ  حول

 تجاالمب احلريةالسلبية يف موسوعة ستانفورد للفلسفة على أّنا "غياب العقبات، واحلواجز، والقيود"( من دمج 

 اتنطاق حتديد ب  جي ِ  ديوي،ل بالنسبةِ ف ذلك، من قيضِ النم  لىع  و . السياسيّ  العمل نطاقِ  خارجِ  العامة احلياة

أمساه  اة مبالليربالي "التدخل عدم" سياسات استبدال إنبشكل جترييب.  املشروع والسياسي االجتماعي العملِ 

 يف انيةالفرد أو اإلجيابية يةرّ للح   كشرط  تقديه يتم االجتماعي العمل أو الذكي االجتماعيتحك م لابديوي 

ن انية أبالفرد لتحقيق الالزمة لوسائلل يديو رؤية  يف يةانِ لفرد  اب احلريةِ  دمج   يسمح  . يثةدِ احل   الصناعية الظروف

راغبي  غري مواطني إلنتاج التعليم   أبنم  حياتهخالل  مثاًل انقش مطّوال لذلك. للحرية ضرورية روطكش    لت عام  

 يناتِ ثالثِ  يف سيما ال ديوي،انقش  ا،ضوحً و   أكثر كلش  بِ  .الفردانية ابسم ،ضرورايً  اأمرً  مطيعي يعد   وغري ابلتعليم

  من واسعة وعةم  م   ديوي اعتمد. يةانللفرد ضروري جتماعياال قتصاداال نأب ،القرن العشرين
 
 لتعزيزِ  رادِ ص  امل

 Edward)ي )بيالم الطوابوي املثايل ذلك يف مبا) االجتماعي تحك مال أو االجتماعي للعملِ  هومِ فه  م  

Bellamy الربيطاين شرتاكياال و( كول  GDH Cole) )، ا، ظمً ن  م   غريكان   كتاابته  من الكثري ولكن

 طريقةبِ  ًهاوجم أو م  ًجا نه  كون مم   يأن  من بدال - طويلة مدى فرتة على سياقاتعدة  عرب تفّرقو - ومومِسيًّا،

 .مددة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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  والديقراطي الليربايل الطابعِ  على التأكيد   ر  جيد   ذلك، ومع
 
 اناهضً م   ديوي كان.  االجتماعي للعمل   ديوي ومِ فه  مل

 ريةِ ح   ثل  مِ ) الفردية يةرّ احل   ابسمِ  ةِ يّ احملمِ  الليربالية قوقِ احل   ينبغي االستغناء عنِ  ه  نم أب يعتقد ال أنه مبعىن لطوية،للس  

أاّل و  اخلاصة، مه  طريقت    األفراد جيد أن أخالقي كمثل  يةانالفرد تتطلب  . (لكذ   ىلإِ  وما تنق ِل،وال ،والفكرِ  ،التعبريِ 

 ورنظ  م   خالل من ريةاحل   عرض إنّ ف ،ابإلضافة إىل ذلك. عليهم مفروضة اجتماعية أدوار أو قائدع   لديهم يكون  

 ديوي رىي أخرياً،و . ابلضرورة ذلك حدوثشرتط ي ال لكنه ية،رّ احل   ابسم السياسيّ  مااًل للعملِ  يفتح يةانالفرد

 ادقّ الن   ده قِ ت  عما ي   كسِ ع   علىذلك و  ،االجتماعي للعمل ضروريّ  يةقراطِ الدي   من ق در ك بري وجود أبن

 .لخ  د  الت   عدمِ  يف مبادئِ  (Walter Lippmann) ليبمان مثل ،التكنوقراطيي

 راطيةدميقال .4

بات غماية للرم حِ راطية ك  ديقلسفة ديوي السياسية: الية يف ف  اطِ ر  قي  دِ وع الوض  م  هناك ثالثة خطوط أساسية لِ 

 ة.يّ ري عن الفردانِ تعبِ راطية ك  ديقال ،راطية كمطلب اجتماعيديقال ،العامة

 التصويت   ساعد  ي  . اخبيالنم  بِ جانِ  من رغبات   عن اتعبريً  رتقدي لى أقلّ ع   الديقراطية ن  تضمم ت   ديوي، إىل ابلنسبة

 نم فئة   ر  دِ تنح  س. الناس حِ الِ ص  م   حتديدِ  يصلحون لدورون أّنم ر  الومهيي الذين ي    رباءِ اخل   من األفرادِ  محايةِ  على

 كن  ي   قطةن   أقوى" فإن لذا،. لقلةا من جلنة ت ش ّكلو  ،قيةِ الب رغبات عن ارغبات ختتلف فئة لت صِبح حتًما اخلرباءِ 

 وحكم الشعيب، التصويت؛ الديقراطية ته  ق  قم هي ما ح   األولية ياسيةالسّ  األشكالِ  هذه مثل عن حىت يابةً نِ  اختاذها

  رِ او  ش  التم  على ما د  ح   إىل تنطويواليت  ذلك، إىل وما ،األغلبية
 
واملشاكل  ابالحتياجاتِ  ق  تتعلم  اليت ةِ ش  ناق  وامل

 أمهية على ديوي دؤكّ ي .(The Public and Its Problems, LW2, p. 364) "االجتماعية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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احلالية  ابملشاكلِ  العام الوعي العمليات هذه وّسعوت  . راطيديقال القرارِ  نعِ ص   يف ،واإلقناع ،والتشاور ،النقاش

 .االجتماعية جاتاابحل" اإلدارياملختص " إبالغِ  على ساعدت  كما   ،قّويهوت  

 استصواب أن يثحب ،فّعالة ؛ةيم أساسِ و فّعالة  أداة ي  هِ  الديقراطية استصواب دىم   إىل ظرِ النم  يف الطريقة هذه

   اه  تِ محاي   من دم  ست  م   الديقراطية
 املنطقي األساس أنم حبيث  ،وأساسية .خبةالن   طبقة بِ ّن   ِضدم  فرد لك    حالِ ص  مل

 .لةضلِّ م   ون  تك   أن سياساتال رغبَل ت   إذا للاخل   مبوطنِ  خبةِ الن   إبالغِ  إىل احلاجةِ  على يقتصر   ةيم عبِ الشم  كةشار  لم  لِ 

 إىل ي نظر: الجتماعيلبحث اا أشكال من شكالً  الديقراطية علج   اللِ خِ  من ججهذه احل   ديوي دّعمي  

 هذه جعل هو الديقراطية "منهج:  مامتمع   يف املصاحل صراعِ  مع لام  ع  للت    طريقة أفضل أّنا على الديقراطية

 يثلها اليت من مشولية أكثر   مصاحل ضوءِ  يف عليها كمواحل   ،اخلاصةا مطالبه ةش  ناق  م   كني   يثحب علنّية النزاعات

 اجملتمعات أن ي عتقد(. Liberalism and Social Action, LW11, 56" )دةحِ  على امنه أي

األهداف  وحول ماهيةِ  بذلك، القيام ةِ يم كيفِ   حول   ناقشت  ت    وأن ،وبةرغ  م   أهداف   حتقيقِ  إىل ىسع  ت   الديقراطية

 احلال هو كما) نااحلِ ص  م   حفظ الهلاخِ  من يكننا قناة درم م   الديقراطية السياسة ليست أخرى، بعبارة. املرغوبة

. مصاحلنا عام حول   ر  و  ص  ت   إىل لِ وص  التم من  ت  ّكنناأنشطة من  طمن   أووعة م  م   ي  هِ  بل ،(األوىل ةجم للح   ابلنسبة

 التجرييب رالتصو   ّكدؤ  كما ي     ،انجحة العملية هذه كانت  نإ ما تحديدِ ل ةق  سب   م   ريعايِ م   إىل حباجة أننا يعين ال هذاو 

. حل عن البحث عمليةِ  خالل ايم رضِ م   الًّ ح   رب   عت  ي   ملا قاييسم إىل ك  ذلِ  من بدالً  ل  ص  و  لت م  ايكن   بل للبحث؛

 ا  idées fixes الثوابت لتشكيك يفاب نظراًي على األقل،، تسمح يديو عند  تجريبيةال الديوقراطية
 
ة اع  ش  مل

وع من هذا النّ ع طابِ  ذ  خ  أت   لن ابلطبع قراطيةالدي   اتالسياس منالعديد  كانت  وإن حىت القائم، امِ لنظ  ا حول  

 
 
ت  ع د  ية. انفردديوي لل رؤيةِ رية يف للح   اطلبً قراطية م  الدي ونك    و  ه   هذه املناقشةالثالث من سم قِ ال سات.ار  م  امل
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فراد لأل   هذه الروح التجريبية ة. تسمحريّ للح   عريفهلذا التم  اأخالقيًّ  امطلبً ة يّ وح التجريبِ ر  للية سة اجلماعِ ار  م  امل

 قراطية:ب ديوي عن الدي  كت  ، ي  ت بشكل صحيح، لذاورِس  إذا م   "احل العاملصم ول "لص  ابلو  

 وتوجيهِ  تكوينِ  ةِ يم انِ ولية يف إمك  امتالكه حصة من املسؤ  عند تتكومن؛ هي الفرد جانب من"
 هذهِ اليت تدعمها  مِ ي  القِ  ةِ اج  ، واملشاركة وفقا حِل  أنشطة اجملموعات اليت ينتمي إليها

 ا
 
جم وع ات؛ات. مِ وع  جم  مل

 
اِنِب امل ات أعضاء يّ مكانير إِ رِ حت   تطلب  ة تيم اطِ قر  فإن الدي   ن ج 

 ت  ت   لِ ما  موعة  م  
 
 الِ ص  ناغم مع امل

 
 The Public and Itsة )العام عِ افِ ن  ح وامل

Problems, LW2, 327-8)". 

التعامل  مّ تِ ي   يث  ، ح  فقط يقراطِ ام اجتماعي دي  ظ  نِ  من  ل ضِ ص  ن حي  أبالفرد  اتِ إلمكانيّ  الكاملِ  حريرِ لت  لِ  ن  كِ ي  

التجرييب  الطابع   ديوي القائلة أبنم  فكرة   . إنم االجتماعيّ  للبحثِ  وضوع  ا م  مع الصراعات االجتماعية على أّنم 

ن الديقراطية تسمح أبهو ال يقول فقط  ية فقط،الِ ع  من حيث الف   ر  سم ف  لة ال ينبغي أن ت   ضم ف  قراطية جيعلها م  للدي  

ن التعبري عن الفردانية بشكل كِ ال ي   ه  ا أبنم ها، بل يقرتح أيضً تِ عاجل   م   االجتماعية وكيفيةِ  برؤية أوضح للمشاكلِ 

 الف   ك  ار  صحيح إال إذا ش  
 
  للمنفعةأتسيسيّ  ي هو جزء  االجتماعالبحث  الديقراطية، ألنم  ساتِ ار  م  رد يف امل

  وهذا عنصر من الفردانية مبعناها. ةالفرديّ 
 
ليربالية ل موقفه الناقد ديوي جوهر   فيهِ  ر  وم د الذي ط  دم ح  األخالقي امل

 الكالسيكية.

 د  ه اليت جي ِ رأتِ ا من ج  ية وفلسفته السياسية عمومً قراطِ ديوي للدي   ومِ فه  م  الطبيعة الراديكالية وغري التقليدية لِ  نبع  ت  

ة و العامم  ظرةِ النم  الديقراطية أبعد ما يكون عنِ  ملفهومِ  التجريديّ  الطابع   لها. إنم ب  ق  يف ت    بعض القراء صعوبةً 

  واملؤسساتِ  اتِ اء  من اإلجر   جامع  لعدد عية" للديقراطية كاسم"الواقِ 
 
ور عليها. ث  ن الع  كِ اليت ي   دةِ دم ح  السياسية امل

ي جًدا أو املشغولي. ابإلضافة ولِ ج  اخل   األشخاصِ  ةِ ك  شار  كم  جيدة،   فكرة كل فرد  لِ ب  من قِ قد ال تكون املشاركة 

  ديوي القائلة أبنم  فرضية   كون  إىل ذلك، فقد ت  
 
  جتمعاتِ امل

 
ز مبستوى عال  من ميم ت  ن أن ت   كِ دة ي  قم ع  الصناعية امل
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 تِ ي   أعضائها، حبيث   حِ الِ ص  م   ي  االنسجام ب  
 
 ال  ح من خِ صالِ م أتمي امل

 
صال، فكرة حاملة. العامة واالتّ اقشة ن  ل امل

 روحِ  ديوي بي   ه  ع  وض  الذي  الذين جيعلهم الرتابط ابة لآلخرينرأة احلاملة جذم هذه اجل   وابلطبع، كثريًا ما تكون  

  احِ ت  االنفِ 
 
 ديقراطي اللتشاؤم ا  الديقراطي حتداًي دائًما يف وجهكم الذايتاحل   بي  نة و رِ امل

 
 د.قيم امل
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