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Abstract 

Pragmatism is one of contemporary issues in Greek philosophy which was later 
developed by the number of modern figures such as William James, Webster and Charles 
Sender Pierce. Pragmatism is generally defined as a school of thought which considers 
everything based on every principle of benefit that it owned, knowledge for instance. 
Human seek the knowledge in order to make their life better. Due to the fact that 
pragmatism is built on the foundation that validity of an act and its value is evaluated 
from the advantages as its consequent, then everything shoul adhere to the principles. 
Pragmatism, in its progress, approves the harmony between the mind and human actions. 
Furthemore, the standard of absolute functions or benefits are referred back relatively to 
the subject. At this point, of we review the prgamatism from religion perspective, it could 
convey us to the relativism of truth. It can be concluded here that as an idelogy brought 
from the perspective of philosophy and religion, pragmatism should be strictly criticized 
from the view of Islam according to its negative implications toward religious 
understanding. This paper will try to elaborate on pragmatism chronologically, related to 
its contribution and relation toward Islamic Studies, expressing its principles associated 
with the perspectives of knowledge, akhlaq, and religiuos norms. 
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Abstrak 

Pragmatisme adalah salah satu isu kontemporer dalam filsafat Yunani yang 
kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh modern seperti William James, Webster, dan 
Charles Sender Pierce. Pragmatisme secara umum mampu didefinisikan sebagai paham 
yang melihat sesuatu dari segala asas manfaat yang dimiliki, sebagai contoh adalah 
pengetahuan. Pengetahuan dimiliki manusia karena dia memiliki daya fungsi untuk 
menjadikan kehidupan manusia lebih baik. Karena sejatinya Pragmatisme dibangun di 
atas fondasi bahwa standar untuk menyatakan keabsahan suatu perbuatan dan nilainya 
dilihat dari hasil manfaat yang merupakan produksi konsekuensinya, maka segala sesuatu 
dilihat mesti tunduk pada asas manfaat tersebut. Dalam perkembangannya dapat dilihat 
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bahwa Pragmatisme menyetujui adanya keselarasan antara pikiran dengan perbuatan 
manusia. Maka standar keabsahan fungsi atau manfaat yang dimaksud kembali secara 
relatif kepada subyek. Di sinilah kemudian kaitannya dengan agama, paham pragmatisme 
mampu mengantarkan pada relativisme kebenaran. Dapat disimpulkan kemudian di akhir 
makalah ini bahwa sebagai ideologi yang lahir dari sudut pandang filsafat dan agama, 
pragmatisme mesti dikritis secara tegas dari sudut pandang Islam terkait dengan 
implikasinya yang sangat negatif terhadap pemahaman agama. Makalah ini akan 
mencoba mengelaborasi paham pragmatisme secara kronologis, terkait kemudian dengan 
kontribusi dan relasinya terhadap studi keislaman, mengemukakan prinsip-prinsipnya 
terkait dari sudut pandang pengetahuan, akhlaq, dan norma agama. 

 

Kata Kunci: Pragmatisme, Pengetahuan, Manfaat, Islam, Akidah. 

 

  مقدمة

 هذا يف هام شيئ يالعلم ابملنهج سالميةاإل العقيدة عن البحث
 حتدد اليت واإليديولوجياتاألفكار املضادة واآلراء املضلة  ألن. العصر

ما  منها ،اليوم  من نوع جديد أمام املسلمني  والصدق الصحة معاير
 تقييم يف الغريب التفكري طريقةوهذه  ."الربامجاتية إليديولوجيا"ـيسمى ب
 يف يديولوجيةاإل تلك تغلغلت ولقد اإلسالمي، العامل يف ُحقن قد احلقيقة
 كثري نظريتها وطبق املثقفني، من كثرير  أفكارها وتبىن ،احلياة شؤون معظم

عامة و  املعاصر املسلم املفكر بعض عند ويصبح منهجا البشر، أبناء من
 ابلوهم، العلم فاختلط ،التفكري ارتباك قد عندئذ،. حياهتم تقرير يف الناس

 يكون أن للمسلمني فينبغى. والباطل احلق وحيجب ابلظن، والتبس اليقني
 .ذالك ىلإ حاجة   أشد بل الصحيحة، العقيدة تقرير يف صحيح منهج هلم

 ونلق   ،أجزائها بني نفرق مل إن ،مبكان اخلطر من هي النظرية ذهه

 يرى عندما ،شبهات من عضالب أذهان يف يقع قد ما ونُز ل   عليها، الضوء



Us}u>l al-Barajma>tiyah fi> D{aui al-‘Aqi>dah al-Isla>miyah | 267  
 

     

Vol. 15, No. 2,  September 2017 

 ،ذلك على املرتتبة اللوازم عن ويغفل املقبولة، ونتائجها املعسولة عباراهتا
 ىرأف. النتائج تلك إىل لتصل ،فيها سارت اليت الطريقة عن ويتغاضى
 ،الربامجايت ابملذهب التعريف يف يسري بشيء ولو ،ساهمي أن الباحث

خالق املعرفة واأل نظرايته منو  ،طهوأمنا رموزه وأبرز ومبادئه، أسسه وبيان
 عقيدة من انطالقا   ،والدينية الفلسفية النظر وجهيت من ومناقشته والدين،

 .فهمه يف تعسف أو عليه، كسر غري من ،صحيحة إسالمية
 

 الربامجاتية تعريف
 العمل، به وتعين( Pragma) اليوانين من الربامجاتية"اشتق كلمة 

 ويبسرت معجم ر معناها اإلصطالحيةذكو   .عملي كلمة منها ويؤخذ

 Charles بريس تشارلز" أنشأه فلسفي تيار أبهنا ،(Webster) العاملي

Senders Pierce" مجيس وليام"و Will James،" كل أن ومها يقوالن 

 الفلسفي املعجم  وعرفها  .العلمية ابلتجربة إال تثبت ال والفكرة املفاهيم

 قيمة يف هو إمنا واألفكار اآلراء صدق معيار أن يرى مذهب" :أبهنا

 ما قضية صدق وأن احلياة، مطالب خلدمة أداة املعرفة وأن. عمال   عواقبها

                                                           
 .92  ،(ت.العربية، د اللغة جممع :القاهرة) ، اجمللد  ،الوسيط املعجم العربية، اللغة جلنة جممع   
 ،املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ،الندوة العاملية للشباب اإلسالميجلنة   

 .١  ،(مـ911 ، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي: م.د)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 يهدف من لكل وصف على صفة عامة، والربامجايت. مفيدة كوهنا هو
   .خاصة منفعة إىل أو النجاح، إىل

 نحتب املصطلح هذا "بريس تشارلز"األمريكي الفيلسوف اختذو 
 ليدل (Pragma) اليواننية الكلمة من حيددو  إغريقي، نمأنه  ،جديد

 كلمة خيتار أن بوسعه كان فقد وإال املذهب، جدة على اللفظ جبدة
 الذي التطبيقي، العلمي اجلانب إىل هبا ليشري املستعملة اللغة من أخرى
 2.أراده

 املوأهنو . ديوي وجون جيمس وليم اإلصطالح عند هذا طورو 
  للربامجاتية، نظرته يف مييزه لوان   امنهم واحد لكل بل األصولعلى  ااتفق
 معاكسة فلسفة أبهنا "الربامجاتية"ديوي  جون ووصف .همعنا سيأيت كما

 التصورات هذه صدق وبقدر ابلتصورات، تبدأ اليت القدمية للفلسفة

 معىن البشر على يفرض الواقع تدع فهي "الربامجاتية"أما .النتائج تكون

  الواقع، على نفسها تفرض ابتدائية حقيقة أو حق ناكه وليس احلقيقة،

                                                           
 
 .   ،(مـ 9٩9  ،الثالثة الطبعة ،العربية اللغة جممع :القاهرة) ،الفلسفي املعجم ،وهبة مراد  
  . ١  ،(م  99  ،الرابعة الطبعة  ،الشروق دار :القاهرة)، فلسفية زاوية من ،جنيب حممود زكي 2

 .    ،(م 991  لرابعة،ا الطبعة ،قباء دار: القاهرة)الفلسفة،  إىل جديد مدخل النشار، مصطفى   
 .    ،...زاوية من ،جنيب حممود زكي   
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: يقول حيث ،(أداتية) مصطلح ديوي جون منظور من عليها يطلق وقد
 1.لديه فعل أداة فالفكرة  ٩للتجربة ووسيلة للعمل أداة املعرفة إن

 الذي العلمي العصر تصور فلسفة: هي "الربامجاتية" والفلسفة

 يعيشها اليت العملية احلياة وروتص ،عامة بصفة اليوم فيه نعيش

 9.خاصة بصفة احلديثة الصناعية مدنيتهم يف األمريكيون

 أفكاران جنعل كيف) بعنوان اليت مقالته يف "بريس"أشار وقد

 هوأن .واألداء للعمل قواعد الواقع يف هي إمنا هعقائد أن إىل( واضحة
 سلوك أي حتديد هو إمنا إليه تا حي ما فكل معينة، فكرة نشئي لكي

 أن هعليف فكرة، أي وضوح من تأكدي هوأن .إلنتاجه تصلح فعل وأي

 هذه كانت سواء الواقع، يف حتققها اليت العملية والنتائج اآلاثر يف نظري

 ١ .مباشرة غري أو مباشرة النتائج
 على "الربامجاتية" الفلسفة حبمل قاموا الذين الثالثة األعالم وهؤالء

 يف اتفقوا وإن اآلخر، عن مييزه لون ممنه واحد لكل كان ،كواهلهم

                                                           
: الكويت)، عزت قرين .رتجممأوراب،  يف املعاصرة الفلسفةمبوشنسكي،  .  ،...املعجم وهبة، مراد  ٩

 .    ،(ت .بدولة، د والفنون للثقافة الوطين اجمللس يصدرها املعرفة عامل سلسلة
 مركز)، يف التاريخ الفاعلة والقوى التقدم اجتاهات يف دراسةقدم الت فلسفةالكحالوي،  دمحم حسن  1

 .9٩ ،(م 99٩  ،للكتاب االسكندرية
 .نفس املرجع  9

 ،األوىل الطبعةة، احلديثالقاهرة  مكتبة :القاهرة) ،الشنيطي فتحي دمحم .جممرت  لربامجاتية،ا جيمس، وليم ١ 
 .   -   ، ...إىل جديد مدخل ،النشار مصطفىوأيضا .   -   ،(مـ٩ 9 
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 ما خالل من يكون إمنا الفكرة صدق معيار أن على يقوم الذي أصلها

   .ملموسة نتائج من عنهاينتج 
 
 الربامجايت املذهب وقواعد أسس

 العلمية التجريبية . 

 به ودفعا   العلمي، التجرييب لالجتاه تطويرا   الربامجاتية الفلسفة تعد

بعي  ة،الط   نتائجه إىل
 ممانعة وأقل تطرفا ، أكثر شكل يف متثله ولكنها   

 وليم رائدها يقول كما الوقت نفس يف عليه، واعرتاضا   فيه،

 أفضل وأتخذ السابقة، املناهج سلبيات تتجاوز أهنا ذلك   .جيمس

ا منبعا   لتكون فيها ما  ظواهر يف التأمل من بدال للعمل، يوجهنا جديد 

 املتناقضات بني اجلمع يرفض تقائي،ان عملي منهج فهي الكون،

 .لالختيار يدعوان عندما
 الوقوف من بدال التجربة وتطلب التأملي، النظر ترفض الربامجاتيةو 

 أن من بدال   اإلشكاليات بعض معاجلته عند الربامجايت فإن .والتأمل
 فيها يعيش إذ .اخلربة هنر يف األمام إىل يقفز ملعجب، ابلتأمل يعاجلها

                                                           
 ،...زاوية منجنيب حممود،  زكي وأيضا  .2  -    ،...إىل جديد مدخل النشار، مصطفى   

  9. 
 91١  ،األوىل الطبعة ،املطبوعات وكالة: الكويت)، املعاصرة الفلسفة يف اجتاهات ،إسالم عزمي   

 . 1 ،(مـ
 . ٩ ،...لربامجاتيةا جيمس، وليم   
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 رفضا   يعين ال هذا أن البعض ويرى .املاء يف األمساك تعيش كما

 .منها جدوى ال اليت لألفكار وإمنا للتفكري، مطلقا  
 أو والتأمل، اجلمود وتنبذ للتجربة، تذهب الربامجاتية أن نرى وهبذا

 هي فكرة ألية التجربة ألن .هلا جتربة سابق دون األشياء على احلكم

 أو ابلصدق الفكرة تلك على كماحل يتم خالله من الذي املعيار

 وجود تنكر اليت الوضعية الفلسفة مع تتفق هبذا وهي .الكذب

 إىل املطاف هبا انتهى حىت التجربة، تستخدم مل اليت القيم أو احلقائق

 والقضااي املطلقة ابحلقائق التسليم رفضت إذ .ابلقيم تضحي أن

 يف ترتدد ال ربامجاتيةال الفلسفة أن جند بينما. الغيب عامل امليتافيزيقية
 يف يتحقق لنفع مفضية كانتما   مىت صادقة واعتبارها األفكار قبول
 2 .الناس حياة

 العملية النتائج تتبع . 

 يكون وأن للتنفيذ، قابلة تكون أن البد الفكرة أن املقصود هناو 

 ليست اليت القضية أو الفكرة وأن فعال ، تطبيقها إبمكانية اعتقاد لدينا

 .هلا وجود ال فكرة أو قضية هي السلوك يف أتثري أو مليةع نتائج هلا
 إنه حيث ،الربامجاتية تعريف خالل من جبالء يتضح املبدأ وهذا

 يف الصدق معيار إن بل ،العمل تعين اليت الكلمة من مشتق

                                                           
 .    ،األخالق فلسفة يف العامة عةاملنف مذهب، الطويل توفيق 2 
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 عملية نتائج من عليها يرتتب فيما يكمن إمنا .فكرة ألية الربامجاتية

   .معن مر كما
  رئيستني، بفكرتني منهجه حدد "بريس" امجاتيةالرب  مؤسس إن بل
 العملي، التطبيق إىل طريقها جتد اليت هي احلقيقة الفكرة أن األول،

 فكرتنا هي ،ما موضوع عن فكرتنا أنوالثاين،  .اهلدف إىل وتقودان

 .العملية اآلاثر على املرتتبة النتائج عن

 أنه كما جملر د،ا الوعي وليس الفكرة لصدق املعيار هو إذا   فالعمل
 إبمكان نعتقد أن البد مث واضحة، تكون أن البد الفكرة أن يرى

 يف تعتقد اليت الفكرة معىن إن: بقوله ذلك عن عرب وقد فعال ، تطبيقها
   .إزاءها عمل من به للقيام استعداد على أنت ما هو صحتها

 حدا   يضع الربامجايت املنهج أن جيمس وليم الفيلسوف ويرى

 فكرة كل يفسر أنه ذلك تنتهي، ال اليت امليتافيزيقية نقاشاتال لتلك

 ويقول ٩ .حدة على كلر  العملية، نتائجها واقتفاء تتبع .خالل من

 كانت إذا العملية الوجهة من امرئ ألي حيدث الذي الفرق ما" أيضا  

 ميكن عملي فرق مثة يكن مل إذا ؟تلك من بدال صحيحة الفكرة

 فإن مث ومن ،الشيء نفس العملية الوجهة من ينتع إذا   فاألبدال ،تتبعه

                                                           

 .  -   ،...لربامجاتيةا جيمس، وليم    
 .١١ ، 9 ،...الفلسفة يف اجتاهات إسالم، عزمي    
 .2 -  ، ...لربامجاتيةا جيمس، وليم ٩ 
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 يكن أينما .اجلدوى معدوم اتفه عقيم نزاع ،بشأهنا خصام أو نزاع أي

 البد يا  عمل فرق ا نبني أن وسعنا يف يكون أن علينا فينبغي ،ايجد النزاع

 1 ".آخر أو جانب صحة جراء من حيدث وأن
 وال األفكار، درمبص يهتم ال "الربامجايت املنهج" أن نلحظ وهبذا

 سلوكنا على املؤثرة العملية بنتائجها يهتم وإمنا.ظهورها، يكفيه

 أو الفكرة صدق يف وأتثريه العملي األثر تتبع ولتأكيد .وحياتنا

 فانظر قضيتني، صدق يف اعتقدت إذا 9 ،جيمس وليم يقول القضية،

 كال يف سلوكك اختلف فإن ،العملي سلوكك على منهما كل أثر يف

 قضية فالقضيتان النتيجة ختتلف مل وإن خمتلفتان، فالقضيتان تنياحلال

 .خمتلفتني لفظيتني بصورتني ولكن ،واحدة
 األثر عن قضية بصدق العتقادك نتيجة العملي األثر خيتلف مل إذا

 وجود وال هلا المعىن فالقضية بكذهبا، اعتقادك على املرتتب العملي

 .السلوك يف أثر من عنها ينجم فيما تقوم الفكرة يف العربة ألن ،هلا

 العملية، النتائج تتبع لفكرة الربامجايت املنهج أتكيد أن نرى وهبذا

 للفكر امتدادا   يُعد وذلك. الفكرة هلذه النتائج تتبع من ينبع إمنا

 فلكي العلمية، النظرايت إليه تذهب ما وهو .والتجرييب العلمي

 مطبقة أهنا نتخيل نأ حناول النظرايت، من نظرية قدر من نستوثق
                                                           

 .2  ،.نفس املرجع 1 
 ،(م 9٩1 ، الفكر اجلامعي دار: سكندريةاإل)، املعاصرة الفلسفة يف حماضرات، الشاروين حبيب 9 

 ٩. 
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 هناك يكون أن عسى ما رؤية لنا يتسىن حىت العملي، الواقع يف فعال  

 الفلك أو الطبيعة نظرايت أشد أن نالحظ وحنن. لتطبيقها نتائج من

 ابخلسوف، التنبؤ يف نفعها مبقتضى األمر هناية يف عليها حيكم تعقيدا  

 ستفلي .ذلك غرار على وما كهربية، ظواهر تفسري يف أو

 الساذ  ابملعىن نفعية وليست ذاتية، مثالية فلسفة "الربامجاتية"
 ومن .الواقع من جذورها تستمد تقدمية فلسفة ولكنها ،للمنفعة

 األفكار عن واالبتعاد املاضي، جتاوز إىل وتقود ،الط بعي  ة العلوم نتائج

 ١ .منها جدوى ال اليت امليتافيزيقية
 املاضي مع القطيعة . 

 ينطلق إذ "،الربامجايت املنهج" عليها يقوم اليت األسس من وهو

 لتحقيق إعداد، حلظة احلاضر وجاعال   .املاضي متجاهال   املستقبل من

 ويرفض ،املاضي مع قطيعة حيدث فهو. للمستقبل نصنعه برانمج

 عن يسأل فال املطلق، أشكال كل ويف. األولية املبادئ يف البحث

 نتائجها عن يبحث وإمنا .امصدره عن وال ،األفكار نشوء كيفية

   .األفضل  حنو الواقع تغيري إىل تقودان أن ميكن اليت العملية

  ،جيمس وليم "الربامجايت املنهج"يقول الصدد وهبذا
                                                           

 .٩2 ،(٩ 9  ،األوىل الطبعة ،احلديثة القاهرة  مكتبة :القاهرة)، جيمس وليمالشنيطي،  فتحي دمحم  ١ 
 املصرية اهليئة :مصر)، األهواين أمحد فؤاد. رتجمم ،املعاصرة الفلسفة يف والدين العلم بوترو، أميل    

 .9  -1  ، (م  9٩ ، للكتاب العامة
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 لعدد رجعة، غري وإىل وتصميم، عزم بكل ظهره يدير الربامجايت إن"

 إنه. احملرتفني الفالسفة على العزيزة املتأصلة الراسخة العادات من كبري

 احللول عن ُويع ر ض الكفاية، عدم وعن التجريد، عن بعيدا   ينأى

 وعن التجربة، على السابقة الدرئية القبلية التعليالت وعن الكالمية،

 يويل وهو .املزعومة واألصول املطلق ضروب وعن الثابتة، املبادئ

 والوقائع، احلقائق شطر والكفاية، واحملسوسية، االستنادية، شطر وجهه

   ".القوةوشطر  ،واملزاولة واألداء العمل شطر

 منهج أن يؤكد الذي "الراديكايل" إن: ديوي جون ويقول

 مع يتفق إمنا ،املاضي منهج يكون أن بد ال التغيري يف املستقبل

 يغفل فكالمها ،القصوى احلقيقة ميلك املاضي أبن يؤمن الذي الرجعي

 . مستمر تغيري  عملية التاريخ أن حقيقة
 إىل ابلنظر املستقبل إىل النظر استبدلت الربامجاتية، لفلسفةفا

 ما بقدر األفكار، أو املعرفة تنشأ كيف تسأل ال فهي لذا املاضي،

 عامل يف تلك أو الفكرة، هذه على ترتتب اليت النتائج عن تسأل

   .الواقع

                                                           
 . ٩ ،...لربامجاتيةا جيمس، وليم   

 . 1 ،...الفلسفة يف اجتاهاتإسالم،  عزمي    
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 أو كان، قد لشيء صورة ليس "جيمس وليم" نظر يف فاحلق

 لفعلنا ميهد أنه أو سيكون، مبا يؤذن شيء وه وإمنا .كائن هو شيء

  .سيكون فيما وأثران
 من جزء أي من ورخاء بيسر حتملنا فكرة أية إن، يقول جنده لذا

 وحبيث ،وافي ا كافي ا ربطا   األمور تربط حبيث آخر، جزء إىل خرباتنا
 إىل صحيحة فكرة هي ،والعمل اجلهد وتوفر وتوجز أمان، يف تعمل

 األمام، إىل انظرة احلقيقة يرى فهو 2 ابلقدر هبذا ةصحيح ،احلد هذا

 .املاضي أبشالء متعلقة وليست

 وجتاوزه، املاضي، مع القطيعة على يقوم الربامجايت املنهج فإن ولذا

 أن نتوخ ى والذي نعيشه، الذي الزمن خالل من املستقبل من والبدء

 يكون وهلذا .غريان فيه عاش ماض خالل من وليس ،فيه نعيش

 يقول   .أوال املستقبل من بل احلاضر، من وال املاضي من ال اإلعداد

 حتديد يف الرغبة أن ويقني بثقة نقرر أن اآلن لنا: ذلك مؤكدا   جيمس

 الفلسفية، امليول عناصر من مهما   عنصرا   تكون تعيينه، ويف املستقبل

                                                           
 .1 ،...لربامجاتيةجيمس، ا وليم 2 
 ،(اإلسكندرية اجلامعية دار املعرفة :مصر) ،واقعية لفلسفة أمريكية صيغة :الربامجاتية حنا، فرح وليم   

 ٩- 1. 
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 ال ذلك، على تعمل وال ،الرغبة تلك إشباع تتجاهل فلسفة كل وأن
   .متشائمة فلسفة فإهنا وابلتايل ،عاما   قبوال حتوز أنميكن 

 بتحليل تكتفي اليت الفلسفات كل  "الربامجاتية" الفلسفة وترفض
 املاضي إىل ابلنظر وتكتفي ،تغيريه على تعمل وال ،العامل مكوانت

 يف جديد أسلوب هو الربامجايت املنهج فإن وهلذا. املستقبل من بدال
 إمكانية يؤكد جنده ولذا ،للماضي املستمر زابلتجاو  يتسم التفكري،

 وهذه املنهج هذا ثورية تكمن وهنا ،املتجدد والتقدم االبتكار

 إذ ،للمستقبل ونعد الراهنة، اللحظة يف نعيش أننا ترى اليت الفلسفة

 أن ينبغي مبا التنبؤ طريق عن للمستقبل التحضري يف الراهنة املهمة إن

 على احلاضر إلغاء يعين ال ذلك ولكن. نضعها خلطط وفقا   حيدث

 النشاط لتهذيب ابملستقبل التنبؤ نستخدم ولكننا املستقبل، حساب

 احلاضر بني الرتابط  نالحظ وهنا .املستقبل إىل وامتداده احلاضر

 ٩ .للماضي العودة استبعاد مع واملستقبل،
 الواقعي الوعي .2

 هيتنبو  شديد وعي ذا يكون أن ينبغي الربامجايت أن به قص دُ ُوي
 ال فهو .صدقيتها من والتأكد وجتربتها، األفكار، مناقشة عند دقيق

                                                           
 ،العربية إحياء الكتب ردا: بريوت) ،هللا حب حممود .مرتجم،   اجمللد  ،االعتقاد إرادة جيمس، وليم   

 .  -  ، (مـ  92 
 مؤسسة: القاهرة) ،النجحي دمحم لبيب .مرتجم ،اإلنساين والسلوك البشرية الطبيعة ديوي، جون ٩ 

 .    ،(مـ  9 اخلاجني،
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 تدعو وال الواقع، تالمس ال اليت واملناقشات اجملردة ابألفكار يعبأ

 تغيري على قدرهتا خالل من والنظرايت لألفكار ينظر وإمنا .لتغيريه

 على جاهزة حلوال يقدم ال أنه كما .املستقبل وصنع حياتنا أسلوب

 من للمزيد منهجا   أو برانجما   يعد ما بقدر ،املثالية الفلسفات رارغ

 .العمل
 أدوات تصبح النظرايت أن يرى جيمس وليم فإن هلذا وأتكيدا

 نسكن أن نستطيع أحجية، عن إجاابت وال أللغاز الحلوال ووسائل

 إىل نتحرك وإمنا ،عليها نضطجع ال فنحن ذلك وعند .وخنلد إليها

 1 .بعوهنا اثنية الطبيعة صنع نعيد االقتضاء وعند ،دماق ومنضياألمام 
 اشتهرت الذي ديوي جون لدى جيمس بعد املنهج هذا واستمر

 إال هو ما ،الفكر أن يرى إذ .األداتية أو الذرائعية ابلفلسفة فلسفته

 يصطدم حني إال التفكري يف اإلنسان يبدأ وال ،العمل أجل من أداة

 فإن وابلتايل ،عليها التغلب عليه واجبا   يكون مادية بصعوابت

 جاءت هنا من وحسب، أووسيلة، "أداتية" قيمة إال هلا ليس األفكار

 لفهم أداة الربامجايت عند فالعقل 9 .ابلذرائعية  ديوي مذهب تسمية

                                                           

 .٩2، ...الربامجاتية، جيمس وليم  1  
 .    ،...املعاصرة الفلسفة ،بوشنسكي  9 
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 أهداف إلجناز تقودان وسائل الفلسفية والنظرايت وتغيريه، العامل

 .املستقبل يف حنن حنددها

 ،الفراغ يف قائمة تظل جتريدية عملية الربامجايت دعن الفكر يعد فلم
 ولذا .حيوية وظيفة فهو والسلوك، الفعل صور من صورة الفكر وإمنا

 ،العملية احلياة يف أدوات سوى ليست واالعتقادات األفكار فإن

 كشف أو ،واالستدالل ابلربهان إليها توصل ضرورية حقائق وليست

 .عنه مستقلة خارجية حلقائق مطابقة كصور عنها
 عملية كفروض إليها النظر بضرورة الربامجايت املنهج يوصي لذا

 اليت واألمهية متعددة إنسانية عوامل إليه تنبعث الذي االختيار يوجهها

 قدرهتا مدى يف تكمن إمنا سياسية، إيديولوجية أو نظريةتكتسبها 

 .جديد واقع خلق على وقدرهتا ،فعليا  التطبيق  على

 
 الربامجايت ملذهبانظرايت من 

 نظرية الدين . 

 لذالك دينية، عائلة آانت جيمس وليم فيها ترىب اليت العائلة نإ
 يف واسع صدي فللدين والتدين الدين إىل مييل صباه منذ جيمس كان

 هو عام بشكل فلسفته على غلب الذي الطابع وإن الشخصية، حياته
 دراسة تكن ومل سيكولوجية دراسة الدين يف دراسته وكانت ديين، طابع
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 الربمجايت املنهج يطبق نأ حاول كما داين،األ اتريخ يف آعامل وأ دين رجل
 .التجربة ساسأ على الدين أقام إذ ١ الدين، على

 من حيققه ما ىعل تتوقف جيمس نظر يف الديين االعتقاد قيمة
 متثل كونه يف يكمن الديين عتقادفاال الفرد، سلوك ىعل عملية نتائج
 الدينية املعتقدات فصحة العلمية، النظرايت حال تقريبا، عالواق يطابق

 مبدأ نأ الإ   الظروف، من أنواع مع التعامل على القدرة يف تتوقف
 الدين، على يطبق نأ ابلضرورة ليس جيمس نظر يف الفورية القيمة

 يكون قد لكنها آنية، ابلضرورة تكون ال الدين حيققها اليت فالنتائج
 ومثل والطمأنينة التفاؤل من صبغة حياته ىعل لعوخت تعطي مستقبلة،

 جمري يف تغيري إىل ذلك يؤدي مما التفاؤل األمل تعطى اليت هللا فكرة ذلك

 ال أنه ىير  فهو الدينية، احلرية مسألة على جيمس أكد كما. احلياة
 أبن النفسنا ضماان   الديين، اجلماعي االتفاق على لألصرار حاجة يوجد

   .فيه نعيش الذي لعاملاب مرتبطة عقولنا

 النفسية ميولنا أن حني يف احلياد بوجوب القول ليسأ" جيمس قال
 أبنه القول ليس أو احلماقة؟ من غاية يف قوال عتقاداال إيل بنا تؤدي

                                                           
 ،(مـ 9٩ دار اجلامعة املصربة، : اإلسكندريبة)، كر العريبوليم جيمس نوابع الفحممود زيدان،  ١ 

  1. 
31 Robbins, J. Wesley, Pragmatism, Critical Realism and the Cognitive Value of 

Religion and Science, )New York: The Bishop Hurst Lecture American University, 1997 (

, 1. 
32 Ibid., 6. 
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 القوي وبني وقوامنا النفسية أعراضنا بني صلة هناك تكون أن الميكن
 الدينية مطلبنا يف وثوقلل وليس" أيضا وقال   ."اخلفي العامل يف املوجودة

 ما كأن نتصرف وأن ضوئها، على نعيش أن علينا جيب أنه إال معين من
 الناس أن واقعية حلقيقة وإنه فيه، مراء ال حق الغيب عامل من تقرتحه

 غري من الدينية العقائد بعض مباعدة ميوتوا أن على حيييوا أن يقدرون
 املشاهد النظام ذلك أبن اليقني جمرد وإن جزئيتها، يف وتفصيل حتديد
 مال النفس أن جيمس ىفري  2 ".ظال أو جمازا بل املطلق النظام هو ليس

 يقني جمرد أنه قال أن إىل ابلدين، يتساهل أنه بل الدين، أي عتقاداال
 .املطلق ليس املشاهد النظام ذلك أبن

 إذ جدا، حمدود الدين جمال يف خوضه كان فقد ديوي جون ماأ
 ديوي تناول يف الرئيسي السبب وكان الدينية،( نتياانسا) بفلسفة أتثر

 التفكري جيعل أن فحاول والعلم، الدين بني القائم الصراع هو للدين
 احلياة تطور على تعمل اليت ىاألخر  العلوم يساير علميا، تفكريا الديىن

 فاإلنسانسية    .اإلنسانسية دين طبيعي؛ دين عنده فالدين اإلنسانية،
 .الغريب أيديولوجي هو بل دينا ليست

 املطلقة دايناأل شكالأ من شكل كل ديوي رفض احلقيقة يف

 فمنها .نظرة يف متعددة صورا   تتخذ واليت اإلنسان، طبيعة فوق واملتعالية
                                                           

 .   ، ...دة، إراوليم جيمس   
 .   ، .نفس املرجع  2 

 .2١  ،(مـ 1 9 ، دار املعارف: القاهرة) ،جون ديويأمحد فؤدي األهواين،     
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 تتمسك وأخرى املتعايل، املثال الواقع بني عالقة توجد أن حتاول من

 نظرية شكل ىعل ظهر كما .العامل هذا دعامة معتربا   ميتافيزيقي جبوهر
 اإلميان وقع لقد" بقوله ديوي أوضحه ما وهذا علم، لكل منافسة اثبتة

 والواقع احلق بني الثابتة الصلة تربهن ذإ الفلسفات، أتثري حتت الديين

 من حياة على البحث يف وعنايتها قصى،األ املوجود يف علىاأل واملثل
 اترخية، أبصول صلة اهل خاصة بعقيدة مرتبطة اخلري أنه تقدر ملا الوالء

 مسلما   مصريها مع بنفسه لقىأو  اجلوهر مبيتافيزيقا ذلك الدين واشتبك

 كما العامل مع خاسرة معرآة حيارب نهأ نفسه الدين ورأى معينة، بكونيات
   ".الطبيعي العامل بناء حول تدور منافسة نظرية الدين كان لو

 األداين ضيعار  ديوي فإن تقدم ما إىل تقدم ما ىلإ ضافةابإل
 العلمي قبل ما العصر بقااي معتربها. قاطعا رفضا املنزل ويرفشها السماوية

 فهي احلديث اجملتمع يف مكان هلا ليس اليت التكنولوجي، قبل وما
 ابلية دوغمائيات من مصنوعة التعبري، جار إذا إجتماعية متحجرات

 نفقي مل ديوي ولكن .اعتقادية وممارسات علمي، غري أخالقي وتعلم

 زمن منذ مرفوضة أبهنا يعتقد ألنه املنتظمة األداين حول الوقت من الكثري

 مل وكذلك ٩ اإلجتماعي، املشهد من قريب عما ختتفي وسوف .طويل

                                                           
 .    ،(مـ ١ 9  ،دار احياء الكتب العربية: بريوت) ،البحث عن اليقني جون ديوي،    

37 Thomas Neill, Makers of the Modern Mind, 2nd Edition, )W.P: The Bruce 

Publishing Company Milwaukee, 1958(, 375. 
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 ال اليت الطبيعية، فلسفته مع تصطدم هناأل حوهلا، الوقت من الكثري ينفق
 ذلك ومع .العلمية للتجربة خاضعال  و حمسوسا ، كان مبا الإهلا  اهتمام

 مسائل يف يبحث كونه يضا،أ الدين ورفضه منه، طائل ال لغو فهو

 مبا اهتمام أدىن مراأل واقع يف ىيبد ال امليتافيزيقي التفكري نأو . ميتافيزيقية
 يعوق كذلك وهو الطبيعة، على عاقلة سطرية اإلنسان بسرية يتصل

 دون سالنا عقول ويعلق جامدة، قطعية بصبغة ويصبغه الفلسفي البحث

 1 .كامنة مكاانتإ من الطبيعي العلم يف ما
 واهلجوم الدين رفض إىل ديوي دفعا رئيسني سببني هنالك نأ

. ابات رفضا للميتافيزيقا ديوي رفض يف األساس مها الشباابن وهذان. عليه
 يتعلق فيما االطالق على يؤخر وال يقدم ال امليتافيزيقي التفكري أن أوهلما

 واثنيهما. الطبيعة على الذكية السطرية يف اإلنسان حققه الذي ابلتقدم
 .واالستقصاء البحث مامأ عقبة يقف نهأل وءس امليتافيزيقي التفكري أن

 مامأ البشر عقول يغلق نهأ عن فضال الفلسفة، مجود يف ويسبب

 9 .الطبيعية العلوم يف الكامنة مكاانتاإل

 نظرية األخالق . 

 آبرية أمهية الربمجاتية اءوحكم ديوي لدى اخللقية املشكلة انلت

 مؤلفاته من آبرية جمموعة يف املشكلة هذه حبث قد ديوي نأ ذلك جدا ،

                                                           
38 Max Otto, John Dewey: A Common Faith, (1859-1952). 3. 

 . ٩، (991 األوىل،  الطبعةسينا للنشر، : القاهرة) ، ملحدون حمدثون ومعاصرونرمسيس عوض،  9 
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 فأن لذلك .والتعليم الرتبية جمال ويف والسيكولوجية والفلسفية خالقيةاأل

 الفالسفة ابقي عن ميزه والذي أخالقي، طابع هو لفلسفته العام الطابع

 جيمس فلسفة طابع ألن مثال   سجيم عن خيتلف فديوي الربامجاتيني،

 مع يتفقان ثننياإل نأ ال  إ خري،األ الفصل يف ذلك يتبنيو  ديين، طابع هو

 صواب نأل الدين وأ خالقاأل صعيد على الربامجاتية الفلسفة مبادئ

 .انجح عملي سلوك ىلإ وصريورهتا حتويلها هو عندمها الفكرة
 املنهج هو خالقياأل للتفكري ديوي استخدمه الذي املنهج نأ

 وخري حق من القدمي على العلمي البحث مناهج طبق إذ العلمي،
 ختضع علمية أخالقا ساساأل هذا على األخالق فاعترب 2١.ومجال

 األخالق رفض وبذلك .خرىاأل التجريبية العلوم حال حاهلا للتجربة،
 فكرة رفض لذلك ونتيجة. الواقع عن بعيدة صورية مبادئ ىعل القائمة
 ساساأل الطبيعة حبث من املشتقةوالالمتغري  الثابت ألخالقيا القانون

 احلكم على تعتمد مناإ اثبتة غري خالقاأل سسأ ديوي وجعل نسان،لإل
 اليت الفلسفية املذاهب من جمموعة نقد فهو ولذالك  2.والعلمي الذايت

 فإن ذلك على وأتسيسا. األخالق يف اثبتة وقيم مبادئ لنفسها ختذتا

                                                           
، الثالثة الطبعة، دار النهضة العربية: القاهرة) ،نشأته وتطورها: فلسفة األخالقتوفيق الطويل،  2١

 . ٩  ،(مـ 9٩ 
41 William Benton, “Ensiclopedia Britanica”, dalam Britannica Junior, vol 7, 

(T.K: Encycpaedia Britannica, 1970), 347. 
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 عملية يف دائم وتعديل بناء إعادة إىل ختضع أن جيب ديوي نظر يف القيم
   2.العلمية املعرفة وزايدة اإلجتماعية الظروف تغيري مع التأملي التفكري

 ،نصه ما اإلعتقاد إرادة كتابه يف األخالق عن جيمس حتدث
 أخالقية، فلسفة تكوين املستحيل من أنه تبيني هو املوضوع هذا من ضالغر "

 منا واحد كل أن وتبيني الفعلية، التجارب وجود قبل هلا ظريةن قواعد ووضع
 اخللقية احلياة بناء يف كما يساهم األخالقية، الفلسفة مدلول بناء يف يسهم

 يف مطلق حق هناك ميكن ال أنه تبيني ىوبعبارة أخر . اإلنسانسية للجامعة
 اإلنساين النوع ذلك ينقرض حق ليس هناك أنه كما اخللقية، األحكام

   2".وتصرفاته أفعاله وتنتهي
 للتجربة خاضعتان أهنما يف عنده األخالق والطبيعة بني فرق فال
 .اإلنسانية

 املعيارية ابلناحية يتعلق فيما األخالق علم نإ" نصه ما أيضا وقال
 ذهنية، مبادئ من مرة كله استنباط ميكن ال أنه يف الطبيعة، العلوم مثل
 ناحيةال من يغري ألن مستعدا يكون وأن للزمن، خيضع أن بد ال بل

 وأن حق الذئعة اآلراء أن هو طبعا كليهما يف املبادئ والغرض. ىآلخر ا
 لكثري ابلنسبة احلماقة من وأنه .العام الرأي يعتده ما هو املعياري القانون

 ولكن الطبيعة، العلوم يف أو واألخالق التجديد وحده حياول أن منا

                                                           
42 Neil Thomas, Makers of the Modern Mind, (London: The Bruce Publishing 

Company Milwaukee, 1958), 373. 
 \هـ     دار الكتب العربية، : بريوت) ،حممود حب هللا .مرتجم ،...، إرادةوليم جيمس   2

 .٩9، (مـ 92 
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 من احلق هذا هلم الذين األفراد بعض فيه دجت نأ من أحياان خيلو ال الزمن
 22".احملمود األثر بعض اجملددة وألفعاهلم آلءرائهم يكون وقد .التجديد

 نتائجه من للتغيري مستعدة اليت الطبيعة مثل األخالق أن جيمس ىفري 
 يقتده ما هو احلق القانون وأن حق الذائعة اآلراء أن ،ساساأل على آلخر

 .فراداأل أحد بتأثري العام الرأي يتغري وقد العام، يأالر 

 والتطور التغري إىل دائما تنزع أن جيب األخالق نأ ديوي ىير  وكما
 النتيجة وليست هامة تصبح اليت هي النمو عملية" ألن املستمرين
 السلوك ومقايس مكتوبة وجهة ىعل أيت مل فاألخالق  2"الساكنة،

 نشأهتا كيفية وأما  2.هانفس احلياة من انبثق احلسن السلوك وأتثري
 وكرور تدق حالة يف جتماعيةاال احلياة تكون عندما"قال وتطورها،
 األمثال على تقتصر ال األخالقية القضااي فإن الناس، بني ومداولة

 اننيو والق جتماعيةاال والنظام التدابري قيمة يف ترتكز وإمنا حنراف،واال
 وكذالك ومؤسست، نظام كلش يف وترسبت تبلور اليت واملوروثة والتقاليد

 2٩".فيها الرغوب التغريات يف
                                                           

  
 . ١  ،.املرجعنفس   

 ،(ت.د املصرية، االجنلو مكتبة: القاهرة ) ،قنديل مرسي امني قيق، حتجتديد يف الفلسفةجون ديوي،    2
 9١. 

 .   ، (مـ  9  ،الشعر دار جملة: لبنان) ،، احلكماء السبعةفان وسب   2
، الطبعة الثانية، الدار اإلسالمية: م.د)، الفكراملادي احلديث وموقف اإلسالم منه  ،حممود عثمان 2٩

   . 9 -11 ، (م912 
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 أن على يتفقان جيمس وليم دييوي جون سبق مما ختصارفاال

 فاعترب. العلمي املنهج هو خالقياأل للتفكري استخدماه الذي املنهج
 ألي ختضع ال للتجربة، ختضع علمية أخالقا ساساأل هذا على األخالق

 يأللر  موافقة تكون أن هو فيها الصدق ومعيار هلا، ثباتإل وتتطور قوة
 . العام

 
 الربامجايت املذهب مناقشة

 الفلسفة هذه رموز نغمط أن ينبغي ،املناقشة يف نبدأ أن قبل

 على يقوم الذي للفكر وبتطويرهم هبم، نشيد أن علينا بل حقهم،

 يف التقوقع من بدال للمستقبل، والنظر العجز، وحتدي األمل، حفز
 الناس نفوس يف الشجاعة بعث وعلى ،السحيق املاضي غياهب

 أن إال .عنها الناجتة العملية النتائج وتتبع ،للتجربة أفكارهم إلخضاع

 النقدية املالحظات بعض هناك فإن إطالقه، على ليس الثناء هذا

 عالقة له ما ومنها الفلسفية، ابلنواحي عالقة له ما منها ؛اهلامة

 .العامة األخالق وقواعد ومبادئه، وأصوله ابلدين
 الفلسفي املنظور من الربامجاتية مناقشة . 

 هو الربامجاتية عليه تقوم مبدأ أهم أن جند الفلسفي املنظور فمن
 يدير أن الربامجايت على وأن إليه، االلتفات وعدم املاضي، القطيعة مع
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 العادات من كبري لعدد رجعة غري وإىل وتصميم بكل عزم ظهره
 21.احملرتفني الفالسفة على عزيزةاملتأصلة ال الراسخة
 من أفكارهم يف ينطلقون الربامجاتيني أن جند نفسه الوقت ويف

 الفيلسوف فهذا الفالسفة، كبار هبا اندى قدمية منطلقات فلسفية
 مقياس اإلنسان" املشهورة قاعدته يف يقول( مـ.ق  2)برواتجوراس 

 نسبية، احلقيقة جيعل الذي الربامجايت املبدأ نفس وهو "،مجيع ا  األشياء
 ونفع، فائدة من له ماحتققه حبسب آلخر، من شخص وختتلف
 على الرتكيز مبدأ تكريس يف وأفالطون من سقراط كل وساهم

 كان الذي األمر املعرفة، مكوانت من ضروراي   بوصفها مكوان   التجربة،
أبيقور  ساهم كما املعاصرين، الربامجاتيني جانب كبري تركيز موضع

 ابلصدق التقليدي القول عن االبتعاد يف وتالميذه  (مـ.ق ٩١ )
 هي هلم ابلنسبة الفلسفية احلقيقة أن ذلك .احلقيقة املطلقة أو املطلق

 29.هبا املعتقد حال إلصالح وظيفة عملية حتقق اليت تلك
 وكوبر نيق وبيكون ودانز سكوت أوغسطني الفالسفة أن كما
اليت  والتجربة، املالحظة جمال يف بنصيبه ساهم قد منهم كل وجاليليو

 . برامجاتيا منهم أحد يكن مل وإن ١ الربامجايت، املذهب أساس هي
                                                           

 . ٩ ،...الربامجاتية جيمس، وليم 21
  . 2، ...دراسة إىل مدخلمهران،  دمحم  29

 .29- 2، .نفس املرجع ١ 
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 عن البعد يف نفسها تناقض الربامجاتية الفلسفة أن جند وهبذا
 أقوال تكرر الوقت نفس ويف. واحلداثة ابجل د ة املاضي واالدعاء

 إعادة جمرد تهاحقيق يف أهنا يؤكد مما آراءهم، قدامى وتتبىن فالسفة
 والعيش الفطرة، مبتابعة مؤسسوها ينادي القدمية اليت الرواقية للنظرة

 من هي إمنا االجتماعية والنظم أن الدساتري ابعتبار الطبيعة، وفق
   ،احلديثة النضالية الروح إليها مضافا     ،الغري وصنعه اإلنسان وضع

 من غابة تمعاجمل جيعل مما الصدق واحلقيقة، معيار املنفعة جعل يف
 التفوق على تتنافس إذ بعضها بعضا ، أيكل اليت الضارية، الوحوش

 هي املنفعة وجعل اهلدف، النظر عن بصرف النجاح، وحتقيق والغلبة
 من قيمة أية حتقيق على ال تتفق إرادته جيعل مما واحلق، الصدق معيار
 نسانيةاإل الفضائل من واإليثار، وغريها والعدل كاحلق: الفاضلة القيم

 الرأمسايل للنظام ملهمة هذه الفلسفة جعل الذي األمر ذاهتا، يف الثابتة
 ،التطبيق عند مساوئها اليت هرت   احلرة املنافسة مبدأ على القائم

 : منها من اجلوانب، عدد يف أخطارها، واستفحلت
كاألمانة  الفضائل، ببعض تتقيد أهنا من الرغم على ،أخالقية الال

 بذاهتا مقصودها ليست أهنا إال املواعيد، ومراعاة الدقةو  واالنضباط
                                                           

 .   ،...فلسفة سعيد، جالل   
: القاهرة) ،املصرية األجنلو نوية مكتبة عثمان .مرتجم ،ساتر إىل سقراط من املفكرون توماس، هنري   

 .٩   ،(م 9٩1  املصرية، النهضة ومكتبة
  . ١  ،...املعجم وهبة، مراد    
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 تعامله يف الرأمسايل تفيد إهنا حيث مادية، منفعة من حتققه بقدر ما
 عليهما يرتتب عما النظر بصرف لذاته والباطل لذاته الغري، فاحلق مع
 2 .عندهم خرافة حديث الضرر أو وجوه النفع من

الطرف  صاحل يف نتائجها نتكو  عندما ابحلرب، الوثيق االرتباط
والضرر  والتشرد واألذى إنسانية الال املمارسات عن النظر بغض اآلخر،

 .احلروب تلك جراء يقع الذي
القتل  وعصاابت اإلجرام، سلوك وأظهرها السلوكية، االحنرافات

مصراعيه  على الباب وفتح املخدرات، وجتارة األموال، وغسيل املنظم،
   .والصراعات للمنافسات

  املنظور الديين من الربامجاتية مناقشة . 
 ترااث   -جمال يف ثروة أعظم ميتلك تعاىل هللا حبمد اإلسالمي الدين إن

 لنا ترك ولقد .واألخالق والسلوك واملعرفة والقيم( الدين) العقيدة
 حسن على حتث اليت والفعلية القولية األحاديث من ضخما   املصطفى
 بني فيه لنا مجع الذي ابلشكل لعبادات،ا إىل إضافة والسلوك،األخالق 

 .العلم والعمل

                                                           
  .9  ، األخالق فلسفة يف العامة املنفعة مذهب، الطويل توفيق  2 
 .  ،االجتماعية النظم خمتلف يف الفكرية اجلوانب، زكراي فؤاد    



Us}u>l al-Barajma>tiyah fi> D{aui al-‘Aqi>dah al-Isla>miyah | 291  
 

     

Vol. 15, No. 2,  September 2017 

صحة  بيان يف املعيار أن أساس على الربامجاتية الفلسفة قامت وقد  
 فأخضعت عليها، املرتتبة النتائج خالل من يكون إمنا وحسنها األعمال

 حسن على احلكم معيار هي النتيجة وجعلت النفعية، ملبدأ كل شيء
 على املبدأ ذلك طبقوا وقد .وتركه قبحه أو   ،به واألخذ ذلك العمل

 غريه استبدال ميكن ال مما األحوال بعض يف انفعا   الدين الدين، فأصبح
 املؤمن ألن إميانه، خملصا   مؤمنا   يقنع ال"، برتراندرسل يقول ويف هذا .به
، يقول ال املؤمن إن وإميانه، عبادته موضوع إىل اسرتاح مىت يطمئن إال ال
 أجل ومن ابهلل أؤمن ينإ"، يقول ولكنه "سعدت، ابهلل ا آمنتإذ إين"

 املؤمن نظر يف  تعاىل  هللا بوجود االعتقاد إن "...فأان سعيد هذا
 ٩ .وآاثر نتائج من وجوده على يرتتب أن حيتمل عما مستقل  الصادق
. لـربتراند سل الكالم هذا يقرأون عندما ابلربامجاتية البعض ينخدع وقد
 من خالل هللا بوجود اعتقد قد جيمس وليم رائدها أبن أونيقر  وعندما
من  العامل يف ما كل بني مساواة هذا يف إن إذ .الربامجايت املنهج تطبيق

 املعيار ألن. مزيفة أو صادقة أرضية أم مساوية كانت سواء وملل، حنل
وطمأنينة  وراحة منفعة من ماحتققه مقدار هو صحتها يف الربامجايت

 .ملعتقدها مباشرة غري أم مباشرة
                                                           

 اهليئة: مصر) ، األهواين أمحد فؤاد .مرتجم ،املعاصرة الفلسفة يف والدين العلم ،بونرو أميل    

 .2٩ ،  ( 9٩ ، للكتاب العامة املصرية
  . 2٩ الشنيطي، فتحي دمحم  .رتجمم، الغربية الفلسفة اتريخ براتراندسل،  ٩ 
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 الربامجاتية لدى واحلقيقة الصدق يف املعيار أن هو ذلك يف والسبب
 فهو انفعا يكن مل ومىت انفعا ، كان إذا حقا احلق يكون فعندهم .مقلوب

 احلق على احلكم أن يقتضي واملنطق والعقل احلق بينما .حبق ليس
 .العكس وليس انفعا   يكون حق فكل .ابملنفعة مرتبطا   ليس والصدق
ال  حدود له، خصائص من فيه هللا أودعه مبا البشري، العقل أن كما

 عليهم الرسل هللا أرسل فقد لذا .يتخطاها أن يستطيع وال يتجاوزها،
أمام  الطريق يضيء نرباسا   ليكون الوحي عليهم وأنزل والسالم، الصالة
وال  ،سريه يف يتخبط فال .مستقيم وصراط هدى   على ليسري العقل،
 من عون غري من وحده الوقوف يستطيع ال فإنه .فهمه يف يتناقض
 تؤثر قد العقل أن كما .املتبوع مع كالتابع الوحي مع فالعقل .الوحي

 . جمتمع أو غضب أو عاطفة من العوامل اخلارجية عليه
 الربامجايت املتدين، الفيلسوف ميثل الذي جيمس وليم أن نرى وحنن

 وال ليس الطقوس الدين صميم يكون الذي إن"، ولهبق الدينية آراءه يبدأ
 والشعور الدين العاطفة صميم يكون الذي بل املعتقدات، وال الفرائض

 لذلك على وجوده واالستدالل ابهلل اإلميان خيضع إنه بل .الديين
 يف احلياة قيمة هلا أن أثبتت ما مىت الالهوتية األفكار وأن الشعور،
 ".ةصحيح أفكار فهي احملسوسة
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على  فقط يتوقف ال اإلميان إن حيث، إطالقا   مقبول غري الرأي وهذا
فمن  وابلتايل. دائما   متقلبة عواطف والوجدان العاطفة أن ذلك .العاطفة

 مزاجية حالة يف يكون عندما يؤمن سوف اإلنسان فإن املنطلق هذا
 طعا  وق املزاجية، حالته تتغري عندما اإلحلاد إىل ويعود عاطفية وجدانية،

 هبا يؤمن عقائدية أسس على يقوم صرح هو إمنا، كذلك اإلميان ليس
 تكون ولن ،وجل عز هللا عند من ألهنا ،هلا ويسلم هبا، اإلنسان، ويلتزم

 املستجيبني املؤمنني صفة عن تعاىل أخرب"، كثري ابن قال. يف صاحله إال
 :فقال   ه،رسول وسنة هللا كتاب سوى دينا   يبغون ال الذين ولرسوله، هلل
إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل هللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا "

  9 ."مسعنا وأطعنا وأولئك هم املفلحون
 والدين، صحته يف شك هو للتجربة الدين عإخضا  يف التفكري جمرد إن

اإلميان  أمور ألن .واإلميان الشك بني اجلمع جيوز فال ،شكا   يقبل ال
عقيدته  يضع ال احلق واملسلم. التجربة جمال يف تدخل وال احلس تتجاوز
العكس  على بل ،اختيار موضع تعاىل ابهلل إميانه جيعل وال، الشك موضع

ٍء م ن  "قال هللا  .عباده خيترب وجل عز هللا أبن يؤمن .متاما ُلو ن ُكم  ب ش ي  و ل نـ بـ 
ُوع  و نـ ق ٍص م ن  األ  م و ال  و األ  نـ ُفس  و الث م ر ات  و ب ش  ر   اخل  و ف  و اجل 

ُخُلوا  اجل  ن ة  و ل م ا أي  ت ُكم م ث ُل ال ذ ين  " :قال ١ ."الص اب ر ين   ُتم  أ ن ت د  بـ  أ م  ح س 
                                                           

  
 .٩  ،(ت.د املعارف، دار طبعة: بريوت)، 2اجمللد  ،مالعظي القرآن تفسري، كثرين ابن  

 .  ، اآلية النورسورة   9 

 .    ، اآليةالبقرةسورة   ١ 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2495&idto=2495&bk_no=48&ID=1933#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2495&idto=2495&bk_no=48&ID=1933#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2495&idto=2495&bk_no=48&ID=1933#docu
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ُهُم ال ب أ س اء و الض ر اء و زُل ز ُلوا  ح ىت  يـ ُقول  الر ُسوُل و ال ذ ين  خ ل   و ا م ن قـ ب ل ُكم م س تـ 
ُر اَّلل   أ ال إ ن  ن ص ر  اَّلل   ق ر يبر   عجب ا" هللا رسول وقال   .آم ُنوا  م ع ُه م ىت  ن ص 

 أصابته إن ،للمؤمن إال ألحد ذلك خري وليس كله أمره إن املؤمن، ألمر
   ."له خريا   فكان صرب، ضراء وإن إصابته له، خريا   فكان شكر، سراء

 أن وتؤكد .مطلقة وقيم موضوعية حقائق وجود الربامجاتية وتنكر
 شيء اكتشاف وليس جديد، شيء اخرتاع اكتشاف هي احلقيقة
   .العمل دنيا يف نفعها مدى على يقوم ومقياسها .موجود

الرتكيبة  صميم من هي اليت األخالقية مالقي لكل اتم فصن وهذا
 واملبادئ للقيم إنكار أنه كما .األعماق يف ضاربة أصول وهلا .اإلنسانية
 اعتقادان مع معرفتنا، يف لقصور منها، احلكمة وجهلنا الشرع، اليت أقرها
  .فيها يكمن اخلري كل أبن اخلري

 يقر فقد .اإلنسان من وليس الشرع، من يكون اخلري وإن حتديد
يف  هو بينما .شرا   فيه أن   لقصوره اإلنسان ويرى .فيه احلق يرى الشرع أمرا  

ُكت ب  ع ل ي ُكُم   "تعايل قال. القتال يف احلال هو كما "،خري"األمر حقيقة

                                                           
 .2   ، اآليةالبقرةسورة     
 ،دار إحياء الرتاث العريب: بريوت)، دمحم فؤاد عبد الباقي ليقتع ،صحيح مسلم ،مسلم بن احلجا     

 .(هـ2 2 
 .    ،...ةمذهب املنفع الطويل، توفيق    
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ُهو  خ يـ رر ل ُكم  و ع س ى أ ن   ر ُهوا ش ي ئا    ال ق ت اُل و ُهو  ُكر هر ل ُكم  و ع س ى أ ن  ت ك 
ُ يـ ع ل ُم و أ نـ ُتم  ال تـ ع ل ُمون  حتُ بُّوا ش    2 ."ي ئا  و ُهو  ش رٌّ ل ُكم  و اَّلل 
فيه  وليس شيئا   املرء حيب قد. كلها األمور يف عام كثري هذا ابن قال

العدو  استيالء يعقبه قد القتال، عن القعود ذلك ومن .مصلحة وال خرية
   .واحلكم البالد على

إال  املال، على تقوم ال اليت خلري،ا أبعمال النفوس إقناع الصعب ومن
الكتساب  وتسعى خرية، أعماال حتقق راسخة، إميانية عقيدة على بناءا  

 يف وكم .وجنته تعاىل هللا مثوبة ابتغاء تنميتها وإىل أخالقية، فضائل
 أفضل لتحقيق فعلها، على وحيث عليها، حيض خرية أعمال اإلسالم من

 املنفعة وجود عدم مع   األرض، هذه ظهر على إنسانية ممكنة حياة
 .الربامجاتية مفهوم حاليا  حسب الظاهرة

ما من مسلم يغرس : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :قالعن أنس بن مالك هنع هللا يضر 
غرسا  أو يزرع زرعا  فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به 

 ٩ .صدقة

                                                           
 .    ، اآليةالبقرةسورة   2 

 .    ،  اجمللد ،...القرآن تفسري ،كثري ابن    

 للطبع الدعوة دار :بريوت) ،الثقايف الغزو مواجهة يف اإلسالمي الفكر، حلمي مصطفى    
 .   -2   ،(هـ1 2  –م 991 األول،  الطبعة ،والتوزيع والنشر

: بريوت). مصطفى ديب البغا قيقحت. اجلامع الصحيح املختصر.. ،ريدمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا البخا  ٩ 
 .٩  ،(هـ91٩  ،الطبعة الثالثة، دار ابن كثري
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رسول هللا صلى هللا  قال: قالف هنع هللا يضرأخر  اإلمام مسلم عن أيب هريرة 
أظلهم  اليوم جباليل؟ أين املتحابون: إن هللا يقول يوم القيامة: عليه وسلم

 1 .ظل  يإال  ظل  يف ظلي يوم ال 
القاعدة اليت تقول الغاية تربر الوسيلة غري صحيحة إبطالق، بل ما أو 

أن تكون الغاية مشروعة ألن الوسائل  ،ال بد لصحتها من قيدين األول
أن يكون ضرر الوسيلة احملرمة اليت توصل إىل : الثاين .هلا أحكام املقاصد

ثر وال تلك الغاية املشروعة أقل من مصلحة الغاية املتحققة هبا ال أك
، فإذا حتقق هذان القيدان يف هذه القاعدة صارت مساوية لقاعدة  مساواي 

 "،إذا تعارضت مفسداتن روعي أعظمهما ضرر ا ابرتكاب أخفهما"
الكذب مفسدة، ولكن إن تضمن مصلحة تزيد على : ومثال ذلك

ألنه سبب حلقن الدماء  ،الكذب جاز كالكذب لإلصالح بني الناس
 .إعادة األلفة واملودة بينهم، وغري ذلكواجتماع املسلمني و 

أما إذا كانت الغاية والوسيلة متساويتني يف املفسدة؛ فهنا أتيت قاعدة 
الضرر ": أو قاعدة درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل: "أخرى وهي

مثال ذلك حرمة اإلقدام على قتل شخص  "،ال يزال مبثله أو أبعظم منه
أبوىل من نفس أخيه املسلم، وهذه ألنه ليست نفسه  ،حلفظ النفس

: املسائل دقيقة، والذين حيددوهنا هم الراسخون يف العلم، ولذلك قيل

                                                           
 .   ،...صحيحمسلم بن احلجا ،   1 

http://kenanaonline.com/users/ALDEWAN-DTC/tags/79461/posts
http://kenanaonline.com/users/ALDEWAN-DTC/tags/82604/posts
http://kenanaonline.com/users/ALDEWAN-DTC/tags/9373/posts
http://kenanaonline.com/users/ALDEWAN-DTC/tags/82605/posts
http://kenanaonline.com/users/ALDEWAN-DTC/tags/82606/posts
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ليس الفقه معرفة احلالل من احلرام فقط، ولكن الفقه هو معرفة خري 
 .اخلريين فريتكب أعالمها وشر الشرين فريتكب أخفهما

 خامتة
 الربامجاتية، لفظة فبتعري بدأانه "،الربامجاتية" عن البحث هذا كان

، pragmaاليوانين  اللفظ من اشتقت وقد. العمل تعين ،اشتقها وأهنا وقد
 تطور مث .املذهب جدة على اللفظة جبدة ليدل بريس تشارلز اشتقها وقد
 النفعية، مبدأ إليه وأضاف جيمس، وليم الفيلسوف يد املذهب على هذا

 صحة على ليدل بريس عند الصدق إىل مضاف ا النفعية وجعل مبدأ
 التطبيق فيه وأدخل ديوي، األمرجون زمام توىل مث .الفكرة والقضية

 .العلمي
 التجربة أمهها ومبادئ، أسس على النظرية هذه قامت وقد

 واجلانب الفلسفي اجلانب من مناقشتها متت وقد .املاضي والقطيعة مع
 مضافا   الرواقية، للفلسفة امتداد الفلسفية الناحية من أهنا لنا فتبني .الديين
 لإلسالم خمالفة فإهنا الدينية، الناحية من أما .احلديثة النضالية الروح إليها

للحكم  للتجربة، الدين وإخضاع املطلقة، واحلقائق للقيم كارهاإلن منخال
، صدق ا عليه  وبعد . ومنافع مكاسب من عنه ينتج ما خالل من وكذاب 

 لفظ ، األول، التالية تائجالن نسجل أن ميكننا كله، ذلك بينا أن
 اليواننية،من  منحوت إنه حيث أصحابه، على دخيل لفظ" الربامجاتية"
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 .جبديدأييت  أن" بريس" الربامجايت املنهج واضع من اهلدف كان فقد
 ،احلايل بشكلها" الربامجاتية"والثاين، . أخرى لغة من جديد بلفظ فأتى

 لكونه به، امسها التصق ممنو  أعالمها، بل وأبرز أشهر من نقدا   واجهت
 يرق مل حيث "،جيمس وليم" طويال ، وهو أمدا   املذهب عن املعرب اللسان

 عبادة عليه أطلق الذي" النفعي" ابلشكل" الربامجايت" املنهج تطبيق له
 لفظ حيب يكن مل أنه كما "،النجاح"تدعى  اليت الفاجرة اآلهلة تلك

 .فات قد الوقت أن ه يرىأن إال تغيريه، يف ويرغب الربامجاتية،
الرابع، إن  .به االعتداد وعدم للماضي نبذ فيها الربامجاتيةالثالث، 

 خالل املنفعة من له تنظر حيث ،ابلدين صريح استهتار فيها الربامجاتية
 .السامية ومعانيه الشرعية، مقاصده عن النظر بغض عنه، تتنتج اليت

 إنسانية، أو أخالقية قيم أية اطياهت يف حتمل ال الربامجاتيةواخلامس، كان 
 األفراد بني التعامل فأساس واإلنسانية، األخالقية للقيم جمال ليس فيها إذ

 مصراعيه على الباب فتحت الربامجاتيةالسادس،  .بينهم هو املصلحة
 املنفعة، حيقق حىت الضعيف، القوي يسحق وأن الغاب، شريعة لتطبيق
 .أثر ونتيجة لعمله ويكون

 املنطق يف والقاتل اللص يكون" الربامجايت" املنطلق منالسابع، 
 عليه، القبض يتم مل أنه طاملا مقبوال وعمله. حياته يف الربامجايت، انجحا  

 وقيم حقائق التوجدالثامن،  .اجلرائم تلك من حيقق املكاسب زال وما
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 حبسب متغرية نسبية والقيم عندهم فاحلقائق .الربامجاتيني عند مطلقة
 .واألشخاص الزمن

 يديولوجيةإلهو ا الربامجاتيةوبذالك، نستطيع أن نستنبط أن 
تصور الدين واحلق مع . كثريا  ضلواأو  صحاهبمأ الضاللة، قد ضلوا

فينبغي للباحث معهم أن يضر هبم، وميزق ثياهبم وعمائمهم  اخلالص،
ويعتذر مبا اعترب  .شعار هم وشوارهبم وحلاهمأوخيدش وجوههم، وينتف 

وجيب للباحث . فعاهلم القبيحة الصادرة منهمألسفهاء يف سائر هؤالء ا
أهل السنة من  العلماء املسلم عتقد بهامبا  ويعتقدأن يعض ويعتمد 
 [].عض  الضرسواملعاصر السلف واخلالف 

 
 مصادر البحث

: الكويت .املعاصرة الفلسفة يف اجتاهات .مـ 91١  .عزمي ،إسالم
  .األوىل الطبعة املطبوعات، وكالة

: القاهرة .احلديثة الفلسفة قصة. مـ   9  .وأمحد جنيب حممود ،أمني
 .والرتمجة التأليف جلنة

 .دار املعارف: القاهرة. جون ديوي .مـ 1 9 . فؤاد أمحد ،األهواين
 .املعارف دار: مصر. ديوي جون .ت.د .__________
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 اجلامع الصحيح .هـ91٩  .دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا، البخاري
دار : بريوت. الطبعة الثالثة. مصطفى ديب البغا.مرتجم. املختصر
   .ابن كثري

الطبعة  .مدخل جديد إىل الفلسفة .مـ9٩1 . عبد الرمحان ،بدوي
 . وكالة املطبوعات: الكويت. الثانية
  .الشنيطي فتحي دمحم .رتجمم .الغربية الفلسفة اتريخ. ت.د .براتراندسل

 .مرتجم .املعاصرة الفلسفة يف والدين لمالع .مـ  9٩ . أميل ،بوترو
 .للكتاب العامة املصرية اهليئة: مصر. األهواين أمحد فؤاد

 .رتجمم .ساتر إىل سقراط من املفكرون .م 9٩1 . هنري ،توماس
 .املصرية النهضة ومكتبة: املصرية القاهرة األجنلو نوية مكتبة عثمان

حممود حب  .مرتجم .إرادة اإلعتقاد. مـ 92 هـ     . وليم ،جيمس
 .دار الكتب العربية: بريوت. هللا

. الشنيطي فتحي دمحم :جممرت  .لربامجاتيةا .مـ٩ 9 . وليم ،جيمس
 .األوىل الطبعة .القاهرة احلديثة مكتبة :القاهرة

دمحم فؤاد عبد  تعليق. صحيح مسلم. هـ 2 2 . مسلم بن ،احلجا 
 . دار إحياء الرتاث العريب: الباقي بريوت

 الغزو مواجهة يف اإلسالمي الفكر .م 991  .مصطفى ،حلمي
 .األول الطبعة .والتوزيع والنشر للطبع الدعوة دار :بريوت .الثقايف
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دار : مصر. واقعية لفلسفة أمريكية صيغة :الربامجاتية .فرح وليم ،حنا
 .اإلسكندرية اجلامعية املعرفة

 .مرتجم. الطبيعة البشرية والسلوك اإلنساين .مـ  9 . جون ،ديوي
 .مؤسسة اخلاجني: القاهرة. دمحم لبيب النجيحي

 .مرتجم ،اإلنساين والسلوك البشرية الطبيعة .مـ  9  .______
 .اخلاجني مؤسسة: القاهرة .النجحي دمحم لبيب

: القاهرة. زكيا إبراهيم .مرتجم، الفن خربة .مـ  9  .______
 .ية النهضة العربيةبمكت

. قنديل مرسي منيأ .مرتجم، فلسفةجتديد يف ال. ت.د .______
  .املصرية جنلواأل مكتبة :القاهرة
حياء الكتب إدار : بريوت. البحث عن اليقني .مـ١ 9 .______
 .العربية

: بريوت. أمحد أمني .مرتجم. مبادئ الفلسفة .مـ9 9  .س.رابورت، ا
 .دار الكتاب العريب

 مكتبة :املدبويل .املعاصرة الفلسفية املذاهب. ت.د .دمحم مساح ،رافع
 .املدبويل

. وليم جيمس ك نوابع الفكر العريب .مـ 9٩  .حممود ،زيدان
 . دار اجلامعة املصربة: اإلسكندريبة
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: م.د. دراسة ومنتخبات ق: الروا فلسفة. مـ99١  .جالل ،سعيد
 . مركز نصر اجلامعي

 .املعاصرة الفلسفة يف حماضرات. م9٩1  .حبيب ،الشاروين
 .الفكر اجلامعي ارد: سكندريةاإل
القاهرة  مكتبة :القاهرة. جيمس وليم. ٩ 9 مـ  .فتحي دمحم ،الشنيطي

  .األوىل الطبعة. احلديثة
 .األخالق فلسفة يف العامة املنفعة مذهب .مـ  9  .توفيق ،الطويل

 .جلنة التأليف والنشر: القاهرة
: القاهرة. نشأته وتطورها: فلسفة األخالق. مـ 9٩  ._______

 . النهضة العربية دار
. الفكراملادي احلديث وموقف اإلسالم منه .مـ912  .حممود ،عثمان

 .الدار اإلسالمية: م.د .الثانية الطبعة
 الطبعة. ملحدون حمدثون ومعاصرون .مـ991 . مسيسر  ،عوض

 .سينا للنشر: القاهرة. األوىل
 .بتصرف. االجتماعية النظم خمتلف يف الفكرية اجلوانب زكراي، فؤاد

  .دار اجليل :القاهرة .املعاصر الفلسفي الفكر أعالم .ت.د. فؤاد كامل
 الطبعة .نظرية القيم يف الفكر املعاصر. مـ 912  .صالح ،قنصوة

 .دار التنوير للطبعة والنشر: يريوت. الثانية
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 .املعارف دار طبعة: بريوت. العظيم القرآن تفسري. ت. د .ابن ،كثري
 اجتاهات يف دراسةالتقدم  فلسفة .مـ99٩  .دمحم حسن ،الكحالوي

 .للكتاب سكندريةاإل مركز. يف التاريخ الفاعلة والقوى التقدم
 .اخلامسة الطبعة .احلديثة الفلسفة اتريخ.  مـ9 9  .يوسف ،كرم

 .املعارف دار: مصر
 .النعمان مطابع :م.د .االجتماعي النمو.مـ2 9 .حامت ،الكعيب
املوسوعة امليسرة يف . مـ911  .الميالندوة العاملية للشباب اإلسجلنة 

الندوة العاملية : م.د. األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة
 .للشباب اإلسالمي

 اللغة جممع :القاهرة. الوسيط املعجم .ت.د. العربية اللغة جلنة جممع
 .العربية
. عزت قرين. رتجمم. أوراب يف املعاصرة الفلسفة .ت.د .مبوشنسكي

 والفنون للثقافة الوطين اجمللس يصدرها املعرفة ملعا سلسلة: الكويت
 .بدولة

 .ط.د: مصر .وفن فلسفة. مـ  9  .جنيب زكي ،حممود
 سلسلة: يفالعصر  فلسفة على انفذة .مـ 99١  ._________

 .والعشرون السابع الكتاب  .العريب جملة فصلية تصدرها
 دار: القاهرة .فلسفية زاوية من .مـ  99 . _________

 .الرابعة الطبعة  .شروقال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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: الكويت .املعاصرة الفلسفة لدراسة مدخل .مـ 91 . دمحم ،مهران 
 .األوىل الطبعة املطبوعات، وكالة

 دار: القاهرة. الفلسفة إىل جديد مدخل .مـ 991  .مصطفى ،النشار
 .الرابعة قباء الطبعة

ية وجهتا النظر املاركس: أخالقهم وأخالقنا .مـ 9 9 . جور  ،نوفاك
 الطبعة. مسري عبدة. مرتجم. والليربالية إليه يف مثل األخالقية

 .دمسق للطبعة والنشر: دمسق. األوىل
 .دار جملة الشعر: لبنان. احلكماء السبعة .مـ  9 . فان ،وسب
 .العربية اللغة جممع :القاهرة. مـ 9٩9  .الفلسفي املعجم .مراد ،وهبة

 .الثالثة الطبعة
دمحم علي  .جمرت م. جون ديوي للرتبية قاموس. مـ   9 . وين

 .مكتب األجنلو املصربة: مصر. العراين

Neill, Thomas. 1958. Makers of the Modern Mind   . 2nd Edition. 

.W.P: The Bruce Publishing Company Milwaukee.  

Otto, Max. 1859-1952. John Dewey: A Common Faith. W.p: 

W.p. 

Wesley, Robbins, J. 1997 . Pragmatism, Critical Realism and the 

Cognitive Value of Religion and Science. New York: The 

Bishop Hurst lecture American University. 
 

 

 

 


