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 Sin and Truthالخطيئة والحقيقة   .1

 

تماثل   مع  هناك  تطابق  مسألة  الحقيقة هي  أن  لفكرة  ن  اغماتيير البر نقد  ن  بير استخالصه  يمكن  مفيد 

ي تذهب أن األخالق هي مسألة توافق مع إرادة كائن  
الطبيعة الجوهرية للواقع، وانتقاد التنوير لتلك الفكرة الت 

ل  .إلهي 
ّ
ي المناهض للتمث

اغمات  ن أمور أخرى،    anti-representationalist إن تفسبر اإليمان البر هو، من بير

الطبيعة   أو  اإللهية  اإلرادة  ي، سواء كان  ء غبر بشر ي
أمام شر يتواضعوا  أن  البشر يجب  أن  فكرة  احتجاج عل 

لية هي نسخة من مناهضة االستبداد تسمح للفرد بتقدير التشابه الذي  الجوهرية للواقع. 
ّ
إن رؤية مناهضة التمث

ي  
التوقف عن اإليمان بالخطيئة، والتوقف عن  John Dewey فكر جون ديوي كان محوريا ً فن ن  التشابه بير  :

ن   ن بير  .والمظهر الحقيقةقبول التميبر

حياة   من  الهدف  أن  فكرة  عل  مبنية  رومانسية  وهي  الديمقراطية،  بالرومانسية   
ً
مقتنعا ديوي  كان 

أبناء جلدته، ويتطلب ذلك نسخة أكبر شمو   من العلمانية و  اإلنسان هو التعاون مع 
ً
مما قد تكون أي من  ال

المثالية  إىل  الصادق  السعي  بأن  ديوي  رأى  حققته. كما   
عشر التاسع  القرن  وضعّية  او  التنويرية  العقالنية 

 أية سلطة أخرى. ذلك  
ً
ي البشر وننحي جانبا

ن بتن ا الحفاظ عل السلطة المتوافق عليها بير
ّ
الديمقراطية يتطلب من

ي حالة الخطيئة. عندما يذهب الشعور أن نموذج/برادايم الخ
ضوع لمثل هذه السلطة هو االعتقاد بأن المرء فن

الثقافة  األمور. ستضع  بها  ي تسبر 
الت  الطريقة  للمطابقة مع  السعي  ماذا عن واجب  يتساءل ديوي  بالخطيئة 

ي ستدعم وتسهل  الديمقراطية مكانها واجب السعي إىل اتفاق غبر إجباري مع البشر اآلخرين حول المعتقدات ال
ت 

 .  مشاري    ع التعاون االجتماعي
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ي أن تشعر بالذنب
ي يتعامل بها  .لكي تشعر بالخطيئة، ال يكفن

ي أن تصاب بالفزع من الطريقة الت 
ال يكفن

يرة بأفعال شر القيام  قدرتك عل  البعض، ومن  مع بعضهم  أن  .البشر  هناك كائنا ً يجب  أن  تؤمن  أن  عليك 

أوامر يجب إطاعتها، حت  لو بدت اعتباطية ومن غبر المرجح أن تزيد من    يصدر هذا الكائن نتواضع أمامه. 

ي ممارسة جنسية أو   .سعادة اإلنسان
أن تفكر فن المفيد جدا ً  عند محاولة اكتساب اإلحساس بالخطيئة، من 

ر ألي شخص كما أنه يساعد عل القلق   .غذائية معينة عل أنها ممنوعة، عل الرغم من أنها ال تسبب أي ضن

 .  بشأن ما إذا كنت تنادي الكينونة اإللهية باالسم الذي يفضله هو أو تفضله هي

 

، عل أنه "يقوي روحي  Clough ألخذ مفهوم التطابق التقليدي للحقيقة بجدية تامة، يجب أن تتفق مع كالف  

ي هالك، فإن الحقيقة تبف  كما هي نظريا أنه   أن تعرف
بعدم االرتياح تجاه يجب أن تشعر  ."عل الرغم من أنتن

اح ويليام جيمس ي عالقات   William James اقب 
ي الدخول فن

بأن "األفكار ... تصبح حقيقية بقدر ما تساعدنا فن

ي الحقيقة   ".ُمرضية مع أجزاء أخرى من تجربتنا
أو بشكل أكبر دقة،   -أولئك الذين يتوافقون مع كالف يفكرون فن

ي ذاتها، الموضوع الذي  
له بدقة بواسطة الجمل الحقيقية الحقيقة كما هي فن

ّ
باعتبارها كسلطة يجب    –يتم تمث

مها  .أن نحب 

ي بيئته: أي ان  
ات فن ي تكييف سلوك المرء مع التغبر

ام الحقيقة والواقع عل طريقة كالف، اليكفن إلحب 

ي الواقع ليس فقط كمجموعة متنوعة من أشياء مثل 
  يحتمي من المطر أو ان يتجنب الدببة. يجب أن تفكر فن

ء، إذا جاز التعببر يلوح من وراء األشياء   ي
ء مهيب وبعيد. أفضل طريقة للوصول   –المطر والدببة، ولكن كشر ي

شر

  
ً
ا معرفيا

ً
ية قادرة عل    –إىل طريقة التفكبر هذه هي أن تصبح متشكك لتبدأ بالقلق بشأن ما إذا كانت اللغة البشر

ي ذاته، سواء كنا نسمي الواقع باألسماء  
الصحيحة أم الخاطئة. لكي تقلق بهذه الطريقة، عليك أن  تمثل الواقع فن

  
ً
 تماما

ً
ما إذا كان الواقع )وبالتاىلي الحقيقة    –تأخذ عل محمل الجد ما أذا كان وصفنا للواقع قد اليكون إنسانيا

ن   للتميبر
ً
ي نصوغ بها معتقداتنا. يجب أن تكون مستعدا

 عن متناول الجمل الت 
ً
( قد اليقف بمعزل، بعيدا

ً
، أيضا

أدوات،  مجرد  هي  ي 
الت  والمعتقدات  الحقيقة  يجسد  الذي  االعتقاد  نوع  ن  بير المبدأ،  حيث  من  األقل  عل 

ي السعادة.  
ي تزيد فقط من فرصك فن

يجب أن تقرأ مالحظة جيمس "وبالتاىلي فإن أثر الثعبان والمعتقدات الت 

اف باليأس.  ء" كاعب  ي
ي قد غىط كل شر    البشر

 

ير بأنه خطيئة، وعن "كان ديوي مستعدا ً تماما ً ل ابيث   " أو عبارة 5=  2+  2لقول عن فعل شر ن "انته عهد إلبر

ي عام  
ط وإىل األبد. لكنه لم يكن مستعدا ً  1623األوىل فن الجمل خاطئة تماما ًوبدون قيد أو شر م" أن هذه 

د منعت "الخطيئة" أو "الباطل" بمصطلحات سلطوية. لم يكن يريد أن يقول إن سلطة ليست سلطتنا ق   لصقل

ي لنا  
ي ذاته وبدقة. ورأى أنه من األوضح أنه ال ينبعن

ل الواقع فن
ّ
ي تمث

الوحشية، وال أن هذه الجمل الكاذبة تفشل فن

ابيث األوىل توفيت   ن أن نكون قساة من أنه لو كان هناك إله يحرم علينا أن نكون قساة. كما أنه أوضح بكثبر أن إلبر

ي عام  
ي ذاتها". لقد نظر إىل النظرية القائلة بأن الحقيقة  من أن هناك أي طريقة تكون ف  ١٦٠٣فن

يها األشياء "فن
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ي هو تطابق مع اإلرادة اإللهية، أنه يمكن االستغناء عنهما 
هي مطابقة للواقع، والنظرية القائلة بأن الخبر األخالف 

 .بنفس القدر

 

ن شيئا ً لطرقنا االعتيادية والعم لية القابلة للخطأ، لمعرفة الصواب بالنسبة إىل ديوي، ال تضيف كلتا النظريتير

ي كل من  
والخطأ والحقيقة من الزيف. لكن عدم جدواها ليس هو المشكلة الحقيقية. أكبر ما لم يحبه ديوي فن

نظرية المعرفة "الواقعية" التقليدية و المعتقدات الدينية التقليدية هو أنها تثبط عزيمتنا بإخبارنا أن شخصا ً  

ء علينا واجبات تجاهه، واجبات لها  ما أو شيئا ً ما لديه س ي
نا كالهما أن هناك شيئا ً غامضا ً، شر لطة علينا. يخبر

 األسبقية عل محاوالتنا التعاونية لتجنب األلم والحصول عل المتعة.  

ي الوحيد utilitarian كان ديوي، مثل جيمس، نفعيا ً
ي أو المعرفن

ي النهاية، أن المعيار األخالف 
: لقد اعتقد فن

لدينا أو نحتاجه هو ما إذا كان القيام بعمل ما، أو اإليمان بمعتقد ٍ ما، سيؤدي، عل المدى الطويل، إىل الذي  

. لذلك   ي
ي التجربة، والخروج من وطأة الماضن

. لقد رأى أن التقدم ينتج عن زيادة الرغبة فن سعادة إنسانية أكبر

والفلسفية واألخالقية الحالية مع التشكك الذي    كان يأمل أن نتعلم كيف ننظر إىل المعتقدات العلمية والدينية

ا: كان يأمل أن تحاول كل حكومة جديدة تجميع بعض المعتقدات    Bentham ينظر به بينثام ن إنجلب  إىل قوانير

ي من شأنها أن تساعدهم عل تكوين حياة اإلنسان أكبر ثراًء وامتالًء وسعادة -المفيدة 
 .المعتقدات الت 

اغماتية الكالسيكية والحاجة إىل إعادة توفيق العلم مع الدين)  .2  (  1البر

CLASSICAL PRAGMATISM AND THE NEED TO RECONCILE SCIENCE WITH 

RELIGION 

 

بعد قليل عل جلب مفتاح   كما سأعمل    .من أجل بيان تمهيدي للموضوع سأقوم بتطوير الكثبر من النقاط

 عن أوجه   .Freud خالل سيغموند فرويدآخر لهذا الموضوع من 
ً
ولكن قد يكون من المفيد أن أقول شيئا ًأوال

ن اآلخرين:   الكالسيكيير ن  اغماتيير والبر ن ديوي  بير الدين،  بآرائهم حول  يتعلق  فيما  التشابه واالختالف، ال سيما 

س  .، وويليام جيمسCharles Sanders Peirce تشارلز ساندرز ببر

س   ببر باينبدأ  ألكسندر  تعريف  من  اغماتية  للعمل   Alexander Bain البر عادة  أو   .لالعتقاد كقاعدة 

س بأن وظيفة التحقيق ليست   ل  انطالقا ً من هذا التعريف، جادل ببر
ّ
الواقع، بل تمكيننا من الترصف بشكل  تمث

المطابقة" .أكبر فاعلية التخلص من "نظرية  ي 
ي ه copy theory هذا يعتن

الت  الفلسفة  " للمعرفة  يمنت عل 

ديكارت  زمن  فيها   -  Descartes منذ  تتوسط  ال  ي 
الت  المعرفة  الحدسية،  الذاتية  المعرفة  فكرة  وخاصة 

، كان  العالمات.  وري للتفكبر كواحد من أوائل الفالسفة الذين قالوا إن القدرة عل استخدام العالمات أمر ضن

غمان هما ً لما أسماه غوستاف ببر
ُ
س نبيا ً أو مل ي الفلسفة Gustav Bergman ببر

 . ""المنعطف اللغوي فن

 
 )املؤلف( .Edward Craig كريغ  ، من تحرير إدواردموسوعة روتليدج للفلسفة القادمة "البراغماتية" فييشتمل هذا القسم على بعض املواد من مقالتي ( 1
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ي القرن التاسع عشر مثل 
ن فن ،  Josiah Royce ، وجوزيه رويسT.H. Green غرين .ت.أتش مثل المثاليير

س مناهضا ً للتأسيسية ي نظرته لطبيعة التحقيق  anti-foundationalist كان ببر
لكنه   .واتساقيا ً، وشموليا ًفن

ي هللا عل أنه تجربة شاملة وغبر زمنية    Hegelباع هيغل  لم يفكر، كما فعل معظم أت
ية، فن ن ن باإلنجلبر الناطقير

س أن الكون يتطور .متطابقة مع الواقع  من ذلك، بصفته داروينيا ً جيدا ً، اعتقد ببر
ً
كان إلهه إلها ً محدودا ً   .بدال

ي 
الثالتر ". يشبر هذا  the growth of Thirdnessيتطابق بطريقة ما مع عملية تطورية أطلق عليها "النمو 

ء من خالل العالقات الثالثية ي
ء مع كل شر ي

 من ذلك، من  .المصطلح الغريب إىل أن التدرج يربط كل شر
ً
وبدال

العالمات، والعكس  ن  أنها عالقة بير الثالثية عل  العالقات  اتخذ  س  الكثبر من الجدل، أن ببر الغريب، ودون 

ي اللغة  .صحيح
يقا شبه مثالية. كانت فلسفته فن ن  متداخلة مع ميتافبر

الفلسفة يجب أن تتصالح مع داروين س، وشاركا إحساسه بأن   .لقد أعجب كل من جيمس وديوي بببر

يقيا الثالثية ن  من ذلك، ركزوا عل   .لكنهم، و بشكل معقول ، لم يولوا سوى القليل من االهتمام للميتافبر
ً
وبدال

ي  
س لرؤى باين  اآلثار العميقة المناهضة لديكارت فن ل  Bainتطوير ببر

ّ
لقد طوروا نظرية   .األولية المناهضة للتمث

ي  
والت  واختبارها  المعتقدات  الكتساب  لية 

ّ
تمث األقوى غبر  ها  تعببر بأن    أخذت  يقول  الذي  جيمس  ادعاء  ي 

فن

ن الفل  نا ". أراد كل من جيمس وديوي التوفيق بير ي طريقة تفكبر
سفة  "الحقيقة" ... ليست سوى وسيلة مالئمة فن

التطور  — وداروين من خالل جعل سعي البشر وراء الحق والخبر مستمرا ً من خالل أنشطة الحيوانات الدنيا

ي  ي مع التطور البيولوحر
 .الثقافن

ي  
ي المشكالت الت 

اغماتيون الثالثة المؤسسون وجهة نظر طبيعية داروينية للبشر مع عدم الثقة فن جمع البر

ي إنقاذ المثل األخالقية والدينية من الشك   .نطورثتها الفلسفة عن ديكارت وهيوم وكا
كان الثالثة يأملون أيضا ً فن

الوضعي  ي أو  الثالثة يعاملون  .التجريتر من المهم، مع ذلك، أال تعمينا أوجه التشابه هذه، وحقيقة أن الرجال 

ي "حركة" واحدة، عن حقيقة أن لديهم اهتمامات فلسفية مختلفة للغاية
 .دائًما كأعضاء فن

ي دفعتهم إىل الفلسفة  عل  
ن اآلخرين، إال أن الدوافع الت  مون االثنير الرغم من أن الثالثة كانوا يعرفون ويحب 

س كانت مختلفة جدا ً.حيث أن  ي نفسه كتلميذ لكانط، محسنا ً  ببر
ي المقوالت ومفهومه    مذهبفكر فن

كانط فن

بهذه المجاالت من الجوانب الثقافية أكبر  ، كما كان مهتًما  كما كان عالم رياضيات ممارس وعالم مختبر للمنطق.  

س   .من جيمس أو ديوي  لم يأخذ جيمس كانط وال هيجل عل محمل الجد، لكنه كان مهتما ً بالدين أكبر من ببر

كان التعليم والسياسة، وليس العلم أو الدين،   .كان ديوي، متأثرا ً بشدة بهيغل، مناهضا ً بشدة لكانط .أو ديوي 

ه ي صلب تفكبر
 .فن

ي أحسن األحوال، دليل  عل
يقية والالهوتية عل أنها، فن ن  الرغم من أنه نظر إىل معظم الخالفات الميتافبر

ي  
ي بناء بديل للوضعية المناهضة للدين والعلم فن

عل التنوع الجدير بالثناء لطبيعة اإلنسان، كان جيمس يأمل فن

ي  .عرصه
ي بابيتن

ي    Giovanni Papini لقد استشهد بالموافقة عل وصف جيوفاتن
اغماتية بأنها "مثل ممر فن للبر

ن أن الشخص التاىلي   ي حير
 يكتب مجلدا ً إلحاديا ً؛ فن

ً
ي إحداها قد تجد رجال

فندق. تنفتح عل غرف ال حرص لها. فن

ي يتحقق من خصائص الجسم، حيث أن كلهم  
جثا عل ركبتيه يصلي من أجل اإليمان؛ بينما الثالث عالم كيميات 

ء من خاللهيمتلكون الممر، ويجب   ي
ات المعتقدات   ." أن يمر كل شر كانت وجهة نظره هي أن االهتمام بتأثبر
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ن الطباع والمزاجات    والتخصصات األكاديمية    عل الممارسة يوفر الطريقة الوحيدة للتواصل عبر التقسيمات بير

ن ادع .، والمدارس الفلسفية  اءات الدين  عل وجه الخصوص، قدم هذا االهتمام السبيل الوحيد للتوسط بير

   .وتلك الخاصة بالعلم

ن هيغل والمسيحية اإلنجيلية ته المبكرة الجمع بير ي فب 
عل الرغم من أن   .باإلضافة لذلك، حاول ديوي فن

ي حواىلي عام 
ي تقريبا ً من كتاباته فن

ه عام  1900اإلشارات إىل المسيحية تختفن ي مقال نشر
عن  1903م، إال أنه فن

ي تعرف بعالقتها الجيدة مع   إمرسون، كان ال يزال يتطلع إىل
تطوير "فلسفة ليس للدين ال سبيل لتوبيخها، والت 

ساللتها   مثل  األقل  عل  قوية  الكالسيكية  اغماتية  البر ي 
فن للوضعية  المناهضة  الساللة  والفن". كانت  العلم 

يقيا ن  .المضادة للميتافبر

ي اس
ي السياسات العامة، فن

ي المواقف الفردية، فن
ات فن اتيجيات التثاقف باعتبارها ثالثة رأى ديوي التغيبر ب 

أكبر   مجتمعات  إىل  ي  التدريحر للتطور  ابطة  مب  الذين   جوانب  البشر  من  أفضل  ونوع   ، وحرية  ديمقراطية 

جميع كتب ديوي تتخللها قناعة القرن التاسع عشر النموذجية بأن التاري    خ   .سيتطورون داخل تلك المجتمعات 

ي هو   فية تقنية وأكبر    نقصة توسع نطاق حرية اإلنساالبشر ي االستعاضة بمفهوم أقل احب 
ومن خالل األمل فن

والخلود".  للزمن  "المراقب  الذي يقف موقف  للفيلسوف  ي 
أفالطوتن المفهوم  السياسة عن   نحو 

ً
كان  توجها

 . ي
ي فلسفته األخالقية، قد حافظ عل هذا المفهوم األفالطوتن

 يعتقد أن كانط، وخاصة فن

 

ي  
ي  كتابه  فن

البناء فن المطلق، تم  ( كتب ديوي أنه "1920الفلسفة )إعادة  الواقع  التعامل مع  تحت غطاء 

ن غايات اجتماعية وضاع   ي التقاليد االجتماعية... نشأت عن ضاع بير
شغل الفلسفة بالقيم الثمينة المتأصلة فن

ن مؤسسات موروثة بميول معاضة غبر متوافقة ي  وبالنسبة له، فإن مهمة فلسفة المستقبل ال تتمث".  بير
ل فن

ي توضيح "أفكار الرجل فيما يتعلق بالرصاعات االجتماعية  
التوصل إىل حلول جديدة للمشاكل التقليدية، بل فن

ي عرصه"
ي للفلسفة، الذي تطور من هيجل وعكس صدى مفهوم ماركس،  واألخالقية فن

. هذا المفهوم التأريحن

جيمس. كم أو  س  ببر من  ن  التحليليير الفالسفة  ن  بير شعبية  أقل  ديوي  بالقضايا جعل  الشديد  اهتمامه  أدى  ا 

كية إىل الحد من االهتمام بعمله. ولكن عل وجه التحديد بسبب تأريخه الواعي   السياسية واالجتماعية األمبر

ي الكالسيكي الذي سيكون ألعماله أكبر فائدة عل المدى البعيد. 
اغمات  ي اعتقادي، هو البر

 بذاته، كان ديوي، فن

 

س هو األقل فائدةسواء كان ديوي هو األكبر ف  ن أم ال، يبدو أن ببر ن الثالثة الكالسيكيير السبب   .ائدة من بير

ي انخرط فيها جيمس وديوي، 
س غبر مهم نسبيا ً هو أنه لم ينخرط، بالطريقة الت  ي اعتقادي بأن ببر

الرئيشي فن

ي كل ب
ي فكر القرن التاسع عشر فن

ي كانت مركزية فن
ي هيمنت عل فكر كانط والت 

: مشكلة  مع المشكلة الت  ي لد غرتر

ن العلم والدين، وكيف تكون ُمخلصا ًلنيوتن وداروين ولروح المسيح هذه المشكلة هي نموذج   .كيف توفق بير

ها ديوي مهمة الفيلسوف   ي اعتبر
ن الطرق القديمة للتحدث والتطورات الثقافية الجديدة الت  من نوع الرصاع بير

 .لحلها
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اغم البر ن  بير فائدة  األكبر  هو  ديوي  األقل سواء كان  ىلي  يبدو  س  ببر فإن  ال،  أم  الثالثة  ن  الكالسيكيير ن  اتيير

ي أصبح بها جيمس   .فائدة
 هو أنه لم ينخرط، بالطريقة الت 

ً
س غبر مهم نسبيا ي بأن ببر السبب الرئيشي وراء تفكبر

ي كل  
ي مركز فكر القرن التاسع عشر فن

ي كانت فن
ي هيمنت عل فكر كانط والت 

ي المشكلة الت 
ن فن وديوي منخرطير

ل اإلخالص  وكيفية  والدين،  العلم  ن  بير التوفيق  مشكلة كيفية  غربية:  وروح  دولة  وداروين  نيوتن  من  كل 

والتطورات   .المسيح القديمة  الكالم  أساليب  ن  بير الرصاع  من  النوع  ذلك  بارادايم/نموذج  هي  المشكلة  وتلك 

ها ديوي مهمة الفيلسوف لحلها  ي اعتبر
 .الثقافية الجديدة الت 

ن العلم والدين أمرا ً بالغ األهمية لديوي خالل السنوات   ن األوىل من  كانت الحاجة إىل التوفيق بير الثالثير

ة   س لها تتكون باألحرى  حياتهعمره، وبالنسبة لجيمس طوال فب  ن عل النقيض من ذلك، فإن مناقشة ببر ي حير
، فن

أن   عادّية، مالحظات   مالحظات   – من   المثال،  يقول، عل سبيل  . نجده  التاسع عشر القرن  فكر  ي 
فن معتادة 

ن من الثقافة هو   ن هذين المجالير ي تيجة  نالصدام الظاهر بير
يحرسون أشار  الذين    ألولئك"الضيق غبر الفلسفن

كة إزاء الكشف عن  العبادة".  ي منعه من االنضمام إىل تلك الفرحة المشب 
اح القائل بأنه "ينبعن وهو يرفض االقب 

العلمية  األفكار  بعض  أن  أعتقد  ي 
ألنتن الفصح  وعيد  الميالد  عيد  ي 

فن بها  نحتفل  ي 
الت  ة  المستنبر الدين  مبادئ 

الدفاع عنها"  والمنط ي اختلطت بهذه المبادئ ال يمكن 
يقية الت  ن ء    (. 6.427)قية والميتافبر ي

كما يقول إن الشر

ن الوحيد عن المسيحية هو فكرة أن الحب هو القانون الوحيد ) ( وأن المثل األعل للمسيحية  1-6،440الممبر

كة. بحب كل رجل ي رباط محبة هللا المشب 
( هذه طريقة 6.443لجاره ".    "هو أن العالم كله يجب أن يتحد فن

ية تقليدية جدا ً تعود للقرن التاسع عشر لمتابعة   ن ي حدود العقل المجردكانط   كتاب إنجلبر
. إنه يرف  إىل  الدين فن

ي علم  
، وبالتاىلي دون التدخل فن القول بأنه يمكن أن يكون لديك أخالق مسيحية بدون علم الالهوت المسيحي

ي أو الروايات 
 .الداروينية عن أصول اإلنسان الكونيات النيوتوتن

هذا ألن   .نيتشه، عل أنها سهلة للغاية خطرت ببالجيمس وديوي، كما  خطرت ببال هذه التسوية السهلة 

ي أي وقت مضن 
س فن ،   حيث  .هؤالء الرجال أخذوا الدين بجدية أكبر بكثبر مما فعل ببر ي

س عل أنه أسقفن نشأ ببر

ي مر بها من الناحية  وادع أن هذا هو الدين الوحيد لرجل نبي
ل، ولم يفش أبدا ً األزمات الشخصية المختلفة الت 

 .الدينية

من   اعتيادي  غبر  مزي    ج  من  نوع  عل  األطوار  غريب  والده  يد  عل  نشأ جيمس  ذلك،  من  النقيض  عل 

. عل الرغم من أنه كان وإخوته يتمتعون بحس جيد بعدم   Emerson، وإيمرسونSwedenborgسفيدنبوري 

أخذ    أفكارأخذ   ويليام  أن  إال  ة،  بجدية كببر الخاصة  الالهوتية  ات أبيهم  الجد    خبر الدينية عل محمل  والده 

ي   .بالفعل
ي جيمس األب، ولم يكن متأكدا ً مما   ابتلي لقد عاتن من نفس النوع من األزمات الروحية الت  بها هبن

 .نفسية أو دينية بلغة ن سيصفها إذا كا

ن الثالثة الذين نشأوا تنشئة دينية  ن الكالسيكيير اغماتيير ن البر ي مقابل ذلك، كان ديوي الوحيد من بير
  مضنية   فن

،    -حقا ً اوته. الشخص الوحيد الذي واجه الدين، إذا جاز التعببر كما أنه كان الوحيد الذي ابتلع الدين   بكل ضن

ته عل أن االستياء   "والدته تسأله باستمرار "هل أنت عل حق مع يسوع؟كانت   .بكل قوته يتفق وكّتاب سبر

ي تكوين فكر ديوي الناضج
 .المتأخر من تدخل والدته التقوي كان محوريا ًفن
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ي شبابه،  
عل الرغم من حقيقة أن جيمس لم يضطر أبدا ً إىل التخلص من األرثوذكسية المفروضة عليه فن

س  إال أن الحاجة إ ىل إحضار والده إىل نفس العالم الفكري الذي يسكنه أصدقاؤه ذوو التوجه العلمي )مثل ببر

رايت بالنظرية  Chauncey Wrightوتشونشي  مدينون  أننا  أظن  فكره.  تشكيل  ي 
فن جدا ً  مهمة  (، كانت 

اغماتية عن الحقيقة لهذه الحاجة. وذلك من أجل أن تمنحنا الدافع الكامن وراء هذه النظر  ية طريقة للتوفيق  البر

ن لتمثيل الواقع، بل عل أنهما طريقتان غبر   ن متنافستير ن العلم والدين من خالل النظر إليهما ليس كطريقتير بير

ي للفكر واللغة كانت مدفوعة، حسب 
ل فن

ّ
ي أعتبر وجهة النظر المناهضة للتمث

ن إلنتاج السعادة. إنتن متنافستير

االختيار  إىل  الحاجة  أن  بإدراك  جيمس،  تعدد    حالة  مع  بالتسامح  استبداله  يمكن  المتنافسة  الت 
ّ
التمث ن  بير

ي 
ي يجب تقييمها بالرجوع إىل فائدتها الت 

ي تخدم مختلف األغراض والت 
األوصاف غبر المتنافسة، واألوصاف الت 

 من "مالءمتها" لألشياء الموصوفة
ً
 .تحقق هذه األغراض بدال

أدى نفوره   حيث .نت، كما قلت، مناهضة للسلطويةإذا كان شعار جيمس هو التسامح، فإن كلمة ديوي كا

من الشعور بالذنب الذي أحدثته نشأته الدينية إىل قيامه بحملة، طوال حياته، ضد الرأي القائل بأن البشر  

ي  ء غبر بشر ي
ا مثل ما   .يحتاجون إىل قياس أنفسهم ضد شر

ً
ي شيئ

استخدم ديوي مصطلح "الديمقراطية" ليعتن

موا أفعالهم يعنيه هابرماس بمصطلح "ا
ّ
": بالنسبة له، تلخص الكلمة فكرة أن البشر يجب أن ينظ لعقل التواصلي

ي 
ي المشاري    ع التعاونية، بدال ًمن الحاجة إىل الوقوف فن

ومعتقداتهم بالحاجة إىل االنضمام إىل البشر اآلخرين فن

ي  ء غبر بشر ي
ي أنه تمسك بحقيقة نظرية جيمس  .العالقة الصحيحة مع شر

اغماتيةهذا هو السبب فن  .البر

ن الثالثة، إال   ن الكالسيكيير اغماتيير ن البر عل الرغم من أن جيمس سيكون دائما ً األكبر تعاطفا ً وقراءة من بير

ا ً من الناحية التاريخية: الشخص الذي أوسعهم خياال  أن ديوي كان، عل ما أعتقد، . هذا ألنه كان األكبر تفكبر

ي. قصص ديوي    شد تعلم من هيغل كيفية   ي البشر
ي بالماضن ة حول عالقة الحاضن البشر قصص شاملة كببر

ية إىل إدراكهم أن كل   ية إىل االعتماد عل قوة غبر بشر هي دائما ً قصص عن التقدم من حاجة المجتمعات البشر

حتاجون إليه هو اإليمان بأنفسهم؛ إنها قصص حول استبدال السلطة باألخّوة اإلنسانية. كانت قصصه عن ما ي

ي عالم آخر، 
التاري    خ كقصة عن تنامي الحرية هي قصص عن كيف فقدنا إحساسنا بالخطيئة، وكذلك عن أملنا فن

التعاون   ي 
فن الروحية  األهمية  نفس  إيجاد  عل  القدرة  تدريجيا ً  وجدها  واكتسابنا  ي 

الت  المحدودين  البشر  ن  بير

الرجال فيما يتعلق بالرصاعات االجتماعية  "أفكار  ي توضيح 
ي عالقتهم بكائن خالد. كانت طريقته فن

أسالفنا فن

ي شهدتها أيامهمواألخالقية  
ي أيام األسبوع  الت 

ي إمكانية أن التعاون فن
" هي أن يطلب من معاضيه أن يفكروا فن

ء "أسم"  عل بناء مجتمعات ديمقراطية ي
ء الذي كان محجوزا ً لعطالت   –يمكن أن يوفر كل شر ي

هذا ال كل شر

ي جعل الممارسة سابقة عل النظرية هي القول إن الفلسفة والدين لهما قيمة 
نهاية األسبوع. كانت طريقته فن

ي الجانب اليومي بالنسبة لنا
 .فقط بقدر ما يضعان "األسم" التقليدي فن
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اغماتية كتحرر   .3  من األبوية األولية البر

  PRAGMATISM AS LIBERATION FROM THE PRIMAL FATHER 

 

لفهم دوافع ديوي  مقاربة جيدة  الوعي  فرويد ألصل  ي   .يوفر تفسبر 
فن الديالكتيكية  المواجهة  بالنسبة إىل 

ن  "الواقعيير وخصومهم  ن  اغماتيير البر ن  بير المعاضة  التحليلية  ن Nagel)نايجل  "الفلسفة  دوركير  ، Dworkin ،

ل وآخرونSearle سبر ن   (  لنوعير البعض  لبعضهما  متبادل  فهم  عدم  هناك  أن  عل  مفيد  بشكل  إليه  ُينظر 

ن جدا ً من الناس ء ما وراء اإلنسان   .مختلفير ي
ي االتحاد مع شر

ء    - األول هم أولئك الذين تكون آمالهم العليا فن ي
شر

العليا للفرد، وله سلطة تحرير الشخص من ا الذين   .لشعور بالذنب والعارهو مصدر األنا  ي هم أولئك 
والثاتن

 . ن البشر ي أفضل، يتحقق من خالل المزيد من التعاون األخوي بير
يمكن وصف   أسم آمالهم بمستقبل إنساتن

الذين يعتقدون أن الخضوع   ن من األشخاص بشكل مالئم بمصطلحات فرويد: هم األشخاص  هذين النوعير

وري لي ية بشكل جيد، وأولئك الذين يرون أن هذه الحياة لشخصية سلطوية أو ذات سلطة ضن عيشوا حياة بشر

 ).2تتطلب التحرر من أي خضوع من هذا القبيل)

ج   بلومنبر هانز  إىل    Hans Blumenbergجادل  الخلود  من  الناس  فيها  تحول  ة  فب  النهضة كان  عرص  بأن 

اغماتية. كان  ي مجال الفلسفة، فقط من خالل البر
نجز بالكامل، فن

ُ
، أ ي ي رأتي

المستقبل. هذا هو المنعطف الذي، فن

ي أن ينتظر أربعمائة عام حت  يصبح واضحا ً من الناحية الفلسفية. كما كان   عل نزع الخلود عن األمل البشر

ي أن يضعنا   representationalistلتقليد التمثلي   ا
ي تلك األربعمائة عام يأمل فن

ي الفلسفة الذي كان سائدا ً فن
فن

ء، حسب عبارة برنارد ويليامز ي
ي اتصال، إن لم يكن مع األبدية، عل األقل بشر

، Bernard Williamsالبحث فن

ء غبر منظور، وهو ما هو عليه برصف ا  - "موجود عل أي حال"   ي
لنظر عن احتياجات اإلنسان واهتماماته.  شر

ي   اغماتيون أن البحث والتساؤل يمكن أن يجعلنا أكبر اتصاال ً بالواقع غبر البشر باإلضافة لذلك، ال يعتقد البر

ي )عل عكس   السبتر التفاعل  الذي يدركونه هو  الوحيد "بالتواصل"  أكبر مما كنا عليه دائما ً، ألن اإلحساس 

 
  207-206، انظر بعض مالحظات توماس ناجل في الصفحات حديثةللحصول على مثال جيد لهذا التناقض في الفلسفة األخالقية الناطقة باإلنجليزية ال( 2

( . هناك يقول ناجل إن  1996، املدرجة في مصادر املعيارية لكورسجارد )كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج ، Cristine Korsgaardمن "رده" على كريستين كورسجارد

لسبب عدم قيام املرء بهذا الفعل.  ا ً كافيا ً ليس تفسير  -قام بعمل معين ال يمكن للمرء أن يعيش مع نفسه إذا  الشعور الذي –، والشعور بالهوية األخالقية للفرد وصف الذات

، يكانطال النموذجيتفسير غير تجريبي على  من املستحيل عليه العيش مع نفسه. ويواصل ناجل القول إنه ما لم يكن هناك ما يجعل: "السبب الحقيقي هو كل أيضا ًيقول كما 

حسب التصور   لصالح األخالق املنهج الكانطي ديوي  ، رفضوهم." في وقت مبكر من حياته املهنية عبارة عن"األخالق  إذنقية،  ، ملا يجب أن يمتلكه املرء من هوية أخالوعاملي

ل التنوير التي شاركها هيلصالح تفسير طبيعي لصعود املجتمعات الديمقراطية وظه التفسير الهيغلي تخلى عنكما  ،  بعد أن قرأ داروين الهيغلي
ُ
ل وكانط. وفي نهاية  غور ُمث

يبقى   ،أقل عرضية وأكثر عاملية من الظروف البيئية التجريبية التي تشكل الهوية األخالقية لإلنسانا ً ملذهب الذي أوضحه ناجل: أن شيئهو استودعه  م، أصبح املطاف

 .مجرد وهم إذا كان لألخالق أال تكون  ا ًضروري
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ل الدقيق(. لذ
ّ
ي المستقبل إذا تبنينا  التمث

ي نظرهم هو: هل ستكون حياة اإلنسان أفضل فن
ا فإن السؤال الوحيد فن

 هذا االعتقاد أو هذه الممارسة أو تلك المؤسسات؟ 

ي كتابه األخبر واألكبر غرابة،  
لنا فرويد، فن الذي يكمل موش والتوحيديقدم  ي  البشر ، وصفا ً للتقدم 

ج  التعاون االجتماعي من قانون األب، من مقتل األب بالمعتن    هناك يروي قصة كيفية  .كتاب بلومنبر ظهور 

ي عن طريق جماعة من األخوة: 
 البدات 

اض أنه بعد قتل األب، انقضن وقت بعيد االحتمال تنازع خالله األخوان مع   ال بد من االفب 

هذه   مخاطر  إدراك  وحده.  لنفسه  منهم  أراده كل  الذي  أبيهم،  إرث  عل  البعض  بعضهم 

ي نشأت  
، والروابط العاطفية الت 

ً
النضاالت وعدم جدواها، وتذكر فعل التحرر الذي أنجزوه معا

ة استكشافهم ا ً إىل اتفاق بينهم عل نوع من العقد االجتماعي  ،خالل فب    .أدت أخبر

ة كنوع ٍ من "التحالف األخوي".حيث تم اختيار حيوان   ي هذه الفب 
]لكن[ تذكر والدهم استمر فن

ي   -قوي  
كبديل عن األب ... من ناحية، كان ُينظر    -البداية، ربما، دائما ً ما كان ُيخشر أيضا ً    فن

ي يجب عبادتها وحمايتها، ومن  
ة وروحها الواقية، والت  إىل الطوطم عل أنه سلف لدم العشبر

تل  
ُ
.حيث ق ي

ناحية أخرى، ُحدد مهرجان إلعداد نفس المصبر الذي لقيه األب بالمعتن البدات 

كة وأكل من   . ((,S.Ε., ν. 23قبل جميع رجال القبائل المشب 

ي التاري    خ"، ويدعي 
ي فرويد إىل القول بأن الطوطمية كانت "الشكل األول الذي تجل فيه الدين فن

يمضن

الذي كان يعبد الكائن  ي عل 
الطابع اإلنساتن الطوطمية كانت إضفاء  .حيث   "أن "الخطوة األوىل لالبتعاد عن 

 اإللهةأنتجت هذه اإلنسانية  
ً
ن mother-goddessاألم-أوال ن المختلطير لقد نجح   .، ثم تعدد اآللهة من الجنسير

الفلسفة  مركزية  أنصار  يسميها  عملية  خالل  من  العظيم،  األبوي  التوحيد  طريق  عن  اآللهة  تعدد 

ها فرويد بمثابة استعادة للحقيقة النفسية التاريخيةpurification"التطهبر  ي اعتبر
ي هذه ال ." والت 

ديانات، فن

وطة، عل الرغم من   عي باعتباره الشخص الذي طالب بطاعة غبر مشر
تمت إعادة األب المقتول إىل دوره الشر

 .أنه تم نفيه اآلن من األرض إىل السماء

وعة الشخصية يمكن للمرء أن يتخيل قول فرويد أن األفالطونية كانت نسخة   ن من هذا النوع من    مبن

ام المناسب لشخصية   .سم التطهبر محاولة أخرى لما يُ --التوحيدية ، ال يظهر االحب  ي هذا الشكل غبر الشخضي
فن

ي  األب  
نقوم بذلك من خالل تسليم كل ما   .محاولة التطابق معه  بل عن طريقعن طريق طاعته  غبر اإلنساتن

ن  .فينا مما يفصلنا عنه )مثل المكان والزمان والجسد( ، إذا  نحن األبناء الطيبون نهدف إىل أن نكون متطابقير

ة، ومحّبة، وكريمة لألب، بينما نتجاهل الجوانب العنيفة والمتعمدة ، مع جوانب طيبة، خبرّ تعطينا   .جاز التعببر

ا ً لإلعجاب لدى آبائنا دون الحاجة   ، كل ما كان عظيما ً وجيدا ً ومثبر األفالطونية طريقة لتقليد، إذا جاز التعببر

ن مع ما كان يمكن أن إىل محاكاة خصوصياتهم غبر  ، عن طريق تطهبر أنفسنا، أن نصبح متطابقير السارة. نتمتن

إذا كان قد تمكن من الترصف بشكل الئق الخبر هو فكرة األب، مجردة من أجزائه    .يكون عليه األب  مثال 

 .وعواطفه المرعبة
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ي يستخدمها هايدغر 
يقيا" الت  ن يقيا  عندما يقHeideggerبالمعتن الواسع لكلمة "ميتافبر ن ول أن الميتافبر

ن كمحاولة   اغماتيير يقا بالنسبة للبر ن يقية، تبدو الميتافبر ن ء    للجوء لحضنهي أفالطونية و األفالطونية ميتافبر ي
شر

 حقا ً، بينما ال يزال موجودا ًبما
ً
ي وجيد بحيث لم يعد انسانيا

ن بحيث يمكن أن   نف  ي مثل الوالدين المحبير
يكفن

ي    –افتتان أفالطون بالرياضيات  إن  .يحبه المرء بقلبه وروحه وقوته
ء ال إرادي وال تعسفن ي

ادايم/النموذج لشر البر

ء يجسد  ي
ن   وال عنيف، وهو شر ي تفرضها القوانير

ورة الت  ، أعطاه النموذج    anagkeالرصن ن مع عدم وجود أثر للتحبر

، دون أي تفاصيل مشتتة لالنتبا المجرد لهذا الكائن: أي المخطط    ه.  لشخصية األب، إذا جاز التعببر

ي الواقع مقترصا ً بالكامل تقريبا ً عل مناقشات إيروس) إله الُحب( و
 كان اهتمام فرويد بأفالطون فن

الجنسية المائدة     androgynyاإلزدواجية  ي محاورة 
المتشكك   Symposium .فن لكن تخيل لو أحال ذكاءه 

ى عبادة الفكرة ا لمجردة لألب عل أنها أصل االقتناع  نحو نظرية أفالطون لألفكار. لو فعل ذلك، أعتقد أنه سبر

ا .  المعرفة بأن   ن ي األكبر تمبر بالنسبة ألفالطون رتبت األشياء بحيث يمكننا   ، وليس الحب، هي اإلنجاز البشر

ياء الرياضية ن ي أفضلية ثانية، الفبر
 .إرضاء األب أفضل من خالل القيام بالرياضيات، أو، فن

يقيا الحضور"    Derridaتاري    خ لما يسميه دريدايمتد هذا االقتناع بأهمية المعرفة عبر ال ن تاري    خ    -"ميتافبر

ء يمكن للمرء دائما ً االعتماد عليه، ودائما ًما يكون موطنا ً   ي
ي عالم متحول، شر

ي عن نقطة ثابتة فن البحث الغرتر

ن هو، بالنسبة أل ء، مثل يقول دريدا "بعيدا ًعن التالعب". إن البحث عن مثل هذا الحضور المطمي  ي
ولئك  له، شر

ي المعرفة"، هو الطريقة المناسبة لحياة    الذين يرددون صدى 
ادعاء أرسطو بأن " كل الناس بطبيعتهم يرغبون فن

ي مقابل    - طفل صالح. ولكي يكرس المرء نفسه للحصول عل المعرفة مقابل الرأي  
ي التتغبر فن

وفهم البنية الت 

ق أنه  -الوعي بمحتوى ملون و متغبر  
ّ
ه وتنقيته من الشعور بالذنب والعار،    يجب عل المرء أن يصد سيتم تطهبر

ن ال يؤمنون   اغماتيير اغماتية أن البر ء مثل الحقيقة أو الواقع. عندما يقول معارضو البر ي
اب من شر عن طريق االقب 

 ال يدركون الحاجة إىل مثل هذا التقارب، وبالتاىلي ال يرون الحاجة إىل  
ن اغماتيير بالحقيقة، فإنهم يقولون إن البر

ي رغبتهم باالستمتاع بالمتغبر وغبر ال
يقيا، وقحون فن ن ح خصومهم الذين يميلون إىل الميتافبر . إنهم، كما يقب  تطهبر

، وال روح جادة)  (. 3الدائم. مثل النساء واألطفال، يبدو أنهم ليس لديهم ذات ُعليا، وال ضمبر

غ، فإن إعادة  ي حدثت عندما استولت المسيحية عل السلطة قلبت   شخصنةكما يرى بلومنبر
هللا الت 

 عل عقب
ً
ي النهاية رأسا

،   Occamلقد فعل ذلك عندما رسم أوكام  .نفسها فن الضمانات الطوعية لآلخر اإللهي

، عل األقل إىل عدم قابلية استخدامها من  السخفوبالتاىلي ساعد عل الحد من التوحيدية، إن لم يكن إىل  

ن  ن إرادته ورغباتنا، بيننا  .المثقفير ي السماء غامضة لدرجة أن هناك عالقة بير
حيث جعلت األوكامية إرادة أبينا فن

اب منه مقارنة بشخص ال يتسامح مع أي عالقة باستثناء   وبينه.  لقد أصبح أقل شبها ً بشخص يمكن االقب 

 للتأمل والعالقة،   الطاعة المطلق. كما
ً
وأصبح شيئا ً غامضا ًوغبر متوقع  توقف عن أن يكون موضوعا ًمحتمال

ي عرص النهضة كرر التحرك نحو  
ن فن سا ً وال يرحم. لذا فإن إعادة اكتشاف أفالطون من قبل اإلنسانيير ألنه كان شر

 
ال يمكنهن التصرف من حيث املبدأ،  ،لكانطا ً النساء، وفقفوالجميل.  مالحظاته حول الشعور بالساميحول الفروق بين الجنسين في  املرحكانط  جزء  انظر( 3

 .ال يمكنهن الشعور بالرهبة التي تالئم السلطة األبوية، كما هن ال يتمتعن بأي إحساس بالسمو، ألنوال يمكنهن التصرف بشكل أخالقي
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 طهرانيا ً  
ً
يقيا، وهو ما حدث عندما قدم مثال الخبر شكال ن عدم الشخصنة، والتحول من الالهوت إىل الميتافبر

ن  ن من العبادة لدى المثقفير  .الوثنيير

الحديث عنه، ولكن   أي عمل لفرويد يمكن  أعتقد أنه كان سيقبل رواية    لو فعللم يقرأ ديوي أبدا ً 

بإمكانه   وكان  اإلنسان،  لنضج  لتعزيز فرويد  الغرب عل   استخدامها  تغلب  الخاصة عن كيفية  وإكمال قصته 

والمجتمعا الحديثة  التكنولوجيا  اع  اخب  مسار  ي 
فن اليونانية  الحديثة  الثنائيات  الية  الليبر اعان    – ت  اخب  وهما 

هما جزءا ً من نفس الحركة المناهضة لالستبداد. كان يرى أن عمليات   ي شكلها   إزاحة المراكز اعتبر
المتتالية الت 

ي من أجل   ي إجبارنا عل التوقف عن البحث خارج المجتمع البشر
كوبرنيكوس وداروين وفرويد نفسه مفيدة فن

 م
ً
ي يوفرها التعاون االجتماعي الخالص، وجعلنا بدال

عل وجه الخصوص،   .ن ذلك نستكشف االحتماالت الت 

أي األخوة المحررة    -أعتقد أنه ربما رأى أن المجتمعات الديمقراطية الحديثة عل أنها قائمة عل األخوة وحدها  

ي الفائد
ي تجتن

اغماتية فقط هي الت  ة الكاملة من قتل األب  من ذاكرة السلطة األبوية. ربما يكون قد الحظ أن البر

 .األول

ي مجتمع ديمقراطي يصف نفسه بمصطلحات براغماتية، يمكن للمرء أن يتخيل ديوي يقول، أن 
فقط فن

عندها   .لإلجماع الذي تم التوصل إليه من خالل االجماع الحر الكامل   محفوظ فقطرفض قبول أي سلطة،  

 
ُ
ي ظهرت ألول مرة عندما ق

ي تل األب  فقط يمكن أن تتحقق األخوة الت 
تم   حيث  .عل يد جماعة اإلخوة  البدات 

، للتصالح مع شبح األب   ن ي بذلت عل مدى آالف السنير
تأجيل هذا اإلنجاز بسبب المحاوالت العديدة، الت 

يقا ن ي تشكل تاري    خ التوحيد والميتافبر
اعتقد ديوي أنه لن يتم تأجيلها بعد اآلن،   .المقتول: تلك المحاوالت الت 

فبمجرد أن نتعامل مع األنا العليا الجماعية لدينا، إحساسنا الجماعي بما يعتبر رجسا ً أخالقيا ً، باعتباره ال يحمل  

سلطة منفصلة عن سلطة التقاليد، وكذلك عندما نتعامل مع التقاليد نفسها عل أنها طرق مرنة ال نهائية لها  

 إلعادة النظر من قبل ورثتها.  وقابلة 

 

 الخاتمة:  .4

ي أن  
ن العلم والالهوت، وجادلت فن ي مكان آخر حلول جيمس وديوي لمشكلة التوفيق بير

لقد ناقشت فن

ي تنقية امكانيات استئناف السلطة
كان هذا، عل ما أعتقد، ألن جيمس    ).4(ديوي كان أكبر نجاحا ً من جيمس فن

الرؤية    أي من  –  sublimityخرج من التسامي  ي  كان  .بينما لم يفعل ديوي ذلك  -محدودية 
تعدد    جيمس، فن

ات الدينية ذلك أن رد فعله عل األحاديث عن نشوة الروح يشبه ردة فعله عل  ، واع ٍ بتجارب غبر عادية. الخبر

 يحدثه حقا ً. م: لقد أراد أن يصبح الزلزال أكبر شدة، إلظهار ما يمكن أن 1907تجربة زلزال سان فرانسيسكو 

 
كامبريدج إلى ويليام جيمس في دليل ،Ruth Anna Putnamروث آنا بوتنام تحرير سؤولية الفكرية والرومانسية""اإليمان الديني واملظران( 4

Cambridge : Cambridge University Press, 1997), pp. 84-102رومانس ي  تعدد آلهة، وكذلك "البراغماتية ك"Pragmatism as Romantic 

Polytheism  :تحرير "Morris Dicksteinموريس ديكشتاين، البراغماتية الجديدة. 
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باتاي  بهيام جورج  افتتان شبيه  وأي  التمسك،  مثل هذا  قادر عل  أن ديوي كان غبر    Batailleيبدو 

ي   بالمتطّرف. ذلك
ي أن تستمر سلسلة الذين تم إنتاجهم بشكل عرضن

افه الوحيد بالسمو يتضمن األمل فن ان اعب 

ي مستقبل 
 .أفضل بشكل ال يمكن تصوره من مجتمعات أفضل وأفضل إىل أجل غبر مسم، للمساهمة فن

ي والتمتع المتبادل،      من التعاون البشر
ً
 أكبر جماًل

ً
ي أن تنتج الديمقراطية أشكاًل

كان هذا هو األمل فن

الجديدة اإلنسانية  االحتياجات  لتلبية  مضن  وقت  أي  من  ا 
ً
تعقيد أكبر  بالمشهد   كما.وطرقا ً  ديوي  استمتع 

ية أكبر ث لكنه كان يتجرد من الحاجة إىل الحّط    .راًء وتنوعا ًمن أي وقت مضن المتخّيل لكل أشكال أخوية بشر

ا ً لإلهتمام وكما رآها،   .من نفسه أمام السلطة والتعاطف مع أولئك الذين يجدون مثل هذا التحقبر أمرا ً مثبر

ام بأخالق الحب.  ن ي ألخالق االلب  ي االستبدال التدريحر
يل الذي  هذا هو البد كانت مناهضته لالستبداد مرحلة فن

ي العهد الجديد) 
ي الغرب أنه قد بدأ بمقاطع معينة فن

 .(5ُيعتقد فن
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