
  د فاتن محمد رزاق.م.ا

  

  المحاضرة السابعة

  )البراغماتي(االتجاه السیاسي اللیبرالي الذرائعي

 ١ولیم جیمس: اوال

ع����الم نف����س ولكن����ھ ك����ان مھم����اً ف����ي ) ١٩١٠-١٨٤٢(ك����ان ول����یم ج����یمس ف����ي بدای����ة أم����ره 

وك��ان أح��د ) التجریبی��ة االص��لیة(فھ��و ال��ذي أبتك��ر النظری��ة الت��ي دعاھ��ا  : الفلس��فة العتب��ارین

وف����ي المت����أخر م����ن حیات����ھ ) البراجماتی����ة أو االداتی����ة(ثالث����ة م����ن زعم����اء النظری����ة المس����ماة 

: أح����دھما، أص����بح ال����زعیم الممی����ز للفلس����فة االمریكی����ة وك����ان الھتمامات����ھ الفلس����فیة جانب����ان

أم��ا الث��اني فك��ان دین��ي حی��ث ، علم��ي أمدت��ھ دراس��تھ للط��ب أفك��ار ومی��ل نح��و النزع��ة المادی��ة

  .ودیانتھ البروتستانتیة بالحماس للدیمقراطیة والود االنسانيأمدتھ مشاعره وعواطفھ 

ی��رى ول��یم ج��یمس ان ص��حة االفك��ار ت��أتي م��ن االث��ار او النت��ائج العملی��ة ل��ھ اي بق��در م��ا ان 

تك��ون مفی��دة لحیاتن��ا فالیمك��ن الق��ول ان النظ��ام السیاس��ي البرلم��اني او الرئاس��ي ھ��و مفی��د لن��ا 

ا االفض���ل فیك���ون الحك���م علیھ���ا م���ن النت���ائج المترتب���ة بق���در م���ا ان تتب���ین لن���ا نتائجھ���ا وأیھم���

الیمك���ن ان ، ....)الھ���واء، الكھرب���اء(علیھ���ا اي م���ا یقدم���ھ ھ���ذا النظ���ام لن���ا م���ن من���افع او خی���ر

نتلمس����ھا لك����ن یمك����ن ان الحك����م علیھ����ا م����ن آثارھم����ا ف����الھواء الیمكنن����ا الع����یش م����ن دون����ھ 

أي ان���ھ الحك���م عل���ى ، غناء عنھ���اوالكھرب���اء الیمك���ن تلمس���ھا فلھ���ا فوائ���د كبی���رة الیمك���ن االس���ت

االش���یاء والوق���ائع یك���ون م���ن خ���الل النت���ائج ول���یس بدالل���ة النظ���ر ال���ى المب���ادئ والمق���والت 

العقلی���ة أي أن���ھ ذونزع���ة تجریبی���ة علمی���ة فالیع���رض بالك���ل المطل���ق ب���ل بالتعددی���ة والجزئی���ة 

ح���د ف���المجتمع یتك���ون م���ن مجموع���ة م���ن االف���راد والدول���ة الینظ���ر لھ���ا عل���ى أس���اس مطل���ق وا

  .كما ھو رأي ھیجل بل انھا تتكون من مجموعة مختلفة االفراد

شالرزش���اندز (عل���ى أراء الفیلس���وف االنكلی���زي) البراغماتی���ھ(لق���د إعتم���د ج���یمس ف���ي كتاب���ھ 

فب����ین ان أي ) كی����ف نوض����ح أفكارن����ا(م����رة ف����ي بح����ث ل����ھ بعن����وان ) ١٩١٤_١٨٣٩بی����رس

                                                           
١
وھوفیلسوف وعالم نفس امیركي من اصل ایرلندي وشقیق الروائي الكبیر ھنري جیمس وھو من دعاةالبراغماتیة وتلقى العلم )  

االمیركیة واالنكلیزیة والفرنسیة وااللمانیة حتى حصل على الدكتوراه في الطب من  والفلسفة في المعاھد والجامعات
  .واھم كتبھ البراغماتیة١٩٠٧عین استاذا للفلسفة حتى استقالتھ ١٨٧٩،و١٨٧٥جامعةھارفرد



رف���ة نتائجھ���ا الت���ي یج���ب ان فك���رة نعملھ���ا وقب���ل ان نحولھ���ا ال���ى س���لوك او ممارس���ة علین���ا مع

  .تكون ذو فائدة فتكون تلك المعرفة من خالل خبرتنا او احساسنا بنتائجھا

او ال ب����ل م����ن نتائجھ����ا الخی����رة او أي ان افكارن����ا الت����أتي أھمیتھ����ا م����ن مطابقتھ����ا للواق����ع 

الص����ادقة فالیھ����م ان كان����ت فك����رة منطقی����ة أو معقول����ة المھ����م آثارھ����ا ف����ي الح����ال او ف����ي 

او بع���د الم���وت ب���أن ت���دخل الجن���ة او یم���ان ب���ا� ل���ھ آث���ار إیجابی���ة ف���ي المس���تقبل المس���تقبل فاإل

اث��ار الفك���رة تك��ون مباش���رة كم��ا لوك���ان ف��ي فكرن���ا الشعوربالس��عادة والرض��افي الحی���اة اي ان 

ل���ھ  م���ن الن���اس) س(تش���كیل او تأس���یس مؤسس���ة معین���ة ل���ھ نت���ائج إیجابی���ة مباش���رة او انتخ���اب 

أو نت���ائج غی���ر مباش���رة كم���ا مباش���رةلن���ا ل���ھ نت���ائج ایجابی���ة مص���لحة إیجابی���ة او تش���ریع ق���انون 

  .ھو الحال في المسائل االعتقادیة الدینیة

والتس���امح فھ���و  فك���ر السیاس���ي لج���یمس یق���وم عل���ى أس���اس امكانی���ة التعددی���ة واالخ���تالفإذن ال

تقوض االفك����ار الن المنافس����ة بی����نھم س����، ویینلفوض����ا، الع����دمیین،یقب����ل بوج����ود االش����تراكیین

م����ن خ����الل احت����رام الف����رد االس����لیمة م����ن خ����الل التجرب����ة والیمك����ن تق����دم المجتم����ع الغی����ر 

عل���ى المجتم���ع ل���ذلك ی���رفض فك���رت ھیج���ل الت���ي ی���ؤمن فیھ���ا بفك���ره المطل���ق الت���ي اولویت���ھ و

ت��ؤمن ب��ان الدول��ة ھ��ي تفتح��اً ل��روح االلھی��ة ف��ي الت��اریخ او تجس��ید للح��ق او لمص��دره ب��ل ھ��و 

ری��ة الف��رد واالم��م لك��ن ل��یس دائم��اً فھ��و الیب��دي اي ی��ؤمن بالس��لطة غی��ر المطلق��ة للدول��ة وبح

ی���رى ج���یمس ان الح���رب ھ���ي نزع���ة عدوانی���ة فعط���ف عل���ى االس���تعمار االمریك���ي للفلب���ین 

ود والن���اس بحاج���ة ال���ى االث���ارة م���ن أج���ل ف���ي الف���رد فالس���الم یبع���ث عل���ى الجم��� س���یكولوجیة

الب��دیل (دم��اء الحف��اظ عل��ى تماس��ك االم��ة وھ��ذا الی��تم اال م��ن خ��الل نزع��ة حربی��ة لك��ن دون 

، البن������اء، أي تجنی������د الزام������ي للش������باب یعم������ل بع������ض م������نھم ف������ي المن������اجم) االخالق������ي 

أي الی����ؤمن ب����الحرب لك����ن أب����دى تعاطف����اً وش����یئاً م����ن الرومانس����یة م����ع ...ید الص����،االف����ران

 . حروب الماضي

 ٢)١٩٥٢-١٨٥٩(جون دیوي : ثانیاً 

و طروح����ات ف����ي راءت ل����ھ أب����الرغم م����ن اھتمام����ات ج����ون دی����وي ف����ي التربی����ة اال ان����ھ كان����

ان الفك���ر ھ���و ی���رى یین ال���ذي ظری���ة السیاس���یة وھ���و أب���رز البراغم���اتالجم���ال والفلس���فة والن
                                                           

٢
ة والتربیة ولعلم رئیسًا لقسم الفلسف١٨٩٤واصبح ١٨٨٤ولد في والیة فرمونت االمیركیة وحصل على شهادة الكتوراه في الفلسفة  

في شیكاغو وهنا أبتدأ بثورته التربویة اذ اسس مدرسة تجریبیة جرب فیها نظریاته الجدیدة  ) الینویز(النفس في جامعة 

لیلتحق بكلیة المعلمین في ١٩٠٤فاثاردهشةجمیع المشتغلین في هذا الحقل وقد تنكرت سلطات الجامعة لتجارب دیوي فأستقال 

  ١٩٥٢ وتوفي ١٩٣٠عتزاله الخدمة جامعة كولومبیا حتى إ



ج����رد أدوات تنحص����ر قیمتھ����ا ووظیفتھ����ا ف����ي ق����درتھا عل����ى ملح����ل إش����كالیة معین����ة أي ان����ھ 

التفكی���ر ھ���و  ي نت���ائج مثم���رة ف���ي المس���تقبل أي أناقتیادن���ا نح���و وق���ائع وخب���رات مس���تقبلیة أ

مجم���وع موض���وعات  بان���ھ  الموق���ف(مع���ین یتطل���ب ح���ل ل���ذلك یع���رف ) وق���فم(لمواجھ���ة 

اي  )ت���م اختی���اره م���ن قبلن���االم كل���ي مح���یط بن���ا وأح���داث مرتبط���ة دائم���اً بس���یاق كل���ي او ع���

الیعن���ي ان���ھ موض���وع وح���دث ف���ردي یعتم���د عل���ى الخب���رة كم���ا وض���ح ول���یم ج���یمس ال���ذي 

بقیم���ة تل���ك الفك���رة لك���ن  اعتق���د ان الوص���ول ال���ى المعرف���ة ی���تم م���ن خ���الل الخب���رة واالحس���اس

فی���ري دی���وي ان  التحق���قكأس���اس لمعرف���ة أم���ا ) الموق���ف والتحق���ق(ج���ون دی���وي یعتق���د ب���ـ

یرھ���ا او الش���ك مم���ا یس���تلزم م���ن التحق���ق م���ن خ بع���ض المواق���ف غی���ر مح���ددة وتبع���ث عل���ى

  .صدقھا او نتائجھا ان كانت مفیدة او غیر مفیدة اي من خالل البحث والنشاط االنساني

تقدات���ھ االخالقی���ة بدالل���ة المس���ائل السیاس���یة واالقتص���ادیة الكب���رى حت���ى لق���د ص���اغ دی���وي مع

دف���ع ال���بعض العتق���اد بأن���ھ الیھ���تم بالفردی���ة لكن���ھ یعتق���د ب���ان النش���اط الجم���اعي ی���وفر للف���رد 

ل����یس م����ن یھ����ا ل����ذلك فھ����و ی����ؤمن بالدیمقراطی����ة وحریت���ھ لكیفی����ة اس����تخدامھا او الحص����ول عل

اللیبرالی����ة السیاس����یة ف����المھم ل����یس نت����ائج  أج����ل تحقی����ق العدال����ة االجتماعی����ة ب����ل م����ن أج����ل

الدیمقراطی��ة الت��ي ت��ؤدي ال��ى الحری��ة السیاس��یة ب��ل یج��ب ان تھ��تم بالوس��ائل ل��ذلك ھ��و ی��ؤمن 

بالدیمقراطی���ة االجتماعی���ة الت���ي س���بق ان تح���دثنا بھ���ا الت���ي ج���اءت بع���د االزم���ة االقتص���ادیة 

عی����ة م����ن خ����الل وظھ����ور النظری����ة الكنزی����ة وتطبی����ق روزفل����ت للدیمقراطی����ة االجتما ١٩٢٩

اراء كین���ز الت���ي أدت ال���ى ظھ���ور دول���ة الرفاھی���ة ل���ذلك المش���كلة ان تحقی���ق الدیمقراطی���ة ل���یس 

العدال���ة (بنتائجھ���ا فق���ط ب���ل بكیفی���ة اعتمادھ���ا فل���یس المش���كلة ھن���ا ف���ي الدیمقرطی���ة ھ���و تحقی���ق 

الن االخی����رة ھ����ي م����ن مس����تلزمات النظ����ام االش����تراكي ول����یس اللیبرال����ي لك����ن ) االجتماعی����ة

  .ة دیوي تطلب االھتمام لیس فقط بالنتائجبراغماتی

  

  

  

  

  

 




