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 1ديويجون 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

  ترجمة: 
 
 نارص الحلوان

ين ألحاج حسير   مراجعة:   سير

 

 

 

 

ي األفعال والعادات، واإلحساس والعقل الفيلسوف األمريكي جون ديوي وفلسفته حول 
ةوالوعي ف   ، والخبر

يقية؛ جم للـد.  الميتافب   جمة هي (. نموسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) ،دبراند يلهديفيد نص مبر نوه بأن البر

ي الموسوعة عىل 
 عن هذا الرابطللنسخة المؤرشفة ف 

ا
ي قد تختلف قليًل

يث أنه قد للمقالة، ح الدارجةالنسخة ، والتر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه البر يطرأ عىل األخب 

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للبر

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Hildebrand, David, "John Dewey", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2018 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/dewey/>. 
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األمريكي،ّإىلّجانبّتشارلزّساندرزّّالربامجايت(ّمنّأوائلّمؤسسيّالفكر1952ّّ-1859جونّديويّ)ّيُعدّ 
جيمسّ،ّ،بريس أبرزّاملفكرينّاألمأبوميكنّالقولّوويلياّم ّانتشرتّ.رينكي نّ يّالصف ّاألولّمنّالقرنّالعشرينّه

،ّالصاشئّعلمّالصفسّ يّأتثريهاّالكبريصظرايتهّالصفسيةّلّعاملي،ّوكانعلىّنطاقّّرتبويةالّديويّنظرايتّوجتارب
ّ ّلوكان ّالدميقراطية ّواملمارسة ّالدميقراطية ّالصظرية ّحول ّابلغكتاابته ّ يّاألوساطّاملصاقشاتّالدّ يّأتثري ائرة

ّمصهجية،ّوذلك،ّطو رّديويّوجهاتّنظرّواسعةّالصطاقّابإلضافةّإىلّ.ّاألكادمييةّوالعمليةّلعقودّمنّالزمان
ّكثريّمنّاألحيان ألنّديويّ.ّالدينّوفلسفةّ،وعلمّاجلمالّ،وامليتافيزيقاّ،واملصطقّاملعرفة،ّوّ، يّاألخالقّ، ي

الذيّوضعّوجهةّنظرهّاخلاصةّضمنّالتاريخّاألكربgenealogicalّّّالساليلّالرتابطتخذّهنجّيعادةّماّ
ّ. يّعملهّفلسفةميتاللّكامالّّاتطويّرجيدّلمرءّأيضاّأنّميكنّلللفلسفة،ّ

ّ ّيُفَهم ّلقد ّاملذهبّالربامجايت ّديوي ّ"املذهبّـ ّأو ّالثقا ي ،"ّ ّالطبيعي ّاالصطالح ّفوهو ّعلىّالذي ضله
صظرةّلصطاقّاألكربّللا يّإطارّّ،لفلسفةلوإعادةّبصاءّّ،ابعتبارهّانتقاداّ ـّّ"الذرائعيةاألداتىةّ)أو(ّ"ّو"الربامجاتية"
جيمس،ّزعمّديويّأنّالفلسفةّويليامّّابتباعهّخطى(.Lamont 1961; MW4: 3ّ)ّللعاملدارويصيةّال

لقيمّاليتّهتيمنّعلىّواّ،الظروفّاالجتماعيةّتقديرعنّّوأهناّابتعدت،ّّفيهوفكريّمغاىَلّحتولتّإىلّنظامّفينّ
ّتعليمّمنّأجلّاحلياةوسعىّإىلّإعادةّربطّالفلسفةّمبهمةّالّ.(FAE, LW5: 157-58) احلياةّاليومية

ّأبعم ّ "،ّدّالصقدنقأوّ"ّ،االجتماعيّصقدشكلّمنّأشكالّالّ ي"(،ّللرتبية)الفلسفةّابعتبارهاّ"الصظريةّالعامةّ
ّ(.EN,LW1: 298; see also DE,MW9:338)،ّهمستوايت

بهّالكائصاتّاحليةّعّلعلىّأهناّنشاطّتطّ ّجيبّالصظرّإىلّالفلسفةالفورةّاألكربّلصظريةّدارونّالتطورية،ّّإطار يّ
سفاتّالتقليديةّالفلّنزوعديويّنتقادّالّ، ّالصشطلتكياّهذهّحولّوجهةّالصظرأدتّّ.ااملرتابطةّداخلّبيئاهت

آخرون،ّونّفعلّبرامجاتيونّكالسيكيكماّّواملستمدةّمنّالسياقاتّاحلية.ّّوالتجسيديةّةرداالصطالحاتّاجملإىلّ
ّديويّنقد ّّهركز ّلّاتالثصائيعلى ّالتقليدية ّاملعرفةلميتافيزيقا الثقافة،ّ/والطبيعةّ،سداجل/العقلّ:)مثلّونظرية

ّعصاصره ّبصاء ّأعاد ّمث ّوالعقل/العاطفة( ّعلىّسبيلّاملثالّّاوالذات/اجملتمع، ّأكرب. ّمنّاستمرارية الّّ:كأجزاء
حبتةّّةالعاملّالذيّيسعىّإىلّمعرفته؛ّفاملعرفةّليستّحماولةّعقالنيّةّعنيخارجيشكلّالتفكريّالبشريّظاهرةّ

البشريةّمنّّاملعرفةّتعترب.ّبلّاألمر"ّأوّ"حقيقي"ّ يّهنايةّواقعيجلّاكتشافّماّهوّ"ألّمنّالوهمّخالصلل
.ّفالعقولّإذنّالّتالتفكريّواللغةّمعّاملشكالّ يالقدراتّطورةّتاليتّتتعاملّهباّالكائصاتّاحليةّمّوسائلال

ّبّترصد ّبّصحوّسليب،العامل ّّ،واالبتكارّ،والتجريبّ،علىّالتكي ّبشكلّفعالتعملّل األفكارّيستّلإذ
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ويتمّتقييمهاّاستصاداّ ّ،تعملّبشكلّجترييبّداخلّالثقافةبلّّالثقافة،إىلّماّوراءّصاّبّتجاوزتوالصظرايتّمرتكزاتّ
)أوّّعمليةّاملعرفةّضمنبيصماّتت،ّفلشرارةّاإلهلية"ل"ّالفاينالبشريّممارسةّّاملعرفةّتة.ّليسيعمليةّواقعّأسسإىلّ
تتمّمعرفتهافإمنأوّعقالنية،ّّتقديريةستخدامّمفطل ّديوي(ّعصاصرّابّ،بحثال جسدّّبواسطةّةّاألمر،ّ يّهنايّا

ّ.إلحداثّالتواؤماّمهاحليوانّالذيّيستخدموعواط ّ

ّثوالتّأنشأهتامأبعامةّالقضاايّالّليطع  مالعام،ّّثق عباءةّاملأبرحييةّابإلضافةّإىلّاحلياةّاألكادميية،ّارتدىّديويّ
أخالقيةّّفالفلسفةّ. مثلكبريةتحدثّعنّمواضيعّذاتّأمهيّة والتغريبّاالقتفاديّ:ّ، اإلنسانّ، والعالقاتّحريّة ،ّ

االكتشافاتّّماّتكونالتعليمية.ّعادة،ّّالصظمهدافّّواألّوالتفويت،ّواحلربّوالسالم،ّاملرأةّ يّالعرقية،ّوحقّ
ّّ:إيقاعّوقدّدعم.ّاودعمتّتصقيحاهتاألكادميية،ّّهصظرايتبّمتفلةالعامّّبحثتمّالتوصلّإليهاّعنّطريقّالياليتّ
يفسرّّّ،ممارسةـّنظريةّّـّممارسة رايتهّالفلسفيةّنظّالسببّ يّأنكلّجمالّمنّجماالتّمشروعّديويّالفكري،ّورمبّا
يزالّاستخدامّّما.ّّواألكادمييةّوالعمليةّامليادينوتصتشرّ يّالعديدّمنّّا،عديلهتيعادّّوّ،صتقدوتُّّ،صاقشتُّماّتزالّ

ّديويّمستمرا ّ يّجماالأ ّاجلمال،ّتفكار ّوالرّتّعلم ّالفين، ّابيةوالصقد ّونظرية ّالبيئية، ّوالسياسة ملعلومات،ّ،
العامة،ّوعلمّاالجتماع،ّواب  يّاجملاالتّّع،لطبوالفحافة،ّوالطب،ّوالصظريةّالسياسية،ّوالطبّالصفسي،ّواإلدارّة

ّ.هاّديويفيالفلسفيةّاليتّأسهمّ

ّ

ّ

 لسرية الذاتيةا  .1
  حلياة وعمل جون ديوي موجزتسلسل زمين 

 علم النفس .2
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 إحساس 
 عقل 

  وعي 
 وامليتافيزيقيااخلربة  .3

 "اخلربة"تطوير  3.1
 ونقد ديوي خربةوجهات النظر التقليدية لل 3.2
 خربةحساب ديوي اإلجيايب لل  3.3

 يتافيزيقياامل  3.4
 تطور امليتافيزيقيا 3.5
 اخلربة والطبيعةمشروع   3.6

 امليتافيزيقا التجريبية واحلكمة 3.7
 ديوينقد ميتافيزيقا  3.8

 واملعرفة البحث .4
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 وديوي ،الرومانسينيو  ،التقليديني 5.2
 الدميقراطية من خالل التعليم 5.3

 األخالق .6
 الفلسفة السياسية .7
 الفن واخلربة اجلمالية .8
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 خلفية ديوي الدينية 9.1

 املذهب الطبيعي والدين تراصف 9.2
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 السرية الذاتية .1

نشطةّعاشّج والتقديراتّّ،التفسرياتّوّ،.ّوهوّموضوعّالعديدّمنّالسريّالذاتيةةّابألحداثوثريّ ونّديويّحياّة
ّ.دوريةمائةّوأربعونّّ يّأكثرّمنّ،وحوايلّسبعمائةّمقالّ،أربعونّكتاابّاالستثصائية:جململّأعمالهّّ،األدبيةّاهلائلة

تاجر،ّولوسيصاّريتشّديوي.ّّالرشيبالدّديوي،ّأل1859ّأكتوبر20ّّ يّّ،ولدّديويّ يّبرليصجتون،ّفريمونت
ّديويّ.ّنشأعرضيوهوّبعدّاسمّديوي،ّّكانّحيمل،ّّوأوهلمماتّّ،أبصاءمنّب نّأربعةّثالثّالديويّترتيبّكانّ

يواننيّة يّمدرسةّالتيصيةّّوالالدرسّّما يّاملدارسّالعامة.ّبعدّتعلم،ّّواألبرشانية يّالكصيسةّّوترعرع يّبرليصجتون،ّ
منّّسعةّعشراتال يّوهو1879ّّّعاموخترجّّعمرّاخلامسةّعشر، يّّ،امعةّفريمونتجبويّيدالتحقّّ،اثنوي ة
 يّّبقيّمثّدةّعام ن.ملّ يّبصسلفانياّ يّأويلّسييتّمدرسةّاثنوي ةّقامّديويّابلتدريسّ ي،ّكليةال.ّبعدّعمره

ّ،الصظريةفلسفةّلاحمررّجملةّوبتشجيعّمنّ،ّأ.ّب.ّتوريّ.هـّسابقالّهأستاذعلىّيدّفلسفةّالّلدراسةفريمونتّ
كانّ.ّّو1882ّعامّزهوبكيصنّجّوجامعةّفلسفةّ يّ يّالّابملدرسةّالعلياّلاللتحاقديويّّهاريسّساعدوقدّ
(،ّكملّمعهي"ّللغاية،ّوملّاديويّ"رايضيّهمعّتشارلزّس.ّبريسّ)الذيّوجدّ،صطقاملّ:هصاكّب نّماّدرسهمنّ

انليّاصةّمعّجورجّسيلفسرتّموريس،ّوعلمّالصفسّالفسيولوجيّوالتجرييبّمعّجرانفيلّستخبواتريخّالفلسفةّ)ّو
ّ[1]هارفارد(.ّجامعةّ يّ،وويليامّجيمسّمعاملّليبصيز، يّّتدفصهولّ)الذيّتدربّمعّفيلهلمّ

لكنّملّيكنّّ،بعدّعدةّسصواتّآرائهّالصاضجةّ يفضلّلربامجاتيةّبريسّالكبريّعزاّّّعلىّالرغمّمنّأنّديوي
 يّاملدرسةّّلىّديويعّساسيةاألّلبريسّأتثريّمهمّعلىّديويّأثصاءّدراستهّ يّالدراساتّالعليا.ّأحدثتّاملؤثرات

هائالّوعلمّنفسّفصديتّالتّونظريةّالتطورّالبيولوجيّلداروين،ّملثاليةّاجلديدةّعصدّهيجل،ّاّـّالعليا توترّا جرييبّّـ
لىّخالفّعّ؟ّووظيفي،ّومادي،ّأمّهوهلّالعاملّبيولوجيّ يّجوهره.ّديويّإىلّالوصولّإىلّحلّمعهّسعى

قّأبصله،ّوروحي؟ّ ّكبريّانطلقتّمسريةّجونّديويّذلك؛ّخالا ّكماذلب نّّعربّحماولتهّالتوفيقّواملالءمةبصحو
ّكذلكّرأىّديويّفيتشاركاّ يّيماّوف.ّرأي نال مفرطّ يّّأيّجانبّـذلكّأنكرّوقدّّـّهمافكرةّ"الكائنّاحلي"،
ونتجّعنّحماوالتهّاألوىلّ"علمّنفسّجديد"ّ)هدفّإىلّالدمجّب نّ،ّأوّيؤديّللتشظي،ّأوّاختزايل.ّهديّرجت

ّكأمرّمتكاملّومصدمج.ّّوّ،علمّالصفسّالتجرييبّواملثالية( نشدّحتقيقّمصهجّميكنّأنّتُفهمّاخلربةّمنّخالله
ّكانّحبثّديويّاملبكرّنسخةّمعدلةّللمثاليةّاملطلقةّاإلجنليزية. ّدرسةّالعلياخترجّديويّمنّاملّحمفلةّذلك،

ّكانطّمنّوجهةّمثاليةّ)"علمّالصفسّبعدّعام نّمنّالتحاقهّهبا،1884ّّعامّ وكانتّأطروحتهّتتعلقّبصقد
ّالكانطي"(،ّوهيّمفقودة.
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ّةّاملبكرة؛حولّدرجةّاحتفاظّفلسفةّديويّمبرحلةّنضجهّابلتأثرياتّاهليجليّ يّنقاشّالّيزالّالباحثون يّح نّ
ّكانّعميقاّ يّ إجنلصدّّيويتذكرّديويّأنّالثقافةّالديصيةّ يّنجونّديوي.ّّيةشخفيظلّمنّالواض ّأنّالتأثري

التمزقّ"ّوتفاعلهّمع،ّ"العامل،ّوالروحّعنّاجلسد،ّ]و[ّالطبيعةّعنّاإللهعزلةّالذاتّعنّ"إىلّّبهّقدّأفضت
.ّوقدّعملتّدراستهّ)معّجورجّسيلفسرتّموريس(ّعنّاملثايلّالربيطاينّت.ّهـ.ّ"الضيقّاملؤمل"وّ"الداخلي

ّ:والفكريالشخفيّديويّّتعا يعلىّّ،جرين،ّوّج.ّو.ّف.ّهيجل

ّواّملّتكن ّهيجلّب نّالذاتّواملوضوع، ّواإلهليّوالبشتوليفة ّوالروح، ّتركيّريملادة ّبلّجمرد ّعقلية، بة
ّوالفصون،ّّّعملت ّوللمؤسسات ّاإلنسانية، ّللثقافة ّهيجل ّمعاجلة ّتضمصت ّكتحرر. ّهائل، كإطالق

 :FAE, LW5)ّابتة،ّوكانّهلاّجاذبيةّخاصةّعصديالفلبةّوالثّوالفاصلةّّحدودللّالتذويبّنفسه
153.)ّ

جلّلديويّمعّاهليجليةّعملّعلىّتشكيلّحبثهّطوالّمسريتهّمنّأّاملبكرمنّالصاحيةّالفلسفية،ّفإنّاللقاءّّ
الفلسفةّوعلمّالصفسّكأمورّمصففلةدمجّاألبعادّاملختلفة،ّككلّديصامي،ّللخربةّ عمليا،ّوخياليا،ّ)ّاليتّحددهتّا

ّ.وجسداي،ّونفسيا(

ّ-1886)ّانمشيجمنّبيصهاّجامعةّمنتّعائلةّوشهرةّديويّكفيلسوفّوعاملّنفسّ يّجامعاتّعديدةّ
عالقاتّمهصيةّّمشيجان يّجامعةّّرّديوي.ّطوّ (89ّ-1888)ّميصيسوات(ّوجامعة1894ّّ-88ّ،1889

ّطويلةّاألمدّمعّجيمسّهايدنّتفت،ّوجورجّهربرتّمييد.ّ

صهماّم،ّتزوجّديويّمنّهارييتّأليسّشيبمان،ّوأجنباّستةّأطفال،ّوتبصياّطفال.ّماتّطفالن1886ّعامّ
ّكانّهلاّرّىخّرواألّ،بعدّصغريينّ)أحدمهاّ يّالثانية،ّومهاّعلىّحنوّتراجيدي ّاييتّأتثرّي يّالثامصةّمنّعمرمها(.

ّكتبّديويّوحتولهُّّ،علىّموق ّديويّالداعمّللصساءّاواضح ّاملرحلة عنّاألرثوذكسية. مقاالتّّأثصاءّهذه
،ّ(1890)ّالصفسمّلعلّجيمسمبادئّنقديةّللمثالي نّالربيطاني ن،ّمنّوجهةّنظرّهيجلية،ّوقرأّوقامّبتدريسّ

ّوأ ّاسم ّنظره ّالتجريبية"طلقّعلىّوجهة  :1894a, The Study of Ethics, EW4)ّ"املثالية
264.)ّ

،ّإبحلاحّمنّاتفت،ّعرضّرئيسّاجلامعة:ّويليامّريينّهاربر،ّعلىّديوي،ّمصفبّرئيسّقسم1894ّعامّ
رض،ّمصجذابّإىلّقبلّديويّالععلمّالصفسّوعلمّالرتبية.ّّلفلسفة،ّ يّجامعةّشيكاجو،ّواندرجّحتتهّحيصذاكا

،ّعلىّامّج.ّهـ.ّمييدابستقدوبدأّ يّأتسيسّالقسمّاحتماليةّوضعّتلكّاجملاالتّاملتخففةّ يّتعاونّفعاال،ّ
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ىّجانّ)والذيّدرسّعليشاجنل،ّتلميذّسابقّلهّ يّجامعةّمّجان،ّوجى.ّر.يشسبيلّاإلعارة،ّمنّجامعةّم
عاونةّمبّ،ّوقامّديوي"مدرسةّشيكاجو"علىّالقسمّاسمّّأطلقّجيمسيدّجيمسّأيضاّ يّجامعةّهارفارد(.ّ

نعكاسيّ يّمفهومّالقوسّاال"كماّنشرّبذرةّّّ."علمّالصفسّالوظيفي"،ّبتطويرّينآخّرجنل،ّومييد،ّّوإاتفت،ّّو
ّ(،ّوانففلّعنّاملثاليةّاملتعاليةّوعنّكصيسته.EW5; hereafter RAC ,1896)ّ"علمّالصفس

ّكانتّالرتبويةّووفرّموضعاّالختبارّنظرايتهّالصفسيةّّحيث،ّاملختربمدرسةّّأسسّديويّ يّجامعةّشيكاجو .
القضاايّّيانشطمنّأصب ّديويّ يّشيكاجو،ّّ.1904ّـ1896ّّب نّعاميّةّتلكّاملدرسةمديّرزوجتهّأليسّ

وأصبحتّج نّ،Hullّ:ّاملسمىّمبصزلّهالّاالجتماعيّج نّآدامزنـُُزلّالسياسيةّواالجتماعية،ّومنّبيصهاّ
ّكاتبةّسريتهّشخفيةّمقربةّلعائلةّديوي.ّّآدامزّصديقة ساعدتهّدامزّ يّمالفضلّإىلّج نّآنسبّديويّوابصته

جل نّّوالتعليم،ّوالفلسفة،ّرغمّذلك،ّفإنّالَدينّالفكري،ّالذيّيدينّبهّديويعلىّتطويرّنظرتهّللدميوقراطية،ّ
،ّفيشر1999ّ،ّانظرّأيضا:ّسيجفريدa1939ّ،ّديويّ"ترمجةّجونّديويّالذاتية"آدامز،ّملّيُكش ّبعدّ)

2013).ّ

أدتّالصزاعاتّحولّمدرسةّاملخترب1904عامّ بديويّإىلّاالستقالةّمنّمصاصبهّ يّجامعةّشيكاجو،ّوانتقلّّّ،
ّكولومبيا،ّ يّمديصةّنيويورك،ّ بتأسيسّارتباطّمعّكليةّاملإىلّقسمّالفلسفة،ّجامعة علم نّجبامعةّّهصاك،ّقامّأيضّا

ّكانّمنّب ّكولومبيا:ّف.ّجى.ّإ.ّوودبريدج،ّكولومبيا.  نّأصحابّالتأثرياتّاملهمةّعلىّديوي،ّ يّجامعة
و ندلّت.ّبوش،ّو.ّب.ّمونتاجي،ّشارلزّا.ّبريدّ)الصظريةّالسياسية(،ّوفرانزّبواسّ)أنثروبولوجي(.ّبقيّديويّ

ّكولومبياّحىتّتقاعدّعامّ ّكتاابّإضاف1930 يّجامعة ّيا.،ّحيثّأصدرّخاللّتلكّالفرتةّأحدّعشرة

منّاملصشوراتّاألكادميية،ّكتبّديوي ّكبريّة لغريّاألكادميي ن،ّأغلّابإلضافةّإىلّجمموعة بهّا يّدوريةّالعديدّمصهّا
New Republic،ّّّكانّزعيماّنشطا،ّوداعما،ّومؤسساّللعديدّمنّاملصظماتّاملهمة،ّمنّبيصها:ّاحتاد

ّواجلمعيةّ ّاألمريكية، ّالفلسفية ّواجلمعية ّاجلامعات، ّألساتذة ّاألمريكية ّوالرابطة ّاألمريكية، ّاملدنية احلرايت
لسياساتّّمنّاأفف ّديويّعنّدعمهّلكالّ.األمريكيةّلعلمّالصفس،ّواملدرسةّاجلديدةّللبحوثّاالجتماعية

ّكفيلسوفّومريبّإىلّاستقبالهّ التقدمية،ّوالتغريّاالجتماعيّخاللّالقسمّاألولّمنّالقرنّالعشرين.ّأدتّشهرته
(،1925ّ،ّ"عةاخلربةّوالطبي"،ّفافتت ّحماضراتّبولّكاروسّ)روجعتّوُنشرتّحتتّاسمّّللكثريّمنّالدعوات

،ّوحاَضَرّ(1929،ّ"اليق نّالبحثّعن"وانّ)روجعتّوُنشرتّحتتّعص1928ّألقىّحماضراتّجيفورّلعامّ
1933ّّعاميّ .ّ(1934aّّ"،اإلميانّاملشرتك"حماضراتّفريي،ّ يّجامعةّييلّ)ُنشرتّحتتّعصوان34ّّـ
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ّقامّبرحالتّمهمةّإىلّتركيا،ّواملكسيك،ّواالحتادّالسوفيييت،ّ ّكما قضىّديويّعام نّب نّالف نّوالياابن،
ّوجصوبّأفريقيا.

،ّتزوجّديويّروبراتّلويتزّ(ّبعقدينّمنّالزمانّتقريبا1927يسّشيبمانّديويّ)ألّوفاة،ّبعد1964ّعامّ
ّ.1952وتو َيّديويّبتأثريّااللتهابّالرئوي،ّ يّمصزلهّ يّمديصةّنيوّيورك،ّ يّاألولّمنّيونيوّعامّجرانت.ّ

 سرد زماين خمتصر حلياة وأعمال جون ديوي

 فريمونتأكتوبر.ّولدّ يّبريلصجتون،1859ّّّّّّّّّّّّ20ّّ

 فريمونتحفلّعلىّبكالوريوسّالفصونّمنّجامعة1879ّّّّّّّّّّّّ

 بصسلفانيامدرسّ يّاملدرسةّالثانويةّ يّأويلّسييت،81ّّّّّّّّّّّّ–1879

 فريمونتمدرسّ يّمعهدّليكّفيو،ّشارلوت،82ّّّّّّّّّّّّ–1881

 التحقّابملدرسةّالعلياّ يّجامعةّجونّهوبكصز84ّّّّّّّّّّّ–1882

 حفلّعلىّدرجةّالدكتوراهّمنّجامعةّجونّهوبكصز1884ّّّّّّّّّّّ

 موجهّ يّقسمّالفلسفة،ّجامعةّميتشجان1884ّّّّّّّّّّّ

 تزوجّأليسّشيبمان1886ّّّّّّّّّّّ

 ميصيسواتأستاذّللفلسفةّ يّجامعة89ّّّّّّّّّّّّ–1888

1889ّّّّ  كرسيّاألستاذيةّ يّقسمّالفلسفة،ّجامعةّميتشجانّّّّّّّّ

1894ّّ ّجامعةّأستاذ، ّالرتبية(، ّالصفسّوعلم ّلعلم ّ)املتضمن ّالفلسفة ّقسم ّكرسي وأستاذ
 شيكاجو

  يّجملسّاألمصاء،ّمؤسسةّهلّهاوسعضواّانتخابه1897ّّّّّّّّّّّّ

 املدرسةّواجملتمع1899ّّّّّّّّّّّ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دراساتّ يّنظريةّاملصطقرئيسّاجلمعيةّاألمريكيةّلعلمّالصفس،1900ّّّّّّّّّّّّ–1889

ّكوملبيا1904ّّّّّّّّّّّ  أستاذّالفلسفة،ّجامعة

 رئيسّاجلمعيةّالفلسفيةّاألمريكية06ّّّّّّّّّّّ–1905

 األخالق1908ّّّّّّّّّّّ

 كي ّنفكر1910ّّّّّّّّّّّ

 جرييبمقاالتّحولّاملصطقّالتأتثريّداروينّعلىّالفلسفة،ّالدميوقراطيةّوالتعليم،1916ّّّ

 حماضراتّ يّالياابن1919ّّّّّّّّّّّ

 حماضراتّ يّالف ن21ّّّّّّّّّّّ–1919

 إعادةّإنشاءّالفلسفة1920ّّّّّّّّّّّ

 الطبيعةّاإلنسانيةّوالسلوك1922ّّّّّّّّّّّ

 زايرةّاملدارسّ يّتركيا1924ّّّّّّّّّّّ

 اخلربةّوالطبيعة1925ّّّّّّّّّّّ

 زايرةّمدارسّ يّاملكسيك1926ّّّّّّّّّّّ

 اجلمهورّومشكالته1927ّّّّّّّّّّّ

 وفاةّأليسّشيبمانّديوي1927ّّّّّّّّّّّ

 زايرةّمدارسّ يّاالحتادّالسوفيييت1928ّّّّّّّّّّّ

 البحثّعنّاليق ن1929ّّّّّّّّّّّ

 الفردية،ّقدمياّوحديثا1930ّّّّّّّّّّّ

ّكولومبيا،ّوتعييصهّأستاذّفخراي1930ّّّّّّّّّّّ  االستقالةّمنّمصفبهّ يّجامعة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األخالق1932ّّّّّّّّّّّ

 اإلميانّاملشرتك،ّالفنّخربة1934ّّّّّّّّّّّ

 التحرريةّوّاحلركةّاالجتماعية1935ّّّّّّّّّّّ

 جلصةّتروتسكي،ّمكسيكوّسييتّعضوية1937ّّّّّّّّّّّ

 املصطق،ّنظريةّالبحث،ّاخلربةّوالرتبية1938ّّّّّّّّّّّ

 احلريةّوالثقافة،ّنظريةّالقيمة1939ّّّّّّّّّّّ

 املعرفةّواملعروفجرانت،ّّّزواجهّمنّروبراتّ)لويتز(1946ّّّّّّّّّّّ

ّاألولّمنّيونيو،ّوفاتهّ يّمديصةّنيوّيورك1952ّّّّّّّّّّّ

 علم النفس .2

بدأّانشغالّديويّبعلمّالصفسّمبكرا،ّعلىّأملّأنّيقدمّهذاّالعلمّالصاشئّإجاابتّألعمقّاملسائلّالفلسفية.ّ
ّكانّهنجهّأقربّإىلّاملثاليةّاهليجلية،ّ ،ّملصطقّاجلديلّهليجلا يّهنجهّملّيدمجّّوهمنّذلك،ّفرغمّلابّو يّالبداية،

ملّ(.ّأAlexender forthcomingإىلّإدراجّأساليبّجديدةّ يّعلمّالصفسّ)ّسعىّبدالّمنّذلكّو
االنقساماتّاليتّطالّوجودهاّ)ب نّالذاتّواملوضوع،ّوب نّاملادةّوالروح،ّاخل(ّوبيانّأنّديويّأنّيتغلبّعلىّ

 ,FAEة،ّوالعملية،ّواخلياليةّـّّمصدجمةّمجيعهاّ يّشخصّحيويّواحدّ)اخلربةّاإلنسانيةّـّاجلسدية،ّوالصفسي
LW5: 153ّّ.)ّ:الصهجّ"كانّلدىّديويّطموحّكبريّلعلمّالصفسّكعلمّجديدّللوعيّالذايت،ّوأطلقّعليه
ّكونهّصغريّاحلجم،ّفإنّكتابّعلمّّ(EW1: 157ّ،ّ"علمّالصفسّكمصهجّفلسفي")ّ"الكاملّللفلسفة ورغم

ّكانّمدخالّللدراسةEW2ّ 1887الصفسّ) ّ.الطبيعةّاحلقالسيكولوجيةّللذاتّابعتبارهاّ(

سرعانّماّطوارّديويّنظرايتهّالسيكولوجيةّاخلاصة،ّوزعمّأنّنظرايتّالسلوكّالقائمةّقدّتفدعت؛ّبسببّ
أهناّأتسستّعلىّافرتاضاتّفلسفيةّزائفةّأوّعفىّعليهاّالزمن.ّ) يّهنايةّاألمر،ّذهبّإىلّأنّاألسئلةّاألكربّ
ّومثلّهذهّ ّالصفس، ّوتتجاوزّمفادرّعلم ّ يّاخلرباتّالثقافية، ّتتغلغلّعميقا ّاإلنساين، حولّمعىنّالوجود

أعادتّىلّآخره(.ّإّلفن،ّوالسياسة،ّواألخالق،ّوالدين...األسئلةّتتطلبّحتقيقاتّفلسفيةّللخربةّ يّجمالّا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ألفعال،ّ،ّوالعادات،ّوااحلسيةّدراكاتأعمالّديويّالسيكولوجيةّبصاءّمكوانتّالسلوكّاإلنساينّ)الغرائز،ّواإل
اّأهناّكمربة.ّّاخلّخبفوصالحقاّونضجّماّذهبّإليهّوالعواط ،ّوالتفكريّالواعي(ّوهبذاّبرهصتّعلىّتكاملّ

الّ يّأساسه،ّّزليسّذاتياّومصعّأنّالعقلّأخربتّعنّرأيهّالذيّيزعمهّطوالّحياته،ّخمالفاّ يّذلكّترااثّقدميا:
ّتطورّخاللّالبيئاتّالطبيعيةّوالثقافية.ّبلّاجتماعيّومتفاعل

ّ

 االستبطاين، وعلم النفس الفسيولوجي نهجاالرتباطي، وامل املنهج 2.1

دخلّديويّجمالّعلمّالصفسّالذيّكانّيهيمنّعليهّاملصهجّاالستبطاينّ)الصاشئّعنّاملصهجّاالرتباطي،ّويعرفّ
ّ ّابسم: ّامل"أيضا ّالصفسّالفسيّوّ("Mentalismذهبّالعقلي ّكتخفصّوعلم ّمنّّحديثلوجي )قادم
كياانتّ(1ّّي:ّ)السلوكّالذكّأنالتجريبيونّالربيطانيونّاألوائل،ّمثلّجونّلوكّودافيدّهيوم،ّّاعتربأملانيا(.ّ

(ّعملياتّالتفكري2ّ،ّو)("العواط "(،ّومنّبيصهاّخرباتّاإلدراكّاحلسيّ)مثل:ّ"ُمستبطصة"تُدركّداخلياّ)
ّكانّاالكتالذكاءّّحلفولمجيعهاّ(.ّتتآزرّ"الفور"واألفكارّ)مثل:ّ شافّعربّعمليةّدقيقةّمنّالتعلمّالرتابطي.

سيولوجي نّيللعديدّمنّالتجريبي ن،ّوللعديدّمنّعلماءّالصفسّالفابلصسبةّعصهّّاالستبطاينّأمرّالّميكنّاالستغصاء
ّ.لتجريبي نّ)مثل:ّوندت(وا

ّول،ّحيثّتضمندرسةّالعليا،ّمعّج.ّستانليّهأتثرّديويّأتثراّعميقاّبدراستهّلعلمّالصفسّالفسيولوجيّ يّامل
خبالفّّ.ةليتّأجرىّعليهاّالتجاربّاملعمليادروساّ يّعلمّالصفسّالتجرييب،ّوالفسيولوجي،ّوالصظري،ّّذلك

فقّد وقّددقيقةجتريبيّةّضوابطهولّمصاهجّّحددتمذهبّاالستبطانّ، البحثّّ، بيولوجيّاسّالاألسّذومص ّهذّا
علىّأيةّّّ.[2]مناذجّالثصائياتّالذاتية يّمنوذجّعضويّوكليّللخربة،ّقادرّعلىّالتغلبّعلىّاألملّلديويّ

معلوماتّ"ىّمتعددةّوآليةّللخربة،ّتقومّعلنّعلمّالصفسّالفسيولوجيّميتلكّنظرةّرأيهّأبحال،ّظلّديويّعلىّ
اسعّمنّذلكّالعاملّالش.ّالّميكنّهلذاّالصمطّمنّعلمّالصفس،ّمنّوجهةّنظرّديويّاهليجلية،ّأنّيفسرّ"حسية

.ّ"الثقافة"تستلزمّّ"البيئة"،ّو"ةالبيئ"يستلزمّّ"الكائنّاحلي"املعاينّاحلية،ّالبيئةّاالجتماعيةّـّالثقافية.ّبتعبريّآخر؛ّ
ّروابطّابلعلومّ ّصياغة ّله ّيصبغي ّوإمنا ّالعقل، ّبدراسة ّيكتفي ّأن ّميكن ّال ّالدقيق ّالصفسّالتجرييب ّعلم إن

ّ.[3]األخرى

ّ
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 االنعكاسي" وإعادة بناء ديوي لعلم النفس"القوس   2.2

قدّصاغّّراعيّكالّمنّاحلدودّالتجريبيةّوالتأثرياتّالثقافيةّالشائعة.ّّوهكذا،ّسعىّديويّإىلّخربةّسيكولوجيةّت
ّ،ةك(ّالكيفيةّاليتّميكنّهباّتفسريّالذاتّالواعيةّواملدر 1980ّ)ّمبادئّعلمّالصفسكتابّويليامّجيمسّالرائعّ

مص ّتفكريهّّملبادئاديوي،ّفإنّاملفهومّالبيولوجيّللعقلّ يّكتابّّوكماّيذكرملطلقّاملتعايل.ّدونّاللجوءّإىلّا
ّحبسبّكياانتّجمردةبدالّمنّمعايرةّالظواهرّالصفسيةّّ(.FAE, LW5: 157)ّ"توجهاّوإجادةّجديدين"

ّ منّتّ"فطريةجتريبيةّ"ّجيمسّكي ّميكنّللمرءّتوظي ّسابقةّ يّالوجود،ّب نا وعصاصرّاخلربةّاحلياتيةّرّمظاهبدّأ
ّكانكونّالغايةّهيّفهمّاألصّوتالفعلية.ّّو ّّكلي.قّّومت سّ يّالعادةّلّالوظيفيةّللخربة،ّمنّمصظور

فهومّملّاألويلّنقدهيويّ)ونقطةّالتحولّعصدّجيمس(ّةّلبداايتّعلمّالصفسّعصدّدأحدّاألمورّالداعمّكان
ّكانّمنوذجّالذيّّّ(1896القوسّاالنعكاسيّ) ّللسلوكّوسيلةّذاتّ"القوسّاالنعكاسي"كتبهّ يّشيكاجو.

وجتريبياّ،أتثريّمتصاميّ يّتفسريّالسلوكّاإلنساين ،ّثري(أـّالتّالدافعّـّاالستجابةّ)املثريّ:ثصائياتابستخدامّّ،عمليّا
املصاهجّاألخّر سعىّإىلّإزاحّة ّوّىوقّد للتجربةّ، خضوعهّا وإمكانيّة ابملالحظّة اعتمادهاّاليتّياألقلّاهتمامّا قتفّر

ثرياّخارجياّمّصفعل،ّ يّمنوذجّالقوسّاالنعكاسي.ّيواجهّالكائنّامل"مادةّعقلية"،ّأوّ"الكياانتّالصفسية"علىّ
ابة(،ّعلىّسبيلّاملثال:ّيرىّطفلّمشعةّ)مثري(،ّميسكّهباّ)استجّبّاستجابةّحسيةّابعثةّعلىّاحلركة.يسب

ّةفعمزعمّأنّهذاّيوض ّاملثرياتّاألساسيةّللحدثّواالستجابة،ّمويحترقّيدهّ)مثري(،ّيُبعدّبيدهّ)استجابة(.ّ
ّ ّاللجوء ّدون ّـ ّوالصفسية ّاحلركية ّحبسبّاملفاهيم ّوصفها ّميكن ّاليت ّكياانتّغامضابلروابط ّإىل ّمية كنّال

ّمالحظتها.

االستجابةّ األحداثّ)املثريّاحلسيّ، أوالّ: منّقواعدّعديدةّ. انتقدّجونّديويّمنوذجّالقوسّاالنعكاسيّانطالقّا
النعكاسي،ّالقوسّا"إنّكتبّجونّديوي:ّاملركزية،ّإىلّآخره(ّمصففلةّبصحوّمضللّعنّالغايةّمنّالتحليل.ّّ

ّ"مرتابطةغريّّلعملياتّميكانيكيدمجّّوّ،مصففلةترقيعّألجزاءّغريّمتكاملّاألجزاء،ّأوّغريّمتحدّعضواي،ّبلّ
(RAC, EW5: 97ّ:ّاثنيا.)ّبلّمثرياتالّتستقنّالصموذجّيزي ّطبيعةّالتفاعلّاألصيل؛ّفالكائصاتّإ

طرقّتراكميةّالكائصاتّمعّالبيئاتّبّيتواصلّتفاعل،ّوإمناّفاعلومنّمثّتستجيبّهلاّبصحوّّ،انفعايلّبصحو
علىّسبيلّاملثال:ّّوغرفة،ّّيرى،ّبفاعليةّكتشافاّلابّفعاليقومّمعةّالشلهبّإنّالطفلّالذيّأمسكّب.ّاؤميةوتّو

رؤيةّالضوء،ّوليسّّاالبدايةّاحلقيقيةّجاءتّمعّفعلّالرؤية،ّإهن"األفعالّاجلاريةّابلفعل.ّّغريتّلهبلّمالحظته
(.ّاثلثا:ّمماّلهّصلة،ّأنّالصموذجّصارمّجداّ يّتعي نّأحداثّمعيصةRAC, EW5: 97ّ)ّ"اإلحساسّبه
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دراسةّقدّنظراّإىلّأنّاألحداثّموضعّال.ّ"سمهاجي"ابعتبارهاّاستجابةّـّببساطة،ّإنهّّىوأخّرّ،ابعتبارهاّمثري
عقولةّ(ّميكنّأنّتكونّم"احلدث"أوّّ"السبب"علقتّ يّشبكةّفاعليةّمستمرة،ّفإنّتعييصاتّأخرىّ)منّ

كاسي،ّكي ّأنّالقوسّاالنعبصحوّفعال،ّّأشارّجونّديوي،ّ.ّاألخرىبشأنّأهدافّبعضّاألحباثّالتجريبيةّ
حذفّاالفرتاضاتّامليتافيزيقية،ّقدّصدار،ّمنّدونّقفد،ّافرتاضاتّميتافيزيقيةّجديدةّأخرى.ّّالذيُّقفدّبهّ

متايزاتّ"هنمّووجدانّأّ"املثريّأوّاإلحساس،ّواحلركةّواالستجابةّمعىنماّ"كتبّديوي:ّحننّنسعىّإىلّاكتشافّ
يتف ّ.ّ(RAC, EW5: 102 emphasis mine)ّّ"اثبتّاوجودّوليستمرنّفحسب،ّّفعل
ّاالقرتاحّبكونهّعمليا؛ّفهوّيقتضيّأنه )املثريّّلكامصةابدالّمنّالبحثّعنّاحلقيقةّنبحثّعنّاملعاينّّذا

ساس،ّمفاهيمّمثلّاملثري،ّواالستجابة،ّواإلحّنعصدّالقيامّبذلك،ّفمنّالواض ّأ.ّ(احملضة،ّاالستجابةّاحملض
يتمّاإلملامّ.ّ(RAC, EW5: 102)ّ"وجودّاثبتلرنّفحسب،ّوليسّاملفعلّللتعينّمتايزاتّ"واحلركةّ

ّاملفاهيم ّكأفعالّمبعاين ّوظائفها ّإدراك ّخالل ّوديصاميكيّ،من ّواسع ّسياق ّ ي ّحتفل أهدافاّّيتضمنّإذ
ّ[4].واهتمامات

ّجتهّالقائلةبتطوراتّمهمةّ يّبرامجاتيته.ّمتّتطبيقّحّتصبأّنقدّديويّوإعادةّبصائهّلصموذجّالقوسّاالنعكاسي
مجيعّعلىّّتطبيقهاّمتّ،و يّالوقتّنفسهيويلّمزيدّاهتمامّابلسياقّواملهمة،ّعلىّعلمّالصفسّأنّبّأبنهّيتوج

طأّ يّالصتيجةّأبالّحيدثّاخلّا يّالواقعّحتذيّركانّالدرسّاملصهجيّالعلومّاألخرى،ّوكذلكّاملصطقّوالرايضيات.ّّ
فّ يّظرّوّ،،ّالذاخرةّابملعاينالصظريةّالفروقتعتمدّّ[5].ابلصسبةّللموجوداتّالقائمةّابلفعلّ،ئيةّللتحليلالصها

لألحداثّّومستشرفّ،سياقّرحيب،ّيتف ّأبنهّ يّاآلنّذاتهّاسرتجاعيّلألحداثّاملاضيةّمعيصة،ّعلى
ّاملستقبلية.

تبارهّبهّديوي،ّللظاهرة،ّأخذّعلمّالصفسّ يّاع يّح نّأنهّالّيوجدّجمالّلعرضّإعادةّالبصاءّالشامل،ّالذيّقامّ
:ّصظرّإىلنوميكنّملراجعةّسريعةّأنّتب نّلصاّمصهجهّالفلسفيّالذيّاستخدمه.ّدعوانّأجزاءّاملوجودّاإلنساين،ّ

ّالعقل.،ّّووالوعيالغرائز/الدوافع،ّوالتفورات،ّواألحاسيس،ّوالعادات،ّواالنفعاالتّالعاطفية،ّواحلس،ّ

ّ

 الغرائز/الدوافع  2.3

جانبّوليمّجيمسّّمنّهومجتّحماوالتّتفسريّالسلوكّاملعقدّواملتطورابلرجوعّإىلّالدوافعّوالغرائزّالسابقة،ّّ

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A/
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اهلجوم.ّفشلتّمثلّّّوواصلّديويّ،،ّالففلّالرابع(1890،ّوليمّجيمسّ"العادة")مثالّذلك:ّ يّكتابّ
 نّجمموعةّمتصوعةّمنّتتف ّهبماّالغريزة.ّبّيتالّ،اتتلكّالتفسرياتّ يّمالحظةّخاصييتّاملرونةّوقبولّالتأثرّي

دّمنّ،ّهيّأيّشيءّغريّذلكّـّإهناّتزهرّ يّقلبّالعديالغرائزّاليتّاعُتربتّبسيطةّأوّأساسيةّكانتاألفراد،ّّ
اّاعُتربتّكائصاّسلبياّبطبيعته،ّوإمنّّحتركرؤيةّأنّالغرائزّالّ يّّأيضاّأخفقواّكماّّ.[6]العاداتّوّالتقاليدّاملختلفة

ّكماّهوّاحلالّمعّمفهومّبصحوّفعالّ يّظروفّمتصوعة،ّ زةّيعتمدّ،ّفإنّمعىنّأيّغري"مثري"ألغراضّمتصوعة.
الّيوجدّعلمّّلكنّجتماعية.االّلغويةالالعصاصرّالسياقية،ّاليتّقدّتشملّكالّمنّاالستجاابتّالبيولوجيةّّوعلىّ

طبيعية"ّ"،ّالّميكنّإجراءّحبثّ يّالغرائزّالبيولوجيةّاخلالفةّ)أوّ يّأيّقوةّنفسّبدونّعلمّنفسّاجتماعي
ّكالّمنّالسياق نّاالجتماعيّوالبيئيأخرى دراسة،ّوالسياقّللظاهرةّموضعّالّ(ّواليتّالّأتخذّ يّاعتبارهاّأيضا

ّكمعامالتّقتذاته.ّيعدّثصائيّالغرائزّ/ّالدوافعّظاهرةّتفاعليةّحتدثّ يّبيئة،ّوجيبّّاخلاصّابلبحث ديرها
(HNC, MW14:66.)ّ

ّ

 التصور/اإلحساس  2.4

ةّ:ّالّميكنّإقامةّعلمّجترييبّعلىّأسسّميتافيزيقياألولكانّدرسّديويّاملصهجيّبشأنّالغرائزّذوّشق ن:ّ
ّ ّواإللغاء. ّللمراجعة ّفحىتّاملفاهيمّاألساسيةّجيبّأنّتكونّمفتوحة ّللصقاش، ّأنّمصاهجّاينالثوغريّقابلة :

التحليلّالصفسيّالفارمة،ّاليتّتستخدمّعصاصرّبسيطةّمنّأجلّبصاءّسلوكّمعقد،ّالّتكون،ّعادة،ّمؤهلةّ
الشائعّّهاجمّديويّالرأيلتفسريّمعىنّالظاهرةّالصفسية.ّيصطبقّهذاّالدرسّكذلكّعلىّاإلدراكّواإلحساس.ّ

يشغلّحالةّعقليةّ(2ّبّخارجيّ)علّسبف(ّحيدثّببساطةّب1الذيّيذهبّإىلّأنّاإلدراكّ)ّو يّعفره،ّ
ّيتمّاستقبالهّبصحوّسليبّ يّفراغّعقلي.(3ّابلكليةّ)

واخلاطئّب نّّالففلّاجلذريّذلكّ،"يةجسدّصفسزدواجيةّالاال"يزعمّديويّأنّتلكّالعصاصرّالثالثةّتصبثقّمنّ
ابعتبارّ خارجيةّ.1)العصفّراملدر كّوالعاملّ. علّة مسبّ (ّ: وذجّبسيطّوخارجيّمعّالصمبّيتعارضّاإلدراكّابعتبارّه

صحفرّوجودايّ يّوإنّلنّتّـّالبيئيّالدارويين،ّحيثّتتضمنّالتفاعالتّاملتواصلةّب نّالكائنّاحليّوالبيئة
وجودّّضعخيّ يّالفلسفةّاحلديثة.ّ"األفكار"وّ"االنطباعات"ى:ّماّيسمّ ّـّوتفادماهتماّ"األجسام"وّ"العقول"

،ّوالعقلّ"ّاخلارجهصاكّ ي"تصا،ّالّيربرّالقولّمبيتافيزيقيةّالعاملّلسيطّرّأوّعدمهومفاجئةّّمطلوبةأحداثّغريّ
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يّتلكّماّيتمّليسّجمردّتلقفإنّ،ّعلىّخفائصّنوعيةّ يّجوهرهاّتقوموعلىّالرغمّمنّأنّاخلربةّ.ّ"هصا"
ّكماّأهناّليس ةّجديدةّإىلّنظّرّبسيطةّوخالفةّمنّالسياق.ّتلكّ يّالواقعّتاخلفائصّ)مثلّطردّبريدي(،

ّ يليستاّّ"همحوضت"الليمونّأوّّ"صفرة".ّإنّ"الذايت"وّ"املوضوعي"القائمةّب نّّتصبذّاالزدواجيةّ،اخلفائص
حقاّمتففةّ)بكوهناّ،ّوتفب ّالتفاعالتّمعقدةّنتيجةالليمون،ّوإمناّتتجلىّتلكماّاخلفيفت نّّ ياملدر كّوالّ

ّكتبّجونّديوي:ّ"حامض" ّ(ّألسبابّوثيقةّالفلةّابلبحثّالذيّيضعّتلكّالتسمية.

ّ ائصاتّتتشاركّفيهاّالكّ،تفاعالتاّهيّدوماّخفائصّالكائنّاحلي،ّوإمنّ يملّتكنّاخلفائصّأبدا
ّ(EN, LW1: 198–199العضويةّوغريّالعضوية.ّ)

ريرّعنّّاتقّاللغة،ّإهناّليستابلتايل،ّفإنّاإلدراكاتّاحلسيةّواخلفائصّهيّمتايزاتّيفصعهاّالبحثّّو
)يطرحّ دائماّ. حامسّة إنّالعواملّالربامجاتيّة أوّاالنففالّ. واإلطالقّ، تتف ّابلبساطةّ، كياانتّوجوديةّ،

ّ ّراجع: ّواملفاهيم؛ ّاألمساء ّحول ّنفسها ّالفكرة ّديوي ّكوين ّأورمان ّفان ّويالرد ّلمةكرتمجةّّلمثال
"gavagai")ّ"ريدّجتّ"األمحر"،ّإذن،ّهوّاختفارّلعمليةّأكثرّتعقيداّلألحداثّالتفاعلية.ّ"اإلدراك

:ّماّهيّويفب ّالسؤالّالربامجايتّ(سيارةّمحراءّتصدمجّ يّمسارييصشأّعنّخرباتّأكثرّتعقيداّ)مثل:ّ
التجريد؟ّكي ّ هذّا )العقلّأوّالفعلّّجيعلوظيفّة  A Naturalistic“وسيطّا يّاخلرباتّاملستقبليةّ؟

Theory of Sense-Perception”, LW2: 51; EN, LW1: 198–199)ّ

اإلدراكاتّاحلسيةّتعمّاحلاالتّالعقلية،ّيرددّديويّفكرةّمهمةّقالّهباّوليامّّ(،2فيماّيتعلقّابلعصفرّ)
رغمّأنّاإلدراكّاحلسيّقدّيشغلّ:ّوهي.ّ(9:ّففل1890ّ)جيمسّّ"تيارّالتفكري"جيمسّ يّكتابهّ

ّ"ةّضمصيةمساتّنوعي" يّّحاضرةّتشاركّابلصسبةّللموق ّاألعمّ"حواشي"مركزّالوعي،ّفإنّلكلّمصهماّ
ّ.ّ يّمثالّالليمونّاملذكورّآنفا؛(Qualitative Thought", LW5: 238 fn. 1"نقيضةّ)

ّكبريّمنّالظروفّّ"احلموضة" وقعات،ّمثلّالصكهاتّالسابقةّالفورية،ّالتّ؛"اهلامشية"هلاّمستهاّب نّعدد
ّإىلّآخره.

ّكماّذكرانّآنفا،ّفإنّاإلدراك3ّإىلّالعصفرّ)ّابلصسبةأخريا،ّ منّجانبّالكائصاتّّ"تصاول"ّهوّفعل(،
تعدّ،احلية الصحو،ّفهصاكّدومّا التّيجيريّ يّاملواق ،ّوليسّجمردّإدراكّفوريّوسليبّللدوافع.ّوعلىّهذّا

اإلطالق،ّّعلىساذجاّاإلدراكّاحلسيّليسّدائماّماّتستغرقّبعضّالوقت.ّانتقائية،ّفوريةّأوّمؤجلة،ّ
ّكامن.ّّ"املعطاة"واجهةّمعّبعضّاملضام نّمبملّيكنّّو ذّويلفر دّبقبلّوقتّطويلّمنّنواملتشربةّمبعىن
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تجريبيةّاحلديثة،ّّ يّالّ"أسطورةّاملعطى"ابعتبارهاّإلدراكّلّّةالسلبيّةللمواجه(ّزّرسيلرزّ)انظرّمدخلّسيل
ّكلّاملرئياتّا ،ّملشاَهدةّتُرىّكتعديالتّضمنّأفعالّأكربكانّديويّقدّانتقدّمثلّهذاّاملزاعمّبشدة.

ومبرورّالزمن،ّتتغريّعاداتّالتعديلّتلك،ّونتيجةّلذلك،ّميكنّملاّيتمّإدراكهّأنّيتحول،ّوابلتايلّفإنّ
ّ(.DE, MW9: 346الصتائجّاحلاصلةّوالتفسرياتّالالحقةّيتمّتعديلهاّ)

ّ

 األفعال والعادات  2.5

ّبرهانّطوّ تُّ ّالكتاابتّالالحقة ّتفسريّالسل"االنعكاسيّالقوس"ر ّإمكانية ّأي:ّعدم قدّببصاءّكّاملعّو،
 :HNC, MW14للكائصاتّاحليةّ يّبيئاهتاّ)ّنقطةّبدءّأفضلّ"األفعال"توفرّمقوماتّأبسط.ّ

أساسيةّّووسطّظروف.ّاألفعالّ يّسياقات،ّوهباّاألفعالّأمورّتعاملية:ّحننّنتعاملّمعّاألشياء(.105ّ
اهتمامهّاّانتقائية،لكوهنّا يّفهمّالسلوكّ وتصظيمّاملواق منّخاللّتُتظهّر احلركّة املركابّّجيعلّ.وجيّه هذّا

األنشطةّالسلوكيةّذاتّمعىن.ّعلىّسبيلّاملثال:ّتفرفّأسالفصاّابنتقائيةّفيماّ منّاالنتقائيةّواالهتمامّّـ ّـ
ملالئمةّالهتمامّاّيتعلقّابلكيفيةّاليتّيشبعونّهباّاجلوعّالغريزي،ّخلقتّمثلّهذهّاالنتقائيةّالظروف

ّتذوقّالطعام،ّوالحقا،ّبتقاليدّالطعامّوالطبخ.أكثرّتففيلّحيالّ

جيمسّوبريسّملفطل ّ إىلّاستخداّم ساعدّم"العادة"مستصدّا بفلسفتهّ. عميقّا يدمجّديويّالعادّة فهومّّ،
اإلنسانيةّ)البيولوجية،ّواألخالقية،ّوالسياسية،ّواجلمال للخربّة ّكثريّة تتجلىّيالعادةّ يّتوضي ّأبعاد ة(ّكمّا

والتحدث يّالسلوكياتّ والطبخّ، والتكلمّ، ـّاملشيّ، املعقدّة الّتتف ّالعاداتّابلبساطة،ّّ.[7]االجتماعيّة
مرور اّ،ّمنّالغريزةّاليتّتولدتّعنّاحلاجةّدء ابتتجلىّاألفعالّمبروّالوقت،ّّإذّإهناّتتأل ّمنّأفعال.

لةّمنّاألفعالّذاتّتغريّتدرجييّوتراكمي،ّالبدّمنّسلسلدمجّواإلرضاء.ّلكيّتتكونّعادة؛ّعادةّاإب
تراكمّترابطيّّالحيصماّيكونّب نّاألفعّوتلكّالتغرياتّكفعلّواحدّيؤديّإىلّالفعلّالذيّيليه.ّّتتضافر

أمناطّّاستعدادّمكتسبّألساليبّأوإهناّّ"اتيكتبّديويّعنّالعاد.ّ"عادة"تفب ّهصاكّّيبينّاخلربة؛
ّتلكّاألساليبّعادةّبواسطةتتشكلّ(.HNC, MW14: 32ّ)ّ"،ّالّألفعالّمعيصةاالستجابة

خاللّالتفاعالتّاالجتماعيةّواللغوية،ّفصطلقّعلىّالعاداتّمثّوبشكلّخاصّاخلربةّالسابقةّللفرد،ّ
ّ."تقاليد"املشرتكةّب نّجمموعةّمنّالصاس:ّ
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آليةّأوّمصعزلةّعنّتدخال ضدّاالفرتاضّأبهنّا أنّالعاداتّتفب ّروتيصية،ّيتخذّديويّموقفّا تّالوعي.ّمبّا
فالّميكنّأنّتكونّآلية،ّألنّاملواق ّاجلديدةّتتباين،ّوالّتتكررّاألفعالّنفسهاّأبدا.ّهكذا،ّوعلىّ

مرنة،ّقابلةّللتغري.ّإنّتصاويلّاملعتادّللحلوى،ّ ضعّللظروفّخيخالفّاآللةّالروتيصية،ّتظلّالعاداتّاحليويّة
جتاهّّالستبدال(،ّوكثرياّماّيكونّردّالفعلّالواعيالطارئةّ)أملّحادّ يّاألسصان(،ّوللتعديلّ)االمتصاع،ّأوّا

ّعادةّقائمةّهوّاملرحلةّاألوىلّ يّتصقي ّالعادة.

ّكقوىّهاجعة،ّتصتظرّماّيثريّحضورها.ّ يبّحيويةّأسال"يزعمّديويّأنّالعاداتّنُظرّإىلّالعاداتّأيضا
اّحمددةّمنّالصشاط،ّوأهنكلّالعاداتّ يّحاجةّإىلّأنواعّ"حتددّماّنفعله،ّوأنّّ"ومهيمصةّعلىّالفعل

(.ّنددّديويّابلفكرةّاليتّتذهبّإىلّأنّالعاداتHNC, MW14: 22, 21ّ)ّ"تشكلّالذات
ّكتعامالتّب نّالكائصاتّاحليةّ ّفإنّالعاداتّتوجد ّعلىّخالفّذلك، ّاملمتلكاتّالشخفية. تشبه

ّ ن.صوإمناّوظائ ّجتعلّالتكيي ّوإعادةّالرتكيبّممكّ"قوىّابطصية"وبيئاهتا،ّوهيّليستّ

ستّشيئاّفهيّليبقدرّماّهيّمعصية،ّّوهّوخارجهّمعا،ّتدخلّالعاداتّ يّبصيةّاملوق ،ّفهيّداخل
ّ(Brief Studies in Realism", MW6: 120"عصه.ّ)ّاخارج

إنّماّيُطلقّّ.مبدئيأنّاملوق ّيكونّثقافياّمبثلّماّهوّحيويّمادي،ّتكونّالعاداتّاجتماعيةّبصحوّّحيثّ
يصدرجّ يّالعاملّاالجتماعيّلألصدقاء،ّواألسرة،ّواملصزل،ّوالعمل،ّواإلعالم،ّإىلّآخره.ّّ"فردية"عليهّعاداتّ

يعينّذلكّأنّإحداثّتغيريّ يّالعاداتّالّيتطلبّفعالّسحرايّمنّجانبّقوىّاإلرادةّاحملضة،ّبل،ّابحلرى،ّ
ّكولوجية،ّواالجتماعية،ّواالقتفادية،ّإخل(.يإىلّحتقيقّذكيّ يّالظروفّاملفاحبةّ)الس

ّ

 العاطفة  2.6

دوائرّ"يتواجدّ يّّكشكلّأساسيّمنّاملشاركةّّ"العاطفة"أعادّديويّوص ّّ،"العادة"فعلّمعّمفهومّّمامثلّ
 يّغلبّيفباملقابل،ّ،ّاستجاابتّحمكومةّللمواق ّاإلشكاليةّالعاداتّتكونّبيصماّمنّاألنشطة.ّ"متصاسقة
اضطرابّ"ّ،الكائنّاحليصدىّاملوق ّلدىّّتفب عدمّالتحكمّفيهاّأوّتصظيمها،ّوعوضاّعنّذلك،ّالعاطفةّ

(.ّومثلماّهوّاألمرّمعّاملظاهرّاألخرىّللحياةHNC, MW14: 54ّ)ّ"يصتجّعنّصدامّأوّفشلّالعادة
عادةّّّ،الصفسية،ّأعادّعملّديويّبصاءّمفهومّالعاطفةّابعتبارهّمعامالتّأساسيةّمعّاخلرباتّاألخرى يتمّحتليلهّا
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ّعلىّسبيلّاملثال(.ّ"الصفسية"أوّّ"ةالعقلي"كفعلّمصففلّ)األبعادّ

ديّإىلّنّاحلاالتّالعاطفيةّالداخليةّتّؤأبرتبطّعملّديويّأبعمالّشارلزّداروينّوويليامّجيمس.ّزعمّداروينّا
ّإىلّقيمّبقائها.ّمثالموضوعاّلالختيارّالطبيعي،ّّقدّتكونّتعبرياتّعضوية كسبّمشاعريّ:ّقدّتاستصادا

ةّب نّحتقليلّاملسالّور.ّسعىّويليامّجيمسّ يّاملقابلنواتجّشبيهةّابلشعّوتعبريايتّتعاطفاّيساعدّعلىّبقاء
يّآليةّنفسيةّسابقةّدراكّحسالنفعالّالعاطفيّالواقعية،ّيثريّإ يّحاالتّاّ.املفاحبّاجلسديالعاطفةّوالتعبريّ

نشعرّابلغضبّ،ّّوس ّألنصاّنبكينشعرّابأل"التصظيم،ّوإدراكصاّملثلّهذهّالتغرياتّهوّذاتهّالتعبريّالعاطفي:ّ
ّنضرب 450ّ :1981]1890ّ)جيمسّّ"ألنصا ّاالنفعال"كتابّديويّدفعّّ[.  & 1894b)ّ"نظرية

1895, EW4ّ)ّعورشردّيسّجملّكوينّحزيصاجتاهّالدمجّالكليّب نّالشعورّوالتعبري.ّأكثرّّأبفكارّجيمس
أوّ للكائنّاحلي.ّّالتفرفّبصحوّحزينابحلزنّ، الشاملّة هوّالتفرفّحبسبّاخلربّة إمنّا تلكّحماولةّديويّّكانتّ،

فهمّالعاطفة،ّنّجيبّعليصا،ّلكيللتفحي ،ّبلط ،ّلتكرارّجيمسّالزدواجيةّالعقلّواجلسد.ّيرىّديويّأنهّ
(.The Theory of Emotion", EW4: 174ّ")ّ"منطّالسلوكّهوّاألمرّاألوايل"أنّنعتربّأنّ

ليتّتربطّبلّتصبثقّمنّاحلدودّاملائعةّاّالعاطفةّامتالكّخاصّللموضوع،ليستّوكماّهوّاألمرّابلصسبةّللعادة،ّ
جابةّموضوعيةّاست"،ّ"ذاتيةوالّاملاديةُتستدعىّبواسطةّاملوضوعات،ّ"ب نّاحلدثّوالكائنّاحلي،ّإنّالعاطفةّ

كلباّغريبا،ّوكصتّمتحرياّخبفوصّالكيفيةّّّ(.ّإذاّواجهتEN, LW1: 292ُّبصحوّمقفودّ)ّ"للموق 
انشغلّمبجموعةّمنّاالستيكونّهصاكّتثبيطّاليتّأتفرفّهبا،ّ بدورهّيثريّاالنفعال.ّوبيصمّا جاابتّللعادة،ّوهذّا
ّكانفعالّقّتوترّيؤديّإىلّمصعّوتثبيطّللعادات،ّويصشأّ يّاخلرّبلَّكض؟ّأصرخ؟ّأتسللّهاراب؟(،ّخيُّاملتصاقضةّ)أرّ ة

(The Theory of Emotion", EW4: 182").ّّهكذا،ّتكونّاالنفعاالتّالعاطفيةّمتعمدة
يستّجمردّولّ"،ّسواءّ يّالواقعّأوّ يّالفكرو،ّأوّتفدرّعن،ّأوّتدورّحولّأمرّموضوعيتتجهّحن"بقدرّماّ
ّ(.AE, LW10: 72)ّ"جتريّ يّالرأس"ردودّأفعالّ

 يّّامنّالصاحيةّالفلسفية،ّفإنّالعاطفةّمسةّمركزيةّ يّنقدّديويّلعلمّاملعرفةّوامليتافيزيقاّالتقليدي ن.ّفقدّقس
ّكفاليتّخلقتّمتييزاّانتقادهّللصظمّالتقليديةّ باك،ّأوّتدخلّجسديّارتأوّرّمضطرب،ّكجمحفاّبوضعّالعاطفة

والتحكمّفيه،ّأوّحتديده للتعاملّالعقالينّمعّاحلقّواحلقيقةّيتطلبّكبحهّ، نفسيا،ّّ. يّسعيهّا متشابكّة العاطفّة
أنّديويّيرىّ)معّاألمناطّاالجتماعيةّخللقّاملعىن(.ّّو يّكلّمنّالفردّ) يّالتفكريّوالفعل(،ّو يّالثقافةّالعامةّ

حماوالتّتقسيمّالعاطفةّقدّمتّحثهاّجزئيا،ّبواسطةّالرغبةّ يّعزلّالراحةّعنّالعمل،ّوالرجالّعنّالصساء،ّ
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ّّوأخالقيا.ةّتكون،ّ يّالواقع،ّلعبةّقوة،ّتستحقّنقداّفكرايالتقليديّةالعقالنيالصزعةّحبسبّهذهّالقراءة،ّفإنّ

ّ

ّ

 اإلحساس، العقل، الوعي  2.7

تستصدّأعمالّديويّاملتعلقةّابإلحساس،ّوالعقل،ّوالوعيّإىلّتلكّاملتعلقةّابلدافع،ّواإلدراك،ّوالفعل،ّوالعادة،ّ
والعاطفة.ّتلكّموضوعاتّمعقدة،ّلكنّتلكّالصظرةّاخلاطفةّميكصهاّأنّتكملّالفورةّالعامةّلعلمّالصفسّعصدّ

ّديوي.

ّ

 اإلحساس

 يّالبيئةّّالكائنّاحليّاليتّيقومّهباّتعامالتالمثلماّهوّاحلالّمعّالظواهرّاألخرى،ّيصبثقّاإلحساسّخاللّ
الطبيعية.ّتسعىّاملخلوقات،ّبشكلّعام،ّإىلّإشباعّحاجاهتاّوالفرارّمنّاملخاطر،ّعصدماّيتعرضّاالستقرارّ

املصاهجّهما.ّات،ّولبيئةّاملرء،ّأوّلكليللخطر،ّفإنّكفاحاّمنّأجلّاستعادةّالتوازنّيبدأ،ّفيحفلّتكيي ّللذ
نفب ّمرتددينّ فشلتّ يّبعضّاألحيانّ. يّتلكّاألحوالّ، التصظيمّ، استجاابتّمسبقّة اليتّجنحتّ يّاملاضيّ،

مصقسم تّاملماَرسةّ)أنّتصظرّكب ّاالستجااب يّّّفائدتهثبتّيّإنهبعدّذلك.ّّعليصاّفعلهّإبزاءّأنفسصاّحولّماّ نّـ
ّهلكصوُّشّعقليّتش"ديوي:ّّأدىّإىلّماّيففهفراغا،ّّ،ّأوجدأوّالكب ّلتيارّالفعلّيقاف،هذاّاإلّوقبلّالقفز(،ّ

.ّ(EN, LW1: 237)ّ"،ّمنّأجلّاحلاجةّإلعادةّالتوجيهالتوقعّوالتذكر،ّّوالفرصةّللمالحظة،ّأوجدّّأيضا
مواق ّّملعتربة،اّالبدائل يّعبارةّأخرى،ّيول  دّالكب ّازدواجية،ّوتؤديّاالزدواجيةّإىلّطرقّجديدةّحمتملةّمنّ

ّكتبّديويبشكلّنوعيّتعقيداتّجديدةّمنّاملعىنتتخذّجسديةّفظةّ ّ،ور:ّاإلحساسّأوّالشع.ّوهكذا،

بشكلّعام،ّهوّاسمّخلاصيةّحتققتّابلفعلّمؤخرا،ّاكتسبتهاّاألحداثّاليتّحدثتّسابقا،ّعلىّ
ّ.(EN, LW1: 204)ّاملستوىّاملادي،ّعصدماّتتغلغلّ يّعالقاتّتفاعلّأكثرّمشوالّودقة

ظروفّللمعرفة.ّتوفرّال،ّلكصهاّمعّذلكّ يّهذهّاملرحلة،ّالّتكونّالعالقاتّاجلديدةّقدّمتّالتعرفّعليهاّبعد
،ّهوّاملرحلةّالتاليةّ يّإطالقّتلكّالعالقاتّامللحوظة،ّابللجوءّإىلّاألدواتّالفكريةّإنّالتعبريّابلرموزّواللغة
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 Copyright 2019© حكمة  21

ّ(.EN, LW1: 199ومنّضمصهاّالتجريدّ)

ّ

 العقل

تزلّاملشروعّاألكثرّحداثةّالذيّخيكذلكّوّّ،رفضّديويّالرأيّالتقليديّالذيّيرىّالعقلّكجوهرّ)أوّحاوية(
أنّالعقلّنشاط،ّنطاقّمنّالعملياتّّّاألحرى.ّ(EN, LW1: 224-225العقلّ يّحاالتّالدماغّ)

ّانتباهس(،ّّأتذكر)ّاكرةذالعقل:ّّالديصاميةّللتفاعلّب نّالكائصاتّاحليةّ يّالعامل.ّاعتبارّالصطاقّالذيّيتضمصه
لتوق ّاملروري(.ّلّانتبه)لديّهدفّ يّعقلي(،ّعصايةّأوّاهتمامّ)ّغاية)أحفظهاّ يّعقلي،ّأتدبرّتفرفايت(،ّ

ّووجدانية،ّواختيارية،ّوهادفة.ّإنّالعقل،ّيراوحّب نّالعديدّمنّاألنشطة:ّفكرية،ّابلتايلّ"العقل"

،ّواالنشغالّابألشياء:ّعمليا،ّمنّاالهتمامّأنواعأوّّأنساقيدلّعلىّ..ّ.verb يّاملقامّاألولّفعلّ
وفكراي،ّوعاطفيا.ّوالّيدلّأبداّعلىّأيّشيءّمستقل،ّأوّمصعزلّعنّعاملّاألشخاصّواألشياء،ّ

 ,AEلكصهُّيستخدمّدائماّخبفوصّاملواق ،ّواألحداث،ّواألشياء،ّواألشخاص،ّواجلماعاتّ)
LW10: 267-68.)ّ

الّفعام،30ّّّواللغةّاخلاصة(ّبعدّةابتباعّالقاعدّاملتعلقّقسمالين،ّا)مدخل:ّفتجصشتينّاكماّأشارّفتجصشت
تقبالّبيصماّميكنّاسّوابلصظرّإىلّهذاّالقدرّمنّاملعىن.ّّ)انظرّمدخل:ّاللغةّاخلاصة(ممكصةّتوجدّلغةّخاصةّ

صظمّالرمزيةّاليتّلاملعاينّبشكلّشخفي،ّفإنهّالّيتمّابتكارهاّبشكلّشخفي،ّفاملعاينّاجتماعيةّوتصبثقّمنّا
ّ.(EN, LW1: 147تصشأّخاللّالتواصلّوالفعلّاجلمعيّ)

)الفطصة(ّّ"العقلية"إنّاحليواانتّالصشطةّواملعقدةّالرتكيبّواعيةّبفضلّتصوعّمنّالروابطّاملميزةّمعّبيئاهتم.ّلكنّ
ّالصاجتةّعلىّإدراكّواستخدامّالعالمات.ّبواسطةّاللغة،ّميكنّللمخلوقاتّ ّبفضلّالقدرة ديدّومتييزّحتتصشأ

ّكأشياء،ّإخل. ّكمشاعر،ّواألشياء ّاملشاعر

اء،ّضوضتع،ّروائ ،ّألوان،ّمآالم،ّّ:إحساساتوهيّّ؛بدونّاللغة،ّفإنّصفاتّالفعلّالعضوي
.ّحيصئذّتكونّةةّوحمددَّمميزَّتلكّالففاتّتفب ّّونغمات،ّحمتملةّفقط،ّوسابقةّألواهنا.ّمعّاللغة

ّ(EN, LW1: 198،ّومساتّمباشرةّلألشياء.ّ)"متموضعة"

ّلكنّخبالفّالسائقّالذيّيتجاهلّإشارةّتوق ّمحراءّمعطلة،ّاليتمّحتفيزّالثورّللهجومّبواسطةّعلمّأمحر،ّ
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ّ.اخامّامثرّيّ،ّابلصسبةّله،،ّبلّيظلعالمةّكّ"األمحر"ّجيردّاللونميكنّللثورّأنّ

ّكما ّكماّأنقذهّّذهبّبعضّقامّديويّابلتايلّبتقليلّوتعزيزّأمهيةّالعقل.ّملّيعدّلهّذلكّاأللقّاإلهلي، القدماء،
ويستدعيّأدوات،ّّ،ويتفحفهاّاملشكالتّع ن،ّيةيوييتسمّابحلمنّكونهّجمردّشب ّيسكنّآلة.ّأصب ّالعقلّ

 ,EN)ّ"قوةّإعادةّبصاءّمبتكرةّللصظامّالقائم"لّالعقلّب نّاملاضيّواملستقبل،ّيفّ ّووأهداف،ّوُمُثالّجديدة.ّ
LW1: 168.)ّ

ّ

 الوعي

اّالنتقالّالصشطّلألحداثّالصوعيةّاليتّيتمّالشعورّهبا.ّأتثرّديويّأتثراّعميقاـّيعدّالوعيّفعال،ّمثلّالعقلّ
(.ّومعFAE, LW5: 157ّ)ّ"ّدائمّاحلركةكتيارّفكر"ابلتعبريّاجملازيّالذيّطرحهّويليامّجيمسّللوعيّ

ّللوعيّذلك،ّففيّهنايةّاألمر،ّملّيعتقدّديويّابستطاعةّالوصولّإىلّوص ّوا ي نّصياغتهّ يّّميكّ،متاما
إنهّكلمات.ّ ومثلّتلكّالسماتّالّتعدّوافيةّأبداّ"خامل"أوّّ"َجلي"أوّّ"زاه"احلديثّعنّالوعيّتقديريّّـ ّ؛ّـ

علىّسبيلّ إذّأنّخربتصاّابلوعيّسريعةّالزوال،ّوالّميكصصاّإصالحهاّمبثلّماّنفعلّمعّاألشياءّموضعّاهتمامصاّّـ
.ّهلذا،ّملّيقدمّديويّتعريفاّللوعي،ّوإمناّأاثرهّمستخدماّاألضدادّ"األسباب"أوّّ"اءاألشي"،ّو"ىوَّالقُّ"املثال:ّ

ّ(EN, LW1: 230واألمثلة.ّمعترباّتلكّاألضدادّ يّكتابهّاخلربةّوالطبيعة،ّ)

 الوعي هو العقل هو
 عانيها(م يففهم أو إدراك للمعاين )لألحداث الواقعية  متوضع يف حياة عضويةنظام اتم من املعاين 

 مركزي وانتقايل سياقي ومستمر: خلفية اثبتة

 سلسلة متقطعة من اهلُنا واآلن بنيوي وجوهري: مقدمة أمامية اثبتة
 الشدة متفاوتةأتلقات متباعدة  أتلق متواصل

ا قابلة فردي للرسائل جيعلهاعرتاضات عرضية وانتقاء  نقل متواصل للرسائل
 للسماع

ّ
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ّوعضوي،ّ ّديصامي، ّالوعيّعلىّحنو ّديويّإىلّتفوير ّاضطر ّالصفس، ّلعلم ّوالفاعلة ّاإلجرائية ّللطبيعة نظرا
وعياّأثصاءّنقلّيتمّالشعورّهباّنولفظي.ّالوعيّهوّالتفكريّأثصاءّاحلركة،ّوإعادةّتكوينّدائمةّلسلسلةّأحداث،ّ

ابلةّوإعادةّبصاءّللمعاين،ّجيعلّاألنشطةّقّ،ّفالوعيّإدراكمنّاملعاينّ"خمزون"العقلّّ يّح نّأنّواخلربةّهلا.ّ
(.ّفالوعيّهوّالدراما،ّأماّالعقلّفهوّالقفةّاليتّالEN, LW1: 233ّإلعادةّالتصظيمّوإلعادةّالتوجيهّ)

ّماضيّ ّأتسستّبواسطة ّفهيّاجتماعية، ّجذري، ّبصحو ّليستّذاتية ّتلكّالقفة ّعصها. ّاالستغصاء ميكن
ّاجملتمعاتّوحاضرها.

رّ نّاالعتبا،ّحثّالقارئّعلىّاألخذّبعحبسبّتعبريهوصولّإىلّصياغةّتفويريةّللوعي،ّحاولّديويّكذلكّال
األخريّالّهومّاملف،ّمشدداّعلىّأنّ"احلدود"وّ"الرتكيز"ّمفاهيمجمد د اّتخدمّيسفّطبيعةّالوعيّأثصاءّالقراءة.

ّكماّيتحكمّالتوازنّاجلسديّ يّ(EN, LW!: 231ميكنّاالستغصاءّعصهّللتوجهّالعقليّ) حركةّاملشي،ّّ.
كذلكّمعاينّالعقل؛ّتقومّعلىّالدوامّبتعديلّوتوجيهّالتأويلّاملركزيّاحلاضر.ّيتمّمتك نّالتقدمّالتدرجييّللوعيّ

ّالصشطّبواسطةّالصظامّالشائعّواملتواصلّللمعاين.

ّابالنتهاءّمنّهذهّاملراجعةّلعلمّالصفسّعصدّديوي،ّنصتقلّاآلنّإىلّمذهبهّ يّاخلربة.

ّ

ّوامليتافيزيقااخلربةّ .3

ّتطورّ"اخلربة"3.1ّ

منّعصفرّعلمّالعصدّديويّعلىّمدارّحياتهّالعملية.ّ يّالبداية،ّّّ"اخلربة"تطورّمفهومّ صفسّومذهبهّكانّعصفرّا
ّ يّشيكا ّمذهبّالذرائعية ّطور ّوبعدما ّانتقلّديويّإىلّّجاملثايل، وّخاللّتسعيصياتّالقرنّالتاسعّعشر،

 ,PIE)ّ"مَسلامةّالتجريبيةّاملباشرة" يّمقالّاترخييّمهم:1905ّّكولومبيا،ّوقامّبتصقي ّوتوسيعّاملفهومّعامّ
MW3ّ ّتطوراتّأخرىّ يّمقاله ّوتظهر ّوكتابMW8ّ ,1915)ّ"موضوعّالبحثّامليتافيزيقي"(. )

ابعتبارهاّّ"اخلربة"(ّالذيّبلورّوعززّرؤيتهّعنMW10ّ ,1916التجرييبّ)ّاملصطقملقاالتّ يّّ"املدخل"
زيقيةّللوجودّكعاملّ يّالصظرةّامليتافيلدحضّاملذهبّالذايتّ يّعلمّالصفس،ّولكنّأيضاّّأكثرّمنّجمردّوسيلةّ

،1923ّ(.ّعرضّديويّذلكّ يّحماضراتّكاروسّعامDykhuizen 1973: 175-76ّوالطبيعةّ)
 ;revised edition, 1929 ,1925)ّ"اخلربةّوالطبيعةّ":العظيمّكتابهعّفيهاّ يّّبعدماّنقحهاّوتوس
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,LW1EN)،ّّ1934)ّ"الفنّخربة"تلىّذلكّالعديدّمنّالتوضيحاتّاملهمةّحولّاخلربة،ّ يّكتابهb, 
LW10, AE)[8].ّّوبسببّحموريةّاخلربةّ يّجمملّأعمالهّالفلسفية،ّفعلىّالقارئّاملهتمّأنّيقتفيّوظائفها

دخل،ّ يّأقسامّأخرىّمن
ُ
ّتصاولّاخلربةّإبجياز،ّمعّالرتكيزّعلىّمصهجّوميتافيزيقاّديوي.ّهصاّمتّهذاّامل

ّكانّملفهومّاخلربةّ لسفيّعصدّديوي؟ّضعّالفّقلبّالبحثّ يحبيثّأنهّتغلغلّّ،األمهيةّهذهنبدأّابلسؤال:ّملاذا
:ّلصتذكرّأنّديويّقدّورثّعنّداروينّفكرةّأنّالطبيعةّجمموعةّمعقدةّمنّأوال يّاالعتبارّثالثةّأتثريات:ّ

السياق،ّتعينّاخلربةّخضوعّالكائصاتّ ،ّوأفعاهلمّفيهاّلبيئةلعملياتّالتغريّوالتعامل،ّوالّهنايةّحمددةّهلا،ّ يّهذّا
ّ"يروابطّواألنشطة،ّوليسّحلاالتّالوعللّيالتّوإعادةّالتعديالتّالفعالةلةّوظائ ّوعادات،ّمنّالتعدمسأ"
(, MW6:5"A Short Catechism Concerning Truth")،ّّنتذكرّأنّديويّأخذّاثنيا:

يسمى مّا متضمصّا جذرايّ يّالفلسفةّـّاإلصرارّعلىّأنّمصظورّاخلربةّ، جتريبيّا ،ّاشخفيّ:منّويليامّجيمسّهنجّا
،ّذوّصلة،ّمنّالوجهةّالفلسفية،ّويستحقّأنّيكونّعامالّ يّالصظرايتّاملصطقيةّواجملردة.ّا،ّمزاجياعاطفي
يستّلّنتذكرّأنّديويّقدّتلقىّاخلربةّعنّهيجلّبتجليهاّ يّأمناطّاجتماعية،ّواترخيية،ّوثقافيةّمعيصة.ّ:أخريا

اإلدراك هوّمّاّفقطّالذاتّاليتّتشكلتّخاللّاملعامالتّالتجريبيةّمعّاجملتمع،ّلكنّهذّا فسدّالصموذجّأأيضاّ،
دأ،ّبصحوّبالديكاريتّللذاتّالذريةّالبسيطة،ّواملصاهجّالقائمةّعلىّهذاّاالفرتاض.ّقدّتبدأّالفلسفةّمنّحيثّن

ّرمزية،ّوثقافيةّـّومنّمث،ّتتدفقّعصهاّانبثاقاتّأخرى.شخفيّـّأبشكالّمعقدة،ّ

هيّحجرّالزاويةّّ"ةاخلرّب"اصة،ّهوّماّأقصعهّأبنّالثالثةّاألساسية،ّإضافةّإىلّاكتشافاتّديويّاخلاتّّرتلكّاملؤث
لصظريةّأوسعّللطبيعة،ّومكانةّاملصظومةّالقيميةّلإلنسانّداخلها.ّأكثرّمنّجمردّعقدةّإضافيةّ يّالصظام،ّارتقتّ
اخلربةّإىلّمرتبةّمصهجّميتافلسفي،ّوسيلةّللقيامّابلتفلس .ّضمنّهذهّالرؤيةّللعامل،ّملّتكنّالفلسفةّجسراّ

قدرّماّهوّباخلربةّهوّاألعظمّأمهية،ّمعىنّأنّتوضي ّجاوزّاحلياة،ّوإمناّأداةّللعيش.ّهكذا،ّيفرتضّعقلياّلت
ّكحكمةّتساعدّعلىّالبقاء،ّوالصمو،ّواالزدهار. ّحيويّابلصسبةّللفلسفةّأنّتستعيدّوضعها

ّكمجردّاصطالح،ّأوّ"اخلربة"جتدرّاإلشارةّإىلّأنّ ّديوي،ّقدّأاثرتّالكثريّمنّهنشّرّاملفهومّالذي،ّسواء
قامّريتشاردّروريت،ّوهوّ.ّبعدّعقودّالحقة،ّ[9]أدركّديويّذلك،ّوعلاقّعليهّ يّهنايةّحياتهواجلدل.ّاحلريةّّ

نواايّاّاعتربهّروريتّفيماّيتعلقّابملفطل ،ّومبّأحدّأبرزّاحملتف نّبفلسفةّديوي،ّبتوجيهّنقدّشديدّإىلّديوي
كلّمنّأعمالّديويّوحماضراتهّاليومية،ّّّ(ّمعّذلك،ّحظي,Rorty 1977 2006 ,1995).ّ[10]ديوي

ّ.مصهّبتحليلّمتواصل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  25

ّ

ّاخلربةّونقدّديويّهلاّ يوجهاتّالصظرّالتقليدية3.2ّّ

لفالسفةّكانّاملعتادّابلصسبةّللعديدّمنّاّّاخلربةّأوال:ّفكرةّماّعماّرفضه.ّ ييتطلبّفهمّوجهةّنظرّديويّ
التّ)تدبُّر،ّ،ّأوّأتم(إحساسوايتّاخلاصةّللوعي.ّقدّتكونّإدراكاتّحسيةّ)تفسريّاخلربةّابعتبارهاّاحملت

يؤديّإىلّإرابكّّوديكارتّاخلربةّابعتبارهاّتدفقّمثلّأفالطونّايت.ّشوهّالبعضتشارك،ّختيل(ّقامّهباّالعقلّالذ
عضّببّزودتّالعقلّ(كإحساساتّذريةأنّاخلربةّ)ّالبحثّالعقلي.ّورأىّآخرونّمثلّهيومّولوكواحنرافّ

ّكانتّعلىّاألقلّمفادرّاملعرفة اتفقّالصهجانّالفلسفيانّالعامانّعلىّأنّذاتّطموحاتّحمدودة.ّ،ّوإن
ّكماّّوثيقّوخمتلفةّومتوترة،ّواتفقاّعلىّأنّاإلحساسّخيضعّلوجهةّالصظر،ّّاملفاهيموّالتفورات الفلةّابلسياق،

ـّواختلفاّّكلّيقيينبشاتفقاّعلىّأنّتلكّالصسبيةّخلقتّإشكاليةّحولّاملهمةّاملفرتضةّللفلسفةّـّأنّتعرفّ
ّفقطّحولّدرجةّتلكّاإلشكالية.

الّبشكلّحمتوىّقابلّلالنففّساساتحاإلّاليتّتذهبّإىلّأنّالشائعةّالقصاعةّالتجريبيةصحةّديويّّأنكر
ملشكلةّالّلوصولّإىلّحمتّتكريسهاّلّ"متكاملةصصاعةّمعرفيةّ"ّأمثرّوزعمّأنّهذاّاالعتقاد.ّعنّالوعيّقاطع
ّ ّ"للمراسالت"العامة ّوحريةّّواالشتمالّعلى، ّوالعقولّاألخرى، ّاخلارجي، ّالعامل ّ)حولّوجود ّحمددة ألغاز

 :Propositions, Warranted Assertibility, and Truth”, LW14)ّاإلرادة،ّإخل(
املشكالتّ،ّوعنّة يّاخلرّبّاملستصريةالتجريبيةّّوجهاتّالصظربعزلّالفلسفةّعنّّ"الفصاعة"(.ّقامتّتلك179ّ

العمليةّامللحة.ّفيماّخيصّظاهرةّخفوصيةّالعقل،ّزعمّديويّأنهّعلىّالرغمّمنّأنّلديصاّوقائعّملاّندعوهّ
ةّتصبثقّمنّاتية،ّمجيعهاّوظائ ّهنائيالذات،ّوالذالشخفية،ّ"إالّأهناّتطورّإنساينّالحق.ّالعقلية،ّّاخلفوصية

(.ّفيماEN, LW1: 162; see also 178-79ّ)ّ"التفاعالتّاملصظمةّواملعقدة،ّالعضويةّواالجتماعية
يرسخّ يّّاساإلحسأنّديويّّأوض وقدّمتّعرضهاّآنفاّ يّالقسمّاخلاصّبعلمّالصفس،ّةّاحلسية،ّيخيصّالذّر

يّحجرهاّعلىّأيّطورّمفردّـّأوّعلىّالوعي.ّيصبثقّالوعيّقلبّدائرةّحسيةّحركيةّأوسع،ّمعاملةّالّيصبغ
 ن.ّتثقافةّاإلنسانياللغةّوالّ"البيئة"بصحوّديصاميكي،ّمنّارتباطاتّالعقول،ّواألجساد،ّوبيئاهتا،ّحيثّتتضمنّ

امّ يّ،ّومدىّاالختالفّ يّمذاقاتّالطع"الثقافة"وّّ"اإلحساس")ضعّ يّاعتباركّمدىّضبابيةّاحلدودّب نّ
ّوثقافاتّمتبايصة(.ظروفّ

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9/
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ّكذلكّإىلّالرؤىّالتقليديةّللفكرّالتأملي.ّ بصحوّّاقائمّافالعقلّليسّجامدا،ّوالّجوهّروجهّديويّنقداّشديدا
ّ"قوة"هوّأحدّوظائ ّالعقل،ّوليسّنتاجّّعقلياالستداللّالمصففلّعنّاجلسدّـّأوّعنّالتاريخ،ّوالثقافة.ّ

ّكماّأنهّليسّ كنّمنّاملشاعرّوالضروراتّالعملية.ّو يّح نّميغلغلّفيهّتتوإمناّالشعور.ّّ"خالصة"مصففلة،
لّالعقليّأنّاالستدالّابلرغمّمنّذلكّقيقياجلاري؛ّمنّاحلّالشعورّأوّالضرورةّاليتّتزاحمّالتفكريّ"حفر"

ّكيفي"يقومّعلىّ يكونّمصضبطاّّ،ّوالتميزّ يّهذاّالتفكرييشكلّجمالّأمناطّالتفكريّاملميزة"أوسع،ّعاملّّ"عامل
ّ(.Psychology and Work", LW5: 243")ّ"مّابالعتباراتّالصوعيةبصحوّات

ّ

ّاجلانبّاإلجيايبّ يّمذهبّديويّ يّاخلربة3.3ّ

متّالتعاملّيثّحرؤيةّديوي:ّّإطارّترسمّتلكّالتفاصيلّحىتّاآلنالقسمّاخلاصّبعلمّالصفس،ّابإلضافةّإىلّ
الثّوفيماّيلي،ّثّ.،ّبصحوّقاطع"عاطفية"أوّّ"عقالنية"ابعتبارهاّ سلفامعّاخلربةّإجرائيا،ّواجتماعيا،ّوملّحتددّ

جتريبية.ّالثانية:ّاخلربةّبوصفهّا ّأمرّاثنوي(ّمقابلّ"كان"يلّ)أوّاأمرّمساتّإجيابيةّإضافية:ّاألوىل:ّاخلربةّبوصفهّا
ّ(.ّالثالثة:ّاخلربةّبوصفهاّمصهجيةّللفلسفة."معروف")

اتّأثرّذلكّعلىّديويّ يّأدوارهّالرتبويةّالعديدة.ّتتضمنّخرّبقدّ.ّّو يّاألساسأوال:ّاخلربةّصفةّجتريبيةّ
يربطّالعاملّعلىّّعصدماّ"جتريبية"األطفالّأطوارّمتصاوبة:ّالتفرفّوالتفرفّمعهم.ّتفب ّمثلّتلكّاألطوارّ

 يّاألحداثّّهمّللتحكمهوّاملاألفعالّهذهّأيّّحياولهّوب نّماّيسفرّعصه،ّمدركاّ يّالصهايةّب نّماّحنوّواع
ّ.[11]ماّيصتجّعنّاخلربةّبوصفهاّجتريبيةهوّاسمّّ"التعلم"ستقبلية.ّامل

ّأوضحصا،ّملّيرىّديويّأنّاخلربةّمعروفةّ ّكما أوّّ"الشعورّبهّمتّ"بصحوّأويل،ّفالكثريّقدّأوّتفوريةّاثنيا:
"had"ّة.ّيدعوّديويّمثلّهذهّاخلربة:ّمباشرة،ّأوّأوليhad.ّّأوّمتّمصضبطةالّتكادّتكونّّاألوليةّربةاخل،

لّهذهّاخلرباتّوساطةّالتفكري،ّفإنّديويّيعصونّمثأوّّ"معرفة"أهناّاخلربةّاألخرىّبـّتتسمالتفكريّفيها،ّبيصماّ
بطرقّهادفةّّاشرةملبااملعروفةّعنّاخلربةّاألوليةّأوّخلربةّاتفدرّ.ّ"معروفة"،ّأوّ"اثنوية"،ّ"غريّمباشرة"أبهناّ
ّكتابّّتقائية،ّيعزلّفعلّاملعرفةّعالقاتوان ّوافيا:صفاّّو"ّالبحثّعنّاليق ن"أوّروابطّبعيصها.ّيقدم

سيطّمنّالتصظيم،ّضهاّحيدثّبقدرّبحتفلّاملواق ّاليتّجنرهباّمنّطريق ن،ّوتكونّعلىّضرب نّمتميزين.ّبع
فصستمتعّّ،لّالعاقل.ّكالمهاّحيدث،ّومنرّبهاآلخرّألنهّجزءّمنّحدثّسابقّللفعّواإلعداد،ّوالقفد،ّالتبفر،ّ
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عانّتقدمّهلاّمواألخرىّفهيّمنّفعلّاحلظ،ّأوّتدبريّالقدر.ّغريّمعروفة،ّوغريّمفهومة،ّّواحدةي.ّأوّنقاس
ّالعزلةزأةّالراجعةّإىلّوالففاتّاجملالصاتجّاجملماعّللعملياتّاليتّتستبدلّاالستمرارّاحملددّابالنففالّاجملراب،ّ

ّ.ّ[12](QC, LW4: 194)ّعصدّمرورانّهبا

ّالتمييز ّّ،had/knownّاملعروفاألويل/ّ:إن ّلثصائية ّاملسبق ّاالفرتاض ّدون ّالوجود ّلوص  ّب نطريقة
متومهةّأوّابلكادّواضحة ّكوهنّا لعدم فورينّ يّكه ّ،ّفلسصاّحمالظاهر/الواقع.ّالكثريّمنّاخلربةّغريّمعروفّلصّا

قّ  نصخرطّونتماشىّمعّعاملّغريّّدما.ّميتلئّابألوهام،ّوليسّغريّجدلّعقليّيدفعصّا ملعاين.ّحننّجناهدّاكاملّإمنّا
لتحكمّاليتّمتّابتكارها،ّتساعدّ يّالتصبؤّابلظروفّواّغزى،ّلكنّ يّح نّأنّبعضّاملعاينمنّأجلّعاملّذيّم

ّوبعضّاملعاينّاألخرىّنستمتعّهباّببساطةّـّلكنّذلكّالّجيعلهاّأقلّواقعية.هبا،ّ

ّ.ّحيتاجّهذاّبعضّالتفاصيل."مصهجا"اثلثا:ّاعُتربتّاخلربةّأيضاّ

تعلقّيّاميتافلسفيّاأكثرّمنّجمردّمالحظةّظاهراتية،ّبلّكانّتوجيهّ"املكتسبة"وّ"األولية"ييزّديويّاخلربّةمتكانّ
هدتّمنّجانبّتبدتّأوّشُّّ"مادة"ابلكيفيةّاليتّجيبّأنّمُتارسّهباّالفلسفة.ّحيثّأنّاخلربةّليستّجمردّ

نّمنارسّالفلسفةّأمماّيعينّأنصاّحباجةّإىلّفاعليةّـّّةّأيضاتشابكّمعّاحلياة.ّوالفلسفّوهيّفاعلية،ّّالوعي،ّبل
ّ.[13]تكونّاخلربةّمصهجاّمامّأبينّوكي ّنبدأ،ّهبذاّاملعىنوحنتاجّإىلّاالهتبصحوّخمتل ،ّ

ّقدّيكونّمنّاملصطقيّأنّيتساءلّاملرء:

ّكانّديويّيقولّإنّاخلربةّحتدثّبصحوّأويلّ)يتمّالشعورّهبا،ّيتمّامتالكها(ّواثنويّ)انعكاسية،ّ إذا
ّمعرفة(ّمعا،ّفلماذاّملّتبدأّابلصظرية؟ّأليستّهيّأيضاّخربة؟

ّكانتّالصظريةّأحدّأنواعّاخلربة،ّفليستّهيّنقطةّالبدءّاملصاسبة،ّفالصظريةّمرحلةّ قدّيكونّردّديويّأنهّإذا
كونّهصاكّتّالتّتستدعيّاحلاجةّللبحث،ّوغالباوسيطةّ يّالبحث.ّمثلماّأنصاّنعيشّحياتصا،ّفصواجهّمشك

أوال.ّّ،ّتولدتّعنّتلكّالعقبات،ّوملّأتتّ إجيادّأداةّتفسرييةّوحتسيصية.ّالصظريةّهيّتلكّاألداةّإىلحاجةّ
َّكرَمةّالصظريةّالوسيطةّ"يقولّديوي:ّ الَحظّاملوضوعّأبعمدةّطرفاهارتبطّيإن

ُ
 ;EN, LW1: 11)ّ"ّامل

see also 386.)ّ

اتّاليتّكماّفعلّجيمسّوبريسّمنّقبله،ّبلّأيضاّاالفرتاضّّنظرايتّالفالسفةّالسابق نّفقطّديويّملّيتحدّ 
ّكانّالفالسفةّيستهلونّ ّلعقود، العقلّ"،ّ"اجلوهر"ّـّمّالفلسفيّمبفاهيمّنظريةّخمتلفةحبثهغذاتّمصاهجهم.
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لكّاملسلمات،ّعددّمنّتانتقدّديوي،ّ يّأعمالهّالفلسفيةّ،ّوهكذا.ّ"اللذةّوالغايةّالطبيعية"،ّ"مقابلّاجلسد
ّكمسلمات.ّلكنّفكرت ّكي ّتدخلّهذهّاملفاهيمّ يّممارسةّالفلسفة ّالفلسفةّتقومالباّماّغهّهصاّميتافلسفيةّـ
العربةّ)الصظري(ّعلىّاحلفانّ)العملي(.ّوحننّببساطة،ّالّميكصصاّأنّنعلمّـّوالّجيبّأنّنفرتضّـّأيّّبتقدمي

ضتّتلكّنّالفلسفاتّافرّتهذهّاملفطلحاتّوالصظرايتّضروريّلتحليلّموق ّجديد.ّمعّذلك،ّفإنّكثرياّم
أنّنطلقّعلىّذلك:ّافرتاضّ الّحيفىّمن.ّ"نقطةّالبدءّالصظرية"الضرورات.ّميكصصّا مّا ،ّاتشاصقلاّقدّنتجّعصهّا

لقدّمتّتشويهّوتفريغّالكثريّمنّاملوضوعاتّاملعقدةّواملتغرية.ّبشكلّعام،ّلقدّعزلتّالفلسفةّعنّاملذهبّ
ّكماال،ّوالذيّميكصهّ ّلتعاملّمعّأكثرّاملشكالتّاإلنسانيةّأمهية.نّامالتجرييبّاألكثر

ّكمصهج"إنّاقرتاحّديويّمصهجّ أنهّ:هوّ"اخلربة ّتبدوبيصماّّتصبيهّوتوصيةّإجيابية.ّإنهّيصبهّالفالسفةّإىلّأنّيدركوّا
للوضعّالتارخييّّ"ي نتاجّالتمييزّوالتفص"ّا،ّفيجبّأنّتُفهمّأبهن"أصلية،ّوأولية،ّوبسيطة"املفطلحاتّالعقليةّ

نشاطاّقائماّبشكلّّ"املعرفة"ليستّ(.EN, LW1: 386; see also 371-372, 375ّ)يّواملعياّر
صتجاتّالعقليةّإذنّرّاملتفدُّ.ّنوعيةومساتّّخاصةّهباّوجهةّنظرماّفيماّوراءّاخلربةّأوّالطبيعة،ّإهناّفاعليةّهلاّ

ّكانتّالصظريةّقدّصيغتّألجلّموق ّجعنّالتحقيقاتّالسابقة،ّمبحدداهتاّوغاايهتاّاخلاصة.ّحىتّ ديدّـّإن
 ,ENجيبّأنّيتمّاختبارهاّمقابلّاخلربةّالعاديةّ)،ّفإنّديويّليسّضدّالصظريةّـّاواضحّاألمرّكونيحىتّّو

LW1: 26.)ّّ

ّكصقطةّبدءّـّجمردّليسّ لتفلس ،ّلفلسفيةّأخرى،ّوإمناّحماولةّثوريةّّ"نقلة"املصهجّالذيّاقرتحهّديويّـّاخلربة
ّ ّإيّجاسيت: ّأورتيجا ّأمساه ّمما ّاخلاصة"انطالقا ّحلياتصا ّاملهتزة ّدوجالسّبراون"احلدود ّأطلقّعليه ّوما يصجّ،

ّ:كتبّديويّّ[14](Ortiga y Gasset 1957: 40; Browning 1998: 74)ّ"األساسحجرّ"

ربةّاإلنعكاسيةّإىلّحتس نّوتففيلّاخلإنّاملصهجّالتجرييبّأوّالداليلّخيربانّأبنهّجيبّعليصاّأنّنتخطىّ
ّوتشبعّ ّاليتّجتربانّعلىّالعمل، ّإىلّاألشياء ّـ ّومعاانتصا ّومتعصا، ّ يّأفعالصا، ّواإللزامية ّالكلية األشياء

ّ.(EN, LW1: 375-76اليتّتفرضّالطاعةّاحملكومةّابجلزاءاتّ)ّوحاجاتصا،ّوتدهشصاّابجلمال،ّ

املصهجّيكونّحامسا،ّ قوهّلبحثّأنّخيتربّالتأويالتّواألحكامّالسابقة،ّ يّمقابلّماّيلإذّيفرضّعلىّامثلّهذّا
(ّ ّ يّمواق ّجديدة ّابعتبارهاEN, LW1: 364ّ يّحياهتم ّمنّذلكّأنّتفرضّالفلسفة، ّيستلزم .)

ّابخلرباتّ ّقراب ّاألكثر ّاملعامالت ّعلى ّيركز ّللتصظري، ّوحيوية ّراديكالية ّأكثر ّمنوذجا ّنفسها ّعلى ممارسة،
جيربّهذاّالفرضّبدورهّالفلسفةّعلىّالتعاملّمعّموضوعاتّجديدةّ)ونظرايت(،ّتتجاوزّّواملشكالتّالقائمة.
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 :EN, LW1)ّ"نقطةّالبدءّهيّاإلشكالياتّالواقعة"التقليدية،ّوأنّتتبىنّفكرةّأنّّ"مشكالتّالفلسفة"
61.)ّ

ّ

ّامليتافيزيقا3.4ّ

ضوابطّ ديويّّـ العقل،ّالوعي،ّواخلربة.ّّ،تعامالتّالكائنّوالبيئةلقدّمتتّمصاقشةّمعظمّاألمورّاملركزيةّمليتافيزيقّا
اخلربةّتابهّعصدّديوي،ّواملشروعّاألساسيّ يّكّ"امليتافيزيقا"لذلك،ّسريكزّهذاّالقسمّعلىّتطورّمفهومّّوفقا

ّكحكمةوالطبيعة ّكي ُّقفدّملاُّيسمىّامليتافيزيقاّالتجريبيةّأنّيعادّربطهاّابلفكرةّالقدميةّعنّالفلسفة ،ّ،ّهو
هتّإىلّميتافيزيقاّديوي.وأخريا ّ،ّسصذكرّابختفارّبعضّاالنتقاداتّاليتّوج  

ّ"امليتافيزيقا"تطورّمفهوم3.5ّّّ

عفرانّّ يهوّاآلنّديويّكماّّعفر يّّماّزالّقائماّكانّاجلدلّحولّمعىنّحمددّملفطل ّ"امليتافيزيقيا"ّ
ّزمن،الّ،الوعيّذات،الّ،الواقعّ:امليتافيزيقيةّ)مثل،ّسعىّديويّإىلّنقدّوإعادةّبصاءّاملفاهيمّمصذّالبداية.ّاحلايل
ّ:اتي نمجمثلّزمالئهّالرباّ،سعىّديوي .هيجل(ّو ،كانط ،ليبصتز ،سبيصوزاّ:)مثلّواملذاهبوالفردية(ّّ،الضرورة
ّكماّهوّموض ّالّإىلّاستئفاهلاّحتويلّامليتافيزيقياإىلّّّ،وميدّ،جيمسّ،بريس تّوجهاتّالصظرّكانّّ،آنفا.

لديويّأقربّإىلّاملثالية املبكرّة التجريبيةّ،امليتافيزيقيّة ابلتخليّّاملذهبّالذرائعي،ّوّ،لكنّاالرتباطاتّابلعلوّم أقصعّه
ّ .überhaupt ّهنائيّوكاملّللواقعّعمللتقدميّّ،شروعّامليتافيزيقيّالتقليدياملعنّ

ّالنشطّ ّكولومبياابكامنّاهتمامه ّ ي ّوودبريدجّتأثريبّ،مليتافيزيقيا ّج. ّكي ّميكنّّالذيّ،زميلهّف. أوض 
ّل ّلميتافيزيقيا ّتتم ّ"وصفية"أن ّّ،بطريقة ّمن ّالبدال  ّطبيعيةطريقة  Biography of John")ّاملاوراء

Dewey", in Schilpp 1939: 36ّ.)ّكتاابتّديويّورغم فقدّّ،يامليتافيزيقابّهتتمّأنّالعديدّمنّأهم
ابخلّاهتمت أعاله(ّربةأيض ّا خاصّّوّ،)متتّمصاقشتهّا اهتماّم )ملباشرةاالتجريبيّةّمسلمة"ّبـجيبّإيالّء "ّ1905, 

PIE, MW3ّ)امليتافيزيقي"ّّبحثموضوعّال"و(1915, MW8)،ّ"قاالتّ يّملّاليتّأجنزهاقدمة"ّاملو
ّ.[15]التجربةّوالطبيعةّاألصيل:عملهّاخلطواتّاحليويةّحنوّّ(ّـّوكل1916c, MW10)ّاملصطقّالتجرييب

والطبيعةّمنّّةلّاألخرّيّوالففتطورتّ  ,1934b)ّالفنّخربةتابهّ يّكّمليةاالتكّربةالفنّواخلّ،ّاليتّتتصاولاخلربّة
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LW10)ّّهمةللمصاقشاتّامليتافيزيقيةّاملّإضا يوهوّمفدر.ّ

ّ،واقعيّيتافيزيقيمّهنجّنّديويّكانّلديهأبالقولّّاألسلممنّفّ،إىلّحجبّابتكاراتّديويّالعصاوينبيصماّمتيلّ
ّ،)"السماتّالعامة"(ّللطبيعةّعموميةّالم سعىّإىلّوص ّأكثرّامللقدّّ.[61]ّغريّخمتزلانشئ،ّّوّ،طبيعيّو

حقق معهللعاملّّّالتجرييبّاإلنفافّتبطريقّة هّو يّتعاملصّا لابواليتّميكنّأنّتكونّمفيدّةّ،كمّا لمحاوالتّلصسبّة
أبنّّقالّديويّصراحةّ ّ،رىاألخّةامليتافيزيقيمنّاملذاهبّعكسّالاملستقبليةّلوص ّالعاملّوتغيريهّلألفضل.ّعلىّ

ّ ّشيئ ا ّتقدم ّإضافياامليتافيزيقيا :ّ ّ يّالصهايةهو ّّ يانتهىّديويّّ،الصقد. ّ"ميتافيزيقيا"ّإوص ّجهوده ىلّأهنا
ّّتاملشكالّالتكات ّب ن"ّ:أيّ،معاّ"مصهجو" ّ)واحدّمصظورّ يوالفرضياتّاملختلفة ""Nature in 

Experience", LW14: 141-142منّ(.ّووص ّمشروعهّأبنهّمستوحىّمنّ"وجهةّنظرّحمددة"ّّو
ّ(.Half-hearted Naturalism", LW3: 75-76"املعاصرّ)ّإلنساينالعاملّا

ّ

ّاخلربةّوالطبيعةمشروع3.6ّّ

لقّببحثهاّعنّللمقارابتّامليتافيزيقيةّالقدمية،ّخاصةّفيماّيتععلىّتوسعّنقديّّاخلربةّوالطبيعةيشتملّكتابّ
اإلنساينّ يّالطبيعة متوضعّالوجوّد تُعىنّبكيفيّة إجيابيةّ، عامّة وعلىّنظريّة وافرتاضّإطارّالظاهر/الواقعّ، .ّاليق نّ،

ّوراءّوقدّمتّتقدميهاّّ  يّأشكاهلاّاخلربةّ"كصظريةّجتريبية،ّووصفية،ّوافرتاضية،ّتتجصبّادعاءّالوصولّإىلّما
 :EN, LW1)ّ"دليالّلعاملّخمتل ،ّوتدلّعلىّميتافيزيقاّخمتلفة"واليتّيرىّديويّأهناّمتصحصاّ،ّ"البسيطة

ّكتاب47ّ الذيّّإىلّاخلفائصّالقائمةّللثقافةّاإلنسانية،ّبصحوّأنثروبولوجي،ّلرؤيةّماّاخلربةّوالطبيعة(.ّيصظر
اهتاّببعضهاّوعالقّ"السماتّالعامةّللوجود"ووص ّّإنّففلّوحتليلتكش ّعصه،ّوبشكلّأعم،ّعنّالطبيعة.ّ

ّاملهمة.ّهاالبعض،ّهوّإحدىّنتائج

ّ
ُ
ّكتابّدخَّبيصماّيفتقرّهذاّامل يبدأّّربةّوالطبيعةاخللّإىلّمساحةّولوّحىتّملختفرّصغري،ّجيدرّاإلشارةّإىلّأن

ّكصقطةّبدءّجديدةّللفلسفة.ّ ّةّاليتّتستحضرميتبعهّعرضّشاملّللسماتّالعابصقاشّموسعّللمصهجّواخلربة
وبيصماّلفن،ّوالقيمة.ّاوختربّعنّنقاشاتّتُعىنّابلعلم،ّالتكصولوجيا،ّاجلسد،ّالعقل،ّاللغة،ّ يّالوقتّاملصاسب،ّ

تقدمّيتجهّّآخرينّمثل:ّسبيصوزاّأوّوايتهد(ّفإنّهصاكّميتافيزيقي نملّيتمّتقدميّالسماتّبصحوّمصهجيّ)عصدّ
ّ.[17]تعقيدامنّاألكثرّجذريةّإىلّاألكثرّ
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ّ

ّامليتافيزيقاّالتجريبيةّواحلكمة3.7ّ

ّكي ّميكنّللميتافومؤمنّبفريورةّاإلنسانّإىلّالفالحّ،ايتمجمباّأنّديويّبرا يزيقياّ،ّفمنّاجلديرّأنّنسأل:
ّكانّطموحّديويّاألكربّإعادةّالفلسفةّإىلّمهمةّّمتجاوزةّ ّ،همّ يّالعاملاأنّتس ّقليديةتالفلسفةّاألكادميية؟
كي ّّّ،قدّللصقد""نوأهناّ،ّبصحوّأصيلةّيحلكمة.ّوبيصماّيف ّديويّالفلسفةّأبهناّنقداّإىلالسعيّّـّوقدمية

يطرحّديويّالقضيةّبشكلّ ،(EN, LW1: 298؟ّ)طبيعيةّوّ،افرتاضيةّ،ميتافيزيقياّجتريبيةّيؤديّذلكّإىل
ّ:وقائي

ّّبغضّالصظرّعنّا،ميعّأنواعهجبّأساليبّاحلياةّبفعلكبيانّللسماتّالعامةّاليتّتتجلىّ إىلّمتايزها
ّمعّةوعقليّةجسدي ّابلصقدّواالختيار، ّهلا ّأنّ]امليتافيزيقيا[ّالّعالقة ّيبدو .ّللحكمةّيحبّحقيق،
(En, LW1: 308.)ّ

ّجملالّاسيةساملفرتضّأهناّتوفرّ"خريطةّأّاليتّمن،ّّوجييبّديويّعلىّسؤالهّمنّخاللّسردهّللسماتّالعامة
ّ.[18](LW1: 308EN ,"ّ)اأكثرّتعقيدّ ّتقسيماتّثالثية يّّيتمّتوظيفهاخطوط اّأساسيةّلّتصشئّوالصقد،ّ
علىّسبيلّّـّلقدميةاّاحلقائقّالبديهيةّ،ّأنّتبطللصظرّإىلّالوجود يّاوالطرقّاجلديدةّّ،لخرائطّاجلديدةلميكنّ
ّوتيوغريّذلكّّأعجمية،والبشرّأذكياءّواحليواانتّّ،الرجالّعقالنيونّوالصساءّعاطفياتّ:املثال إنشاءّّسرـ

ّ،األهدافّت،االثصائيّ،الفئاتّ،العديدّمنّاألدواتّاملفاهيميةّللفلسفةّ)األنواعّرسختّلقدمعاينّجديدة.ّ
ّ.لبدايةّجديدةّاأساسّ ابلصسبةّللوجود؛ّّ،إعادةّالصظرّ يّ"ماذا"ّوّ"كي "ّوكانتّ،والقيم(

ّالذيّتفوّرّإنشاءيتصاسبّنشاطّ ّكانّالفيلسوفّهّديويّللفالسخرائطّميتافيزيقيةّمعّالدورّاألكثرّتفاعال  فة.
ذينّيتحدثونّالقادرّعلىّمساعدةّأولئكّالالوسيطّالداليلّّماّيشبه"ضابطّاالتفال"،ّّ:اّأمساهّديوييقومّمب

اخلرائطُّتستمدّ.ّ(EN, LW1: 306بفاعليةّأكربّ)خمتلفة(ّعلىّالتواصلّّبلغات)أوّّمتضادة يّأغراضّ
نّالسماتّالعامةّأ،ّةاحلقيق.ّالدوامتعدّابليق نّأوّالّّفإهناامليتافيزيقيةّمنّالظروفّواألغراضّاملعاصرة،ّلذلكّ

ّ"فيماّبيصهاّهاظبدرجاهتاّوالصسبّاليتّحتفّهتتمأنّمجيعّالقضاايّاملهمةّّحىتّابلفعل،ّ"متداخلةّبشكلّوثيق
(EN, LW1: 309)ّ.ّّبصاء ّعلىّاالحتياجاتّواألغراضّاملتغرية،ّ،طّاملاديةمثلماّجيبّإعادةّرسمّاخلرائّو

القيمةُّّحفظتّوّابتّأكثرّدقة،ّلخرائطّامليتافيزيقية؛ّ يّهذهّاألثصاء،ّأنملّأنّالصقداألمرّابلصسبةّلكذلكّ
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ّبشكلّأكثرّفعالية.

ّ

ّأوجهّالصقدّإىلّميتافيزيقاّديوي3.8ّ

"مسلمةّالتجريبية1905ّّّعامّ،ّمصذردّعليهاامليتافيزيقيةّّوتلقىّديويّالعديدّمنّاالنتقاداتّلوجهاتّنظرهّ
ّكانّيهدفّإىلّباشّرامل  يّكثريّّوّ،يةّالسائدةامليتافيزيقّالضروبّبرتة"ّوماّبعدها.ّغالب اّماّأغفلّالصقادّأنّموقفه

ّكماّهوّاّالصظرّإليهأوّآخرّ)متّقائمّموق ّتتوافقّمعّّوجهةّنظرهّكانتمنّاألحيان،ّّ حلالّبشكلّخمتل ،
إىلّذلك.ّانظراملثالية،ّمعّالواقعية،ّ كانّأحدّاالنتقاداتّ.ّّ(Hildebrand 2003:ّّالصسبية،ّالذاتية،ّومّا

"(ّالّخربتصاّهباّونتكماّعلىّ"األشياءّهيّ)ّ:التجريبيةّالفوريةكتابهّاليتّقدمهاّ يّّاملتكررةّأنّوجهةّالصظرّ
اتفافاّكثرّاألّأعمالهّالئمالّتعلىّنوعّخربةّذاتيةّوفوريةّتقومّفقطّألهناّّ؛زيقيامليتافيإمكانيةّإنتاجهاّتملّحي
منّنقادّ،ّاخلربةّوالطبيعةمنّنشرّعشرينّعام اّّبعدّ،لّمشاهبةافعأردودّّكانتّهصاكوضوعية.ّّاملوساطةّّوابل

ّ.ّ[19]هامجواّالتصاقضّب نّ"التجربة"ّو"الطبيعة"

شحذهاّانتقاداتّالحقة املفرتضّب نّبؤرت نّحولّاّمّت "الففاتّعصدمركزيت نّلتوتّر مقابلّديويّ: "العالقات".ّّ"
؟ّيبدوّأنّهصاكّمنّاخلربةّاملادةتعايشّ يّنفسّالّهلماكنّكي ّميّّالعالقاتّتوسطية،بيصماّّالففاتّفورية

ذهّالقضية،ّوادعىّأنّديويّكانّهب(1961ّريتشاردّبرنشتاينّ)ّأمسك.ّ[20]ديويتصاقض اّ يّوجهةّنظرّ
بصحوّّفشلّ يّتفسريهاّّة"،ّلكصهاتي"ساللةّميتافيزيقية"ّوّ"ساللةّظاهّرّ؛يؤويّساللت نّالّميكنّالتوفيقّبيصهماّ

ّأنّمثلّهذهّاالنتقاداتذهبّإىلّأحدّالردودّعلىّذلكّ يّ.ّاخلاصّبهّ"مبدأّاالستمرارية"ّكافّبواسطة
ّكانتّنقطةّبدءّديويّمفممةّلتجصبهاّلوجهةّعلمغريّبستصساخهاّابلّتبطُّ ّّ.[21]نظرّمتفائلة،

ّكانّاتيةّوالفلسفةّاألمريكيةّمجانقشّبعضّاملتخفف نّ يّالربا إذا ديويّاالخنراطّّلىع يّالسصواتّاألخرية،ّمّا
قدّديويّللميتافيزيقياّأنّنّوتشارل نّهادوكّسيجفريدّالبعض،ّمثلّريتشاردّروريتزعمّ.ّأصال يّامليتافيزيقياّ
ّكانّ ّفعلهّفقطالتقليدية ّكانّعليه ّعنّّ.ما ّذلكّاحنرفتّبه ّمواصلته ّأمهيةالعملّاألخالقيّاألكثّوأن ّر

(Seigried 2001a, 2004)ّّ ّأو ّبه ّغاصت ّقد ّكان ّأتسيسية ّمشاريع ّعصها ي ّالتخلي ّله ّسبق
("Dewey's Metaphysics" in Rorty 1977)ّ.اّّآخرونّأنّديويّوزعم اخرتعّهنج اّجديد 

 Myers)شكلّعامّلثقافةّبليساهمّبشيءّمفيدّكانّبيصماّّّ،يتجصبّاملشاكلّالقدميةّ،للميتافيزيقياّأصيال
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forthcoming, Garrison 2005, Boisvert 1998a, Alexander 
forthcoming).ّ

ّ

ّالبحثّواملعرفة.4ّ

ّاجلذورّالعضويةّللذرائعية4.1ّ

هّ يّالتعلمّواملعرفة.ّنظرايت يّّ،ّبشكلّمعر يالصموذجّالتفاعليّالعضويّالذيّطورهّديويّ يّعلمّالصفسّأفاد
ّاإلطارّالبيئيّاجلديد،ّ ّالتقليديةّّاالقرتاحاتجمموعةّمنّّفإنابلصظرّإىلّهذا القائمةّعلىّ)واأللغازّاملعرفية

ماّيكونّّبقدرّيوي:ّ".ّوكتبّدفقدتّمفداقيتها(ّالعقل/العاملّواملظهر/الواقع،ّّ:مثلّ،امليتافيزيقيةّالتقسيمات
ملريض،ّعميلّاللحالةّخاصةّالّتزيدّعنّجمردّّفإنّاملعرفةّ...مبسألةّعالقةّالذاتّابألشياءّاملعروفةاالهتمامّ

عاين
ُ
كماّرأيصاّ(.Brief Studies in Realism", MW6: 120""ّ)ملوق ّاملتفرفّـّاملستمتعّـّامل

يتطلبّإعادةّّ،سفيللرتاثّالفل يّعلمّالصفس،ّفإنّرفضّديويّابجلملةّلإلطارّامليتافيزيقيّاألساسيّسابقاّ
ّكلّجمالّآخر.ّّشاملةبصاءّ ّ)أوّ"نظاإعادةّبصاءّعملّديويّ يّأحدّاألمساءّالشائعةّلّو ي ريةّإلبستمولوجيا
ّكانّّ،"البحث ّ.[22]")أوّاألداتية(ّالذرائعية"ّ:كماّفضلّديويّتسميتها(

انتقادّمنّأجلّّ،دارويصيةّبدءنقطةّإىلّتّالصزعةّاألداتيةّصد،ّاستاملذهبّالوظيفيّالصفسيّسابقاكماّفعلّّو
ية/العقالنية.ّمنّوجهةّالتجريبالعلم/الدين،ّالواقعية/املثالية،ّب نّّ:،ّعلىّسبيلّاملثالالراسخةّالتقسيماتلّوحَّ
للعاملّالّالم التغريّوالتحولّمنّاملّتربع،ّيُّهذهّالصظر ّ،البقاءّللتأقلم،ّتانليوسّا،ّواملعرفةّواملصطقّمهواقعيالطبيعيّة

فةّواحلقيقةّمنّ،ّأكثرّإفادةّابملعّرةوالبيولوجيّة،ّوأسسهّالديصاميكيإنّحيويةّالعاملّالذيّنفكرّفيهواالزدهار.ّ
ّابإلسهاماتّالذرائعيةفّبيصماّتعرّتّو.ّعلىّمدارّاترخيهاّالفلسفةاحتفتّهبماّالفيزايءّأوّالرايضيات،ّاليتّّصيغ
ّ.[23]املصطقيّللتفكرياالستدالليةّقوةّال،ّفإهناّتفرّأيض اّعلىّاحلسية

مقال:ّيجلي(ّ يّهلاصطقّمعّاملالصهائيةّاليتّقامّهباّديويّّاالنففامات)ّوّللذرائعيةّاألوىلّالبياانتميكنّرؤيةّ
عملّبيريسّّهذاّاملقالّتتبعي؛ّ(Dewey 1900 [1916], MW1)ّ"بعضّمراحلّالتفكريّاملصطقي

اليتّّالشهرية،1878ّ-1877ّّوخاصةّمقاالتّ[24](العلميالربمجاتيةّواملصهجّالربمجاتية،ّعنّ)مدخلّبيريسّ
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 MW1: 173, see also Peirce)ّكاالشّالبحث"عمليةّّ:لتفكريّالعلمي،ّأياّتوسيعّإطارتصاصرّ
،ّ(Dewey1903b, MW2)ّالصظريةّاملصطقيةّعندراساتّ يّّالعملمتّتطويرّهذّا(،1878ّ ,1877

 :Perry 1935)اباللتزامّالبارز"ّجليمسيقرّديويّ"العمل،ّهذاّ.ّ يّجوومعاونيهّ يّشيكاديويّ بواسطة
309-308)[52].ّ

جودّالفكرّأوّالواقعّلمصطقّأنّيفرتضّّوهّالّيصبغيّلإىلّأنّانتهت،ّّوعايلاملصطقّاملتاليتّتصتقدّالدراساتّازدادتّ
ّ:وظيفةّأوّاستخدامّاألفكارّ يّالتجربةّإىلاحملتوىّّيستصدولكنّجيبّأنّّ،بشكلّعام

ّ،ضاربةّنسبي امتّخربةنتقالّمنّاإحداثّ يّّ،دايتستخدامهاّالوظيفيّأوّاألابّةاختبارّصحةّفكّريتمّ
ّ(Studies, MW2: 359)متكاملةّنسبي ا.ّّخربةإىلّ

ّّ.طبيعةّالتصاظريةاملعرفةّذاتّالومجيعّنظرايتّ،ّعنّكلّالثصائياتّالصفسّجسديةّاألداتيةالصزعةّتتخلىّّ،وهكذا
ّ:كتبّديوي

ّكالالّجمردّوجودّخارجي،ّّوّاملعطياتّتليسّ، يّالعمليةّاملصطقية ّاّأمناطمهالفكرةّجمردّوجودّنفسي.
 datumّواملفهومّاملعطى؛ّ..ّبعبارةّأخرى.احملتمللوجودّل،ّواآلخرّالقائموجودّللأحدمهاّـّلوجودّل

and ideatumّاحلفاظّعلىّّ،تعاونةموأدواتّّ،العملّقسما ّكتمالّاللتعاملّاالقتفاديّمعّمشكلّة
ّ.ّ(Studies, MW2: 339-340)ّاخلربة

ّ

ّماّوراءّاملذهبّالتجرييب،ّواملذهبّالعقالين،ّوكانط4.2ّ

ّكانتّ.ّلكمكوانتّمصهجهّاألخرىمتوافقاّمعّجزءّّتشكلديويّّالصزعةّاألداتيةّعصدحىتّاآلن،ّرأيصاّأنّ صها
ّللفلسفةالقائمّّللجدلّكذلكّّتستجيب ب نّالتجريبيةّلّاحلاصالتوترّّبشكلّخاص؛ّوّ، يّاملواق ّاملعرفية
عرضّ.ّسيكفيّطينالتولي ّالكاب نّّوّ،العقالنيةّمقابلّالتجريبية(ّحولّمدخلالربيطانيةّ)انظرّوالعقالنيةّ
ّ.ديويّاستجابةلتقدميّّخمتفر

جريبيونّالكالسيكيونّعلىّأنّأصولّاملعرفةّتكمنّ يّالتجربةّاحلسية.ّوقدّحفزهمّجزئيا ّالقلقّمنّأصرّالت
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ملّّ،(احملددةلةّاحلسيةّاملستقّاملثرياتلفكرّوحدهّ)بدال ّمنّإىلّااملعرفةّّرجاعإلّالساعيّ،العقالينّاملذهبأنّ
اجلامدةّاليتّّلعقائدستستمرّالفلسفةّ يّإنتاجّاّ،احلساّجتربةّ.ّبدونّاحلدودّاليتّتفرضهأيضاّالتحققّمصهيتمّ

ّكانّهصاكّابجلموحّواالحنرافّتتف  ّّّ،ة يّالتجريبيةّالكالسيكياهتمامّحقيقيّابلتقدمّالعلميّ. ّعصدكما
املذهب،ّمثّتطورّّ.يتقدمّحىتّالصظرايتّاليتّالّتقومّعلىّدليلّاثبتنّعّيبتعدأنّالعلمّّىكانّعلّّ؛ديوي
ّ؛لتقبّ سارغّميكتبّعلىّلوحّفأنّالعامَلّ) يّنسخةّلوك(ّّ،وهيومّ،بريكليّ،مثلّلوكاسطةّشخفياتّبّوّاد عى
علىّ؛ّلتجريبي ناّ يّمذهبّوّ،واخليالّ،الرتابطّ،الذاكرةّقدراتّبواسطةّاملعرفةّتتولدبلغةّاألفكار.ّّ،العقلهوّ

ّة.احلسيةّرّبأصوهلاّ يّاخلّمعقابلةّللتحققّأنّتكونّملاّهوّمعروفّاإلضافيةّالتفاصيلّ

:ّةللحظّاحلسيةّخرباتكاركّ.ّضعّ يّاعتببطبيعتهاّاستصتاجيجمردّّويق نّالعقالنيونّأبنّاملعرفةّّزعمّ، يّاملقابل
ّكي ّميكنّارجاخلروفّظالّالصاشئةّعنّماّالّحفرّلهّمنّالصسبيةّتتغلغلّفيهاّوّ،وفرديةّمتدفقة،فهيّ ية.

تدفقّمأخوذّبّمصهجتخدامّابسّابلضرورةّـوغريّمتغريةّّ،بديهيةّوّ،يقيصيةّـّاألصيلةللمعرفةّّةفلسفياشتقاقّروايةّ
منّذلكّمنّاملفاهيمّالداخليةّاليتّميكنّأنّتكونّحسي؟ّجيبّأنّتُّ .ّيتمّإنتاجّاملعرفةّيةيقيصستمدّاملعرفةّبدالّ 

ّكيانّإذن عنّاّمستقلةّمصطقيّتبقىّوّ،فطريّماّهوّتعملّعلىّإدراكمعّقوةّّ،عقلهوّالّالّمادي؛ّمنّقبل
ّللمرء.ّاملاديّدجسللّطارئةالّواألحداثّ،العمليةالغاايتّ

الفلسفةّّأنّتتوق ّوجوبّذهبّإىل.ّّوتطرفهماّعلىلسيطرةّابّ،العقالينّـّلتوترّالتجرييباّهلذاّاستجابّكانط
شافّماّميكنّاكتوهوّّـأكثرّتواضعاّهوّلفلسفةّلّاملالئمالطموحّوأنّعنّحماولةّجتاوزّحدودّالفكرّواخلربة.ّ

بدال ّمنّّازاعمّ،لمفاهيملأوّّأيّدورّأساسيّللتفوراتّّ،بعدّذلكّ،.ّرفضّكانطالظواهرعاملّمعرفتهّ يّ
ّمذهبملعرفةّهوّنظريةّاّتتطلبهماّّأبنكانطّّّقولّ،املعرفة.ّاألهمّمنّذلكّيتشاركانّ يوالعقلّّاحلسنّأبّذلك
ّكّ،لعقلل ّسابقةّمصاقشة يّجّاملصهّثالثيهذاّالفراعّاملعر يّطرحّديويّلّّسبقّ.قوةّمصهجيةّوبصاءةيصظرّإليه

الففلّب نّلىّعّيقومأيّاقرتاحّإنّائرةّاحلسية.ّملكونّالطبيعيّللد يّاّعملهمعّّ،لورقةّ"القوسّاالنعكاسي"
ّكانتّّثرياتافرتاضّأنّاملأوّعلىّّـسدّاجلعقلّّوال ّكان(ّذريةّوحباجةّإىلّّعلال)سواء أوّانطباعاتّأوّأاي

ّككنّتملّّـالتولي ّ ّ.[26]ديويابلصسبةّلبدايةّصاحلة

ّكانطّلعدةّافرتاضاتّلكصهّاستصكرّ،بعضّانتقاداتّكانطّللعقالنيةّوالتجريبيةّديويّقبل مهمةّولكصهاّّنشر
أنّالطبيعةّّوّقيصية،يالفكرةّالقائلةّأبنّاملعرفةّجيبّأنّتكونّّ:منّب نّهذهّاالفرتاضاتاألهمّ.ّوكانّمربهصةغريّ
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متم .ّمربهنّطرحّ ّ(Things – in - themselves)ّاألشياءّ يّذاهتاامّلعّوأنّ،يزانّبشكلّقاطعاوالفكّر
ّكانطّأبنّاألحاسيسّاليتّّ،ابإلضافةّإىلّذلك فإنّّـّومبدئياّ،املعرفةّغريّدقيقةّتدعمشككّديويّ يّادعاء

ألكثرّاانّاألمرّكورمباّّّ،كانط.ّمنّالصاحيةّاملصهجيةفلسفةّّمعمارّأدىّإليهّآخرّّطرحهذاّاالدعاءّهوّجمردّ
ّكانطجمملّجيمسّ يّانتقادّتبعّيّديّوّأنّ،أمهية ّ،ميكنّللمرءّبعيدّمنابملراقبةّتشاركّابعتبارهاّّ،وجهةّنظر

ّكونيسّابلضرورةّأنّلي)وإنّّكواقعأنّيتقبلّّّ،"ةذرياجلّةتجريبيال"وّ،وليمّجيمسيةّ،اتيةمجرباالصظرّالمنّوجهةّ
ّكانتّواضحةتصوعاّمنّالظواهر،ّّ،(امعروف ّ.إخلّ...متوقعةأوّّ،ةتذكّرمّ،حمسوسةّ،غامضةّ،سواء

ّإىلّديويف ّالفلسفيّالضروريّللتولي ّالديصاميكيّلإلدراكّ،إذنّبالصسبة ّاملصظور ّكانطّحتقيق ّالّيستطيع
تقدم اّميثلّّ،واملمارسةّوالصظرية.ّ يّح نّكانّمنوذجّكانطّللعقلّالصشطّواهليكليّ،والطبيعةّوالعقلّ،والتفور

ّكانتّّأميصةكمرآةّّّ؛للمعرفةّعكسيإالّأنهّحافظّعلىّالتفويرّالّ،ةّاألكثرّسلبيةواضح اّعلىّاألنظم للواقع.
ّكأداةّديصاميكيةّتتكونّمنّإدارةّ التوجيه(.ّ يّّوّ،التحكمّ،)التصبؤةّاملستقبليةّرّباخلالبفريةّاملفقودةّهيّاملعرفة

علىّّمهارّيثأتّيةكيفعنّّّلشخصّيسألّ،احلكمّعلىّقيمةّالع نّأوّاليدّمياثلفإنّحتديدّ"املعرفة"ّّ،هذاّاإلطار
ّ:أقلمقدرةّالكائنّاحليّعلىّالت

ّئصاتّاحليةملباشرةّانجحةّلفاعلياتّالكاهوّدرجةّتوافرهاّّ،ماّيقيسّقيمةّ]املعرفة[ّوصحتهاّوحقيقتها
(The Bearings of Pragmatism Upon Education:, in MW4: 180 
").ّ

علىّمعامالتّّصهجمبّ،العقلّة يّمركزيكانطّّّمصهجاستبدلّديويّّ،وهكذا ـّاخلربةيركّز ّّ،"وهوّانقالب"ّ؛الطبيعّة
ّ.(QC, LW4: 232)ّكوبرنيكية"الثورةّمشابهّلل"ّ،كتبّديوي

ّالبحث،ّواملعرفة،ّواحلقيقة4.3ّ

ّ،ذهّاملواضيع"؟ّالّيزالّديويّيركزّعلىّهنظريةّاملعرفة،ّماّالذيّيرقىّإليهّ"املصطق"ّو"الصزعةّاألداتية يّسياقّ
ديويّطبيعةّاملصطقّّيعاجلّ[27]ابلفعل؟كي ّحيدثّالتفكريّوالتعلمّّّفتساءل:لكصهّأصرّعلىّهنجّأكثرّجتريبية.ّ

هوّاستخدمهّ؛ّواملفطل ّالذيّ(LTI, LW12)ّالبحثاملصطق:ّنظريةّ،1938ّ يّدراستهّالرئيسيةّعامّ
وتفسريّالظروفّّ،تصظيمّ،جلمععمليةّمصهجيةّعلىّعاتقهّالقيامّبّاملصطقكتابّّّوأخذ".ّالبحث يّّالبحث"
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ّكماّاملعادّبصاؤهاهلدفّمنّهذاّاملصطقّكانّوّّبحث،الفعليةّملختل ّأشكالّال ّ يّمقاله1917ّ يّعامّّذكر،
هّالسليمّحملاوالتّأخرىّ يّالتوجيّةمهمّمساعدة"ّتوفريبّيهتمّبرامجايتّوحتسيينّ"احلاجةّإىلّاستعادةّالفلسفة"

ّ(.MW10: 23)"ّ يّاملعرفة

:ّمصهاّالثةثهصاّّنعرض.ّطوالّحياتهّاملهصيةّةديويّعملياتّوأمناطّواضحةّ يّحلّاملشكالتّالصشطوص ّ
 يّكماّونّّوهوّيتكت.ّ"ّيسودّ يّحلّاملشكالحبث"منطّهصاكّّأنديويّّيرىواحلقيقة.ّّ،املعرفةّبحث،ال
ّتصفلويّمنّمخسّمراحل.ّ،"املصطق،ّأوّنظريةّالبحث(ّو يّ"LW8 ,1933)"ّحتليلّالتفكريّاالنعكاسي"

ّشعورالمعّّ(1)ّالبحثتبدأّاملرحلةّاألوىلّمنّّ،القاطعةّب نّالعاطفةّوالعقلّالتقسيماتمنّّبشكلّصري 
خاطئ يتشرهباّككيفيةّّالشعورّهذاّيدومّوحمدد،فريدّّشكّ ّ،بشيّء "ّالدليل"ّمنّصوعكّّويعملالبحثّ،ّراسخةّ،
ّشكلةاملّصياغةّجيبّ(2)ّ،حمددّغريّالبدايةّ يّموجودّهوّماّبسببّأنّاملرحلةّالتالية؛.ّالالحقةّللمراحل

ّبصحوّمسبقّاملشاكلفّ؛حمددّصحوب ّموجودا ّيفرتضّعادةّ ّّليستّحبثا ّوضعيتمّّ(3)ّ،بعدّذلكّ[28].كما
احملتملةّللعملياتّّللتصبؤّابلعواقبّ،اإلدراكيةّوالوقائعاألفكارّالصظريةّّتستخدمّبشكلّتفوريّكالّمنّ،فرضية

صاقضاتّأوّالتّاملقتضياتّلتقدير يّالفرضيةّّاملشاركةّاملعاينّ(4) يّاملرحلةّاملرءّّيتدبرّ،املختلفة.ّبعدّذلك
أوّحىتّّ،ةإىلّمرحلةّسابقةّ)إلعادةّصياغةّالفرضيّالرجوعيتطلبّّ،اكتشافهّهصاماّيتمّّفإنّكثري اوّّ،احملتملة
ّ،هصاّ،الفرضيةّواختبارّاليتّتعملّعلىّتقييمّ(5)املرحلةّهنايتهّمعّّإىلّيفلّالبحثّ،وأخري اّ.[29]ة(املشكل
ّكانّاحللّاملقرتحّحيلّاملشكلةي إذا إذاّ،"املصطق"حبسبّاصطالحاتّكتابّأوّّ،تمّالكش ّعمّا قامّالبحثّّمّا

ّ".ددحمّموق غريّحمدد"ّإىلّ"ّموق "ّبتحويل

هرّمثلّهذاّظأنّحاالتّاالستداللّالفعليةّالّتُّديويّّوالحظّا،ختطيطيّالذيّرمسهّديويّالبحثمنطّّكان
االصّاليتّيفكرّهباكيفيةّلملخف اّلالصمطّليسّّ،.ّوابلتايل يّالغالبّأوّاخلطيةّتمايزال بلّابألحرىّّ،اسّدائم 

ّ(.ومّالتجريبية يّالعلّ:)علىّسبيلّاملثالّاالستقفائيفّاحلاالتّالصموذجيةّللتفكريّلكيفيةّاستكشا

إىلّاألرض.ّّإنزاهلاّمتقدّّ، يّالواقعّالرتاثّاملعر يعنّّحتيدّ،معامالتستقفاءّالمنوذجّديويّّكماّيراهاّّاملعرفة
ّكتبّديوي:ّّ،"كمفطل ّجمردّّ،"املعرفة

ّمتاما،ّاارغفيكونّفإنّمعصاهّّ،عنّهذهّالعالقةّبعيدا.ّّوالقديرةّستقفاءاتعنّاالّيصتجّااسمّملّهي
ّ.ّ(LTI,LW12: 16ُيفبّفيهّبشكلّاعتباطيّ)ّأنيّحمتوىّألحبيثّميكنّ
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بكوهناّرفةّهذاّماّيفعلهّديوي.ّإنكارّأمهيةّاملعّ،اليتّأنتجتهّجيبّعلىّاملرءّأنّيفهمّالعمليةّ،ماّلفهمّمصتج
للواقعّهنجايصكرّبشكلّفعالّّ،قابلّللعزلمصتجّ عنّكلّشيءّآخر.ّّصففالمّاجلوهريجيعلّالعقلّّ،ميتافيزيقي ّا
ّكصشاطّالّيقللّمنإنهّ أكدّديويّبشدةّأنّ"الذكاء"ّهوّالوسيطّاحلاسمّ يّالفراعّالفرديّقدّّوّ،أمهيةّاملعرفة

ّ.[30]يواجملتمع

ّ،ثلمتا)ّمعرفياّتقرارااسّـّتتضمنّمثاالاحلقيقةّّكانتّّ،احلقيقةّبشكلّجذري.ّلفرتةّطويلةمتّأيضاّإعادةّتقييمّ
لبشرّ)أوّالذيّيعيشهّاالوضعّالفعليّهوّليسّوحيثّأنّهذاّ.ّحبثّآخرّأييقضيّعلىّأنّّهمتاسك(ّميكص
ّ،املعرفةّ،"اخلربةّابهكتّ ّيقدمّّ،التعليميةّيةائجمددّالبصّدوماّديويكانّّّلّجانبا .افيجبّوضعّاملثّ،الفلسفة(
ّالبحثّيةعملبلّحنوّّ،شريّإىلّشيءّماّمتعايلّتعدّتملّحبيثّّ،للحقيقةّوجهةّنظر(c1939ّوالقيمة"ّ)

("Experince, Knowledge, and Value", LW14:56-57ّ.)ّّأبنهماّافرتاضّّص ّوإن
ّكمأبنالقولّيعينّّ،"صحي " ّ:بحثّاتيللّفدرهّيقدمّبعضّاملوثوقية

ّكمحبيثّيفب ّمتاحّ مستقراّأوّمعرفتهّّاملعيارّالذيّيتمّإقرارهّيكونّ،العلميّالبحث يّ لبحثّّفدرا
ّّوّآخر، ّعدم ّيفب  ّأال ّمثل ّالطريقة ّهبذه ّّموضوعاإقراره ّ ي ّآخر.للمراجعة  ,LTI) حبث

LW12:16)ّ

ّهتماعيا.ّ يّكتاباجّاليتّيتمّمشاركتهاتلكّّوبشكلّخاصّ،معاشةلكصهاّعالقةّّ،اخلربةاحلقيقةّالّتق ّخارجّ
ّ:كتبّديويّّ،كي ّنفكر

فارغّّءعزلةّمنّخواكماّهيّ يّّّتوليسّ،األشياءّ"كماّهي"ّحالةاحلقيقةّ يّالتحليلّالصهائيّهيّ
ّ،الفدقّ،قيقة..ّاحل.املتطورةشرتكةّّواملّاخلربة يّكماّهيّولكنّّّ،إلنسايناّاالهتمامعنّبعيداّّمقفر،ّو

ّامتالكّاملشاركةّ يّهيّمفدرّومكافأةّالفداقة.ّاحلقيقةّهيللعالقات،ّّاجلريءّوالذيوعّ،الشفافية
 HWT, MW6: 67; see also "The Experimental Theory of)ّشياءاأل

MW3: 118 Knowledge", 1910b,).ّّ

معّأنّتستمرّّاهلّف ّعمليةّميكنتوهيّّ،الذرائعيةّديويّفلسفة يّّصفاتّالّأمساءاملعرفةّواحلقيقةّإذن،ّ
ّّّاستمرارّوجودان ّالبحث"الّيوجدّاعتقادّمستقرّحبيثّالّيتعرضّملزيدّمنّّ.بريسّخيربانكما "(LTI, 
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LW12: 16)ّلىّاملرءّأنّجيبّعّ،للتكرميكلماتّمثلّ"املعرفة"ّو"احلقيقة"ّّّالسببّ يّاستحقاق.ّلفهم
ّكأدواتّميفهمّقيمته ّقيمة.ّاتّذاتخرّبوساعدتّ يّأتم نّّاألحباثّالسابقة، يّّعاونتاّالتارخيية

ّ

ّفلسفةّالرتبية.5ّ

لتعليميةّ)انظرّبصظرايتهّاّبشكلّجيدالعاملّّ يّأرجاءّمعروف اّيزالّالديويّنّأبّرمباّيكونّمنّاإلنفافّالقول
تهّالفلسفية.ّومعّصظرايمبثلّماّهوّمعروفّب(ّطوريةواحلركةّالتّ،ديويّ،روسوّ،لسفةّالتعليمبفّلّاخلاصاملدخ
كّديويّأدّر.ّغالباّماّترتاص ّمعاّهذهّالصظرايتتب نّأنّديويّّأعمالّجمملّإىلفإنّنظرةّفاحفةّّ،ذلك
ّكتابهّالعظيمّذاكراّ،ذلك كانّ"(DE, MW9ّ)ّالدميوقراطيةّوالرتبية1916ّعامّحولّالرتبيةّالفادرّّأن

هيتلسصواتّعديدةّ]العمل[ّالذيّمتّفيهّشرحّفلسف يزعمّّ(FAE, LW5: 156ّ)ّّ"بشكلّكاملّ،يّكمّا
نّامليولّعّوعوضا".ّبيةالعامةّللرّت"الصظريةّّابعتبارهاالفلسفةّنفسهاّإمكانيةّفهمّّالدميوقراطيةّوالرتبيةكتابّ

حثّعلىّزايدةّاالستثمارّ يّّ،خاصةّأساليبّفصيةوذاتّ تفب ّشديدةّالتخفصنّاملتزايدةّللفلسفةّأل
ّكتبّكانتّهذهّدعوةّلرؤيةّالفلسفةّمنّوجهةّنظرّالتعلّّ،احلياةّاليومية.ّ يّالواقعّ ياملشاكلّاليتّتؤثرّ يم.

ّ:ديوي

ّاملغزىّالفينعنّّاتلفابعتبارهّخمّإلنساينااملغزىّّالصفاذّإىلميكنّمنّخالهلاّّمواتيةيوفرّالتعليمّأرضيةّ
ّحيصماّلسفيةالفّاملشكالتّتفورّمنّاملرءّمتكنّالتعليميةّالصظرّوجهةإنّّ.…للمصاقشاتّالفلسفية

كصاّّّاثّفرقّ يّاملمارسة.ّإذاإحدّإىلّالرفضّأوّالقبولّيؤديّوحيثّ،وهيّ يّمهدهاّ،وتزدهرّتصشأ
جتاهّالطبيعةّّ،يةالفكريةّوالعاطفّ؛األساسيةّامليولعلىّاستعدادّلتفورّالتعليمّعلىّأنهّعمليةّتشكيلّ

ّ(De, MW9:338بية.ّ)فقدّيتمّتعري ّالفلسفةّعلىّأهناّالصظريةّالعامةّللرّتّ،وسائرّالبشر

اّابتكرّمصاهجّ،جانبّالتدريسّ يّاملدارسّالثانويةّوالكلية.ّإىلّطوالّحياتهتعليمّجمالّالط اّ يّيكانّديويّنش
اتّحماضّرألقىّّوّابملشورة،وشاركّ يّالتصظيمّاجلماعيّّ،رتبيةوأقسامّالّا،وأدارّمدارسّوراجع،ّ،وأنشأّ،تعليمية

ّّ،وجكاأسسّمدرسةّخمتربّجامعةّشيّو يّالعديدّمنّجوانبّالتعليم.ّّبتوسع،ّ،وكتبّ،علىّمستوىّالعامل
ملمارسةّيض اّموقع ّاأّأصبحتّهذهّاملدرسةكمّا.ّّلمّالصفسّالوظيفيوعّ ّالذرائعي،ييبّلصظرايتّاملصطقّكموقعّجتّر
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ّاجملتمعّاحمللي.ّجانبلتعبريّالدميقراطيّمنّا

ّ

ّعلمّوالتدريسّالتجريبي نالت5.1ّ

نسانيةّةّاإلرّبنّاخلأوزعمّفيهاّعلىّالتعليم.ّاملصهجّالوظيفيّّ،"القوسّاالنعكاسي"ّالبحثية:ّديويّطبقتّورقة
هبذهّّؤطريألنشطة.ّيستحقّالتعلمّأنّمنّاّمتطورةدائرةّّبلّ،املتقطعةّالصوابتسلسلةّمفككةّمنّيستّل

ّكعمليةّتراكمية ّّالباحثونحيثّيصتقلّّوتطورية،ّالطريقة:
ُ
ّمرحلةّأخرىّتتميزّإىلّ،رضيةمنّمرحلةّالشكّغريّامل

ّ
ُ
تلقي اّالتلميذ(ّليسّمّ:التحفيزّ)علىّسبيلّاملثالّحملأنّأيضا،ّّ"االنعكاس" رضيّللمشكلة.ّيوض ابحللّامل
ّ.جاريةّأخرىّ يّجمالّبيئيّأكربأنشطةّّب نّيستقبلهبلّّ،إلحساسسلبي اّ

علىّمنوذجّمةّالقائّأساليبّالتعليمنّّواملعلميصبذّأنّّيؤديّإىلهذهّاحلقائقّاألساسيةّّمعرفةديويّأنّّيرى
مسألةّالتعليمّنّإ"ّ: يّاملدرسةّواجملتمعّيكتبّديوي:ّ،نّذلكعوضاّعالبيضاء"ّللمصاهجّالدراسية.ّّالففحة"

كي ّ يّكتابهّّقفدّديويكانّ.ّّ(MW1: 25ّ.ّ)هاتوجيهّوأنشطةّ]األطفال[ّّالسيطرةّعلىهيّمسألةّ
وإمكانيةّّلعملياّالذرائعياملصهجّكيفيةّتطبيقّإىلّّاملعلم نّّإرشادّ يّاملقامّاألولّ(1910c, MW6نفكرّ)

ّ.يممنّخاللّتعري ّاألطفالّابلعاداتّالفكريةّالعامةّللبحثّالعلّ،الفكريةتطويرّغاايتّالتعليمّ

ابلفضولّّ،غريّامللوثّللطفولةّفطريالّالسلوكإنّ ّ،التجرييبّبحثلواخليالّاخلفبّوحبّاّاملتوهجالذيّيتميّز
اّمنّ ّ.ّ(HWT, MW6: 179)ّالعقلّالعلميّسلوكقريبّجد 

عة.ّبيصماّالّيزالّإىلّاملراج يّحاجةّالتدريسّّوظائ ّستكونّ،هنجّديويّاملختل ّ يّعلمّالصفسابلصظرّإىلّ
لطالب.ّفيةّلإىلّفهمّاخللفياتّالثقافيةّوالشخّ،أيض اّ،أهنمّحباجةّكماّّ،يتع نّعلىّاملعلم نّمعرفةّموضوعهم

ّكصشاطّ ّجيبّديندحمّم نعلتومدروسّب نّالّادقيقّتكامالّ،قيقيةاحلشاكلّملابّمتحديتطلبّالتعلم ّكما .
ّالتقليديةل يكونّّ،وابتبدال ّمنّاالعتمادّعلىّاملكافآتّأوّالعقف؛ّأيضاّأنّتتغريّالسرتاتيجياتّالتحفيزية

ّالتعلمّأبكملها؛ّجيبّعليّأنّيعيدواّ،مصهجّديويّالذينّيتبعوناملعلم نّّاملطلوبّمن ّبيئة همّدمجّتفور
حتديدّّلقيامّبذلكّهياطرقّعّاهتماماتّتالميذهمّاحلالية.ّإحدىّأهدافّاملصاهجّالدراسيةّاملوجودةّمسبق اّم

علىّ القادرّة والطالبّالربطّب ناملشكالتّاحملددّة ىّالطالبّمثّخلقّمواق ّيتوجبّعلومنّّ،املصاهجّالدراسيّة
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ّالتدريبتطلبّيّيثحبّ،الكثريّمنّاملعلم نّ،املشكلةّالقائمّعلىّالرتكيزّعلىتطلبّالصهجّي.ّ[31[العملّعليها
ّ.[32]ذلكّمعاكلّدمجّّّ،ّوةخمتلفقدراتّتعليميةّّوّ،الطفولةوعلمّنفسّّ،املوضوعاتّعلى

ّ

ّالتقليديون،ّوالرومانتيكيون،ّوديوي5.2ّ

وي ن.ّالرتبمنّب نّ"الرومانسي ن"ّوّ"التقليدي ن"1890ّّهرتّفلسفةّديويّالتعليميةّوسطّجدالّحادّعامّظ
ّ،الطفل"ّحمورهجّ"صهبلّديوي(ّبَّ"ّمنّقّ طوريأيض اّابسمّالتعليمّ"اجلديد"ّأوّ"التّون)املعروفّالرومانسيونّقال
ّككائصاتّّدوافعزعمواّأنّّو نّجيبّأفالّدعة،ّنشطةّومبالطفلّالطبيعيةّوفرتّنقطةّالبدايةّاملصاسبةّللتعليم.

)الذينّّقليديونالتضغطّّإذاّلزمّاألمر.ّللمحتوىّخاضعةيكونّجيبّأنّّاتالتعليمحىتّّـالتعليمّالصموّّيعوق
غةّميألهاّاألطفالّخزائنّفاّرفاملصاهجّالدراسية".ّّحمورهدمي"(ّمنّأجلّهنجّ"التعليمّ"القّديوي:ّطلقّعليهمأ

ّكانّاحملتوىّالدراسيّاملصهجّ تأكدّمنّاألطفالّللّيدربّعلىّنظامّالتعليمّأن،ّّوهوّاألهمبدروسّاحلضارة.
ّجاهزيتهمّللتلقي.

 ;My Pedagogic Creed", 1897b, EW5")ّملقاالتّوالكتب يّالعديدّمنّاطوارّديويّ
The School and Society, 1899, MW1; Democracy and Education, 

1916b, MW9; Experience and Education, 1938b, LW13, etc.)ّّمنوذج ا
اجلد جبعلّكلّصحي ،ّ،ّبشيونسالرومانّقاممجتمع.ّبيصمّاللطفلّأوّللل.ّرفضّمص ّامتيازّاتفاعلي اّجتاوزّهذّا

ديويّّانقشّ،والتاريخ(ّنقطةّانطالقّالّغىنّعصهاّ يّالرتبيةّ،العاداتّقوة،الّابلقدراتّالطبيعية،ّمفعمالطفلّ)
ّّوأبنّالطفلّالّ ّالوحيدة. ّالبداية ّ،جملتمعاّ،جملموعاتّاالجتماعيةّاألكربّ)األسرةأنّاميكنّأنّيكونّنقطة

ّة.التعليميّبةرتكيكجزءّمنّالّّ،والقيمّ،حتياجاتالواّهاّالقائمة،مفاحلمشروعّ يّمتريرّحقّّأيضاّهلاواألمة(ّ

ّيديوناليتّوضعهاّالتقلّساسيةكربّضدّالقيمةّاألاألديويّّكانّموق ّّ،منّب نّهذينّالصهج نّ،ومعّذلك
ّابلصسبةّهمملاعتقدّديويّأنهّمنّاّ؛والقيم(ّ،النضباطّواحلفظ.ّمعّاالعرتافّبشرعيةّنقلّاحملتوىّ)احلقائقل

ّكافيةمعّوجودّّاألفرادّاملتفردين،ّدمجّللمدارسّأنّتتجصبّالتلق ن.ّيعينّالتعليم  يّّلحريةّالشخفيةلّمساحة
اّّوّـّالحقاحتتّسيطرهتمّّفب سيّ،جمتمعّمتغري ّالطفلّكونّّ.ّهذاّهوّالسببّ يـجيبّأنّيبقىّهذاّواضح 
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صيةّعبارةّعنّبهيّأيّطفلّ"ذات"ّأنّإىلّ.ّميد،ّجّهعمّروصديقّّديويّزميلّذهب.ّيةمهكثرّأالطرفّاأل
ّكلماتهّ،االجتماعيةّوالشخفية،ّلذلكّالّميكنّعزلّأفعالّالطفلّمنّاخلرباتانشئةّ عنّّ،ماتهأوّاهتماّ،أو

ّكانّ ّكانتّهذهّحقائقّعلمّالصفسّاالجتماعي، معاتّعلىّاملدارسّأنّتفب ّجمتسياقهّاالجتماعي.ّبقدرّما
تكونّحتضري اّّأنللمدرسةّ.ّ"الّميكنّصاميةاهتماماتّواحتياجاتّاألطفالّاملتّ،بشكلّأفضلّ،لتعكسّ؛صغرية

ّاالجتماعية ّّ،للحياة ّكانت ّإذا ّإال ّ)اّداخلهاتعيد ّاالجتماعية" ّللحياة ّالصموذجية  Ethical"لظروف
62-Education", 1897a, MW5: 61 UnderlyingPrinciples )(33).ّ

ّ

ّالدميوقراطيةّخاللّالتعليم5.3ّ

ّعليميةتمدفوعةّأبكثرّمنّجمردّالرغبةّ يّأساليبّّ،واجملتمعّ،املدرسةّ،الطفلّب نّربطلجهودّديويّلكانتّ
ّألنّالشخفية ّنظر ا ّعنّاجملالّاالجتماعيّالذيّتشاركّفيهّ،والواجباتّ،احلقوقّ،أفضل. كانتّّّ،تفدر

ّ ّللتعلماملدارس ّمهمة ّّوّ،مواقع ّالدميمعايشة ّاحلياة ّتتكون ّال ّالدميقراطية. ّالسلّوجتربة ّمن ّاملدينّقراطية ك
احلكمّالتعبريّاإلبداعي،ّّو،ّاملتعاط اخليالّعاداتّحلّاملشكالت،ّ،ّولكنّاألهمّمنّذلكّفقطّواالقتفادي

علىّّيتوجبّلكذّإدراكمبجردّّوّ،قدّيلعبهاّالطفلّ يّاحلياةّواسعّالذايتّاملدين.ّالصطاقّالكاملّلألدوارّاليت
ّكتبّديوياحلربّالعامليةّالثانيياسيةّواالقتفاديةّالعليا.ّخاللّاجملتمعّأنّجيعلّالتعليمّأولويتهّالس ّ:ة،

ّّ؛ستكونّهصاكّثورةّ يّالتعليمّاملدرسي اّملاكتسابّّامعلىّأهنّالّمتّالتعاملّمعّالدراسةّوالتعلمإذا
اآلخرون لرأسّمالّّ،يعرفّه احلريفةيتمّاستثمارّه يّسولكنّكتطوّر الظروفّّوتقديرّظةمالحّعلىّاليقظّة

ّاملرء.ّولكن ّصفتهعدّتحىتّحيدثّذلك،ّسصكونّغريّمستعدينّللتعاملّمعّعاملّّ،اليتّيعيشّفيها
ّ(Between Two Worlds", 1944, LW17:463")هيّالتغري.ّّالبارزة

منّ مشوليّة ديويّأكثّر نظّر منّوجهّة شكلّمنّأشكالّاحلكمكانتّالدميقراطيّة "جمرّد لدميقراطيةّا.ّكتبّديويّ:
عنّاملبادئّاألخرىّللحياةّاملليستّبدي  :PP, LW2)ّ"فكرةّاحلياةّاجملتمعيةّنفسهاهيّبطةّ]ولكن[ّارّتالّ 

الفراعاتّاليتّّوتظهرّاالحتياجاتّّ،حياهتمّاتّاليتّتصتابتغرّيالمعّّوّ،األفرادّ يّجمتمعات(ّيتواجد328ّ
ّ:التعليمإنّالتجاربّاجلديدة.ّّنستخلصّاملعاينّمنجيبّعليصاّأنّّ،تتطلبّإدارةّذكية
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وجيهّمسارّالقدرةّعلىّتّيرفعّوّ،ةرّبيضي ّإىلّمعىنّاخلمباّّ،أوّإعادةّتصظيمّاخلربةّ،هوّإعادةّبصاءّ
ّ(DE, MW9:82.ّ)الالحقةّاتاخلرّب

أخرى هوّّّ،بعبارّة األمريكيّة السياسيّة أدوارهمّالصهائيةّّّامإمتمنّأجلّّ.اإلبداعيّالتجريبّالعلميكانّحمركّاهلويّة
يبية(ّاليتّجعلتّوالتجّرّ،لعاداتّ)اخلياليةابّمتعلقحتاجّالطالبّإىلّتعليمّاّ؛بشكلّكاملّكمواطص نّمشارك ن

ّ.[34]"ذكاء"ّ:هذهّاملواق ّوالعاداتعلىّمثلّديويّّأطلقالعلومّالتجريبيةّانجحةّللغاية.ّ

ّ،الطبيعيةّلديويّالصزعةوّهّـواحلياةّالدميقراطيةّّ،والتعليمّ،العلمّـمجيعّاجملاالتّاليتّمتتّمصاقشتهاّللتوّّبيانإنّ
قدرةّالبشريةّعلىّ يّالّبلاايت(ّغالّ،العقلّ،الطبيعةّ،لهاإل)ّمطلقليسّ يّماّهوّاثبتّأوّّ،اليتّتضعّاألملّو

ّكتبّديوي1939bاملهمةّاليتّأمامصا"ّ)ّـ"الدميقراطيةّاإلبداعيةّكتابهّالتعلمّمنّاحلياة.ّ يّّ ):ّ

اخلاصةّالصتائجّإنّفّلذلكلذلك،ّّ,منّأيّنتيجةّيتمّحتقيقهاّقراطيةّإميانّأبنّاخلربةّأكثرّأمهيةإنّالدمي
العمليةّوترتيبّّإثراءمنّأجلّّيتمّاستخدامهابقدرّماّّ،فقطّمطلقة،ذاتّقيمةّتكونّّاليتّيتمّحتقيقها،

اإلميانّّعنّّيفرتقالفإنّاإلميانّابلدميقراطيةّّ،نّتكونّتعليميةألّقابلةةّرّبأنّعمليةّاخلوحيثّاجلارية.ّ
ّا.ّإهنوترسيخّعاقةأسبابّإّ،ّتفب والقيمّاملعزولةّعنّالعمليةّاجلاريةّالغاايتابخلربةّوالتعليم.ّمجيعّ

الطريقّإىلّّوتوجيهّ،بدال ّمنّاستخدامهّلفت ّالطريقّ،ماّمتّاكتسابهمنّأجلّترسيخّّتسعىّجاهدة
ّ(Creative Democracy", LW14:229")جديدةّوأفضل.ّّخربات

ّكاّحسمااألكثرّّالعاملّالدميقراطيةّأوّفشلهاّعلىّالتعليم.ّالتعليمّهوّجناحيتوق ّ ّانّاملواطصونّيطورّوفيماّإذا
.ّ يّلّزمانّومكان يّكّمصفت لّبشكلّوالتواصّ،العاداتّالالزمةّللتحقيقّ يّاملعتقداتّواملواق ّاإلشكالية

يّالتمييزّب نّالتعليمّديّوّحبسبّنّاألمهيةفم؛ّح نّهتدفّكلّثقافةّإىلّنقلّالقيمّواملعتقداتّإىلّاجليلّالقادم
دوديةّحملّاخلضوعلىّعّحيرضالتعليمّالذيّب نّّوّ،االفرتاضاتّالتعاونيةّواإلبداعيةإنشاءّّ يّالذهنّالذيّيغرس
ّعلىّنفسها.ّذاتههذاّاملعيارّأنّتطبقّّالفلسفةّعلى.ّوجيبّاجلمودّالفكريّوّالتفكري

ّ

ّاألخالقّ.6
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ّشكلببعضّالكتاابتّحولّاألخالقّّكانتّّطوالّحياتهّاملهصية.ّ،وبتوسعكثرياّديويّعنّاألخالقّّكتبّ
كماّهوّاحلالّ يّأيّمكانّّّ.[35]أخرىّذاتّحماورّأعمالّ يّّفصجدهاالتحليالتّاألخالقيةّّأما،ّمباشر
لألنظمةّادّابلصسبةّعتاملّهذاّهوّأنّّزعمّوّ،بصاءّاآلراءّالتقليديةّيشرعّ يّإعادةّيبدأّابلصقد،ّمثّفإنّديويّ،آخر

ّوأحاديةاملةّشّآراءّمنّأجلّالوصولّإىلّ،أوّالقائمةّعلىّالفضيلة(ّ،األخالقيةّ،الغائيةكاألنظمةّالتقليديةّ)
املّ،الواجباتّ،األهدافكالسببّّ القيّم املثاليّةمثلّّ.طلقةأّو الصظريّة بشرحّتكونّهذّه ّيةتطلباتّاألخالقملاملزمّة
ّ،ّأوّالشخفية.األفرادّمجيعهمّفعالأل

تف ّّ،ألخالقيةكبريّوهنائيّللحياةّاّّفسرييتّعملدافعّديويّعنّهنجّأكثرّجتريبية.ّبدال ّمنّّ،املقابل يّ
ّ،عليهاّقيمّهنائيةّمصفوصّليسّهصاكذكيةّللتعاملّمعّاملواق ّاجلديدةّواملربكةّأخالقيا .ّّمصاهجااألخالقّ
ّ ّيصبغي ّأيّمصهاالبحثّوال ّاألحوالّ.[36]عن ّّ، يّأحسن ّالّوفإن ّالقيمة ّكان ّاليت ّإليهاحيدة هيّّيشري
صظرايتّبعضّالّالبحثقدّيستخدمّهذاّّ،وإشكاليةّواقعيةظروفّّ يّالبحثتعينّاألخالقّّ.ّ[37]"الصمو"
ولكنّجيبّّ،.ّقدُّتطلقّعلىّالفرضياتّاملوثوقةّاسمّ"املعرفة"اخلربةّمنّخاللفرضياتّمتّاختبارهاّبّلإلخبار
ّ،األهداف)ّإىلّالعصاصرّاجلمعيةديويّّعادةّماّتشريّمالحظاتقابلةّللخطأّوللمراجعة.ّّاعتبارهاّ يّالصهاية
ّإىلّعصفربدال ّمنّّ،الفضائل(ّوّ،الواجبات ّإىل(.TIF, LW5)ّواحدّفقطّاإلشارة فإنّّ،ذلكّإضافة

ّّبواسطةّيبصحوّأساسّولكنّمصعزلة،ّ(ّالّيتمّمنّقبلّجهاتّعقالنيةبحثالسلوكّالفعليّ)مباّ يّذلكّال
ّ:"السلوك"عنّّكتبّديوي.ّّ[38]كائصاتّاجتماعية

أنّّوجوبّاقي"ّأخالالالزمالفسيولوجية.ّليسّمنّ"ّاتهذاّهوّالفرقّبيصهّوب نّالعمليّوّ،دائم اّمشرتك
ّكانّسيئ اّأوّجيدّفهويكونّالسلوكّاجتماعي ا.ّ ّ(HNC, MW14:16ا.ّ)اجتماعيّسواء

ّ،خلربةاباخلاصةّّةاإلجرائيّوجهاتّنظرهّ، يّالتعليمّوالسياسةّنظرايتهمثلّّ،تستخدمّنظريةّديويّاألخالقية
ّكماّأهنّذاتلواّ،بحثالّ،العادات ّعارضعاملّخلاصةّبامليتافيزيقياّديويّّتشكلّمثالّاالتواصليةّواالجتماعية.
الفراعّمسةّعامةّّ.[39]اخياليّاأمّريعتربّّ،هنائي اّحموهّإنكارهّأوّوحماولةّ،حيثّيكونّالفراعّطبيعي اّ،معاومستقرّ

ّبحثةّأهناّتففلّاللدرجّ،متيلّالصظرايتّاليتّتصكرّذلكّإىلّأنّتكونّخمتزلةّواستبداديةّ،للحياةّوليسّعيب ا
ّللحاالت ّاألساسية ّالتفاصيل ّالواقعي نواألشخاصّّ،والثقافاتّ،عن ّاالسرتاتيجياتّ. ّهذه إىلّّص جتمثل

ّ.[40]الفشل
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ّإذن ّاألخالقية ّالصظرية ّ ي ّّ،التقدم ّاليت ّالتحسيصات ّّبحثالّمتص يعين ّمتييز ا لبدائلّابّأكربّاءوإحيأكرب،
علىّّديويّأنّهذاّيتطلبّاالنفتاحّيرىّ،الفعالّبحثأمرّحاسمّملزيدّمنّالّاملتطورّالتشاورأنّّ.[41]والصتائج
ّسامهاتّامل ّالعلوماليتّترد ّمجيع وحىتّّ،ةالسريّالذاتيّ،التشريعّ،العاداتّاالجتماعيةّ،منّمفادرّعديدة:

ضي ّحيثّيّ،.ّتستفيدّاملداوالتّبشكلّخاصّمماّأمساهّديويّ"بروفةّدرامية"[42]القدميةاألنظمةّاألخالقيةّ
الضوءّعلىّالوزنّالعاطفيّ،إىلّاألدواتّاملصطقيةّوالدراميالتشريعّاإلبداعيّ ولونّاخلياراتّّ،ويساعدّعلىّإلقاّء
ّ.األخالقيةّاحملتملة

 .Eواسطةّبّ،األخالقيةديويّفلسفةُّّمدَخلراجعّّ،عصدّديويّخالقاألّفلسفةملزيدّمنّالتفاصيلّحولّ
Anderson (2018).ّ

ّ

ّالفلسفةّالسياسيةّ.7

ديويّالسياسية يعيشونّعلىّّ،مثلّاجملاالتّاألخرىّ،تفرتضّفلسفّة االجتماعيةعامالتّمعّبتأنّاألفراّد ّ،يئتهّم
فإنّّ،آخرّموضعكماّهوّاحلالّ يّأيّّّ.[44]حللّاملشكالتّبطرقّافرتاضيةّوجتريبيةّالبحثوميكصهمّاستخدامّ

ميكنّّبيصماّوللعملّ يّظروفّعمليةّمعيصة.ّّبشكلّأويلّابتكارهااملفاهيمّوالصظمّأدواتّمتّف؛ّأداتيةالصظريةّ
ّعادةّالبصاء.قابلةّإلّوُّعرضةّللخطأّاعتربّمجيعهتّافإهنّ،استخدامهاإلعادةّّاقيمتهّتثبتّاليتّتلكاالحتفاظّب
حولّّ:بيلّاملثالمسبقةّ)علىّسّوّ،غريّجتريبيةأوليةّّواليتّتعتمدّعلىّافرتاضاتّّالبحثّصاهجمرفضّديويّ
أحاديةّماّتكونّغالب اّّوّ،اليتّتقرتحّتفسرياتّهنائيةتلكّأوّّ.،وماّإىلّذلك(ّ،التارخييالتقدمّّ،الطبيعةّالبشرية

ّ،الدولةّ،جلمهوراّ،اجملتمعّ،احلقّ،احلريةّ،)الفرديةّجوهريةوأعادّبصاءّمفاهيمّسياسيةّّ،السبب.ّانتقدّديوي
ّ،(رّالعادياألكادمييةّوللجمهّوإىلّجانبّالعديدّمنّاملقاالتّ)ّوّ،والدميقراطية(ّعلىّأسسّطبيعيةّوجتريبية

ّ،الفرديةّوّ،(1927b, LW2)اجلمهورّومشكالتهّّميكنّالعثورّعلىّفكرّديويّالسياسيّ يّكتبّمثل
احلريةّوالثقافةّوّ،(LW11 ,1935)ّالليرباليةّوالعملّاالجتماعيوّ،(1930f, LW5)ّقدمياّوحديثا

(1939d, LW13.)ّّكان والتعليمّكتابّّوملا يؤكدّعلىّالروابطّّ(1916b, DE, MW9)ّالدميقراطيّة
ّ".كعملّ"سياسيّّدراسةّمتميزةّأيضاّفهوّ،والعاداتّالدميقراطيةّ،واجملتمعّ،العميقةّب نّالتعليم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  46

ّديويّقدرّهائلّمنّالتغرياتّاليتّحدثتّهصاكّكان ّ يّمباّ يّذلكّالصموّالسكاينّاهلائلّ،خاللّحياة
ّ،ليةّاألمريكيةاحلربّاألهّ،التعليميةّ،التكصولوجيةّ،العلميةّ،وصعودّاملؤسساتّالفصاعيةّ،الوالايتّاملتحدة
ّّوالكسادّ،حرب نّعامليت ن ّاألحداثّّأاثرتاالقتفاديّالعاملي. ّ،السائدةّيرباليةاللالصظرايتّالتوترّ يّهذه

ّ،ادية"أخالقيةّوليستّمّإنّاجلبهة"ّ:ديويّقالالدميقراطيةّوالليربالية.ّّوكالّمنّوعملّديويّعلىّمراجعةّّ
اآلليةّّبعيداّعنّ.[45]أنّتبقىجلّألّامستمّرّاوتتطلبّجتديدّ،احلياة" يّ"طريقةّّتعادلأنّالدميقراطيةّّمقرتحا
ّاألقرانّ،األحزابّالسياسيةّ،االنتخاابتّاملتكررةّ،االقرتاعّالعامحقّ)ّاحلكومية ّبواسطة ّإّ،احملاكمة ىلّوما
 ;DE, MW9)ّاملشرتكةالتواصلّربةّوخلّ،للحياةّاملشرتكةكانتّالدميقراطيةّ" يّاملقامّاألولّطريقةّّّ،ذلك(

see also, PP, LW2: 325.)ّاخلربةمثلّّإن ّكّهذّه الكفاءاتّتطلبّتّ،تعاوينبحثّاليتّمتّالتعبريّعصها
ّ،األمرقيمة.ّ يّهنايةّالب نّختالفاتّاالحولّّوالتفاوضّ،املشرتكةّتالفكريةّوالعاطفيةّالالزمةّملعاجلةّاملشكال

ّكاٍفّللحلولّاملستقبلية ّكمورد ّضعّاإلميانّ يوأنهّملّيعدّمنّالضروريّّوّ،تتطلبّالدميقراطيةّاإلميانّابخلربة
ّ.[46]يةمتعالّغاايتقواعدّأوّ

ّّنبت ّمن ّللفردية ّديوي ّالسابقةّاإلسهاماتحتليل ّّوّ،األكادميية ّمن ّاحساسيته ّاالجتاه قتفاديةّلضغوط
ّرّ طضمّـاألاننيونّلزايدةّمكانتهمّّحيياحيثّّ-ّالقدميالفرديةّ"الذري"ّإنّمذهبّ.ّ[47]والتكصولوجيةّاملعاصرة

ّكالصزعةّهذهّمثلّمنّبعدمّمحايةّاألفرادّّ،اآلن متك نّاألغصياءّّكانتّّحيثّ،بالغيّستارالفرديةّاليتّمتّنشرها
ّ[48]ّ(إىلّأقفىّدرجة)ّالليرباليةّ يّالبدايةظهورّّسوغتواألقوايءّمنّتقويضّاحلمايةّاليتّ

مذهبّ)يفب ّّوهري.ّمنّخاللّإعادةّبصاءّمفهومهاّاجل[49]"الليرباليةّالوليدة"ّهوّكانّاقرتاحّديويّاملضاد
علىّّـىّالسياسيةّالرئيسيةّاألخّرّفكارألبعضّاقامّديويّأيض اّمبراجعةّّ،جتماعي ن"(االاألفرادّ"الذريون"ّ"

 ,LSA, LW11: 35; Eأدايتّ)ووضعهاّ يّإطارّّـ"احلقوق"ّّ،"تحرر"الّ،"الفرديةّ"احلريةّ:سبيلّاملثال
MW5: 394ّ)[50].ّّهورمج"اجملتمع"ّو"اجلمهور".ّيتشكلّ"ّمفهومراجعةّاملفاهيمّاملفاحبةّلـمبّقامكما"

 :PP, LW2اإلصالحّ)جترييبّوالعملّعلىّّحبثواهلدفّمنّذلكّهوّإجراءّّت،كالحولّاملشديويّ
".ّتتكونّلةغريّاملكتماجلماهريّ"ّخبفوصاليومّّيالزمصاّحىتالذيّّ،العميقكماّعربّديويّعنّقلقهّ(.314
ّالصقديّوالوقتّتلك ّيفتقرونّإىلّالتعليم ّالالزم نّللّ،اجلماهريّمنّأعضاء ّإبحثواالهتمام .ّ ّيقدمونهنم

ّ(.PP, LW2: 321, 317أكثرّحاالهتاّخطورةّواهنياراّ)ّ يالدميوقراطيةّ

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
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ّالسياسيةّلديوي ّالسياسيةالانظرّاملدخلّعنّّ،ملزيدّمنّالتفاصيلّحولّالصظرية  .Mنّديوي،جلّوّفلسفة
Festenstein (2014).ّ

ّ

ّ.ّالفنّواخلربةّاجلمالية8

ديويّأنّالفنّكفكرةّواعيةّهوّّأعلن(AE, LW10: 31ّ)ّخربةالفنّّ،عنّعلمّاجلمالّاألصيل يّكتابهّ
خربةّ يّ)ماّّذيخاصةّمنّفيلسوفّّ،التمجيد.ّمثلّهذاّ[51](31"أعظمّإجنازّفكريّ يّاتريخّالبشرية"ّ)

حقّاالنتباه.ّبدأّوالعلم(ّيستّ،األخالقّ،املعرفةّ:تبقى(ّمنّموضوعاتّالفلسفةّ"الرئيسية"ّ)علىّسبيلّاملثال
املهصيةّّعلمّاجلمالّ يديويّالكتابّة الفنّبعلمّالصفسّّحولّـ يّوقتّمبكرّمنّحياتّه (EW2ّ ,1887)صلّة

لعملي"ّ"ّوالفنّ"ااجلمايلتمييزّب نّالفنّ"رفضّالّوحولّالسببّ يّوجوبّ،(1897c, EW5)لتعليمّابّو
(1891, EW3: 310-311)،ّوع(ّ1893نّبرانردّبوزانكيت, EW4ّ.)ّظهرتّنظريتهّاخلاصةّوقد
مماّيوحيّّ،(1934b)الفنّخربةّكتابهّّّوازدهرتّ ي(1952a, EN, LW1ّ)ّالتجربةّوالطبيعةكتابهّ يّّ
ّ.ذاتّمغزىالتجربةّاليوميةّأكثرّإشباع اّّوّلتفريأمرّأساسيّللمهمةّالفحيحةّللفلسفة:ّّفلسفةّاجلمالأبنّ

ّ ّأن ّالقول ّديويّّفلسفةميكن ّأهدافّرئيسيةاجلمالية ّأربعة ّّتفسرّهيّ:أوالّ ّ.لديها ّالفيناطبيعة ّ،لوجود
دورّاالجتماعيّختتربّالّأهناّّ:اثني اّ.[52]هنقدّوّأتويلهدّوظائ ّيدحتّوّ،هييموتقّ،هصعصُّمنّوالعملياتّاملرتابطةّ

تفّوّ، يّعرضللفصونّ للفحتّ:.ّاثلث ااهلويةّاإلنسانيةّوإبرازّ،ريوإعادّة خاصةّ يّالتعليمّّ،نللّالوظائ ّالتواصليّة
ّ،ابحليويةّةمفعمتكاملةّموهيّخربةّّ،خربةابعتبارهّالفنّتعبريّمضام نّّحتليلّوّوص ّ:واحلياةّالسياسية.ّوأخري ا

ب نّالفيصةّّيةكمالستاالحتدثّاخلربةّّ.[53]"استكمايل"ّكعاملّّاخلربةّـحبيثّتكونّمتميزةّمنّالصاحيةّالصوعيةّ
ّيوميةّحياتيةّ يّظروفّبلّّ؛إخل(ّ،متح ّ،موسيقية"ّ)حفلةّإبداعي"غريّ يّسياقّّوتظهرّأحياانّوالفيصة،

ّّ،غريّمتوقعة.ّومعّذلك ّاحلياة ّّ يفهيّأيض ا كونّيّميكنّأنّكمّمنّخرباتّاحلياةّّتقريرإنّأكملّوجه.
ّ.ديويّلفلسفةّاجلمالّعصداهلدفّالرئيسيّّ،ّهواستكماليا

ّ،لفصونّوالفصان نفجوةّب نّاالكي ّنشأتّّّهو:ّالفنّخربة،كتابّّّطرحهيفإنّالسؤالّالرئيسيّالذيّّ،وابلتايل
ّكي ّ "الفنّلىّعزلّعالظروفّالثقافيةّوالصظرايتّاجلماليةّ)اليتّعززهتاّاملؤسسات(ّّعملتوالصاسّالعادي ن؟
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(ّقدمAE, LW10: 16ّّ)"؟األخرىّربةمصففل نّعنّأمناطّاخلّ،ا يّعاملّخاصّهبمّابوضعهمّ،وتقديره
جمردّّإىلعّاختزالهّبيصماّسعىّإىلّمصّ،للفنّ يّاحلياةّاليوميةالواضحةّالستمراريةّالطبيعيةّلخربةّالفنّكتابّ

ّاملصظورّاجلمايلّالتقليديّنقطةّبدءّيصتقدّديوي(.LW10: 16AEّ ,)ّ[54]تسليةّأوّ"إاثرةّممتعةّعابرة"ّ
والصقد.ّّ،والشكلّ،عبريوالتّه،وتقديّرّ،الفنصصاعةّّ يجتريبيةّجذريةّّوجهاتّنظرتقدميّبّويواصلّ،)أوّالصظري(

مرةّّ.[55]حىتّ يّاألشياءّواألحداثّاليوميةّ،ميكنّالتعرفّعليهاّ،جذورّعضويةّذاتألنّالتجربةّاجلماليةّّو
ربّواملساعدةّ يّإنشاءّ"استمراريةّأكّ،ة"صافع"ّوّ"الاجلميلةاهلدفّهوّحلّالثصائياتّب نّاألشياءّ"ّ،أخرى

ّ(.AE, LW10: 16)ّللحياةّعملياتّالطبيعيةالللتجربةّاجلماليةّمعّ

ّ ّحول ّالتفاصيل ّمن ّملزيد ّاجلمال ّّ،ديويّعصدفلسفة  by T. LeddyّDewey'sّمدخلانظر
aestheticsّ(2016.)ّ

ّاملشرتكاإلميانّالدين،ّواخلربةّالديصية،ّوّ.9

نّعميقة.ّواحدةّممشاعرّأشياءّقدّالّتثريّّعدمّوجودالكاملةّاإلنسانّقفةّّتب ن
ّ،حلبّالشديداالعاطفةّابلغاايتّاليتّملّجترهباّالبشريةّهيّّارتباطالقليلةّ يّّرباتاخل
ّكانّاعتقاداّديصياّّ،املكث ّو ّكقوةّ يّالعملّاالجتماعيّ،كماّلو ّ.للذكاء

(A Common Faith, 1934a, LW9: 52-53)ّ

ّاخللفيةّالديصيةّلديوي9.1ّ

ّكانتّّّرعّووضغطتّعلىّأبصائهاّللعيشّ يّّذاتّورعّديين،كانتّوالدتهّّّ؛نشأّديويّ يّعائلةّمتديصة مماثل.
أهناّشكلّأكثرّقبوالّّلليرباليةاّأثبتتّاإلجنيليةّ،لكليةابّفرتةّالتحاقهّ يّ،فرتةّوجيزةبعدّّوّأبرشانية،ّةّأسرتهكصيس
ّكانّيعيشّ يّ،ديويّ"جتربةّصوفية"ّعايشّ، يّاحلاديةّوالعشرينّمنّعمرهّولمسيحية.ّل أويلّسييتّبواليةّّبيصما

ّ:صديقهّماكسّإيستمانّأخربّهباوقدّبصسلفانيا،ّ

ّكانّيفليّّ،حمددةّمشاعرحىتّّوأّرؤىملّتكنّهصاكّ جمردّشعورّهادئّللغايةّأبنّخماوفهّ]حولّماّإذا
ّ(Dykhuizen 1973: 22تالشت.ّ)[ّقدّإبخالصّكاف
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ّح نّ،1894حوايلّعامّّابتعدّعصهامثّّ،مخسةّوثالث نّعام اّاّيقربّمنملّطوائ ّديصيةديويّإىلّّدامّانتماء
ّّ،والءاتّديويّالعميقةّخارجّالدينّكمصتّّ،و.ّمصذّذلكّاحل نج يّشيكاّمنّأجلّااللتحاقّبوظيفةغادرّ

ّ:كانّكماّقالّجونّماكديرموت

ّعصاهاّاخلاص،مّابلصسبةّلهّأساسّيةاإلنسانّاملسريةشكلّالشخصّالذيّتُّّ،غريّمهتدطبيعيّّفيلسوف
 McDermott)ّاملوتبعدّماّأوّخالصّّ،املسؤوليةأوّمبادئّّ،عاليةأيّتفسرياتّمتالّتصقذهاّ

2006, 50-51)ّ.ّ

عنّنوعّجديدّمدافعاّّ(LW5 ,1930)"ماّأؤمنّبه"ّّ،الفلسفيةّ يّالثالثيصياتالدينّقضاايّعادّديويّإىلّ
شريّإىلّأنّولكصهّسيّ،"امليلّحنوّالفعل".ّمثلّهذاّاإلميانّلنّيتمّتوجيههّبشكلّمتعالٍّهوّّ،منّ"اإلميان"

.ّهذهّليستّ(What I Believe", LW5: 267")الوحيدة"ّّونفسهاّهيّالسلطةّاملطلقةّّاخلربة"
املعىنّانتزاعّّىلمسعاانّإانّ يّا"املشاركةّالكاملةّجلميعّقّوّصشأّعنولكصهاّتّ،ابلطبعّ،خربةّمصغلقةّعلىّذاهتا

-1933.ّ يّ((What I Believe", LW5: 272")"ّربةمنّكلّحالةّمتغريةّمنّاخلالكاملّوالفريدّ
 ,1934c)اإلميانّاملشرتكّالحق اّابسمّّتُنشّرواليتّّ،ييلجامعةّديويّحماضراتّترييّ يّّألقىّ،1934

ACF, LW9)،ّديويّالرئيسيّحولّالدينّواخلربةّالديصيةّوهوّعمل.ّ

ّاصطفافّاملذهبّالطبيعيّوالدين9.2ّ

ّكانّالتغلّالّميكناإلميانّاملشرتكّكتابّّانربىّلهالتحديّالذيّّإنف،ّإذاّماّعدانّابلذاكرةّإىلّالوراء بّعليه.
ّكي ّميكنُّيّّوّ،مذهبيه:ّالتجرييبّوالطبيعيّتالئمّبيصهّوب نيرغبّ يّإعادةّبصاءّالدينّبطريقةّ ّربةخللقوةّاظهر

ّ،لكصهاّتفرتضّ،لطبعابّ،األداينّتعددالعلماينّللدميقراطية.ّتّالتفوربطرقّتدعمّأنّتتحوالّّواالعتقادالديصيةّ
بطرقّّ،الّميكنّمالحظتهاّ،وأبديةّكياانتّمتعاليةوجودّّّ،إىلّحدّكبري للتحقق.ّّريغوتكش ّعنّنفسهّا قابلّة
علىّأهناّّنتقادهاّبشدةاسواءّمتّّـأقلّشأانّابعتبارهاّاحملدد(ّّأتويلهاالتجريبيةّ)بغضّالصظرّعنّّاخلربةّيُصظرّإىل
مليتافيزيقياّاّ يّمواجهةديويّنفسهّّوضعّ،.ّابختفارالتخليّعصهاجيبّّوّ،تشوشأوّّشك،أوّ،ّأوّوهمّ،تدفق
ّ.علىّماّيبدو،ّالدايانتّالكربىّياتأخالقأيضاّّوّ،املعرفةعلمّّو

ّكتابّمنّهوّّملالحظةمنّاجلديرّاب تصع نّاملستهدف.ّملّيكنّديويّخياطبّاملؤمص نّاملقّاإلميانّاملشرتكمجهور
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تفرتضّعواملّمصففلةّّوسائلّاإلعالمّاليتّعربّ،الذينّيبحثون،ّديص نتوالّالليربالي نّاملّ،للطبيعةّابلدينّاخلارق
ّأيضاكلّمنّال ّوالروحية. عقائدهمّيويّدالذينّرفضّّطرف نملّيكنّخياطبّامللحدينّاملتّ،حلقائقّالعلمية

ّخاطبّ.[56]املتشددة ّاملشرتككتابّّّوإمنا ّعّمتديصونّيرونّأهنمّأولئكّالذينّاإلميان ّمنّختليهم نّابلرغم
-Experience, Knowledge, and Value", LW14: 79")ّالطبيعةّاخلارقةاالعتقادّ يّ

ّكانّاهلدفّمن(80 معّالتخلصّّ،الديينّقيمةّجتريبيةّسلوكللعلّجيكلّماّّّاستخالصهوّاإلميانّاملشرتكّّ.
ّ.اخلارقةّللطبيعةالغيبيةّواملعتقداتّّ،منّكلّمنّاألطرّالديصيةّالتقليدية

ّ

ّمواجهةّ"الديين""الدين"ّ ي9.3ّّ

ةّالديصيةّ يّسياقّرّبخلأتطريّاّإمكانيةّلبيانالدينّّ ي"ّ"الديصيةّاخلربةّالتصقيبّعننّاسرتاتيجيةّديويّإذكانتّ
بديلّهوّكانّالّّ،معىنّواض ّالّلبسّفيهّلـّ"الدين"ّميكصهّالعثورّعلىوألنّديويّملّّ.[57]طبيعيّواجتماعي

ّكثبّّالصظرّإىلّالتجربةّالديصية وجدّديويّأنهّبغضّّ:فقطّاستصتاج نّنذكرّ.(ACF, LW9: 7)عن
أيّلمّيقدمّفّ،(إىلّآخره...ّواألمنّ،الكمالّ،الديصيةّ)مشاعرّالسالمّاخلربةالصظرّعنّالففاتّاليتّأظهرهتاّ

ّاكمديصيةّحُّّربةخلاّماّختربّبهالّميكنّاعتبارّّ،.ّبعبارةّأخرىالوجودّاخلارقّاملتجاوزّللطبيعةدليال ّعلىّمصهاّ
ّ(..ACF, LW9ffّ)كتابّيثبتّقانوان ّمادايّ يعرضهّّّاوصفّاعتبارّأنمماّميكنّكثرّأبّ،سببيةعالقةّّبوجود

قدّ.ّأثريّفيهاوالتّرىاألخاخلرباتّّصبغغريّقادرةّعلىّّوأّ،كمةالديصيةّليستّحمُّّاخلربةاالستصتاجّالثاينّهوّأنّ
ّ،"ةأخالقي"ّصبغةّأنّتتضمنّالحظةّلغويةّميكنّملأوّّ،"ا"مجاليّاعصفّرّ يّحدّذاتهّغروبّالشمسّيتضمن

نّأّ،هذاّاملعىنّمن.ّاملفهومّ(ACF, LW9: 9رباتّ)جملموعةّمتصوعةّمنّاخلّةديصيّصبغةقدّيكونّهصاكّ
.ّ(ACF, LW9: 15)ّةّهوّموق ّيقدمّ"دعم اّعميق اّودائم اّلعملياتّاحلياة"خرّبالطابعّ"الديين"ّلل
ّاملعىنّمنّخاللّمقارنّالتقوىّالديصيةحللّديويّ ّبصوعّمع نّمنّّاتههبذا ّ يّاالعالتأقلم. ثالثةّّتبارآخذا
ميكنّّ(2)؛ّفرضهايلتحملّالشروطّاليتّّاالستسالممبجردّّالعائقميكنّللمرءّأنّيتكي ّمعّّ(1)خيارات:ّ

ّمعّالعائقّبطريقةّجتعلّيتأقلمميكنّللمرءّأنّّ(3)ّ،أخري اّوّ.سبّرغبتهحبللمرءّتكيي ّأوّتعديلّشروطّالعائقّ
مصهّتطلبّأحدّالوالدينّالذيّيّتكونحالةّأنّّ،كتسويةالظروف.ّ)ضعّ يّاعتباركّّّويعد ليغريّموقفهّاملرءّ

ّ؛الديصيةّاخلربةمساتّللتعديلّهوّمسةّمنّّ(3)هذاّاخليارّاألخريّّ.منّالذاتّوالبيئة(ّالتغيرياتّكبريةّتشملّك
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ّهذا.ّ يّ(ACF, LW9: 12, 13)ّحتويلّاملواق ّبطرقّ"عامةّودائمة"قادرّعلىّ"ّّووراسخألنهّ"شاملّ
ّ،لذاتّ)الرغباتاّ يّكالّمنّـّوضعهاّموضعّالتصفيذمثّيتمّومنّّ،االحتماالتّاخلياليةّيتمّتفورّ،التعديل
ّّ،واألهداف

ُ
ّ.[58](LW9: 13ACF ,)هوّتطورّاهلويةّلذلكّواألثرّالرتاكميّّـثل(ّوالظروفّاحمليطةّوامل

ّ

ّاإلميانّواإلله9.4ّ

ةّخرّبلل"ّّاملتعايلّحنوّالفهمّغريّنتباهاالّتغيريلدينّ)منّخاللّلّإلكسابّالسمةّالطبيعيةجهودّديويّّتطلبت
ابلعقل.ّّعادةّرتنيقّاإلميانّومثلّ"اإلميان"ّو"هللا".ّّـلمفاهيمّالتقليديةّاألخرىّلّأتويلإعادةّّ،الديصية"(ّأيض ا

(ّاليتّالّتُرى.ّطلقةاألشياءّ)املتعاليةّواملّبدالئلملرءّيؤمنّفاّأتكيدّصدق،جتريبي اّوالّّحبثاالّيتطلبّاإلميانّّو
ّ"(وحيبّالبشرّ،لالفرتاضاتّالديصيةّ)مثلّ"هللاّموجودّ،إىلّالقبولّالفكريّضمصايشريّاإلميانّعادةّماّّ،أيضا

ّ.بدونّدليل

ّكبريةاإلميانّحمددّّاألول:.ّديويّانتقادينّمهم نّعلىّاألقلّلإلميانّالتقليديّقدم الذيّّالعقليقبولّابلّبدرجة
ّكافيةّّتفرفالرغبةّالعمليةّ يّالإىلّيشريّّ،علىّسبيلّاملثالّاإلميانّبقضيةّماإنّّالصفعي،يفوقّجانبهّ منّبقوة

ّاإلميانّؤدييّ؛والسلوكّاحلايل.ّمنّخاللّاإلفراطّ يّحتديدّمعىنّاإلميانّوالغاايت،ّ،تعديلّالرغباتأجلّ
ّإضعافّالتقليدي ّالبصّاّبحثالّإىل ّعقليالعرتافّالابّاءوالعمل ّالتقليدّالثاين:. ّاإلميان ّمييل ّإىل جتسيدّي
ضدّحمفصةّّجدرّصماءتحويلهاّ يّالواقعّإىلّبإخل.(ّّ،"الشر"وّ،"اخلطيئة"ّ:)علىّسبيلّاملثالّموضوعاته

ملطلق.ّاّىلبفيغّحتتكمّإّتمنّأجلّ"حل"ّاملشكالعنّذلكّصشرّالعقيدةّالصاجتةّتُّالتحقيقّوإعادةّالوص .ّ
التعاملّمعتجرييبّهوّالصهجّالفإنّالصهجّاألفضلّّ،ديويّمنّوجهةّنظر أكثرّّيكونعقدةّاملّواحليةّّتاملشكالّّـ

ّ،فيهّإصالحونّالذيّميكنّأنّيكّبحث،اإلميانّالتقليديّالّيثبطالتجرييب.ّبقدرّماّّبحثفعاليةّمنّخاللّال
ّ.يتعارضّمعّأهدافّاألخالقفإنهّ

ّ،قوىّغريّمرئيةبّإلمياناالتقوىّالطبيعيةّّتعينالّهوّ"التقوىّالطبيعية".ّّ،أنّيقبلهّلديويّاإلميانّالذيّميكن
ّّا،مصهّأجزاءكنصاّّأّوإدراك"ّاأجزاءّمصهّوأنصاّككلّّلطبيعةابّالشعور"مبعىنّّ:كتبّديويّّ،ولكنّ،خارقةّللطبيعةّو

معّماّّانسجاماّرأكثجلعلّالظروفّّمبساعدهتماّاجملاهدةالقدرةّعلىّّصالديّ،والعزمتميزّابلذكاءّفألنصاّن
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ّ(ACF, LW9: 18)ّهوّمرغوبّفيهّإنساني ا

قةّالوحيدة"ّ"التجربةّنفسهاّهيّالسلطةّاملطلفكرةّأنّعلىّالتقوىّالطبيعيةّ)مرةّأخرى(ّّاملؤسساإلميانّيقبلّ
("What I Believe", LW5: 267.)ّ

املاديّّواحدّمسؤولّعنّالكونّموجودّـديويّإبلهّتقليديّعصدّطبيعيةّالصزعةّالالّتسم ّّ،بطبيعةّاحلال
منّذلكليسّلهّماّيربرهّوالّيُّّإبلهوسكانه.ّاإلميانّّ،واألخالقي ّفكرةّادةّبصاءيعرضّديويّإعّ،صف ّبه.ّبدالّ 

ّواحدأّبيطلّ،".ّابختفارّشديداإلله" ّهبّهُيشبّا يّالففاتّاليتّّإمناّوّ،الّنفكرّ يّشيء ّ،اخلريّـّاإللها
وأض ّّ،للُمثُّلّمالكفكرةّّاحذفميثلّأعلىُّمثلصا.ّّاإللهأنّّالففاتظهرّهذهّتُّحيثّواحلب.ّّ،واحلكمة
ُثلّالوسائلّّتستخرجاليتّّالوسيلة

ُ
يبدأّحيصهاّّوّـّواقعيةّلصاجتةاّاألفكارّعلالفعل(ّجلّوّ،والتدبرّ،)اخليالمصاّهباّامل

ّ.ديوياملرءّ يّفهمّفكرةّ

ابطّّوالّرإلنسانّّومباّ يّذلكّاـّجبميعّالقوىّوالظروفّالطبيعيةّّ،أيض اّ،هيةّولأوّاألّاإلله،ترتبطّفكرةّ
ّيتالّواقعيوالّالعالقةّالصشطةّب نّاملثايلّتلكإدراكهّ...ّإهناّّوابلتايلمنوّاملثالّّتعضداليتّّـّةياإلنسان
ّ(ACF, LW9: 34, see also 29-30)ّ".إلهاسمّ"ّمصحهاسأ

ّ

ّالدينّكذكاءّاجتماعيّـّاإلميانّاملشرتك9.5ّ

ّللتحكمىلّطريقةّإالوصولّديويّّحاولّ،ودميقراطي اّإنساني اّ،ومؤمصاّحبفولّصالحّاإلنساناتي اّمجبففتهّبرا
يزودّ،ّهكماّفهمّّ،وّهنايةّمفيدةّللجميع.ّأنّالدينحنّ،ّقوةّالدينّوالتجربةّالديصيةّاليتّالّميكنّإنكارها يّ

ّكانّيعلمعّيتوافقونوكي ّّ،الصاسّبقفةّعنّالكونّاألكرب ّيرتكّألّ،مّأنهّالّيكفيّانتقادّالدينه. نّهذا
ّكانّ االحتياجاتّالبشريةّالقويةّدونّتلبية.ّملّيقرتحّديويّاستبدالّاملؤسساتّالديصيةّالقدميةّأبخرىّجديدة.

توجيهّطاقاهتاّّاأليديولوجيةّإىلالقيودّالديصيةّمنّالقيودّاملؤسسيةّّوّاخلربةأيملّبدال ّمنّذلكّأنّيؤديّحتريرّ
ّمصاهجنّاألخالقية.ّإّاخلرياتّيالحقلذكاءّاخليايلّالذيّاّإىلّوهوّشغ ّ،"اإلميانّاملشرتكثلّ"حنوّشيءّم
أنهّميكنّّملتديصوناابلفعل.ّسيأيتّالدورّالضروريّعصدماّيدركّّللغايةّةمألوفّيهّ؛والصقدّليستّأسراراّالبحث
ّكانّ(.ACF, LW9: 23ّ)ّأنّميتدّلتعزيزّاخلربةّوالقيمّالديصيةللبحثّ منّاملمكنّتقديرّاإلجنازاتّإذا
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إلميانّامّتكونّفكرةّاجملتمعّمفدرّإهلّفرمباّ،إىلّتعاونّإنساينّذكيّإمناّوّإله،اليتّالّترجعّإىلّّ،املشهورة
ّ.[59]مشرتكّغريّطائفي

قّللطبيعةّّاملوجودّالفائ.ّملاذاّا؟ّألنّفكرةّهكذاّظنا،ّ-دميقراطيةعميقةّالّاملشرتكّلإلمياندعوةّديويّّكانت
ّتعريفهاّكانت ّفيهاّ،حبكم ّمصاسب(ّمشكوك ّ)كدليل البحثّبّأساليّ يّمشكوكّ،وابلتايلّ،ابلتجربة

ّللطبيعةفائقّّعنّالصزعةّإىلّاإلميانّمبوجودّميكنّأنّيصشأّ،أوّالتجربةّربةاخلجانبّمنّّفحصبدونّّوالتجريبية.ّ
ّـلتجرييبّاّالبحثفإنّهنجّاإلميانّاملشرتكّلديويّمتشابكّمعّّ،انقساماتّعميقة.ّعلىّالصقيضّمنّذلك

ّديويّضحاملفتوح.ّهذاّهوّالسببّ يّأنّمنّخاللّالتواصلّّ،والتجددّاملستمرّواقعية،الّخلربةعلىّاّمعتمدا
ّقراطية.هّالتجرييبّللدميجزءّمنّمثالّكانّّ،شرتكّ يّالذكاءّالتجرييباملميانّابإلالعقيدةّالديصيةّالتقليديةّّمقايضة
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 .31ـDykhuizen 1973 :30حول موقف ديوي من دروس بيرس، انظر  .1

"يعود مفهوم الكائن الحي إلى البيولوجي"، كتب ديوي. من وجهة نظره، أنه أدى بعلم النفس إلى إدراك الحياة العقلية  .2

ا لقوانين الحياة، وليست مسرحا لعرض القدرات الفردية املستقلة ... ]أو[ كعملية عضوية وحدوية تتطور وفق

 (The New Psychology”, 1884, EW1: 56"أحاسيس وأفكار ذرية ومعزولة. )

 : ”The idea of environment“كتب ديوي في كتابه .3

ة فردية، الحياة النفسية كحالمن الضروري لفكرة الكائن الحي، ومع مفهوم البيئة تكون االستحالة في اعتبار 

كش يء معزول يتطور في فراغ ]وإنما يلزم أيضا االستفادة من الناش ئ[ من العلوم الخاصة بأصل وتطور 

 "(The New Psychology”, 1884, EW1: 56–57املجاالت املتنوعة للنشاط اإلنساني. )

لدوائر ، من أجل فكرة ابين املثير واالستجابةهكذا، اقترح ديوي إهمال عملية اللصق في نموذج القوس االنعكاس ي،  .4

األكثر مرونة، إعادة البناء والتنظيم، املتواصلين، للكائن في البيئة. والبدء، كما يقول، ال بال "املثير" املضلل )مثل 

 :The Reflex Arc”, 1896, EW5مثل: النظر من أجل القراءة ) "الرؤية"(، وإنما باألفعال أو "التناسق الحس ي الحركي"

"(. "االستجابة" التابعة تتكثف، فال يقتصر األمر على مجرد "إدراكها" إذ أنها إدراك أرشده النظر. تتحقق األفعال 100

 في، وخالل بيئة، تقدم كال من املفاجآت  واملشكالت املنتجة للنمو.

 نورث وايتهيد[أطلق وايتهيد على هذا الخطأ اسم "مغالطة التماسك الخاطئ" ]انظر مدخل حول ألفرد  .5

استعداد بحسب الطريقة التي يتعامل بها مع الظروف املحيطة، فيمكن للخوف أن في أي  ينتظم"يمكن ألي دافع أن  .6

 (HNC, MW14: 69) "يصبح جبنا متذلال، وإلى حذر متعقل، وإلى احترام الرؤساء، وإلى تقدير القرناء

لكن  ،تؤدي في النهاية إلى أمور وأحداث معقدة هاالعادة لتفسير كيف أن استخدمت شخصيات سابقة مثل هيوم .7

بينما يتخلى هيوم عن وصف العادة بأنها "رابط غامض"، أشار ديوي إلى أشكال التقدم العلمي للتأكيد على أن و 

 (.LTI, LW12: 244"التطور البيولوجي للمعرفة قد أبطل صفة "غموض" الرابطة" )

8. On experience, post-EN, see “The Inclusive Philosophic Idea” (1928, LW3), “Qualitative Thought” 

(1930c, LW5), “Context and Thought” (1931, LW6), “Time and Individuality” (1940b, LW14), Logic: 

The Theory of Inquiry (1938c, LW12), “Experience, Knowledge and Value: A Rejoinder” (1939c, 

LW14), “Experience and Existence: A Comment” (1949, LW16). 

كان اإلبقاء على "الخبرة" كمصطلح جوهري بالنسبة لفلسفته، محفوفا باملخاطر بالنسبة لديوي، إذ كان للمفهوم  .9

يدجر( هالعديد من املعاني الكامنة في الفلسفة الغربية. وقد اختار هذا السبيل بدال من السير على خطى )وايتهيد أو 

عتادة، ملفي صياغة لفظة جديدة. كان التحدي بالنسبة لقراء ديوي هو تجنب الوقوع في املفاهيم الداللية القديمة وا

ة. لتلك املعاني القديم شيئا مختلف جوهريا، بل حتى مناقض والحقيقة، فقد قصد ديوي في كثير من األحيان

في مسودة أولية ملدخل جديد لكتابه الخبرة والطبيعة،  1951ي عام هي التشوش بالنسبة لديوي، ففتلألسف، لم ين

ر عن رغبة في استبدال   "الخبرة" بمفهوم "الثقافة"، كما يقول هو: بسببعبَّ

جميع األغراض ل " ال يمكنالخبرة" ملفهوم إدراكي املتزايد بأن العقبات التاريخية التي حالت دون فهم استخدامي

 التغلب عليها العملية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  55

 حال، يضيف قائال:على أية 

ما زلت أعتقد على أسس نظرية، تختلف عن األسس التاريخية، أن هناك الكثير مما يمكن قوله لصالح 

فلسفة "حديثة" تنقسم إلى ثنائية الذات  الشامل والذي يعد بامتيازاستخدام "الخبرة" لتعيين املوضوع 

وم الخبرة أن يعين املوضوع الشامل فعليه أن واملوضوع، العقل والعالم، النفس ي والجسدي. إذا كان على مفه

 (EN, LW1: 361-62يعين كال من موضوع الخبرة وأساليب تحقق الخبرة به. )

ناقش ديوي أيضا استبدال عبارات "سلوك الحياة" أو "أنشطة الحياة" بدال من "الخبرة". انظر: "الخبرة والوجود: 

 (.LW16: 386-87 ,1949تعليق" )

، ينتقد ديوي بسبب فكرته عن "الخبرة"، زاعما أنها غامضة، وغير مجدية في نقده لنظرية املعرفة ظل رورتي، لعقود .10

الذرائعية التقليدية. من وجهة نظر رورتي، اخترع ديوي وسيطا بين الكائن الحي والبيئة، وآل إلى العادات األصولية 

 see Rortyتم صنعه ملواجهة الثنائيات )ء في ذاته كانت الخبرة كما يقول رورتي العجلة الخامسة، ش يالتي انتقدها، ف

1995: 219 n. 10; 1977 [1982: 79-80] ]في آخر عمره، بلغ نفور رورتي ذروته: "إني أعتبر ] نظرية ديوي في الخبرة .)

(. وقد قام روبرت Rorty 2006: 20كأسوأ جزء في أعمال ديوي. كان سيسعدني لو أنه لم يكتب الخبرة والطبيعة" )

 بانتقاد املصطلح. رورتي وزعيم البرجماتية الجديدة براندوم، أحد تالميذ

 الديموقراطية والتعليم انظر  .11

إن مجرد النشاط ال يشكل خبرة ... الخبرة كمحاولة تتضمن تغيرا، ولكن التغير هو تحول ال معنى له إال إذا تم 

، فعندما يواصل نشاط ما في الخضوع لحاالت الوعيربطه بنحو واع باملوجة املرتدة من النتائج املتدفقة عنه. 

ال فإننا نتعلم  ،بالداللة وعندما ينعكس التغير الذي صنعه الفعل على تغير فينا، ويكون التدفق الخالص محمَّ

 (.DE, MW9: 146شيئا. )

"الخبرة والطبيعة" (، MW3 ,1905التي تفسر هذا التمييز املهم: "فرضية التجريبية الفورية" ) من النصوص األخرى  .12

(LW1  1930( "الفكر النوعي" )27-26خاصة, LW5 واملنطق: نظرية التحقيق، 12-211خاصة ،)LW12  ـ  74خاصة

 (. ال ينكر ديوي وجود األشياء كما هي، وإنما ينكر أن كل ما هو موجود منها يجب أن يوجد كما هو معروف:75

ي، غير أن األخير املوضوع املعرف سابق على التفكير، ونتيجتها فياألشياء التي كانت أولية في الخبرة توجد بنحو 

, 1930)بواسطة العمليات الصريحة.   في مثل هذه الخبرة السالفة ترتيب/هكذا يؤثر بالتدريج في إعادة تنظيم

"In Reply to Some Criticisms", LW5: 212) 

بالتناوب: "التجريبي"، "اإلمبريقي"، وكذلك: املنهج تتعدد األسماء التي يطلقها ديوي على هذا املنهج، فيسميه،  .13

 "الداللي"، من بين األسماء األخرى.

صد بها: .14
ُ
 كما يقول براوننينج، "حجر األساس" ق

أن تؤكد على حقيقة أن ليس هناك ش يء أساس ي أو جذري أكثر، في أي مذهب فلسفي ]ألي فيلسوف[ من 

. لسياسية، أو نظرياتهم املعرفية، أو منهجياتهم، وما إلى ذلكذلك، فال ش يء في ميتافيزيقاهم، أو فلسفاتهم ا
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(Browning 1998: 74) 

باعتبار أنه عرفة فعل املو  ،فكرة الواقع في حد ذاتهكال من ( MW3 ,1905التجريبية الفورية" )مسلمة " كتاب رفض .15

سباب األ تعلق بت( أي ميتافيزيقيا MW8 ,1915موضوع التحقيق امليتافيزيقي" )"رفض و  .الواقع منخاًصا  اقترابايوفر 

يصف "السمات غير القابلة لالختزال املوجودة في أي موضوع  ملقال مكان ، ولكنه خلقاملطلقةأو  املتجاوزة للطبيعة

( MW8 ,1916املقاالت في "مقدمة" املنطق التجريبي )تفصل (، و MW8: 4 ,1915من موضوعات البحث العلمي" )

 هذا السياقو في سياق غير إدراكي".  عقلييتم تعيين العنصر ال"وكيف ، غير االنعكاسية""الطابع األساس ي للتجربة 

 خاصيةبو"مشبعة  بنية للمواقف"املوقف"، يتوسع كمصطلح ميتافيزيقي مركزي في العمل الالحق.  الذي ُيسمى:

 .(MW10: 322, 323 ,1916منتشرة" )

مور أ ،والتغير ،التحول  ،النمو ،تافيزيقا عملية. األحداثديوي مي أعمال الواضحة جًدا، تعد ساليبفي بعض األ  .16

تجربة، ال أسلوب. ولكن ألنه يصر أيًضا على الجوهراملوجه نحو  البحث، ومن الواضح أن ديوي يرفض عندهمركزية 

، من الخطأ بالتالي .وتاريخية ،وثقافية ،شخصيةتتسم بكونها  ،" للواقع سيتم من وجهة نظر معينةتخمينفإن أي "

ة استبدال "األحداث" بـ "األشياء"، ألن "الخطيئة" األوليبببساطة، أن ديوي "يحول" امليتافيزيقيا التقليدية  ،القول 

 سير.للتف أدرج، نهج اختزالي لكل ش يء يتحتم عن هذاو  ،" للواقعالربعين  نظرةللميتافيزيقيا هي افتراض "

 يغطي السمات، مثل: خبرة والطبيعةاليقترح توماس ألكسندر أن كتاب  .17

املوقف، والعارضة/املستقرة، والفورية النوعية، والوساطة العالئقية، والتفاعل أو املعاملة )متمثل في 

التواصل(، االنتقائية أو الفردية، واالستمرارية والظهور اآلني، مجال )هامش التركيز، تم التمثيل له في الوعي(، 

 Alexender forthcoming; see also)متمثل في الفن(، والقيمة )السلوك الذكي(. ) واإلدراك أو االستيفائي

Myers forthcoming) 

 انظر أيضا: السياق والفكر، حيث يكتب ديوي: .18

الفلسفة نقد؛ نقد لالعتقادات املؤثرة التي تكمن في الثقافة، نقد يقتفي املعتقدات إلى أصولها التي تولدت 

ويتتبع نتائجها، والذي يأخذ في اعتباره التوافق املتبادل لعناصر البنية الكلية عنها، بقدر املستطاع، 

للمعتقدات. مثل هذا االختبار يضع حدا، سواء كان ذلك متعمدا أم ال، لظهورها في منظور جديد، يؤدي إلى 

  (LW6: 19 ,1931فحص جديد لإلمكانيات. )

، 2015، فيسماير 1998aو 1988، بويسفرت 1992و 1986: سليبر انظر في ميتافيزيقا ديوي باعتبارها "خارطة طريق"

 :[1969] 1966، انظر أيضا: أورتيجا إي جاسيت 2005وجاريسون 

امليتافيزيقا ليست علما، إنها بنية العالم، وهذا ما يجعل العالم الناش ئ مما يحيط بك حياة إنسانية. العالم، 

عطي له ه
ُ
 (121: 1969و الظروف، ما يحيط به، بمحتواها الالمحدود. )الكون، لم ُيعطيا لإلنسان، إن ما أ

جاء رد الفعل على كتاب الخبرة والطبيعة من مجموعة متنوعة من النقاد )جورج سانتايانا، موريس كوهين، ويليام  .19

كل ما ل ألنهم رأوا في كتاب  الخبرة والطبيعة صياغة ؛الذين هاجموا العالقة بين "الخبرة" و "الطبيعة" ،إي هوكينج(

ليه ة الخبرة اإلنسانية مع ما عسانية، فقد اُتهم ديوي بخلط فوريغير الطبيعة البشرية من خالل عدسة الخبرة اإلن
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ها اإلنسان، ه طبيعية، مركز األمور في العالم الطبيعي، بعيدا عن املالحظات واملشكالت اإلنسانية. كانت ميتافيزيقا

ي حد قدمة" التي تفتقر إلى "التقوى الطبيعية"، والتي فشلت في االنتباه للطبيعة فباملغاالة في القول: "هيمنة امل تعتبرو 

 .(see Santayana 1928, LW3: 367-384) ذاتها

فهم الطبيعة، والطبيعة البشرية من خالل  .20
ُ
لعلوم ابدا األمر كأن ديوي يتخذ نهجين متعارضين للواقع: من ناحية: ت

ن فهم إالتجريبية. حيث تكون العالقات، وليس الصفات املباشرة، هي ما تؤدي إلى نشوء املعرفة. من ناحية أخرى: 

العالم الطبيعي يكون من خالل "الخبرة". لقد كانت الصفات التي تتبدى مباشر أمام الوعي الذاتي للعقل، والنظام 

ا العقالني، هي املسؤولة عن بناء املفاهيم الع
ً
لمية، بل والعلوم ذاتها. اعتبر النقاد أن السؤال عما إذا كان ديوي عامل

ا واحًدا في باإلضافهراء.  مادًيا طبيعًيا، أم مثالًيا موضوعًيا
ً
ة على ذلك، تساءلوا كيف يمكن أن يدعي ديوي أن حدث

 والقابلة للتكرار(؟   الخبرة يمكن أن يتألف من كال من الصفات )الفورية والفريدة( والعالقات )الوسيطة،

ادعى برنشتاين أن نظرية ديوي تشتمل على عنصرين ال يمكن التوفيق بينهما، "عنصر ميتافيزيقي"، والذي تحدث  .21

التي تحدث عن الخبرة. يرى برنشتاين أن ديوي فشل في وضع نقاش قوي  ن كل املوجودات، و"عنصر الظواهر"ع

وكاف ملبدأ االستمرارية، الذي اقترحه ديوي كجامع بين التجريبي والطبيعي. وهكذا، بالنسبة لبيرنشتاين، هناك 

ر بنجاح في رأيي، يرد توماس ألكسند (Bernstein 1916: 6) . ""صدع عميق، وانقطاع أساس ي يشق مذهبه الطبيعي

 :على نقد برنشتاين )واآلخرين( في مناقشته حول "السمات العامة للوجود" عند ديوي. كتب ألكسندر

إن البحث ... عن السمات العامة للوجود ال معنى له إال في سياق ثقافة طورت بالفعل عادات البحث، 

كن، حتى ألكثر ل هذه املساعي... ال يموالتفكير، والتصور املستقبلي، وواجهت املسائل اإلشكالية التي تثيرها مث

املغامرات التأملية املجردة، أن تتجاوز العالم، أو تلك الكائنات املفكرة ... يطلب ديوي هنا ما يمكن أن ُيسمى 

االستكشاف املتعالي، أو التأويلي، للخبرة التأملية. ما يتم الكشف عنه في غايات كل خبرة تأملية )"نظريات"( 

ان لديهم في كل لحظة من افتراضهم للعالم األكبر الذي يقوم بدور أرضهم، وأصلهم، وماديتهم، ليس أقل مما ك 

 (Alexander 1987: 89-90) .ونهايتهم الحقيقية

بشكل أساس ي، اقتراح ديوي لنقطة بداية جديدة للفلسفة، والفكر التأملي بشكل عام. وبعبارة أخرى،  يكرر هذا الرد

 ن موجود بالفعل في "النهج الداللي" لديوي.فإن حل انتقادات برنشتاي

عند  "النزعة األداتيةالتاريخية. اشتكى بعض النقاد من أن " الحقائب" بعض )الذرائعية( األداتيةيحمل مصطلح " .22

لحسابية ا وسائلهإلى  التفكير اختزالالتأمل، أو  فاعلية بنبذ ـ التفكير العقلي إنقاص من قدرديوي تنطوي على 

 ألغراض اقتصادية. من املؤمل أن يساعد عاألولية، 
ً
 ، مرة أخرى.تلك االنطباعات جانباهنا على وضع  العملادة

 ""مساهمات في موسوعة التربية 1912انظر: ديوي  .23

تقال وتحول بعملية ان لتطور، مؤكدة أن الواقع نفسه يمروافق ]النزعة األداتية[ مع التأثير املتنامي لنظرية ات

كما أنه يربط نظرية املعرفة، واملنطق، بهذه الحقيقة  ،وليس على نحو عارض وخارجي بنحو أصيلمستمرة، 

في تركيزه على الحياة، وعلى التصورات البيولوجية  تبط بالفلسفات الروحية التاريخيةاألساسية. إنه ير 

أنها تجريبية  تدعيوالديناميكية، باعتبارها جوهرية بأكثر من األفكار الفيزيائية والرياضية البحتة. في حين 

نكرها املذهب أ اهيم الكلية( وظيفة أولية وبناءةوالعالقات الفكرية )املف حتة في املنهج، فإنها تمنح الفكرب
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التجريبي الحس ي، وبالتالي ادعي أنها تضمنت وفسرت العامل الذي رمزت إليه العقالنية التاريخية. وبطريقة 

 سابقك لية للمعرفة. إنها تتمسك بالواقعالنظريات الواقعية واملثامشابهة إلى حد ما، ادعت أنها تتوسط بين 

, 1912حة. )لكي تكون ناج عرفة معهاالتي يجب أن تتكيف امل على العمليات املعرفية، وال تبنيه هذه العمليات

MW7: 328) 

تقصاء أن االس زاعمابيرس في طبيعة املعرفة كجزء من إطار بيولوجي،  شارلز " بحثاالعتقاد ترسيخ" كتابه في .24

ير أو إحباط االحتياجات غ ،االنعكاس ي ينشأ عندما تواجه الكائنات العوائق، سواء كانت هذه اضطرابات في العادات

 عتقاد"."اال  :مرحلة الحل املرض يتسمى "الشك، و  لالستقصاء،السابقة  ،املرحلة األوليةتسمى . املشَبعة

 :1903عام  جيمسالشخصية ل مراسلتهوي بشكل كبير. يقول ديوي في و ديججيمس في مدرسة شيكاأسعد االعتزاز ب .25

 (.Perry 1935: 308-309لك بالفعل" )هو مفردات منطقية ما ب أستعيد"لقد كنت ببساطة 

 : كتب ديوي  .26

 ل املزعومفإن القو ، تأقلمنقاط إعادة  باعتبارهانظر إلى األحاسيس ويُ  ،مع عملية الحياة الخبرةعندما تتماش ى 

ائق تركيبية ذات سبب تجريبي ف قدرةالحاجة إلى  إبطالتماًما. مع هذا االختفاء يتم يختفي  األحاسيس ذريةب

 (RIP, MW12: 131-2. )بينهما لربطل

 : حول دراسة املعرفة، كتب ديوي  .27

هو البدء بحاالت معرفية، وتحليلها الكتشاف  ...نحن نحاول معرفة املعرفة ... إن اإلجراء الذي حاولت اتباعه

ملاذا هي معارف، وكيف أصبحت كذلك. ملاذا ال نأخذ أفضل الحاالت املوثقة للتقارير الدقيقة املتوفرة، ونقوم 

بمقارنتها بما يكفي من حاالت التقارير، التي تم التأكد من أنها غير صحيحة وموضع شك، ونرى ما الذي 

 (Realism without Monism or Dualism", MW13: 60سنجده؟ )"

 أهميتها.يتم التقليل من  ما كثيرا أنه زاعماصياغة املشكلة،  إلى اهتماما خاصاديوي  يولي .28

إن الطريقة التي يتم بها تصور املشكلة تقرر االقتراحات املحددة التي يتم قبولها، وتلك التي يتم رفضه 

يارها، وتلك التي يتم رفضها، إنه معيار املالءمة وعدم مالءمة استبعادها، وكذلك املعطيات التي يتم اخت

 (LTI, LW12: 112الفرضيات والبنى املفاهيمية. )

   : كتب ديوي  ت،مرة أخرى، هذه مرحلة حاسمة لقدرتها على إعادتنا إلى املشكال  .29

ملشكلة التي لرؤية ا مقارنة بخالفاتنا بشأن املشكالت. بسيطةإن خالفاتنا بشأن االستنتاجات كفالسفة، ف

من نفس املنظور وفي نفس الزاوية ـ فهذا يرقى إلى ش يء ما. إن االتفاق على الحلول باملقارنة أمر  يراها اآلخر

ا. )"
ً
 Beliefs and Existences", 1905روتيني. لتجربة نفس املشكلة التي يشعر بها آخر ـ ربما يكون ذلك اتفاق

Presidential Address American Philosophical Association, in MW3: 99) 

 " كتب ديوي:"الفلسفة والحضارة كتابه في .30

إن حياة كل فكر هي إحداث تقاطع عند نقطة ما بين الجديد والقديم من العادات الراسخة في الذات، 
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 ةوالتصرفات الالواعية، والتي صارت موضع االنتباه بواسطة بعض الصراعات مع اتجاهات النشاط الناشئ

 (LW3: 6حديثا. )

لد . عندما يوفر الوا]الطالب[ والسعي وإيجاد مخرجه الخاص، يفكر أوالظروف املشكلة ل معاركته عن طريق"فقط  .31

كل فجربة مشتركة، تالدخول في ب ،املتعلم فعالياتتخذ موقفا متعاطفا تجاه يو  ،أو املعلم الشروط التي تحفز التفكير

 (.DE, MW9: 167على التعلم") أجل التشجيعمن للطرف الثاني مما يمكن  ما تم

 :التدريس في مدرسة املختبر، كتب زميالنقيامهما بحول  .32

مثل أليس، يجب على ]املعلمة[ أن تخطو مع أطفالها ملا وراء املرآة، وفي هذه األرض الخيالية يجب أن ترى كل 

من ادرة على استعادة رؤيتها املدربة، و األشياء بأعينهم وفي حدود خبراتهم، ولكن، عند الحاجة، يجب أن تكون ق

 Katherine Campوجهة نظر البالغين الواقعية؛ تزود بالعالمات اإلرشادية للمعرفة، ومهارات ممارسة املنهج )

Mayhew and Anna Camp Edwards, 1936, The Dewey School, p. 312; cited in Westbrook 1991: 

101) . 

 نتاجإاملهنية" املجتمعية )مثل  املخططاتحول " املنظم للمجتمع، تربيةالعلم و ديوي لدمج املدرسة أحد اقتراحات  .33

 ههذ لشراء األدوات، وما إلى ذلك( مثل األسواقاملكونات األساسية، والسفر إلى  زراعة فيبدء وال، جديدة وجبة

تولد التجريبي و  حثبك الطالب بشكل مباشر في الشر تالتعليم املنهي،  ها وبينالخلط بين ال يجب ،املهنية" خططات"امل

 Democracy and"واملشاركة في طرق حلها" ) ته،خص ي ملشكالالحاجة إلى "املشاركة الفعالة في البناء الشلديهم 

Education", MW3: 237.) 

 من "العقل"،  .34
ً
 ،الرغبة مقابلالعقل  وضعميل الفلسفة إلى  ألسباب ليس أقلهافضل ديوي التحدث عن "الذكاء" بدال

 قائال: ريتشارد برنشتاين يعلق. الرغبةو  ،العاطفة

يعين مجموعة من  بل هوخاصية معينة.  فضل ]ديوي[ الحديث عن الذكاء والفعل الذكي. الذكاء ليس اسم

 والخيال، وااللتزام العاطفي. ما هو أكثر أهمية لديوي هالتي تتضمن االنتباه للتفاصيل،  العادات وامليول 

 (Bernstein 2010: 85تضمين الذكاء في املمارسات اليومية. )

 ,MW5, revised 1932, 1908إن قائمة أولية معقولة لكتابات ديوي الرئيسية في األخالق، ستتضمن كتابه: األخالق) .35

LW7, co-authored with James H. Tufts( وكذلك الطبيعة البشرية والسلوك ،)1922,HNC, MW14 ونظرية )

( مهم أيًضا في TIF, LW5: 279-88, 1930(، ويعتبر مقال "ثالثة عوامل مستقلة في األخالق" )LW13, 1939التقييم )

الق الوصفية، وما وراء األخالق، هذا املجال. تغطي كتابات ديوي مجموعة من املقاربات األخالقية التي تغطي األخ

 ولعل األكثر تميزا بين جهوده هو: نظريته في الخبرة األخالقية.األخالق املعيارية، واألخالق التطبيقية. 

لم يقدم ديوي أي نظرية شاملة ومستقلة عن القيم الدائمة أو األعمال الخيرة. كان يرى أن توقع حلول دائمة  .36

عال، فإن األفلالرتباكات األخالقية املتواصلة والجديدة، كان أمرا ارتداديا وغير علمي. في حالة القيم، كما في حالة 

-Eاالستجابة الصحيحة لالرتباك هي البحث، الذي يمكنه إعادة النظر في األعمال الخيرة، والغايات، وإعادة بنائه )

rev, LW7: 164 لقد ميز ديوي الخبرة الفورية عن القيمة، واألحكام االنعكاسية حول القيمة ـ لكنه سارع إلى اإلصرار .)

(. Qc, LW4: 207-08لط بين األول )االستمتاع بالقيمة( والثاني )اإلقرار االنعكاس ي بها( )على أنه يجب على املرء أال يخ
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" ألن كل حالة تظهر دائًما ought" من "وجوب isباختصار، ال توجد طريقة حدسية لتحديد دائم لها باعتبارها: "كائنة 

الذي يجمع بين االهتمام التجريبي  هو البحث الذكي في مثل هذه املواقففي موقف إشكالي محدد. أفضل مسار 

 الجذري بالحاضر، وبين أفضل فهم سابق ملا تم اكتشافه بالفعل ليكون ذا قيمة. كتب ديوي:

بإيجاز، الفعل األخالقي )أو الصحيح( هو فعل ذكي بمعنى مؤكد وفريد. إنه عمل معقول. فهو ليس مجرد فعل 

رارية. االعتقاد أنه "جيد" في التفكير األكثر انتباها واستم ُيعتقد أنه جيد، في لحظة الفعل، لكنه فعل سيستمر

(E, MW5: 278-79) 

 : في األخالق، كتب ديوي  .37

ة ، ولكن العمليإن الغاية هي . . . العملية النشطة لتحويل املوقف القائم. ليس الكمال هو الهدف النهائي

االعتدال، والعدالة، مثل ق، الصناعة، هي الهدف في الحياة. إن الصد النضج، والتنقية،الدائمة للكمال، 

الصحة، والثروة، والتعلم، ليست سلًعا يتم امتالكها، كما ستكون لو أنها أعلنت عن غايات محددة لتحقيقها. 

 . (RIP, MW12: 181إنها اتجاهات للتغيير في نوعية الخبرة. النمو ذاته هو "الغاية" األخالقية الوحيدة )

ر  .38 طوي االجتماعية، تناجتماعية. عملية تراكمية من التنشئة  باعتبارهاميد، مفهوم الذات هـ. . جمع زميله  ،ديوي طوَّ

 :نحن كأفراد. كتب ديوي  ما نكون عليهيساهم ويشكل  بحث استثنائيولكن  ،على العديد من األنشطة

جتماعية، إن التعاون في جميع أنواع املشروعات، وتبادل الخدمات والسلع، واملشاركة في الفنون اال 

والجمعيات ذات األغراض املختلفة، ونظم قرابة الدم، واألسرة، والحكومة، والدين، كلها أمور تضيف بقدر 

يصبح "عضًوا" في جميع هذه الكيانات، أخرى وبدخوله في هذه العالقات، هائل إلى قوة الفرد. من ناحية 

عد أحد عمليات بناء الذات يخضع حتًما لتحول في مصالحه. من الناحية النفسية، فتلك العو 
ُ
ملية ت

"االجتماعية". إن التقليد، والتلميح، والتعاطف، واملودة، والغايات املشترك واملصلحة املشتركة، هي الوسائل 

 (.E, MW5: 16; see also 388املساعدة في بناء هذه الذات )

 .( بينهمامهلك)و  مشاركا بشكل حاسم التقاليد األخالقية للصراع بالنسبة لديوي  أسلوبكان  .39

مهما كانت االختالفات التي تفصل بين النظريات األخالقية، فجميعها تفترض مبدأ واحًدا كتفسير للحياة 

 عاألخالقية. تحت هذه الظروف، ال يمكن أن يكون هناك عدم يقين أو نزاع: من الناحية األخالقية، فإن الصرا

لخير والشر، العدل والظلم، الواجب والهوى، الفضيلة بين ا ظاهري وزائف فحسب. يدور الصراع في الواقع

 من الخير، أو الفرض، أو الفاضل. )
ً
 (TIF, LW5: 280والرذيلة، وليس جزًءا متأصال

ر أن ديوي استهدف هذا االنحياز امليتافيزيقي األساس ي )معادلة ما هو حقيقي بما هو يقيني( في كتابه   الخبرة  .40
َّ
تذك

بيعية أن الوجود )ال اإلدراك الذاتي فحسب(، في الحقيقة، خليط من "العارض" و والطبيعة، تقر نزعته الط

"املستقر". بقدر ما نحن فاعلون طبيعيون في عالم طبيعي، فهذا هو أيضا حيث يجب أن تبدأ النظرية األخالقية، 

 من محاولة تنقية قيمة أو غاية رئيسية واحدة. كتب ديوي في الطبيعة اإلنسانية وال
ً
 سلوك:بدال

السلوك املحتمل هو مائة في املائة من أفعالنا. ومن ثم يجب علينا أن نرفض قبول النظريات التي تحدد 

األخالق بتطهير الدوافع، وتهذيب الشخصية، والسعي لتحقيق الكمال املراوغ، بعيد املنال، وطاعة أوامر 
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: أنها تقفالكيان الفائق للطبيعة، واالعتراف بسلطة الواجب. فلمثل هذه األف
ً
عثرة  كار تأثير سيئ مزدوج. أوال

: في حين أنها تمنح صفة رهيبة، 
ً
ل الفكر إلى قضايا جانبية. ثانيا ِّ

في طريق مراقبة الظروف والعواقب. وتحو 

أعمال الحياة  نبشكل مبالغ فيه، لألشياء التي ينظر إليها في إطار الجانب األخالقي، فإنها تطلق الجزء األكبر م

ألخالقي. ترافق االهتمام القلق باألفعال القليلة التي تعتبر أخالقية مع مراسيم اإلعفاء، وا الجادمن الفحص 

 (HNC, MW14: 194وشالالت الحصانة ملعظم األفعال. يسود تعليق أخالقي األمور اليومية. )

 كتب ديوي أن تحسين األخالق كعملية يعني تحسين .41

جوانب الخير والشر، التي لم يالحظها أحد من قبل، ملراعاة حقيقة  القدرة على القيام بتمييز دقيق، إلدراك

 .(TIF, LW5: 280) أن الشك والحاجة إلى االختيار تتصادمان في كل منعطف

و العظة، أ مجرد القيام بالتحليل املفاهيمي تتجاوز النظرية بالتقدم في هذه الطرق التجريبية إلى أنه أشار ديوي 

وتكشف عن البدائل وعواقبها. تقوم النظرية بدور "أداة تجعل التداول أكثر فعالية، وبالتالي تجعل االختيار أكثر 

 (.E-rev, LW7: 316ذكاء". )

 :LW7) واألخالق ـ النسخة املعدلة ،(MW3: 41" )"األخالق:املتعلقة بالنظرية األخالقية، انظر األملانية حول املصادر  .42

هيوم، و  ،أفالطون ديوي في االحتفاظ ببعض عناصر الفلسفات السابقة. فالسفة مثل  يخفقنادًرا ما  (.180-179

 :بقدرتهم على بحثوكانط )على سبيل املثال ال الحصر( يكافئون ال

الكشف عن تعقد املواقف األخالقية ... ]حيث[ أن تسليط الضوء على مرحلة ما من حياتنا األخالقية يتطلب 

 (E-rev, LW7: 180ا تأملًيا، والتي، باستثناء ذلك، قد تظل مختفية. )اهتماًم 

 :كتب ديوي في سرد درامي،  .43

لدافع ما. نجرب، في أذهاننا، خطة ما ... نجد أنفسنا نسبح في خياالت تحضر  نحن نفسح الطريق في أذهاننا

فيها العواقب التي تلي ذلك، وحسبما يكون موقفنا، من تلك العواقب، سواء بحبها واملوافقة عليها، أو كرهها 

ونشط،  يامورفضها، فإننا نجد الدافع أو الخطة األصليين، سواء جيدين أو سيئين. يتصف التداول بأنه در 

 . (E, MW5: 292, 293رياضيا وغير شخص ي ) وليس

( الكتابات األخالقية، فإن األفراد السياسيين )واالقتصاديينفي و ،والتعليم ،علم النفسعمله في كما هو موضح في  .44

 إن الشخصيةفي املعامالت معهم. "و خالل، ولكنهم موجودون  ،االجتماعية جماعاتال علىوجودًيا سابقين ليسوا 

(. في ION, LW5: 67" )جماهيرياهي نتاج عالقات اجتماعية محددة ووظائف معترف بها  ندمجةوامل ثابتةالفردية ال

 :ألنه ؛لفرديةة اخبر االجتماعية املتأصلة في الينفي  دليالليست  إنهاخاصة، ف خبراتو  اكل شخص أفكار لدى حين أن 

 :Individuality in Education", MW15"" )تهفرصة لتطوير فرديالالشخص  جداالجتماعية ي جماعات"فقط في ال

ر ديوي  فإن(. ومع ذلك، 176
َ
الفرد في املجموعة االجتماعية األكبر، التي يرى أنها مدمرة لألفراد على  استغراقمن يحذ

 :كتب ديوي  ،ضد األنظمة االجتماعية املسيطرةو هذا النحو. 

ظروف. واالستفادة من ال ،واالستجابة ،واالختيار واالنتقاء، ،ية املميزةلحساسنمط من األنها  منيعةالفردية 

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
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أي  من خالل ندمجةالفردية املالشخصية آخر، فمن املستحيل تطوير  سببلهذا السبب، إذا لم يكن ألي 

 (ION, LW5: 121نظام أو برنامج شامل. )

 :كتب ديوي  .45

ليمه أنها ش يء ال يمكن تس طبيعتها وجوهرهايجب على كل جيل أن يحقق الديمقراطية مرة أخرى لنفسه. فمن 

ف الحياة إلى آخر، وإنما يجب تحقيقها من حيث االحتياجات، واملشكالت، وظرو  من شخص أو جيل

إلى أخرى  فائقة من سنة عنها، حياة اجتماعية تتغير بسرعة مع مرور السنين منعزليناالجتماعية، التي نعتبر 

"(Democracy and Education in the World of Today", 1938a, LW13: 299). 

 كتب ديوي: .46

إن الديمقراطية هي اإليمان بأن عملية الخبرة أكثر أهمية من أي نتيجة خاصة يتم تحقيقها، وهكذا تكون 

بقدر استخدامها في إثراء العملية الجارية وتنظيمها. بما أن  ئج الخاصة املحققة ذات قيمة قصوى فقطالنتا

عملية الخبرة قابلة ألن تكون تعليمية، فإن اإليمان بالديمقراطية يتوحد مع اإليمان بالخبرة والتعليم. تصبح 

 جميع الغايات والقيم املعزولة عن العملية الجارية إيقافات، وتعليقات. إنهم يسعون جاهدين تعليق ما تم

 من استخدامه لفتح الطريق، وتوجيه الطريق إلى خبرات جديدة وأفضل
ً
 Creative") . اكتسابه، بدال

Democracy", 1939b, LW14: 229) 

 see PP andكانت ثقة ديوي في خبرة الشخص العادي هي النقطة التي ناقشها بقوة، وخاصة، مع والتر ليبمان )

Lippmann 1922, 1925.) 

يكتب ديوي عن أزمة عميقة تجتاح األشخاص املعاصرين، "الفرد الضائع" من فصله الشهير في كتابه ، 1930في عام  .47

عدد من الخبطات ـ اإلنتاج الوفير، واالستهالك، وهيمنة مؤسسات األعمال، والنمو  .(ION, LW5: 66-76) الفردية

ِّ  ع للمعلومات التي تنتجها الصحافةاملتسار 
ور بانعدام عون من وتيرة الحياة، ويثيرون الشععلى سبيل املثال ـ كانوا يسر 

األمن االقتصادي، ويقوضون "الوالءات التي ُحملت على نحو فردي من قبل، والتي أعطتهم الدعم، والتوجيه، ووحدة 

تشخيص هذه الظروف املسببة بعد فترة وجيزة من الكساد الكبير، قام ديوي ب " (ION, LW5: 66) .النظرة إلى الحياة

على أنها "عدم توافق حاد بين األفراد وظروفهم االجتماعية". وكتب "حيثما تكثر املخاوف، يتم تقويض الفردية  آكلللت

 (ION, LW5: 68, 66-67) ".الشجاعة والقوية

يرى ديوي أن مقاومة املستعمرين األوائل لسلطة الحكومة أدت إلى نتائج عكسية، ألن مجرد الدعوة إلى االعتقال  .48

سلطة إلى الو لتحقيق مكاسب شخصية،  تسعى تىال "رغبات ومساعي الشخصيات الفردية رية"( رفعت)"سلب الح

 وهكذا، فإن الليبرالية، .(Authority and Social Change", LW11: 136") "العليا في الحياة االجتماعية

برير تفي سياق تأكيدها على أنها وقفت بكل قوتها ووالئها ملبدأ الحرية الفردية، كانت منخرطة، بالفعل، في 

اء الحرية الحقيقية للضعف ركزة، التي ... أنكرت دوما وبإصرارأنشطة شكل جديد من ]القوة االقتصادية[ امل

 (Authority", LW11: 136") . اقتصادًيا، واملحرومين
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 Freedom" (Lw11: 247, 248.)كتاب " انظر أيضا

الحالية  تالتجريبية حول املشكال  قصاءاتمرنة وافتراضية وموجهة باستمرار نحو االست الوليدةلليبرالية تكون ا قد .49

("A liberal Speaks Out for Liberalism", LW11: 287 سوف .)ملساعدة اإلجراءات توسطالليبرالية "وظيفة  توفر "

ديدة" الظروف الجبين و  القديمة، املعتقدات ،املؤسسات التقاليد، ،إحداث "عالقة عمل بين العاداتاالجتماعية في 

(LSA, LW11: 37.) 

 :كتب ديوي  .50

تحت ظروف معينة ...  ط مجمل وغير محدد، بل بنشاط محدد يتم القيام بهليس الحق أبدا مطالبة بنشا

شروط منتظمة ومحددة وتم إقرارها. هذا هو الفرد حر، نعم، هذا حقه. ولكن حر فقط في الفعل وفق 

الواجب املفروض عليه. له الحق في استخدام الطرق العامة، لكنه ملزم بالدوران بطريقة معينة. له الحق في 

وأال يسبب إيذاء لآلخرين باستخدامه لهذه زم بدفع الضرائب، وسداد الديون، استخدام ممتلكاته، لكنه مل

 (E, MW5: 394الحقوق، وما إلى ذلك. )

 :. كتب ديوي اقتباسهاملقطع كله يستحق  .51

الفن هو الدليل امللموس على أن اإلنسان قادر، بنحو واع، وبالتالي على مستوى املعنى، على استعادة أسباب 

الوحدة بين الحس، والحاجة، والدافع، والفعل، وهو االتحاد الذي يميز املخلوق الحي. وإذا تدخل الوعي فإنه 

التنظيم، والقدرة على االختيار، وإعادة الترتيب. وبالتالي تتنوع الفنون بأشكال ال نهاية لها. لكن يضيف إليه 

تدخل الوعي يؤدي، في الوقت املناسب، إلى فكرة الفن كفكرة شعورية ـ وتلك أعظم إنجاز فكري في تاريخ 

 (AE, LW10: 31البشرية. )

ديوي املناهض لألصولية على سؤال: "ما هو الفن؟" إن الفن كخبرة،  فيما يتعلق باألنطولوجيا )علم الوجود(، فإن رد .52

غير قابل للتموضع ببساطة في ش يء أو حدث، أو موضوع. وإنما يشير "الفن" إلى تفاعل بين )أ( صنع )نشاط فنان(، 

 منتجات فنية")ب( حدث أو ش يء )أغنية، لوحة، إلخ( و )ج( متلقي )مستمع، عارض، إلخ(. وهو يميز العامل )ب( بأنه "

)املوضوع املادي، على سبيل املثال( لكنه يقول إن "العمل الفني الحقيقي يتكون من )أ( + )ب( + )ج(: "إنشاء خبرة 

(. فيما يتعلق AE, LW10: 70; see also 167, 218, 223متكاملة من تفاعل الظروف والطاقات العضوية والبيئية )

كم
ُ
يان ل التعريف التجريبي للفن، إذ يتصفان بالظرفية والقابلية للخطأ، وال يسعبتأويل الفن ونقده، فإن وظيفتهما ت

أبًدا إلى إصدار أحكام نهائية وباتة حول معنى أو قيمة العمل الفني. بل إن هدفهما هو توسيع وتعميق الخبرة الجمالية. 

 حول "وظيفة النقد" كتب ديوي:

مساعد في تلك العملية الصعبة، عملية تعلم الرؤية  هو إعادة تربية إدراك األعمال الفنية، فهو عامل

واالستماع ... والطريقة التي يمكن بها تقديم املساعدة ]لشخص يسعى إلى فهم الفن[ تكون بتوسيع تجربته 

 (AE, LW10: 328الخاصة بالعمل الفني الذي يعد النقد عامل مساعد له. )

ملتممة" يعبر عن خبرة واعية، وذات معنى عميق، ومندمجة في مصطلحات ديوي، فإن مصطلح "خبرة" أو "الخبرة ا .53

ككل. إن خصائصها فريدة بما فيه الكفاية، بحيث ندركها كخبرة محددة ومميزة. أما النوع املقابل من الخبرة، الذي 
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رة"، وتتميز بأنها مشتتة، وناقصة، أو حتى رتيبة  .(AE, LW10: 42, 47) سماه ديوي: "مخدِّ

نظر ديوي إلى املصادر العضوية لفهم وظائف  ،ومسائل أخرى  ،األخالق ،التعليم ،لم النفسكما هو الحال مع ع .54

تيجة الجمالية" هو ن الخبرةالنفسية، وما نسميه " ،الحسية ،الفن قدراتنا الجسدية تتشارك معوتأثيرات الفن. 

 كتب ديوي: ،"تناميةاملياة حال" عنبين الكائنات الحية والبيئة.  التعامل

 مجرد عودة إلى حالة سابقة، ألنه قد تم إثراءه بحالة التفاوت إن 
ً
التعافي ]من االنسجام مع البيئة[ ال يعد أبدا

 (AE, LW10: 19) .الهائل واملقاومة التي اجتازها بنجاح

 كما يقول ديوي، "تصل إلى جذور الجمالي في الخبرة"، إذ حين تكون الحياة قادرة على البقاء والنمو، هذه الحقائق

يكون هناك نوع من التغلب على عوامل املعارضة والصراع، التي يتم  تحولهم إلى جوانب متباينة لحياة أعلى 

 (AE, LW10: 20) .قوة وأكثر أهمية

في تعديالت الحس املتناغمة واملستمرة. يمد هذا الجماليات  دقيقة تتجذر حينذاكإن املفاهيم الجمالية واملعاني ال

بأساس طبيعي، ويحدد مهمة نظرية الفن: شرح الكيفية التي تكون بها الظواهر الجمالية )بما في ذلك األعمال الفنية( 

 كامنة في الخبرة اليومية، وكيف يمكن توسيع مجالها.

من خالل  املتحف،في ة الجمالية في لوحة خبر ط. يمكن للمرء أن يجد نفس النوع من الالرواب تلكأمثلة ديوي  تحشد .55

 :ة، كما يقول ديوي خبر النظر إلى ال

منحه ته، و ثير اهتمامتن، و الخام ... في األحداث، واملشاهد التي تجذب العين واألذن املنتبهة لإلنساشكلها في 

املشاهد التي تشد انتباه الحشد ـ سيارة إطفاء مسرعة، اآلالت نظره واستماعه:  اإلحساس باملتعة، مع دوام

اليا في الهواء، ن عو التي تحفر ثقوًبا هائلة في األرض، الذبابة البشرية التي تتسلق قمة البرج. الرجال الجالس

 (AE, LW10: 11يرمون ويلتقطون املسامير الحمراء الساخنة. ) ،على العوارض

املتطرف" ملا في عقائده من أن البشر كانوا وحدهم في عالم غريب ومعاٍد. يفتقر مثل هذا الرأي رفض ديوي "اإللحاد  .56

كن للجميع أن يم بأنه كانه في البيئة األكبر. قال ديوي إلى "التقوى الطبيعية"، وهي حساسية يشعر بها املرء تجاه م

  (ACF, LW9: 18) .ي هذا النوع من التقوى، وهو ضروري للنمو األخالق ىيرع

ة الجمالية، حيث تتشابك خبر حول ال وجهات النظر األخرى الدينية صدى  الخبرةتعكس وجهات نظر ديوي حول  .57

لخ(. التي عفا عليها الزمن )املتحف، الكنيسة، إ الخياليةواملؤسسات  البنىمع  ة،فريدال نوعيةذات السمات ال الخبرات

 see ACF, LW9: 8بإبالغ )وتحويل( املزيد من الحياة اليومية ) ايمكن أن يسمح له الخبراتديوي أن تحرير هذه  يرى 

ff..) 

 أنها: هذه التغيراتعن  كتب ديوي  .58

ال تتعلق بهذه أو تلك الحاجة، املرتبطة بهذا أو ذاك الظرف من محيطنا، وإنما تتعلق بكينونتنا في مجملها. 

 أي قدر من التقلبات في الظروف الداخليةبسبب مجالها، يكون هذا التعديل ألنفسنا دائما. إنه يستمر عبر 

والخارجية. هناك تأليف وتوافق بين العناصر املختلفة لكياننا بحيث، رغم ما يعتري الظروف الخاصة التي 
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 (ACF, LW9: 12-13تحيط بنا من تغيرات، تظل هذه الشروط في حال ترتيب واستقرار فيما يتعلق بنا. )

 :كتب ديوي  .59

الحضارة من أشياء ليس من أنفسنا. إنها أشياء موجودة بفضل أفعال ومعاناة املجتمع إن أكثر ما نغنمه في 

ها، االبشري املستمر، الذي نعتبر نحن رابطا فيه. أما نحن فعلينا مسؤولية الحفاظ على تراث القيم التي تلقين

وصول ، يتسع مجال البحيث تصل إلى من يأتون بعدنا وهي أكثر رسوخا وأماًنا ونقلها، وتنقيحها، وتوسيعها

ر على الذي ال يقتص لك هي جميع عناصر اإليمان الدينيإليها، وتصبح مشاركتها أكثر سخاء مما تلقيناه. ت

 (ACF, LW9: 57-58طائفة، أو طبقة، أو عرق. )
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