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ولد في الواليات المتحدة األميركية وكان والده مزارعا، ومركزز عالتتزا االمتمزاعي رفيز ، : (9181-9581)حياته
رءيززة أل ززا ارتززءا ا ززما ءةت ززةة التوكززان وزز وفا ءةززراتة الكتززا ووززرالعا، ممززا دف ززا الززئ ال مززئ م ززات كءززال  لتمرالززد  

خززاف فززي تحديززد ال ززرف مززن الت تززيل ويفززاف فززي الحززديب عززن رءززا ال لريززات ءززالوا   مززن  يززر الخ ززو  لت لززال 
 .والتةاليد الموروثة معما كا ت عريةة  وهو فيت وف  ءئ ين يكون عالما في ممائ الترءية والت تيل

 الفلسفة العامة: 
ءزدي ال مزئ والم ة زة فالم ة زة تمثزئ  لزال ال مزئ وتز لل ت اتق الةت ةة الءرمماتية في فت زةتعا ال امزة مزن م  1

 ء ية الخءرة وتوكئ ملاهر ال تاج الءوري 
تؤكد الءرمماتية عتئ تراءا الةكر ءاألدات التمريءي فالةكر واألدات مكمالن لء  عما الء ف والةكر يوما   2

ذا تداخئ ف ئ التةكير م  ف ئ األدات وتةاعال  يحةةان اإلءدا   األدات واألدات ي مي الةكر وا 

إن م يززار قززدق الةكززرة ع ززد الءرممززاتيين يةززار ءمززده مززا يترتززا عتيعززا مززن  تززال   اف ززة وتكززون الةكززرة   3
 قحيحة أل عا  اف ة 

تزرءا الءرمماتيزة الةكززر ءزالوا   الحيزاتي، لكو عززا فت زةة إ  ززا ية تءحزب فزي اإل  ززان وعال تزا ءءيلتززا  إذ ين   4
حةيةة الة ئ وال تاج اإل  ا ي، وءذلك تتوكئ الخءرة ءة ئ ما ي تما  قراعا م  الءيلة وتةاعتا م عا يوكئ

 ال مئ من تمريا 

فت زززةة تمريءيزززة دي اميكيزززة متازززورة تزززرفف ال زززكون ءة زززئ التازززور الحزززي ال زززات  عزززن حركزززة التمرءزززة  هزززي  5
ختزززق  الم رفززة هززي المتززراكل التمريءززي الزززذي يحةززق الخءززرة، ءة ززئو  اإل  ززا ية فززي الحيززاة الوا  يززة الة تيزززة 

 التوازن ءين اإل  ان وءيلتا 

تمثئ الخءرة المةولة األ ا ية في الءرمماتيزة فعزي ي زار كزئ الم رفزة ومقزدرها  لزذلك ت زمئ الءرمماتيزة   6
 فت ةة الخءرة 

وزار الحةيةزة إلزئ وزارين مت ا  زيين مثزئ الزذاتي والمو زوعي وال لزري و  وزار الةكزر اإل  زا يرفف   7
  وءالتززالي تززرفف وززار اإلدراك إلززئ والم ززمون، واللززاهر والءززاان ، والوززكئوالمزلززي والكتززي ،وال متززي

 ح ي وعةتي فاإلدراك ع دها هو ح ي وعةتي في آن واحد 

 نظرية المعرفة: 
( والتززي اوززتةت م عززا العماا (( والتززي ت  ززي  برجماااين مقززاتب ءرمماتيززة موززتق مززن الكتمززة اإل ريةيززة    
ءعزا  ة زا  اإل  زانالةكزرة يداة يكيزف  ينرمماتيزة ك لريزة تؤكزد مات  ديوي( وقاغ الء  و (عملي( و  عم كتمتي  
يتخزذ الةكزرة يداة و   ةالم رفزة التمريءيزالمز ع  و ءرمماتية عتئ الوتؤكد  م  ءيلتا ويحةق التوازن م عا  يتالتلءحيب 

رمزا و قزدق الةكزرة وحةيةتعزا هزو مزا يترتزا عتيعزا مزن  تزال   اف زة  وان ،يو ذري ة لتحةيق م ة زة حةيةزي  مزا هزو ا 
 ما هو  اف   إلئ
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الءرمماتية تةف  د تياري الةت ةة المثالية والةت ةة التمريءية  وان اختتةتا في مقدر الم رفة  فءي مزا  ين
 إالالحززوار، ومززا ال ةززئ  ي عززالتم رفززة ومقززدرها  تةززوئ التمريءيززة ءززئ  األ ززار المءززديال ةززئ هززو  ينتةززوئ المثاليززة 
وا  ززة  التمززريءيينع ززد المثززاليين هززو فكززرة فززي ال ةززئ وهززو ع ززد  فاألقززئا  التززي خءر اهزز اإلح ا ززاتممموعززة مززن 

ال مززئ ومززا ي ززت  ع ززا مززن  يداةخارميززة تززدرك ءززالحوار  فمززاتت الءرمماتيززة ء لريتعززا وم تززت مززن  لريززة الم رفززة 
ون وال ءتااءةعزا لل ت د الحةيةة تةار ءمده ت ا زةعا فزي عةول زا كمزا يةزوئ المثزالي إذ آثار تةيد ا في حيات ا ال متية 

عدل مالتمتعا  يوحةيةة الةكرة تتمثئ في مده مالتمتعا  يقءحت وا  مام  الوا   الخارمي كما ي تةد التمريءيون  
ا  زززدامعا ءمزززده مزززا  زززي ود عتي زززا مزززن  ةززز   وهكزززذا يزززرءا الءرممزززاتيون ءزززين الةكزززر  يو م رفت زززال ايات زززا التزززي تةزززرر 

 ززو  مززن  إالة هززي التززي ت ةزز  عمتيزا ويتحةززق ذلززك ءالتمرءززة  فمززا الم رفززة الحةيةززة القززاد  ينوالم رفزة وال مززئ  يي 
  مزت من التمرءة  إالالتمرءة وان هذه ال ال ة  ة عا ما هي  يمزاتال ال ات المتءادلة ءين 

التمييز ءين الذهن والمادة، كما يرف ون التةريق ءين ما هو ح ي ث الية ا ةقالية، فعو يرفف  لكئديوي يرفف 
مزززا هززو عةتزززي الن الةكززر هزززو الزززذي يثيززر الحزززوار وم اياتعززا فزززي ء زززات الم رفززة  وعتزززئ ذلززك يوحزززدون ءزززين وءززين 

ءة ئ الرفف لكئ الث اليزات اال ةقزالية  تأمتيةالتقورات الذه ية والمدركات الح ية  وهكذا تكون الم رفة وقةية 
 األفكززاروءزين ال لزري وال متزي وءزين مو زو  وءزين الح زي وال ةتزي لفزي الةكزر الةت زةي التزي تةقزئ ءزين الزذات وا

  والو ال  
ال مزززو واال زززتمرار والتةاعزززئ الزززدالل مززز  الءيلزززة ومكو اتعزززا  فاال زززتمرار تء زززئ الءرممزززاتيون فت زززةة تت زززمن  

فزي ء زات الخءزرة  ويو زب ذلزك ديزوي  ي ا زيانوالتةاعئ يتحدان في الخءرة و يمتعا لختق خءرة مديدة فعما مءدتان 
نماا. اآلخاراالستمرار والتفاع  ال ينفص  احدهما عن  مبدأي إنءةولا   يلتقياان ويتحادان حتام يمكان القاو :  وا 

خءززرة تتيعززا  وهززذا هززو م  ززئ ال مززو  إلززئتززدف   وهكززذا فكززئ خءززرة   ة(أنهما في الواقع وجهان متفاعالن لخبرة واحد
عادة واال تمرار والتةاعئ  توكيئ الخءرة في الم رفة والةن والممائ  وا 

الةزوئ  ين الم رفزة مت زم ة فزي  إلئهي فت ةة الخءرة ويؤدي هذا  يوفالءرمماتية تتء ئ فت ةة الخءرة  إذن 
يزاة الوا  يزة التزي  حياهزا  ومزا الم رفزة حالخءرة ومن امئ الخءرة فالم رفة تء ئ عتئ الخءرة التي هزي دالمزا خءزرة ال

وتوحززد ءززين  واإل  ززانوتؤكززد عتززئ وحززدة الاءي ززة عمتيززات تمريءيززة دي اميكيززة تززرفف كززئ الث اليززات فززي الةكززر   إال
الةقزئ  يوزكائالمادة والروح وءين الوعي والاءي ة وءين عالل الةيل وعالل الوا   وءين المزلي والكتي  ورفزف كزئ 

فززي قزززميل عمتيززات التةاعززئ ءزززين الومززود الءوزززري  يدوات  فمززا همززا  زززوه اآلخزززرعتززئ  يحزززدهمات تيززا  يوءي عمززا 
لعززذا كا ززت الم رفززة هززي خءززرة فززي موامعززة تحززديات الءيلززة وقزز وءاتعا حةيززق التززوازن ءي عمززا  والومززود الززوا  ي لت

وم اف ززا  ومززن ه ززا تكززون الم رفززة ال اء ززة مززن  اإل  زانوال مزئ عتززئ تاويرهززا وتاوي عززا ءمززا ي  ززمل مزز  متاتءززات 
 إلزئقزد عا فتزن تتحزوئ  اتإلثءزوتختءزر ءالتمرءزة  األفكزارلزل تحتزئ  فزذذاالتةكير هي في قميمعا م رفة تمريءيزة  

 أو أداةفالمعرفااة ف ززئ تمريءززي يحةززق مو ززوعيتا   إلززئتحززوئ ف ززئ التةكيززر  إذا إالم رفززة  الم رفززة ال ومززود لعززا 
 ءاريةة تم تا ي تة  من هذه الءيلة  ذريعة تستخدم لتكيف الكائن البشري مع بيئته
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ءززئ همززا مرتءاززان ومتززداخالن  ال يمكززن الةقززئ ءززين مززا هززو عةتززي  لززري، ومززا هززو عمتززي تمريءززي إذن 
مز  ءيلتزا هزو تةاعزئ يي زر لزا اال تةزا   اإل  زانتةاعزئ  ين إلزئلتكوين الخءرة ءكئ دالالتعا وفاعتيتعزا ويزؤدي ذلزك 
ايماءيزة ف الزة فزي  يداةمزن خءرتزا  وعتيزا يكزون ال ةزئ  اإل  زانم عا  وه ا يدخئ ال ةئ في ال مئ لتحةيزق ا زتةادة 

 يلتا م  ء اإل  انعمتيات تكيف 
 ية:الجمال تهفلسف 

هزززو ال مزززئ ال ةتزززي التمريءزززي الزززذي يحزززاوئ الكوزززف عزززن مكزززامن الةمزززوات او المت ا  زززات ءزززين اال  زززان  الفااان:
 مماليززا،ت مززو وتتاززور وتتوززكئ ء لززال وتحةززق ااء ززا  التززي  متيززةرءززا الةززن ءالتمرءززة والخءززرة الوالممززام  والءيلززة  و 

يحةززق لس  ززان مكا ززا فززي  ويعاززئ لتةززن قززي ة  ة يززة وليةيززة  تفززالةن عمززئ تمريءززي يززؤدي الززئ تكززوين الخءززرا
قززراعا مزز  الءيلززة  ورفززف الث اليززات اال ةقززالية واالرات التززي تحززاوئ التمييززز ءززين الة ززون المميتززة والتاءيةيززة او 

يحةزق  الرا ية والعاءاة  واعتءر ديوي ان لتةن  زعة دي اميكية تاورية لس  ان والممتمز  ءزان واحزد  وهزو ءال تيمزة
م اف  إ  ا ية وامتماعية  كما ي د الةن ملعر لحياة كئ ح ارة و مئ لعا يختد ذكراها ويحةل اممادها وت ميئ 

 اةور المماعات وا واتعل وا اايرهل 
رفززف ديززوي قززيا االلعززال والحززدر التززي ت زز  الة ززان ءمو زز  الماللكززة والةدي ززين والخززوارق، فعززو ذلززك  الفنااان: 

ي تاي  ءعا ان يكوف عن المت ا  ات ما ءين التمريءية الوا  ة المكو ة لتخءرة لديا التي  اال  ان ذو اإلمكا ات
الكالن الءوري والممتم  اإل  ا ي وءين الءيلة الدي اميكية  ومن ثل يحاوئ ان يمد ءة ئ التمريا والخءرة حتوال لعا 

ن الذين اكت زءوا الخءزرة ويءزدعوا اعمزائ ف يزة وتحةيق التوازن  وفي تاريخ الةن الحديب والم اقر الكثير من الة ا ي
 زمئ مصقزور متميزة  فالة ان مزواد  زتيل ءة زئ التمرءزة والخءزرة  ةزذ  قزا الحريزة وفزق درا زات م تةي زة ليكزون 

 يب ق مزززج خاللعززا ءززين الةززديل والحززد ززرد يحززداب رافةززت تززاريخ ال ززرا عززن اريةعززاقززا ا عززن اريززق الرمززوز يراد 
  يءية ء د المرور ءالكثير من التمارا الة ية إل  اج التمرءة الة ية ءة ئ الخءرة وءيكا و توقئ الئ التك 

 
 ح ي وعةتي يرتءا ءةيمة المتراكل ال ةتي التمريءي الذي امتتك الخءرة، ووعي الممائ هو خءرة فزي وعزي الجما :

 متواز ات الءيلة وءالتالي الوقوئ الئ وعي المتوازن المتحد ءين الذات ومحياعا 
 

هزي المرحتزة التزي ي زتاي  ءعزا الة زان ان يةزدل  تزاج مزن اليزة تمرءتزا المتراكمزة لختزق  االبداع والعملية اإلبداعية:
توازن ءين اال  ان ومحياا  وكتما و ر المتتةي ءعذا التوازن كان االءدا   امحا ومتةدما  وعتيزا االءزدا  محكزول 

 ءوعي وخءرة وتمرءة ل تق الةموات وتحةيق التوازن 
 


