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إن هذه ملوعظة مودع . r فقلنا يا رسول ا. ون ووجلت منها القلوب العي
ليلها كنهارها ال يزيغ . قد تركتكم على البيضاء (  :فما تعهد إلينا ؟ قال. 
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  شكر وتقدير
تبعه إىل يوم الدين، احلمد هللا املتفرد وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده،  وعلى آله وأصحابه ومن 

  :وبعد
فاحلمدهللا محداً يليق جبالل وجهه وعظيم امتنانه على ما  )@ B A  [:قال اهللا عز وجل      

أوىل من نعم ظاهرة وباطنة، كما أمحده جل شأنه على ما أنعم به على من مواصلة تعليمي، وأعانين على إمتام 
  . هذا العمل املتواضع

  :عد شكر اهللا فهو لوالدي الكرمينيمث إن كان من شكر ب     
  النظم والنثر وأفنيت حبر النطق يف   ولو أنين أوتيت كل بالغة 

  بالعجز عن واجب الشكر ومعترفاً    إال مقصراً ملا كنت بعد القول
فهما من أغدقا على من مجيل عطفهما وكرمي رعايتهما، وحثاين على مواصلة مسرييت التعليمية، فجزامها اهللا  

  .ما جزى والداً عن ولده خري
والشكر موصول جلامعة أم القرى ممثلة يف كلية التربية، وقسم التربية اإلسالمية واملقارنة، وأخص بالشكر      

سعادةَ رئيس القسم الدكتور خليل بن عبداهللا احلدري، الذي قرأ هذا العمل وأفدت كثرياً من توجيهاته 
  .وتعليقاته

حممد عيسى فهيم على التفاين يف . م بالشكر اجلزيل لسعادة املشرف على الرسالة دمث إن الباحث ليتقد      
العطاء، واملتابعة الدقيقة لكل ما كتبته، ودعمه املستمر بالنصح والتوجيه، مما أعانين على إجناز هذه الرسالة 

  .فجزاه اهللا خرياً
ايف بن مهام الشريف، والدكتور حممد وال ينسى الباحث أن يشكر الدكتورين الفاضلني الدكتور ن       

جماهد،  اللذين اقتطعا من وقتهما الثمني للنظر يف هذه الدراسة، ومناقشتها، وإبداء املالحظات عليها، فلهما 
  .من الشكر أكثره، ومن أبلغ الثناء أمجله وأعطره، فجزامها ريب خري اجلزاء

  
فكرة أو مرشداً إىل كتاب، أو داعياً يف ظهر الغيب وال ينسى الباحث كل من وقف جبانبه مسامهاً ب       

  .بالتوفيق والسداد، فجزاهم اهللا خري اجلزاء
وكما لن ينسى الباحث شكر زوجته الفاضلة، اليت بذلت من عزيز وقتها لتوفر له الراحة واالستقرار،       

  .وتشجعه وتؤازره يف كل مرحلة من مراحل الدراسة، فجزاها اهللا خري اجلزاء
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  ملخص الدراسة باللغة العربية
  نايف بن عبد الرازق بن محادي املطريف: اسم الباحث

  .ة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة من وجهة نظر التربية اإلسالميةالفلسفالفردية يف  :موضوع الدراسة
ا دراسة حتليلية ناقدة من وجهة نظر التربية ة الربامجاتية ودراستهالفلسفاستهدفت الدراسة إبراز معامل الفردية يف  :هدف الدراسة

  .اإلسالمية 
  .التحليلي الوصفياستخدم الباحث املنهج  :منهج الدراسة

  .حتتوي الدراسة على مخسة فصول كل فصل حيتوي على مبحثني :فصول الدراسة
 أھمیةو الدراسة أھدافو الدراسة أسئلةو الدراسة مشكلةو مقدمة :وفیھ للدراسة العام اإلطار :األول الفصل

  .الدراسة منھجو الدراسة حدودو ).والبراجماتیة الفردیة،( :وھي الدراسة مصطلحاتو الدراسة
أبرز مبادئ : نشأة الربامجاتية، واملبحث الثاين: املبحث األول: وفيه أربعة مباحث. اجلذور الفكرية للفلسفة الربامجاتية :الفصل الثاين

  .رواد الفلسفة الربامجاتية:  املبحث الرابع. عالقة الفلسفة الربامجاتية بالفلسفات القدمية: ثالثالفلسفة الربامجاتية، املبحث ال
معامل الفردية يف نظرة : املبحث األول: وفيه أربعة مباحث) اجلانب النظري(معامل الفردية يف الفلسفة الربامجاتية  :الفصل الثالث

معامل الفردية يف نظرة الربامجاتية للمعرفة، : لفردية يف نظرة الربامجاتية لإلنسان، واملبحث الثالثمعامل ا: الربامجاتية للكون، واملبحث الثاين
  .معامل الفردية يف نظرة الربامجاتية للقيم: واملبحث الرابع
 :األول المبحث :مباحث ثالثة وفیھ ،)التطبیقي الجانب( البراجماتیة التربیة في الفردیة معالم :الرابع الفصل

 البراجماتیة نظرة في الفردیة معالم :الثاني والمبحث التربیة، لمفھوم البراجماتیة نظرة في الفردیة الممع
  للتلمیذ البراجماتیة نظرة في الفردیة معالم :الثالث والمبحث التربویة، لألھداف

  :أهم نتائج الدراسة
فة جتريبية عملية ذات نزعة فردية، تنكر احلقائق املطلقة والقيم قامت الفلسفة الربامجاتية على مجلة من املبادئ تتمثل يف كوا فلس .١

ما  الثابتة، وتنظر إىل املنفعة باعتبارها هي املعيار الذي حياكم إليه املعارف واألفكار والقيم، وتركز على املستقبل وتقاطع املاضي بكل
 .فيه

، وإقامة الفرد وجتربته مصدراً للمعارف والقيم، ومعياراً لقبوهلا أو أظهرت الدراسة اعتماد الفلسفة الربامجاتية على املعايري الذاتية .٢
 .ردها وهو من أبرز أسباب فرديتها

كشفت الدراسة عن أبرز معامل الفردية يف التربية الربامجاتية، وهو إصرارها على أن تكون التربية صادره من داخل الفرد، مع رفض  .٣
 .ا هي منو القدرات الفطرية يف الكائنات اإلنسانية، مع التركيز على اخلربه الذاتية ألفرادهاأي شي يقحم على التالميذ من اخلارج، وإمن

ـَمييز التربية اإلسالمية وتفردها ببناء الفردية اليت تراعي مجيع جوانب حياة اإلنسان، الفردية واجلماعية، الدنيوية واألخروية،  .٤ ت
 . ا هي التربية الصاحلة لبناء اإلنساناحلسية والغيبية، اجلسمية والروحية، مما جيعله

تبني من خالل البحث أن التربية الربامجاتية تتعامل مع نصف اإلنسان ومل نصفه اآلخر، فهي تم بدنياه وتلغي آخرته، وتغذي  .٥
  .ن منهج تربية متكاملجسده وتتنكر الحتياجاته الروحية، وتلفت نظره لعامل احلس وتغيبه عن عامل الغيب، مما جيعلها ال تصلح أن تكو

  :أهم مقترحات الدراسة
من عند  ألنهضرورة تربية األجيال على الشعور باالعتزاز بدينهم وأن ما يرمسه هلم من نظام تربوي هو خري نظام على وجه األرض،  .١

 .أحكم احلاكمني
ت اإلنسان، تقدميها للعامل املتخبط يف نتاج القيام ببحوث تربوية تربز جوانب التكامل يف التربية اإلسالمية ومشوهلا مجيع إحتياجا  .٢

 .التجارب البشرية
ية أمهية إعادة النظر من قبل املؤسسات التعليمية يف العامل اإلسالمي اليت بنت تربيتها على التربية الربامجاتية، وفقاً ملعايري الترب .٣

 .اإلسالمية
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    The Study Summary        ملخص الدراسة باللغة االنجلیزیة      
Name of Researcher: Naif Abdul Razzak H. Al-Matrifi 
Study Subject: Individualism in Pragmatic Philosophy – Analytical Critique in view of Islamic 
Education  
Study Objective: The study aims to highlight the characteristics of individualism in pragmatic 
philosophy and study it analytically and critically in light of the viewpoint of Islamic Education 
Study Approach: The researcher has employed the analytical descriptive approach  
Study Chapters: The study is composed of five chapters each of which contains of two sections.  
Section I: Study Framework: This section includes the introduction, problem of the study, questions of 
the study, objectives of the study, importance of the study, and terms of the study (individualism and 
pragmatism), parameters of the study and finally approach of the study.  
Section II: Intellectual Roots of Pragmatic Philosophy: This section includes four subsections as 
follows: First subsection tackles the Origin of Pragmatism; Second subsection tackles the Principles of 
Pragmatic Philosophy; Third subsection tackles the Relationship between Pragmatic Philosophy and 
Old Philosophies; and Fourth subsection tackles the Leaders of Pragmatic Philosophy.  
Section III: Features of Individualism in Pragmatic Philosophy (Theoretical Aspect): This section 
includes four subsections as follows: First subsection tackles the Features of Individualism in view of 
Pragmatists to the Universe; Second subsection tackles the Features of Individualism in view of 
Pragmatists to Man; Third subsection tackles the Features of Individualism in view of Pragmatists to 
Knowledge; and Fourth subsection tackles the Features of Individualism in view of Pragmatists to 
Values.  
Section IV: Features of Individualism in Pragmatic Education (Practical Aspect): This section includes 
three subsections as follows: First subsection tackles the Features of Individualism in view of 
Pragmatists to the Concept of Education; Second subsection tackles the Features of Individualism in 
view of Pragmatists to Educational Objectives; and Third subsection tackles the Features of 
Individualism in view of Pragmatists to the Student. 
Most Important Findings of the Study:  

1. Pragmatic philosophy had relied on a set of principles represented in being a practical experimental 
philosophy with an inclination towards individualism, which denies absolute facts and stead values. It 
further views the benefit as being the criterion by which acquaintance, ideas and values are judged. It 
further focuses on the future and leave the past behind.  

2. The study revealed that pragmatic philosophy was dependent upon self criteria, considering that self 
experience is regarded as the source of knowledge and values, and the criterion for acceptance or 
refusal. This feature is perceived as the most distinctive feature of its individualism.  

3. The study had also revealed that the most distinctive features of individualism in pragmatic education 
was represented in its insistence that education must be coming from inside the individual, and refusal 
of anything to be imposed over the students from abroad. Rather, it is growth of congenital capabilities 
with concentration on self experience of those individuals.  

4. Islamic education is uniquely featured by building individualism which takes into consideration all 
aspects of human life, individually and collectively, mundane and after-life, sensation and 
supernatural, physical and spiritual. Therefore, Islamic education is considered the proper education 
for building man.  

5. The study also revealed that pragmatic education deals with only one half of the human, neglecting the 
other half. It cares about the mundane life and disregards the after-life. It nurtures the body without 
any concern to spiritual needs. It makes the human draw attention to sensible world while turning a 
deaf ear to the metaphysics. Therefore, pragmatic education cannot be considered an integrated 
educational approach.  
Study Recommendations: 

1. Generations must be raised up to feel proud of their religion; and firmly believe that the educational 
order their religion grants is regarded the best system—particularly it is being divine!  

2. Educational researches and studies must be carried out in order to highlight the integration aspects in 
Islamic education and comprehensiveness of all human needs and requirements; to be provided to the 
world stumbled in the results of human experiments 

3. Educational establishments in Islamic World whose educational systems are based on pragmatism 
shall re-consider their educational systems so as to be in accordance with the criteria of Islamic 
education.                  
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  قائمة احملتويات
  ب     ------------------------------------------------    البسملة

  ب     ------------------------------------------------    آية
  ج     ------------------------------------------------    حديث
  د     ------------------------------------------------    إهداء
  و     ----------------------------------------------  وتقدير شكر

  ز     ------------------------------------  العربية باللغة الدراسة ملخص
  ----------------------------------  االنجليزية باللغة الدراسة ملخص

  .اإلشارة المرجعية غير معرفة! خطأ
  ط     -------------------------------------------  المحتويات قائمة
  ١    --------------------------------  :للدراسة العام اإلطار:  ألولا الفصل

  ٢  -----------------------------------------------  مقدمة
  ٤  ---------------------------------------  - :الدراسة موضوع
  ٥  ---------------------------------------  :  الدراسة تتساؤال
  ٥  -----------------------------------------  : الدراسة أهداف
  ٦  ----------------------------------------  - : الدراسة حدود
  ٦  ----------------------------------------  - : الدراسة منهج

  ٧  --------------------------------------  : الدراسة مصطلحات
  ٧  -------------------------------  ):INDIVIDUALITY:( الفردية - ١
  ٧  -------------------------------------  : للفردية العام عنىالم -أ

  ٧  ---------------------------------  : للفردية االجرائي التعريف - ب
  ٨  ------------------------------  ): PRAGMATISM :(البراجماتية - ٢

  ٩  ----------------------------------------  :السابقة الدراسات
  ١٢    -----------------------  :البراجماتية للفلسفة الفكرية الجذور:  الثاني الفصل

  ١٤ ------------------------------  .ةالبراجماتي نشأة : األول المبحث
  ١٨ ----------------------  .البراجماتية الفلسفة مبادئ أبرز: الثاني المبحث
  ٢١ --------------  :القديمة بالفلسفات البراجماتية الفلسفة عالقة : الثالث المبحث

  ٢٢ -----------------------------  :بالسفسطائية البراجماتية عالقة : أوالً
  ٢٣ ------------------------------  : باألبيقورية البراجماتية عالقة :ثانياً
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  ٢٥ -------------------------------  :بالرواقية البراجماتية عالقة : ثالثاً
  ٢٦ --------------------------------:بالنفعية البراجماتية عالقة : رابعاً

  ٢٧ -------------------------  :بالتجريبية البراجماتية الفلسفة عالقة : خامساً
  ٢٨ -----------------------------  :بالدارونية البراجماتية عالقة : سادساً

  ٣١ -------------------------  .البراجماتية الفلسفة رواد : الرابع المبحث
  ٣١ ----  )١٩١٤ -١٨٣٩( CHARLES SANDERS PEIRCE بيرس ساندرس تشارلز - ١
  ٣٥ -----------------------  )١٩١٤ -  ١٨٤٢( W.JAMES جيمس وليم - ٢
  ٤٠ -----------------------  ) ١٩٥٢ – ١٨٥٩ ( J.DEWEY ديوي جون - ٣

  ٤٦    -------------  )النظري الجانب( البراجماتية الفلسفة في الفردية معالم:  الثالث الفصل
  ٤٨ -----------------  :للكون البراجماتية نظرة في الفردية معالم : األول المبحث
  ٥٧ -------------- :لإلنسان البراجماتية الفلسفة نظرة في الفردية : الثاني المبحث
  ٦٣ ---------------  : للمعرفة البراجماتية نظرة في الفردية معالم : ثالثال المبحث

  ٦٣ ----------------------------------------  :المعرفة طبيعة )١
  ٦٣ --------------------------  : الواقعي المذهب في المعرفة طبيعة:  أوالً
  ٦٤ ------------------------------  : المثالية عند المعرفة طبيعة:  ثانياً
  ٦٥ ----------------------------  : البراجماتية عند المعرفة طبيعة:  ثالثاً
  ٦٦ ----------------------------------------  : المعرفة مصدر )٢

  ٦٧ ------------------------------ : العقليين عند المعرفة مصدر:  أوالً
  ٦٧ ----------------------------  : التجريبيين عند المعرفة مصدر:  ثانياً
  ٦٧ -----------------------  : البراجماتية الفلسفة عند المعرفة مصدر:  ثالثاً
  ٧١ -----------------------------  :البراجماتية الفلسفة في الحقيقة – )٣

  ٧١ --------------------------------------  : التطابق نظرية:  أوالً
  ٧٢ -------------------------------------  : االتساق نظرية:  ثانياً

  ٧٣ --------------------------------  :البراجماتية الفلسفة عند الحقيقة
  ٧٩ -----------------  : للقيم البراجماتية نظرة في الفردية معالم : الرابع المبحث

  ٨٠ ----------------------------------------  : القيم مصدر : أوالً
  ٨١ ----------------------------------------  :القيم نسبية : ثانياً

  ٨٥    ------------  )التطبيقي الجانب( البراجماتية التربية في الفردية معالم:  الرابع الفصل
  ٨٧ -------  : التربية لمفهوم البراجماتية التربية رةنظ في الفردية معالم : األول المبحث

  ٨٧ ------------------------------------  :البراجماتية التربية مفهوم
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  ٨٨ -----------------------------------  : البراجماتية التربية مبادئ
  ٩٠ ------  .التربوية لألهداف البراجماتية التربية نظرة في الفردية معالم :الثاني المبحث

  ٩٠ ---------------------  :البراجماتية التربية في التربوية األهداف بناء معايير
  ٩١ -----------------------------------------  : الثاني المعيار-
  ٩١ -----------------------------------------  : الثالث المعيار-
  ٩١ -----------------------------------------  : الرابع المعيار-

  ٩٣ --------------------------------  :البراجماتية التربية عند األهداف
  ٩٣ ----------------------------  :الطبيعي التطور أو النمو:  األول الهدف

  ٩٤ -------------------------------  :االجتماعية الفعالية:  الثاني هدفال
  ٩٦ ------------  للتلميذ البراجماتية التربية نظرة في الفردية معالم : الثالث المبحث

  ٩٧ ---------------------------  : البراجماتية ربيةالت في الخبرة أهمية - ١
  ٩٧ ----------------------------------  :التربوية الخبرة مكونات - ٢

  ٩٨ --------------------------------------  : التفاعل مبدأ:  األول
  ٩٨ ---------------------------------  االستمرارية مبدأ:  الثاني المبدأ
  ١٠٠  ----  الفردية ونزعتها البراجماتية الفلسفة من االسالمية التربية موقف:  الخامس الفصل

  ١٠١ -------------------  .الفردية من اإلسالمية التربية موقف : األول المبحث
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 ٢  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  ةــمقدم
طبيعته اإلنسانية، كاخلوف وعال يف اإلنسان صفات متقابلة ال تنفك عن  أودع اهللا جلَّ

هذه الصفات املتقابلة يف الطبيعة اإلنسانية لو  .واحلب والكره، الفردية واجلماعيةوالرجاء، 
أُخذت كل صفة جمردة عن الصفة اليت تقابلها لظن الناظر إليها أا على درجة من التعارض 

ذ بطرف منها له ح لكل من أخوالتضاد املطلق الذي ال ميكن معه اجلمع بينها، وألصب
  . )١(ودليله الفطري من تركيبة الطبيعة اإلنسانية، وهذا ما حدث بالفعل مستنده
، على مر التاريخ اإلنسانية مساحة واسعة من اهتمام الفالسفةلت الطبيعة لقد شكَّف  

لفهم هذه الطبيعة، فتارة يتساءلون عن  منهم تساؤالت حماولةًالوطرحوا حوهلا العديد من 
والشر، ومن التساؤالت املهمة حول فيه عن اخلري  أخرى إلنسان و وجوده، و تارةًماهية ا

تساؤل يتعلق مبركز اإلنسان من  الوجود احمليط به، وما دوره وما مكانته طبيعة اإلنسان 
فيه، وهل األصل أن االنسان فردي الرتعة؟ وعليه جيب أن تغذى هذه الفردية فيه إىل أبعد 

معياراً يتحاكم إليها حىت وإن كان على  جعلُرغباته ونشاطاته وغرائزه وتفتراعى  ؛ما ميكن
حساب اتمع احمليط به الذي جيب أن ينظر إليه على أنه كيان مفروض عليه من خارج 

أم أن األصل يف طبيعة . نفسه متحكم فيه بغري إرادته، ضاغط على كيانه، حمطم لشخصيته
من حوله وال كيان مستقل له، فاجلماعية هي األصل اليت  أنه تابع يدور يف فلكاإلنسان 

تقضي على كيانه الفردي بل وتكاد تلغي وجوده إال بوصفه فرداً يف اتمع فيتلقى قيمه 
  .ومعارفه وفق معايري ذلك اتمع

واإلجابة عن هذه التساؤالت من األمهية مبكان، وحتتاجها البشرية بوجه عام، إال أن 
موضوع هذه التربية،  هواإلنسان خاصة وأن حتياجاً إىل اإلجابة عنها من غريه، املريب أكثر ا

 و السعي يف إيصاله إىل مراقي الكمال اإلنساين إلنسانإال رعاية اهي ما  يف حقيقتها التربيةو
إال أن تتبع اإلجابة عن مجيع هذه التساؤالت يف الفلسفات  .هو القائم ذه العمليةواملريب 

مر يطول فلذا اختار الباحث تناول موضوع الفردية يف الفلسفة الربامجاتية وهي من الفكرية أ
  .الفلسفات اليت هلا أثرها يف التربية املعاصرة

وكما أن  حتديد العالقة بني الفرد واتمع من املوضوعات اليت شكلت جدالً فلسفياً  
                                 

 .١٦٨ -١٦٢ص ،دار الشروق: القاهرة. . ١٤ط. منهج التربية االسالمية ) ١٩٩٣(قطب ، حممد  )١(



 ٣  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

وثيقة، فقد عانت التربية احلديثة من فكذلك هي يف التربية ملا بني التربية والفلسفة من عالقة 
هذا اجلدل، فبعض الفلسفات أخذت جانب الفردية فاعتربت اإلنسان فردي النـزعة، 

أن يئ للفرد األجواء املناسبة الستعادة ثقته بنفسه وليكتشف " وحصرت دور التربية يف 
ربية تبدأ من الفرد أي أن الت... مشاعره اخلاصة وليتحرر من األقنعة االجتماعية املصطنعة 

  )١("وتنتهي باتمع 
الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة ": وقد اقتصرت الدراسة احلالية على موضوع   

  :هارات أمهّوذلك لعدة مرب "حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية
-  عدـُؤثرة يف العامل بشكل عامت ويف  الفلسفة الربامجاتية من أحدث الفلسفات امل

 .العامل اإلسالمي على وجه اخلصوص

غياب مالمح فكرة الفردية يف بعض جزئيات الفلسفة الربامجاتية بشقيها الفلسفي  -
 .  إبراز معامل الفردية فيها علىوالتطبيقي، وقد تساعد هذه الدراسة 

حاجة التربية اإلسالمية إىل تقومي األفكار واخلربات يف ضوء معايريها لتتمكن من  -
ما وافقها وتستفيد منه واالبتعاد عما خالفها ، ومن هذه األفكار الفردية يف قبول 

 .الفلسفة الربامجاتية وتطبيقاا التربوية

  

                                 
 ٤٦٩ص ، مؤسسة الريان :بريوت. أهداف التربية االسالمية  ) .١٩٩٨ (.جد عرسانما ،الكيالين  )١(



 ٤  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  -:موضوع الدراسة
هذه الدراسة جانباً من جوانب الفلسفة الربامجاتية، وهو دراسة معامل الفردية  تتناول  

اوهلا بالتحليل والنقد يف ضوء معيار التربية وتن) الفلسفي والتطبيقي التربوي(فيها، بشقيها 
  .اإلسالمية
باإلنسان الفرد ووضعته يف املقام "والفلسفة الربامجاتية من الفلسفات اليت اهتمت    
كما  )١("وذلك ألن الفرد حامل الفكر املبدع وصانع العمل وصاحب تطبيقه . األول 
  .تقول

) الفرد(اتية بالفرد أن جعلت من اإلنسان و بلغ هذا االهتمام من قبل الفلسفة الربامج  
إن :"مصدراً للقيم واملعرفة، ومعياراً للحكم باخلري أو الشر، وقد علل جيمس ذلك بقوله 

. مصدر العلم األخالقي إنساين حبت، وذلك أن اإلنسان هو الكائن اخللقي الوحيد يف العامل
إن اإلنسان هو اخلالق الوحيد  .ذيلةلة والريولذا فاملعقول أن يكون مصدر اخلري والشر والفض

وعلى افتراض قبول . )٢("للقيم يف ذلك العلم وليس لألشياء من قيمة خلقية إال باعتباره هو
املقدمة اليت برا جيمس  ر"وهذا من تكرمي " بأن اإلنسان هو الكائن اخللقي الوحيد بالعامل

إال أن هذا التكرمي ال يعطي هذا املخلوق " ولقد كرمنا بين آدم:"اهللا تعاىل لإلنسان قال تعاىل 
  .حق تقييم األخالق مبعيار مستقل عن هدى اهللا تعاىل فضالً عن خلقه هلا

على ترك كل إنسان يؤثر اجلانب الذي يرتضيه إىل اجلانب الذي ) جيمس(ويؤكد 
حيقق له السعادة يف نفسه وحيقق له حياة راضية ويعيش ا مبقتضى ما اقتنع به وترك 

هذا، ) وليم جيمس(ويربز من خالل قول . املستقبل حيكم على مواقفه بالصواب أو اخلطأ 
اإلنسان "اجلانب الفردي يف احلكم على األشياء ويقترب كثريا من القول املأثور للسفسطائية 

  )٣("مقياس األشياء مجيعاهو مقياس وجود ما يوجد منها ومقياس ال وجود ما ال يوجد منها
ترى أنه  حيثذا االهتمام بالفرد قامت التربية يف الفلسفة الربامجاتية، هأساس وعلى 

                                 
مطبعة التعليم العايل جبامعة املوصل، : العراق . دراسات يف فلسفة التربية  ).١٩٨٩ (فرحان، حممد جلوب )١(

 .١١٤ص
 .١٦٤ص  ،عة والنشردار الوفاء لدنيا الطبا :االسكندرية.  وليم جيمس) . ٢٠٠٥(زيدان ، حممود فهمي  )٢(
   .٦٣، ص مكتبة الثقافة الدينية : القاهرة .  تاريخ الفلسفة اليونانية) . ٢٠٠٩(كرم، يوسف  )٣(



 ٥  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

جيب وضع أهداف تربوية متمركزة حول إعداد الفرد ، وجعل التلميذ سيد نفسه وخالق 
أن خيطط على ه، وتربية الطالب على التأمل والتفكري ، وتدريبه وتوسيع دائرة معلوماتالقيم، 

  . ملستقبله باستقالل ووعي
د كان هلذه النظرة الفردية  انعكاساا على نظرة الربامجاتية إىل الكون واإلنسان وق

  .وبالتايل على اجلانب التطبيقي وهو التربية الربامجاتية، واملعرفة والقيم
ويريد الباحث أن جيلي معامل الفردية يف الفلسفة الربامجاتية من خالل اجلانبني 

 ).النظرية التربوية(فيها والتطبيقي ) الفلسفي(نظري ال
يف الكشف  ةما سبق اإلشارة إليه يربز موضوع الدراسة  وأمهيتها املتمثل وبناًء على  

عن معامل الفردية يف الفلسفة الربامجاتية ،وكيف طبقته يف التربية الربامجاتية وحتليلها ونقدها 
  .من وجهة نظر التربية اإلسالمية 

  :تساؤالت الدراسة  
  :ع الدراسة إجرائياً يف السؤال الرئيس التايلميكن حتديد موضو

  ة الربامجاتية، وما موقف التربية االسالمية منها؟الفلسفأبرز معامل الفردية يف  ما
  : التالية الفرعية األسئلة السؤال هذا من ويتفرع

  ما اجلذور الفكرية للفلسفة الربامجاتية؟ ١ س
  للفلسفة الربامجاتية؟) اجلانب النظري(يف  الفردية معامل أبرز ما  ٢س
  للفلسفة الربامجاتية؟) اجلانب التطبيقي(ما ابرز معامل الفردية يف  ٣ س
  يف الفلسفة الربامجاتية؟ ما موقف التربية اإلسالمية من الفردية  ٤ س

  :أهداف الدراسة 
أراد الباحث أن جيلي معامل الفردية يف الفلسفة الربامجاتية، وذلك يف ضوء معيار   

 :ة اإلسالمية؛ ليحقق األهداف التالية التربي

 .توضيح اجلذور الفكرية للفلسفة الربامجاتية .١

 .للفلسفة الربامجاتية) اجلانب النظري(يف  الفردية معامل إبراز .٢



 ٦  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  .للفلسفة الربامجاتية) اجلانب التطبيقي(توضيح معامل الفردية يف  .٣

 .ربية االسالمية تقييم الفردية يف الفلسفة الربامجاتية، يف ضوء معيار الت .٤

  : الدراسة أهمية
  :تتضح أمهية الدراسة من خالل النقاط التالية

تسهم هذه الدراسة يف إلقاء مزيد من الضوء على الفلسفة الربامجاتية خصوصا فيما  )١
 .يتعلق جبانب الفردية فيها وتطبيقاا التربوية 

الربامجاتية ، يف ضوء  يأمل الباحث أن تقدم الدراسة جانب تقييمي للفردية يف الفلسفة )٢
 .التربية االسالمية 

يأمل الباحث أن تثري هذه الدراسة املكتبة التربوية حبصيلة من النتائج والتوصيات اليت  )٣
 .ستفتح اال أمام البحوث والدراسات األخرى يف جماهلا 

   -: د الدراسة وحد
امجاتية، وتقييمها من ة الربالفلسفيف  إبراز معامل الفرديةحدود الدراسة على ت قتصرا  

   .وجهة نظر التربية اإلسالمية 

  -  :منهج الدراسة 
 ،القائم على مجع البياناتالتحليلي  تبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفيا  
  .ة الربامجاتية، يف ضوء معيار  التربية اإلسالمية الفلسفالفردية، يف حول موضوع ، وحتليلها

اجلمع املتأين والدقيق للسجالت والوثائق " صفي بأنه وقد عرف العساف املنهج الو
ومن مث التحليل الشامل حملتوياا دف . املتوفرة ذات العالقة مبوضوع مشكلة البحث 

  )١("استنتاج مايتصل مبشكلة البحث من ادلة وبراهني تربهن على اجابة اسئلة البحث 

                                 
 ٢٠٦مكتبة العبيكان، ص : الرياض.  املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية) . ٢٠٠٣(العساف، صاحل بن محد  )١(
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  :مصطلحات الدراسة 

  :)Individuality(:الفردية  -١
" الفرد يف اللغة  حيث يفيد: الفرد يف اللغة  مبعىن تعريفالن قبل تعريف الفردية سحي

الوتر ، واجلمع أفراد وفرادى ، والفرد نصف الزوج وال نظري له، أي أنه منقطع القرين، ال 
  . )١("مثيل له وتأيت كلمة تفرد مبعىن انعزل ومتيز عن غريه

و اجلماعة، فنقول أفرد زيد باألمر تفرد به ، والفرد هو املتفرد املتميز عن القطيع أ
  .)٢(وتفرد باألمر أي كان فيه فرداً ال نظري له

  : املعىن العام للفردية  -أ
هي ما يتصف به فرد عن آخر من الصفات اجلسمية واملعنوية كبنيته "إن الفردية   

  )٣("ومزاجه وحساسيته وذوقه وأفكاره
مذهب من يرى أن غاية "لفلسفي لصليبا بأا وقد ورد تعريف الفردية يف املعجم ا  

  )٤("اتمع رعاية مصلحة الفرد والسماح له بتدبري شؤونه بنفسه 
القول أن قيمة الفرد أعلى من " يف علم األخالق والسياسة على تطلق الفردية  و  

  )٥("قيمة املؤسسات احمليطة به ؛ ألن الفرد هو الغاية اليت من أجلها وجدت الدولة 

  : التعريف االجرائي للفردية  -ب
اقتصرت على التعريف بالفردية من  أابالنظر إىل التعريفات السابقة ميكن القول   

جانب واحد وهو الفرد مقابل اتمع وأغفلت جوانب أخرى هي أقوى يف  متييز الفردية، 
  :فلذا فإن الباحث يرى أنه ميكن تعريف الفردية بأا 

  

                                 
  ٣٣٧٣عارف، ص دار امل: مصر. لسان العرب ) . ت.د(ابن منظور  )١(
 .٤٦١ص  مكتبة بريوت،: بريوت . معجم وسيط اللغة ) . ١٩٩٠(البستاين، عبداهللا  )٢(
 .١٤١دار الكتاب اللبناين، ص: بريوت . املعجم الفلسفي ) . ١٩٨٢(صليبا ، ، مجيل ) ٣(
 .١٤١املرجع السابق ، ص) ٤(
 .١٤٢املرجع السابق، ص) ٥(
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تعلي من قيمة الفرد وحريته، وجتعل منه ومن رغباته وفاعليته تلك الرتعة اليت "  
  "وخربته؛ مصدراً ومعياراً للمعارف والقيم 

  :) pragmatism :(الربامجاتية -٢
 )Pragmatism( وباالجنليزية )Pragmatisme(بالفرنسية " جاء يف املعجم الفلسفي   

العمل، وهي مذهب  ، معناه)Pragma(اليوناين براغما  اللفظ من اسم مشتق و الربامجاتية
فالفكرة الصحيحة  .العمل الناجح فلسفي يقرر أن العقل ال يبلغ غايته إال إذا قاد صاحبه إىل

فكل ما يتحقق بالفعل فهو احلق، وال  .، أي الفكرة اليت حتققها التجربةة الناجحةهي الفكر
  )١("يقاس صدق القضية إال بنتائجها العملية

 قيمة يف هو إمنا اآلراء واألفكار صدق معيار أن يرى مذهب":بأا تية الربامجاوتعرف    

 .مفيدة كوا هو ما قضية صدق وأن مطالب احلياة، خلدمة أداة املعرفة عمالً وأن عواقبها

  )٢(.خاصة منفعة إىل أو النجاح، يهدف إىل من وصف لكل : عام بوجه والربامجايت
نظري ، وتطبيقي، وهذا التقسيم إمنا هو : بنيوقد قسم الباحث الربامجاتية إىل جان

  .منهجي توضيحي لغرض 
 :اجلانب النظري للفلسفة الربامجاتية    •

قصدبه الباحث ما يتعلق بالشق الفلسفي منها ونظرا للكون واإلنسان 
  .واملعارف والقيم

 :اجلانب التطبيقي للفلسفة الربامجاتية  •

ربوية للفلسفة الربامجاتية وموقفها من وقصد به الباحث ما يتعلق بالتطبيقات الت
  .التربية والتلميذ واألهداف التربوية

                                 
 .٢٠٣ق، صمرجع ساب) . ١٩٨٢(صليبيا مجيل  )١(
 .٣٢اهليئة العامة لشؤون املطابع، ص:القاهرة . العربية  اللغة جممع).  ١٩٨٣( املعجم الفلسفي  )٢(
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  :الدراسات السابقة
بعد االطالع على فهارس املكتبات، ومنها مكتبة امللك فهد الوطنية ، ومركز امللك   

فيصل للدراسات اإلسالمية ، وبعد سؤال األساتذة واملختصني ، تبني أن املوضوع مل يبحث 
جل ذا العنوان إال أن هناك عدد من الدراسات تناولت جانب من جوانب موضوع ومل يس

  :الدراسة وهي
ظاهرة الصراع : "وعنوان الدراسة) هـ ١٤٣٠(أبو زيد حممد مكي : دراسة  -١

  "يف الفكر الغريب بني الفردية واجلماعية
  :أبرز أهداف الدراسة

حقيقة  وكذلكأبرز من قال به، هدفت الدراسة إىل توضيح حقيقة املذهب الفردي و  
املذهب اجلماعي وأبرز من قال به، وبيان حقيقة اجلمع اخلاطئ بني الفردية واجلماعية 

  .كما مساه الباحث) املذهب التلفيقي(
  :منهج الدراسة 

 .استخدم الباحث املنهج الوصفي والتارخيي
  :أبرز نتائج الدراسة 

كلها ترى بان  مدارسواجلماعية إىل ثالثة  انقسمت املدارس الفلسفية جتاه الفردية - ١
 .العالقة بينهما عالقة تضاد وصراع 

يقوم املذهب الفردي على تقديس الفرد ويقوم املذهب اجلماعي على تقديس  - ٢
 .اتمع، وحياول املذهب التلفيقي اجلمع بينهما من ناحية املنفعة

من القران والسنة ، ولذلك ترى  تنطلق الرؤية اإلسالمية حلقيقة الفردية واجلماعية - ٣
 .أمهية الفردية واجلماعية ، فتربيهما مجيعا يف اإلنسان

  - :عالقة هذه الدراسة بالدراسة احلالية
مع الدراسة احلالية يف تناوهلا جلانب الفردية، إال أن الدراسة احلالية ) مكي(تتفق دراسة 

واختلفت ، عند الفلسفة الربامجاتية  اختلفت عن الدراسة السابقة يف تناوهلا للرتعة الفردية
  .عنها أيضاً يف تناول اجلانب التربوي  يف ضوء معيار التربية اإلسالمية
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: وعنوان الدراسة) هـ ١٤١٥(عبداهللا بن علي بن حسني زيلعي : دراسة  -٢
" الفلسفة الربامجاتية يف جمال التربية دراسة نقدية حتليلية من وجة نظر التربية االسالمية"  

: أبرز أهداف الدراسة  

هدفت الدراسة إىل إبراز اجلانب الفلسفي للنظرية الربامجاتية يف التربية  ونظرا   
إظهار التطبيقات التربوية للنظرية الربامجاتية من خالل كتابات أصحاا، وللكون واالنسان، 

  .ميةنقد األفكار الربامجاتية يف جمال التربية وحماكمتها إىل التربية االسالو
  :منهج الدراسة 

  .استخدم الباحث املنهج النقدي التحليلي
  :أبرز نتائج الدراسة 

أنه ملا ابتعدت األمة عن كتاب را وسنة نبيها صلى اهللا عليه وسلم واحنرفت عن منهج  -
اهللا الذي ارتضاه هلا بدأت طالئع الفكر املادي املتمثل يف التيارات الفكرية املادية تغزو 

السالمية حتت مسميات كثرية متنوعة كالربامجاتية والوجودية واملاركسية اتمعات ا
 .وغريها

- صارت التعاليم السماوية تؤلُو ييف على حسب مصلحة الشخص ومنفعتهكَوت. 

لكي حندد موقعنا حنن املسلمني من مفاهيم الربامجاتية خاصة واملفاهيم الغربية عامة البد  -
المية هي املنطلق الذي تبىن على ضوئه كافة مواقفنا من أن نقرر أن العقيدة االس

  .االسالمية

  - :عالقة هذه الدراسة بالدراسة احلالية
مع الدراسة احلالية يف تناوهلا للفلسفة الربامجاتية، باالضافة ) الزيلعي(تتفق دراسة   

لدراسة احلالية لالتفاق يف املعيار الذي حاكمت إليه الربامجاتية وهو التربة االسالمية، إال أن ا
، اختلفت عن الدراسة السابقة يف تناوهلا للرتعة الفردية خاصة عند الفلسفة الربامجاتية

واختلفت عنها أيضاً يف بيان تطبيقات هذه الرتعة يف التربية الربامجاتية إلعطاء تقييم يف ضوء 
ائج اليت ذكرها ضعف النت) الزيلعي(ويالحظ على الدراسة السابقة . معيار التربية االسالمية
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  .را هذه الدراسة بنصها فيما سبقيف خامتة حبثه وذك
دراسة ناقدة : "وعنوان الدراسة)  ٢٠١٠(حممد خضر عوض شبري : دراسة  -٣

  " الفلسفة الربامجاتية يف ضوء املعايري االسالمية
  : أبرز أهداف الدراسة

مبادئ الفلسفة  هدفت الدراسة إىل الكشف عن موقف التربية االسالمية من بعض  
  .الربامجاتية وتقييمها يف ضوء املعايري االسالمية

  :منهج الدراسة 
  .استخدم الباحث منهج حتليل احملتوى

   :أبرز نتائج الدراسة 
من التجربة  يف الفلسفة الربامجاتية على كلٍ رفض التربية االسالمية اقتصار املعرفة - ١

  .يف حتصيل املعرفة اًإجيابي ئاًة شيوالنشاط االنساين واخلربة، مع اعتبار اخلرب
عتبار ة يف نسبية القيم وعدم إطالقها واتناقض التربية االسالمية الفلسفة الربامجاتي - ٢

  .للقيم، والتركيز على جانب النفع املادي للقيم اًاخلربة مصدر
رفضت التربية اإلسالمية مبدأ الدميقراطية الذي يعترب احلاكمية للبشر وليس هللا  - ٣

  .  تعاىل واستبدلته مببدأ الشورى يف االسالم
  - :عالقة هذه الدراسة بالدراسة احلالية

مع الدراسة احلالية يف تناوهلا للفلسفة الربامجاتية، باالضافة ) شبري(تتفق دراسة   
لالتفاق يف املعيار الذي حاكمت إليه الربامجاتية وهو التربة االسالمية، إال أن الدراسة احلالية 

  .ت عن الدراسة السابقة يف تناوهلا للرتعة الفردية خاصة عند الفلسفة الربامجاتيةاختلف
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  .البراجماتیة للفلسفة الفكریة الجذور: ثاني الفصل ال

  
 
 
 
 
 

  الربامجاتية نشأة:  األول املبحث
  الربامجاتية ةالفلسف مبادئ أبرز: الثاين املبحث
  القدمية بالفلسفات الربامجاتية الفلسفة عالقة:  الثالث املبحث

  بالسفسطائية الربامجاتية عالقة:  أوالً
   باألبيقورية الربامجاتية عالقة: ثانياً
  بالرواقية الربامجاتية عالقة:  ثالثاً

  بالنفعية الربامجاتية عالقة:  رابعاً
  بالتجريبية يةالربامجات الفلسفة عالقة:  خامساً
  بالدارونية الربامجاتية عالقة:  سادساً
  .الربامجاتية الفلسفة رواد:  الرابع املبحث

   Charles Sanders Peirce بريس ساندرس تشارلز -١
   W.James جيمس وليم -٢
  J.Dewey ديوي جون -٣
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  :اجلذور الفكرية للفلسفة الربامجاتية: الفصل الثاني 
 )١("فرع عن تصوره احلكم على الشيء"ذكر علماء أصول الفقه قاعدة حبثية مفادها أن 

وتزداد أمهية هذه . واحلكم له أو عليه ،أي أمر يراد النظر فيه معاجلةقبل  قاعدة مهمةوهي 
فبقدر وضوح الفكرة وانكشاف معانيها، يقترب احلكم من . القاعدة عند مناقشة األفكار

يلقي  الذي ،فهو مبثابة الكشاف .يكتسب هذا الفصل أمهيته يف الدراسة ناومن ه ،وابالص
تصوراً عن مفهوم الربامجاتية،  يعطيبالضوء على أهم املفاصل الفكرية للفلسفة الربامجاتية، ل

الذين  روادهاب يعرفدعت إليها، وقامت عليها وأبرز مبادئها اليت  يبني، وانشأ وخلفيات
قة ملدارس وفلسفات ساب امتداد، وهل هي فلسفة أصيلة الفكرة أم أا أسهموا يف تأسيسها

ما أوجه االتفاق واالختالف بينها وبني تلك الفلسفات السابقة ف ذا كانت كذلكوإ ؟هلا
  .؟هلا

من معاجلة مجلة هذه املسائل املترافدة واملتنافذة مع بعضها البعض، وسيحاول الباحث 
  :وهيالتالية،  ةاألربع املباحث خالل 
 .نشأة الربامجاتية: املبحث األول  -
 مبادئ الفلسفة الربامجاتية ابرز: املبحث الثاين  -
 .عالقة الفلسفة الربامجاتية بالفلسفات القدمية :املبحث الثالث  -
  .رواد الفلسفة الربامجاتية: املبحث الرابع  -

صورة ذهنية واضحة عن الفلسفة  معاجلته مل هذه املسائل يأمل الباحث أن تقدمو  
 )النظري(ة فيها يف اجلانبني الفلسفيالربامجاتية، ليتيسر بعد ذلك تتبع أبرز معامل الفردي

  .) التربوي( والتطبيقي
  

                                 
 .٨٣دار ابن اجلوزي ، ص: الرياض. ١ج.  األصول من علم األصول). ١٤٢٦(العثيمني ، حممد بن صاحل  )١(
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  .الربامجاتية نشأة: ل وبحث األامل
  

بداية القرن يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر امليالدي والربامجاتية الفلسفة  تنشأ
 )تشارلز ساندرس بريس(الفيلسوف األمريكي ، يف القارة األمريكية على يد )١(العشرين

Charles Sanders Peirce  )ل من أطلق مصطلح أوالذي يعترب ، )  ١٩١٤ -١٨٣٩
 )كيف جنعل أفكارنا واضحة (: بعنوان وذلك يف مقالة له  ، ) Pragmatism(مجاتية االرب

)How to make our ideas clear ()ساينس مونثلي بوبيوالر(جملة نشرت يف ، )٢( 
Popular Science Monthly  ،هوم املف"ويقرر فيه أن  . )م١٨٧٨(ر سنةيف عدد يناي
... آثاراً تدخل يف إطار اخلربة حتت ظروف نتحكم فيها  يكون ذا معىن إذا أنتج موضوعه

اليت تلزم عنه عندما حندد شروط  ،ويكون املفهوم واضحاً إذا ما تيقنا وحتققنا من النتائج
طريقة (: وجييب ،  )ما ؟ما معىن وأمهية أي فكرة (:  )بريس( ويتساءل. موضوع تصورنا

وأن قيمة  ،وهو ما يعين أن املوضوع هو حمتوى اخلربة ومضموا. )السلوك املتولد عنها
  )٣(."املباشرة فقط اإلحساساتاليت هي  ،الفكرة تكمن يف نتائجها العملية

ن اليت نأمل أن حنصل عليها م ،مبدأ الذرائعية يكمن يف النظر إىل النتائج العملية نَّأقرر و
وراء أفكارنا، ويقصد أن الفكرة ال تتحقق ذاا إال عندما تؤدي إىل نتيجة فعالة، فالفكرة 

  )٤(.الفكرة اليت خترج منتصرةً من امتحان التجربة والزمن أوالصحيحة هي الفكرة الناجحة 
اجلانب بلم يربط الفكرة فر املدرسة التجريبية واقد جت )بريس(وهنا يبدو واضحاَ أن 

طريقة السلوك املتولد  أو، ونتائج عملية عنه من سلوك رربطها مبا تسف، وإمنا فقط التجرييب
   .عنها

أن تكون قبل ، )النادي املتافيزيقي(فكرة داخل أروقة  اوالدحول نشأة الربامجاتية و

                                 
و  .٦٩ص ،  دار الوفاء لدنيا الطباعة وانشر :ةالقاهر.  نقد املذاهب املعاصرة. ، ابراهيم  ، مصطفى ابراهيم )١(

 .١٣٨ -١٣٧ص  ، جلنة التأليف والترمجة والنشر :القاهرة . الربامجاتزم . )١٩٣٦( فام، يعقوب: وانظر 
 .١٣٧ص   مرجع سابق ،). ١٩٣٦(  فام، يعقوب) ٢(
 .١٢٠ص ،  للكتاباهليئة املصرية العامة  :القاهرة.  العقل األمريكي.  )٢٠١٠(  شوقي، جالل ) ٣(
 . ٦١ص  ،دار الكتب العلمية  :لبنان.  الفلسفة الربامجاتية. ) ٢٠٠٨(املرهج ، علي عبد اهلادي ) ٤(
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   .يكتبها بريس يذكر الباحث حديث بريس عن ذلك ومقالةً مصطلحاً فلسفياً
عندما ) ١٨٧٠(ائل السبعينات أولك يف كان ذ":  )بريس( قوليحيث 

ج العتيدة، دعونا أنفسنا على سبيل دا حنن الشباب يف كامرباعتادت مجاعة من
درية كان ألن مذهب الالأ ،)النادي املتافيزيقي(وعلى سبيل التحدي  ،السخرية

اعتادت . ج نشاطه، وكان ينظر بازدراء شديد إىل كل امليتافيزيقياتأوذ يف ئعند
ولعل بعض . )وليم جيمس(وأحياناً عند  ة أن تلتقي أحياناً يف غرفة مكتيب،اجلماع

اليوم أن يذاع على املأل أننا كنا يف شهوات  احيفلولن ) العصابة(حلفائنا القدامى يف 
الشباب على الرغم من أن كل نصيبنا من شهوات الشباب مل يكن سوى الشوفان 

 )هوملز(فأما املستر . ملائدة املشتركة املسلوق واللنب والسكر يف كل ورطة على ا
لك العامل وكذ. نا فخورون بأن نذكر عضويته نفأعتقد أنه لن يسوءه أن نقول إ

من أكثر الزمالء  )نيكوالس سانت جرين(ولقد كان .  )جوزيف وارنر(املوقر 
. )بنثام(األعضاء اهتماما وشغفا ، وهو حمام ماهر ضليع يف مادته، وأحد حواريي 

قوته خارقة يف جتريد احلقيقة احلية من أثواب املصطلحات البالية هي ما كانت 
) Bain(أمهية خاصة يف تعريف باين لفتت إليه األنظار يف كل مكان، وكان يرى 

، )العمل(على أساسه مستعداً للفعل  اإلنسانالشيء الذي يصبح (لالعتقاد بأنه 
وهذا التحديد يرينا أن  .ديدستعمال هذا التحعلى أمهية ا وغالباً ما كان حيض

ل واجلد األ) Bain(ولذلك أميل إىل اعتبار باين . الربامجاتية ليست إال نتيجة له
مل يكن . الصيت يف تلك القترة ذائعةوهو شخصية ، )تشوشي رايتو(. للربامجاتية

) أي القائد) (املايسترو( وكنت على وشك أن أمسيه  .ليغيب عن مجاعتنا أبداً
  )١( .")الفرقة( ركستراواأل

أن الربامجاتية قد مت تأسيسها يف النادي  السابق) بريس(من خالل حديث ويبدو 
   .له معناه الًوامتد اًمصطلح )بريس(امليتافيزيقي كفكرة قبل أن تنشر يف مقال 

النادي (ابتداًء من تسمية  ،وتربز الرتعة الفردية يف الفلسفة الربامجاتية منذ التأسيس
، وهنا جيمعون  اإلنسانهو مستقل عن خربة  كل ما"فامليتافيزيقا عندهم تعين  ).يامليتافيزيق

ألنه أيضاً مستقل عن خربة  ،يف سلة واحدة بني عامل الغيب وبني العامل املوضوعي املادي
له وجود مستقل، ومن مث يبقون فقط على عامل الشهادة، مبعىن العامل احملصور  أو، اإلنسان

                                 
 . ٢٣ص  مرجع سابق ،. ) ٢٠٠٨( املرهج ، علي عبد اهلادي) ١(



 ١٦  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

 وليس كل عامل الشهادة بل ما كان له مثرة ونتيجة فعالة )١(".الذاتية داخل نطاق اخلربة
  .هي فردية الرتعة فالربامجاتية منذ قيامها وتأسيسها. فقطخاضعة لتجربة الفردية 
هذا السؤال  حتديداً ؟ ولإلجابة عن) Pragmatism(كلمة  )بريس(ولكن ملاذا  اختار 

 فلذلك. واملنطق خبرياً من خرباء اللغةلذي يعد ا ،)بريس(جتدر اإلشارة إىل طبيعة شخصية 
أنه يريد كلمة  إىل اليت يريد طرحها، باإلضافة ،استخدام كلمات تعرب بدقة عن الفكرةأراد 

 -أي الدقة والتعبري عن العمل– ذين اجلانبني، ومع اهتمامه والعمل تدل على معىن الفعل
أن يستخدم كلمة سهلة ميكن أن يكثر  هو عدم رغبته يفاً آخر اًه يراعي جانبنأإال 

 من كلمة) Pragmatism(كلمة  هحنت كاناستخدامها يف غري املعىن الذي يقصده؛ ف
)Practic(  ًأن تبلغ هذه الكلمات من النفور والكراهية حداً يغري بعض املفكرين "يف راغبا

  .على حد تعبريه،  )٢("السائبني الفضفاضني بعدم استعماهلا
 اليت جعلت الربامجاتية ضعيفة االنتشار على يد، ا هو أحد األسباب ويبدو أن هذ

، وحرص على أن خيتار عباراته بدقة متاز به من إغراق يف املنطق املا ،  )بريس( مؤسسها
اً راد )وليم جيمس(إىل منه ففي رسالة  . يقرأ له ميلّ أو عل من يستمع إليهقد جت ، متناهية

عند تدريسه،  طلب منه تقليل مادته يف املنطق والرياضيات حينما )جيمس(فيها على طلب 
  : )بريس(ل اقف، وشرحه ألفكاره

هم أبعد الناس عن عامل الرياضيات كأي إنسان  (٣)الطالب الدارسني"...  
طفحت ) فكرة(أؤكد أن فلسفيت ليست  نأآخر يف نيويورك على أنين أحب 

ملسالك، واجلزء الذي يرتبط وفاضت ا نفسي، وإمنا هي حدث جدي خطري وعر ا
وهو النوع (والذين ال يستطيعون التفكري بدقة ...  اًثق رباطأوباملنطق الشكلي 

إين ألفكر يف أنه خري ...  ال يستطيعون أن يفهموا فلسفيت) الوحيد من التفكري
استعداداً  األخريةجلمهور املستمعني أن يذهبوا إىل بيوم ويصلوا صالم 

   )٤("للقائي

                                 
 .١١٧ص مرجع سابق ، .) ٢٠١٠( شوقي  ،جالل  )١(
 .١٥٨ص مرجع سابق ، . )٢٠٠٨(املرهج ، علي عبد اهلادي )٢(
 )الطالب الدارسون(هكذا يف األصل والصحيح  )٣(
 . ١٥٧ص مرجع سابق ، .) ٢٠٠٨(املرهج ، علي عبد اهلادي) ٤(



 ١٧  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

باملنطق وحرصه عليه، وهي مسة بارزة يف  )بريس(حيمل النص السابق قدراً من اعتزاز و
لكين كما تعرف املستر " :بقوله) وليم جيمس(عن نفسه وهو خياطب فقد حتدث  .شخصيته

بسبب منجزايت العلمية املتنوعة والعديدة، و فوق  ،صاحب الشهرة وذيوع الصيت )بريس(
شدة يمكن مالحظة ف.  )١("الذي حيدوين إىل حتدي العامل ،يدبسبب تواضعي الشد ،كل شي

 عدم انتشار يف اً،سابقملذكور ، واليت قد تكون سبباً آخر غري السبب ابنفسه )بريس( اعتزاز
  .الربامجاتية على يد مؤسسها

) W.James( )وليم جيمس(وعامل النفس األمريكي  ،طورها بعد ذلك الفيلسوف مثَّ
نالت كتاباته اهتماماً " حيث -)بريس(على النقيض من شخصية وهو - ) ١٩١٤ - ١٨٤٢(

ملا كان ميتاز به ،  )٢("ساط الفلسفية، ولعبت دوراً ملحوظاً يف الفلسفة املعاصرةوكبرياً يف األ
أنه جنح يف  ، ويبدولربامجاتية وإيصاهلا للناسلتبسيط ا أفكارهسهل يف عرض  أسلوبمن 

لكنك وفقت أعظم توفيق " ) :جيمس(خماطباً  )بريس(حيث قال ، باعتراف مؤسسها  ذلك،
، وبيسر يف أن تبسطها على صفحتك بكل هذا الوضوح واجلالء والصفاء يف أمسى مراتبها 

نال من الشهرة والصيت ما مل ينله فلذا .  )٣("إلمكان أبدع مما كانسائغ مل يكن يف ا
  .مؤسسها

 ) ١٩٥٢ – ١٨٥٩( ) J.Dewey(جون ديوي  األشهرجاء فيلسوف الربامجاتية و
، ونظّر هلا تنظرياً يفتح هلا جماالت عديدة للتطبيق أشرف عليها بنفسهوليطور هذه الفلسفة 

استطاع أن يطبق الفلسفة الربامجاتية يف جمال  حيث تربوياً أخذ جانباً واسعاً من فلسفته
ة،  وركز على التربية، فاهتم بأساليب التعامل مع الطفل، وجعله حمور العملية التعليمي

وسيأيت احلديث عن جوانب التربية . تهاخربات التالميذ وجعلها هي األساس للتربية برم
  .الربامجاتية يف فصل التربية

ل الباحث يف ثنايا الصفحات القادمة احلديث عن كلٍ من هؤالء الرواد ، ويقوم واوسيتن
  .امجاتيةهلم للفلسفة الربواواالختالف يف تن بينهم وجه االتفاقأببيان 

                                 
 .١٥٧ص مرجع سابق ، .) ٢٠٠٨(املرهج ، علي عبد اهلادي )١(
 ،يع دار الثقافة للنشر والتوز: القاهرة.   مدخل لدراسة الفلسفة املعاصرة) . ١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران )٢(

 .٤١ص
 . ١٥٨ص مرجع سابق ، .) ٢٠٠٨(املرهج ، علي عبد اهلادي )٣(



 ١٨  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  .أبرز مبادئ الفلسفة الربامجاتية:املبحث الثاني  
  
تجتريبياً  اجتاهاًنفسها  بل تعتربالتجرييب،  إىل االجتاهالربامجاتية فلسفة مادية تنتمي  عد

أن الربامجاتية متثل اجتاهاً مألوفاً متاماً يف " يؤكد  الذي ، )جيمس(متطرفاً على حد تعبري 
ال تعترب اجتاهاً ها أن إال ،)١("ه التجرييب ولكنها متثله يف شكل أكثر تطرفاًالفلسفة وهو االجتا

ربطها بني نتائج  حيثمن  ،متثل تطويراً له حبكم أااملفهوم التقليدي للتجربة، بجتريبياً 
إن الربامجايت عند معاجلته ) : " جيمس(يقول  ، وما يترتب عليها من منفعة ذاتية هلا ،التجربة
الشكاليات بدالً من أن يعاجلها بالتأمل املعجب يقفز إىل األمام يف ر اخلربة إذ يعيش لبعض ا

  )٢("فيها كما تعيش األمساك يف املاء
وهذه أبرز مبادئ الفلسفة الربامجاتية من خالل استقراء مقوالت روادها، وما كتب 

  : كما يلي حثالبا هارضيع .عنها من مؤلفات مت الرجوع إليها عند إعداد هذا البحث
كل الربامجاتية  ترفضقائق املطلقة، والقيم الثابتة، حيث إنكار احلالقول بالنسبية و –) ١

قوالت بامل ال يعترفأنه أبرز ما مييز الربامجايت  فمن . الثابت أوشكل من أشكال املطلق 
 )بريس(رى يو .ما ارتبط بالتجربة املفيدة للفرد ال إ ،واإلطالق تتسم بالثبات اليت ، الدةاخل
فروض من عندهم ويصلون به إىل  أساسطرائق امليتافيزيقيني يف االستنباط تصطنع على "أن

على ضوء ما قد تكشف عنه ، الذي ال يتعرض للتعديل  ، براهني يصفوا بالصواب
  . )٣("البحوث العلمية

 –ىل غري رجعة إ –يوىل ظهره بكل عزم وتصميم "إن الربامجاتى : ) جيمس(يقول 
بعيدا عن  إنه ينأى، الفالسفة احملترمنيلعدد كبري من العادات الراسخة املتأصلة العزيزة على 

وعن املبادئ ...  عن التحليالت القبليةو  ، م الكفاية وعن احللول الكالميةعدعن التجريد و
شطر احلقائق والوقائع ... وهو يوىل وجهه  ، الثابتة وعن ضروب املطلق واألصول املزعومة

  )٤(."لة وشطر القوةواواملزواألداء طر العمل ش

                                 
 . ١٠١ص  ، مكتبة مدبويل: القاهرة .  الفلسفة التقدمية. ) ٢٠٠٣(الكحالن ، حسن حممد) ١(
 .١٠١ص  املرجع السابق ، )٢(
 .٢٠٤ص  .دار الشروق  :بريوت.  ٤ط . من زاوية فلسفية  . )١٩٩٣(حممود، زكي جنيب ) ٣(
 . ٧١ ص ،دار النهضة العربية  :القاهرة.  حممد علي العريان:ترمجة .  الربامجاتية) . ١٩٦٥(وليم جيمس  )٤(



 ١٩  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

ىل ، واالجتاه الذي يصرف النظر عن األمور األ"الربامجاتية بأا )جيمس(ف يعر و
والضرورات املفروضة، لكي يتجه ببصره حنو األمور واحلتميات، واملبادئ، واملقوالت، 

  . )١("والنتائج والوقائع والثمرات النهائية واآلثار
ه يف اهتمت باإلنسان الفرد ووضعت" حيث نزعة فردية، ذاتفلسفة  امجاتيةالرب –) ٢

 ،)٢("لك ألن الفرد حامل الفكر املبدع، وصانع العمل وصاحب تطبيقهوذ ، لواالعتبار األ
 أولحكم باخلري معياراً لو ،واملعرفةجعلت من اإلنسان الفرد مصدراً للقيم فلذا . كما تزعم

إن مصدر العلم األخالقي إنساين حبت، وذلك أن :" بقولهذلك  )يمسج(ويعلل  .الشر
اخلري والشر  رولذا فاملعقول أن يكون مصد. اإلنسان هو الكائن اخللقي الوحيد يف العامل

ن اإلنسان هو اخلالق الوحيد للقيم يف ذلك العلم وليس لألشياء من قيمة لرذيلة ألة وايوالفض
  . )٣("خلقية إال باعتباره هو

صدق  اكم إليهحيي ذهي املعيار الباعتبارها املنفعة الفلسفة الربامجاتية إىل  تنظر –) ٣
ل وقي، النفعية املادية  يفغراق ميكن القول أا إحيث ر والقيم، بل وكل شيء، األفكا
   :جيمس

وقد  ...منصرفة فورية  ما حتققه من قيمصدق الفكرة يقاس مبدى  إنفعال "
تلعبه األفكار  أن ينبغي الذيالدور املؤثر من ذلك التأكيد على  جيمسقصد 

نظره أن  يفينبغي النظريات  أوحياتنا العملية ، إن هذه األفكار  يفواملعتقدات 
 يفومنضى قدما  ،أن نتحرك إىل األمامبواسطتها تصبح أدوات ووسائل ميكننا 

 يفما تساهم بنجاح  بقدرنظرية ما تكون صحيحة  أوحياتنا العلمية، إن فكرة ما 
  .)٤( "إىل األمامز هذه املشكلة والتقدمواجت يفحل مشكلة معينة، وبقدر ما تساعدنا 

التأكيد على النتائج مع ، الفلسفة الربامجاتية التجربة هي مصدر املعرفة تعترب –) ٤
، فالتجربة .لوهي فلسفة عملية تعتمد على التجربة يف املقام األف .العملية ألي فكرة أو جتربة

:  )بريس(يقول  .ردها أوهي احملك لقبول األفكار من نتائج عملية ،  عليها ما يترتبو
                                 

 .  ٧٦ص مرجع سابق ، .  )١٩٦٥(جيمس ، وليم )١(
 ١١٤ص  مرجع سابق، ).١٩٨٩ (فرحان ، حممد جلوب) ٢(
 . ١٦٤ص  مرجع سابق،) . ٢٠٠٥(زيدان ، حممود فهمي  )٣(
  . ١٦٦ص، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع  :القاهرة.  الفلسفةىل مدخل جديد إ .)١٩٩٨(فى النشار، مصط )٤(
 .٢٧ص مرجع سابق ، . ) ٢٠٠٨. (املرهج ، علي  عبد اهلادي )  ٤(



 ٢٠  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

: ويقول. "قابلة للعمل هيفالفرضية جيب أن تكون قابلة لالختبار بواسطة التجربة بقدر ما "
وفقط . شريطة أن تكون قابلة للتحقق التجريىب ... فأى فرضية ميكن أن تكون مقبولة "

   )١(."هذا التحقق وهذا على حنو تقريىب اجتاه الربامجاتيةبقدر ما تكون قابلة ملثل 
جيب أن نأخذ بعني االعتبار  عقليمفهوم  أينتأكد من معىن  لكي": أيضاً  ويضيف

النتائج يشكل  ميكن أن حتصل بالضرورة من ذلك املفهوم ، وجمموع تلك اليتالنتائج العلمية 
  )٢(."املعىن التام لذلك املفهوم

 أوالً بفكرة ما داملعتاد، إذا سلمنا ج الربامجاتية تسأل سؤاهلا" أنب )سجيم(وصرح 
معتقد أنه صحيح فإا تسأل ما هو االختالف امللموس الذي سيسببه كوا صحيحة يف 
احلياة العملية ألي فرد؟ كيف سيتم إدراك احلقيقة؟ ما هي اخلربات اليت حتدث لو كان 

للحق وذلك باصطالحات   cash valueالفورية  االعتقاد باطالً؟ باختصار ماهي القيمة
  )٣("جتريبية اختبارية
مجيع هذه املقوالت على مبدأ اعتماد الربامجاتية على التجربة مع تطويرها و تربهن 

كما ،حتقق الفائدة للفردواليت تسفر عنها التجربة و، بالنتائج املباشرة االتجربة وربطهملفهوم 
  .ثسبق بيانه يف مقدمة هذا املبح

تقبل وتقاطع املاضي بكل ما فيه، فترى ضرورة الربامجاتية فلسفة تركز على املس –) ٥
جتاوز املاضي والبدء من املستقبل فهي ال تسأل عن كيف نشأت املعرفة واألفكار بقدر ما 

  .تسأل عن النتائج اليت تترتب على هذه الفكرة أو تلك يف عامل الواقع
رر بثقة ويقني أن الرغبة يف حتديد املستقبل ويف تعيينه لنا اآلن أن نق) :"جيمس(ويقول 

تكون عنصراً مهماً من عناصر امليول الفلسفية وأن كل فلسفة تتجاهل اشباع تلك الرغبة 
  . )٤("على ذلك ال يكمن أن حتوز قبوالً عاماًوال تعمل 

                                 
 ١٤صمرجع سابق ، ) ٢٠٠٨(املرهج ، علي عبد اهلادي  )١(
ص  ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  : سكندريةاال.  الفلسفة والرتعة االنسانية). ٢٠٠٦(عبد احلفيظ ، حممد )٢(

٨٦. 
 ٨٦ص . اجتاهات يف الفلسفة املعاصرة . عزمي اسالم ) ٣(
ص  ،دار احياء الكتب العربية  :القاهرة. د حممود حب اهللا : ترمجة .  إرادة االعتقاد) . ١٩٤٦(جيمس ، وليم )٤(

٥٢ 



 ٢١  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  : عالقة الفلسفة الربامجاتية بالفلسفات القدمية: املبحث الثالث 
لسفة الربامجاتية فلسفة أصيلة كلياً، جديدة يف كل أفكارها ومعتقداا، بل الفليست 

لبعض النظريات املعاصرة لنشأا، حاهلا  هي امتداد لغريها من الفلسفات السابقة هلا، وجتسيد
 -)بريس(ى من قبله أركما - )جيمس(ويرى . ال الكثري من الفلسفات املعاصرةذلك ح يف

يد على اإلطالق يف الطريقة الربامجاتية، لقد كان سقراط بارعا ال يوجد أي شيء جدأنه 
تبدو الربامجاتية أا كانت فلسفة سقراط بصورة :" فيقول ،)أي الربامجاتية( صادقا فيها

ربامجاتية استخدموها بيد أن هؤالء الرواد السابقني لل"إال أن جيمس يعود فيقول  )١("فعلية
إذ مل يقدر .وكسرا وشظايا لقد كانوا ممهدين فقط ، واستعملوها أجزاء بعضا ال كال

   )٢("للربامجاتية أن تعمم نفسها إال يف زماننا احلاضر
وهنا ميكن أن يقال كيف تنادي الربامجاتية بالقطيعة مع املاضي وليست هي يف حقيقتها 

  ، أال يعد هذامن التناقض؟إال امتداد ألفكار وفلسفات سابقة هلا
ن الربامجاتية متثل اجتاهاً إ" : يف بيان ارتباط الربامجاتية التجريبية جيمس أيضاً ويضيف 

  )٣("مألوفاً متاماً يف الفلسفة وهو االجتاه التجرييب ولكنها متثله يف شكل أكثر تطرفاً
 الفكرية ذورهاج متتدبل  ليست فلسفة جديدة كلياً  وعليه ميكن القول بأن الربامجاتية

فلها جذورها املمتدة إىل  . ومن باب أوىل واملعاصر ،ي القدميإىل أعماق التاريخ الفلسف
 بالفلسفات والنظريات احلديثة، كتأثرها الفلسفة اليونانية القدمية، باإلضافة إىل تأثرها

 أويظهر ذلك جبالء عند بعض فالسفتها ويقل و يف العديد من أفكارها، مثالً،  ةبالداروني
  . ف عند فيلسوف آخرخي

هذا املبحث بعض الشواهد الدالة على انتماء الربامجاتية إىل  يف ثناياباحث ال وسيتناول
ب الربامجاتية أنه يصعب استقصاء انتسا إىلمع التنبيه ، املعاصرةوبعض الفلسفات والقدمية 

  .إىل مجيع هذه الفلسفات

                                 
 .٣٧ص  ، مرجع سابق ) ٢٠٠٨. (املرهج ، علي عبد اهلادي  )١(
 ٥٠ص مرجع سابق ،) . ١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران  )٢(
 ١٠١ص  مرجع سابق ،) ٢٠٠٣(الكحالن ، حسن حممد )٣(



 ٢٢  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

ً أو   )١(:الربامجاتية بالسفسطائية عالقة: ال

 )بروتاغوراس(عود إىل كلمة يبالسفسطائية وجه تأثر الربامجاتية إن ميكن القول 
)protagoras) (اإلنسان مقياس األشياء مجيعا، هو :"(اليت قال فيها ،  )م.ق ٤١١-٤٨١

  . )٢()"مقياس وجود ما يوجد منها ومقياس ال وجود ما ال يوجد
أم يقصد باإلنسان  ؟ هل يقصد اإلنسان الفرد)بروتاغوراس(ولكن أي إنسان يقصده 

  .؟ي جمموع الناسأ اسم جنس
هذا التساؤل؛ أنه يساعد يف معرفة العالقة القائمة بني  عنوتكمن أمهية اإلجابة 

  .السفسطائية و الربامجاتية 
قصد به اإلنسان الفرد نه إيقولون  )بروتاغوراس(كثري من الفالسفة الذين عاصروا و

هو اإلنسان  )غوراسبروتا(الذي يؤكد على أن ما يعنيه  ،ومن هؤالء أفالطون ،وليس الكل
 )لربوتاغوراس(وقد كان معاصراً -نفسه  )دميقريطس(أفالطون مل ينفرد ذا بل إن "و .الفرد

  . )٣("يقصد اإلنسان الفرد )بروتاغوراس(ذهب إىل أن  -ومن أبناء بلدته
يتبني معناها باجلمع بني رأي :"  يف قوله )بروتاغوراس(يقول أفالطون شارحاً عبارة 

، إن اإلحساس هو املصدر الوحيد للمعرفة )دميوقريطس(يف التغري املتصل وقول  )هرقليطس(
على ما تبدو يل، وهي بالنسبة إليك على ما تبدو  ج منها أن األشياء هي بالنسبة إيلفيخر

من حيث هو كذلك ال املاهية  ، باإلنسان هنا الفرد دفاملقصو ؛لك وأنت إنسان وأنا إنسان
  . )٤("النوعية

تفسرياً صحيحاً بل  )بروتاغوراس(ملقولة  )أفالطون(يف تفسري " )ول ديورانت(ويعتقد 
 )بروتاغوراس(إن العبارة معناها االنتقال باملعرفة من املوضوع إىل الذات ويرى أنه على يد 

                                 
تاريخ الفلسفة ) . ٢٠٠٩(كرم ، يوسف : للمزيد حول السفسطائية ،ونشأا، واهم مبادئها، ميكن الرجوع إىل ) ١(

فجر الفلسفة ) . ٢٠٠٩(، و األهواين، أمحد فؤاد  وما بعدها ٦٠ص. القاهرة . مكتبة الثقافة الدينية .  اليونانية
 . ٢٦٠ – ٢٤٦. اهليئة املصرية العامة للكتاب : القاهرة.  اليونانية

 ٦٣صمرجع سابق، ) . ٢٠٠٩(كرم ، يوسف )٢(
. كتبة املصريةامل: االسكندرية .  الربامجاتية األمريكية املعاصرة أصوهلا اليونانية) . ٢٠٠٦(هاين حممد رشاد  خبيت، )٣(

 .١٩٠ص
  . ٦٣ص مرجع سابق ،) . ٢٠٠٩(كرم ، يوسف )٤(



 ٢٣  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  . )١("بدأت الذاتية يف الفلسفة
عرفة، واخلري ألخالق واملا إليه وذا جعل السفسطائيون اإلنسان الفرد؛ معياراً تحاكم

يعترف باحلقائق  مذهبهم الذايت النسيب، الذي العلى فصارت أموراً نسبية، بناء  .واجلمال
  .اإلنسان، وجتربته، وإدراكهذات اليت تنفصل عن  ،املطلقة
أن احلقيقة كلها واخلري  :تفسري كلمة اإلنسان مقياس كما يالحظ ديورانت معناها"فإن 

أن الفردية ذا الشكل قد وجدت هلا صوتاً ينادي ا واجلمال أمور نسبية وشخصية و
فكل انسان هو مقياس كل االشياء مجيعاً وأنه إذا اختلف الناس فليس ... وفلسفة تؤيدها

  )٢(".هناك حقيقة موضوعية ميكن الرجوع إليها لتصويب املصيب وختطئة املخطئ
ت ا الفلسفة الربامجاتية، فما وهذه الفردية اليت نادت ا السفسطائية؛ هي ذاا اليت ناد

كانت الربامجاتية بعيدة عن ذلك، فاإلنسان هو موضوعها، والبحث عن فائدة اإلنسان هو "
املشتركة بني الربامجاتية  تربز اجلوامع وهنا . )٣("يف ذلك إرضاء اإلنسان حماولةغايتها، 

الق للحكم على األخ اًوالسفسطائية، وهي اهتمام كلتيهما باإلنسان الفرد، وجعله مصدر
هناك حقائق متعددة بتعدد بأن  وهو القول بنسبية املعرفة، و واملعرفة؛ ما رتب عليه أمر آخر؛

  .وهو جانب آخر من جوانب االشتراك بينهما .األفراد، بل بتعدد حاالت الفرد الواحد 

 ً  :الربامجاتية باألبيقورية  عالقة: ثانيا

الربامجاتية واملدرسة األبيقورية وأما عن اتفاق ، )٣٤١) (البيقوروس(تنتسب األبيقورية 
وجند ذلك  ،اللذةواليت مستها األبيفورية  ، املنفعة املترتبة على العملاتفقتا على مبدأ فقد 

تشهد التجربة أننا نطلب اللذة وأن احليوان يطلبها مثلنا : ") بيقوروسأ(واضحاً جلياً يف قول 
ط بني اللذة وما يوصل إليها من وسائل، وبني احلكم مث رب. )٤("دون تفكري وال تعليم

... ومىت تقرر أن اللذة غاية لزم أن الوسيلة فضيلة :"فقال ، األخالقي على تلك الوسائل
خسيسة، فإن كل لذة خري وكل  أوقبيحة شريفة  أوفليس من احلق وصف اللذة بأا مجيلة 

                                 
 ١٩٠ص. مرجع سابق ) . ٢٠٠٦(هاين حممد رشاد  خبيت، )١(
 . ١٩١املرجع السابق ، )  ٢(
 . ٣٤ص مرجع سابق ، ) ٢٠٠٨. (املرهج ، علي عبد اهلادي  )٣(
 . ٣٠١ص مرجع سابق ،) . ٢٠٠٩(كرم ، يوسف  )٤(



 ٢٤  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

حتصيل اللذة ومفارقة األمل  عنملترتبة فأصبحت املنفعة ا . )١("وسيلة إىل اللذة خري كذلك
إن مقياس اخلري هو اللذة ومفارقة :") أبيقور(يقول  . املطلق للحكم األخالقي هي املعيار

فاألصل إذاً يف كل أخالق خرية أن تتجه ... شيء الحاجة بنا إىل الربهنة عليه  وهذا، األمل 
بذلك وجعلوها  ل شيء للمنفعةفأخضعوا ك.  )٢("حنو حتصيل اللذة واالبتعاد عن األمل

  .معياراً
فأنكرت األبيقورية  ، اتفقت املدرستان على القول بالعالقة الوثيقة بني الفكر والعملو

على اإلنسان حق االشتغال بالعلم من أجل العلم، ألن العلم من أجل العلم ال يفيد شيئاً إذا "
هو عني ، و )٣("طريق العمل والتطبيقإذا مل يكن مؤدياً إىل السعادة عن  أومل يكن حتته عمل 

أا  أوالفكرة مفيدة ألا صحيحة : "يقول )جيمس(فهذا  ،ما قال به رواد الربامجاتية
، إن كلتا هاتني العبارتني تعنيان بالضبط نفس الشيء أال وهو أن لدينا ألا مفيدةصحيحة 

   )٤("هنا فكرة حتققت ، وميكن حتقيقها وإقامة الدليل عليها
 أو ،ابتعدت عن القول التقليدي بالصدق املطلق" ألبيقوريةاف ،بالنسبية اا قالتمإ مثَّ

ذلك ألن احلقيقة الفلسفية بالنسبة لأليقوري هي تلك اليت حتقق وظيفة  .احلقيقة املطلقة
وذلك بتخفيف األمل إىل أدىن حد والوصول به إىل أقصى ، عملية إلصالح حال املعتقد ا 

االجتاه الذي  "للربامجاتية بأا )جيمس(وقد سبق اإلشارة إىل تعريف .  )٥("درجات اللذة
يصرف النظر عن األمور األوىل ، واملبادئ، واملقوالت، واحلتميات، والضرورات املفروضة، 

  )٦("لكي يتجه ببصره حنو األمور النهائية واآلثار والثمرات والنتائج والوقائع 
 فاظإىل استخدام ألدعت  األخرية تية باملدرسة األبيقورية أنّربامجامن معامل تأثر المث إن 

 هه مهَّوج"اهتم كثرياً باملنطق واشتغل به و )فأبيقوروس(. واضحة وقريبة من أذهان الناس

                                 
 . ٣٠٢ص مرجع سابق ،) . ٢٠٠٩(كرم ، يوسف )١(
 / ١ج، املؤسسة العربية للدراسات والنشر :  بريوت .  املوسوعة الفلسفية). ١٩٨٤(بدوي ، عبد الرمحن  )٢(

  ٨٦ص
 .  ٨٢ص /١ج مرجع سابق ، ). ١٩٨٤(بدوي ، عبد الرمحن  )٣(
 ٢٤١ ص مرجع سابق ،) . ١٩٦٥(وليم جيمس ) ٤(
  ٤٦صرجع سابق ، م) . ١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران  )٥(
 . ٣١ص  .مكتبة مصر  :القاهرة.  دراسات يف الفلسفة املعاصرة .) ت.د(إبراهيم ، زكريا  )٦(



 ٢٥  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

الطمأنينة العقلية اليت  أولنقد املعرفة، والنظر يف عالمات احلقيقة، ويف الطريق إىل اليقني 
كد على كيفية جعل األفكار واضحة عن طريق يؤ )بريس(قد كان و.  )١("تؤدي إىل السعادة
مساعدتنا على شرح معاين "هو  ،فالغرض الرئيس من برامجاتية بريسألفاظ واضحة، 

  .)٢("غريها أوالصفات  أواملصطلحات العامة أي األمساء 
يف ، اشتراك الفلسفتني الربامجاتية احلديثة واألبيقورية القدمية ظاهر القولوخالصة 

اعتماد النفعية الذرائعية، وعالقة الفكر بالعمل، والقول بنسبية احلقسقة وترك القول باملطلق، 
. واالهتمام باملنطق والتركيز على استخدام األلفاظ الواضحة اليت تبني املعىن يف أذهان الناس

 .وهو ما يؤكد تلك اجلذور التارخيية القدمية اليت تربط بني الفلسفتني

 ً   :الربامجاتية بالرواقية القةع: ثالثا

 .هلاأصل  أوكل معرفة ل اًا احلس أساسمهداميف اعتالرواقية و لربامجاتيةمن ا تتفق كل
اجلانب أن إال ،  )٣(فالرواقيون ماديون حسيون فكل معرفة عندهم حسية أو ترجع إىل احلس

رفة العقلية واملعرفة لة اجلمع بني املعواهو االهتمام مبح،  األبرز يف اتفاق كلتا الفلسفتني
وغاية املنطق الربامجاتى هو التوفيق بني العقلي واحلسي ما يراه العقليون من جهة وما "احلسية 

يراه التجربيون من جهة أخرى وقد كان هذا السبب هو أحد أهم األسباب يف تصنيف 
  .)٤("فيالربامجاتية كاجتاه فلس

حيث أن بالنتائج املترتبة على العمل  هو االهتمامالربامجاتية أن حمور الفلسفة كما 
ثرت اجلانب آ اليتالفكر املعاصر  يف قل املدرسة الوحيدةنمل  نالربامجاتية أكثر املدارس إ"

كما فعلت الرواقية من قبلها وهذه النظرة الرواقية واضحة بشكل بارز عند  الذايت العملي
   .)٥(" الذايت العملياهتم باجلانب  الذيجيمس 

                                 
 .٢٩٥ص مرجع سابق ،) . ٢٠٠٩(كرم ، يوسف )  ١(
 ٣٩ص مرجع سابق ، ) ٢٠٠٨. (املرهج ، علي عبد اهلادي  )٢(
 ٣٠٧ص  مرجع سابق ،) . ٢٠٠٩(كرم ، يوسف )٣(
 ٣٧ص مرجع سابق ، ) ٢٠٠٨. (عبد اهلادي املرهج ، علي  )٤(
 ٣٨ص املرجع السابق ،)  ٥(



 ٢٦  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

 ً   :الربامجاتية بالنفعية عالقة: رابعا
مث تطورت ) ١٧٩٠-١٧٢٣) (ادم مسيث(ظهرت الفلسفة النفعية يف اجنلترا على يد 

الذي جعل ) ١٨٣٦-١٧٧٣) (وجيمس ميل) (١٨٣٢-١٧٤٨) (جريمى بنثام(على يد 
داعية آخر ملذهبه يف النفعية، الذي بدوره ) ١٨٧٢-١٨٠٦) (جون ستيوارت ميل(من ابنه 

، والذي كان أستاذا جامعياً صنف كتباً )١٩٠٣- ١٨١٨) (الكسندر باين(ذه نقلها لتلمي
  )١(.عدة وترجم حلياة استاذه جون ميل 

الغاية اليت يسعى اإلنسان إىل حتقيقها، يقول  والنفعية أن البحث عن املنفعة هوترى 
مل إن الطبيعة قد وضعت بين االنسان حتت سيطرة حاكمني ذوي سيادة، مها األ): "ينثام(

  .)٢("واللذة، ومها حيكمان يف كل ما نفعله، ويف كل ما نقول ويف كل ما نفكر فيه 
نيكوالس سانت (، الذي رافق )بريس(ولقد تأثر رواد الربامجاتية بالنفعية بدءاً مبؤسسها 

الكسندر (الذي نقل هلم تعريف  -كما يقول بريس-) بنثام(، وهو أحد حواريي )جرين
عن ) بريس(وقد سبق أن ذكر الباحث كالم . رائد النفعية) ورت ميلجون ستي(تلميذ ) باين

نيكوالس سانت (، الذي شهد مولد فكرة الربامجاتية، تناول فيه )النادي املتافيزيقي(أعضاء 
الشيء الذي يصبح اإلنسان على أساسه مستعداً : "للربامجاتية، بأا) باين(تعريف ) جرين
حىت جعل الربامجاتية ما هي إال ) التعريف(على هذا احلد ) سبري(مث أثىن . )٣()"العمل(للفعل 

وغالباً ما كان حيض على : "اجلد الفعلي للربامجاتية، حيث يقول) باين(نتيجة له؛ بل واعترب 
ولذلك . أمهية استعمال هذا التحديد، وهذا التحديد يرينا أن الربامجاتية ليست إال نتيجة له

   )٤(."ألول للربامجاتيةأميل إىل اعتبار باين اجلد ا
، والذي كان أيضاً أحد أعضاء ذلك )وليم جيمس(والفيلسوف الثاين يف الربامجاتية هو 

وإعجابه به، حيث وضع يف ) جون ستورت ميل(وقد صرح حببه لــ. النادي امليتافيزيقي
ي إىل ذكرى جون ستيوارت ميل، الذ:"عبارة ) الربامجاتية(صفحة االهداء يف كتابه األول 

                                 
 .٣٨٣ – ٣٧٣ص . مكتبة الثقافة الدينية : القاهرة. تاريخ الفلسفة احلديثة) . ٢٠٠٩(كرم ، يوسف ) ١(
 ٣٦٤ص  /١ج مرجع سابق ، ). ١٩٨٤(بدوي ، عبد الرمحن )٢(
  ٢٣ مرجع سابق ، ص) ٢٠٠٨. (املرهج ، علي عبد اهلادي )٣(
 . ٢٣ص . املرجع السابق  )٤(



 ٢٧  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

كان أول من علمين سعة األفق الربامجاتية، والذي يطيب خليايل أن يتصوره كقائد لنا لو 
   )١("كان اليوم حيا

قامت الفلسفة الربامجاتية تبحث عن املنفعة والفائدة العملية من وراء األفكار وبناًء عليه 
  ما مدرستان جتريبيتانفهي تتفق مع النفعية يف هذا اجلانب، باإلضافة إىل أ. واملعارف والقيم

 ً   :الفلسفة الربامجاتية بالتجريبية عالقة: خامسا
وكان آلراء . مصدر املعرفة  هيدعت املدرسة التجريبية إىل القول بأن التجربة 

اليت أعطت  ،أثرها البالغ يف تأسيس املدرسة التجريبية) ١٦٢٦- ١٥٦١() فرنسيس بيكون(
) صنام العقلأ(ل من أوهامه اليت يسميها بيكون لتخليص العقوذلك  ،للتجربة دوراً مهماً

)idola mentis ( . أداة جتريد وتصنيف ومساواة ومماثلة فإذا ترك حبريه على "فالعقل عنده
فلذا " سليقته انقاد ألوهام طبيعية فيه ومضى يف جدل عقيم يقوم يف متييزات ال طائل حتتها

   )٢(ابتكر املنهج االستقرائي الذي يقوم على التجريب
أن النفس يف األصل كلوح مصقول مل "، الذى أكد )١٧٠٤-١٦٣٢(مث جاء لوك 

  )٣("ينقش فيه شيء ، وأن التجربة هي اليت تنقش فيها املعاين واملبادئ مجيعاً
والفلسفة الربامجاتية فلسفة جتريبية قائمة على التجريب؛ فلذا جتد أن رواد الربامجاتية 

لوك وباركلى وهيوم قد أسهموا ): " جيمس(، يقول يصرحون بانتمائهم هلذه املدرسة
إن الربامجاتية متثل اجتاها مألوفا متاما يف ... بقسط كبري يف خدمة احلقيقة بواسطة الربامجاتية 

   )٤("الفلسفة أال وهو االجتاه التجريىب
 ومع اتفاق الفلسفتني يف االعتماد على احلس والتجربة إال أن هناك فروقاً، بني املدرسة

فالربامجاتية تؤكد على أمهية العقل وال تلغى دوره املعريف، . التجريبية والفلسفة الربامجاتية
يف االنسان ميول وحاجات وأن العقل وسيط حتقيقها يف عامل التجربة، مبا ): "جيمس(يقول 

                                 
 .مرجع سابق ، صفحة االهداء) . ١٩٦٥(وليم جيمس )١(
  ٥٣ص .مكتبة الثقافة الدينية : القاهرة. تاريخ الفلسفة احلديثة) . ٢٠٠٩(كرم ، يوسف )٢(
 ١٦٠ص . مكتبة الثقافة الدينية : القاهرة. تاريخ الفلسفة احلديثة) . ٢٠٠٩(كرم ، يوسف )٣(
 ٧٠مرجع سابق ،ص) . ١٩٦٥(جيمس  وليم)٤(



 ٢٨  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

فهو جيعل من التفكري العقلي جمرد مرحلة من . )١("يؤكد من مقترحات تستلزم التحقق
جربة، حيث يكون هذا التفكري يف حلظة استراحة نضع خالهلا الفروض، مث نعود مراحل الت

  .ا إىل الواقع للتأكد من صحتها ونفعها
فالربامجاتية تتجاوز قضية التجربة إىل قضية األثر النافع، وما يترتب على التجربة من 

وهذا هو سبب قبول . دةفائدة ومنفعة سواء التجربة املادية احلسية أو حىت منفعة الفكرة ار
    .ألنه يرى أا فكرة نافعة ؛لفكرة الدين) جيمس(

 ً   :الربامجاتية بالدارونية عالقة: سادسا
قد يكون من أعظم معززات الفردية يف الفلسفة الربامجاتية تأثرها بالدارونية، حيث   

ل البقاء، من الفرد كائناً فردياً يصارع الطبيعة من أج) الدارونية(جعلت هذه الفرضية 
استخدام مجيع طاقاته وإمكاناته البيولوجية ليبقى على قيد احلياة؛ معتمداً يف ذلك  إىلويسعى 

  .عرفة اليت اكتسبها من خالل جتربته الذاتية يف أثناء هذا الصراعاملعلى 
، فقد قال ا )تشارلس دارون(وتعترب فكرة الدارونية قدمية سبق أن قال ا غري   

  :مبيناً رأي أرسطو يف نظرية التطور) ول ديورانت(قول ي. أرسطو قبله
من املمكن ترتيب عندما كان أرسطو يطوف ويتجول يف حديقة احليوان اقتنع بأن "

التنوع غري املتناهي يف احلياة يف سلسلة مستمرة ال ختتلف كل حلقة فيها عن 
التناسل، أو  ففي كل ناحية سواء يف البناء اجلسمي، أو منط احلياة، أو. السابقة

التربية، أو اإلحساس والشعور ، يوجد تدرج دقيق وارتقاء من أحط األنظمة 
إن احلياة قد تطورت باستمرار يف تعقيد وقوة، وإن الذكاء . العضوية إىل أمساها

والعقل قد تقدم مرتبطاً مع تعقيد البناء وحترك النوع، وبالتدريج  خلقت احلياة 
وقد ...وحترك العقل حبزم للسيادة على البيئة احمليطة به، لنفسها جهازاً عصبياً وعقالً

أن الطيور والزواحف متقاربة يف البناء والتركيب، وأن القرد يف ) أرسطو(تصور 
شكله وسط بني االنسان واحليوان، وأعلن مرة بشجاعة أن االنسان ينتمي إىل 

  . )٢("جمموعة واحدة من احليوانات الولود

                                 
 ١٨مرجع سابق ، ص) . ٢٠٠٥(زيدان ، حممود فهمي  )١(
 . ١٠٩،  ١٠٨مكتبة املعارف، ص : بريوت. قصة الفلسفة) . ١٩٨٨(ول ديورانت) ٢(



 ٢٩  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

-١٨٢٠) (هربرة سبنسر(كما قال ا  )١()١٨٢٩ -١٧٤٨) (الماك( أيضاً وقال بالداونية
٢()١٩٠٣(.  
) ١٨٨٢- ١٨٠٩) (تشارلس دارون(وعلى أي حال اشتهرت هذه النظرية على يد   

ونسبت إليه، وتعترب هذه النظرية من النظريات اليت أثرت يف الفلسفات الالحقة هلا، وسر 
  :أا  كما يقول جالل، هذا التأثري

وتتمثل . ، وعلى حنو جذري وكامل صورة اإلنسان التقليدية ومكانتهغيرت"
األمهية األساسية لنظرية التطور أيضا يف أا أدخلت عامل الزمن أو عنصر التاريخ  
كعملية تغيري ارتقائية مطردة يف جمال العلم ، وبذلك أت متاما التقليد املوروث عن 

وهو . بدوره عن املعتقدات امليتافيزيقيةالعصور الوسطى وعن اإلغريق، والذي أخذ 
؛ سواء *املفهوم الذي يتحدث عن حقائق خالدة، وأنواع ثابتة، ووجود استاتيكى

ونظرت إىل العقل من منظور جديد . على مستوى الطبيعة أو اتمع أو اإلنسان
فلم يعد العقل ملَكَةً . وهو منظور التطور والتغري يف تفاعل مع الواقع

ية،وجعلت للعقل أو الوعي هنا دوره يف توجيه عملية التفاعل بني الكائن ميتافيزيق
   .)٣("احلي والبيئة، والذي يتجسد يف حالة التطور

يطبق ) بريس(فهذا . عند تتبع مقوالت رواد الربامجاتية مقدار تأثرهم بالدارونيةيتضح و
ارها أو مطاولتها يف قوة وصدق الفرضية هو استقر"النظرية على األفكار، حيث يعتقد بأن 

البقاء، أي مدى إمياننا أو اعتقادنا ذه الفرضية أو الفكرة ألطول مدة من الزمن على أن 
  . )٤("خنضع هذه الفكرة لشروط املنهج العلمي، حىت نؤمن وبصورة أكيدة بصدقها

فجعل نظرية  وحاول نقلها إىل عامل األفكار،) فرضية دارون(عمم ) بريس(فــ
حيث يؤكد على أن ظهور االبتكار العلمي قاء لألقوى سارية حىت على الفكر،الصراع والب

ما هو إال نتيجة من نتائج صراع األفكار الذي يتولد من بقاء الفكرة األقوى، فهو عند 
  )٥(. يساوي ظهور أنواع جديدة على الصعيد البيولوجي) بريس(

                                 
 . ٣٢٧ص .مكتبة الثقافة الدينية : القاهرة. تاريخ الفلسفة احلديثة) . ٢٠٠٩(كرم ، يوسف  ) ١(
 . ٣٩٠ص . مكتبة الثقافة الدينية : القاهرة. تاريخ الفلسفة احلديثة) . ٢٠٠٩(كرم ، يوسف )٢(
 . ٩٣مرجع سابق ، ص )  . ٢٠١٠( جالل ، شوقي  )٣(
 ٦١مرجع سابق ، ص ) ٢٠٠٨. (املرهج ، علي عبد اهلادي  )٤(
   ٦١مرجع سابق ، ص ) ٢٠٠٨. (املرهج ، علي عبد اهلادي  ) ٥(
 .لساكن هذه الكلمة تعين الثابت أو ا   *



 ٣٠  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

أمضى حياته ممثالً هلا يف  الذي) يجون ديو(ومن أكثر رواد الربامجاتية تأثراً بالدارونية 
ميكننا القول إن تاريخ فكر ديوي هو جمموعة وقائع ):"ديلودال(أغلب أفكاره، يقول عنه 

وإذا كان صحيحاً بأن مصاحلة قد متت لصاحل . جلهد طويل للتوفيق بني داروين وهيغل
  )١("وقد جعل داروين من ديوي أكثر اهتماماً بالتجربة...داروين
حيث يرى أنه جزء من الطبيعة  ،)الدارونية(مبنية على للطبيعة اإلنسانية  )يويد(ة نظرف

ه يف التكيف من أجل يستخدم ذكاء وأن االنسان كائن بيولوجي تنطبق عليه قوانينها،
حيث يقول ر، وجيب أن تنظر إليه التربية من هذا املنظ، وبناًء على هذه النظرة قال بأنه البقاء

مساعدة احليوان الصغري النامي العاجز لكي يصبح انساناً "بية ينحصر يف ن دور الترإ )ديوي(
  . " )٢("سعيداً ذا أخالق قادراً فعاالً  كفؤاً

عاجل فيه تطور املعرفة  )٣()البحث عن اليقني(كتاباً كامالً مساه ) ديوي(وقد ألف 
ى الفكر ووسائلها، وكانت معاجلته وفق منظور مادي خالص، طبق فيه نظرية دارون عل

ألمن لواملعرفة، وجعل سعي االنسان إىل حتصيل املعرفة إمنا هو بدافع بيولوجي هو افتقاره 
 ئية لذلكاليقني، مث جعل احملصلة النهاوالذي ميكن الوصول إليه عن طريق الوصول إىل 

إىل استخدام  املنهج التجرييب القائم على البيولوجي وصول هذا الكائن يف السعي هو 
ه ءذكايف ذلك ، مستغالً  للوصول إىل املعرفة اليت حتقق اليقني لبحث العلميسلوب اأ

  .الفطري يف حتصيل ما ينفع وجتاوز ما يضر
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  .رواد الفلسفة الربامجاتية: املبحث الرابع 
د الرواد الذين تضافرت جهودهم يف تأسيس الفلسفة الربامجاتية، وسيعرض الباحث تعد

  .أكثرهم شهرة على النحو التايلها ودفيما يلي أبرز روا

  )١٩١٤ -١٨٣٩( Charles Sanders Peirceتشارلز ساندرس بريس  -١
  :نشأته  -١-١

ى الربامجاتية على هذه هو مؤسس الفلسفة الربامجاتية املعاصرة، و أول من أطلق مسم
 يف) ماسا شوستىس(بوالية ) جدكمرب(الواليات املتحدة االمريكية؛ يف  يفولد  .الفلسفة

، أستاذ الرياضيات وعلم الفلك يف )بنجامني بريس(لـويعترب االبن الثاين  ).١٨٣٩(عام 
ياضياً بارزاً، ألنه بدأ فيما بعد ربوالده كثرياً حىت أصبح  )بريس(وقد تأثر  .)هارفارد(جامعة 

وكتب املنطق، واليت شكلت شخصيته  ،بالتركيز على دراسة الرياضياتحياته العلمية 
 يفدراسته اجلامعية ) بريس(مت أو  ).املعاين(بل والدقيقة جداً على توضيح  ؛احلريصة املنطقية

وهي  ،يف الكيمياء) Sc.B(حصل على شهادة ) ١٨٦١( ويف عام ) . ١٨٥٩(هارفارد عام 
من اجلامعة نفسها يف الفلسفة مث حصل على درجة املاجستري  .)هارفارد(أعلى شهادة متنحها 

 ،ها بالصبغة العلميةتوصبغ ،)بريس(فلسفة عوامل اليت شكلت مبادئ وهي ال ؛)١٨٦٢(عام 
عن حمك االختبار التجرييب، مبا يف ذلك الفلسفة اليت  رشيء ال يصده ال يؤمن بتجعلاليت 
  )١(.على حد تصوره هلا التجريبيةحتاكى العلوم  أنجيب 
نه مل حيظ بالتدريس أ، إال يف الكيمياء والفلسفة والرياضيات واملنطق )بريس(رغم متيز و

وقد فصل منها بعد مخسة أعوام بسبب موقفه  .)جونز هوبكونز(يف اجلامعات إال يف جامعة 
ن االميان بوجود اهللا هو إميان غريزي ليس له عالقة إ" :العدائي من الدين، فقد كان يقول

ها فخافت اجلامعة من أن توصم باإلحلاد خصوصاً أا كانت يف أعوام ."آخر بأي شيء
   )٢( .عينت مكانه أستاذاً آخراستغنت عنه واألوىل ف

                                 
حياة الفكر يف العامل ). ١٩٨٢(و حممود ، زكي جنيب ،  ٤١مرجع سابق ، ص) . ١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران )١(

 .١٢٠ص  ،دار الشروق: القاهرة . .  ٢ط . اجلديد 
 ١٢ص مرجع سابق ، ) ٢٠٠٨. (دي املرهج ، علي عبد اهلا)٢(
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، ناة شديدة جعلت من حياته حياةً مأساوية، عاشها فقرياً معوزاًامع) بريس(ولقد عاش  
  ).وليم جيمس(من أبرزهم  ،ويف آخر أيامه أكه املرض فعاش على إحسان بعض أصدقائه

ور، وقد مر يف الصفحات السابقة ومع كل هذا عاش حياته معتزاً بنفسه إىل درجة الغر
لكين كما تعرف املستر بريس صاحب : ")جيمس(رسالته إىل من ذلك قوله عن نفسه يف 

الشهرة وذيوع الصيت بسبب منجزايت العلمية املتنوعة والعديدة، و فوق كل شي بسبب 
  )١("تواضعي الشديد الذي حيدوين إىل حتدي العامل

  :حياته العلمية - ٢-١
إىل دفعه  شخصيته، حيث تمام والده بالرياضيات يفاألسرية واه )بريس(ة رت حياأثّ

 -ومنذ عمـر مبكـر  -، كما أنه كان جماهلا حىت أصبح ممن يشار إليه يف ؛االهتمام ا أيضاً
نقـد العقـل   (شديد باملنطق والفلسفة، فدرس حتت إشراف والده كتاب  اهتمامصاحب 

نه دخل إىل الفلسـفة عـن    قال عن نفسه إ، حىتحفظه عن ظهر قلبو ،)لكانط) (احملض
أن الربامجاتية قد حتددت وتشكلت معماريا أخـذا عـن   ) بريس(عي بل يد) كانط(طريق 

فقد كانت له  .ع بل كانت قراءة ناقدةومل تكن قراءته قراءة سلبية او رد االطال ،)كانط(
   )٢()كانط(نقودات كثرية على كتاب 

سفة تم بتأسيس املعاين والتصورات، حيـث يـرى أن   فل) بريس(والربامجاتية عند 
  )٣(.هي آثارها احلسية طبقاً لداللتها العمليةعن أي شيء  اإلنسانفكرة 

  : أعماله -٣-١
، ) ١٨٩١)(الواحـد (و ) ١٨٧٨-١٨٧٧)(العلم الشعيب(قام باالشراف على جمليت   

جمموعةً  ،بها إال بعد وفاتهالكثري من الكتابات اليت كت) بريس(لم ينشر لـ أما عن كتاباته ف
ويعترب من أهم أعمـال   .)١٩٥٨ -١٩٣١) (أوراق جمموعة(يف مثان جملدات حتت عنوان 

  . (٤))املنطق الكبري(و ) تثبيت االعتقاد(بريس 

                                 
 . ١٥٧ص مرجع سابق ، ) ٢٠٠٨. (املرهج ، علي عبد اهلادي )١(
مرجع سابق ) ٢٠٠٨.(املرهج ، علي عبد اهلادي . ٢٠٣ص  .مرجع سابق ) : ١٩٩٣(حممود، زكي جنيب )٢(

 ١١ص.
 ١٢٦ صمرجع سابق، ).١٩٨٢(حممود ، زكي جنيب ) ٣(
 ٤٣٩ص . الدار الفنية للنشر والتوزيع : القاهرة .  االستغراب مقدمة يف علم) ١٩٩١(حنفي ،حسن )٤(
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  :تهفلسف -٤-١
ومشـكلة  ) املعـىن (مشـكلة  : حول حمورين أساسني، مهـا   )بريس(تدور فلسفة 

يف  )بـريس (ة نظر هعنه هي وج اإلجابةتعترب حول سؤال  فاملشكلة األوىل تدور) االعتقاد(
  ) .املعىن(فكرة 

 اعتقـاد إن كان لدي : متثلها اإلجابة عن السؤال التايل ) االعتقاد(واملشكلة الثانية 
 معني بأن هناك يف العامل اخلارجي شيئاً ما ذا صفة معينة فما التحليل الصحيح هلذا االعتقاد؟

وبـىن علـى    ،)١(الربامجاتية تقريباً )بريس(هذين السؤالني فلسفة  وقد استنفذت اإلجابة عن
فما  .وصحتها، احلقيقي منها وغري احلقيقي واالعتقاداتاألفكار  إجابتهما املوقف من معىن

  ؟ )بريس(عند ) باملعىن(املقصود 
يف د معناها ما يترتب على الفكرة أو العبارة من سلوك يتحد) باملعىن( )بريس(يقصد 

 ،هي جمموعة ما ميكن لالنسان أن يؤديه من أعمال مسترشداً بالكلمة أو العبـارة "أو  هضوئ
 وإما أن تكون خططاً للسلوك العملي أفاألفكار وما ليس يهدي إىل عمل معني فال معىن له، 

ال تدل على أنـواع   -مهما يكن أمرها–وجدت فكرة  اال تكون شيئاً على االطالق، فإذ
وال  .كرة باطلة أو قل إا ليسـت شـيئاً  يف عامل الواقع فاعلم أا فالسلوك الذي تسلكه 

عقلية (من هذه القاعدة أي نوع من األفكار سواء كانت هذه األفكار تأملية ) بريس(يستثين 
فريى أن ما أشغل الفالسفة من مسائل الوجود املتعلقـة بـالكون    .)ميتافيزيقية(أو غيبية ) 

فان أم أن أحدمها ة أم فانية ؟ والعقل واملادة أمها عنصران خمتلواإلنسان والروح هل هي خالد
مشكالت حقيقية، بل ) بريس(ليست يف نظر مجيع هذه املسائل وغريها  )٢("ميكن رده لآلخر

هي جمرد كلمات ال معىن هلا، ألا ال ترسم سلوكاً، وكذلك ال تدخل يف حـدود اخلـربة   
  . تكون من اهتمامات اإلنسان ، فينبغي أن الالبشرية فعالً أو مكاناً

فتخضع صحته للتجربة يف الواقـع، فـإن أحـدث    ) بريس(يف نظر ) االعتقاد(أما 
االعتقاد تغيرياً يف سلوك الفرد وممارسته؛ حبيث وافق هذا التغيري الواقـع؛ فهـذا االعتقـاد    

واقع فهذا بة يف الصحيح، وإن كان التغيري الذي أحدثه هذا االعتقاد يف السلوك خيالف التجر

                                 
  ٣٥٦-٣٢٣ص. دار املعرفة اجلامعية : القاهرة.  الفلسفة الفكر واحلرية) . ٢٠١١(عباس ، راوية عبد املنعم ) ١(
 ١٢٣ص  مرجع سابق،. )١٩٨٢(حممود ، زكي جنيب  )٢(
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  .االعتقاد خاطئ
أن خيضع العبارات ) االعتقاد(و ) املعىن(قصد من وراء نظريته يف  )بريس( عليه فإنّو

هو ما متثله من  ألن معىن األفكار عنده، .حتديد معانيها للتجربة املاديةواألفكار عندما نريد 
نـه ال  أ"ألنه يرىك ذلالتجربة، كم به حتسلوك يف الواقع، وصواب أو خطأ أي اعتقاد إمنا 

خطة سلوكية ) االعتقاد(وذلك ) املعىن(إال إذا كان ذلك ) عتقادال(معىن لقول، وال أساس 
وهـذا  ) اًاعتقاد( يصح أن تشكلوال هو بالفكرة ) معىن( وإال أصبح غري ذيداؤها، اميكن 

  .ولبها هو خالصة الربامجاتية عند مؤسسها
ثره يف بروز الفردية، وذلك يف مبحـث  هذا ويبني أ) بريس(وسيناقش الباحث رأي 

  .بإذن اهللا تعاىلاملعرفة من الفصل القادم 
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  )١٩١٤ - ١٨٤٢( W.Jamesوليم جيمس  -٢
  :  نشأته -١-٢

عائلة  يفمبدينة نيويورك األمريكية، ) ١٨٤٢(عام يف احلادي عشر من  )جيمس(ولد 
ولقد أثرت هذه  .ب متديناً، وكان األوكان أكرب مخسة من اإلخوة .دينية معروفة بتدينها

لم يكن يف فاً ثريكان  )جيمس(كما أن والد . يما بعدف) جيمس(فلسفة  يفالتنشئة الدينية 
تنقّل ف .لقراءة واالطالع والسفر والرحالتل لذا صرف وقته ،يرتزق منهاإىل وظيفة حاجة 

ال بني العديد بل قد يعد من أبرز مالمح حياته كثرة السفر والترح ؛وسافر كثرياً) جيمس(
يف الواليات املتحدة  حىت أنه يقال مل يبقوبرلني،  ،وباريسلندن، فزار  .من دول أوروبا

إتقان عدد  األسفار املختلفة بني بلدان العاملأتاحت له هذه وقد . أكثر من ستة أعوام متتالية
  .)١( الفرنسية والالتينية واألملانية :مثل ،من اللغات

  
  :حياته العلمية  -٢-٢

العلميـة قسـم الكيميـاء    ) لورنس(مدرسة  هلودخبالعملية  )جيمس(بدأت حياة   
، وكان عمره تسع عشرة سنة، لكنه ترك القسم واجته إىل دراسـة  )١٨٦١(سنة  ارفارد

  .دخل قسم الطب جبامعة هارفارد) ١٨٦٤(التشريح وعلم وظائف األعضاء، مث يف عام 
بية إىل ر األمزون وأصيب يف تلك يف رحلة طال) جيمس(ذهب ) ١٨٦٥(يف عام   

الرحلة مبرض اجلدري وشكا من مصاعب صحية كثرية، فقطع الرحلـة وعـاد إىل وطنـه    
مث  ،)مسا تشـوتش (العام لـ فيطبيباً باملستش) ١٨٦٧(ليواصل دراسته إىل أن عني يف عام 

ويـة،  عاوده املرض فشعر بأرق واضطراب اهلضم وأوجاع العني واحنطاط يف روحـه املعن 
وحصل على شهادة الدكتوراة ) ١٨٦٨(مث عاد يف عام  .فرحل إىل أوروبا طلباً لالستشفاء

وهم تفأصيب بالوسوسة و ،، إال أن املرض عاودة أشد من ذي قبل)١٨٦٩(يف الطب عام 
املرض، وكان من جراء ذلك ضعيفاً متربماً باحلياة، متشائماً، إىل درجة أنه فكر يف االنتحار 

عليه فكرة اجلرب  لُشكحيث كان ي ،هو مرض نفسي )جيمس(دو أن أكثر مرض ويب .جاداً
                                 

.  وليم جيمس) ١٩٥٧(و الشنيطي ، حممد فتحي  .  ١١ص مرجع سابق ، ) . ٢٠٠٥(زيدان ، حممود فهمي )١(
 ٢١ – ٩ص . مكتبة القاهرة احلديثة : القاهرة
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وقراره "يف حرية اإلرادة ) رينوفييه(ومبجرد أن قرأ حبث   -ا يزعمكم-يزيقي العلمي وامليتاف
أن أول عمل اجيايب يعمله املرء بالنسبة حلرية اإلرادة أن يعتقد أنـه حـر   (اجلازم بعد ذلك 

   )١(.)"اإلرادة
وميله الشديد إىل الفردية وأمهيـة  ) جيمس(أثر يف فلسفة أيضاً و أن هذا األمر  ويبد

  .وخلق ظروفه احمليطة به عمل اإلنسان وإرادته يف التأثري فيما حوله
  : ومؤلفاته أبرز أعماله -٣-٢

، مث أصبح ) ١٨٧٦-١٨٧٢(مدرساً لعلم النفس يف كلية ارفارد ) جيمس(عمل   
، قبل )١٨٨٥(مث أستاذاً للفلسفة ارفارد عام  ،)١٨٨٠(ولوجيا عام أستاذاً مساعداً للفيس

  .)١٩٠٧(عتزل التدريس عام أن ي
 الفكر األمريكـي  يف اًصدى واسع نالت اليتجمموعة من املؤلفات  )جيمس(كتب   

 The Principles of() مبادئ علم النفس( من أبرزها، عامة العامليوالفكر  ،بشكل خاص

Psychology ( ،ـ   اًأشار عليه تالميذه أن يكتب ملخص مث أحاديـث  (ومسـاه   هلـه فكتب
  .١٨٩٩عام ) Talks to teachers on  psychology( )املدرسني إىلسيكولوجية 

إرادة (كتـاب  مث اجته للكتابة يف الفلسفة بعد أن شعر أنه خدم علم النفس فأصدر 
ين حماضـرة يف جامعـة   ألقى عشر ، مث١٨٩٧عام  يف) The will to Believe() االعتقاد

 arieties of Religious() صنوف التجربـة الدينيـة  (أدنربة مجعها يف كتاب حتت عنوان 

Experience (،  وذلك يف عام)ألقى جمموعة حماضرات يف كلٍ مـن  معهـد   ، مث )١٩٠٢
ومـن  ، )Pragmatism() الربامجاتيـة (كتابه   مجعها مث كان) كولومبيا(وجامعة ) لوول(

 )Some Problems of Philosophy() بعض مشكالت الفلسـفة ( كتابلك كذ مؤلفاته
) األصـلية التجريبية  يفمقاالت (كتاب  مث ،)١٩١٢(هذا الكتاب بعد وفاته عام قد نشر و
)Essays in Radical Empiricism.( جـيمس جمموعـة مـن     ألقـى  ١٩٠٨سنة  يفو

) الكون املتعـدد (ت عنوان اكسفورد ، نشرت بعد ذلك حت يفكلية مانشستر  يفاحملاضرات 
)Pluralistic universe.(   مث نشرت جمموعة االعتراضات اليت وجهت إليه يف نظريتـه يف

                                 
 ٧ص  مرجع سابق ،) ١٩٤٦(جيمس ، وليم ) ١(
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  . )١( )Meaning of truth(حتت عنوان معىن الصدق  الصدق وردوده عليها 
  ) :جيمس( ةفلسف -٤-٢

رامجاتية هي حمور ب) The Meaning of Truth(نظرية معىن احلقيقة أن بميكن القول   
اجلزء احملوري الذي يدور عليه كتـايب املوسـوم   :"ا، حيث قال بأبنص كالمه) جيمس(

  )٢("الربامجاتية 
  ؟)جيمس(فما هي نظرية معىن احلقيقة عند   

إال املعيار الوحيد لقياس احلقيقة،  هو العملين السلوك على أ )بريس(و  )جيمس(تفق ي
معيـار   أنفاعترب . هذا السلوك نافعايكون  أن واشترط) بريس(جتاوز نظرة  )جيمس ( أن 

 إذاالفكرة صحيحة والقضية صـادقة  ف .الذي يترتب عليهالنافع  العملياحلقيقة هو السلوك 
  .)٣(نتائج عملية نافعة تفيد الفرد يف حياته إىل أدت

ألي فكرة، فيقول موضـحاً ذلـك   ) جيمس(والصدق واملنفعة صفتان مترادفتان عند 
رة صادقة حني أبدأ بتحقيقها حتقيقاً جتريبياً، فإذا ما انتـهيت مـن التحقيـق    مسي الفكأُ:"

إن الصدق أعلى مراحل التحقيق والفائدة أعلـى  . وتأكدت من سالمة الفكرة مسيتها نافعة
  )٤("مراحل الصدق

يضـاف إىل  ) جيمس(وهنا برز معلم من معامل الفردية يف الفلسفة الربامجاتية على يد 
لم هو املنفعة الفردية الذاتية هذا املع .ياراً حتاكم إليه احلقائق والقيمالفردي مع السلوك اعتبار

ن احلقيقـى  إ" :قولـه  ر عنها بكل وضوح، يف فيعب ،معياراً للحقيقة) جيمس(اليت جعلها 
حيح الص أنبالضبط مثلما تفكرينا  طريقيف واملوافق النافع املطلوب  أالليس  جداً  باختصار

  )٥("كنا وسلطريق  يفالنافع  املوافق املطلوب  هو إال  ما

                                 
امحد وزكى جنيب حممود ، قصة الفلسفة  :، و أنظر أيضاً  ١٤ -١٢صمرجع سابق ، ) ١٩٤٦(جيمس ، وليم )١(

  . ٦٢٢احلديثة ، ص 
.  ٤ط .  من زاوية فلسفية) : ١٩٩٣(حممود، زكي جنيب و .  ٧٤ص مرجع سابق ، .  )١٩٦٥(وليم جيمس )٢(

 ٢١٣ص . دار الشروق :  بريوت
 .٢٤١صمرجع سابق ، ) . ١٩٦٥(وليم جيمس )٣(
 ٥٧ص مرجع سابق ، ) . ٢٠٠٥(زيدان ، حممود فهمي )٤(
  ٨٤ص  ، مرجع سابق. ) ٢٠٠٦(عبد احلفيظ ، حممد )٥(
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جعله خاضعاً لعمل بأنه أعلى مراحل التحقيق  )جيمس(بل حىت الصدق الذي عرب عنه 
إننا حنن الذين نصنع الصدق كما نصنع الصـحة والثـروة   : "فقال عنه  ،اإلنسان بالتجربة

 )كـارنيجي (أو  )روكلفر( فالثروة ليست منحة طبيعية فطر عليها ،والقوة يف ميدان احلياة
  )١("وغريمها وإمنا هي اسم لعمليات حسية معينة يقوم ا بعض الرجال

، حيث وضع على عاتق الفرد املسـؤولية يف  )جيمس(فلسفة فالفردية أشد وضوحاً يف 
الفكرة أو  امقبل عن طريقها احملك الذي توجعل جتربة هذا الفرد وسلوكه مه، معرفة احلقيقة

وال وجود لقوة أخرى جبانبه  ،عن التقدم والتخلف يف العامل ولئاملسل من الفرد رد، بل جعت
احلقيقة واملعرفة بشكل عـام  من لذا فكل و  -يت يف موقف الربامجاتية من الكونكما سيأ-

  .ة الذاتيةتقائمة على جتربة الفرد ومنفعوصدقها بوجه خاص، 
اعتبارها حقيقـة  برة اهللا تعاىل رفض فكف، إىل أبعد مدى يف الفردية) جيمس(بل ذهب 

مفارقة لإلنسان أو أن هلا وجوداً مستقالً عنه، فجعل فكرة اإلله نابعة مـن ذات اإلنسـان   
إذا "): جـيمس (يقول . ه وعلى جتربته معها، فإن وجدها مفيده قبلها وإال فال ومتوقفة علي

  .)٢("يحكان فرض اهللا يعمل إكفاء ورضا يف أوسع معاين الكلمة ، فهو فرض صح
هي حمور برامجاتيـة  ) The Meaning of Truth() نظرية معىن احلقيقة(وإذا كانت 

يـرفض  ) فجـيمس (. هي أساس املعرفة عنده حبكم أنه جترييب لها بفإن التجربة ق) جيمس(
ال ميكن إثباـا   غري صحيحة ألنه اًها أفكارعتربوي اليت ال ميكن التحقق منها جتريبياً، األفكار
نستطيع هضمها  اليتتلك األفكار  هيالصحيحة  األفكار إن" :حيث يقول ،عليها والتدليل

الدليل عليها ، واالفكار اخلاطئة هى  وإقامةومتثيلها ودمغها باملشروعية وتعزيزها وتوثيقها ، 
  )٣("تلك الىت ال نستطيع ذلك معها 

ب إىل أننا ندرك وفيها يذه ،العلمي التجرييب له فلسفته اليت تعتمد املنهج )جيمس(فـ
، وعلـى  وما يربطها ببعضها البعض من عالقات ،باخلربة املباشرة األشياء املوجودة يف العامل

وهذه التجربة  .هي مثل األشياء نفسها ندركها باخلربة املباشرة ذلك فالعالقات بني األشياء

                                 
 ٧١ص  مرجع سابق ، ) . ٢٠٠٥(ي زيدان ، حممود فهم)١(
 .٣٤٧ص  مرجع سابق، . ) ١٩٦٥(جيمس ، وليم ) ٢(
 .  ٣٥٢ص مرجع سابق ، ) . ١٩٦٥(وليم جيمس )٣(



 ٣٩  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

مسيها بالتجريبية أا فلسفيت هي م إن":وقال عنها  ،)التجريبية الراديكالية(بـ ) جيمس(اها مس
 على اعتبار كونه يكسب تدرجيياً ودائماً يف ،، التعددية التقدمية، اليت متثل النظامالراديكالية
  )١("صريورته

 تفصـل بـني   رفض كل ثنائية تقليديـة  هو  ) جيمس(إال أن اجلديد يف التجربة عند 
هما جوهر مسـتقل  وكل واحد من ،جزأين متقابلنيتجعل منهما ف ،الشعور والعامل اخلارجى

، وال يدرك دقيق، جمرد، بسيط، يعرف معرفة حدسية شعور بأنه شيءال وتصفعن اآلخر، 
  )٢(، وبذا اصبحت له الصبغة الروحيةادراكاً حسياً

املوضوع فصل مصطنع فصل بني الذات والأن "يؤكد يرفض كل ثنائية ل) جيمسف(  
رة والشيء املادي طبيعة واحدة يردان الفك. وليس من طبيعة األشياء واألفكار ،وغري طبيعي

  )٣("مها إليها
ن الكليات وإ ن العامل وحدة واحدة وكل متماسك،إلعقليني يف قوهلم ا الفخي وهو ذا

  )٤(.ن لألشياء حقائق وماهيات ثابتة ال يطرأ عليها تغيريإماهيات معقولة متمثلة يف اخلارج، و

                                 
دار النهضة : بريوت . حممد على العريان : ت،  افكار وشخصية وليام جيمس )١٩٦٥(رالف بارتون  ،بريى  )١(

 ٣٧٩ص  . العربية
 . ٩٦ -٩٥ص مرجع سابق ، ) . ٢٠٠٥(زيدان ، حممود فهمي )٢(
 ٩٥ صمرجع سابق ، ) . ٢٠٠٥(زيدان ، حممود فهمي )٣(
الفرق بني الكلي واجلزئي أن التصور اجلزئي البد أن يتعلق مبتعني الوجود يف اخلارج ، خبالف التصور الكلي فإنه ) ٤(

 . عقلال ميكن أن يتعلق مبعني ، وإمنا بالقدر املشترك بني اجلزئيات الذي يدركه ال



 ٤٠  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  ) ١٩٥٢ – ١٨٥٩(  J.Deweyجون ديوي  -٣
  :نشأته -١-٣

 الوالياتيف أكتوبر  ٢٠يف ) فرمونت(والية يف ) برلنجتون(ولد جون ديوي مبدينة 
اجلامعي يف  تلقى تعليمهكما  ،)١٨٧٥(ة عام من املرحلة الثانوي خترجو ،األمريكيةاملتحدة 
حيث ) جون هوبكرت(جامعة مث انتقل إىل  ،)١٨٧٩(وخترج منها عام ) فرمونت(جامعة 

مث عمل مدرساً للفلسفة جبامعة . ١٨٨٤حصل على شهادة الدكتوراه يف الفلسفة عام 
 )ديوي(انتقل ) ١٩٠٤ – ١٨٩٤(الفترة ويف ) ١٨٨٨ - ١٨٨٤(يف الفترة  )متشيجان(

وعني فيها رئيسا لقسم الفلسفة وعلم  ،اليت كانت قد تأسست وقتئذ ،وغإىل جامعة شيكا
  )١(.النفس والتربية

مع  اتفاقهومع  وفري،من رواد الربامجاتية املؤثرين، وصاحب إنتاج علمي ) ديوي(ويعترب 
فكانت  .أشدهم تأثراً ا كانا أنه يف التأثر بالدارونية، إلّ تقدم من فالسفة الربامجاتيةمن 

بالربامجاتية البيولوجية ( :ولذا نسب إليه ما يسمى .أغلبهايف  )الدارونية(تقوم على فلسفته 
Biologinal Pragmatism ( أو) ترى  و، ارتبطت به اليت ،)للربامجاتية ةالبيولوجيالرؤية" 

أن الفكر أمنا يهدف ملساعدة الكائن العضوى ليتوافق مع بيئته فالتأقلم الناجح املؤدى إىل 
   .)٢("على صدق األفكارالبقاء والنمو هو مبثابة املعيار 

أعلى من الوقائع "وجود حقائق ثابتة هرفض) ديوي(ز معامل الفردية يف فلسفة ومن أبر
اجلارية يف اخلربة اإلنسانية واملستمدة من املشاهدات والتجارب وظل حياته كلها يدافع عن 

 ويطعن يف وجود حقائق ثابتة خارج أنفسنا مهما تكن هذه...هذه الرتعة التجريبية
إال أنه حاول ) ديوي(وبالرغم من هذه الرتعة الفردية الواضحة يف فكر جون  ،)٣("احلقائق

تمع . تمع الذي يعيش فيه الفرد أن يوفق بني هذه الفردية واالذي يقوم "فلقد ناصر ا
على أيدي أناس لديهم الشجاعة على التفكري باستقالل، ويف الوقت نفسه يربطون أنفسهم 

                                 
 ١٥ص . دار املعارف  :القاهرة  . جون ديوي). ١٩٦٨(األهواين ، أمحد فؤاد  )١(
  ٤٥ص مرجع سابق ، ) . ١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران )٢(
 ٣٧ص  .مرجع سابق ). ١٩٦٨(األهواين ، أمحد فؤاد )  ٣(



 ٤١  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  )١("اليت حييون معها، وهذا جمتمع يشجع نزعة الذكاء والروح اإلنسانية احلقةباموعة 
 ،الفرديةته اجلمع بني نظريف اولة ، بل إن هذه احململ يوفق يف هذه احملاولة) ديوي(أن إال 
أقرب إىل التنظري املستعصي على التطبيق العملي الواقعي،  ان أن تكوناال تعدو ، فهماواتمع

أن ب نفسه) ديوي(اليت نادى ا  )الربامجاتية(بني دعوة هذه احملاولة، و بني اجلمعفكيف ميكن 
يكون التلميذ هو حمور العملية التعليمية، وأن توضع أهداف التربية متمركزة حول الفرد، 

بل ويطعن يف وجود حقائق  ؟فتحدد األهداف التربوية بواسطة املواقف اليت يواجهها الفرد
األفراد مهما تكن هذه احلقائق مث يسعى بعد ذلك إىل هذه احملاولة،  ثابتة خارج ذوات

  .أيت مناقشة بعض هذه األفكار يف الفصل اخلاص بالتربيةوست

                                 
 ١١٥ص . مرجع سابق .  )١٩٨٩( فرحان ، حممد جلوب) ١(



 ٤٢  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  :أعماله وإنتاجه العلمي -٢-٣
ا شهرته العاملية،  منال بسببه ،من أكثر رواد الربامجاتية كتابةً وتأليفاً) يديو(يعترب 

التربية والتعليم واملنطق والفلسفة وعلم النفس  من أمهها ،جماالت عديدة يفحيث كتب 
ال ففى جم .ىل ما كتبه ىف الشؤون االجتماعية واحلضاريةإ باإلضافة، والسياسية واألخالق

، )The School and Society( )املدرسة واتمع(مهها، أالتربية والتعليم كان له كتب 
 School of( ) مدارس املستقبل(، و)Democracy and Education() الدميقراطية والتربية(

tomorrow( ،كتب هذا الكتاب باملشاركة مع ابنته   وقد)اخلربة (كتاب و، )افيلني ديوي
 My pedagogic( وعقيدتى التربوية  ،)Experience and Education() والتربية

Greed(و ،)التربية ىف العصر احلاضر( ))Education on Today . ((  
ما بني كتاب ومقال ويهذا ) ٣٥(فوجد أا ) جون ديوي( هد الباحث ما كتبوقد ع

) ديوي(الذي مجع فيه حياة  )١()ايناألهو(سيطول عدها إال أنه ميكن الرجوع إىل كتاب 
  .العلمية مجعاً مستفيضاً وافياً

  ) :ديوي(فلسفة  -٤-٣
  :هي  ،إىل معامل رئيسة) ديوي(ميكن تقسيم فلسفة  

؛ بل تكاد أن تكون مهه كتاباته لَّاستغرقت جهي اليت و :  ته التربويةفلسف :أوالً 
فكان من أول األعمال  .أن يطبقه وجيري التجارب لتعزيز ما يعتقده جتاهه إىل الذي سعى

) شيكاغو(يف جامعة  ،عندما عني رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس والتربية -اليت قام ا 
جتريبية لتحقيق الربط بني النظريات التربوية وتطبيقاا أن أنشأ مدرسة  –) ١٨٩٤(عام 

اليت مل يسبقه  ،التنظيم املدرسي يفب طرائقه ومناهجه الدراسية ووسائله يرجتالعملية، وهدفه 
العادة (التربوية ، واليت أطلق عليها ) ديوي(وهذه الطريقة هي لب فلسفة إليها أحد، 

  )٢()سبري(استعارها من  واليت) املختربية للعقل
ومالحظته ) شيكاغو(عند انتقاله إىل ) ديوي(ادها أن هذه الفكرة قد استفويبدو 

  .هناك  شاهده لالختالف الكبري بني احلياة اليت كان يعيشها يف شرق أمريكا وبني ما

                                 
 ١٨ - ١٦ص  .مرجع سابق ). ١٩٦٨(األهواين ، أمحد فؤاد )١(
 . ٢٨،٢٩ص .  مكتبة النهضة املصرية: القاهرة .  مدارس املستقبل. )ت. د(ديوى ، جون و ايفلني ديوي )٢(



 ٤٣  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

 اهلادئ على مقاعد الدراسة لتلقي ال يؤمنون باجللوس) شيكاغو(فلقد الحظ أم يف 
فهم ال يفترون للحظة  .بل كانوا يقدسون العمل اليدوي إىل حد كبري، فقطالتعليم النظري 

مما جعله يؤمن بأن مقياس الصواب هو  ،فأثر ذلك فيه كثرياً وبؤألدعن العمل اليدوي 
اليت تواجه الطالب على قدر ما  ،وعلى قدر ما تعطي النتائج من حل للمشكالت. جالنتائ

كانت تشتغل معلمة وأثرت  اليت) أليس تشامبان(ته إىل تأثري زوج باإلضافة ،تتمتع بالصواب
االهتمام بالفلسفة إىل االهتمام بواقع احلياة املعاصرة  منيف زوجها تأثرياً عظيماً، فدفعته 

  )١(.والتربية بشكل خاص
 ).داة لتغيري اتمعأ(التربوية فكرة أن املدرسة ينبغي أن تكون ) ديوى(ومن آراء 

يئة اجتماعية، فهي ليست وسيلة إلعداد التالميذ للحياة يف اتمع فيجب أن تكون املدرسة ب
 أنومن جهة أخرى البد للمجتمع . القادم مث يقف دورها عند هذا احلد، بل هي أداة لتغيريه

تمع ن هذا ينعكس بدوره على ااجلديدة، أل األجيالترىب  كييفسح اال للمدرسة 
 –اتمع لنفسه قد وضع  أجنزفكل ما "  )ديوى( ، يقول فيحقق له االستقرار والتطور

حيقق أفضل اآلراء عن  أناملستقبل ، واتمع يأمل  يفرصيداً ألعضائه  –برعاية املدرسة 
تتحدد الروح الفردية املستقبل حيث  يفتتفتح  اليتاجلديدة  اإلمكاناتنفسه خالل 

 إذا إالصورة من الصور ،  بأييكون صادقاً مع نفسه  أن، وال ميكن للمجتمع واالجتماعية
  .(٢)" يؤلفون ذلك اتمع الذينيتيسريه النحو التام جلميع األفراد  يفكان صادقاً 

يف  -)التربوية عقيديت( كتاب كما صورها يف–التربوية  )ديوي(وتتلخص نظرية 
  )٣(:األمور التالية

الفرد وريثاً ملا  إن التربية ظاهرة طبيعية يف اجلنس البشري ، ومبقتضاها يصبح - ١
  .من حضارة اإلنسانيةحصلته 
تتم هذه التربية ال شعورياً، عن طريق احملاكاة حبكم وجود الفرد يف اتمع،   - ٢

  .وبذلك تنتقل احلضارة من جيل إىل جيل آخر

                                 
 ٢٧ - ٢٢ص . مرجع سابق ). ١٩٦٨(األهواين ، أمحد فؤاد ) ١(
  ٣١ص.ياة للطباعة والنشردار مكتبة احل :بغداد .ت  امحد حسن الرحيم . املدرسة واتمع). ١٩٦٤(ديوى،جون )٢(
 ٤١ص  .مرجع سابق  ).١٩٦٨(األهواين ، أمحد فؤاد )٣(



 ٤٤  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

اتمع من جهة  العلم بنفسية الطفل من جهة ومطالبالتربية املقصودة تقوم على   - ٣
  .علم النفس وعلم االجتماع :مها ،ة علمني هامنيأخرى فالتربية مثر

  : )Instrumentalism( : املذهب األدايت: ثانياً 
كرته األداتية وففيما يتعلق باحلقيقة،  ،الربامجاتية) ديوى(فكرة هو املذهب الذى مثل 

 ثابتة، زلية،أن هنالك حقائق أجاءت رداً على النظريات التقليدية للحقيقة، الىت كانت ترى 
بدالً من الركون إىل احلقائق الثابتة املتعالية، "فجاء بفكرة تقول أنه ، ائية، كاملة وخالدة
أنه ليس ومبا  ،)١("الوقائع املوجودة يف عامل التغري، واليت تكتسب باخلربةالبد من الرتول إىل 

اليت تليها، حقيقة قائمة بذاا أبداً، فينبغي أن تكون كل حقيقة هي خطوة إىل احلقيقة هناك 
وهذا احلل األخري نفسه  .يف طريق متسلسل طويل يؤدي يف النهاية إىل حل ملشكلة معينة

  )٢(.وهكذا ،أن يكون حقيقة ائيةإىل يستحيل 
نية عن عمر يناهز الثا)  ١٩٥٢(من عام ) يونيو(يف اليوم األول من شهر ) ديوي(تويف 

  .به مذهبه وطور تطبيقاته التربوية خدم والتسعني، بعد أن قدم عطاًء وفرياً ومهماً
على يد  ، وأا نشأتعرض الباحث يف ثنايا هذا الفصل لتأريخ نشأة الربامجاتية  

له داللته، إال أا نشأت كفكرة داخل  اًمصطلح، )تشارلس ساندرس بريس(مؤسسها األول 
احث ألبرز مبادئ مث عرض الب .الذي كان جيمع اثنني من روادها "النادي امليتافيزيقي"أروقة 

، والنظر إىل املنفعة املترتبة على القول بالنسبية وإنكار احلقائق املطلقةالربامجاتية، واملتمثلة يف 
، وأا فلسفة صدق األفكار والقيم نفعة هي املعيار الذي حياكم إليهاملجعلت حيث  ،العمل
لسفة تركز على املستقبل ، وأا فاهتمت باإلنسان الفرد ووضعته يف االعتبار األولفردية 

وهي فلسفة جتريبية يف  .وتقاطع املاضي ؛ فترى ضرورة جتاوز املاضي والبدء من املستقبل
مع التأكيد على النتائج العملية ألي  ،حيث تعترب التجربة هي مصدر املعرفة ،املقام األول

  .فكرة أو جتربة
ة واملدارس احلديثة عرض الباحث اجلذور الفكرية لعدد من الفلسفات القدمي وقد  

                                 
 ٧-٦صمرجع سابق ، .  )١٩٦٠(ديوى، جون  )١(
. مرجع سابق )  ١٩٦٠(ديوى، جون و . ١٠٨- ١٠٥ص  .مرجع سابق ). ١٩٦٨(األهواين ، أمحد فؤاد  )٢(

 ١٧ص



 ٤٥  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

مع وصف  ،ووجه الشبه بينها، مث تناول يف املبحث األخري التعريف بأبرز رواد الربامجاتية
  .خمتصر ملفهوم كل منهم للربامجاتية ووجه اختالف كل منهم عن اآلخر

وبعد التعريف مببادئ الربامجاتية وأصوهلا الفلسفية أصبح من اليسري االنتقال إىل   
  .لبيان معامل الفردية فيها، بناء على إدراك فكرا يف هذا الفصل الفصل التايل



 ٤٦  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  
  

  ).اجلانب النظري(معامل الفردية يف الفلسفة الربامجاتية :  لثالفصل الثا
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  
  :معامل الفردية يف نظرة الربامجاتية للكون: املبحث األول 

الفردية يف نظرة الفلسفة الربامجاتية : املبحث الثاين  
  لإلنسان

  امجاتية للمعرفة معامل الفردية يف نظرة الرب: املبحث الثالث 
  :طبيعة املعرفة) ١
  مصدر املعرفة ) ٢
  احلقيقة يف الفلسفة الربامجاتية –) ٣

  معامل الفردية يف نظرة الربامجاتية للقيم: املبحث الرابع 
  مصدر القيم : أوالً 
   :نسبية القيم: ثانياً 



 ٤٧  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

اجلانب (الربامجاتية  الفلسفة يف الفردية معامل: الفصل الثالث
  ).نظريال

يا الفصل السابق اجلذور الفكرية للفلسفة الربامجاتية، وأبرز بعد أن تناول الباحث يف ثنا
نات هذه معامل الفردية يف أهم مكو يف هذا الفصل سيتناول الباحث ،بادئ اليت قامت عليهاامل

  .وكذلك نظرا للمعرفة والقيم ،من خالل استعراض نظرا للكون واإلنسان ،الفلسفة
ذلك أن كل مبحث من  ودون اإلخالل؛ ،وسيحاول الباحث اإلمجال قدر اإلمكان

، وختتلف وجهات النظر يطول احلديث عنها ،ة بذااهذه املباحث هو مشكلة فلسفية مستقلّ
إبراز جوانب املتمثل يف  ،ولذا سيكتفي الباحث ببيان ما يتعلق مبوضوع الدراسة .حوهلا

  :فردية يف كل مبحث من هذه املباحث ، وهي كما يليال
  .معامل الفردية يف نظرة الفلسفة الربامجاتية للكون : املبحث األول 
  .  معامل الفردية يف نظرة الفلسفة الربامجاتية لإلنسان: املبحث الثاين 

  .معامل الفردية يف نظرة الفلسفة الربامجاتية للمعرفة: املبحث الثالث 
  .معامل الفردية يف نظرة الفلسفة الربامجاتية للقيم: املبحث الرابع 



 ٤٨  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  :معامل الفردية يف نظرة الربامجاتية للكون: بحث األول امل
قالت ا الفلسفة  من خالل أربع مقوالت رئيسية، ميكن إمجال نظرة الربامجاتية إىل الكون

  :هي، والربامجاتية
غري تام  اًناقص ئاًشيباعتباره  ،وتعين ا الربامجاتية النظرة للكون : نقص الكونمقولة  .١

. لكون مل خيلق كامالً منذ األزلفا .عد بل ال يزال يف طور التكوينب ،مل يكتمل،الصنع
فهي اليت تقرر  .ة يتوقف حتقيقها على فعل الكائناتتعترب العامل حيتمل إمكانات عدوهي 
 .)٢(يعارض اجلربية واألحادية )pluralistic( )١()كثري(فمذهبها مذهب   .مصريه
يس عندنا سوى نسخة واحدة من الكون مل فعلى اجلانب الربامجايت ل) :"جيمس(يقول 

وهي آخذة يف النمو يف كل أنواع األماكن، وخصوصاً يف األماكن اليت يعمل فيها أناس  ،تتم
اهللا  فرض معي أنّا:" عل هذه الفكرة منطقية قائالً أن جي) جيمس(وحياول  .)٣("يتفكرون

، أمر مؤكد ه ليس خالصوقال لك سأبدأ يف خلق عامل ،استشارك يف خلق العامل قبل خلقه
وسأقدم لكم  ،كماله مشروط بشرط هو أن يقوم كل منكم بأكرب جهد ممكن فيه ولكن

وسأجعل احلياة يف هذا  ،األمان والسالم غري مضمونني إنّ. فرصاً للمشاركة يف استكماله
إنه مشروع إجتماعي للقيام بعمل . وقد تنتهي خماطرتكم بنجاح ،العامل خماطرة حقيقية

فهل تنظم إىل املشاركة يف هذا العمل؟ وهل تثق أنك وإخوانك من البشر  ،تعاوين
أعتقد أنك تقبل املشروع، أم تفضل احلياة الناعسة؟ لو ... ستواجهون املوقف بشجاعة؟ 

 كبرية على هذا الكون الناقص، ق عقوالًوافتس. كنت رجالً صحيح العقل فلن تفضل النوم
  .)٤("استكماله الذي حنن عنصر أساسي يف

                                 
فكرة املذهب الكثري يف كتابة ) وليم جيمس( شرح ١٩٦ – ١٦٣ص مرجع سابق ، ) . ١٩٦٥(وليم جيمس  )١(

 "الواحد واملتعدد"الربامجاتية ميكن الرجوع إليها يف احملاضرة الرابعة 
  ٤٥٩ص . القاهرة . مكتبة الثقافة الدينية .تاريخ الفلسفة احلديثة ) . ٢٠٠٩(كرم ، يوسف) ٢(
   ٣٠٣ص مرجع سابق ، ) . ١٩٦٥(وليم جيمس  )٣(
  ٥٠ص مرجع سابق ، ) . ٢٠٠٥(فهمي زيدان ، حممود  )٤(



 ٤٩  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  
من خالل إىل االكتمال العامل الناقص يف طريقه  تعين ا الربامجاتية أنّ  :مقولة الزمان  .٢

فريى جيمس أن الزمن ضرورة إلمتام . " فاملستقبل مفتوح يتسع لإلضافات ،الزمن
 .)١("النقص بل ال ميكن فهم تطور هذا الكون أو استمرار وجوده إذا أغفلنا الزمن

 
ماً مطلقاً، يف م حتكّالشيء يف العامل يتحكّ تعين عند الربامجاتيني أنْ :الصدفة مقولة  .٣

) جيمس(ف ويعر. والنظام يف الكون رفض للحتميةوهذه املقولة  .مصائر األشياء
ال خيربنا شيئاً عن حقيقة ما قد يكون  ه مصادفوصف الشيء بأن إنَّ:"الصدفة بقوله 

قصد بتسميته وقد يكون شراً، وكل ما ي ،ن خرياًفقد يكو .ذلك الشيء يف نفسه
ه ليس مضمون الوجود، يعين أنه كان ميكن أن يكون غري ذلك، ألنَّمصادفياً هو أن 

 .)٢("القوانني اليت نعرفها ال تقدر على إخضاعه
 

د حيث يؤكّ هي إمكان أن يكتمل العامل على أساس الفعل احلر،:  مقولة االمكان .٤
. مكان، وإمنا به عنصر اإل ال يسري وفق قوانني حتمية ضرورية دائماًالعامل أنّ) "بريس(

وليس املستقبل معروفاً لنا معرفة  ،وختضع لقانون التطور ذاته ،رفالقوانني يف تطو
وقد يتغري عنه قليالً أو كثرياً، ويتضمن ذلك أن  ،ما قد يسري وفق املاضيضرورية، وإن

املستقبل  من املمكنات ما قد يظهر يف أي أنّ ،كونمؤمن بعنصر املصادفة يف ال )بريس(
 .)٣("ما مل نلحظه يف املاضي

  
ا الربامجاتيون، ت م إليه، هذه املقوالت األربع اليت قالبني موقفهم من الكون ونظر

ر مرب أو غريه من الربامجاتيني ملاذا قلت ا؟ فلن جتد عنده  أي) جيمس(ولو سئل 
ه يعتقد إن. فلم أعثر على أسباب القول بنقص العامل) "زيدان(قول ي .منطقي هلذا القول

                                 
 ١٢٣صمرجع سابق ، ) . ٢٠٠٥(زيدان ، حممود فهمي )١(
 ١٩٦ص  مرجع سابق ،) ٢٠٠٣(الكحالن ، حسن حممد)٢(
 ٣٩صمرجع سابق ، ) . ٢٠٠٥(زيدان ، حممود فهمي )٣(



 ٥٠  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

إذن هو تطبيق للربامجاتية ليس . )١("التعدد فرض ولكنه فرض مقبول حيل مشاكلنا أنّ
  .إالّ

األفكار الصحيحة هي تلك  إنّ: "ولكن كيف يكون هذا؟ أليس جيمس هو القائل
وتوثيقها، وإقامة  املشروعية وتعزيزهااألفكار اليت نستطيع هضمها ومتثيلها ودمغها ب

  )٢("فكار اخلاطئة هى تلك الىت ال نستطيع ذلك معها ، واألالدليل عليها

ه ميتلك ى عقلي، لكني وال حتدليل حس ه ال ميلك أيإن فأين الدليل على ما يقول؟  
ان :" ه ودليله هو قول !الذي جيعل من األوهام حقائق علمية ؛الدليل الربامجايت النفعي

بالضبط مثلما  ،واملوافق يف طريق تفكرينا ،ال النافع املطلوبإاحلقيقى باختصار جداً  ليس 
  .)٣("أن الصحيح ما هو إال  املطلوب النافع  املوافق يف طريق سلوكنا 

 فما هي املنفعة اليت تتحقق للربامجاتية من فكرة القول بنقص العامل واملقوالت األخرى؟
من انتظام ) جيمس(تحققة من هذه املقوالت، ميكن استخالصها من موقف املنفعة امل إنّ

 يف شيءكل ، باحتوائه خينقينكم الدقيق يكاد فالكون احمل" :حيث قال ،ة تكوينهالكون ودقّ
على  تنطويال  اليتوعالقاته  ،ال تترك جماال لالحتماالت اليتيقني ال خيطئ، وضرورته 

أو باألحرى  ،حق بأيفيه  يلعت عقدا مل احتفظ قد وقّأشعر كما لو كنت  جتعلينأدوات، 
فيه حجرة نوم  يلليس  ،على شاطئ البحر ،فندق ضخم يفإىل أن أعيش  كما مضطراً

ا بعيدا عن الرتالءة أستطخاص ٤("يع أن ألوذ(.  
نظام الكون احملكم  أنّ يعطي داللة على )جيمس(لـتضمنه الكالم السابق ما  إنّ

ه يشعر مع هذا النظام الصارم الدقيق أن فرديته قد وق للفيلسوف الربامجايت، ألنالدقيق، ال ير
إذ البد  ليمارس فرديته يف صناعة أحداث الكون من حوله؛، ومل يبق له دور سلبت منه

والبد له من حجرة نوم خاصة يف  ،الدقيق ق يف العقد الكوينأن حيتفظ له حبلإلنسان من 
  .فندق الكون الشاسع

 –يف نظرهم  -كانت فكرة نقص العامل فكرة حتقق هدف الربامجاتية بامتياز ًء عليه،وبنا
                                 

 ١٢٣ص  املرجع السابق ، )١(
 ٦٦ص مرجع سابق ، ) . ٢٠٠٥(ود فهمي ، و زيدان ، حمم  ٣٥٢ص مرجع سابق ، ) . ١٩٦٥(وليم جيمس  )٢(
  ٨٤ص  ، مرجع سابق. ) ٢٠٠٦(عبد احلفيظ ، حممد )٣(
 ٥٤ص مرجع سابق ، ) . ١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران  )٤(



 ٥١  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

وهو يصارع الطبيعة لتحقيق جناحاته جبهده  ،لكي جيدوا جماالً لعمل الفرد، يشارك فيه
دليل إالّ الفردي اخلالص، حىت وإن مل جيدوا عليها أي ها نافعة و مفيدة يف حتقيق دور أن

املهم  ،إن كانت الفكرة بعد ذلك صحيحة أم خاطئة وال يهم. ون الشاسع للفرد يف هذا الك
وجِأن تولن يتكلف الباحث األدلة إلثبات ما ذهب نسان يف هذا العامل، اً يقوم به اإلدور د

لتكن باطلة أو صحيحة فإن معناها هو هذه االرتقائية ، هو :"يقول) جيمس(إليه، فهذا 
  )١("رتقي ويتحسن مبساعدة اإلنساناملذهب القاضي بأن العامل ي

يف قوله بفكرة نقص ) جيمس(ويبدو التناقض الواضح يف فكر الفيلسوف الربامجايت 
بل وافتقاره إىل عمل الفرد؛ وبني مقولته اليت يعترف فيها  ،نة عدم انتظامهالعامل املتضم

  .بانتظام العامل وافتقاده إىل أن جيد فيه دوراً يشبع فرديته
فتارة يقف  قلق متضارب،حال فموقف الربامجاتية جتاه الكون موقف  وعلى أي
الربامجايت متذموإحكامه ة الكونقّراً من ده ناقص حتكمه الصدفة واإلمكان، ، وتارة جيزم بأن

يف العامل عنصري  إنّ): "جيمس(ما يقول ، ك)الفوضى والنظام( وثالثة جيمع بني النقيضني
ه ولقد صدق دارون حني اعتقد أن... يس عنصر النظام وحده النظام واالضطراب معاً، ول

إذا كان ال بد ه تدبري شيطان، أو عناية علة مضطربة، ألن هنالك من تدبري يف الكون فإن
كائنات متوت وتنهار ، وظواهر خترج من ال شيء، وقيام أشياء على أكتاف أشياء أخرى 

  )٢("وهالكها وحنوها
، فمن البداهة اً وعقالًمتناقضتني يستحيل اجلمع بينهما حستني يويف هذا مجع بني قض

صحيحة لزم منها أن تكون القضية الثانية ) انتظام الكون(ه إذا كانت القضية األوىل أن
خاطئة حتماً، فال ميكن أن تكونا صادقتني معاً، وال ميكن أن تكونا ) الفوضى يف الكون(

كاذبة،  فتكوناألخرى  حتماً صدق إحدامها ينقض صدق كاذبتني معاً، فبينهما تناقض، إذْ
  .اليت ال حتتاج إىل استداللو القضايا البدهية يف التفكري اإلنساينوهذه من 

وأما تناقض أقوال . واألصلحبرامجاتياً الربامجاتية فكرة نقص العامل هي األصح وترى 
  :حول انتظام الكون من عدمه فيعود ألسباب) جيمس(

                                 
 ١٥٦ص مرجع سابق ، ) . ١٩٦٥(وليم جيمس  )١(
 ١٣٢ص مرجع سابق ، ) . ٢٠٠٥(زيدان ، حممود فهمي  )٢(



 ٥٢  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

ضح هذا يف ويت ،)وليم جيمس(مسة بارزة يف فكر  اناب والتناقض يعترباالضطر:  األول
فلسفة جيمس فلسفة " بل ميكن القول بأن  مواقف عدة، منها موقفه من األديان واألخالق

ميكن وصفها بأا فسيفسائية، أو قل أحداثاً كثرية متداخلة أو متخبطة، غري مستمرة وال 
نه يقف بوعي االنسان عند حدود احملسوس املباشر شأن مستقرة، متشابكة، ملونة حزينة، إ

  .)١("احليوان سواء بسواء
أن الربامجاتية قد تقول أحياناً بانتظام العامل ملا حيققه هذا القول  من مصلحة  : السبب الثاين

ليس للتدبري يف الكون ) : "جيمس(يقول . يف االستقرار النفسي والشعور باألمان ليس إالّ
التدبري  بأنّ :عناها املألوف، وإمنا إذا أردنا أن خنتربها اختباراً برامجاتياً أمكن القولأي داللة مب

ال قوانني عمياء، ويؤدي إىل االطمئنان  العامل تسريه قوى عاقلةٌ وأنّ ،يكسبنا ثقة يف املستقبل
كل  إذن فهي ؛إذا كان االعتقاد يف التدبري يؤدي إىل هذه النتائج .الغامض إىل املستقبل

  .)٢("داللته
  .إعمال العقل يف غري جماله و غياب نور الوحي عن العقل الربامجايت :السبب الثالث 

 رطَ، تعترف به الفاًرمدب اًاإلنسان على أن هلذا الكون خالق مع أن الفطرة السليمة تدلّ
– كان االستدالل ا فقدبلغت من العصيان ما بلغت، مهما طمستها غوايات الشيطان، و

m l (: على استحقاق اهللا تعاىل للعبادة قال تعاىل  -أي بإقرار الفطرة بوجود اخلالق
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مثل ما سبق من حال –وقعهم يف التناقض يستطيعون إنكارها إال من باب املكابرة اليت ت

                                 
 Edward H.Maden , Chauncyنقالً عن  .١٣٠ص مرجع سابق ،) ٢٠١٠(  شوقي ، جالل)١(

Wright, Twane Pub., New York 1964.  
 ٤٩صمرجع سابق ، ) . ٢٠٠٥(زيدان ، حممود فهمي )٢(
 ٢٢ - ٢١:سورة البقرة) ٣(
 ٦١:سورة العنكبوت)٤(



 ٥٣  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

ومن أبرزها اإلحكام واإلتقان  ،وال دليل معهم على موقفهم لتوافر األدلة عليها -جيمس
  ).جيمس(الذي ينكره 

العقول السليمة علـى   يف غاية اإلحكام واإلتقان الذي يدلهذا الكون اهللا تعاىل  خلق
8 9 : ; ( :وجود خالق مدبر له، فال وجود لالضطراب يف خلق اهللا تعاىل أبداً 

L K J I H G F E D C B A @ ? > = <(  )ــذا  )١ ــد ه ويف تأكي
ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò (: االتقان ، يقول جل وعـال 
æ å ä ã â á à(  )(: ويقول تبارك وتعاىل )٢ z y x w v u t

فيعترب دليل اإلتقان من أقوى األدلة يف إثبات اخللق وانتظـام   )٣(   )| { ~ �} 
  .لعبادةلتوحيد ا الكون واستحقاق اخلالق جل وعال

ا مبو ،بالوحي -خلق الكون واتقانه–وإنسان التربية اإلسالمية يستدل على هذه احلقيقة 
  .وضعه اهللا تعاىل من آياته الكونية الدالة عليه

لق الكون على وجه التفصيل، وكيف خلق، إمنا هي من أمور الغيب اليت ال أما معرفة خ
ها من باب اخلرب ، ومىت ما حاول اإلنسان بالوحي، وال جمال للعقل فيها ألن تعرف إالّ

حال من  وال ميكن إثباا بأي ،اخلوض فيها بعقله خرج بآراء وضالالت ال دليل معه عليها
  .األحوال

وعال مع توافرها، كما  امت ومل تنظر إىل دالئل وجود اخلالق جلّفالربامجاتية تع
جتاهلت حقيقة انتظام الكون وإتقانه، مع وضوحها لألعني والعقول السليمة، إال أا يف 
املقابل أعملت العقل يف السعي ملعرفة كيفية اخللق، من غري هداية الوحي، مع أنه أمر غييب 

أكد من صحة األقوال فيه، فلذا وقعت يف التناقض، بل ال ميكن االستدالل عليه، أو الت
كم الدقيق فالكون احمل: "يف قوله ،بشكل واضح) جيمس(ر عنه واالغتراب النفسي الذي عب

ال تترك جماال  اليتيقني ال خيطئ، وضرورته  يف شيءكل ، باحتوائه خينقينيكاد 
عت شعر كما لو كنت قد وقّأ جتعلينعلى أدوات،  تنطويال  اليتوعالقاته  ،لالحتماالت

                                 
   .٣:سورة املُلك )١(
 .٨٨:سورة النمل )٢(
 .٧:سورة السجدة )٣(



 ٥٤  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

 ،فندق ضخم يفإىل أن أعيش  أو باألحرى كما مضطراً ،حق بأيفيه  يلعقدا مل احتفظ 
  )١("ة أستطيع أن ألوذ ا بعيدا عن الرتالءفيه حجرة نوم خاص يلليس  ،على شاطئ البحر

 يكون للفرد دورمن خالله أن  أن الربامجاتية رد دافع الفردية، اليت تريد :السبب الرابع 
 ،ل يف صناعتهوالتدخ ،يف الكون، قالت ذا القول لتترك جماالً واسعاً لعمل الفرد يف الكون

الضروري أن "عترب من فمن وجهة نظر الربامجاتية ي .وبالتايل صناعة الظروف من حوله
ى الذي ينبض من الداخل بشت ،تتدخل الشخصية اإلنسانية الفردية يف جمرى تفسري الكون

٢(إستاتيكية(يف قوالب صارمة، وال ميكن تفسريها بطريقة  التيارات اليت ال ميكن أن تنصب( (
ما فيه من  أن ينطوي هذا التفسري على ذلك اجلانب اإلنساين احليوي بكلّ جامدة بل البد

خني ولعل مثل هذا األمر من األسباب اليت جعلت بعض املؤر .فردية متتاز بالشعور واإلرادة
  .)٣("صفون الفلسفة الربامجاتية بأا نزعة رومانسية فرديةي

 يعلم ،ومع الكون من حوله ،أما إنسان التربية اإلسالمية فإنه يقف متوافقاً مع نفسه  
نظامه  وكيف سينتهي ؟ويف كم خلقه ؟وكيف خلقه ،أدق التفاصيل عن خلق اهللا للكون

  .؟وما هو دوره يف هذا العامل وينفرط عقده؟
يعلم اعترافه وتصديقه بأن للكون  دون أن يطرأ على تفكريه أنّ ،صدق بهكل هذا وي

موقف  م دوره يف هذا الكون، أو أنه ذا االعتراف سيقفسيحج ،وأنه كون منتظم ،خالقاً
 كال إن إنسان التربية اإلسالمية يعلم أن أهللا خلق هذا الكون .املتفرج مما حيدث يف الكون

¾ ¿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (:  قال تعاىل وأبدعه،
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë(   )فقال  ،خلدمة اإلنسانبفضله ورمحته بل وسخره  )٤
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 ٥٤ص مرجع سابق ، . ) ١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران  )١(
 ساكنة: تعين ) ٢(
 ٥٥ص مرجع سابق ، ) . ١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران )٣(
 .٢٩ :سورة البقرة)٤(



 ٥٥  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

z y x w v( )الذي  ،فانعكس هدا االميان على سلوك الفرد املسلم )١
بعيداً عن فكرة الصراع اليت  ،ر لهإىل استثمار طاقات هذا الكون املسخانصرف تفكريه 

  .سفة الربامجاتية يف نظرا للكونكرستها الفل
اليت ) نظرية الصراع(واليت تغيب عنها -هذه النظرة من إنسان التربية اإلسالمية للكون  

أودعه اهللا تعـاىل يف   ما اكتشافتقوم على  -تفترضها الربامجاتية يف عالقة االنسان بالكون
يستثمرها يف مناء الكون وإعماره والقيام بدور اخلالفـة فيـه،   ل ،األرض من أسرار وقوانني

قـال تبـارك    .تساعده يف الدور املناط به ،ليةمستخدماً ما وهبه اهللا من طاقات ووسائل أو
ــاىل Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ (: وتعـ
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وإنسان التربية اإلسالمية ينظر إىل التسخري يف ثالث مراحل ال تنفك إحداها عن  
  :خرى اُأل

µ ( ).السمع والبصر والعقل(استخدام طاقات االنسان هي مرحلة حسن  :املرحلة األوىل
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 .١٢:سورة النحل)١(
 . ٧٨:سورة النحل)٢(
 .١٧٩:سورة األعراف)٣(
 ٤٦: سورة احلج )  ٤(
 .١٨٥:سورة األعراف)٥(



 ٥٦  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

ت ة النظر واملالحظة يف الكون وحتويل القوانني املكتشفة إىل ممارساهي دقّ :واملرحلة الثانية
  . وتطبيقات

هي حسن االنتفاع بثمرات النظـر والبحـث الـيت تقـوده إىل شـكر       :واملرحلة الثالثة
e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y (.)١(اهللا

 t s r q p o n m l k j i h g f
z y x w v u()وهذا هو ب نفسي، افال صراع مع الكون وال اغتر. )٢

  .الكون جتاهاملوقف احلق 
الرتعة الفردية مسة بارزة يف موقف الربامجاتية  يرى الباحث أنّ ،م هذا املبحثاويف خت

 ا أن تقول بأنّفهي إم .ها بني أمرين ال ثالث هلماحيث اعتقدت أن ،ونظرا إليه ،من الكون
 ا أن تقول بأنّوبالتايل ال دور للفرد فيه وال عمل؛ وإم ،الكون قد خلق كامالً منذ األزل

ا هي بني خيارين فإمفوذا  .الفرد فيه مكاناً لشيء يعملهجيد الكون ناقص فيمكن أن 
ا الرتعة الفرديةاجلربية وإم، العالقة مع الكون هي عالقة  لت يف الفكر الربامجايت أنّاليت أص

والزمان لتضمن وقد اختارت القول الثاين فقالت بنقصان العامل والصدفة واإلمكان  .صراع
وهي ذا ختالف التربية اإلسالمية متاماً بل وختالف الفطر للفرد دوراً يعمله كما تزعم، 

السليمة والعقول الصحيحة الـمتفكرة يف هذا الكون الـمحكم فتبارك اهللا أحسن 
  .اخلالقني

                                 
 ١٦١ص  دار الفتح للدراسات والنشر،: األردن.  ميةفلسفة التربية االسال. ) ٢٠٠٩(الكيالين ، ماجد عرسان) ١(
 .١٩١ – ١٩٠:آل عمرانسورة )  ٢(



 ٥٧  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  :الفردية يف نظرة الفلسفة الربامجاتية لإلنسان: املبحث الثاني 
 بأنّ ونيؤمن الربامجاتينيمادية خالصة، ذلك أن  الربامجاتية لإلنسان نظرةة نظرإنّ 

حقيقة الروح  وأغفلوا ،على اجلانب املادي وحده وافركز ،)بيلوجي( اإلنسان كائن مادي
بني الروح واجلسد واعتربما شيئاً الربامجاتية بل مل تفرق وارتباطها بالنشاط االنساين، 

املتكامل املتناسق  ان معاً يف وحدة متكاملة ومتناسقة، وتتكون من هذا املزيجممتزجواحداً؛ 
  )١(.ذات اإلنسان وشخصيته

أي دليل علي وجود أي شيء روحي يف اإلنسان أو  ترىال  هاالربامجاتية أن يعدتف 
عليه أن يتأقلم ف لـما كان كذلكو .فاإلنسان قد تطور كجزء مادي من الطبيعة. الطبيعة
   .)٢( خالل جتربته فيها ويصارع ألجل البقاء مستخدماً ذكائه الذي ينمو منليعيش 
نب مهم من ترى الربامجاتية أنه يتعذر الفصل بني الطبيعة البشرية والتجربة فالتجربة جاو

  . ا الطبيعة فهي املصدر الذي تصدر عنه التجارب ، أمجوانب الطبيعة البشرية
 .وما هو إنساين ،العامل كله وحدة واحدة ال فرق بني ما هو طبيعي نّإ) "ديوي(يقول 

باعتبار أن هذه األمور  ،عامل متصل يشتمل على الطبيعة واإلنسان ونفسه وعقله وذكائهفهو 
صلة وجريان دائم، وإن شئنا أن نعـني  كلها أجزاء من الطبيعة نفسها، والكل يف حركة مت

٣("صل املترابط فهو اخلربةمركزاً يف هذا العامل املت(.  
ذلك أنـه  بوضوح تأثره بنظرية دارون، و يلمسالسابق فإنه ) ديوي(وعند حتليل كالم 

 بل حىت العقل والذكاء ما مها ؛منها ال ميكن فصله اًوجزء اًواحد يرى اإلنسان والطبيعة شيئاً
حىت أفعال اإلنسان وأخالقـه  وقوة ميتلكها هذا الكائن البيلوجي ليواصل صراع البقاء،  إالّ

تعيش وتعمل يف بيئته كما تكون "ها بأن) ديوي(ماهي إال جزء من هذه الطبيعة اليت يصفها 
  . )٤("ال تستغين عنها التربيةالنباتات يف 

                                 
 ٣١ص   ،عامل الكتب للتوزيع والنشر :الرياض.  مقدمة يف فلسفة التربة االسالمية) . ١٩٨٥(عبد العال ، حسن ) ١(
 ٢٣٢ص، عامل الكتب: القاهرة .  اصول التربية الثقافية والفلسفية) . ١٩٧٩(مرسى ، حممد منري ) ٢(
 ٧ص  مرجع سابق،) ١٩٦٠(جون ديوي ) ٣(
، مؤسسة اخلاجني :لقاهرةا.حممد لبيب النجيحي:ت.الطبيعة البشرية والسلوك االنساين) ١٩٦٣(ديوي ،جون) ٤(

 ١٦ص



 ٥٨  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

فالعني مل ختلق "قدراته من أجل بقائه  فاإلنسان يف نظر الربامجاتية جيب أن يستخدم كلّ
حتت قدميه اإلنسان لتنقل إليه ألوان قوس قزح، إمنا خلقت فيه لتدله على مواضع اخلطر  يف

يسـتخدمها  ...فالعني أداة للحياة وكذلك العقل سـواء بسـواء    ...ال ه املهالك أوبفتجن
  .)١("احملافظة على احلياة أوال وىف تنميتها ثانيا يفاإلنسان 

يف نظر الفلسفة الربامجاتية عندما خيرج للحياة منذ اللحظة األوىل ليس كما أن اإلنسان 
جتـارب  مجتمـع مـن   بفاضل أو شرير، وإن نوعيته ستتحدد بناء على مـا سـيقدمه لل  

  .)٢(خرباتو
  :حرية اإلنسان 

 .مشروعات وغايات واهتمامـات  ةذات صاحب بأنه اإلنسانإىل حرية  الربامجاتيةنظر ت
غاية  هي اليت ،وعدم وحدا، رهن بنوعية الغاية وكل نشاط هلذه الذات مع كثرا وتباينها

من خـالل   ،الذات لنفسهاوكل الغايات خاضعة لتوجيه غاية كربى سائدة حتددها   .فردية
والفهم النظرى أو ما قد نسميه التعقل ليس سوى مصلحة واحدة بـني  . حتديدها ملصريها

 وعلى هذا فلإلنسان مطلق احلريـة يف  .دها الذات لنفسهاأيضاً حتد أهداف ومصاحل أخرى
 على املنفعة، ر الربامجايت املبينوسلوكه ومعرفته يف ضوء املعيا الفكر الربامجايت بأن خيلق قيمه

اختارا حبريتها التلقائية مـن واقـع أحاسيسـها     واليتغايات الذات الفردية، وذلك وفق 
الذات متايز بني األشياء، أو تفاضل بينها ىف ضوء نفعها للحياة وملشروعاا هذه و .املباشرة

 اليتذات ة ختدم مصلحة اليأن املفاهيم واألنواع أدوات غائ )جيمس( ويؤكد .املختارة فرديا
  )٣(.تكونت وحتددت من خالل فهم الذات للعامل

نظرة الربامجاتية إىل االنسان هـي نظـرة ماديـة     يرى الباحث أنّوبناًء على ما سبق، 
قـد بالغـت يف    أا مسؤوالً عن واقعه وخلق ظروفه احمليطة به، كما جعلت منهخالصة، 

دية حىت من الفردية ذاا كما يقول جعلها االنسان معياراً لكل شيء وأطلقت له احلرية الفر
حرية  يفواإلنسان هنا  .)٤()القانون الفردي(حر أيضا من ) جيمس(فالفرد عند  .)جيمس(

                                 
 .١٥٨ص مرجع سابق ،) ١٩٣٦. ( فام، يعقوب )١(
 ٨١ - ٨٠ص بعة اجليش العريب، مط: األردن.  فلسفة التربية) . ١٩٦٧(عبد الرمحن صاحل ، هاين )٢(
 . ١٣٢ص مرجع سابق ، ) ٢٠١٠( شوقي  ،جالل)٣(
 William jams, some problems of: نقالً عن :  ١٣١صمرجع سابق ، ) ٢٠١٠( شوقي، جالل )٤(

phil . longmans, Green and co.Newyork, Bombay 1911.p.567  



 ٥٩  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

يتحدد سلوكه وفق أسلوب الثواب والعقاب، فيختار مـا   الذيشأنه شأن احليوان "اختياره 
وذلـك   ، ذا األسلوبإال وال سبيل إىل تعريف احلرية برامجاتياً. ، وينأى عن األملهو الذّ

 يفما تعريفا كافيا إذا ما أسـقطنا  يء ألن ما تؤكده الربامجاتية هو أننا ال نستطيع تعريف ش
إن الصدق يعىن التوافق مع الواقـع وأسـلوب   . حسابنا مفهوم الفعاليات الوظيفية للقضية 
  )١("التوافق هو مشكلة عملية ومشكلة ممارسة

 التربيـة مرفوضة ألا تتعارض مع حقيقـة االنسـان يف   وهذه النظرة الفردية لإلنسان 
بإمجال فيما يلي، ليتضح البون الشاسع بني نظرة التربية واليت سيعرضها الباحث  ،اإلسالمية

  .اإلسالمية لإلنسان، والنظرة املادية الفردية اليت جتها الفلسفة الربامجاتية يف تعاملها معه
  :االنسان يف التربية اإلسالمية

كرمي على اهللا، ذو مركز عظيم يف تصميم الوجـود،  مكرم فهو  االنسان كائن  :الً أو
وفيما يلي بعض معـامل   .كل ما هو مادي خملوق له وهو أكرم من كل ما هو مادي؛ ألنّ

  .تكرمي االنسان

¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² (: خلقه اهللا تعاىل بيديه، قال تعاىل  -١
½ ¼ » º ¹ ¸ ¶(  )٢(  

¾ ¿ Â Á À (: أسجد له املالئكة قال تعاىل روحه ونفخ فيه من  -٢
Ç Æ Å Ä Ã()٣(  

  )٤()¥ ¦ § ¨ © ª( :أسكنه جنته جل وعال، قال تعاىل   – ٣

Ë Ê É È Ç Æ ( :سخر له الكون املادي وأمره بعمارته، قال تعـاىل   -٤
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì(  )(  :و قال تعاىل    )٥ ¬ «
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 ٦١  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

 q p ot s r  ~ } | { z y x w v u  ()١(   
ألن يرتفع إىل أرقى من آفاق املالئكة املقربني، كما أنه  -حسب تكوينه الذايت-مستعد وهو 

اهللا سبحانه وتعاىل حبكمته " ذلك أنّ ،إىل أدىن من دركات احليوان البهيم ألن ينحطّ مستعد
 ،كثيف وهو اجلسـم  يعيجوهر طب: با من جوهرين وعجيب صنعه قد جعل اإلنسان مركّ

ومن طبـع   ،ومن شأن كل شكل أن مييل إىل شكله ،وهو الروح ،لطيف وجوهر روحاين
صار اإلنسان ينجذب إىل العامل الطبيعي مبا فيه من الكثافـة   ،كل مثل أن ينجذب إىل مثله

ـ وإىل العامل الروحاين مبا فيه من اللطافة فصار يف اإلنسان قوتان متضادتان إحـدامها جت  ه ذب
  .)٢("سفال والثانية جتذبه علواً

ومما ال شك فيه أن هذه النظرة هلا انعكاساا التربوية يف معاملة اإلنسان بواقعية تلـيب  
حاجاته املادية والنفسية والروحية، على خالف النظرة املادية اردة اليت تنظر إىل اإلنسـان  

  .من زاوية حاجاته املادية فقط
مكلف له حقوق وعليه واجبات جيب أن يقوم ا، وهناك ارتباط اإلنسان كائن  :ثالثاً 

بني نشاط اإلنسان يف الدنيا ومصريه يف اآلخرة، فالثواب يف اآلخرة موقـوف  وثيقة  عالقةو
   .على إحسان القيام بواجبات اخلالفة يف الدنيا

 ن حاجة فطريـة أن الفطرة اإلنسانية مؤمنة، وأن اإلمياتنظر التربية اإلسالمية إىل  :رابعاً 
، كما أنه حاجة عقلية ال ميلك اإلنسان أن يستغىن عنها؛ ألا مركوزة يف كينونته، وهو فيها

  )٣("ما من مولود إال ويولد على الفطرة" .مفطور عليها
مبا أن الفطرة اإلميانية هي األصل يف اإلنسان  فالتربية اإلسـالمية تـؤمن أن    :خامساً 

عـن  "ففي احلديث  .أن الشر طارئ عليه مبا يكتسبه من التربية األصل يف اإلنسان اخلري، و
ما من مولُود إِلَّا يولَد  : "قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ، أَنه كَانَ يقُولُ أَبِي هريرةَ 

جمعـاَء ،  علَى الْفطْرة ، فَأَبواه يهودانِه ، وينصرانِه ، ويمجسانِه ، كَما تنتج الْبهِيمةُ بهِيمةً 
فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر : إِنْ شئْتم  واقْرُءوا: هلْ تحسونَ فيها من جدعاَء ؟ ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ 
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 ٦٢  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

 لْقِ اللَّهخيلَ لدبا ال تهلَيع اس١("الن(  
مع أن األصل يف اإلنسان اخلري إال أن لديه االستعداد واحلرية لسـلوك أحـد    :سادساً 

أي طريقـي اخلـري    )٢()r q p(: قال تعاىل . ألطريقني إما اخلري أو الشر
وهذه احلرية هلا أثرها التربوي علـى   )٣(ينا له اهلدى من الضالل والرشد من الغيوالشر، وب

املريب واملتريب أما املريب فسيتعامل مع املتريب بإجيابية ويسعى لتعزيز اجلانب اخلري يف املتريب ، 
لوكه وأما املتريب فستعطيه أيضاً نظرة إجيابية يف التعامل االجيايب مع نفسه وقدراته وطاقاته وس

  . القابل للتحسني املستمر
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 ٦٣  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  :معامل الفردية يف نظرة الربامجاتية للمعرفة : املبحث الثالث 
سفة زاً من فكر الفالياليت شغلت ح ،يعترب مبحث املعرفة من املباحث الفلسفية الرئيسة

ل من طرح حوهلا أسئلة حياول كل فيلسوف الوصوغالباً ما تعلى مر التاريخ الفلسفي، إذْ 
ما : خالهلا إىل ماهية تلك املعرفة، ومن تلك التساؤالت اليت حياول الفيلسوف أن يعاجلها 

طبيعة املعرفة ؟ وما املصدر الذي يستقي اإلنسان منه معرفته ؟ وهل يف مستطاع اإلنسان أن 
؟وطريقة اإلجابة عن هذه التساؤالت هي اليت أوجدت )إمكانية املعرفة(يصل إىل املعرفة 

  .رق بني الفلسفاتالف
أنه ال ميكن عرض موقف الفلسفة الربامجاتية من املعرفة مباشرة دون  الباحثويرى  

اإلشارة إىل موقف الفلسفات األخرى منها لتمكن القارئ من معرفة اجلديد الذي أضافته 
ية يف به الربامجات الربامجاتية يف هذا اال، وميكن بعد ذلك متييز معامل الفردية يف ما جاءت

يف سياق املقارنة مع سيتناول فيما يلي مشكلة املعرفة ولذا فإن الباحث  .مبحث املعرفة
البحث  غرضخلدمة وهذا التقسيم –يف ثالثة حماور وسيكون ذلك  ،الفلسفات األخرى

  : هي -ليس إالّ

  :طبيعة املعرفة) ١
قعية من طبيعة موقف الوا: ميكن تقسيم املوقف جتاه طبيعة املعرفة قسمة ثالثية هي 

  .املعرفة، وموقف املثالية ، مث موقف الربامجاتية
  : الواقعي  يف املذهبطبيعة املعرفة : أوالً 

 عة املعرفة؟  كان مدار البحث عند أصحااما طبي: عندما أجابت الواقعية عن سؤال 
 إليه ذي تشريهو النظر فيما إذا كانت الفكرة من أفكارنا صورة مطابقة للشيء اخلارجي ال

لشيء اخلارجي تطابق ومىت ال ، أو غري مطابقة، ومىت يكون بني الفكرة واتلك الفكرة
  ؟ يكون

فأجابت الواقعية . )١(والواقعية النقدية، الواقعية الساذجة: إىل فريقني الواقعية فانقسمت 

                                 
ى أي فلسفة فتعين تلك الفلسفة اليت تفرق بني املواقف وال تطلق اإلحكام العامة دون عند إطالق كلمة نقدية عل) ١(

 .بل تتناوهلا بشيء من التحليل تفريق



 ٦٤  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

 فاعلية بأن املعرفة هي صورة الواقع مطابقة للعقل، وأن العقل إمنا هو لوحة قابلة ال الساذجة
  .أي أن معرفتنا هي صورة مطابقة للشيء املعروف ،فيه، وكأنه آلة تصوير

إن املعرفة ليست هي : أما الواقعية النقدية فتناولت املعرفة بشكل أكثر حتليالً ، فقالت 
) صفات أولية (التطابق التام الشامل بني الشيء املدرك و صورته يف العقل، فكل مدرك له 

) صفات ثانوية(لألصل الذي يف اخلارج، و اًإذا أدركتها كان إدراكك مطابقال تنفك عنه، 
فالصفات األولية ."هي ناشئة من اتصال الشيء الـمدرك باحلواس، كاللون والطعم وغريها

والثانوية، كلتامها جتيء إلينا من الشيء اخلارجي عن طريق حواسنا، لكن األوىل صورة 
فيتم تكوينها داخلنا حبيث ال تكون صورة مطابقة للواقع وإمنا وأما الثانية  ؛مطابقة للواقع

تكون دالة عليه ومن جمموعة احملصول الذي أحصله من هذه الصفات وتلك يأخذ عقلي يف 
  .)١("تركيب األفكار

فإن الفرق بني الواقعية الساذجة والنقدية هي يف مسألة الكليات  ،وبشكل أكثر وضوحاً
وما ينقله إلينا من اخلارج؛ أي عالقة  ،مصدر املعرفة هو احلسواجلزئيات ، فتتفقان أن 

 ترى أن الكليات واجلزئيات شيئ واحد، الصورة بأصلها؛ وختتلفان يف أن الواقعية الساذجة
وأن ما ينقله لنا احلس هو حقيقة الواقع، أما الواقعية النقدية فترى أن الذي ينطبق على الواقع 

الكليات ، بينما الكليات ال يتحقق انطباقها يف اخلارج وإن يف اخلارج هو اجلزئيات دون 
  .كانت دالة عليه

  :طبيعة املعرفة عند املثالية : ثانياً 
فال وجود إال ملا يدركه عقل . هذه الفلسفة  ال تعترف بوجود شيء خارج العقل  

وجهان حلقيقة فمعرفة الشيء ووجوده  .دركه عقل ما يستحيل وجودهما، وما ليس ي
فتكون طبيعة املعرفة هي نفسها طبيعة الوجود، أي ليس هناك أصل يف اخلارج و  .حدةوا

صورة عقلية يف الداخل، وأن املدركات الكلية سبقت وجود اجلزئيات يف الطبيعة؛ أي تقول 
  )٢( .بأسبقية الفكر على الوجود
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 ٦٥  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  :طبيعة املعرفة عند الربامجاتية : ثالثاً 
فاملثالية قالت  .ضافة اليت قالت ا الفلسفة الربامجاتيةاإل بتبينيالعرض السابق  يسمح

على الشيء املدرك املعروف، سابق بأسبقية الفكر على الوجود أي وجود العقل العارف 
فكانت تناقش فيما إذا كانت  بنوعيهاواملثالية مباينة متاماً للفلسفة الربامجاتية، أما الواقعية 

الذي تشري إليه تلك الفكرة أو غري  ،شيء اخلارجيالفكرة من أفكارنا صورة مطابقة لل
  .وهذه املعرفة عندهم ال يلزم أن تؤدي بك إىل عمل تعمله .مطابق

اإلضافة اليت جاءت على يد الربامجاتية، حبيث مل جتعل طبيعة املعرفة، أسبقية  تتجلىوهنا 
جعلتها ، بل نيظن الواقعي حبسبالفكر على الوجود، أو حىت جمرد تصوير الواقع اخلارجي 

، أي أن الفكرة من أفكارنا هي مبثابة خطة ميكن االهتداء ا يف القيام للسلوك العمليأداة "
بعمل معني والفكرة اليت ال دي إىل عمل ميكن أداؤه ليست فكرة ، بل ليست شيئا على 

   )١("اإلطالق، إال أن تكون ومهاً يف رأس صاحبها
إن الباحث أراد أن يصل إىل توضيح دقيق يف   لكن ما عالقة هذا مبوضوع البحث؟

إىل النتيجة  يتوصل الفرق الذي جاءت به الفلسفة الربامجاتية فيما يتعلق بطبيعة املعرفة، كي
  :التالية

إن الربامجاتية يف طبيعة املعرفة هي فلسفة جتريبية أي أنيف الوصول  ها تعتمد على احلس
رتبـة  حدود التجربة بل ربطت بني األفكار والنتـائج املت  ها مل تقف عندأن إىل املعرفة، إالّ

  .ق من نفع ورضاعليها، فجعلت الفكرة صحيحة بقدر ما حتقّ
وهنا ميكن مناقشة الربامجاتية حول هذه الفكرة للكشف عن معامل الفردية يف نظرـا  

مقـوالت  عة هل الرضا، واالقتناع، وحتقيق املنف :وذلك بطرح السؤال التايل عليها ،للمعرفة
  .موضوعية أم ذاتية؟

وعها ألي معيار مستقل عن قطعاً لن يقول أحد بأن هذه مقوالت موضوعية لعدم خض
م به أن الرضا واالقتناع بالفكرة واملنفعة حاالت ذاتية بل و فردية لذا فإنه من املسلَّالذات، 

ة عن فكرة واحـدة  أن يتحقق الرضا واملنفع -إن مل يكن من املتعذر-ه من الصعب جداً ألن
ملقولـة بروتـاغوراس    تأكيـد وهذا بـال شـك    .وجيمع على قبوهلا كل أو أغلب الناس

                                 
 ٣٠ص  مرجع سابق،) . ١٩٥٦. ( ب حممود ، زكي جني)  ١(



 ٦٦  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

)Protagoras(،  اإلنسان مقياس األشياء مجيعا، هو مقياس وجود ما يوجد :"واليت قال فيها
  .)١("منها ومقياس ال وجود ما ال يوجد

رفة فقد نقلتـها مـن االكتفـاء    وهذا هو الفرق الذي أحدثته الربامجاتية يف طبيعة املع
خترجها حىت عن أصل ألحكام ذاتية ووجدانية  اخلضوعية عند التجريبيني، إىل بالتجربة احلس

املعرفة مرتبطة بالتجربة  الذي هو يف أصله منهج جترييب، يؤمن بأنّ ،الربامجاتيةمنهج الفلسفة 
  . أوالً

 أنّ ب أو االبتعاد عن هذا املفهوم إالّ قد خيتلفون يف درجة االقترانيالربامجاتي صحيح أنّ
الفكرة هي " يعتقد أنّ) بريس(فــ. الفائدة هي املعيار احملصلة النهائية هي االتفاق على أنّ

) جـيمس (بعـده   ىخطوة متهيدية للعمل، وإلحداث النتائج يف هذا العامل احملسوس ، مث أت
ا هي عقيدة حقيقة، فليسـت  نتيجة مرضية أو حسنة، إمن عقيدة تؤدي إىل كلّ أنّ ليضيف

الدليل علي صـحة الفكـرة، وبـذا     االفكرة مشروعاً للعمل فقط، وإمنا العمل والنتائج مه
ـ  ىلالفكرة أو مدلوهلا إ أخرجنا من معىن ترتب تعامل احلقائق فأصبح العمل أو النتائج اليت س

  .)٢("على الفكرة برهاناً على صحة الفكرة بعد أن كان معىن هلا
ه يلزم من هـذا الـربط   من أن -لة الصرحية اليت تدعم ما ذهب إليه الباحث ومن األد

فكريت عـن أي  ) : "بريس(قول  -الربامجايت بني طبيعة املعرفة واملنفعة أا فلسفة ذاتية فردية
م يكون املوضوع عنده هو إمجايل التصورات ،ومن ثّ )٣("شيء هو فكريت عن آثاره احملسوسة

  .ويغدو املوضوع هو االعتقاد أو الفكرة اليت نتجت عنه، بذاته الذهنية يف ارتباطها
عند الفلسفة ) فكرة احلقيقة(وستتضح معامل الفردية بشكل أكرب عند مناقشة 

  .الربامجاتية

  :مصدر املعرفة ) ٢
فكذلك حصل اخلالف  ؛قد حصل اخلالف بني املثالية والواقعية يف طبيعة املعرفة مثلما

  .يبيني يف مصدر املعرفةبني العقليني والتجر
                                 

 .٦٣ مرجع سابق ، ص) . ٢٠٠٩(كرم ، يوسف )١(
 ١٥٠ص مرجع سابق ،) ١٩٣٦. ( فام، يعقوب)٢(
 ١٢٠صمرجع سابق ،  )٢٠١٠( شوقي  ،جالل )٣(



 ٦٧  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  :مصدر املعرفة عند العقليني : أوالً 
هي األصل الذي "وأن القوة العاقلة  ،ذهب العقليون إىل أن مصدر املعرفة هو العقل أوالً

صفتني  على األخص مصدر أهم - أي القوة العاقلة–يصدر عنه كل علم حقيقي، وأا 
ما العلم احلقيقي يت ١("ق املطلقوالصد ،الضرورة: صف(  

  :مصدر املعرفة عند التجريبيني : ثانياً 
ى ما ينقله ه صفحة بيضاء يتلقّصفوا العقل بأنفالتجريبيون كل علم إىل التجربة،  أرجع

العالقة بني املذهب العقلي واملذهب التجرييب هي أن "وميكن القول بأن  .له احلس والتجربة
مبعىن أن العقليني ينكرون فقط وجود : لعكسمذهب التجريبيني يرفض فكرة العقليني ال ا

علم ضروري صادق على اإلطالق يكون مصدره التجربة وحدها، ولكنهم يسلمون بأن 
يف حني جند التجريبيني على  ،التجارب متدنا جبزء كبري من تفاصيل احلقائق اليت نعلمها

داع املعاين عكس ذلك يرفضون رفضاً باتاً أن يسلموا بوجود عقل له القدرة على ابت
  .)٢("والتصورات والتأليف بينها، ويطبع العلم اإلنساين برمته بطابع الصدق واحلق

  :مصدر املعرفة عند الفلسفة الربامجاتية : ثالثاً 
  مه الربامجاتية يف نظرا ملصدر املعرفة ؟ما اجلديد الذي تقد: ميكن هنا التساؤل 

يف اجلدل حول مصدر املعرفة  ةاً لإلشكاالت املتمثلها جاءت حلّتزعم الربامجاتية أن
  املصدر مثلما قال التجريبيون أم التجربة واحلس مها العقل مطلقاً مثلما قال العقليونهل هو 

  .أم أن هناك حالً آخر؟
إال أا قد  -كما سبق بيانه يف الفصل السابق-الفلسفة الربامجاتية فلسفة جتريبية إنَّ 

بة م تقف عند حدودها الظاهرة، بل ربطت بني التجربة والفائدة املترتلفطورت التجربة 
وإن  –ية، وربطتها حبكم آخر خارج عنها عليها، فاعترفت باملعرفة املبنية على التجربة احلس

ق الفائدة، وهي هنا تشابه متمثل يف إدراك حتقّ -) اخلربة(كان داخل يف التجربة الذاتية 

                                 
. ٣ط . جلنة التأليف والترمجة : القاهرة . أبو العالء عفيفي . ت .  املدخل إىل الفلسفة) ١٩٥٥( كوليه، أُزفلد) ١(

 .٢٧٠ص
 .٢٧١ص  مرجع سابق،) ١٩٥٥.( كوليه، أُزفلد ) ٢(



 ٦٨  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

مع بني ما جت حيثجلمع بني التجربة احلسية والتقدير العقلي للمنفعة، الرواقية يف حماولتها ا
أمراً ثالثاً إىل العقل  مضيفةًيراه العقليون من جهة وبني ما يراه التجريبيون من جهة أخرى، 

  .واحلس هو حتقيق الرضا والنفع
جعلت طبيعة املعرفة ذاتية فردية، فكذلك فعلت مع قد الربامجاتية  كانتا مولـ

أو كل معرفة هو معيار قبول  -بناء على املنفعة املترتبة- صدرها فجعلت احلكم الذايت م
قتفاء أثر نتائجها ا"ن الطريقة الربامجاتية يف تقييم املعارف هي يفإ )جيمس(يقول  ،هارد

بل اعتربت اخلوض يف مصدر آخر يعتمد على غري هذا املعيار من األمور اليت  )١("العملية
كم من  ر يدعو إىل العجب والدهشة أن نرىه ألمر حيينإ:" يقوليث ح ،تدعو للعجب

د أن خنضعها هلذا االختبار مبجر نازعات الفلسفية تتساقط ووي إىل خواء معدوم املعىنامل
ويف سلوك الحق يترتب على تلك احلقيقة  ،ع نتيجة ملموسة، أو أثر حمسوسالبسيط من تتب

وظيفة الفلسفة برمتها  إنّ. ما، يف مكان ما، يف زمان ما املفروضة على إنسان ما، بكيفية
ز يف أن جتد ما هو الفرق احملدد الذي سيحدث لك أو يل يف حلظات حمدودة ينبغي أن تتركّ

وإذا مل يكن هناك فرق ، )٢("من حياتنا إذا كان هذا التغيري للعامل أو ذاك هو التغيري الصحيح
وهنا ميكن  .فتكون الفكرة زائفة ،وبني كوا باطلة ،يف النتائج بني كون الفكرة صحيحة

  .التجربة اليت حتقق املنفعة وترتبط ا هي املصدر األول للمعرفة عند الربامجاتية نّإالقول 
هل هناك مصدر  ؟ا عجزت التجربة النافعة يف الوصول إىل املعرفةلكن ما احلل إذ

  آخر عند الربامجاتية؟
٣()احلس املشترك: ( مبصطلح ) بريس( ر عنهنعم هناك مصدر آخر عب( .ماه و س

األفعال الغريزية للفرد، واليت تفسر ) بريس(تناول عند ي وهو. )٤()الفهم املشترك) (جيمس(
ورات ذهنية تص وفه) جيمس(عند  وأما معناه. بعاً غريزتهني دون غريه متبعمل مع هقيام

ويقرر  .زال يعتقد ها حىت اليومين وال معينة يستخدمها اإلنسان يف تفكريه من قدمي الزم
أن مصدر هذه التصورات أن اإلنسان األول كان قد اكتشفها مث صاغها فالسفة " جيمس 

                                 
 . ٦١مرجع سابق ، ص )١٩٦٥(جيمس، وليم ) ١(
 ٧٠ - ٦٩ص مرجع سابق ، ) . ١٩٦٥(وليم جيمس )٢(
 ١١٠ص مرجع سابق ، ) ٢٠٠٨. (املرهج ، علي عبد اهلادي )٣(
 ٥٣ص مرجع سابق ، ) . ٢٠٠٥(زيدان ، حممود فهمي  )٤(



 ٦٩  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

وانتقلت هذه املقوالت من جيل آلخر وثبتت يف األذهان، ... وعلماء صياغة دقيقة 
 ؟تأخذ اوعند سؤاله ملاذا . )١("وأصبحت عقائد مستقرة نسميها عقائد الفهم املشترك

ألا نافعة لنا ختدمنا يف أغراضنا العملية سواء يف جمال احلديث : "مبنطق الربامجايت قائالً جييب
  .)٢("أو الفكر

وهذا أمر ذايت فردي  .)بريس(كما يقول  ،إذاً فالغريزة مصدر للمعرفة عند الربامجاتية
لك أمر موضوعي، وكذ ن الغريزةإدهم، وال ميكن أن يقال خيتلف باختالف األفراد وتعد

  .هو أمر ذايت ال موضوعي) جيمس(الفهم املشترك عند 
حماوالً جعل ذلك -الذي هو الغريزة  )املشترك احلس(عن فكرة ) بريس(يعرب و  
كل دجاج خيرج من البيضة جيب أن يفتش بني  أنت ال تعتقد بالطبع أنّ: "فيقول - منطقياً

التقاط شيء ما وأكله، بل على العكس أنت ال كل النظريات احملتملة حىت يقع على فكرة 
لدى فرخ الدجاج فكرة غرائزية للقيام بذلك أي أنه يستطيع أن يفكر بذلك لكن  تعتقد أنّ

لدى فرخ الدجاجة  لكن إذا كنت تعتقد بأنّ. ال ميتلك القدرة على التفكري بشئ سواه 
عتقاد بأن اإلنسان فقط حرم ضعيف ميال غريزيا حنو حقيقة وضعيته فما الذى يدعوك إيل اال

  )٣("من هذه املوهبة 
ل إليها االعتقادات الغريزية هي أجدر بالثقة من النتائج اليت توص أنّ) بريس(يعتقد و

ت نفسها بصورة طبيعية ألن تكون منقادة بغرائزها يف كل جزء احليوانات خص"العلم وأن 
ها من والنتيجة هي أن ،الق أن تعيشمن جزيئات احلياة، فهي تعيش بالضبط كما أراد هلا اخل

فاالعتقادات الغريزية ذا هي أكثر موثوقية من النتائج اليت ... النادر جدا أن تقع يف خطأ 
ره بنظرية يف قوله بصدق الغريزة ناتج عن تأثّ) بريس(ويبدو أن تفسري . )٤("توصل إليها العلم 

  ).نيةالدارو(االنتخاب الطبيعي والصراع من أجل البقاء 
كل املعرفة " :يف قولهمن مصادر املعرفة  اًمصدرالغريزة على أمهية ) بريس(يؤكد  و

حد أعلى درجات من العلم هي جمرد تطوير لغرائزنا احليوانية، فإذا مل يكن  البشرية إىل
                                 

 ٥٣ص  بق ،املرجع السا )١(
 ٥٣ص املرجع السابق ،)٢(
 ١١١ص  مرجع سابق ، ) ٢٠٠٨. (املرهج ، علي عبد اهلادي )٣(
 .املرجع السابق نفس الصفحة) ٤(



 ٧٠  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  . )١("لإلنسان أي ميل طبيعي استنادا للطبيعة، فإنه ال يوجد فرصة لفهم الطبيعة إطالقا
ويوهو القائل ،أنه جترييب ال يؤمن بغري احلس والتجربة ذاته من عامل يرى هذا ستغرب:  

ونظراً إىل تبين هذا االجتاه فأنا ال أؤمن بأي شيء ال ... إين أصبحت برامجاتياً أو جتريبياً "
    )٢("أدركه حسياً

 .عرفةمن مصادر امل اًمصدرد على أمهية الغرائز فقد أكّ) جيمس(أما الفهم املشترك عند 
فلما و؛ه إليه نفس السؤالج الذي وفقال ،يوماً عن مصدر املعرفة عنده) جون لوك(ه لـج :

: هذا السؤال أجاب بكلمتني مها) جيمس(وملا سئل . )هي التجربة: سأجيب بكلمة واحدة(
الغريزة مصدر  وهذا موقفه بكل وضوح من أنّ )٣(.)الفهم املشترك إنه مصدر معرفتنا(

  .عند الربامجاتينيللمعرفة 
يف النظر إىل أن الغريزة هي مصدر من ) جيمس(و ) بريس(بعيداً عن ) ديوي(ومل يكن 
ز على اخلربة املباشرة للفرد، بالرغم ه يركّرها بشكل خمتلف، جعلإال أنه صو ؛مصادر املعرفة

كائن احلي عندما أو وظيفة تظهر يف ال جعلها آلة"اً ه اعترب املعرفة أمراً فطرياً بيولوجيمن أن
وال يفرق بني اإلنسان  .)٤("فاملعرفة آلة أو وظيفة يف خدمة مطالب احلياة... تصادفه عقبة 

العامل كله وحدة واحدة ال فرق بني ما هو  أنّ"ألنه يرى  ،ومصدر املعرفة واكتسابه هلا
طبيعي وما هو إنساين، فهو عامل متصل يشتمل على الطبيعة واإلنسان ونفسه وعقله 

صلة يف حركة مت ها أجزاء من الطبيعة نفسها، والكلّهذه األمور كلّ باعتبار أنّ ،وذكائه
وجريان دائم، وإن شئنا أن نعيوال . )٥("صل املترابط فهو اخلربةن مركزاً يف هذا العامل املت

تدخل اجلانب الذايت، بل والغرائزي يف حتديد  -)ديوي(يف هذه الفكرة اليت ذكرها -خيفى 
عملية وظيفية، وال يبدأ البحث ) ديوي(فاملعرفة يف نظر  .عرفة املكتسبة عن طريق اخلربةامل

  . )٦(عن املعرفة إال عند ما يواجه اإلنسان مشكلة
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 ٩٨ص مرجع سابق ، ) ٢٠٠٨. (، علي عبد اهلادي  املرهج)٢(
 . ٥٣ص مرجع سابق ، ) . ٢٠٠٥(زيدان ، حممود فهمي )٣(
 . ٤٦٧مكتبة الثقافة الدينية ، ص : القاهرة .  تاريخ الفلسفة احلديثة) . ٢٠٠٩( يوسف كرم ) ٤(
 ٧، ص مرجع سابق) ١٩٦٠(جون ديوي ) ٥(
 ٢١٨دار الثقافة للطباعة والنشر ، ص : القاهرة .  ٥ط .  املعرفة ) .١٩٨٠(حممد فتحي الشنيطي) ٦(



 ٧١  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

تعارض الربامجاتية بوصفها  -أي اعتبار الغريزة مصدراً للمعرفة –ورغم أن هذه الفكرة 
أن الربامجاتية  بوصفها فلسفة نفعية، باعتبارلربامجاتية سقة مع اأا مت فلسفة جتريبية، إالّ

تبحث عن اآلثار العملية واملفيدة والنافعة للفرد سواء أكانت متأتية من معتقد غريزي، أو 
أياً كان املصدر، فمن ومن معتقد استنتاجي عقلي أو من معتقد مصدره التجربة واخلربة، 

  . فحسبة للفرد الواضح أن اهلدف هو البحث عن اآلثار العملية النافع

  :الفلسفة الربامجاتية يفاحلقيقة  –) ٣
  ا الفالسفة،  اعتىنمشكلة احلقيقة أو الصدق من املشكالت اليت  تعدهال تشكّ ألن

أمهية يف فض كما )صادق(، وما هو حقيقي ) كاذب(رتب على ما هو زائف اخلالف املت ،
، )احلقيقة(تتعلق مبعىن اللفظ أو :  ىلاألومشل االهتمام مسألتني متعلقتني مببحث الصدق، 

واألفكار بالصدق أو  تتعلق ببناء املعايري اليت ميكن بواسطتها احلكم على األقوال: والثانية
يف الغالب إدراك الفرق  ار معهيتعذّ"تربز مشكلة التداخل بينهما إىل درجة  الكذب، وهنا

كزون اهتمامهم أثناء حبثهم ملوضوع معظم الفالسفة ير ذلك من أنّ على وليس أدلّ. بينهما 
د شيئاً هو صادق و ما هو كاذب، وال تكاد جتز بني ما الصدق على تقدمي املعايري اليت متي

  .)١("أو معىن اللفظ املقابل له أعين الكذب ،يذكر عن معىن الصدق
  :ن مهااومن أشهر النظريات اليت حتدثت عن موضوع الصدق نظريت

  .نظرية التطابق  –) أ
  .ساق أو الترابطنظرية االت –) ب
  :هاتان النظريتان مهافما 

  :نظرية التطابق : أوالً 
أو القضية ، أو احلكم ، حسب املصطلحات الفنية اليت يفضلها (مفادها أن العبارة " 

  )٢("تكون حقيقية إذا كانت تطابق واقعاً موضوعياً) الفالسفة

                                 
 ٥٨ص مرجع سابق ،) . ١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران  )١(
شركة ضة مصر  :القاهرة.  ٢ط . فؤاد زكريا  :ت.  الفلسفة أنواعها ومشكالا.  )٢٠٠٥(هنتر  ميد، )٢(

 ١٦٢ص،للطباعة والنشر والتوزيع 



 ٧٢  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

 :فلو قال قائل .عتقاد مع العامل اخلارجية أو االأنه ال بد من تطابق الفكر هذا ويعين
، وإذا مل يكن على الوجود الفعلي هلذا القلم نيلكان الصدق واحلقيقة متوقف. "يف جييب قلم"

  .ذبهناك قلم فالقول ك
أنه يأخذ  إالّ ؛ورغم أن هذا املفهوم يبدو يف غاية البساطة يف األمور املادية احملسوسة

ريد تطبيقه على الغيبيات أو املوجودات اليت ال ختضع للحس جانباً من الصعوبة إذا ما أُ
 اال ميكن تطبيقه" ، حيثن يكون معياراً مطلقاً للحقيقةألفلذا يبدو أنه ال يصلح  .مباشرة

، بل حىت يف احلاالت اليت تنطبق دما تستخدم بدقة يف جماالت معينةاالعتماد عليها إال عنو
فهي أكثر متاشياً مع   )١("تكون هناك وسيلة تكميليةفيها بالفعل على موقف ما فالبد أن 

  .الفلسفات ذات النسق املادي

  :نظرية االتساق : ثانياً 
العبارة والقضية تكون صحيحة إذا كانت تنسجم مع حقائق أخرى  أنّ"مفادها    

 سقةها غري متفلو قال قائل هذه الفكرة غري صادقة ألن )٢("مع معرفتنا ككلمتسقة مقررة أو 
  .مات سابقة لكفى للحكم عليها أو مترابطة مع ما عندي من مسلّ

جمال الرياضيات اليت  وومن أفضل ااالت اليت ميكن ضرب املثال ا لتبيني الفكرة ه
طوات االستنباط املتسلسلة خطوة تلو األخرى، وهذه اخلتبىن فيها احلقيقة والصدق على 

لسابقة، فيلزم منها قبول النتيجة اليت سارت على اخلطوات مبنية على املسلمات الرياضية ا
  . لكوا متسقة مع املسلمات السابقة هلا هذا النسق يف اية املسألة

ة جن نّإ"ها من التجريبيني الذين يقولون هجوماً من خمالفي هي األخرى القت قدو
سق الن املعرفة هذه تربض فيها حية رقطاء هذه احلية هي نظرية الترابط، وكذالك كل

  )٣("االستنباطية املبنية عليها ال تنطوي على حقيقة على اإلطالق
ما اجلديد الذي جاءت به الفلسفة : وبعد هذه املقدمة يتبادر سؤال منطقي هو

  وأين تربز نزعتها الفردية يف هذا اجلديد؟ ؟)نظرية الصدق(الربامجاتية يف 

                                 
 ١٦٤ص املرجع السابق،) ١(
 . ١٦٩- ١٦٨ص  رجع السابق،امل)٢(
 . ١٦٩ص  مرجع سابق،) ٢٠٠٥(هنتر ميد ، ) ٣(



 ٧٣  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  )١(:احلقيقة عند الفلسفة الربامجاتية
أشار الباحث إىل أن فلسفة  ؛)بريس( بفيلسوف الربامجاتية األول عند التعريف

  ) .االعتقاد(ومشكلة ) املعىن(ني، مها مشكلة يتدور حول حمورين أساس) بريس(
د معناهـا  ما يترتب على الفكرة أو العبارة من سلوك يتحد) باملعىن) (بريس(ويقصد 

ن أعمال مسترشـداً بالكلمـة أو   أن يؤديه م لإلنسانجمموعة ما ميكن " هي أو  يف ضوئه
 –أي الكلمات والعبارات  – فاألفكار، س يهدي إىل عمل معني فال معىن لهالعبارة وما لي

–وجدت فكرة  افإذ .أو ال تكون شيئاً على االطالق ،إما أن تكون خططاً للسلوك العملي
اعلم أا فكـرة  على أنواع السلوك الذي تسلكه يف عامل الواقع ف ال تدلّ -مهما يكن أمرها

نوع مـن األفكـار    من هذه القاعدة أي) بريس(وال يستثين  .، أو قل إا ليست شيئاباطلة
شـغل  حيث يرى أن مـا   ،)ميتافيزيقية(أو غيبية ) عقلية (لية سواء كانت هذه األفكار تأم

 هل هي خالـدة أم فانيـة ؟   الفالسفة من مسائل الوجود املتعلقة بالكون واإلنسان والروح
يف ) بـريس (ويرى  )٢("والعقل واملادة أمها عنصران خمتلفان أم أن أحدمها ميكن رده لآلخر

مجيع هذه املسائل أا ليست مشكالت حقيقية، بل هي جمرد كلمات ال معىن هلا، ألـا ال  
فمعىن الكلمـة أو   .اخلربة البشرية فعالً أو مكاناً ترسم سلوكاً، وكذلك ال تدخل يف حدود

ماذا يف وسعك أن تعمله إزاء العقل واملـادة  "فيقول .ب عليهاالسلوك الذي يترت الفكرة هو
الـروح   لتعلم إن كانا عنصرين خمتلفني أو مل يكونا ؟ و ماذا يف وسعك أن تعمله لتعلم أنّ

وعلى أي وجه يتغري السلوك إذا كان العقل واملادة عنصـرين خمـتلفني أو    ؟خالدة أو فانية
 امل الواقع حني تكون الروح فانيـة؟ نوع اآلثار العملية املشاهدة يف ع متفقني؟ وماذا يكون

وإذن فهي مشـكالت  هلا، سلوك يقابل أمثال هذه املشكالت، وبالتايل فال معىن  واضح أالّ
  )٣("زائفة

فضه لكل معرفـة خـارج   وجتريبيته اخلالصة، املتمثلة يف ر)  بريس(وهنا تربز مادية 
ما كان حلها واالجابة عن تساؤالا خاضـعاً  هي قيقية عنده فاملشكلة احل .نطاق التجربة

                                 
 .النظرية الثالث يف احلقيقة) هنتر ميد(وقد عدها  .  ١٧٢ص املرجع السابق، )١(
 .١٢٣ص  مرجع سابق،). ١٩٨٢(حممود ، زكي جنيب )٢(
 .١٢٤ص  مرجع سابق،). ١٩٨٢(حممود ، زكي جنيب )٣(



 ٧٤  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  .للتجارب العملية
  هنا بنظرية املطابقة أم بنظرية االتساق؟ )بريس(يقول ولكن هل 

دة، بـل جـاءت   بأي من النظريتني جمريف الواقع مل تقل  )بريس(الربامجاتية عند  نّإ
احلقيقة أو الصدق هـو   فلم تقل بأنّ .رةديد هو األثر املترتب على الفكالربامجاتية بشيء ج

مطابقة الفكرة للواقع فقط، بل نظرت إىل آثار األفكار، أي ما ينبين على تلك األفكار مـن  
  .وهذا هو اجلديد ،سلوك ميارس يف عامل الواقع

يف  اًحدث تغـيري هو ذلك االعتقاد الذي ي -يف نظر بريس–الصحيح ) االعتقاد(إن 
ا إذا أثبتت التجربة يف الواقع ما خيالف االعتقـاد  بناًء على التجربة، أموممارسته سلوك الفرد 

 الكرسي املوجود أمامك ثقيل فإنّ مثال ذلك لو اعتقدت أنّو. اًذ خاطئئفيكون االعتقاد حين
تستعد استعداداً بدنياً وعضلياً يتناسـب  هو أن السلوك املترتب على ذلك إذا أردت حتريكه 

ل معتقد؛ فإن كان الواقع بعد التجربة ومحل الكرسي يتطابق مع ما كُنت مع ما يقابله من ثق
ترتـب علـى   لكن بالنظر للسلوك املوهذه نظرية املطابقة، –تعتقده فهذا االعتقاد صحيح 

 -أخف أو أثقـل –وأما إن كانت التجربة تثبت عكس االعتقاد  .فيبقى كما هو -االعتقاد
صواب ما كان معتقداً له فيجـب تغـيري االعتقـاد    الشك يف ) بريس(فهنا يربز ما يسميه 

  .ليتناسب مع نتائج التجربة
وهنا ينظر بريس إىل املطابقة من ناحية السلوك املترتب على التجربة وليس التجربة فقط 

خطة ) االعتقاد(ذلك و) املعىن(إذا كان ذلك  إالّ) إلعتقاد(ه ال معىن لقول، وال أساس ألن
ل يصح أن تشكّاليت وال هو بالفكرة  ،)معىن(ا أصبح غري ذي لّوإ سلوكية ميكن أداؤها

  )١(.ولبها وهذا هو خالصة الربامجاتية عند مؤسسها ،)اًاعتقاد(
فإن مقصود  -الربامجاتية ال تأخذ بنظرية املطابقة يف أنّ-ولكي تتضح الصورة أكثر 

عات جمموع التوقّ هو حديث عن) املعىن(عند احلديث عن ) مطابقة الفكرة(الربامجايت يف 
ا سيحدث مستقبالً، وأي مفإن حديث الربامجاتية ع. املفهومالعملية اليت يقود إليها هذا 

وذا يربز . )٢(تكون بال معىن) بدون توقعات عملية(فكرة ال تكون قابلة للتحقق جتريبياً أي 
                                 

 .١٣٢ص  مرجع سابق،). ١٩٨٢(حممود ، زكي جنيب )١(
 – ١٧٢ص  مرجع سابق،) ٢٠٠٥(هنتر ميد ، .٦٢-٦١ص مرجع سابق ، ).١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران )٢(

١٧٣ . 



 ٧٥  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  .والربامجاتية بوجه عام) بريس(اجلديد عند 
جعل الصدق مطابقة الواقع لكنه ال يقصد  حيث ،أيضاً) جيمس( وهذا ما ذهب إليه

إن الصدق ليس يف املطابقة وإمنا يف إثراء : "باملطابقة ما سبق تعريفه عند التجريبيني، بل يقول
ب على الفكرة والتجربة الصدق هو ما يترت فهو يرى أنّ. )١("باجلديد وإمدادهالعامل املوجود 

 .قة الواقع بل جيب أن تكون ذات فائدة ومنفعةد مطابوليس فقط جمر ،من عمل مستقبلي
  .)٢("فورية منصرفة لفكرة يقاس مبدى ما حتققه من قيمةصدق ا فعال إنّ) : "جيمس(يقول و

األفكار  تقوم بهر الذي ينبغي أن من ذلك التأكيد على الدور املؤثّ) جيمس(وقد قصد 
أن تصبح أدوات جيب ريات يف نظره هذه األفكار أو النظ واملعتقدات يف حياتنا العملية، إنّ

أو نظرية  ،ليمكننا أن نتحرك إىل األمام ومنضى قدما يف حياتنا العلمية، إن فكرة ما ،ووسائل
، وبقدر ما تساعدنا بنجاحيف حل مشكلة معينة به بقدر ما تسهم إال تكون صحيحة ال  ،ما

  . )٣( إىل األمام جتاوز املشكلة والتقدم على
فة الربامجاتية يف املعرفة قائمة على أساس التجربة الشخصية اجلزئية فوجهة نظر الفلس

  .التجربة العلمية اليت غايتها العلمعلى النسبية بغرض النفع، ال 
يف قصده بالتجربة اليت يبين عليها احلكم بصـحة االعتقـاد   ) بريس(وميكن مناقشة 

أي جتربـة  : هية هـي يت بدي معاين العبارات واألفكار، بتساؤالوكذلك السلوك الذي جيلّ
لتثبيت االعتقاد؟ ومن الذي تكون جتربته هي التجربة املعتمدة يف احلكـم؟  ) بريس(يقصدها 

سلوكه معياراً لصدق معىن العبارات واألفكار ؟ من هو؟ ومن الذي يعد.  
أهتمع مأم هم جمموعة أفراد العلماء التجريبيني، الذين جيـب أن   ،جمموع أفراد ا

الناس يف حكمهم على ما يعتقدونه يف أي أمر بصواب أو خطأ، حىت يصـدر رأي  يتوقف 
  .املبين على جتربة املخترب املادي التجرييب؟وهذه اموعة فيه 
الستحالة فقطعاً سيكون هذا من احملال  املقصود هم جمموع أفراد اتمع، :فإن قال 

لفة وظروف متباينة؛ إال إذا أوجـدنا  أن جيتمع أفراد اتمع على نتيجة واحدة لتجارب خمت

                                 
 ٧٩ص مرجع سابق ، ) . ٢٠٠٥(زيدان ، حممود فهمي )١(
 .٢٧ص مرجع سابق ، ) ٢٠٠٨. (املرهج ، علي عبد اهلادي )٢(
 .١٦٦صمرجع سابق ،  .)١٩٩٨(النشار، مصطفى  )٣(



 ٧٦  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

، وكذلك جمموعـة أفـراد العلمـاء    )بريس(يل، الذي ينادي به املتخ )١()اتمع املعملي(
  .التجريبيني من احملال أن تتفق جتارب اجلميع على رأي واحد يشكّل املعىن أو يثبت االعتقاد

قـد  ) بريس(دياً، فيكون فيلزم أن تكون التجربة هي جتربة فردية والسلوك سلوكاً فر
يلزم أن تكون املعرفة واحلقائق نسبية وعلى هذا األساس ،) املعىن واالعتقاد(أقام فلسفته يف 

  .متغرية بتغري التجارب واألفراد والظروف، وهذا هو اعتقاد الربامجايت
) االعتقاد(اخلروج من الفردية يف مذهبه بأن جاء بفكرة تثبيت ) بريس(ولذا حاول 

أن : ألسلوب األول هوشرح فيها مناهج الناس إزاء تثبيت اعتقادام ، حيث زعم أن اواليت 
عتقادهم إزاء مشكلة ماء عندما يكرروا موقفهم نفسه يف كل مرة تربز تلـك  الناس يثبت ا

  .املشكلة فتزيد ثقتهم بسلوكهم جتاهها ويثبت إعتقادهم
هو االسـتناد إىل سـلطان   ف -عند بريس-يف تثبيت االعتقاد  :سلوب الثاينوأما األ

جعـل إرادة  "أو هو كما يقـول   ،دمنيالتقاليد أو سلطان الثقات من األقمعني، كسلطان 
 ،وقد بالغ يف تأييد هذا األسلوب إىل أقصـى مـدى   .)٢("الدولة تعمل بدل من إرادة الفرد

نـت  املذحبة العامة لكل الذين مل يفكروا بطريقة معينة كانت قـد بره "حيث ذهب إىل أن 
فيه من التشدد والتسلط ) بريس(لــهذا املوقف  )٣("الوسائل الفعالة لتسوية الرأي يف البلد

مستند حىت من وجهة نظـر بـريس   دون أي دليل أو  الكثري، وحماولة إخضاع البشر للبشر
عتقد بفكـرة أو  كيف يل أن أ: هو  -املنطق الربامجايتب-هي يحيث يتبادر سؤال بد نفسه،

  .ثبتها يل التجربة أو يبىن عليها سلوك أقتنع به يفيدين ويرضيين؟معىن دون أن ت
لتفادي الفردية اليت يفرضها مذهبه يفترض أمراً آخـر  ) بريس(ويف حماولة أخرى من 

لو استطعنا أن " :نفسه فيقول )بريس(خليال الذي ال يقبله حىت مذهب إىل اوفكرة هي أقرب 
يف التفاهم على نفس املنهج الذي يقوم عليه العلمـاء  أي جمتمع يقوم ) جمتمعاً معملياً(ننشئ 

  .)٤("يف املعمل النتهينا إىل معىن احلق يف غري تنازع أو خالف
املعاين واألفكار واملعارف  لُّظأين هذا اتمع املعملي؟ وكيف يكمن إجياده؟ وهل ت

                                 
 .١٣٦ص  مرجع سابق،). ١٩٨٢(حممود ، زكي جنيب ) ١(
 .١٣٢صمرجع سابق ، ) ٢٠٠٨. (املرهج ، علي عبد اهلادي )  ٢(
 .١٣٢صرجع السابق ، امل )٣(
 . ١٣٦ص  مرجع سابق،). ١٩٨٢(حممود ، زكي جنيب ) ٤(



 ٧٧  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

الكـوين الكـبري   واحلقائق واالعتقادات، معلقة ومتعذرة الوجود إىل حني إجياد هذا املعمل 
  .املتخيل؟

ستغيب احلقائق واملعتقدات الثابتة، وستبقى مسة الفردية هي السمة الغالبـة علـى   
ـ  )بريس(الفلسفة الربامجاتية اليت أسسها  إىل معـاين األفكـار    ر، والزم من لوازمهـا، تنظُ

  .واالعتقادات من زاوية مثرات التجارب النفعية، من وجهة نظر الفرد القائم ا
  :ميكن تعقب الربامجاتية يف موقفها من املعرفة بالنقاط التاليةو 
١ (- ا ،املعرفةم لنا حبثاً إجيابيا عن أن الربامجاتية ال تقدرد منهج الكتشاف األفكـار  جم أل

إىل استبعاد  تسعىوهذا منهج سليب ال إجيايب، ألا . وهي اليت ليست هلا آثار عملية .اخلاطئة
واالستبعاد منهج سليب للكشف ". تلك اليت ال تكون هلا هذه اآلثار العملية األفكار اخلاطئة، 

  )١("عن احلقيقة وليس إجيابيا حبال من األحوال
فيدة ألا أم هي م ،فهل احلقيقة حقيقة ألا مفيدة ،إن ربط احلقيقة باملنفعة ال يستقيم –) ٢

ذلك ال يستتبع القول بأن  أنّ نافع على حنو ما ، إالّ )احلقيقي( ال شك يف أنّ"و؟ حقيقة
 .قبل أي اعتبار للمنفعة) حقيقي (نافع ألنه )فاحلقيقي(. املنفعة هي أساس لتعريف احلقيقة

وقد ذهب بعض الباحثني إىل القول بأن املذهب الربامجايت يعرف احلقيقة بأا ما يفي 
  ! نكون برامجاتينيباحلاجة، غري أن أول ما حنتاج إليه عندما نبحث عن احلقيقة هو أال 

، )تقل يل سوى ما أحتاج إىل تصديقه ال(ولنتصور احلالة العقلية ملريض يقول لطبيبه 
وهكذا ينتهي األمر بالربامجاتية إىل أن تكون  ال إليه أن يكذب؟أال يكون قوله هذا توس

  . )٢("نظرية األكذوبة احليوية اليت تقوم على أساس من نزعة الشك
منفعة أنّ يقوم على اعتبار  اً،ال موضوعي اًذاتي مع املعرفة تعامالً مجاتيةالرباعامل تت –) ٣

 .نزعة فردية بارزة يف الفلسفة الربامجاتية -وال شك-هذه و .املعيار ورضاه هو اإلنسان
أواصر قرىب بني الربامجاتيني وبني الفيلسوف  ولَّدتهي اليت  الفرديةالرتعة وهذه 

 قالوقد " . إن اإلنسان مقياس األشياء مجيعاً : " ني قالح ،)وراسغبروتا(السوفسطائي 
ينبغي علينا أن نعود مرة أخرى إىل ما فعله ":  -وهو فيلسوف برامجايت اجنليزي -) شيلر(

                                 
 ٨٢ص مرجع سابق ، ) . ١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران )١(
 ٨٣ص   مرجع سابق ،) . ١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران )٢(



 ٧٨  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

وهذا ما قامت به   )١("وراس، فنتخذ األحكام الفردية ألشخاص مفردين نقطة بدء لناغبروتا
  .الربامجاتية حقاً

ن يقول إن الربامجاتية ذات نزعة فردية يف املعرفة من حيث وهنا ميكن للباحث أ   
ملنهجها يف التعامل مع  ، وأن احلقيقة املطلقة غائبة يف الفكر الربامجايت تبعاًمصدرهاماهيتها و
رب الربامجاتية أن احلقيقة املطلقة نوع من أنواع الضعف اإلنساين الذي جيب أن عتبل تاملعرفة، 

إنه جيب علينا عندما نكون فالسفة أن :"يف هذا املقام )جيمس( يتخلص منه، حيث يقول
 .)٢("نعترب هذه احلقيقة حالة ضعف يف طبيعتنا جيب أن نعاجل أنفسنا منها بقدر اإلمكان

فهو إذ جيعل من احلقيقة حقنا يف االستمرار . يلعب لعبة خاسرة مع احلقيقة "والربامجايت ذا 
إن وضع الفكرة ذات النتائج املرضية . رفض مفهوم احلقيقة بأسره يف االعتقاد مبا ينفعنا إمنا ي

فماذا ميكن أن يرضي اإلنسان أكثر . مكان مفهوم احلقيقة معناه فتح الباب ألي خيال لذيذ 
من استمراره يف االعتقاد بأنه ذكي بينما هو أبله ؟ إن العامل ملئ بالكثري من السخف الذي 

  .  )٣("تعة يشعر معه اإلنسان قسطاً من امل
يف النسبية والفردية اليت تصل إىل حد نفي احلقائق إال تغرق الربامجاتية  وبناًء عليه فإنّ

  .حقيقة املنفعة الفردية اليت تعترب هي احلقيقة املطلقة الوحيدة يف الفكر الربامجايت
  

                                 
 ٨٦ص  مرجع سابق ، ) . ١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران )١(
الدار االسالمية للطباعة  :القاهرة .٢ط . الفكر املادي احلديث وموقف االسالم منه ) . ١٩٨٤(حممود ، عثمان)٢(

 .٣٧٢ص  والنشر
 ٨٤ص مرجع سابق ، ) . ١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران )٣(



 ٧٩  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  :معامل الفردية يف نظرة الربامجاتية للقيم : املبحث الرابع 
ق خصوصاً ما يتعلّ ،ة الربامجاتية من القيم عن موقفها من املعرفةيصدر موقف الفلسف

ل رتباطاً وثيقاً باملبحث السابق املتعلق باملعرفة، وميكن القواهذا املبحث يرتبط باحلقيقة، فلذا 
مقياس اخلريية "ذلك أن  )١(.هو موقفها من احلقيقة إمجاالًبأن موقف الربامجاتية من القيم 

األخالق هو نفسه معيار احلق والباطل أو الصواب واخلطأ يف جمال املعرفة، والشرية يف جمال 
مع السوفسطائيني يف رد القيم  -يقصد الربامجاتيني–هو منفعة االنسان وقد اتفق العمليون 

  )٢("إىل اإلنسان
وجيدر التقدمي قبل الدخول إىل بيان معامل الرتعة الفردية يف نظرة الفلسفة الربامجاتية 

  .ة تربط بني املبحثني مبقدمة مهم للقيم
: اإلشارة إىل موقف الفلسفات من قضية احلق، وأا تعود إىل نظريتني تفقد سبق

وكان وجه االختالف، اعتبار األوىل أن احلق هو مطابقة . نظرية االتساق نظرية املطابقة، أو
لتماسك مع املسلمات القضية للموضوعات اخلارجية، والثانية اعتبار احلقيقة يف االتساق وا

  .ليةبالقَ
القضية الصادقة إىل أصول سابقة تكون أساساً لتحقيق  أما وجه االتفاق فهو رد

، أو التطابق مع األصل اخلارجي )نظرية االتساق(مات قبليةصدقها، سواء كانت مسلَّ
  ).املطابقةنظرية (

ة يف األشياء أو قابعة أما الربامجاتية فقد كان موقفها نفي أن تكون هناك حقائق، مودع
ر عنه نتائج فسوعلينا استخراجها واكتشافها بل هي ما ت ،يف الذهن جامثة سلفاً هناك

تؤكد على  ،فهي ذات طابع عملي .من خالل التجربة املفيدة النافعة، أفكارنا يف املستقبل
  .أمهية العمل اإلنساين يف تفسري الواقع وتغيريه

ر مواقفهم من املشكالت الفلسفية األخرى، ومنها املوقف على سائ هذاوينسحب 
  .موقفهم من القيم

  :خالل احملاور التالية ، منوسيتناول الباحث معامل الفردية يف نظرة الربامجاتية للقيم
                                 

 .١٣٨ص ،دار الثقافة للنشر والتوزيع : القاهرة .  نظرية القيمة يف الفكر املعاصر. ) ١٩٨٦(قنصوة ، صالح ) ١(
 .٢٦٣ص  ،مكتبة النهضة املصرية: القاهرة.  ١ط.  مذهب املنفعة يف فلسفة األخالق) ١٩٥٣(توفيق  ،الطويل)٢(



 ٨٠  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

 ً   :مصدر القيم : أوال
القيم واملعرفة الربامجاتية ذات مصدر واحد هو اخلربة والنشاط الذايت والتجربة النافعة   

 نّأصلة بنظرة الفلسفة الربامجاتية للقيم  من أبرز األفكار املت إنّ) "ديوي(ة للفرد، يقول املفيد
وهذا بالتأكيد يعين أن القيم عند الربامجاتيني  .اخلربة والنشاط الذايت والتجربة مصدرها هو

هي نتيجة اجتهاد اإلنسان يف تتابع اخلربات، وقدرته على استخالص نتائج التفاعالت 
  .)١("ختلفة من هذه اخلربةامل

لكل القوانني واملبادئ واملعايري اليت تفرض على اإلنسان من  الفلسفة الربامجاتيةإنّ رفض 
 )ديوي(يقول  ،جتاربة اليت يكتسبها خالل حياته، يسمها بالفرديةبعيداً عن  وأخارج نفسه، 
تنبع من صميم احلياة اليت والقيم يف الفلسفة الربامجاتية هي أمور إنسانية " :يف هذا السياق

يعيشها اإلنسان على ظهر هذه األرض وليست أخالقاً متعالية تفرض على اإلنسان من 
  .)٢("جهات عليا

يقرر الفرد نوعية القيم اليت جيب أن توضع يف "فمن خالل تفاعل الفرد مع اآلخرين 
يف حتقيق القيم اليت على الفرد أن يراقب أعماله ويرى مدى مسامهتها  وأنّ، املرتبة األوىل

وليس من مصدر غريب  ،منحها ثقته واهتمامه، فتصرف الفرد وحتركاته نابعة من شخصة
   )٣(."عن نفسه

د قد أطلقت الربامجاتية للفرد كامل احلرية يف إثراء جتربته وفق معيار املنفعة، حيث يؤكّو
انب الذي حيقق له ترك كل إنسان يؤثر اجلانب الذي يرتضيه إىل اجل"على أمهية ) جيمس(

السعادة يف نفسه وحيقق له حياة راضية ويعيش ا مبقتضى ما اقتنع به وترك املستقبل حيكم 
   )٤("على مواقفه بالصواب أو اخلطأ

اإلنسان مقياس : "وقول السفسطائية ،السابق) جيمس(فرق بني قول ويلمس هنا أنه ال 

                                 
، اجلامعة االسالمية: غزة . رسالة ماجستري.دراسة ناقدة للفلسفة الربامجاتية).٢٠١٠(شبري، حممد خضر عوض)١(

 ٥٥ص
 .  ٥٧ص  املرجع السابق،) ٢(
 ٨٠ص  مرجع سابق،) . ١٩٦٧(عبد الرمحن صاحل ، هاين) ٣(
 ٣٤ص مرجع سابق ، ) ٢٠٠٨. (املرهج ، علي عبد اهلادي )٤(



 ٨١  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

بل ، )١("مقياس ال وجود ما ال يوجد منهاو ،هو مقياس وجود ما يوجد منها، األشياء مجيعاً
فالفرد عند "قد جاوز السفسطائية فأطلق للفردية احلرية حىت من نفسها ) جيمس(يبدو أن 

  .)٢()"القانون الفردي(أيضا من  رح) جيمس(
فاحلرية يف الفلسفة الربامجاتية هي حرية اإلرادة الفردية اليت حتتكم إىل املصلحة الذاتية، 

كم على السلوك بالصواب واخلطأ خاضع للمعيار الفردي فاخلري والصواب يف ومصدر احل
فليس مثة  ،الذاتية مصاحلهورؤيته مع فق اوالفرد السلوك الذي يتسلك يأن هو نظر الربامجاتية 

  .مفارق للمصلحة الذاتية الفرديةواقع موضوعي يذعن له الفرد، 

 ً   :نسبية القيم: ثانيا
إىل  مصدرها يعود بأنّنظر إىل مصدر القيم عند الربامجاتية من خالل الميكن القول   

جعل التجربة  فإنّ .إلطالقاميكن أن يعطيها شيئاً من الثبات و ،أمر ذايت ال إىل أمر موضوعي
ِسواملنفعة مصدراً للقيم يمذلك أن مصاحل األفراد تتفاوت، كذلك ها بالنسبية وال شك ،

من شخص وأحواهلا على تفاوت ظروف كل جتربة  جتارم تكتسب ذات التفاوت بناًء
تقرره  ئاًوبناء على ذلك تصبح القيم شي .آلخر، بل لذات الشخص يف ظروف متفاوتة

مة معياراً مطلقاً فليس ثّ ،وختتلف باختالف األفراد ،الذات لنفسها، وتتباين بتباين الذوات
طيع أن يضبط معيار الربامجاتية فمن الذي يست .حتتكم إليه القيم فتكتسب الثبات أو اإلطالق

فاحلقيقى ليس سوى املطلوب النافع يف سبيل تفكرينا : "يف قوله ) جيمس(الذي صرح به 
  )٣("متاما مثلما أن الصحيح ليس سوى املطلوب النافع املوافق ىف سبيل سلوكنا

 رغبام،فتتغري القيم تبعاً لقاس إىل رغبات البشر، ألنها تنسبية  الربامجاتيةفالقيم 
 ،ومكتشفات العلم احلديث ،أو الديانات اجلديدة، للتغريات يف األحوال التارخيية واستجابةً

  .  )٤(والتقدم يف جماالت التربية وما إىل ذلك ،وتطور التكنولوجيا

                                 
  .٦٣ص  مرجع سابق ،) . ٢٠٠٩(كرم ، يوسف )١(
 William jams, some problems of: نقالً عن : .  ١٣١صمرجع سابق ، ) ٢٠١٠( شوقي ،  جالل)٢(
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 ٨٢  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

 للقيم وميكنتستهجن نظرة الفلسفة الربامجاتية املادية النفعية الذرائعية  التربية اإلسالميةو
  :فيما يلي ،د املوجه للفلسفة الربامجاتيةمجال النقإ

وهذه الفردية مبا يرتبط ا من الفلسفة الربامجاتية جعلت من الفرد مصدراً للقيم،  –) ١
وهي  )١(.فوضى وغموض جتعل األفراد عاجزين عن حتمل النظام والرقابة واملهام االجتماعية 

اين، القيم يف التربية اإلسالمية مصدر ربمصدر  ، حيث أنّبذلك ختالف التربية اإلسالمية متاماً
ا يكسبها مم ،وحتتكم إىل شريعة اهللا تعاىل ،ترتكز عليه متسامية عن املصادر البشرية املادية

  .الثبات والتوافق وعدم التضارب
ها، وهي ذا لقبول القيم أو رد اًالفلسفة الربامجاتية جعلت من املنفعة العاجلة معيار –)  ٢

بعيداً عن حاجات اإلنسان  إىل شهوات اجلسدو املنفعة املادية الدنيوية العاجلة  تنظر إىل
ها، والتربية فجعلت فائدة الفرد الدنيوية احملدودة هي املعيار يف قبول القيم أو رد. األخرى

ا أن هذه املنفعة ليست معيار القبول والرد، اإلسالمية مل تغفل املنفعة املترتبة على القيم إلّ
التربية اإلسالمية مل تقصر املنفعة على النفع الدنيوي فقط بل ربطت بني  الضافة إىل أنّبا

  .العمل الدنيوي والثواب األخروي
ذاك  أن الفرد تام  ،د ال يصلح أن يكون معياراً لقبول القيم أو ردهاالنفع ار مث إنّ

اهللا تعاىل هو  أنّذلك  ،الشرع هحيدد ما اخلري هوف .العجز عند إدراك ما ينفعه حاالً ومآالً
   .العليم احلكيم

ها ا أنيف بعض األمور خري له يف ظاهرها، أو يف وقتها احلايل، إلّ فقد يبدو لإلنسان أنّ
ربط القيم بالفائدة واملنفعة يسمها  ولذا فإنّ .ا يف احلال أو يف املآلله إم اًقد تكون شر

& ' ) ( * + ! " # $ % (: قال تعاىل . بالقصور الشديد 
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وليس  ،يف األمور كلها، قد حيب املرء شيئاً هذا عام" هذه اآلية أنّيف تفسري ابن كثري ذكر 
على البالد ، ومن ذلك القعود عن القتال، قد يعقبه استيالء العدو له فيه خرية وال مصلحة

أي هو أعلم بعواقب األمور منكم،  ): ; > 8 9(: مث قال تعاىل. واحلكم
                                 

 ٨٥ص مرجع سابق ، ) . ١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران )١(
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 ٨٣  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

وأخرب مبا فيه صالحكم يف دنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له، وانقادوا ألمره، لعلكم 
  .)١("ترشدون
´ µ  (: ه، قال تعاىل ا يضرقد جيهل اإلنسان الفروق املرجحة ملا يفيده ممو

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç( )أما إمثهما فهو يف  ، )٢

الستطاع  -من وجهة نظره-د املنافع لو أراد شخص أن يعدو .، وأما املنافع فدنيويةالدين
منها الكثري، فما هو الفرق املرجح هنا؟  ذلك، ولو قام آخر وأراد أن يعدد أضرار اخلمر لعد  

قصور اإلنسان ل ،ال ميكن أن يكون الفرد مصدراً للقيم وال حىت اتمع ،وعلى هذا
  .بشكل عام

غامضة غري واضحة املعامل ها ا أنإعالء شأن املنفعة يف الفلسفة الربامجاتية إلّورغم  –) ٢
، حىت ءعلى شي قد أضفوا على كلمة احلاجة معان بلغت من الكثرة حداً مل تعد معه تدلُّف"

لى استمرارها، فهناك حاجات ترمي إىل حفظ احلياة والعمل ع .ذاا )النافع(وال كلمه 
: عاً ر عن أكثر امليول الوجدانية تنوعلى ما يعب )احلاجة(ولكن من املمكن أن نطلق اسم 

ب، واىل أن يرى من حه حباجة إىل أن ي، حمبوباً، كما أناملرء حباجة إىل أن يكون حمترماًف
عادة منهموالغيورون احلاقدون حباجة إىل أن يروا اآلخرين تعساء وأقل س. هم سعداءحيب .
هناك حاجات عاطفية وعقلية كاحلاجة و ،رء حباجة إىل اإلميان بوجود اهللا، وخلود النفسوامل

اليت تناظرها تبلغ من  )املنافع(اإلنسان و  )حاجات(وهكذا نالحظ أن ... إىل املعرفة والفهم 
من طبيعتها ىل أنه ال يوضح التنوع حدا جيعل كل تعريف للحقيقة باملنفعة ينتهي آخر األمر إ

  .)٣("ءأي شي
قول الفلسفة الربامجاتية بالنسبية يف القيم، هو يف حقيقته إنكار للقيم، فما كان   -)٤ 

 .كون هناك أي ثبات لقيمة من القيموهكذا ال ي .غداً ال قيمة له يصبحاليوم له قيمة، قد 
والقيم ال  ثابتة واألخالق فالفضائل .ديهيات اإلسالم فساد هذه األفكارومعروف من ب

                                 
 .٥٧٣ص /١ج. دار طيبة  :مكة .  تفسري القران العظيم) . ١٩٩٩(ابن كثري ، امساعيل بن عمر ) ١(
 .٢١٩:البقرةسورة ) ٢(
 .٨٣ص مرجع سابق ، ) . ١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران )٣(



 ٨٤  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

معيار األخالق عند ذلك أن فالصدق فضيلة يف كل زمان والكذب رذيلة يف كل آن، . تتغري
  .)١(املطهر املسلمني الشرع

فإننا لسنا أمام فلسفة جديدة وإن بدت كذلك، "االعتقاد يف ثبات املبادئ  وبغري
جتعل من ... ، نضالية احلديثةمضافاً إليها الروح ال، ها جمرد إعادة للنظرية الرواقية القدميةولكن

وال ) الغلبة(و  )التفوق(اتمع غابة من الوحوش الضارية يأكل بعضها بعضاً إذ تتنافس على 
كاحلق والعدل واإليثار وغريها من : تتفق إرادا على حتقيق أي قيمة من القيم الفاضلة 

  . )٢("الفضائل اإلنسانية الثابتة ىف ذاا 

                                 
 .٦٠ص  مرجع سابق،).٢٠١٠(شبري،حممد خضر عوض )١(
 ٢٧٧ص ، دار الكتب العلمية :بريوت.  االسالم واملذاهب الفلسفية) . ٢٠٠٥(صطفى حلمي ، م) ٢(



 ٨٥  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  
  

  ).اجلانب التطبيقي(معامل الفردية يف التربية الربامجاتية : الفصل الرابع 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

معامل الفردية يف نظرة التربية الربامجاتية ملفهوم : املبحث األول 
  .بيةالتر

  .مفهوم التربية الربامجاتية •
  .مبادئ التربية الربامجاتية •

 معامل الفردية يف نظرة التربية الربامجاتية لألهداف: املبحث الثاين
  .التربوية

  معايري بناء األهداف التربوية يف التربية الربامجاتية •
  األهداف عند التربية الربامجاتية •

o  النمو أو التطور الطبيعي: اهلدف األول  
o  الفعالية االجتماعية: اهلدف الثاين  

  معامل الفردية يف نظرة التربية الربامجاتية للتلميذ: املبحث الثالث 
  أمهية اخلربة يف التربية الربامجاتية  -١
    :مكونات اخلربة التربوية -٢

  :مبدأ التفاعل : األول  •
   مبدأ االستمرارية: املبدأ الثاين  •



 ٨٦  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

اجلانب (معامل الفردية يف الرتبية الربامجاتية : الفصل الرابع 
  )التطبيقي

املركز األول ألي  تشغلالفلسفة  أنّ حيث ،العالقة وثيقة بني الفلسفة والتربيةإن   
 اليتالوسيلة  هيوالتربية ، اجلانب النظري أو الفكريفلسفة متثل ال نّأ ذلكعملية تعليمية، 

فتنبثق أهداف التربية ومناهجها ومؤسساا وطرقها " ،يتم تنفيذ هذا الفكر من خالله
ووسائلها يف التعليم ويف التقومي، كما تنبثق اجلذور والسيقان واألغصان واألوراق واألزهار 

باطن األرض مث يكون منها تلك الشجرة أو ذلك النبات والثمار من البذرة اليت تودع يف 
  .اللذان يكونان املصادر األولية ألسباب احلياة لإلنسان واحليوان وغريمها من الكائنات احلية

لذلك تتأثر األهداف واملناهج والتطبيقات التربوية بفلسفة التربية اليت تنبثق عنها،   
وتكون . ر الذي يكون يف فلسفة التربية نفسهاوتكون نسبة الصواب والفاعلية فيها بالقد

فلسفة التربية صائبة فاعلة إذا كانت ال تقف عند توليد الوسائل واألساليب اليت حيتاجها 
اليت وجد اإلنسان من   )١("العمل التربوي وإمنا تتضمن أيضاً الغايات واألهداف النهائية

  .أجلها
والتربية فإن الباحث يرى أمهية هذا الفصل يف هلذه العالقة الوثيقة بني الفلسفة نظراً و  

كما يعلم . هذا املوضع للوقوف على معامل الفردية يف التطبيقات التربوية للفلسفة الربامجاتية
الباحث أنه ال ميكن أن خترج هذه التطبيقات عن اإلطار الفلسفي السابق فلذا سريكز 

ل استعراض الفردية يف موقف الباحث خالل هذا الفصل على اجلوانب التربوية من خال
  :التربية الربامجاتية من عناصر العملية التعليمة التالية

  .معامل الفردية يف نظرة التربية الربامجاتية ملفهوم التربية: املبحث األول 
  .معامل الفردية يف نظرة التربية الربامجاتية لألهداف التربوية: املبحث الثاين 

  .ردية يف نظرة التربية الربامجاتية للتلميذمعامل الف: املبحث الثالث 
  
  

                                 
 . ٣١ص مرجع سابق، ) ٢٠٠٩(ماجد عرسان الكيالين ) ١(



 ٨٧  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

ملفهوم  ة الرتبية الربامجاتيةمعامل الفردية يف نظر: لاملبحث األو
  : لرتبيةا

  :مفهوم الرتبية الربامجاتية
أا إعداد اإلنسان للحياة، فقد عرفها قبل الربامجاتية، كانت النظرة إىل التربية 

وهذا املفهوم  ،)١("ن للقيام بواجباته املختلفة يف احلياةإعداد بين اإلنسا"بأا ) بستالوزي(
يفصل بني طبيعة احلياة وطبيعة التربية، وينظر إىل التربية أا وسيلة من وسائل ترقية اإلنسان 

جديدة للتربية خالفت  ةإال أن التربية الربامجاتية جاءت بنظر .وتنمية قدراته وإعداده للحياة
ياة وليست إعداد طريقة احل"بأا ) ديوي(، فعرفها فهوم التربيةقبلها حول مفيها السائد 

فاعتربت التربية واحلياة شيئاً واحداً ومل تفصل بينها وهذه من املآخذ  )٢("ةيقبلستامللحياة ل
  .ذلك أن التربية وسيلة وليست غاية يف ذاا )٣(.اليت أخذت على الربامجاتية

يف مفهوم التربية فكذلك فعلت يف منهج  بفكرة جديدةالربامجاتية جاءت ا ومثلم
 ،أن التربية جيب أن تنبع من احلاجات الفطرية لألفرادالربامجاتية فرأت التعامل مع املتريب  
ليست التربية شيئاً يقحم على األطفال والشباب قسراً من اخلارج وإمنا : "حيث يقول ديوي

  )٤("ية عند امليالدهي منو القدرات الفطرية الكمية يف الكائنات اإلنسان
عملية مستمرة من إعادة بناء اخلربة بقصد توسيع وتعميق هي : "فها أيضاً بقوله وعر

حمتواها االجتماعي ، يف حني أنه يف نفس الوقت يكتسب الفرد ضبطاً وحتكماً يف الطرائق 
انب عن اجلال تكاد خترج  فهي ،الربامجاتية أما وظيفة التربية. )٥("املتضمنة يف العملية

تمثل يف بأا تموضحاً دور التربية ووظيفتها ) ديوي(البيولوجي املادي لإلنسان، يقول 
جز لكي يصبح انساناً سعيداً ذا أخالق قادراً فعاالً امساعدة احليوان الصغري النامي الع"

   )٦("كفؤاً
                                 

 .١٢صمجعية عمال الطابع التعاونية، : عمان . مقدمة يف التربية .) ١٩٧٩(ناصر، ابراهيم ) ١(
 .٥٦ص مرجع سابق، ) . ١٩٦٤.(وين . ن . رالف ) ٢(
  ٣٦٨دار الثقافة ، ص: بريوت .   تطور النظريات واألفكار التربوية) . ١٩٧١( الشيباين، عمر حممد التومي) ٣(
 ١٢ص مرجع سابق،) . ١٩٦٤.(وين . ن . رالف )٤(
 .٥٧ص املرجع السابق،)٥(
 .٥٧ص املرجع السابق،)٦(



 ٨٨  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  :مبادئ الرتبية الربامجاتية 
 )١()اخلربة والتربية(يف كتابه  أن يلخص مبادئ التربية الربامجاتية) ديوي(استطاع 

  :التالية نقاط الويناقش اآلراء اليت تعارض مبادئها وسيعرضها الباحث يف 
 .التربية الربامجاتية اهتمت بالتعبري عن الذاتية وتنمية الفردية  .١
 .استبدلت النظام املفروض من خارج األفراد واهتمت بالنشاط احلر للفرد  .٢
 .ردية بدالً عن الكتب واملدرسنيالتعليم عن طريق اخلربة الف .٣
التدريب على املهارات الفنية يعد وسيلة لتحقيق أهداف يقبل عليها املتعلم إقباالً  .٤

 .حيوياً مباشراً 
التركيز على اإلعداد الستغالل فرص احلياة الراهنة أعظم استغالل ممكن، بدالً من  .٥

 .اإلعداد للمستقبل
 .بالتعرف على عامل متطور -نظرهايف –استبدال األهداف واملواد اجلامدة  .٦

  
  :وهنا ميكن تعقب التربية الربامجاتية فيما يتعلق مبفهوم التربية ومبادئها مبا يلي

ايت، والذي يتضح من التعريفات السابقة للتربية عند الربامجاتية بروز املنهج الربامج 
أا مل تفرق بني التربية  كما يؤخذ على الربامجاتية يف تعريفها للتربية يهتم بكل ما هو نفعي،

فبعد أن عرفتها (للتربية، مما جيعل منها ضبابية،  هاواحلياة،كما يؤخذ عليها أيضاً تعدد تعاريف
على أا احلياة نفسها عادت فعرفتها أا وظيفة اجتماعية ، أو أا توجيهية، أو عملية منو، 

    )٢(.)أو عملية تكييف ما بني الفرد وبيئته
من خالل املبادئ ن رؤية معامل الفردية يف مفهوم التربية الربامجاتية بوضوح تام نه ميكإ مث

لترسم خط سري التربية الربامجاتية واعتمادها على الفردية يف ) ديوي(اليت وضعها 
: يف أو مبدأ بقوله ) ديوي(اليت عرب عنها  فالتربية الربامجاتية تربية فردية يف مبادئها .تربيتها

                                 
 ١٣مكتبة األجنلو، ص : القاهرة . حممد رفعت رمضان وآخرون : ت.  اخلربة والتربية) . ت.د(ديوي، جون  )١(
دراسة ناقدة لبعض مبادئ جون ديوي الفلسفية والتربوية من ) . ١٩٩٦(الغامدي ، عبد الرمحن عبد اخلالق ) ٢(

 ٤٤ص  ،جامعة امللك سعود :الرياض.  منظور إسالمي



 ٨٩  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  )١("ربية احلديثة قد اهتمت بالتعبري عن الذات وتنمية الفرديةجند أن الت"
ا بصبغة هيصبغ أن تكون التربية صادرة من داخلها التربية الربامجاتية على إصرارإنَّ 

شيئاً يقحم على األطفال والشباب قسراً من اخلارج وإمنا "ليست  الفردية، فالتربية الربامجاتية
تقوم على تربية كما   )٢("ة يف الكائنات اإلنسانية عند امليالدهي منو القدرات الفطرية الكمي

أعظم استغالل، دون اخلضوع ألي ، واستغالل حياته اليت حيياها  الغرائز الفردية يف املتريب
  .ضابط من خارج نفسه ميكن أن يفرض عليه بالتربية

فتركز على  شأامن  عليوتعلى اخلربة الذاتية ألفرادها تركز  التربية الربامجاتية إنَّ مثَّ
وهنا أيضاً يغيب أي معايري حيكم من خالهلا الفرد على مابني يديه من النشاط احلر للفرد، 

يف وصف ) ديوي(وال يكاد خيطئ . جتارب وخربات اكتسبها عن طريق تلبية رغباته وغرائزه
اعدة لترتقي تعامل الربامجاتية مع االنسان وفق مبادئها على أنه حيوان صغري يستحق املس

مساعدة احليوان "حيث قال يف إحدى تعريفاته أن التربية ما هي إال )  املادية طبعاً(قدراته 
  "الصغري 
  

وهنا ميكن للباحث أن يقول إن الربامجاتية فردية الرتعة يف نظرا ملفهوم التربية، وقد 
التربية أطراف  هذه الفردية مما كان له أثره على بقيةأساس أقامت مبادئ تربيتها على 

  .وهذا ما سيتناوله الباحث فيما يلي) التلميذ، األهداف(
  

  
  

                                 
 ١٣مرجع سابق، ص . اخلربة التربية). ت.د(ديوي ، جون  )١(
 ١٢ص مرجع سابق،.  )١٩٦٤.(وين . ن . رالف )٢(



 ٩٠  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

 ة الرتبية الربامجاتيةمعامل الفردية يف نظر :املبحث الثاني
  .لألهداف الرتبوية

ا سارت بغري وعي وال وإلّ ،د أهدافهاالتربية عملية هادفة مقصودة ال بد أن حتدإنّ 
أي اليت ) األهداف األغراض(": ربوية إىل قسمني رئيسني وميكن تقسيم األهداف الت. إرشاد

تشتمل على األغراض واملقاصد النهائية اليت يراد من التربية إجنازها وحتقيقها على املستويات 
أي اليت تشتمل على الوسائل واألدوات )األهداف الوسائل(و. الفردية واالجتماعية والعاملية

    )١(")األهداف األغراض(الفعالة لتحقيق 
والتربية الربامجاتية ال تؤمن باألهداف الغائية النهائية وتعتربها عائقاً من عوائق التربية،   

كما أنه ال  -من وجهة نظرها– يتعارض مع الطبيعة الديناميكية غري النهائية للعمل اإلنساينو
 يوجد هدف تربوي يستطيع أن يدرك عمليات النمو اإلنساين دون أن خيضع لغرض أبعد

احلديث عن أهداف ائية يعوق التقدم ويعطّل  أن التربية الربامجاتية عتقدتمن ذاته، ولذلك 
بأن التربية لو قبلت بوجود أهداف مطلقة دائمة مستمرة فإا ستجمد تزعم و  )٢(.الكشف

  )٣(."على وضع معني، ويقف الذكاء اإلنساين عند مستوى ال يتعداه "
  التربية الربامجاتية؟ إذاً  كيف تبين األهداف يف

، من خالل استعراض معايري األهداف يف التربية الربامجاتية ،ذلك نميكن اإلجابة ع
بنائهاها على اجلانب الفردي يف ضح مدى تكيزحيث يت .  

  :معايري بناء األهداف الرتبوية يف الرتبية الربامجاتية
  :املعيار األول  -

نمو ليس له هدف من ورائه إال النمو ذاته األهداف ليست ائية، فإذا كان ال نّإ   
فإن التربية تصبح عملية مستمرة ال تستقر وإمنا جتعل من اهلدف عند  ،قهانة حتقّعند غاية معي

                                 
 .١١ص مرجع سابق،) .١٩٩٨ (.ماجد عرسان ،الكيالين )١(
مكتبة االجنلـو املصـرية،   : القاهرة . )األصول الفلسفية للتربية(يف أصول التربية، )ت .د(حممد اهلادي ،عفيفي )٢(

 . ٨٤-٨٣ص
 .١٤١ص  ،ة األجنلو املصريةمكتب: القاهرة .   مقدمة يف فلسفة التربية . )ت . د (النجيحي،حممد لبيب  )٣(



 ٩١  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

ويدل . وبذا تستخدم هذه األهداف استخداماً جتريبياً  ،حتقيقه وسيلة ملا بعده من أهداف
األهداف اليت يزعم أا عامة أو ينبغي للمربني أن حيذروا من : "قول ديويعلى ذلك 

  .)١("ائية

  :املعيار الثاين  -
هذه األهداف جيب أن تبىن على حاجات التلميذ وفعالياته الذاتية مبا يف ذلك  نْإ  

  .دوافعه الفطرية وعاداته املكتسبة

  :املعيار الثالث  -
ا تفرض األهداف فرضاً من سلطة عليا وأال تستمد األهداف من بيئة خارج ألّ  

  .املوقف التعليمي

  :املعيار الرابع  -
 .وتعمل كوسيلة للسيطرة عليها وتوجيهها ،هذه األهداف التربوية من اخلربةتنبع  أنْ  

اليت يواجهها  ،فكل فرد جيب أن تكون له أهدافه الواقعية اليت تنبع من املواقف التعليمية
  )٢(.ويتصارع معها

ين على امجاتية هدف ذايت فردي، ألنه بيتبني أن اهلدف يف التربية الرب ًء عليهاوبن  
حيث ينبع من حاجات التلميذ وفعالياته الذاتية، ودوافعه الفطرية وعاداته  ،معايري ذاتية

املكتسبة، من خالل خربته الذاتية، وال ميكن فرض هدف على التربية من خارج اخلربة 
  .ذ ويتصارع معهاليت تنبع من املواقف التعليمية اليت يواجهها التلمياالذاتية 

شارحاً خطواته ) ديوي(فيقول إليه،  استناداًأما هذا الصراع الذي يبين الفرد هدفه   
تدبر العواقب من حيث نتائجها احملتملة املترتبة على تصرف ما يف موقف معني بطرق " بأنه

  . )٣("خمتلفة واالفادة مما هو متوقع لتوجيه املالحظة والتجربة
عدم وجود حقيقة أو قيمة أو ببتغري األهداف بل قول تامجاتية الربيرى الباحث، أن و

                                 
 ١٤٥ص، مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة .  مقدمة يف فلسفة التربية) ت . د (حممد لبيب النجيحي،)١(
 ١٤٩ - ١٤٦ص املرجع السابق ، ) ٢(
 ٤١ص مرجع سابق،) ١٩٦٤.(وين . ن . رالف ) ٣(



 ٩٢  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

لتربية اإلسالمية ا ترىحيث متاماً، لتربية اإلسالمية االف وهي ذا ختمعرفة مطلقة أو ثابتة 
C (: قال تعاىل ،وحده تعاىل عبادة اهللايف  قق هدفها الغائي املتمثلحت يتالثبات األهداف 

I H G F E D()ال متانع  - يف الوقت ذاته-ة اإلسالمية لتربياو.  )١
وذلك يف إطار املفهوم الشامل  ،من وجود أهداف فرعية أو مرحلية أو جزئية خاصة أو عامة

  .للعبادة
أداء إىل اهلدف الغائي كوصل ا إىل ما بعدها إىل أن تصل توسائل يأهداف هناك ف

اً هي حيقق أهداف - عبادة اهللا تعاىللغاية منها وهي مع أا توصل إىل ا–مثالً الشعائر بعض 
ª » ¬ ® (: ، قال تعاىل فالصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر .وسيلة ملا بعدها

 ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
Ä Ã Â Á À ¿ ¾()يف نفوس الصائمني، التقوى حتقيق والصوم هدفه  ،)٢

3 4 5 6 7 8 9 : ; > = (: قال تعاىل 
A @ ? >( )اد أن يتتبع النصوص الواردة يف هذا وميكن ملن أر .)٣

يف جمال األهداف الفرعية املرحلية  أن خيرج بعدد كبري من األدلة تثبت وجوداملوضوع 
  .التربية اإلسالمية

ال ف .ا باألهداف املرحلية أو األهداف الوسائلأما التربية الربامجاتية فال تعترف إلّ
، أا تربية بال أهدافمن النقاد يتهمها ب اًا جعل كثريمم ،يوجد هناك أهداف غائية ثابتة

جلري وراء على االتكيف وتشجيع الناشئة جيب لقضايا مما اً أكثر هتماما عطت حيث أ
دميية والعقلية بينما أمهلت املوضوعات األكا املختلفة،النشاطات أنواع ووراء  ،رغبام

أكثر من كوا معهداً ) بسريك لع(بأا ولقد وصفها بعض النقاد  .والدراسات اجلادة
  )٤(.أكادميياً

                                 
 .٥٦:الذارياتسورة  )١(
 .٤٥:العنكبوت سورة )٢(
 .١٨٣:البقرة سورة )٣(
 ٦٤ص مرجع سابق ، ) . ٢٠٠٩(ماجد عرسان الكيالين) ٤(



 ٩٣  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  :األهداف عند الرتبية الربامجاتية
النمو أو التطور ( الربامجاتية يف هدفني مهالتربية لألهداف احلقيقية ميكن حصر ا

  . )الفعالية االجتماعية(. )الطبيعي

  :النمو أو التطور الطبيعي: اهلدف األول 
تربية الربامجاتية ، يتبادر إىل الذهن عدد من عند النظر إىل مكانة هذا اهلدف  يف ال

حمدد  جه هذا النمو؟ هل لـه هدففإىل أين يت ،إذا كانت التربية عملية منوالتساؤالت، ف
  ؟ يتجه إليه

نمو، والنمو ليس لـه هدف أبعد العملية هي لتربية ا نّأهي : اإلجابة الربامجاتية إنّ
لتحقيق النمو لدى الطفل املتاحة الوسائل تبذل كل تربية ومعىن هذا أن ال. منه إالَّ النمو ذاته

وبذلك ال يهدف النمو إىل شئ آخر غري النمو  ،حىت يصل هذا النمو إىل أقصى حد لـه
  .)١(نفسه

باجلانب املادي فقط، الذي  واهتمامالفكرة هي إغراق يف املادية وناهيك عن أن هذه 
إىل  -جات والقدرة على التكيف واكتساب اخلربةالغرائز واحلا-ل به النمو البيولوجي يتحو

قصود امل هوفيه  هناك منواً إجيابياً مرغوباً ت الربامجاتية أنّإن زعمو ؛هدف غائي يف ذاته
وعلى أي أساس يضعه؟  الذي من؟  والنمو اإلجيايبهذا معيار ، فسيلزمها أن تبني ما فقط

و خربته عند الربامجاتية ؟ إن ) الفرد( و هل هناك معيار آخر غري ؟ ونرد اآلخر اًنقبل منو
معيار غري املعيار الفردي الذي جيعلها تربية فردية  اإلجابة أنه ال يوجد عند الربامجاتية أي

  .باقتدار
ليس رفضاً  ؛الربامجايت رفض التربية اإلسالمية هلدف النمو أنّوهنا يرى الباحث 

بوصفه هدفاً عاماً هلدف النمو، من أهداف التربية اإلسالمية االهتمام بالنم نّ، فإاًأو خاصو 
للتربية  غائياً مطلقاً وائياً ال هدف الرفض عندما يكون هدفاًما إناجلسمي والعقلي للفرد،  

توجهه  حيث، للقدرات) ولوجي، املاديالبي( وفتكون التربية بالنمو ومن أجل النم بعده
  .طالغرائز واالحتياجات النابعة من الفرد فق

                                 
 ١٣دار النهضة العربية، ص: بريوت . ٨ط  . األسس االجتماعية للتربية ) .١٩٨١(حممد لبيب النجيحي،)١(



 ٩٤  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  :الفعالية االجتماعية: اهلدف الثاين 
ن القارئ أن فلسفته فلسفة على العالقة باتمع حىت يظ) يويد(كثرياً ما يركز   

  :من أبرزها ،ويعود هذا ألسباب. األمر خالف ذلك متاماً ا أنّاجتماعية، إلّ
والقيم؛ بل  فمصدر اخلربة واملعرفة .املمارسات التربوية يف الربامجاتية كلها فردية أنّ

–أن تكون من خارج الفرد واحتياجاته ورغباته ) ديوي(واألهداف التربوية ذاا ال يقبل 
وال . الفرد ذه املفاهيم يف اتمع دمجحتاول  ا يكسبها الرتعة الفردية، مثّمم - كما سبق بيانه

لذي ينادي بوضع ففي الوقت ا"التربية الربامجاتية فكر يف  اًجلي اًهذا يعترب تناقض شك أنّ
أهداف تربوية متمركزة حول إعداد الفرد، وجعل التلميذ سيد نفسه يضع أهدافاً متمركزة 
حول املصاحل االقتصادية، ويطالب بتربية الطالب على اخلضوع واالنقياد ملتطلبات العمل يف 

د، فهو يف الوقت الذي يدعو فيه إىل توسيع املعلومات إلعداد الفر. املؤسسات الصناعية
يطالب بإعطاء الطالب معلومات حمددة تده للوظيفة املناسبة، ويف الوقت الذي يدعو فيه ع

إىل تربية الطالب على التأمل والتفكري، يربيه على اخلضوع واإلذعان للسلطة وألصحاب 
  . )١("العمل

إن اعتبار البيئة االجتماعية أكرب مظهر من مظاهر التربية جيعلنا ) : "حديدي(يقول 
للعالقة اليت توجد بينهما، وكيف نظر إىل الروابط اليت حتكم ) ديوي(نتساءل عن تصور 

الطبيعية ) ديوي(عالقة التربية بالبيئة االجتماعية؟ وهو تساؤل قد يثري تناقضاً بني نزعة 
  . )٢("كفلسفة قد تتعارض مع الرتعة االجتماعية

أ من جزتمجاعة وجزء ال يأن اإلنسان عضو يف "يعتقد  )ديوي( ويف احلقيقة فإن
د الفردية الرأمسالية متج) ديوي(ألن الفلسفة اليت يدين ا  ؛ه ال يلتزم ذا املبدأا أناتمع إلّ

إىل أن الفرد حجر الزاوية يف اتمع، ومن مث فالبد من اطالق قدراته وطاقاته،  وهي تنظر
  .)٣("التوفيق بني الفرد واجلماعة) ديوي(ر على وهنا يتعذّ

يف نفس  الفصل يف تربية كل من الفردية واجلماعية عن بعضهمامن األسباب أيضاً 
                                 

جملة جامعة أم القرى لعلوم . ظاهرة الصراع يف الفكر الغريب بني الفردية واجلماعية ).١٤٣٠(مكي، ابو زيد ) ١(
 .٦٦٦ص  ،) ٤٨(،   والدراسات االسالمية الشريعة

 . ٢٤٥ص  ،جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر: بريوت .  فلسفة اخلربة) . ٢٠٠٤(حممد ،جديدي)٢(
 ٢٠ص مرجع سابق) . ١٩٩٦(الغامدي ، عبد الرمحن عبد اخلالق )٣(



 ٩٥  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

مث صب هذا  ،أن هناك مرحلة هي البناء الفردي املستقل، حيث تفترض الربامجاتية املتريب
يقول  .غريب عن تكوينه التربوي يف قالب اجتماعي - الذي بين بناءاً مستقالً-الفرد 

فال بد لنا أن نقول إا عملية صوغ وتكوين لفعالية األفراد مث " :قيف هذا السيا )ديوي(
   .)١("صب هلا يف قوالب معينة، أي حتويلها إىل عمل اجتماعي مقبول لدى اجلماعة

، إذ كيف تطلق الربامجاتية العنان للفردية ويرى الباحث أن هذا من احملال تطبيقه
أمرٍ ال يدخل حتت نطاق خربم الذاتية أو  واالستقاللية يف نفوس أفرادها، وعدم قبول أي

حيقق هلم مصلحة ذاتية، مث تطالبهم باخلضوع للمجتمع إال أن كانت عالقات مصلحية، 
خاضعة للمصلحة، فيتشكل جمتمع نفعي من جمموعة أفراد لو بحث عن الرابط بينهم فلن 

وجود املعايري الربامجاتية غياب معايري حمايدة غري ذاتية، و لِّيف ظيتجاوز املصلحة، خصوصاً 
صد منه فال يعدو كالم ديوي أن يكون كالماً فلسفياً قُ. املبنية على اخلربة واملنفعة الذاتية

، والسعي إىل إجياد حل استشعار ما تقع فيه الربامجاتية من خطورة املبالغة يف الرتعة الفردية
  .قلذلك ولو عن طريق مقاربة فلسفية نظرية تستعصي على التطبي

األهداف التربوية الربامجاتية أهداف غري  الباحث أنّيرى م هذا املبحث اويف خت
وتتمحور حول اهتمامام مما يلزم منه  ونشاطام ثابتة، جيب أن تنبع من احتياجات األفراد

  . القول بأن التربية الربامجاتية تربية فردية يف نظرا لألهداف التربوية

                                 
 ١١ص  مكتبة األجنلو،: القاهرة . نظمي لوقا : ت . الدميقراطية والتربية ) .١٩٧٨(جون، ديوي )١(



 ٩٦  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  للتلميذ ة الرتبية الربامجاتيةالفردية يف نظرمعامل :  ثالثاملبحث ال
  

التربية الربامجاتية من التلميذ حمور العملية التعليمية، وتركز تركيزاً شديداً على جتعل 
لت من خالل تلبية أمهية أن تنطلق التربية وأهدافها واملنهاج، من خربات التلميذ اليت تشكّ

يف وقتنا احلاضر نرى التغيري املقبل يف : "ذلك بقوله) ديوي(ويؤكد . احتياجاته ورغباته
تربيتنا هو حتول مركز اجلاذبية ، فهو حتول أو ثورة ليست غريبة عن تلك اليت أحدثها 

ففي هذه احلالة يصبح  .عندما حتول املركز الفلكي من األرض إىل الشمس) كوبرنكس(
  . )١("ننظمها حولهوهو املركز الذي  ،الطفل الشمس اليت تدور حوهلا تطبيقات التربية

اخلربة وهي  .ي معارفه على اخلربةالتلميذ يعتمد يف تلقّ التربية الربامجاتية على أنّتؤكّد 
ا ، إلّعليها أيضاً) جيمس(و) بريس(أكيد ، جبانب تكثرياً يف فلسفته) ديوي(ز عليها اليت ركّ

  .من أكثرهم تركيزاً عليها يف امليدان التربوي) ديوي( أنّ
فكرة اخلربة يف التربية الربامجاتية ال ميكن فصلها عن اجلانب النظري  بل فإنّويف املقا  

فتقاس اخلربات وفق ذات املعايري فال تقبل يف التربية ، لذي سبق مناقشته يف الفصل السابقا
  .الربامجاتية كل خربة بل جيب أن تكون خربة عملية ناجتة عن جتربة ذات مردود نفعي

أن ما : واقع التلميذ فسيكتفي الباحث مبناقشتها لسببني ، األول وألمهية اخلربة يف   
وكيف يتلقى القيم واملعرفة قد سبق  ،)بيولوجياً(يتعلق بنظرة الفلسفة الربامجاتية إىل التلميذ 

ألن مبدأ اخلربة أُبرز بشكل واضح على : ثانياً . من هذا البحث مناقشته يف اجلانب النظري
وعليه ستكون معامل الفردية فيه أكثر وضوحاً) ديوي(ي الربامجاتية يد مرب.  

                                 
 ٥٤ص  مرجع سابق،.  )١٩٦٤(ديوي، جون)١(



 ٩٧  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  : الربامجاتية أهمية اخلربة يف الرتبية -١
  إن التربية هي ذلك التكوين أو : "مهية اخلربة يف التربية فيقول عن أ) ديوي(ر يعب

  )١("التنظيم اجليد للخربة الذي يزيد يف معناها ، ويف املقدرة على توجيه جمرى اخلربة التالية
 .جيب أن تبىن التربية على اخلربة -

- د للخربة التربية هي تشكيل جديد وتكوين متجد. 

 )٢(.ذا التجديد تزداد قدرة التربية على توجيه اخلربات التالية -

نا نستعمل كلمة احلياة للداللة ك"، فيقول اخلربة هي احلياة نفسها) ديوي(بل يعترب   
وميكن حتديد معامل اخلربة اليت يقصدها  ،)٣("وعيةساعها فردية ونعلى اخلربة بكامل ات

  :فيما يلي ) ديوي(
من حيث املنفعة  ،أا خربة تبىن على ذات املعايري الربامجاتية يف املعرفة والقيم -

  .والتجربة
ماال يدخل يف اطار  خربة مرتبطة باجلانب املادي يف حياة اإلنسان، فتستبعد كلّ -
  .ره والتأكد منهس، الذي ميكن اختبااحملسو
  .هي خربة ذاتية وليست موضوعية بناًء على اعتمادها معايري ذاتية  -

٢-  ّ   : نات اخلربة الرتبويةمكو
قد حاولت : "حتتوي اخلربة التربوية على مبدأين ضروريني يف نظر ديوي حيث يقول 

مها مبدأ أن أبرز حاجتنا إىل مثل هذه النظرية إىل مبدأين أساسيني يف تكوين اخلربة أوال
  فما مها هذان املبدآن؟ )٤("التفاعل ومبدأ االستمرارا

                                 
 . ٧٩مرجع سابق، ص ) .١٩٧٨(جون، ديوي)١(
 ٢٣٦ص  مرجع سابق) . ٢٠٠٤(جديدي، حممد )٢(
  ٢ص مرجع سابق،  ) .١٩٧٨(جون، ديوي)٣(
 ٤٥ص مرجع سابق، . اخلربة التربية). ت.د(ديوي ، جون  )٤(



 ٩٨  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  :مبدأ التفاعل : األول 
عالقة تأثر وتأثري ، يقول يشري إىل ما حيدث بني الفرد والبيئة احمليطة به من و  

نان اخلربة أال ومها الظروف تقرر أمهية متساوية لكال العاملني اللذين يكو: ")ديوي(
  )١("لية وكل خربة عادية هي مثرة التفاعل بني هاتني اموعتني من الظروفاخلارجية والداخ

خربة هو تفاعل بني ظروف  )ديوي(يه ما يسم السابق أنّ) ديوي(كالم  يتضح منو  
ي حاجات الفرد وأخرى داخلية هواالجتماعي احمليط بالفرد، ) اجلانب املادي(هي  ،خارجية
بني املادي والذايت ، ومن تفاعل كال اجلانيف اخلربة) ايتاجلانب الذ(ورغباته وهو  ونوازعه

وكال اجلانبني يعد من املعايري الذاتية اليت حتتكم إليها خربة األفراد يف التربية  .تتكون اخلربة
وإذا أردنا أن ندرك كيف تتم العملية التعليمية ): "ديوي(وعند اجلمع بني قول الربامجاتية، 

يف وقتنا : "وقوله السابق  )٢("ب علينا أن نتجه إىل خربات األطفالالتربوية بنجاح كامل وج
احلاضر نرى التغيري املقبل يف تربيتنا هو حتول مركز اجلاذبية ، فهو حتول أو ثورة ليست 

عندما حتول املركز الفلكي من األرض إىل ) كوبرنكس(غريبة عن تلك اليت أحدثها 
س اليت تدور حوهلا تطبيقات التربية وهو املركز الشمس، ففي هذه احلالة يصبح الطفل الشم

  )٣("الذي ننظمها حوله
وجعلها هي  ،مقصود التربية الربامجاتية االجتاه إىل خربات األطفال مباشرة ضح أنّتيو
األول  وال خيفى ما فيه من إعالء مبالغ فيه للفرد بأن يجعل هو احملور. اهتمامهامركز 
  .ية التعليمية على حدود خربات األطفال الضيقة وأن تقصر كل العمل للتربية،

  مبدأ االستمرارية : املبدأ الثاين 
هي كل جتربة وتفاعل وخربة يكتسبها الفرد ال تبدأ وتنت يقوم هذا املبدأ على فكرة أنّ  

كل خربة  أنّ: " ، أو كما يقول ديوي؛ بل هي كاحلياة متصلة ومستمرة النمومستقلة بذاا
ا شأن إىل حد ما يف إعداد الشخص خلربات تالية من نوع أعمق، وأوسع جيب أن يكون هل

                                 
 ٥٦ص .  مرجع سابق) ت.د(لجون ديوي ، مدارس املستقب) ١(
 ٥٦ص  املرجع السابق،) ٢(
 ٥٤ص  مرجع سابق،) . ١٩٦٤(ديوي، جون  )٣(



 ٩٩  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

فاخلربة   .)١("بنائها وإعادةوهذا هو عني املعىن املقصود من منو اخلربة واستمرارها  .أفقاً
  )٢(عبارة عن سلسلة خربات تؤدي كل خربة إىل األخرى حسب هذا املبدأ

وليست "ت للتعليم عن طريق اخلربة هي اليت روج) ديوي(إنّ الربامجاتية بزعامة   
وإن كانت قد استندت إليها فهي تعود كما يقول  - الربامجاتية وليدة حركة التجريب
فالدعوة إىل االعتماد على ... إىل الفلسفة السفسطائية  –الفيلسوف الربيطاين براتراندرسل 

ع اإلنسان التجريب ليست من العلم يف شيء، وإمنا هي اجتاه فلسفي يهدف إىل إخضا
فالربامجاتية سارت على طريقة السفسطائيني فهم   )٣("ومشاعره لسلطان الطريقة العلمية

عليه فاملشاعر بناءاً و. يرون أن اخلربة هي اليت تثبت صحة أو عدم صحة ما يواجهه املرء
  .الفردية جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند بناء أية نظرية تربوية

ة يعين رفض كل معرفة وحقيقة تقع خارج خربة التلميذ إن التسليم بطريقة اخلرب  
والتارخيية وهذا باالضافة إىل كوا فردية متطرفة فهو بتر للعديد من احلقائق الغيبية 

أن منطقياً؛ وأقل ما ميكن اشتراطه  ،ومعيار اخلربة ذايت ال موضوعي. واإلنسانية بشكل عام 
ـُحاكم هذه اخلربة اليت يكتسبها التلميذ إىل معيار حمايد خارج ذاا اليت قامت بالتجربة  ت

ب التالميذ كثري اكسله أثره البالغ يف إوفق رغباا واحتياجاا، والربامجاتية ترفض هذا مما 
  .من اخلربات النسبية اليت ال ترقى أن تكون حقائق

لتربية العتماد على اخلربة الذاتية وجعلها هي احملور الذي جيب مراعاته يف امث إن ا  
الذي يصف ) ديوي( وهذا ما يؤكده .إال اخلربة ذاابدون هدف حقيقي جيعلها تربية 

  . )٤(اخلربة وسيلة وهدفاً يف آن واحد، فأصبحت  بأا باخلربة وإىل اخلربةالتربية 
  .فإن التربية الربامجاتية فردية الرتعة يف نظرا للتلميذ بيانهوبناًء على ما سبق 

  

                                 
 ٤١صمرجع سابق، . اخلربة التربية). ت.د(ديوي ، جون )١(
 .٩٥صاملكتبة احلديثة ، : األسكندرية .   تاريخ تطور اجتاهات الفكر التربوي) . ١٩٨٤(، سهام العراقي) ٢(
مركز : الرياض.  املنهاج الدراسي اسسه وصلته بالنظرية التربوية االسالمية. ) ١٩٨٦( لرمحن صاحلعبداهللا ،عبد ا )٣(

 .٢١ص ،امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية 
 .٢٢ص املرجع السابق،)٤(



 ١٠٠  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  
 ونزعتها الربامجاتية الفلسفة من االسالمية التربية موقف: سخلامالفصل ا

  .الفردية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  . اإلسالمية من الفردية موقف التربية: املبحث األول 

موقف التربية اإلسالمية من الفردية و : املبحث الثاين 

  .اجلماعية

موقف التربية اإلسالمية من الفردية يف :املبحث الثالث

  .الفلسفة الربامجاتية

اجلانب (موقف التربية اإلسالمية من الفردية يف : أوالً  •

 .)النظري

اجلانب (لفردية يف موقف التربية االسالمية من ا: ثانياً  •

  للفلسفة الربامجاتية) العملي



 ١٠١  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

موقف الرتبية االسالمية من الفلسفة الربامجاتية : الفصل اخلامس 
  ونزعتها الفردية

  .موقف الرتبية اإلسالمية من الفردية: املبحث األول 
ا صفات متقابلة، ال ميكن حبال من من خصائص الطبيعة اإلنسانية أن اهللا خلق فيه

األحوال أن ينظر إىل اإلنسان من خالل جزء واحد من أجزاء هذه الصفات، مث حيكم بأنه ال 
مثالً صفتان متقابلتان يف الطبيعة ) املعنوية(و ) احلسية( اجلزء املنفرد، فصفتاميثل إال هذا 

تصلة باحلواس واألعصاب طاقته احلسية امل: اإلنسانية، ذلك أن اإلنسان له طاقتان
هي طاقته : والبيولوجيات، ومجيعها تتعلق باجلانب احلسي من حياة اإلنسان، والطاقة الثانية

املعنوية املتعلقة بالتفكري التصوري الذي يدرك من خالله الكليات واجلزئيات ويدرك اجلمال 
ة اإلنسانية حبال من فهاتان الصفتان ال ميكن إنكار وجودمها يف الطبيع  )١(.واحلق وغريه

ن إاألحوال؛ إال أنه يف ذات الوقت ال ميكن أن يوصف اإلنسان بصفة منفردة منهما ويقال 
قال بأنه معنوي فقط أو حىت تغليب جانب على اجلانب اآلخر، وما يواإلنسان حسي فقط، 

ا اخلالق يقال عن هاتني الصفتني يقال عن باقي صفات اإلنسان املتقابلة األخرى اليت أوجده
  .فيه وجعلها صفات ثابتة ال تنفك عنه؛ كاحلب والكره، واخلري والشر، واخلوف والرجاء

والفردية واجلماعية من تلك الصفات املتقابلة يف النفس البشرية اليت دار حوهلا النقاش 
  .واخلالف يف تغليب جانب من جوانبها على اجلانب اآلخر

  :دية يف تكوين اإلنسانتعامل الرتبية اإلسالمية مع صفة الفر
مل تنكر التربية اإلسالمية فردية اإلنسان ومكانته، بل أعلت من قدره وحفظت مكانته 

،     )٢(), - . / 0 1 2 3(اليت حفظها اهللا له بتشريعه املوافق خللقه 
وهذا التوافق بني خلق اهللا لالنسان وأمره له بتشريعه، جعل التربية اإلسالمية تربية متوازنة 

فظ قيمة الفرد إال أا ال تعلي من قيمتة وحريته مقابل اتمع، ومل جتعل منه ومن فاعليته؛ حت

                                 
 .١٥١دار الشروق ص : القاهرة. . ١٤ط.  منهج التربية االسالمية) ١٩٩٣(قطب ، حممد ) ١(
 .١٤:املُلكسورة  )٢(



 ١٠٢  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  .معياراً  تحاكم إليه املعارف والقيم
  :وميكن إمجال تعامل التربية اإلسالمية مع صفة الفردية فيما يلي 

 ً   :د الرتبية اإلسالمية على كرامة اإلنسانيكتأ: أوال
سالمية على كرامة اإلنسان ، وأنه كائن قد كرمه اهللا تعاىل، وقد تؤكد التربية اإل

نسانية من الفصل الثالث من هذا التكرمي عند احلديث عن الطبيعة اإلسبق بيان أوجه 
البحث، فقد كرم اُهللا اإلنسان بدأً باهلدف الذي خلقه من أجله، حيث خلقه تعاىل هلدف 

مث   )١()E D CI H G F (كرمي هو عمارة األرض بطاعة اهللا 

، وملا )٢( )+ , - . / 0 1(:  كرمه تعاىل بتجميل ظاهره، قال تعاىل 
: مجل ظاهرة، كرمه بتجميل باطنه أيضاً؛ فخلقه على الفطرة السوية القومية ، قال تعاىل 

) µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶(   )وهذه الثالثة  )٣

هلدف الذي خلق من أجله اإلنسان، وغاية احلسن يف اخللقة الظاهرة، نبل الغاية وا-جمتمعة 
فرده ومكانته الشخصية تهلا انعكاساا التربوية على حس املتريب وشعوره ب -ومجال الباطن

اإلنسان إذا عرف أنه سليل بيت كرمي ومعدن طيب ولدت هذه "... و. اليت أنزله اهللا فيها
قائماً بذاته بل محلته على حفظه وصيانته لئال يدنس هذا  املعرفة يف نفسه كياناً مستقالً
  .)٤("األصل، أو يفسد ذلك املعدن

 ً   . د الرتبية اإلسالمية على الدور الذي يقوم به الفرد يف الكونيكأت: ثانيا
تؤكد التربية اإلسالمية على أن للفرد دوراً أساسياً، ورسالة البد أن يقوم ا يف هذا 

                                 
 . ٥٦:الذارياتسورة  )١(
 .٤:التنيسورة  )٢(
 .٣٠:الرومسورة  ) ٣(
 ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة. شخصية املسلم بني الفردية واجلماعية) ت. د (نوح ، السيد حممد) ٤(

 ٤٩ص



 ١٠٣  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í  (ارة حسية ومعنوية، الكون، ليعمره عم
Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ(   (١)  فإنسان التربية اإلسالمية يدرك هذا الدور ، و يسعى

 rأن النيب  tعن أنس لتحقيقه حىت يف أسوأ الظروف اليت مير ا هذا الكون، ففي احلديث 
يغرسها  إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال تقوم حىت: (قال 

  .وهذا احلديث يصور أمسى أحوال اإلجيابية جتاه الكون )٢()فليغرسها
وهلذا التوكيد على دور الفرد يف الكون كان له انعكاسه التربوي على شعور الفرد، 
وأن له كيانه املستقل، واملرتلة اخلاصة يف هذا الوجود من حوله، فيحمله على التوافق 

  . لشعور باملسؤولية جتاه هذا الوجودواالستقرار النفسي، باإلضافة ل
فرد التربية (وذا تدفع التربية اإلسالمية عن الفرد الشعور باالغتراب الذي شعر به 

إحساسه باالغتراب عندما وصف جهله بدوره يف الكون، ) جيمس(والذي صور ) الربامجاتية
 يف شيءكل ، باحتوائه خينقينكم الدقيق يكاد فالكون احمل: "وسعى إىل حماولة إجياده فقال 

على  تنطويال  اليتوعالقاته  ،ال تترك جماال لالحتماالت اليتيقني ال خيطئ، وضرورته 
أو باألحرى  ،حق بأيفيه  يلمل احتفظ  عقداً عتأشعر كما لو كنت قد وقّ جتعلينأدوات، 

فيه حجرة نوم  يلليس  ،على شاطئ البحر ،فندق ضخم يفإىل أن أعيش  كما مضطراً
   )٣(".صة أستطيع أن ألوذ ا بعيدا عن الرتالءخا

عندما يغيب عنه حقيقة الكون، ومرتلته ) الفرد(إحساس ) جيمس(نعم لقد صور 
فيه، ودوره املطلوب منه، فليس أبلغ من هذا التصوير ليصف األثر النفسي والفكري لغياب 

  .هذه احلقائق

 ً   :التأكيد على حرية الفرد: ثالثا
انب احلرية، فإنه جيب أن يقصد ا اجلانب املطلق حلرية االنسان، عند احلديث عن ج

                                 
 . ٦١: هود سورة ) ١(
وهذا : (قال عنه األلباين.  ٣٨ص١الرياض  ج. عارف مكتبة امل. السلسلة الصحيحة . األلباين ، حممد ناصر الدين) ٢(

 )سند صحيح على شرط مسلم 
 .٥٤ص  مرجع سابق،) . ١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران ) ٣(



 ١٠٤  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

وهو التخلص من وصاية املخلوق، واالنطالق إىل سعة احلرية بني يدي اخلالق جل وعال، 
ـُخضع اإلنسان لإلنسان، وإمنا حقيقة احلرية هي يف التسليم هللا تبارك  فال معىن حلرية ت

، وبسطه ومنعه ويف كل حال، والتربية اإلسالمية وتعاىل يف أمره ويه، وحكمه وقضائه
  :سعت لتحرير االنسان وغرس ذلك يف حسه وشعوره ومن أبرز معامل احلرية مايلي 

ولقد  .ربط االنسان بربه مباشرة دون شريك وال وسيط بينه وبني خالقه تعاىل .١
وظهر االسالم فقد كان دعوة  rكان هذا واضحاً أشد الوضوح منذ بعث النيب 

اإلسالم دعوة للحرية االنسانية مبفهومها الشمويل، فأول ما بنطق به املسلم هو 
وهي نفي صريح لكل أنواع العبودية واخلضوع لغري اهللا ) أشهد أن ال إله إال اهللا(

: ; > = < ? @ D C B A (: عز وجل 
 U T S R Q P O N M L K J I H G F E

Z Y X W V ()فالناس مجيعاً متساوون يف" )١ 
إنسانيتهم وحريتهم ، فال عبودية إال هللا ، وال سيادة ألحد على أحد وإمنا السيد هو 

وهذا الشعور باحلرية  )٢(" اهللا وحده ، فهو الذي يستحق اخلضوع والطاعة وحده
املطلقة للفرد يف التربية اإلسالمية له انعكاسه التربوي عليه فإلنسان حينما يتصل 

  :بربه فرداً فإنه
أحياناً يف العبادة هللا ويستغرق يف احلب، إىل حد أن ينسى كل شيء يستغرق "

يف الوجود غريه هو وغري اهللا ، وخييل إليه يف حلظة االستغراق العميقة أن الوجود 
كله قد شف وراق ، مث خال من كل شيء ومن كل أحد؛ إال قلبه اخلافق والشعاع 

وال . ري احلق الذي أنزله اهللا فهو ال خيضع لغ... النوراين الذي يصل قلبه باهللا 
يرضى بأن خينع ويستنيم ويصبح سلبياً إزاء ما حوله من قيم أو أشخاص أو قوة 

  )٣("مادية، ألنه حيس وجوده الفردي ذلك املشحون بتلك القبسة من اهللا
فالفردية واحلرية احلقة يف عبادة اهللا تعاىل واخلضوع لسلطانه والتعايل على كل 

                                 
 .٦٤:آل عمرانسورة )١(
 .٩٠ص  ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر : بريوت.  احلرية أو الطوفان) . ٢٠٠٤(املطريي ، حاكم ) ٢(
 .١٦٥ص مرجع سابق، ) ١٩٩٣(قطب ، حممد ) ٣(



 ١٠٥  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

 .ضما صدر من االر
ذلك أن الفرد يف التربية اإلسالمية مسؤول؛  ،تنمية حرية االختيار يف الفرد .٢

وتبتدئ هذه ، فال مسؤولية عندما يكون اإلنسان جمرباً، واملسؤولية تتطلب احلرية
: احلرية من بداية اختيار الدين فال يكره الفرد على الدين بدون رضاً منه قال تعاىل 

)Õ Ô Ó Ò Ñ  ()لفرد ال يكره على الدين وهو من األمهية فإذا كان ا )١
فهو حر يف ماله وحياته . مبكان، فإن بقية األمور من باب أوىل أن ال يكره عليها

 .كلها  هوشؤون
مما يبين يف نفوسهم . تأكيد التربة اإلسالمية على استقاللية الرأي ألفرادها .٣

بب من األسباب، الفرد تابعاً ألحد يف رأيه ألي س نالشعور بالفردية، فال يكو
ـفهناك املعيار الذي يحاكم وهو شرع اهللا املرتل،  ؛آرائهم مجيعاً إليه األفراد

أن يلزم فرداً آخر برأيه ارد عن الدليل، كما  -كائناً من كان-  ال جيوز لفردف
ال تكونوا " rال جيوز لفرد أن يتبع فرداً آخر رد التقليد بدون دليل، قال النيب 

تقولون إن أحسن الناس أحسنا ، وإن ظلموا ظلمنا ، ولكن وطنوا  إمعة،
وقد عاب اهللا  )٢("أنفسكم إن أحسن الناس أن حتسنوا وإن أساءوا فال تظلموا

! " (: تعاىل على من سلم نفسه لغريه دون دليل أو برهان فقال تعاىل 
 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #
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 ً   : مية املسؤولية الفردية عن األعمال وما يرتتب عليهاتن: رابعا
تنمي التربية اإلسالمية املسؤولية الفردية عن األعمـال علـى الصـعيدين الـدنيوي     
واألخروي ، فالتربية اإلسالمية كما أا أكدت على احلرية ، فهي تؤكد كذلك على مبدأ 

                                 
 .٢٦٥:البقرةسورة  )١(
أمحد حممد شاكر : حتقيق .  اجلامع الصحيح سنن الترمذي). ت. د (حممد بن عيسى أبو عيسى ، الترمذي)٢(

 .حديث ضعيف: قال عنه األلباين . ٣٦٤ص / ٤ج ،دار إحياء التراث العريب :بريوت. وآخرون
 .١٧٠:البقرة سورة)٣(



 ١٠٦  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

Ã (: قوله تعاىل : املبدأ كثرية منها املسؤولية الفردية املستقلة ، والنصوص الدالة على هذا 
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

Ù Ø ×   ()(: وقوله جل وعال  )١Ü Û Ú Ù Ø ×  ()وقوله تعـاىل   )٢:  
) Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â

Õ Ô   ()٣(  
ه ، فهي مسؤولية فردية كل فرد مسؤول عن عمله ، ال يستطيع أن يلقي محله على غري

z y (كما أنه ال يتحمل تبعات أعمال اآلخرين مهما كانت صلة القرىب بينهم 
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... الدائم ذه املسؤولية الفردية حيدد لالنسان يف داخل نفسه كياناً متميزاً واضح احلدود 

  )٥("ية يف االسالمذلك هو غذاء الفرد

 ً   . تأكيد الرتبية االسالمية على عدم احتقار الفرد لذاته : خامسا
التربية اإلسالمية تريب الفرد املسلم على الشعور بالعزة، وعدم احتقار ذاته، أو رأيه  إنَّ

ر ال حيق" rفال يترك املسلم أمر اهللا خمافة الناس ،  يقول النيب . الذي عنده فيه من اهللا برهان
يرى أمر هللا عليه فيه  :يا رسول اهللا ، كيف حيقر أحدنا نفسه ؟ قال : أحدكم نفسه ، قالوا 

ما منعك أن تقول يف كذا وكذا ؟ فيقول : مقال ، مث ال يقول فيه ، فيقول اهللا له يوم القيامة 
 فال يقبل من الفرد املسلم أن )٦("إياي كنت أحق أن ختشى: خشية الناس ، فيقول اهللا : 

                                 
 .١٦٤:األنعام سورة)١(
 .٣٨:املدثر سورة)٢(
 .٤٨:البقرة سورة)٣(
 .٣٣:لقمان سورة)٤(
 ١٦٦صمرجع سابق، .  )١٩٩٣(قطب ، حممد )٥(
. ١٣٢٨ص / ٢دار الفكر ج: بريوت .  سنن ابن ماجة). ت. د( حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويينابن ماجة، ) ٦(

 .قال األلباين ضعيف



 ١٠٧  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

خيشى الناس أو حيقر نفسه ويراها أقل من أن تقول باحلق حىت وإن غضب من غضب، وهذا 
  .صغراألشرك اخلوف املذكور يف احلديث من اخلوف املنهي عنه وهو من ال

حتقار الفرد نفسه وما وهبه اهللا من اوالتربية االسالمية عندما أكدت على مبدأ عدم 
ن يؤدي هذا إىل الغرور واحتقار اآلخرين ، مما القدرات والطاقات ؛ ت يف املقابل أ
:  rقال رسول اهللا : قال ،  tعن أيب هريرة ف. يكسبها توازناً تربوياً منصفاً وموضوعياً 

ال حتاسدوا ، وال تناجشوا ، وال تباغضوا ، وال تدابروا ، وال يبع بعضكم على بيع بعض ، "
 وال حيقره، ال يظلمه وال خيذله ، وال يكذبه ، وكونوا عباد اهللا إخوانا ، املسلم أخو املسلم 

حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه   -ويشري إىل صدره ثالث مرات  -  ،، التقوى هاهنا
  .)١("دمه وماله وعرضه: املسلم ، كل املسلم على املسلم حرام 

                                 
 .١٠ص / ٨مرجع سابق، ج) . ت. د( مسلم صحيح )١(



 ١٠٨  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  :موقف الرتبية اإلسالمية من الفردية و اجلماعية : املبحث الثاني 
أكمل توفيق ) الفردية واجلماعية(بني الصفتني املتقابلتني يف النفس البشرية  اإلسالم يوفق

فال جيعل الفرد يف صراع بني كيانه املستقل ، ومن حوله من أفراد جمتمعه ؛ بل يربيه تربية 
 نيتضمن التوافق بني أفراد اتمع وذوام املستقلة، ألنه وقبل كل شيء يعترف بأن هات

سالم يعاجل كلتا الرتعتني فيغذيهما معاً ، وجيعلهما اإلف"يف اإلنسان،  ني أصيلتنيالصفت
متساندتني بدالً من أن تكونا متنازعتني ، إنه حيتاج إليهما معاً ، ألن الفطرة ال تستقيم 

وفيما يلي أبر أساليب التربية  )١("بإحدامها دون األخرى ولذالك ال يكبت أياً من مها
  :الفردية واجلماعية يف تربيتها االسالمية يف التوفيق بني

ً أ اإللزام مبعيار موضوعي ثابت خارج الذوات كلها حيتكم إليه الفرد : وال
  .واتمع

وهذا املعيار هو شرع اهللا املطهر الذي ال حيايب أحداً ، ويراعي طبيعة التكوين االنساين 

 , - . / 0 1(أكمل مراعاة ، حيث  يشرع هلا ما يناسبها فهو خالقها 
  . بلى يعلم وهو اللطيف اخلبري  )٢()2 3

فعند ما يتمكن الشرع من نفس الفرد يصبح معياره األول الذي حياكم إليه معارفه 
وأفكاره وأخالقة، فما وافقه قبل به وما خالفه تركه وابتعد عنه، وكذلك اتمع إذا إلتزم 

به حقوق األفراد يف داخله بشرع اهللا وقبل به حاكماً عليه فسيصبح هو املعيار الذي يقاس 
  .فتحفظ حقوقهم وكرامتهم اليت حفظها اهللا هلم

ويرى الباحث أن مكمن اخللل يف الفلسفات اليت تناولت الطبيعة االنسانية، هو 
وإعماهلا له يف غري جماله ، وهنا حصل اجلهل بطبيعة  -مع قصوره- اعتمادها على العقل 

االنسان وما يصلح له ويتمعات معايري ذاتية  لحه ، فخرجتصاملعايري يف ضبط األفراد وا
أو الغريزة أو غريها من املعايري اليت ميكن أن  -كما فعلت الربامجاتية –كأن تعاد إىل املنفعة 

                                 
 .١٦٤صمرجع سابق، ) ١٩٩٣(قطب ، حممد ) ١(
 .١٤:املُلكسورة )٢(



 ١٠٩  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

ولذا فإن من أعظم ما ميييز التربية . خيتلف عليها األثنان بغض النظر عن جمتمع بأسره
حدود فرديتهم ؛ واتمع وضبط حقوقه على أفراده االسالمية يف تعاملها مع األفراد وضبط 

، وكذلك ضبط تعامالت األفراد بداخله ؛ هو االعتماد على معيار خارج األفراد واتمع 
  :مما أكسب التربية اإلسالمية عدد من امليزات ، منها على سبيل املثال ال احلصر 

صدره من أحكم احلاكمني العدل واملساواة بني األفراد ؛ ألا تعتمد على معيار م .١
 .جل وعال 

 .األفراد واتمعات   اتالشمول يف تلبية جوانب احتياج .٢
فالتربية االسالمية باعتمادها املعيار الرباين يف تعاملها مع الفرد واتمع : الواقعية .٣

تتعامل بواقعية ؛ فهي تعترف بالنوازع والغرائز والضعف الذي جبل عليه اإلنسان 
بصورة مثالية معينة مصبوبة "فلذلك ال تلزم التربية اإلسالمية الناس  يف أصل خلقه،

وإمنا تطلب من كل إنسان أن يبلغ حدود الكمال املمكن له . يف قالب ال تتعداه 
  )١("وطاقاته هحسب استعدادات

التوازن بني النظرية والتطبيق ، والقول والعمل ، واجلسم والروح ، والدنيا واآلخرة  .٤
  . الفرد واجلماعة، ومصلحة 

  

 ً   :تأكيد الرتبية اإلسالمية على أهمية اجلماعة يف حياة الفرد: ثانيا
مث حتاول بعد ذلك  مستقالً اًالتربية اإلسالمية مع الفرديه يف االنسان كيانمل تتعامل   

فال بد لنا : "عن تربية األفراد ) ديوي(دجمه يف اتمع كما هي نظرة الربامجاتية ، إذ يقول 
ن نقول إا عملية صوغ وتكوين لفعالية األفراد مث صب هلا يف قوالب معينة، أي حتويلها أ

وهذه النظرة اليت تعامل األفراد على أساس   .)٢("إىل عمل اجتماعي مقبول لدى اجلماعة
الفصل بني فرديتهم ومجاعيتهم مث حماولة التوفيق بني هذين املنفصلني؛ هي مكمن اخللل الذي 

لتربية اإلسالمية عند تربية الفرد والتأكيد على فرديته، فهي تريب فرديته مع تأكيدها جتاوزته ا
ومن صور تأكيد التربية اإلسالمية على أمهية اجلماع يف حياة . على أمهية اجلماعة يف حياته

                                 
 .٢٣٧صمرجع سابق، ) ١٩٩٣(قطب ، حممد ) ١(
 .١١ص مرجع سابق،  ) .١٩٧٨(جون، ديوي )٢(



 ١١٠  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  :الفرد ما يلي
ن حيث يقوم اتمع املسلم على رابطة األخوة يف الدي: تعزيز األخوة بني املؤمنني  .١

بعد بناء املسجد  rوهي أول أسس بناء اتمع املسلم ولذا كان أول ما قام به النيب 
. املؤاخاة بني أفراد اتمع األول ، يف إشارة ألمهية هذا األمر يف بناء اتمعات 

وهلذه األخوة أثرها يف إبراز األخالق اإلجيابية بني أفراد اتمع، مثل اإليثار و 
الفرد ألخيه ما حيبه لنفسه، فيحىي األفراد يف  وسط جمتمع حيبهم  التناصح وأن حيب

 وحيبونه ، 
حىت وإن كان باإلمكان أداء هذه  ،ربط عبادات األفراد باجلماعة والتأكيد على ذلك .٢

العبادات بصورة فردية إال أن اإلسالم أكد عليها مع اجلماعة ،  ومن األمثلة على 
صلي وحده ؛ إال أن االسالم أمر ا مجاعة وأكد ذلك الصالة فإنه ميكن للفرد أن ي

 ) ١("صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة" rعليها ، قال النيب 
وصالة اجلمعة والعيدين واالستسقاء ، كلها من العبادات اليت حث اإلسالم على أن 

ر اإلسالم أن تؤدى مجاعة مع املسلمني ، وكذلك شعرية الصوم من العبادات اليت أم
وكذلك  )٢("الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون" rيلتزم فيها باجلماعة قال 

 .اجلهاد ، والدعوة ، وعمارة الكون والسيادة ال تكون إال يف وجود مجاعة

 ً تأكيد الرتبية اإلسالمية على مبدأ املسؤولية االجتماعية يف حياة : ثالثا
  .الفرد املسلم

ية االسالمية يترىب على مجلة من القيم اإلجتماعية، اليت خياطبه الوحي إنسان الترب إنَّ
تب عليها الثواب والعقاب، حىت يتشرا الفرد واتمع على حد رها يف حياته وي، ويكدا

و  البعض سواء ، فتصبح من املسلمات الفكرية عند أفراده يف عالقام مع بعضهم
  :ما يلي  مسؤوليتهم جتاه جمتمعهم من أبرزها

فتارة يأمر اهللا بلزوم اجلماعة وينهى  .لزوم اجلماعة والنهي عن مفارقتهاالتربية على  .١

                                 
 .١٢٢ص/  ٢مرجع سابق، ج) . ت. د ( مسلمصحيح ) ١(
 .حديث صحيح: عنه األلباين  قال. ٨٠ص / ٣ج مرجع سابق،). ت. د (حممد بن عيسى أبو عيسى ، الترمذي )٢(



 ١١١  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

و   )١(   )G F E D C B A(:  عن مفارقتها كقوله تعاىل

! " # $ (:  تارة يبني عاقبة التنازع واالختالف كقوله تعاىل
وتارة  (٢))   % & ' ) ( * + , - . / 0

v ( :املسلم بأحوال السابقني الذين تفرقوا  ،كقوله تعاىل يذكّر أفراد اتمع 
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w

وهذه النصوص جمتمعة تورث يف حس الفرد املسلم أمهية اجلماعة يف  (٣))   ¦
حياته وأنه البد أن يلتزم ا دون أن يذوب فيها على حنو ما بينه الباحث يف تربية 

 .السابقاإلسالم للفردية يف املبحث 
فقد يفهم من خالل األمر بلزوم  .األمر باملعروف والنهي عن املنكرالتربية على  .٢

اجلماعة والنهي عن مفارقتها أن ذلك يلزم منه السكوت على خروج اتمع عن 
معيار الشرع القومي وأن الفرد ال بد أن يذوب يف وسط جمتمعه، ويرضى ويسلم 

فهي تريب  .ا تريده التربية اإلسالمية من أفرادهابعيوبه وعلله، وهذا املفهوم خمالف مل
وقد ربط اهللا  .فيهم املسؤولية االجتماعية ، وجتعل منهم صمام أمان حلفظ اتمع

) أمة اإلسالم(تعاىل بني القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وبني حتقق خريية 
. / 0 1 2 3 4 5 6 ( :فقال تعاىل 

يستقيم حال اتمع إال بتربية أفراده على فال  (٤))   7 8 9 : 
التربية اإلسالمية تريد أن يكون هناك  نَّأن يقال إ املسؤولية االجتماعية ، وهنا ميكن

أوصياء على اتمع يكبت حريام ويتحكم يف أمورهم ، وهذا يتناىف مع حمافظة 
: ، ويرد على هذا التربية اإلسالمية على فردية أفرادها وحرصها على حفظ حريام 

                                 
 .١٠٣:آل عمرانسورة )١(
 .٤٦:األنفالسورة )٢(
 .١٠٥:آل عمرانسورة )٣(
 .١١٠:آل عمرانسورة )٤(



 ١١٢  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

بأن هذا االعتراض قد يكون صحيحاً ويف مكانه يف حالة واحدة وهي أن يكون 
املعيار الذي على ضوئه يأمر هؤالء وينهون معياراً ذاتياً أي من عند أنفسهم ، أما يف 
التربية االسالمية فإنه ال يقبل األمر والنهي إال وفق ما جاء به دين اهللا جل وعال ، 

أمر رد اهلوى والرغبة الذاتية فإنه ال إعتبار ألمره ويه ، وذا ال تكون  وأما من
 .الوصاية من أحد على أحد وإمنا هو التسليم هللا وقبول أمره ويه من الفرد واتمع

، وهذا احلق حيفظ التوازن لألفراد التربية اإلسالمية حتفظ ألفرادها حق الشورى .٣
. راده أم كالقطيع يساقون دون رضاً منهم أو مشورة جتاه جمتمعهم ، فال يشعر أف

فلألفراد حق اختيار احلاكم ومشاركته الرأي وحماسبته أيضاً ، وألمهية الشورى يف 
اإلسالم فقد جاء ذكرها بني ركنني من أركان اإلسالم مها الصالة والزكاة فقال 

s r q p o n m l k j i (  :تعاىل 
t   ()وهذا أمر  (٢))= < ?( :زمة قال تعاىلوالشورى واجبة مل )١

  )٣(.وال يستثىن أحد من املشورة يف األمر العام املتعلق بالناس. واألمر للوجوب
، والنهي التربية على مبدأ التعاون على الرب والتقوى وما فيه صاحل الفرد واتمع .٤

¿ Ä Ã Â Á À ( :قال تعاىل . عن التعاون على خالف ذلك 
 Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÑ Ð Ï Î Í()ل يف     )٤قبفال ي

اتمع املسلم أي صورة من صور السلبية وعدم التعاون يف حتقيق خري للمجتمع أو 
ألفراده ، كما أن إطالق مبدأ التعاون بني أفراد اتمع ال يعين أن يكون يف شر أو 

وضابط اخلري والشر ) Â Á À(ضرر للفرد أو للمجتمع ، بل هو تعاون
 .ملنفعة لألفراد واتمع هو الشرعوالفائدة وا

فال فرق بني عريب وال  .التربية اإلسالمية تؤكد على مبدأ املساواة بني أفراد اتمع .٥

                                 
 .٣٨:الشورىسورة )١(
 .١٥٩:آل عمرانسورة )٢(
 .، فقد حتدث عن هذا املوضوع بشكل موسع ٣٣-٢٩ص  مرجع سابق،) . ٢٠٠٤(املطريي ، حاكم : أنظر  )٣(
 .٢:ائدةاملسورة )٤(



 ١١٣  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

عجمي، وال أبيض وال أسود، وال ذكر وال أنثى، وال صغري وال كبري، أما شرع اهللا أ
كن ألحد تعاىل وفيما أوجبه عليهم من الواجبات ، أو حفظ هلم من احلقوق، فال مي

كائن من كان ، أو يدعي متييز فرد عن فرد ، أو مجاعة عن مجاعة ، خارج هذا 
M L K J I H G F E ( :قال اهللا تعاىل . املعيار

[ Z Y X W V U T S R Q P O N   ()فهذا هو  )١
والتقوى ال يعلم حقيقتها إال اهللا جل وعال ، فذا ى اهللا . املعيار الذي ينظر اهللا إليه 

 :ىل عن أن يسخر أحد بأحد ، وحياكمه إىل معياره الشخصي ، فقال تعاىل تعا
) Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë
ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û()٢(    

  
قت التربية اإلسالمية بني الصفتني املتالزمتني يف النفس البشرية أروع توفيق وذا وفَّ
يف ال يكون هذا التوفيق ومصدرها األول هو الوحي املطهر ، وهنا يشري وأكمله ، وك

الباحث إىل مسألة مهمة ، وهي أنه ال تصح حماكمة التربية اإلسالمية إىل واقع التطبيق يف 
املؤسسات واتمعات اإلسالمية ، بل الواجب هو العكس ، بأن حياكم واقع التطبيق إىل ما 

 . ة ، ليسد اخللل ويتدارك الزللجاءت به التربية اإلسالمي
  

                                 
 .١٣:احلُجراتسورة  )١(
 .١١:احلُجراتسورة )٢(



 ١١٤  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

موقف الرتبية اإلسالمية من الفردية يف الفلسفة :املبحث الثالث
  :الربامجاتية

لفردية يف الفلسفة الربامجاتية بشقيها اعرض الباحث خالل الفصول السابقة معامل 
يها ، ، وقد تشكلت لدى القارئ صورة ذهنية عن أهم معامل الفردية ف) النظري والتطبيقي(

واتضح من خالل هذا العرض أن الفلسفة الربامجاتية جعلت من الفرد ومن جتربته وفاعليته 
مصدراً ومعياراً حتاكم إليه احلقائق والقيم ، وتوجب أن تكون التربية نابعة من خربته اليت 

  .يكتسبها وهو يصارع ويتكيف مع احلياة من حوله 
ة مع الفردية واجلماعية ، وكيف ربت أفرادها مث تناول الباحث تعامل التربية اإلسالمي

قت بني هاتني الصفتني األصيلتني يف الطبيعة اإلنسانية، حيث أن التربية اإلسالمية ال ووفَّ
تفترض االنفصال بني هاتني الصفتني يف الطبيعة اإلنسانية فتربيهما بشكل متوازن ، انعكس 

لفلسفة الربامجاتية على النقيض متاماً من وتبني أن ا.على حفظ حقوق الفرد و مكانة اتمع
يت ، وسيذكر الباحث على وجه اإلمجال أهم جوانب االختالف اليف ذلك التربية اإلسالمية

وسيقسم الباحث ذلك على حمورين للفكر الربامجايت، التربية االسالمية ينبين عليها رفض 
ور الثاين يتناول الشق التربوي ، واحمل )اجلانب النظري( احملور األول يتناول الشق الفلسفي

  . )اجلانب التطبيقي(للربامجاتية

 ً   :)اجلانب النظري(موقف الرتبية اإلسالمية من الفردية يف : أوال
 يف جانبها النظري الفلسفي، الفلسفة الربامجاتيةترفض التربية اإلسالمية الفردية يف 

   :وذلك لألسباب التالية
باهللا عز وجل، وال يعترف  مبنية على فكر ال يؤمن ةالفلسفة الربامجاتيالفردية يف  .١

، فإن ، فتجعل اإلميان خاضعاً للمنفعةشكّلَ نفعاً شعورياً للمؤمن بهبالدين؛ إال إن 
، وإن ثبت خالف ذلك على شعور الفرد يشعره بالرضا آمنكان اليوم يدر نفعاً 

إذا كان : "اخلصوص أحلد وترك اإلميان ألنه غري نافع له، يقول وليم جيمس ذا
فبناء . )١("فرض اهللا يعمل إكفاء ورضا يف أوسع معاين الكلمة ، فهو فرض صحيح

                                 
 .٣٤٧ص  مرجع سابق، . ) ١٩٦٥(جيمس ، وليم ) ١(



 ١١٥  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

وهذا  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية مبين على عدم اإلميان باهللا تعاىل حقيقة اإلميان،
  .شك يتناىف مع التربية اإلسالمية اليت يؤمن أفرادها باهللا تعاىل إمياناً مطلقاً ال خيالطه

فردية مادية تتعامل مع نصف احلقيقة وتغفل  الفلسفة الربامجاتيةة يف الفردي .٢
أمهية له ال تم إال بعامل املادة املدرك باحلس فقط وماعدا ذلك ال ف نصفها اآلخر،

، رفضاً قاطعا) امليتافيزيقا(يرفض مثالً ) ديوي(ــــف .فهي ترفض الغيبيات كلها
يقي ال يقدم وال يؤخر مقابل ما قدمه اإلنسان من السيطرة ويرى أن التفكري امليتافيز

تقف عقبة أمام البحث، ويغلق عقول ) امليتافيزيقا(الذكية على الطبيعة، بل يعترب 
وهذا يتناىف مع التربية اإلسالمية اليت  ) ١(.البشر أمام اإلمكانات الكامنة يف الطبيعة

طهر أشد من إمياا باحلقائق احلسية، تؤمن باحلقائق الغيبية املستمدة من الوحي امل
ذلك أن احلواس قد يعتريها اخللل فتقع يف اخلطأ، أما الوحي فمحفوظ حبفظ اهللا، 

p o n m l k j i h g f e d c (: قال تعاىل 
q   ((٢) " ال يستطيع ذو باطل بكيده تغيريه بكيده، وتبديل شيء من معانيه عما ف

يديه، وال إحلاق ما ليس منه فيه، وذلك إتيانه من هو به، وذلك هو اإلتيان من بني 
 (٣)"خلفه

والقيم،  قائاملنفعة الفردية معياراً للحقأن تكون  ال تقبل التربية اإلسالمية .٣
رف والقيم بصبغة ااملع فباإلضافة إألى أنه يصعب ضبط هذا املعيار فإنه يصبغ 

ى املطلق املرتبط بوحي اهللا النسبية، وهذا يتناىف مع التربية اإلسالمية اليت تؤكد عل
تريب أفرادها على القيم املطلقة املعتمدة على الوحي املرتل من اهللا كما  ،تبارك وتعاىل

 .تعاىل
تتشكّل على ضوئه عالقة األفراد  اًمعيارربية اإلسالمية املنفعة الفردية ترفض الت .٤

مر لتحقيق النفع صراع مست يكونُ جمتمعاً يفبعضهم ببعض، وعالقتهم باتمع، فإنه 
الفردية واليت قد يعملها  ، فتتوارى القيم الفاضلة اليت ال ختضع ملعيار املصلحةالفردي

                                 
  ٧٣ص ،االنتشار العريب :بريوت . ١ط .  ملحدون حمدثون ومعاصرون) . ١٩٩٨(عوض ، رمسيس ) ١(
 .٤٢:فُصلَتسورة  )٢(
 .٤٨٠ص/١، جمؤسسة الرسالة :الرياض.  تأويل القرآنجامع البيان يف ) . ٢٠٠٠(حممد بن جرير بن  ،الطربي )٣(



 ١١٦  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

وإذا . والصدقة، كاإلحسان، واإليثار اإلنسان رد إبتغاء األجر من اهللا تعاىل
وهي من األفكار اليت اعتمدت عليها -) الدارونية(أضيفت فكرة املنفعة إىل فكرة 

يف تنافس وصراع  البقاء لألقوى فسيكون اتمع حينئذ ناليت تؤكد أ -يةالربامجات
دائم، وليس هناك دليل أوضح من أن هذه الفلسفة أصبحت الفكر امللهم للرأمسالية 

  )١(.اجلاحمة القائمة على مبدأ التنافس احلر احملقق للمصلحة
يسمها بالفردية، مما م املعيار املفارق لألفراد وخربا الفلسفة الربامجاتيةيغيب عن  .٥

فهي أقامت اإلنسان وخربته وجتربته ومنفعته . وينفي عن معايريها صفة املوضوعية
وهذا يتناىف مع التربية االسالمية . معياراً مطلقاً كما سبق بيانه يف الفصول السابقة

اليت تستقي معايريها من خارج ذوات أفرادها، فال معيار غري معيار الشريعة 
  .اوأحكامه

  

                                 
 .٢٥٩ص مرجع سابق،). ١٩٥٣(الطويل ، توفيق ) ١(



 ١١٧  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

 ً للفلسفة ) اجلانب العملي(موقف الرتبية االسالمية من الفردية يف : ثانيا
  :الربامجاتية

ميكن إمجال موقف التربية اإلسالميةمن الفردية يف اجلانب العملي التطبيقي يف التربية 
 :الربامجاتية فيما يلي

اماً، فمفهوم الربامجاتية ختالف التربية االسالمية التربية الربامجاتية يف مفهومها للتربية مت .١
 ) ١(.اعتربت التربية واحلياة شيئاً واحداً ومل تفصل بينها -كما سبق بيانه- عن التربية 

تنمية فكر اإلنسان وتنظيم : "بأنه ) النحالوي(أما مفهوم التربية اإلسالمية فعرفه 
حياة الفرد سلوكه وعواطفه ، على أساس الدين اإلسالمي بقصد حتقيق أهداف اإلسالم يف 

تنمية مجيع جوانب الشخصية : "بأنه ) عوض(، وعرفه  )٢("واجلماعة يف كل جماالت احلياة
اإلسالمية الفكرية والعاطفية واجلسدية واالجتماعية وتنظيم سلوكها على أساس مبادئ 

، كما عرفه  (٣)"اإلسالم وتعاليمه بغرض حتقيق أهداف اإلسالم يف شىت جماالت احلياة
منوه للحياة إعداد املسلم إعداداً كامالً من مجيع النواحي يف مجيع مراحل :" بأنه )ياجلن(

ومن أمجع . )٤("املبادئ والقيم وطرق التربية اليت جاء ا اإلسالم  وءالدنيا واآلخرة يف ض
عملية إيصال اإلنسان شيئاً فشيئاً إىل درجة "بأن التربية هي ) مدكور(التعريفات ماذكره 

  )٥(" هيأه اهللا هلاكماله اليت
ومجيع املفاهيم السابقة اليت تصف التربية من منظور إسالمي ، تتفق على أن التربية 
واحلياة شيئان متغايران ، ال شيئاً واحداً ، وأن التربية هي وسيلة إلعداد اإلنسان وتنمية 

أهداف وأساليب ومناهج مستمدة من التصور اإلسالمي للكون جوانب تكوينه ، وفق 

                                 
  ٣٦٨مرجع سابق ، ص) . ١٩٧١( الشيباين، عمر حممد التومي)١(
دار  :دمشق.  أصول التربية االسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واتمع) . ١٩٩٦(النحالوي ، عبد الرمحن ) ٢(

 . ٢٧ص  ،فكرال
دار القراءة للجميع  : ديب.  ٢ط.  أساليب التربية والتعليم يف اإلسالم) . ١٩٩٠(عوض ، الشيخ األمني حممد ) ٣(

 . ٣٤ص ،للنشر والتوزيع 
دار اهلدى للنشر : الرياض) .  ٢( ط .  أهداف التربية اإلسالمية وغاياا) . هـ ١٤٠٩( ياجلن ، مقداد ) ٤(

 .٢٠ص ،والتوزيع
 .١٤٥دار أسامة للنشر والتوزيع، ص: الرياض.  املفاهيم األساسية ملناهج التربية) . ١٤١٠(مدكور، علي أمحد ) ٥(



 ١١٨  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

  .، وهذا خالف ما تدعيه التربية الربامجاتية بأن التربية هي احلياةواإلنسان واحلياة
كما ترفض التربية اإلسالمية فكرة التربية الربامجاتية يف أن تتمحور التربية حول  .٢

التلميذ بأن يكون هو مصدر املعارف ، وأن تبىن تطبيقات التربية كلها بناًء على 
الشمس اليت تدور ) : "ديوي(جه ،  فيكون كما قال رغباته وليس على ما حيتا

وال يعين رفض التربية . )١("حوهلا تطبيقات التربية ، وهو املركز الذي ننظمها حوله
اإلسالمية ألن تتمحور التربية حول التلميذ و رغباته أن ال يكون حمل اهتمام املريب ، 

تلميذ وقدراته وطاقاته يقول بل على العكس متاماً جيب أن يكون االهتمام بالغاً بال
 :ابن القيم 

ومما ينبغي أن يعتمد ، حال الصيب ، وما هو مستعد له من األعمال ، ومهيأ له " 
منها ، مما كان مأذون منه شرعاً ، فيعلم أنه خملوق له ، فال حيمله على غريه فإن 

ذا رآه حسن محله على غري ما هو مستعد له مل يفلح فيه ، وفاته ما هو مهيأ له ، فإ
الفهم واإلدراك جيد احلفظ واعياً ، فهذه من عالمات قبوله ويئه للعلم ، لينقشه 

وإن رآه خبالف ذلك من كل وجه وهو مستعد ... يف لوح قلبه ما دام خالياً 
للفروسية وأسببها ، من ركوب اخليل والرمي واللعب بالرمح ، وأنه ال نفاذ له يف 

ه من أسباب الفروسية والتمرن عليها فإنه أنفع له العلم ، ومل خيلق له ، مكن
وللمسلمني ، وإن رآه خبالف ذلك ، وأنه مل خيلق لذلك ورأى عينه مفتوحة إىل 
صنعة من الصنائع ، ومستعد هلا ، قابالً هلا ، وهي صنعة مباحة نافعة للناس ، 

   )٢("فليمكنه منها هذا كله بعد تعليمه له ما حيتاج إليه يف دينه
ختضع عترض على فكرة أن ت هاالتربية اإلسالمية االهتمام بالتلميذ ، ولكنتعارض ال 

، دون االهتمام مبا حيتاجه، وما جيب وتجربته هلذات التلميذ ول وأهدافها ومناهجها التربية
 . أن يعطى من معارف خارج اهتمامه ورغباته، بناًء على قدراته واستعداداته

  :يف النواحي التالية هداف التربيةألالتربية اإلسالمية  ختالف الربامجاتية مفهومكما  .٣

غياب اهلدف احلقيقي احملدد للتربية الربامجاتية فهي تربية بال أهداف مطلقة وهذا  •

                                 
 ٥٤ص  مرجع سابق، ).١٩٦٤(جونديوي، )١(
عبد : حتقيق .  حتفة املودود بأحكام املولود) . ١٣٩١(حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا ، ابن القيم  )٢(

 .٢٤٤ص  ،مكتبة دار البيان :دمشق.  ١ط.  رناؤوطالقادر األ
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عملية مقصودة ومنظمة هلا أهدافها "خالف للتربية اإلسالمية اليت تعترب التربية
 "سالمي للكون واإلنسان واحلياةووسائلها وأساليبها املتنوعة والنابعة من التصور اإل

حصرت التربية الربامجاتية هدف التربية يف منو اخلربة الفردية فقط، والسعي يف  •
حتقيق رغبات أفرادها، حيث أعطت اهتماماً أكثر مما جيب لقضايا التكيف، 
وتشجيع الناشئة للجري وراء رغبام، ووراء النشاطات االجتماعية، بينما أمهلت 

) سريك لعب(األكادميية والعقلية والدراسات اجلادة، حىت وصفت بأا املوضوعات 
ية بال أهداف حىت أصبحت التربية الربامجاتية ترب ،)١(.أكثر من كوا معهداً أكادميياً

ويرى الباحث بأن رفض التربية اإلسالمية هلدف النمو  .هقد سبق بيانكما 
اًء كان هدفاً عاماً، أو خاصاً، فإن الربامجايت؛ ليس رفضاً هلدف النمو يف ذاته سو

من أهداف التربية اإلسالمية رعاية النمو بكل جوانبه  اجلسمية والعقلية، واخللقية، 
واالجتماعية للفرد، إمنا الرفض عندما يكون هدفاً غائياً مطلقاً وائياً ال هدف 

والتربية   ،للتربية تسعى لتحقيقه بعده، فتكون التربية بالنمو ومن أجل النمو فقط
اإلسالمية إعتربت النمو وسيلة لتحقيق مثلها األعلى ، وهو العبودية هللا تعاىل 

 .وحتقيق عدالته وشريعته يف مجيع شؤون احلياة الفردية واالجتماعية 
جعلت التربية الربامجاتية أهداف التربية وغاياا منصبة على اجلانب املادي من حياة  •

هتمت باحلياة الدنيا اام بالروح واحتياجاا، كما أا اإلنسان فقط، وأغفلت االهتم
فقط وأمهلت اآلخرة، فلذا هي تريب نصف إنسان فقط، وذا ختالف التربية 

فاإلنسان يف التربية اإلسالمية مركب  .اليت تم باالنسان جبميع جوانبهاإلسالمية 
 غيب صورها،يف ت دنيا وآخرة، وحقائق املعرفة روح وجسد، وحياته ممتدة، من

بني هذه املتالزمات يف التربية اإلسالمية مما جعل التربية  ، فال فصلوشهادة
 .االسالمية تربية أكثر مشوالً

  واهللا أعلم وأحكم

                                 
 ٦٤ص مرجع سابق، ) . ٢٠٠٩(ماجد عرسان الكيالين ) ١(
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  .خامتة البحث

 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  
  
  

  خلامتةا
  :نتائج الدراسة-أ
  :مقترحات الدراسة-ب
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  اخلامتة 
الذي تناول الفردية يف الفلسفة  وبعد، فبحمد اهللا تعاىل مت إجناز هذا البحث،  

كان هدفه الكشف عن و تية بالتحليل والدراسة الناقدة يف ضوء التربية االسالمية،الربامجا
والعملي املتمثل يف  ،الفلسفيالنظري أبرز معامل الفردية يف الفلسفة الربامجاتية بشقيها 

، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي، واعتمد على حتليل ما مجع من تطبيقاا التربوية
االستطاعة، أو من الكتب اليت  رقد املترمجة للعربيةمجاتية من كتبهم مقوالت رواد الربا

  .أحالت إىل مراجعهم األصلية، مراعياً يف ذلك األصول املرعية يف التوثيق واإلحالة

  :الدراسة نتائج- أ
بعد اإلجابة على تساؤالت الدراسة، توصل الباحث إىل عدد من النتائج ميكن   

  :إمجاهلا فيما يلي
لسفة الربامجاتية على مجلة من املبادئ تتمثل يف أا فلسفة جتريبية عملية قامت الف .١

ذات نزعة فردية، تنكر احلقائق املطلقة والقيم الثابتة، وتنظر إىل املنفعة باعتبارها هي 
اكم إليه املعارف واألفكار والقيم، وتركز على املستقبل وتقاطع حتاملعيار الذي 

 .املاضي بكل ما فيه
مع  التناقضالفلسفة الربامجاتية بعدد من الفلسفات التارخيية يوقعها يف ارتباط  .٢

 .وضعتها لنفسها أصوهلا ومبادئها اليت
وإقامة الفرد وجتربته عتماد الفلسفة الربامجاتية على املعايري الذاتية، اأظهرت الدراسة  .٣

 .ديتهامصدراً للمعارف والقيم، ومعياراً لقبوهلا أو ردها، هو من أبرز أسباب فر
نعكاسه اا كان له مـم ،الفلسفة الربامجاتية تنظر إىل اإلنسان نظرة مادية بيولوجية .٤

 .على فكرها التربوي يف التعامل معه
 ومتغرية غري ثابتةأظهرت الدراسة أنَّ القيم يف الفلسفة الربامجاتية نسبية غري مطلقة  .٥

ن أصول القيم فيها ألة، تعتمد على معايري فردية، وهذا ما ترفضه التربية اإلسالمي
 .غري نسبية مطلقة

نظرت الربامجاتية إىل الكون أنه كون ناقص يف طور التكوين مفتقر لفعل اإلنسان،  .٦
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حبيث ميكن للفرد أن يصنع واقعه، وهذه النظرة تتناىف مع نظرة املسلم الذي ينظر إىل 
ي فيه إال بعلمه الكون بأنه يسري وفق تقدير اهللا، بسنن كونية ال تتبدل، فال يقع ش

 .وإذنه تبارك وتعاىل، وأنه مسخر بقدرة اهللا، واإلنسان مأمور بعمارته وفق منهج اهللا
٧. مل نصفه تتعامل التربية الربامجاتية ن من خالل البحث أن تبيمع نصف اإلنسان و

فهي تم بدنياه وتلغي آخرته، وتغذي جسده وتتنكر الحتياجاته الروحية،  .اآلخر
لعامل احلس وتغيبه عن عامل الغيب، مما جيعلها ال تصلح أن تكون منهج  وتلفت نظره
 .تربية متكامل

ـَمييز التربية اإلسالمية وتفردها ببناء الفردية اليت تراعي مجيع جوانب حياة  .٨ ت
اإلنسان، الفردية واجلماعية، الدنيوية واألخروية، احلسية والغيبية، اجلسمية 

 . تربية الصاحلة لبناء اإلنسانوالروحية، مما جيعلها هي ال
كشفت الدراسة عن أبرز معامل الفردية يف التربية الربامجاتية، وهو إصرارها على أن  .٩

تكون التربية صادره من داخل الفرد، مع رفض أي شي يقحم على التالميذ من 
 ة، مع التركيز على اخلرباخلارج، وإمنا هي منو القدرات الفطرية يف الكائنات اإلنسانية

 .الذاتية ألفرادها
اجلمع بني الفردية واجلماعية يف التربية ) جون ديوي(أظهرت الدراسة حماولة    .١٠

ذلك، فأصول الفكر الربامجايت والتطبيقات التربوية اليت  يف الربامجاتية، إال أنه مل يوفق
اعتمدها، من التركيز على التلميذ ورغباته وميوله، ورفض األهداف اليت تكون من 

  .ذوات التالميذ، مجيعها ال ختدم ما سعى إليه من حماولة اجلمعخارج 
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  :الدراسة مقرتحات-ب
  :ما يلي يقترح الباحثيف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 

ضرورة تربية األجيال على الشعور باالعتزاز بدينهم وأن ما يرمسه هلم من  .١
 وهو من عند أحكم نظام تربوي هو خري نظام على وجه األرض، كيف ال

 .احلاكمني
القيام ببحوث تربوية تربز جوانب التكامل يف التربية اإلسالمية ومشوهلا مجيع  .٢

 .إحتياجات اإلنسان، تقدميها للعامل املتخبط يف نتاج التجارب البشرية
 .أمهية االنفتاح على العامل ملعرفة جديد الوسائل التربوية لإلفادة منها .٣
 .ناقض يف الفلسفة الربامجاتية، بشقيها النظري والتربويميكن دراسة معامل الت .٤
ضرورة إبراز نظرة اإلسالم للكون واإلنسان واحلياة ، وانعكاساا التربوية   .٥

 .على نفس املتريب
أمهية إعادة النظر من قبل املؤسسات التعليمية يف العامل اإلسالمي اليت بنت  .٦

بنائها وفقاً ملعايري التربية  خالل إعادة منالتربية الربامجاتية،  غرار تربيتها على
 اإلسالمية
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  :واملراجع املصادر قائمة
 .مكتبة مصر : القاهرة.  دراسات يف الفلسفة املعاصرة) . ت.د(إبراهيم ، زكريا  .١
دار الوفاء لدنيا : القاهرة.  نقد املذاهب املعاصرة. ابراهيم، مصطفى ابراهيم  .٢

  .نشرلعة واالطبا
حتفة املودود ) . ١٣٩١(ابن القيم ، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا  .٣

 مكتبة دار البيان: دمشق.  ١ط. عبد القادر األرناؤوط : حتقيق .  بأحكام املولود
مكتبة نزار : مكة املكرمة ) ١ط .( بدائع الفوائد). ١٩٩٦(ابن القيم اجلوزية  .٤

 . مصطفى الباز
 .دار طيبة: مكة .  تفسري القران العظيم) . ١٩٩٩(، امساعيل بن عمر  ابن كثري .٥
: بريوت .  سنن ابن ماجة). ت. د(ابن ماجة، حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويين  .٦

 .دار الفكر 
 . دار املعارف: مصر.  لسان العرب) . ت.د(ابن منظور  .٧
 .الرياض. بة املعارف مكت.  السلسلة الصحيحة). ت.د(األلباين ، حممد ناصر الدين .٨
  . دار املعارف : القاهرة .  جون ديوي). ١٩٦٨(األهواين ، أمحد فؤاد  .٩

اهليئة املصرية : القاهرة.  فجر الفلسفة اليونانية) . ٢٠٠٩(األهواين، أمحد فؤاد  .١٠
 .العامة للكتاب

 الربامجاتية األمريكية املعاصرة أصوهلا اليونانية) . ٢٠٠٦(خبيت، هاين حممد رشاد  .١١
 .املكتبة املصرية: االسكندرية . 

املؤسسة العربية :  بريوت .  املوسوعة الفلسفية). ١٩٨٤(بدوي ، عبد الرمحن  .١٢
 .للدراسات والنشر

 .مكتبة بريوت: بريوت .  معجم وسيط اللغة) . ١٩٩٠(البستاين، عبداهللا  .١٣
حممد على : ت،  افكار وشخصية وليام جيمس) ١٩٦٥(بريى ، رالف بارتون  .١٤

 .دار النهضة العربية: بريوت . ن العريا
.  اجلامع الصحيح سنن الترمذي). ت. د (الترمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى  .١٥

  .دار إحياء التراث العريب: بريوت. أمحد حممد شاكر وآخرون: حتقيق 
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جمد املؤسسة اجلامعية : بريوت .  فلسفة اخلربة) . ٢٠٠٤(جديدي، حممد .١٦
 .للدراسات والنشر

اهليئة املصرية العامة : القاهرة.  العقل األمريكي) . ٢٠١٠( جالل ، شوقي  .١٧
  .للكتاب

: القاهرة. د حممود حب اهللا : ترمجة .  إرادة االعتقاد) . ١٩٤٦(جيمس ، وليم  .١٨
 .دار احياء الكتب العربية

دار الكتب : بريوت.  االسالم واملذاهب الفلسفية) . ٢٠٠٥(حلمي ، مصطفى  .١٩
 .العلمية

الدار الفنية للنشر : القاهرة .  مقدمة يف علم االستغراب )١٩٩١(حنفي ،حسن  .٢٠
 .والتوزيع

هلام جورج كتورة و ا :ت.  الفلسفة األمريكية) . ٢٠٠٩.(ديلودال ، جريار  .٢١
 .مركز دراسات الوحدة العربية: بريوت. الشعراين

مكتبة النهضة : القاهرة .  مدارس املستقبل). ت. د(ديوى ، جون و ايفلني ديوي  .٢٢
 .يةاملصر

دار : بغداد. ت  امحد حسن الرحيم . املدرسة واتمع). ١٩٦٤(ديوى،جون  .٢٣
  .مكتبة احلياة للطباعة والنشر

دار : القاهرة. فؤاد األهواين . ت .   البحث عن اليقني) . ١٩٦٠(ديوي ، جون   .٢٤
 . احياء الكتب العربية

. ن حممد رفعت رمضان وآخرو: ت.  اخلربة والتربية) . ت.د(ديوي، جون  .٢٥
 .مكتبة األجنلو: القاهرة 

مكتبة : القاهرة . نظمي لوقا : ت.  الدميقراطية والتربية) . ١٩٧٨(ديوي، جون .٢٦
 .األجنلو

حممد لبيب  :ت .الطبيعة البشرية والسلوك االنساين. )١٩٦٣(ديوي،جون .٢٧
 .مؤسسة اخلاجني: القاهرة .النجيحي

ترمجة حممد على .  قاموس جون ديوي للتربية) . ١٩٦٤.(وين . ن . رالف  .٢٨
 . مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة. العريان 



 ١٢٧  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

دار : القاهرة.   مدخل لدراسة الفلسفة املعاصرة) . ١٩٨٤(رشوان ، حممد مهران  .٢٩
 .الثقافة للنشر والتوزيع

دار الوفاء لدنيا : االسكندرية.  وليم جيمس) . ٢٠٠٥(زيدان ، حممود فهمي  .٣٠
 .الطباعة والنشر

 تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان).١٤٢٠(ن بن ناصرالسعدي، عبد الرمح .٣١
 .مؤسسة الرسالة: بريوت

رسالة .دراسة ناقدة للفلسفة الربامجاتية).٢٠١٠(شبري، حممد خضر عوض .٣٢
 .اجلامعة االسالمية: غزة . ماجستري

  مكتبة القاهرة احلديثة : القاهرة.  وليم جيمس) ١٩٥٧(الشنيطي ، حممد فتحي  .٣٣
دار الثقافة للطباعة : القاهرة .  ٥ط  . املعرفة ) .١٩٨٠(حممد فتحي  ،الشنيطي .٣٤

  . والنشر
.   تطور النظريات واألفكار التربوية) . ١٩٧١( الشيباين، عمر حممد التومي .٣٥

 . دار الثقافة: بريوت 
 .مطبعة اجليش العريب: األردن.  فلسفة التربية) . ١٩٦٧(صاحل ، هاين عبد الرمحن .٣٦
 .دار اجليل: بريوت) ت.د(صحيح مسلم  .٣٧
 .دار الكتاب اللبناين: بريوت .  املعجم الفلسفي) . ١٩٨٢(صليبا ، ، مجيل  .٣٨
: الرياض.  جامع البيان يف تأويل القرآن) . ٢٠٠٠(الطربي، حممد بن جرير بن  .٣٩

 .مؤسسة الرسالة
: القاهرة.  ١ط.  مذهب املنفعة يف فلسفة األخالق) ١٩٥٣(الطويل، توفيق  .٤٠

 .املصريةمكتبة النهضة 
دار املعرفة : القاهرة.  الفلسفة الفكر واحلرية) . ٢٠١١(عباس ، راوية عبد املنعم  .٤١

 . اجلامعية
دار الوفاء :  االسكندرية.  الفلسفة والرتعة االنسانية). ٢٠٠٦(عبد احلفيظ ، حممد .٤٢

  .لدنيا الطباعة والنشر
عامل : الرياض.  مقدمة يف فلسفة التربة االسالمية) . ١٩٨٥(عبد العال ، حسن  .٤٣

 .الكتب للتوزيع والنشر



 ١٢٨  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

املنهاج الدراسي اسسه وصلته بالنظرية ) . ١٩٨٦(عبداهللا ،عبد الرمحن صاحل  .٤٤
 .مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية: الرياض.  التربوية االسالمية

. ٢ط .  الفكر املادي احلديث وموقف االسالم منه) . ١٩٨٤(عثمان، حممود  .٤٥
 .دار االسالمية للطباعة والنشرال: القاهرة

دار ابن : الرياض. األصول من علم األصول ). ١٤٢٦(العثيمني ، حممد بن صاحل  .٤٦
 .اجلوزي

: األسكندرية .   تاريخ تطور اجتاهات الفكر التربوي) . ١٩٨٤(العراقي، سهام  .٤٧
  .املكتبة احلديثة

  .  اجتاهات يف الفلسفة املعاصرة. عزمي اسالم  .٤٨
.  املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية) . ٢٠٠٣(ن محد العساف، صاحل ب .٤٩

 .مكتبة العبيكان: الرياض
.  )األصول الفلسفية للتربية(يف أصول التربية، )ت .د(عفيفي،حممد اهلادي  .٥٠

  . مكتبة االجنلو املصرية: القاهرة
 ٢ط.  أساليب التربية والتعليم يف اإلسالم) . ١٩٩٠(عوض ، الشيخ األمني حممد  .٥١

 .دار القراءة للجميع للنشر والتوزيع:  ديب. 
: بريوت.  ١ط .  ملحدون حمدثون ومعاصرون) . ١٩٩٨(عوض ، رمسيس  .٥٢

 .االنتشار العريب
دراسة ناقدة لبعض مبادئ جون ) . ١٩٩٦(الغامدي ، عبد الرمحن عبد اخلالق  .٥٣

 .جامعة امللك سعود: الرياض.  ديوي الفلسفية والتربوية من منظور إسالمي
 .جلنة التأليف والترمجة والنشر: القاهرة.  الربامجاتزم) . ١٩٣٦( يعقوبفام،  .٥٤
مطبعة : العراق .  دراسات يف فلسفة التربية). ١٩٨٩( فرحان، حممد جلوب .٥٥

 .التعليم العايل جبامعة املوصل
 .دار الشروق: القاهرة. . ١٤ط.  منهج التربية االسالمية) ١٩٩٣(قطب ، حممد  .٥٦
دار الثقافة : القاهرة .  نظرية القيمة يف الفكر املعاصر ) .١٩٨٦(قنصوة ، صالح  .٥٧

 .للنشر والتوزيع
 .مكتبة مدبويل: القاهرة .  الفلسفة التقدمية) . ٢٠٠٣(الكحالن ، حسن حممد .٥٨



 ١٢٩  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

 . مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة. تاريخ الفلسفة احلديثة) . ٢٠٠٩(كرم ، يوسف  .٥٩
 .مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة .  نيةتاريخ الفلسفة اليونا) . ٢٠٠٩(كرم، يوسف  .٦٠
. أبو العالء عفيفي . ت . ٣ط .  املدخل إىل الفلسفة) ١٩٥٥( كوليه، أُزفلد .٦١

  . جلنة التأليف والترمجة : القاهرة 
دار الفتح : األردن.  فلسفة التربية االسالمية) . ٢٠٠٩(الكيالين ، ماجد عرسان .٦٢

 .للدراسات والنشر
مؤسسة : بريوت. أهداف التربية االسالمية ) . ١٩٩٨( .الكيالين، ماجد عرسان .٦٣

 .الريان
: القاهرة . .  ٢ط . حياة الفكر يف العامل اجلديد ). ١٩٨٢(حممود ، زكي جنيب  .٦٤

 .دار الشروق
مطبعة وزارة االرشاد : القاهرة. نظرية املعرفة ) . ١٩٥٦. ( حممود ، زكي جنيب  .٦٥

 .القومي
 .دار الشروق: بريوت.  ٤ط . ة فلسفية من زاوي ) .١٩٩٣(حممود، زكي جنيب  .٦٦
 .دار الشروق: بريوت .  ٤ط .  من زاوية فلسفية) : ١٩٩٣(حممود، زكي جنيب  .٦٧
دار : الرياض.  املفاهيم األساسية ملناهج التربية) . ١٤١٠(مدكور، علي أمحد  .٦٨

  .أسامة للنشر والتوزيع
عامل : القاهرة .  اصول التربية الثقافية والفلسفية) . ١٩٧٩(مرسى ، حممد منري  .٦٩

 .الكتب
دار الكتب : لبنان.  الفلسفة الربامجاتية) . ٢٠٠٨(املرهج ، علي عبد اهلادي  .٧٠

 .العلمية
املؤسسة العربية :  بريوت.  احلرية أو الطوفان) . ٢٠٠٤(املطريي ، حاكم  .٧١

 .للدراسات والنشر
امة لشؤون اهليئة الع:القاهرة . العربية  اللغة جممع).  ١٩٨٣( املعجم الفلسفي  .٧٢

 .املطابع
. ظاهرة الصراع يف الفكر الغريب بني الفردية واجلماعية ).١٤٣٠(مكي، ابو زيد  .٧٣

 .٦٨٨-٦٤٨ ،) ٤٨(،  جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات االسالمية 



 ١٣٠  الفردية يف الفلسفة الربامجاتية دراسة حتليلية ناقدة يف ضوء التربية االسالمية

.  ٢ط . فؤاد زكريا : ت.  الفلسفة أنواعها ومشكالا) . ٢٠٠٥(ميد، هنتر  .٧٤
 .للطباعة والنشر والتوزيع شركة ضة مصر: القاهرة

 .مجعية عمال الطابع التعاونية: عمان.  مقدمة يف التربية) . ١٩٧٩(ناصر، ابراهيم  .٧٥
دار : بريوت.  ٨ط .  األسس االجتماعية للتربية) . ١٩٨١(النجيحي، حممد لبيب .٧٦

 .النهضة العربية
مكتبة : القاهرة .   مقدمة يف فلسفة التربية) . ت . د (النجيحي،حممد لبيب  .٧٧

 .األجنلو املصرية
أصول التربية االسالمية وأساليبها يف البيت ) . ١٩٩٦(النحالوي ، عبد الرمحن  .٧٨

 .دار الفكر: دمشق.  واملدرسة واتمع
دار قباء للطباعة : القاهرة.  الفلسفةىل مدخل جديد إ). ١٩٩٨(النشار، مصطفى  .٧٩

  .والنشر والتوزيع
دار : القاهرة. لم بني الفردية واجلماعيةشخصية املس) ت. د (نوح ، السيد حممد .٨٠

 .الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع
مكتبة : القاهرة . ترمجة نظمي لوقا .  فلسفة التربية)  ١٩٧١( نيلر ، جورج  .٨١

 .األجنلو املصرية
 .مكتبة املعارف: بريوت. قصة الفلسفة) . ١٩٨٨(ول ديورانت .٨٢
دار : القاهرة. د علي العريان حمم:ترمجة .  الربامجاتية) . ١٩٦٥(وليم جيمس  .٨٣

 .النهضة العربية
) .  ٢( ط .  أهداف التربية اإلسالمية وغاياا) . هـ ١٤٠٩( ياجلن ، مقداد  .٨٤

  .عدار اهلدى للنشر والتوزي: الرياض
 


