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ــة مــــسار ال��بيــــة �ســــالميةقــــسم  جامعــــة �مــــام دمحم بــــن ، 4ليــــة ال��بيــــة، لأصــــو ال��بيــ

   سعود �سالمية

   Gbd2464@gmail.com: ال��يد >لك��و:ي

  :م?<ص

�خيـة والفكر�ـة للفلــسفة ال��جماتيـة، وتجليـة مالمــح �ـ �ــذو التا�اسـة إ$ــ� الكـشف ع ـ� ا ردفت الد رر

حـب الــذات 1ـ0 �ــذه الفلــسفة مـن خــالل تحليــل املبـادئ ال:ــ9 ترتكــز عل67ـا ثــم نقــد�ا 1ـ0 ضــوء ال,�بيــة 

 اســـتخدمت الباحثـــة املـــنH.  PQســـالمية مـــع بيـــان Lعـــض ضـــوابط حـــب الـــذات 1ـــ0 ال,�بيـــة Hســـالمية

  :وتوصــلت إ$ـــ� عـــدد مـــن النتـــائج م[6ـــا" \ســـت]باطي"كـــذلك املـــنPQ " التحلي ـــ0"، و"الوثـــائقي"لوصــفي ا

اسة عن Lعض من مالمح حب الذات 01 الفلسفة ال��جماتية حيث `عاملت مع املعرفة  ركشفت الد

ف، أيضا تطلق ال ا إلثبات �ذه املعا ً`عامال ذاتيا يقوم ع � اعتبار مصjkة iHسان معيا ر ًر ً ً
��جماتيـة 

ا�jر�ة الفردية لإلiسان، وتقدم مصjkتھ الذاتية ع � uل 9stء و`ع 0 مـن شـأن �ـذا الفـرد ولذاتـھ، 

اتھ كما أ6xا تؤمن Lعدم ثبات  روتقر نقصان ال}و وتؤمن بدو الفرد الكب�z 01 اكتمالھ بذuائھ وقد ر ن ر

ب~نمــــا . لـــذات ف67ـــاالقـــيم وتجعـــل معيــــار ا�jكـــم ف67ـــا منفعــــة الفـــرد الذاتيـــة، ممــــا يظ|ـــر نزعـــة حــــب ا

ســـوخ  ف|ـــا وقيم|ـــا ممـــا �ـــس|م 1ـــ0  تكـــزت ال,�بيـــة Hســـالمية ع ـــ� مـــصادر أساســـية `ـــستقي م[6ـــا معا را ر ر

عية حب الذات من خالل Lعض الضوابط؛ مما يظ|ر  والعدالة \جتماعية وتؤكد كذلك ع � مشر

�تمع بمخاطر H .مراعاة Hسالم لطبيعة النفس ال�شر�ة�ة توعية ا فراط 1ـ0 حـب ور وأوصت بضر

�تمع�  .الذات؛ مما يولد القطيعة وال�شاحن والتباغض بzن أفراد ا

   حب الذات، الفلسفة، ال��جماتية، ال,�بية، Hسالمية:ال@لمات الدالة
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Abstract: 

The study aimed to reveal the historical and intellectual roots of the 
pragmatic philosophy, and the demonstration of the features of self-

love in this philosophy by analyzing the principles on which it is based 

and then criticizing them in the light of Islamic education with an 

explanation of some of the controls of self-love in Islamic education.  

The researcher used the descriptive "documentary" and "analytical" 

approaches and find out many results, including:  The study revealed 

some of the features of self-love in pragmatic philosophy, where it 

dealt with knowledge in a subjective manner based on the 

consideration of human interest as a criterion for proving this 

knowledge. Also it believes in the great role of individual in his 

completeness with his intelligence and abilities, and it also believes in 

the instability of values and makes the criterion of judgment in it the 

personal benefit of the individual, which shows the tendency of self-

love in it. While Islamic education relied on basic sources from which 

it draws its knowledge and values, which contributes to the 

consolidation of social justice. It also emphasizes the legitimacy of 

self-love through some controls; which shows Islam's observance of 

the nature of the human soul.  The study recommended the necessity 

of educating society about the dangers of excessive self-love; which 

generates estrangement, bickering and hatred between members of 

society. 

Keywords: Self-love, philosophy, pragmatism, education, Islam 
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 :التمAيد

عا$� 01 النفس ال�شر�ة العديد من السمات الفطر�ة ال:9 ال تنفك عـن  ك ̀و رأودع هللا تبا
غبات ومتطلبات �ذا iHسان، و��ر لھ ال}و  ا�� هللا بحكمتھ حاجات و نطبيعة iHسان، فقد  ر ر

ة � رالعظـيم بمـا فيـھ ليخـدم �ـذا ا��لـو ليحقـق ال|ـدف مـن وجـوده 1ـ0 �ـذه ا�jيـاة؛ و�ـ0 عمــا رض ق
ض {: لو\ستخالف ف67ـا وفـق مـنPQ هللا `عـا$�، يقـو هللا `عـا$� ِ و�ـ�ر لكـم مـا 1ـ0 الـسموات ومـا 1ـ0 � ر

َ
ِ ِ

َ ََ ََّ َّ ٌ َ َّ

ن  ِجميعا منھ إن 01 ذلك أليت لقوم يتفكر وٍ ُ َّ ََ َ ََ َِ ٍِ
َ َّ ُ

ِ
ً

ِ
�اثية (}َ�  )13:ا

غبـات كثzــ�ة ومتنوعـة وغzــ� محــدودة، وقـد �ــستطيع iHـسان العاقــل ا لــتحكم رفل}ـل فــرد 
نف67ا وتوج67|ا الوج|ة السليمة وضبط|ا دو إفراط وال تفر�ط مما يحقق لھ السعادة والفالح، وقد 

غباتھ وملذاتھ بھ فتجلب لھ ا�jسرة والندامة  .رتتحكم 

ا  ــ غبا¢6ـ رمـــن تلـــك �مـــو الفطر�ـــة حـــب الـــذات والـــس£0 لنفع|ـــا وتحـــصيل لـــذا¢6ا وتحقيـــق  ر
رو املرتبطة بالطبيعة iHسانية ال:u 9ان ل|ا ا�تمام كب�z 01 روإLعاد �ذى والضر ع[6ا، و�0 من �م

ا¥6م واعتقادا¢6م العديد من �مو ال:9 `عكس  ، وقد تضمنت آ ركتابات الفالسفة ع � مر العصو رر
 .قا�تمام|م بالذات iHسانية وجعل مصا�j|ا فو uل اعتبار والبحث عن سعاد¢6ا وإشباع لذا¢6ا

ات ال�شر�ة وتقد�س|ا يولد الكثzـ� مـن املـشكالت \جتماعيـة غ�z أن Hفراط 01 حب الذ
�ــــشع والطمـــــع �ـــ9 تولــــد ا ـــد ا��لقيــــة، وتفــــ§9s �نانيــــة ال:ــــ9 `عــــد مــــن �مــــراض النفــــسية ال:ـ واملفاسـ
 ¨�ًوا�jسد 01 نفس الفرد الذي �س£� ال�ثا للبحث عن منفعتھ ومـصjkتھ الذاتيـة Lعيـدا عـن مـصا ً

ًغ�zه قر�با uان أم Lعيدا، مما �  .س|م 01 ان�شار ا��الفات \جتماعيةً

�تمــع �ك أن املـصjkة ا��اصــة مرتبطـة باملــصjkة العامـة فــإذا سـلم ا رفـالفرد العاقـل يــد
�تمــع تــضر الفـــرد ف67ــا وإن حفظــت املـــصjkة العامــة ســتحفظ املـــصjkة �رســلم الفــرد وإن تـــضر ا ر

اد و�ـــ0 الفـــرد اســـ�نار عقلـــھ و`عمـــق تفكzـــ�ه، وق أى بمنظـــار زا��اصـــة بـــال شـــك، ف}لمـــا  رلـــت أثرتـــھ، و
�تمع ال منظار الفرد الواحد، إذ ال ر0 للمجتمعات إال بر0 أفراد�ا� .ا

اسة  :رمش@لة الد

`عـــد الفلـــسفة ال��جماتيـــة أمر�كيـــة ال]ـــشأة، فقـــد iـــشأت ع ـــ� يـــد ثالثـــة مـــن أعـــالم الفكـــر 
، و�ـــ0 مـــن املـــذا�ب الفكر�ـــة ال لـــيم جـــيمس، وجـــو ديــو ي�مر�}ــي و�ـــم `ـــشالر بzـــ�س، و ن و اجـــت ز ر:ـــ9 

احمــت الكثzــ� مــن الفلــسفات مــن حيــث القــوة و\ن�ـــشار زوان�ــشرت 1ــ0 أمر�}ــا ثــم 1ــ0 دو العــالم و . ل
ت 1ـ0 ) �143ـ، ص1424عطية، ( ات الفكر�ة ال:9 بر زو`عت�� الفلسفة ال��جماتية من بzن أ�م التيا ر

ثــل عليــا الفلــسفة املعاصــرة وأ�تمــت بال²³عــة iHــسانية حيــث أ6xــا تأســست وانطلقــت مــن تحديــد م
فقـد ا�تمـت بموضـوع iHـسان وتفكzـ�ه الـدائم 1ـ0 ) 349م، ص2021دمحم، . (لإلiـسان كغايـة 1ـ0 ذاتـھ

ففلــسفة iHـسان عنــد�م �ــ0 التعبzـ� عــن مزاجـھ إ$ــ� حــد كبzـ� وملــا uانـت �مزجــة ال�ــشر�ة "رالتطـو 
�مزجـة حقيقـة رتتطو 01 تفاعل|ـا مـع الب~ئـة فإ6xـا تقـدم مفـاتيح لتفـس�z طاLع|ـا ا�jقيقـي واخـتالف 

ت �نواع املتنوعـة مـن �مزجـة اسـتجابة ل|ـا " رتف,�ض أن الب~ئة متغ�zة مرنة إ$� حد ما وإال ما تطو
ــا `ـــس£� للبحـــث عـــن منـــافع الفـــرد الذاتيـــة حيـــث جعلـــت املنفعـــة ) 487م، ص2016رايـــت، ( كمـــا أ6xـ

ا لjkكم ع � كث�z من املسائل امل|مة uالنظر 01 طبيعة iHسان وإطال ادتھ وإعطاء ًرمعيا رق حر�تھ وإ
ات iHسانية  .رذاتھ شأن كب�z ال ي�ناسب مع القد
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ه ع � أنھ �ستطيع أن يجعل العالم أحسن  ادة الفرد ا�jرة، وإصرا رفيؤكد جيمس ع � إ ر
ات الفردية سة \ختيا روأفضل عن طر�ق مما كما اiعكست �ذه النظرة ) 491م، ص2016رايت،. (ر

�ــ¼6م لل معرفــة كــذلك فقــد ظ|ــرت نزعــة حــب الــذات و`عظيم|ــا 1ــ0 ا�jكــم ع ــ� ؤالذاتيــة للفــرد ع ــ� ر
ف وا�jقــائق بمنظــو ذا`ــي متغzــ� ومتعــدد فا�jقــائق الــصادقة �ــ0 مــا `عــود ع ــ� الفــرد بــالنفع  راملعــا ر

ص ". (ع ـ� أن ا�jـق مـا �ـو نـافع 1ـ0 تفك�zنـا) "م2022شـ]يدر، (وإال فال �عتد ¿6ـا، فيؤكـد جـيمس 1ـ0 
غباتھ وإال �شغل نفسھ ع � أن "وأكدوا كذلك ) 386 ر��Àر العقل 01 ت~س�z حياة iHسان وإشباع 

ًبالبحــث عــن حقــائق �شــياء وطبــاÃع املوجــودات إال م:ــÂ حقــق ذلــك نفعــا، بــل أوجبــوا ع ــ� أن 6Áــتم 

ـــــصا�¨ iHــــــسان ـــــ9 تمكنــــــھ مــــــن الــــــسيطرة ع ــــــ� �شــــــياء و`ــــــ��z�Àا لـ ـــــع ا��طــــــط ال:ـ " iHــــــسان بوضـ
�¼6م الذاتية إ$� ال}و والقـيم، مثـل مـا تـأثر غ��zـا، حيـث كما وتأثرت ) 291م،ص1953الطو�ل،( نر ؤ

نإ6xــم أعلـــوا مـــن شــأن الـــذات ال�ـــشر�ة وآمنــوا أن الفـــرد لـــھ الفــضل 1ـــ0 اكتمـــال �ــذا ال}ـــو العظـــيم، 
ال 01 طو الت}و�ن ف|و لم يخلق منذ �ز كما أنھ يحتمل إم}انات عدة يتوقف  لفال}و ناقصا وال رن ز ً

وجعلـوا لـذة الفــرد ) �48ــ، ص 1423املطر1ـ0، . (فÅـ9 مـن تحـدد مـص�zهتحقيق|ـا ع ـ� فعـل ال}ائنـات 
 .ومنفعتھ �0 مقياس صالح القيم وفساد�ا

وأل�ميـــة موضـــوع حـــب الـــذات uونـــھ مـــرتبط بـــالنفس ال�ـــشر�ة ومـــؤثر ع ـــ� عالقـــات الفـــرد 
�تـھ لjkيــاة Lـش}ل عـام ممــا �عكـس الغايـة ال:ــ9 خلـق ألجل|ـا �ــذا  ؤبمجتمعـھ وÇيÆتـھ، بـل ومــؤثر ع ـ� ر
�تمعـات يكمـن 1ـ0 صـالح أفراد�ـا وتحقيـق متطلبـا¢6م الذاتيـة بوسـطية �iHسان؛ حيث إن صالح ا
لواتـزان ممـا �ـس|م 1ـ0 بنـاء فـرد صـا�¨ وفاعـل 1ـ0 مجتمعـھ، مـن �ـذا املنطلـق سـتحاو الباحثـة تجليـة 

سفة مالمح حب الذات 01 الفلسفة ال��جماتية من خالل املبادئ الرئ~سة ال:9 `س�ند عل67ا �ذه الفل
ن01 نظر¢6ا لإلiسان وللمعرفة ولل}و والقيم مع بيان Lعض الضوابط ال:9 يبÂÈ عل67ا حب الـذات 1ـ0 
د 01 السنة النبو�ة املط|رة، ومن ثم الوصو إ$� أوجھ  لال,�بية Hسالمية من خالل است]باط|ا مما و ر

 . النقد املوج|ة إل67ا 01 ضوء ال,�بية Hسالمية

اسة اسة ع � �ذا النحون ست}و أس:رأسئلة الد  :رئلة الد

�خية والفكر�ة للفلسفة ال��جماتية؟: لالسؤال �و رما ألصو التا  ل

 ما مالمح حب الذات 01 الفلسفة ال��جماتية؟: السؤال الثاiي

 ما ضوابط حب الذات 01 ال,�بية Hسالمية؟: السؤال الثالث

فة ال��جماتيــــة 1ــــ0 ضــــوء ال,�بيــــة مــــا جوانــــب النقــــد املوج|ــــة �jــــب الــــذات 1ــــ0 الفلــــس: الـــسؤال الراLــــع
 Hسالمية؟

اسة  :رأFداف الد

�خيـة والفكر�ـة للفلـسفة ال��جماتيـة ومعرفـة مـا إذا uانـت �ـذه الفلـسفة  �ـذو التا�رـــ الكشف عـن ا ر
 .فلسفة أصيلة أم �0 متولدة عن فلسفات قديمة uانت قبل|ا

  .دئ ال:9 ترتكز عل67ا ــ تجلية مالمح حب الذات 01 �ذه الفلسفة من خالل تحليل املبا

د 1ـــ0  رــــ ومـــن ثـــم بيـــان Lعـــض ضــوابط حـــب الـــذات 1ـــ0 ال,�بيـــة Hســالمية مـــن خـــالل اســـت]باط|ا ممـــا و
 السنة املط|رة ثم نقد�ا 01 ضوء ال,�بية Hسالمية
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اسة  :رأFمية الد

اســة مــن أ�ميــة املبــادئ Hسـالمية ال:ــ9 تؤكــد ع ــ� الــس£0 للرــ0 بالــذات   .1 رت]بـع أ�ميــة �ــذه الد
H فــراط 1ــ0 حــبH بــة ف67ــا؛ إذ إنj�iــسانية وصــيان¼6ا وإLعاد�ــا عمــا يــضر�ا و`عز�ــز أواصــر ا

 .الذات من شأنھ أن يولد ا�jسد والضغائن 01 نفوس �فراد

�ــة نقديــة ممــا �ــساعد   .2 ؤبيـان أوجــھ القــصو 1ــ0 مــسألة حــب الــذات 1ــ0 الفلــسفة ال��جماتيــة بر ر
�ال� .الباحثzن امل|تمzن 01 �ذا ا

�ة ال,�بية Hسالمية 01 حب الذات iHسانية امل,²نةإب  .3  .ؤراز ر

ئإبـراز Lعـض املـساو و�ضـرار الناجمــة عـن تـ�Êيم الـذات ومـا ل|ــا مـن تـداعيات سـلبية ع ــ�   .4
�تمع� .الفرد وا

اسة   .5 ريؤمل أن ت}و �ذه الد  .إضافة علمية 01 املكتبة ال,�بو�ة_ بمش~ئة هللا_ن

اسة اسة ع � إبراز معالم حب الذات 1ـ0 الفلـسفة ال��جماتيـة مـن  اقتصرت حدود:رحدود الد ر الد
، والقـيم  نخالل املبادئ �ساسية ال:9 ترتكز عل67ا ال��جماتية 01 نظر¢6ا للمعرفة، ولإلiسان، وال}ـو
وعرض Lعض ضوابط حب الذات 01 ال,�بية Hسالمية مـن خـالل اسـت]باط|ا مـن الـسنة النبو�ـة ثـم 

 . Hسالميةنقد�ا 01 ضوء ال,�بية

اسة  :رمنGH الد

اسة املنPQ الوصفي  للإلجابة عن السؤال �و باإلضافة إ$� املنPQ " الوثائقي"ر اتبعت الد
لالوصـــفي بأســـلوÇھ التحلي ـــ0 القـــائم ع ـــ� جمـــع البيانـــات، وتحليل|ـــا، حـــو موضـــوع حـــب الـــذات، 1ـــ0 

 يتـصل بمـش}لة البحـث مـن الفلسفة ال��جماتية، ثم التحليل الشامل �jتو�ا¢6ا ¿6ـدف اسـت]تاج مـا
 PQاســــة، كمــــا اســــتخدمت الباحثــــة املــــن " \ســــت]باطي"رأدلــــة وÇــــرا�zن ت�ــــ��ن ع ــــ� إجابــــة أســــئلة الد

لإلجابة عن الـسؤال الراLـع واسـت]باط Lعـض الـضوابط ا��اصـة بحـب الـذات والـنفس ال�ـشر�ة مـن 
 .خالل السنة النبو�ة

اســـة ُّا�jـــب:  حــــب:رمـــصط?Iات الد ُّوا�jــــب. نقــــيض الـــبغض: ُ ُّالـــوداد وا�jبــــة، وكـــذلك ا�jــــب : ُ ِ
؟ وأحبــھ ف|ـو محـب، و�ــو محبـوب: وح}ـي عــن خالـد بـن نــضلة. بالكـسر ٌّمـا �ــذا ا�jـب الطـار ِ ُ ُ َّ َ َ

ابــن . (ق
 ،  )289، �1ـ، ج1414رمنظو

، . ( ذات ال§9sء حقيقتھ وخاصتھ:الذات ذاتھ؛ : ونفس ال§9sء) 459، ص �15ـ، ج1414رابن منظو
�بـــل مقــاب 0، ونفـــس الــ§9sء عينـــھ ومنــھ ماح}ــاه ســـ~بو�ھ مــن قـــول|م��بــل، ونفــس ا� نزلــت بـــنفس ا

، . (يؤكد بھ  .رفالذات تطلق ع � النفس كما ذكر ذلك ابن منظو) 236، ص�6ـ، ج1414رابن منظو

ة عــن نزعــة نفــسية وتــ�Êيم لألنــا ال�ــشر�ة وحــب الــنفس؛ ممــا يــؤدي إ$ــ� : حـب الــذات إجرائيــا رعبــا
ـــة ع ــــ� إعــــالء قيمــــة الفــــرد لنفــــسھ وHفــــراط 1ــــ0 ح بــــھ ل|ــــا وإطــــالق حر�تــــھ وتقــــديم مــــصjkتھ الفرديـ

ف والقيم ا للمعا ا ومصد ، وجعل|ا معيا راملصا�¨ �خر ر ًر ً  .ى

اÑي 01 :الفلسفة ر يقو ابن اص�يعة عن مف|وم الفلسفة عند الفا ، (ل اسم ) 5م، ص 1399نكرÒسو
إيثـار ا�jكمـة : هومعنـا" فيالسـوفيا"الفلسفة يوناiي و�و دخيل 01 العرÇية و�ـو ع ـ� مـذ�ب لـسا6xم 

 .ا�jكمة" سوفيا"و�و Hيثار و" فيال"و�و مركب من 
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س"ليقال أو من استخدم لفظة الفلسفة �و الفيلسوف اليوناiي  و�0 بمعÂÈ البحث عن " رفيثاغو
 )39م، ص 1953رجب، . (طبيعة �شياء

مـذ�ب فلـسفي ومعنـاه العمـل و�ـpragma ( 0(اسم مشتق مـن اللغـة اليونانيـة براغمـا : " ال��غماتية
ريقر أن العقل ال يبلغ غايتھ إال إذا قـاد صـاحبھ إ$ـ� العمـل الناÙـP فـالفكرة الـjØيحة �ـ0 الفكـرة 

ٌفمـا uـان مجـرب ف|ـو نـاÛ¨، ونجــاح ) 204م، ص 1982صـليبا، " (الناjÛـة أي ال:ـ9 تحقق|ـا التجرÇـة ٌ

 .�مر يرجع بتحقق نتائجھ العملية فقط

اسات السابقة  :رالد

 �OلPاسة الز �انب الفلسفي للنظر�ة ال��جماتية 01 ال,�بية : )Fـ١٤١٥(رد�اسة إ$� إبراز ا ر�دفت الد
ـــة للنظر�ـــــة ال��جماتيـــــة مـــــن خـــــالل مـــــا كتبـــــھ  نونظر¢6ـــــا لل}ـــــو وiHـــــسان، وإظ|ـــــار التطبيقـــــات ال,�بو�ــ
امل|تمzن ف67ا، ونقد �ف}ار ال��جماتية 01 مجال ال,�بية Hسالمية، استخدم الباحث املنPQ النقـدي 

1ـــ0 ا�jكـــم : ٍلتحلي ـــ0 وتوصـــل إ$ـــ� عـــدد مـــن النتـــائج م[6ـــا ا البـــد مـــن التأكيـــد ع ـــ� العقيـــدة Hســـالمية 
 .وجعل|ا املنطلق الذي تبÂÈ ع � ضوئھ uافة املواقف 01 ال,�بية Hسالمية

 �Wاسة شب اسة إ$� الكشف عن موقف ال,�بية Hسالمية من Lعض مبادئ ):م2010(رد ر �دفت الد
، الفلسفة ال��جماتي ىة وتقييم|ا 01 ضوء املعايH �zسالمية، اسـتخدم الباحـث مـنPQ تحليـل ا�jتـو

ٍفض ال,�بية Hسالمية اقتصار املعرفة 01 الفلسفة ال��جماتية ع � uل : وتوصل إ$� عدة نتائج م[6ا  ر
مــن التجرÇــة وال]ــشاط iHــساiي وا���ــ�ة؛ مــع اعتبــار ا���ــ�ة شــ~ئا إيجابيــا 1ــ0 تحــصيل املعرفــة، كمــا

ً ً
 
ا للقـيم،  ترفض ال,�بية Hسالمية كذلك iس�ية القيم 01 الفلسفة ال��جماتية واعتبار ا���ـ�ة مـصد

ً
ر

ى وتخــالف  روال,�كzـ² ع ــ� جانـب النفــع املـادي للقــيم كــذلك تؤكـد ال,�بيــة Hسـالمية ع ــ� مبـدأ الــشو
 .الفلسفة ال��جماتية ال:9 تجعل ا�jكم لل�شر إيمانا م[6ا بمبدأ الديموقراطية

ا اس¼6ا : )Fـ1432(سة املطر�� رد اسة إ$� إبراز معالم الفردية 01 الفلسفة ال��جماتية ود ر�دفت الد ر
ـــنPQ الوصـــــفي  ـــة املــ اســ ـــة ناقـــــدة مـــــن وج|ـــــة نظـــــر ال,�بيـــــة Hســـــالمية، اســـــتخدمت الد ـــة تحليليــ اسـ رد ر

اســـة اعتمــــاد الفلـــسفة ال��جماتيـــة ع ــــ� : التحلي ـــ0 وتوصـــلت إ$ـــ� عــــدد مـــن النتـــائج م[6ــــا رأظ|ـــرت الد
د�ــا و�ــو مــن ا ا لقبول|ــا أو  ف والقــيم، ومعيــا ا للمعــا رملعــاي�z الذاتيــة، وجعــل الفــرد وتجرÇتــھ مــصد ر ر ر

ً ً

زأبر أسباب  فردي¼6ا، كذلك تم²z ال,�بية Hسالمية وتفرد�ـا ب�نـاء الفرديـة ال:ـ9 ترا�ـ0 جميـع جوانـب 
��ــة، ا�jــسية والغي�يــة، ا �ماعيــة، الدنيو�ــة و�خر�حيــة، وحيــاة iHــسان، الفرديــة وا و�ــسمية والر

  .مما يجعل|ا �0 ال,�بية الصا�jة لبناء iHسان

اسـة الزعaــ` والــشراير  يد اســة إ$ــ� تحليــل النظر�ــة ال,�بو�ــة ال��جماتيــة مــن ): م2019(ر ر�ــدفت الد
اســــة إ$ــــ� أن  روج|ــــة نظــــر إســــالمية وقــــد اســــتخدم الباحــــث املــــنPQ الوصــــفي التحلي ــــ0 وتوصــــلت الد

ك بــا�jواس وتـــر أن النفــع وحــدة �ــو معيـــار الفلــسفة ال��جماتيــة ال تــؤمن بو ىجــود جانـــب غzــ� مــد ر
راملعرفـــة والقـــيم غzـــ� ثابتـــھ وال 6xائيـــة، وإنمـــا �ـــ0 وســـيلة لغايـــة، 1ـــ0 حـــzن ان التـــصو Hســـالمي يمتـــاز 
ربنظرة ل~ست عقلية محضة وإنما `عمل ع ـ� تحر�ـك العواطـف والـشعو Lعظمـة هللا `عـا$� وأوصـت 

 .ر�بو�ة من منظو ال,�بية Hسالميةبمراجعة الصياغات و�عمال ال,
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اسات السابقة  : رالتعليق عef الد

اسـات الـسابقة وعرضـ|ا يتـÊ¨ عـدم التطـر إ$ـ� حـب الـذات 1ـ0 الفلـسفة  قمن خـالل البحـث 1ـ0 الد ر
اســـات الـــسابقة ع ـــ� عـــرض  1ـــ0 ضـــوء ال,�بيـــة Hســـالمية، فقـــد ركـــزت الد اســـة نقديـــة  رال��جماتيـــة د ر

�ل£0 الفلسفة ال��جماتية من جوانب اسة uل من  ، فقد ركزت د ز أخر ر ) م2010(وشـب�z ) �ـ1415(ى
�انب الفلـسفي وع ـ� املبـادئ �ساسـية ال:ـ9 تقـوم عل67ـا الفلـسفة ال��جماتيـة ثـم نقـد�ا وفـق �ع � ا
حــة  �وانــب املطر�اســة ا�jاليــة 1ــ0 أحــد ا اســتان مـع الد وال,�بيـة Hســالمية، وقــد اتفقــت �اتــان الد ر ر

�ــة الفلـسف قية لل}ــو وiHـسان ب~نمــا اختلفـت ع[6ـا 1ــ0 عـدم التطــر إ$ـ� حــب الـذات 1ــ0 ؤف67ـا و�ـ0 الر ن
اسة الزع9Ü والشراير  يالفلسفة ال��جماتية، أما عن د ركزت ع � جانب النظر�ة ال,�بو�ة ) م2019(ر

اســـة املطر1ــ0  اســـة )�ـــ1432(رونقــد�ا 1ــ0 ضــوء ال,�بيـــة Hســالمية وكــذلك د ر، فقـــد اختلفــت عــن الد
ع الــرئ~س حيــث أ6xــا تحــدثت عــن موضــوع الفرديــة 1ــ0 الفلــسفة ال��جماتيــة ب~نمــا ا�jاليــة 1ــ0 املوضــو

ـــتخراج املعـــــاiي  تكـــــزت عل67ـــــا الفلـــــسفة ال��جماتيـــــة الســ اســـــة ع ـــــ� تحليـــــل املبـــــادئ ال:ـــــ9 ا رركــــزت الد ر
اسـات الـسابقة 1ــ0 نقـد جانــب  اسـة عــن الد روالـدالالت ع ـ� حــب الـذات ف67ــا، كمـا تختلـف �ــذه الد ر

ر ال��جماتية ثم عرضھ وفق منظو ال,�بية Hسالمية، Lعد است]باط ضوابط حب الذات 01 الفلسفة
دة 01 السنة النبو�ة   .رحب الذات 01 ال,�بية Hسالمية من خالل Lعض �حاديث الوا

Pخية والفكرPة للفلسفة ال��جماتية: لاملبحث hو راlmذو التا  :ر

�خيــــــ ايــــــا التا ــــ� Lعــــــض الز ـــذا املبحــــــث ع ــ ــــة 1ــــــ0 �ـــ رس�ــــــسلط الباحثــ ة والفكر�ــــــة للفلــــــسفة و
ال��جماتية مب~نة مف|وم|ا وiشأ¢6ا، و�ل �0 فلسفة متولدة عن غ��zـا أم إ6xـا فلـسفة حديثـة املبـدأ 
واج|ا لذا ستحاو الباحثة Hجابة عما  اد�ا الذين سا�موا 01 بناء�ا و لوالفكرة؟ مع إبراز Lعض ر ر و

  :سبق من خالل �ذه النقاط �ساسية

زة، وiشأ¢6ا وعالق¼6ا بالفلسفات �خر ثم ذكر Lعضا من أبر مف|وم الفلسفة ال��جماتي ً ى
اد�ـــا ا واÙـــjا عـــن �ـــذه الفلـــسفة لت]تقـــل Lعـــد ذلـــك لت�بـــع أبـــر . ور زوتأمـــل الباحثـــة أن تقـــدم تـــصو ًر ً

 .مالمح حب الذات ف67ا ونقد�ا 01 ضوء ال,�بية Hسالمية

أوال
ً

 :مفAوم الفلسفة ال��جماتية: 

ال§9sء أو الفعل ) pragma( �ص 0 واملشتق من ال}لمة اليونانية براغما 01 معنا�ا" `ع9È ال��غماتية 
ًأو �ثـــر أو املعÈـــÂ معنو�ـــا uـــان أم ماديـــا الـــذي تولــــده أو ت,�كـــھ الفكـــرة فتحول|ـــا إ$ـــ� عـــادة أو ســــلوك  ً

بمجرد حصول|ا ع � \عتقاد املفضية إ$� ترسيخھ، ف}ل ما يقدم أو يقـال 1ـ0 ال[6ايـة يجـب أن يقـود 
 ).17م، ص 2016ح�zش، . (Çة ذات نتائج علمية وإال ل~س لھ معÂÈإ$� تجر

ي`عÈـــ9 تجــــاو التأمـــل النظـــر إ$ــــ� العمـــل املنـــتج "فال��جماتيـــة  ـــ، ص1434ا��والــــدة، " (ز فÅــــ9 ) �105ـ
ـــ ولـيم جـيمس وجــو ديـو ـــ وتؤكــد ع ـ� أن �ف}ـار إنمــا  يحركـة فلـسفية تـرتبط بأســماء خاصـة مـ[6م ـ ن

ميــد، . (لكمــا أن املعيــار �و لjkقيقـة �ــو النتــائج العمليـة ال اعتقاداتنــانت}ـو مــن نتائج|ــا العمليـة، 
فمعيــار صــدق �ف}ــار يــأ`ي مــن قيمــة مــا ت]تجــھ مــن عمــل ونفــع وفائــدة لألفــراد، ) 232م، ص1975

" رف9Å تضع العمل مبدأ مطلق، وقد ذكر ذلك الفيلسوف �مر�}ي ب�zس 01 مقال مش|و لھ Lعنوان 
نــــا نا ملــــا قــــد ي]ــــتج عــــن �ــــذا ، "ركيـــف نوÙـــ̈ـ أف}ا نا ملوضــــوع مــــا �ــــو إال تــــصو رحيــــث يقــــو إن تــــصو ر ل

ولقـــد عرفــت ال��جماتيـــة بمجموعـــة مـــن ) 444م، ص2012كـــرم، . (املوضــوع مـــن آثـــار علميــة ال أكÞـــ�
كما أطلق ) 187م، ص1993مر9sß، . (�سماء م[6ا ال��اجماسية، أو �دائية والوظيفية والتجر��ية

 .ملية iسبة إ$� العمل uونھ من أ�م ثمرة تؤكد عل67ا ال��جماتيةعل67ا Lعض الفالسفة بالع
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 تطلـق الفلـسفة ال��جماتيـة ع ـ� عـدد مـن الفلـسفات ا��تلفـة ::شأة الفلسفة ال��جماتيـة: ًثانيا
الــصادق، . (ًال:ـ9 `ـش,�ك 1ــ0 مبـدأ عــام و�ـو اعتمــاد الفكـرة ع ــ� مـا تؤديـھ مــن نفـع أيــا uـان �ــذا النفـع

ًت صــو الفلــسفة النفعيــة ابتــداء ع ــ� �يئــات متعــددة ا�jدســية بــدت زفقــد بــر) 548م، ص2020 ر
�zن تمثلـت عنــد سب]ـسر 1900يعنـد �³ـ�  نم، و1ـ0 النــصف �و مـن القــر 1903رم، ونفعيــة التطـو ل

�ــا لكـن فرعــا �امــا مـن �ــذه النفعيــة  ًالعـشر�ن تفرعــت النفعيــة وجـرت 1ــ0 قنــوات شـ:Â أضــعفت تيا ً ر
لفالســفة �مــر�كيzن بوجــھ خــاص؛ ونفثــوا ف67ــا القــوة وا�jيــاة املعاصــرة قــد انتــصر ل|ــا طائفــة مــن ا

�ــة 1ــ0 التمــاس العمــل املثمــر و\نــصراف  �ديــد 1ــ0 املنفعــة مــسايرة التطو�روقــد ســاير �ــذا \تجــاه ا
ض  �ديــة ومـن ثــم uانـت نظر�ــات العلـم 1ــ0 نظـر العمليــzن مجـرد فــر��ـرد إ$ــ� املنفعـة ا�وعـن العلــم ا

ا �و مـدى مـا يحققـھ الفـرض مـن وجـود النفـع العم ـ0 وتج ـ� ذلـك 1ـ0 واحتماالت ومعيار الصدق ف67
 ) 258م، ص1953الطو�ل، . (الفلسفة العملية أو ما �سÂà بال��جماتية

أمــا مــن ناحيــة �ــل الفلــسفة ال��جماتيــة متولــدة عــن غ��zــا أم إ6xــا فكــرة أصــيلة؟ حقيقــة 
ً�مر لم تكن الفلسفة ال��جماتية أمـرا جديـدا، أو ظ|ـرت Lـ§9sء  غzـ� مـألوف عمـا �ـسبق|ا، بـل uانـت ً

فكرة جديدة لطر�قة قديمة 01 التفك�z، فالطر�قة القديمة 01 التفكu �zانت موجودة عند فالسـفة 
 ²zنجلH)ارك 0 و�يوم وملÇة، فال جديـد ) بيكن ولوك وÇسية أي التجرj�و�0 \عتماد ع � ا����ة ا

�ديد �و 01 اس�بدال النظـر إ$ـ� �نا 01 انصراف املذ�ب ال��جما`ي إ$� عالم الواقع ��ديد، لكن ا�ا
اء وال��جماتيـة �مر�كيـة تنظـر إ$ـ�  راملا9sá بالنظر إ$ـ� املـستقبل فالتجرÇـة Hنجل²zيـة تلتفـت إ$ـ� الـو

 )85-84م، ص ص2020محمود، . (�مام

فالتقـــاطع بـــzن تفكzـــ� Hنجلzـــ² وÇـــzن التفكzـــ� �مر�}ـــي 1ـــ0 الفلـــسفة ال��جماتيـــة أن �خzـــ� 
ير إ$� �مام ف|و �عتد بما يحصل من فائدة ون�يجة مستقبلية ال ماضية بخالف Hنجل²z الذي ينظ

ة كيف تولدت وiشأت  .ريفكر 01 العبا

ًأنــھ ال يوجــد tــ9sء جديــد مطلقــا بالطر�قــة ال��جماتيــة، فقــد ) م2014(فقــد أكــد جــيمس  ُ

�يا كما قدمQسطو فقد استخدم|ا من uًان سقراط خب�zا 01 ذلك أما أ ر  uل من ــ لوك و�zÇك 0 و�يوم ً
ــ إس|امات لjkقيقة uان ل|ا شـأ6xا العظـيم، فال��جماتيـة حالـة مألوفـة 1ـ0 الفلـسفة تمثل|ـا الفلـسفة 
ادي}اليـة وأقـل عرضـة لالع,ـ�اض ممـا اتخذتـھ سـابقا، فال��جمـا`ي يـدير  ًالتجر��يـة لكـن Lـش}ل أكÞـ� 

ر
ة والعز�ـزة ع ــ� ممتãـ9 الفلــسفة كمـا ي�تعــد ًظ|ـره بقــوة وحـزم مــس�بعدا الكثzـ� مــن العـادات املتأصــل

 )58-57ص ص . (عن التجر�د واiعدام الكفاية

ًف|و �نا ير أن الفلسفة التجر��ية `عكس جانبا من جوانب الفلسفة ال��جماتية إال إ6xا  ى
عصبا من التجر��ية ًأك�Þ `شددا ̀و ً.  

ـــــل ـــــست فلــــــسفة أصــــــيلة وجديــــــدة 1ــــــu 0ـ ــــة ل~ـ ـــــر لنــــــا أن ال��جماتيــ ـــبق يظ|ـ ــــا ســـ ـــا ممــ �ـــ ر أف}ا
 .واعتقادا¢6ا بل �0 امتداد لفلسفات سابقة ل|ا تأثرت ¿6ا
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ثالثا
ً

 :ىعالقة الفلسفة ال��جماتية بالفلسفات hخر: 

ستعرض الباحثة 01 �ذا املبحث Lعض الشوا�د الدالة ع � امتداد الفلسفة ال��جماتية 
 :ىلبعض الفلسفات �خر القديمة ع � النحو التا0$

 :�جماتية بالفلسفة السفسطائيةصلة الفلسفة ال� -1

اس، الذي ولد 01 ابديرا وعرف فيلـسوف|ا  تاغو اد �ذه الفلسفة السفسطائية بر رمن ر و و
�نوÇية واليونان يلقي ف67ا ا��طب البليغة قدم �الكب�z ديموقر�طس فبعد أن طاف أنحاء إيطاليا ا

 أسماه ا�jقيقة؛ الذي أظ|ر فيھ ًولم تطل إقامتھ ف67ا، ألنھ iشر كتابا) م. ق450(اث]يا حوا$0 سنة 
ه وممـا  Çا ومات غرقا 01 أثنـاء فـرا ه لوجود äلة فا¢6موه باإل�jاد وحكم عليھ باإلعدام ففر �ا رإن}ا ر ر

ً ً

ذكــره 1ـــ0 كتابـــھ أن iHـــسان مقيـــاس �شـــياء جميع|ـــا و�ـــو مقيـــاس وجـــود مـــا يوجـــد ف67ـــا ومقيـــاس ال 
در الوحيـد للمعرفــة فمـا نحـسھ �ـو موجــود وجـود مـا ال يوجـد و�قـصد بــذلك أن Hحـساس �ـو املـص

ن، ف|م يؤكـدو )63م، ص2012كرم، . (ع � النحو الذي نحسھ و ما ل~س 01 حسنا ف|و غ�z موجود
ن ا�jقيقة املطلقة كما يؤمن بـذلك املـذ�ب ال��جمـا`ي الـذي يـر أن  ىع � ا�jقيقة ال]س�ية و�نكر و

ن أن الفرد مقياس ا�jقيقة ل~ست واحدة إنما متعددة بتعدد �فراد الذين  ويؤمنو ¿6ا، كذلك ير ن
النفـــع والــــضر وا��zــــ� والـــشر، و�نــــا تظ|ــــر القواســـم املــــش,�كة بــــzن السفـــسطائية وال��جماتيــــة و�ــــ0 

ف وا�jقائق ا لjkكم ع � �شياء واملعا رتقد�س iHسان الفرد وجعلھ معيا  .ًر

Pة -2  :رصلة الفلسفة ال��جماتية بالفلسفة hبيقو

مــن أســرة أثي]يــة ) م. ق341(رسفة ابيقــو الــذي ولــد 1ــ0 ســاموس ســنة اشــ¼6ر 1ــ0 �ــذه الفلــ
حـل Lعـد ذلـك إ$ـ� أسـيا الـصغر وعلـم  وuان أبوه معلما، ملا بلغ ابيقو الثامنة عشر قصد أث~نـا ثـم 

َّ ى ر ر ً

جــاال وiــساء يتعلمــو  ســتھ؛ فأقبــل عليــھ التالميــذ  ن1ـL 0عــض مــد6xا ثــم عــاد إ$ــ� أث~نــا وافتــتح ف67ـا مد ً
ر ر

�ـة 1ــL 0عـض مـدن ايونيـھ ومــصر منـھ حيـاة اللـذة ر الـس|لة وان�ــشرت `عاليمـھ فتأسـست مراكـز ابيقو
�سمية و�0 الغاية ال:9 ير �مانية Lعد وفاتھ، يقر أبيقو أن السعادة �0 اللذة ا ىثم 01 إيطاليا الر ر ر و
أن الوســـيلة إل67ـــا �عـــد فـــضيلة، وأن العقـــل والعلـــم وا�jكمـــة تقـــوم 1ـــ0 ت��يـــر الوســـائل وتوج67|ـــا إ$ـــ� 

ية امل]شودة و�0 ا�jياة اللذيذة السعيدة، فل~س ا�jق وصف اللذة بأ6xا جميلة أو قبيحة فإن الغا
. uــل لـــذة خzـــ� وuــل وســـيلة إ$ـــ� اللــذة خzـــ� كـــذلك، و¿6ــذا �ـــستحيل مـــذ�ب اللــذة إ$ـــ� مـــذ�ب املنفعـــة

ــــرم، ( ــــادي ¿6ـــــــا النفعيــــــــة ) 264-263م، ص ص 2012كـــ ـــــ9 تنـــ ــــــسعادة ال:ــ ــــــساءلنا عـــــــن معÈـــــــÂ الـ وإذا `ـ
فقــا لـذلك فــإن املعيــار لوجـدنا�ا 1ــ 0ً تحـصيل أك�ــ� قـدر مــن اللـذات وتجنــب أك�ـ� قــدر مـن äالم، و و

�مـوع الك ـ0 للـذة ومعيـار �فعـال الـشر�رة �ـو أن تـؤدي إ$ـ� ��ادة ا زلألفعال ا���zة �و أن تؤدي إ$� 
فضل رHقالل من اللذات، كما أن السعادة 01 نظر أبيقو ترجع إ$� ا���z �عظم من اللذات، ف|و ي

اللـــذة الدائمـــة طـــوال العمــــر ع ـــ� اللـــذات القــــص�zة ح:ـــÂ وإن uانـــت قو�ــــة فيجـــب اســـ�بعاد اللــــذات 
كمـــا أن ) 11-3م، ص ص1997محمـــود،. (نا�jـــسية املؤقتـــة ال:ـــ9 قـــد تنقـــ9så دو تحقيـــق الـــسعادة

ي يؤكد ع � اللذة الفردية وجعل اللذة معيار القيم ف|و حول|ا إ$� منفعة �æصية  راملذ�ب �بيقو
�ة عند مف|وم املنفعة ) 57م، ص1953الطو�ل، . (يةذات رف|نا تتفق ال��جماتية مع الفلسفة �بيقو

ضـت مـع  �ـو اللـذة املعقـودة باملنفعـة ال:ـ9 إذا `عا رأو النفع الناتج عن العمل وال:ـ9 أسـما�ا �بيقو ن ر
�zعيــدا عــن حكــم الــضمL ــانu ــذا �مــر أيــا� �ًأي أمــر فتقــدم املنفعــة ع ــ ). 264، صم2012كــرم، . (ً

�تمع أيا uان�أي ا أي الفرد ع �  ًكما أ6xا تتفق مع|ا 01 مف|وم الذاتية الذي يقدم  ر   .ر
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 :صلة الفلسفة ال��جماتية بالفلسفة النفعية -3

اعتنـــق املـــذ�ب النف£ـــ0 وطبقـــھ 1ـــ0 ) م1832-م1748(مـــن أعـــالم الفلـــسفة النفعيـــة ب]تـــام 
نأن الناس يطلبو اللذة و�جت]بو �لم شأ6xم 1ـ0 ىو�ر ب�نام " املدخل إ$� �خالق وال�شرÒع"كتابھ  ن

ن ع ــ� ا�jيــوان بــأ6xم ي�بعــو مبــدأ املنفعــة، فالعقــل ا��zــ� �ــو  نذلــك شــأن ا�jيــوان، ولكــ[6م يمتــاز و
الذي �عود بلذة مستمرة أو الذي تز�د فيھ اللذة عن �لم لذا فالغايـة ال:ـ9 يجـب الـس£0 لتحقيق|ـا 

ـــ0 أك�ـــــ� قـــــدر مـــــن الـــــسعادة ألك�ـــــ� عـــــدد  ـــة باإلضـــــافة إ$ـــــ� املنـــــافع �ــ ـــو يـــــر بأ�ميـــــة املنـــــافع الفرديــ ىف|ــ
�ـة 1ـ0 مـذ�ب ) 388-387م، ص ص2012كرم، . (\جتماعية ال:9 تقدم ع � الفردية رفالفكرة ا�jو

ناملنفعة تتمثل 01 أن املنفعة أو السعادة يجب أن ت}و الغاية u 01ل سلوك أخال0، غ�z أن املنفعة 
u س�يا وملاi انت أمراu ًملا لان ال �عرف بالضبط ملا uان النافع نافعـا تحـو مـذ�ب املنفعـة إ$ـ� مـذ�ب ً ً

السعادة وعرفت املنفعة بأ6xا السعادة، ملا بzن فكرة املنفعة وفكرة اللذة والبعد عن �لم من صلة 
وثيقـة، فالنـافع 1ـ0 عـرف|م �ـو الـذي يحقــق لـذة مـن اللـذات أو يبعـد أملـا
ً

) 14م، ص1997محمــود، . (
اء فاتفقــت الف رلـــسفة ال��جماتيـــة مـــع الفلـــسفة النفعيـــة 1ـــ0 مبـــدأ املنفعـــة أو الفائـــدة العمليـــة مـــن و

غبـــات ولـــذات الفـــرد ع ـــ�  ر�ف}ــار أو اللـــذة كمـــا �ـــسمو6xا إال إن ال��جماتيـــة تختلـــف ع[6ـــا 1ـــ0 تقـــديم 
�تمع� .حساب ا

تبطــــت النفعيــــة 1ــــ0 الواليــــات �مر�كيــــة بنظر�ــــة فــــائض القيمــــة كمــــا �ــــو ا�jــــال 1ــــ0  ركمـــا ا
ي�خالق عند ال��جماتية من خالل وليم جيمس وجو ديو  )8م، ص 1997محمود، . (ن

 :صلة الفلسفة ال��جماتية بالتجرvPية -4

اد �ــذه الفلــسفة جــو لــوك  نمــن ر ولــد لــوك مــن أســرة مر�ــضة ان�ــشر ) م1704-م1632(و
س ال ا مـــرض الـــسل  وiـــشأ وترعـــرع و�ـــو يحـــذر ع ـــ� çـــjتھ و�حـــافظ عل67ـــا؛ ممـــا جعلـــھ يـــد طـــب رف67ـــ

ًو�تعلم كيف يحافظ ع � jçتھ وأن �ع~ش iشيطا قو�ا إ$� حد ما، توفيت أمھ و�ـو صـغ�z وعـاش  ً

د ،  س u 01لية كن~سة املسيح 01 أكسفو �فيا ، فأشرف ع � ترÇ~تھ فد رمع والده الذي uان محاميا  ر ًر ً

علم الكث�z م[6ـا، Lعـد ذلـك حـصل  �zن Hنجيليzن بحر�ة ̀و �م|و�ع ـ� وظيفـة رخالط ف67ا امللكيzن وا
اسات العلمية، و�ر لوك أن التجرÇة �0  اسات العليا و`علم Lعد ذلك الفلسفة  والد ىباحث 01 الد ر ر
ًالطر�قة ال:9 نك�سب م[6ا �ف}ار فعقل الطفل ي}و خاليا تماما من �ف}ار ف|و كصفحة بيضاء،  ً ن

ًكـذلك العقــل ي}ـو خاليــا مـن املــضامzن ال:ـ9 ال تــأ`ي إال عـن طر�ــق التجرÇـة م، 2016رايــت، . ( فقــطن
ــــــسفة ) 157-153ص ص  ـــــذلك الفلــــ ــــة وكـــــ ــــــــة �ــــــــــ0 مــــــــــصدر املعرفــــــ ـــــــالتجر��يو يقولــــــــــو إن التجرÇــ نفـــ ن

نال��جماتية فلسفة تجر��ية قائمة ع � التجر�ب، فال��جماتيو والتجر��يـو يؤكـدو ع ـ� \عتمـاد  ن ن
قا بي[6مـا، ال��جماتيـة تؤكـد ع ـ� أ�ميـة ال ع � ا�jس والتجرÇة، إال أن �ناك فر

ً ه و رعقـل وال تلéـ0 دو
لاملعر1ــ0، فجــيمس يؤكــد ع ــ� أن 1ــiH 0ــسان ميـــو وحاجــات، وأن العقــل وســيط تحقيق|ــا 1ــ0 عـــالم 
زالتجرÇة، ف|و يجعل التفك�z والعقل مرحلة من مراحل التجرÇة، وتتجاو قضية التجرÇة إ$� قضية 

ماديــة حــسية أو ح:ــÂ �ثــر النــافع ومــا ي,�تــب ع ــ� التجرÇــة مــن فائــدة ومنفعــة ســواء uانــت التجرÇــة 
�ردة�  )�28ـ، ص 1432املطر01، . (منفعة الفكرة ا

ممــا ســبق يتــÊ¨ لنــا أن الفلــسفة ال��جماتيــة فلــسفة ل~ــست حديثــة �ف}ــار واملعتقــدات 
 .واملبادئ وإنما �0 متولدة عن فلسفات قديمة قبل|ا
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ًاxعا اد الفلسفة ال��جماتية: ر وأبر ر  :ز

ًاد الذين سا�موا 01 نتاج|ا، وستعرض الباحثة Lعضا مـ[6م ع ـ� ًللفلسفة ال��جماتية عددا من الر و
 :النحو التا0$

س ب�Wس   .1 لز ساند ر|شا  )م1914-م1839(ر

�عد ب�zس أحد الفالسفة الذين ت�نوا الفلسفة ال��جماتية وكتبوا : iشأتھ وحياتھ العلمية
ًم وuـان والـده نجمـا المعـا 1ـ0 الر�اضـة والفلـك1839ف67ا، ولد ب�zس عـام  ر 1ـ0 أمر�}ـا، فقـد uـان لـھ دو ً

د علـوم الر�اضـة  فـا س 1ـ0 جامعـھ �ا ركب�z 01 توجيھ ب�zس توجيھ دقيقا 1ـ0 التفكzـ� العلàـ9؛  فقـد د ر ر ً

�ديــد، ف}انــت أو$ــ� �ــذه Hنتاجــات تأســ~س �ًوالطبيعــة واشــتغل معظــم حياتــھ باحثــا علميــا ي�تكــر ا ً

ســـة فكر�ـــة جديـــدة ان�ـــشرت 1ـــ0 أوســـاط الواليـــات املتحـــدة با ســـم الفلـــسفة ال��جماتيـــة وأخـــذت رمد
باالن�شار خارج البالد، وا`سمت كتاباتھ باأللفاظ ا��اصة بـھ وÇالغلظـة 1ـ0 كثzـ� مـن �حيـان ليبعـد 

 )78-68م، ص ص 2020محمود، . (بألفاظھ عن استعمال|ا 01 ا�jياة اليومية

عÈـ9 العمـل وقـد ذكـر جـيمس  ) م2014(وال��جماتية مشتقة من �صـل اليونـاiي براغمـا ̀و
لز بzــ�س �ــو أو مــن أدخل|ــا 1ــ0 الفلــسفة 1ــ0 مقالتــھ ال:ــ9 �ــL 0عنــوان  لأن `ــشا نــا "ر ركيــف نجعــل أف}ا

ليقــو الــسيد بzــ�س Lعــد مــا يوÙـ̈ـ بــأن معتقــداتنا �ــ0 1ــ0 حقيقــة �مــر قواعــد للعمــل بأننــا " واÙــjة
س �ــو رل}ــي نطــو معÈــÂ فكــرة مــا فمــا علينــا إال أن نحــدد الــسلوك املناســب الــذي ت]تجــھ، فمبــدأ بzــ�

) 53ص. (ًمبدأ ال��جماتية الذي ظل �اجعا لم يjkظھ أحد لعشر�ن عاما ح:Â جئت وقدمتھ للعلـن
فـــاعتÂÈ بzـــ�س بقـــضية تحديـــد �ف}ـــار وتوضـــيح املعـــاiي، و�ـــ0 قـــضية العلـــم وإشـــ}الية الفكـــر Lعامـــة 

العصر، فحاو ب�zس أن يقدم إجابة أو ما يراه حال ل|ذا، فتوصل إ$� أن معÂÈ وأ�مية أي ف
ً كرة ما ل

ىتحدده محتو ا����ة ومضمو6xا وأن قيمة الفكرة تكمـن 1ـ0 نتائج|ـا العمليـة وال:ـ9 �ـH 0حـساسات 
 )120-119م، ص ص 2000جالل، . (املباشرة فقط

 )م1914 –م 1839(وليم جيمس   .2

اجـت 1ـ0 أمر�}ـا 1ـi : 0ـشأتھ وحياتـھ اد الفلـسفة ال��جماتيـة ال:ـ9  ر�عـد ولـيم جـيمس أحـد ر و
نش ولــيم 1ــ0 ب~ئــة ثر�ــة uــو جــده Hيرلنــدي امل|ــاجر والــذي uــان مــن أتبــاع الكن~ــسة ذلــك الوقــت، عــا

ــا والـــد ولــــيم جـــيمس وعــــاش حيـــاة م,�فــــة مــــن  6ëــ ة كبzــــ�ة و اءه ثـــر راملـــشيخية تــــاجرا ناjÛـــا خلــــف و ور
ً ً

ًالناحيــة \قتـــصادية وقـــد uــان كثzـــ� الكتابـــة 1ــ0 موضـــوعات فلـــسفية وحــرص كثzـــ�ا ع ـــ� استـــضافة 

ـــ0 موضــــوعات فلـــــسفية املفكــــر�ن �مــــر�كي وقـــــد ) 484م، ص2016رايــــت، (zن 1ـــــ0 ب~تــــھ ومناقـــــش¼6م 1ـ
�ـو امل ــ0ء باملناقـشات و�ف}ـار الفلــسفية؛  ممـا اiعكـس ذلــك ع ـ� ذuـاء ولــيم �ترعـرع أبنـاؤه 1ــ0 �ـذا ا
س متنوعـــة ممـــا أكـــسبھ املعرفـــة وا���ـــ�ة 1ـــ0 عـــدة فنـــو  س 1ـــ0 عـــدة مـــدا نوفطنتـــھ فـــضال ع ـــ� أنـــھ د ر ر

ً

ف  .رومعا

اسـتھ اه 1ــ0 رتـاLع د �امعـات إ$ــ� أن حـصل ع ـ� الـدكتو�ر العلميـة والفلــسفية 1ـ0 املعا�ـد وا
د  فــا رالطــب مــن جامعــة �ا ، فعــzن Lعــد ذلــك أســتاذا للفــسيولوجيا وال�ــشر�ح ¿6ــا، ثــم عــzن )م1870(ر

س وiشر الكتب وألف  وأستاذا لعلم النفس ف��ز فيھ واش¼6ر، ثم اتجھ إ$� الفلسفة فألقى ف67ا الدر ً

ا م، حيــث جمــع 1890ومــن أشــ|ر مؤلفاتــھ كتــاب مبــادئ علــم الــنفس ) 443م، ص2012كــرم، . (ف67ــ
لوفـسر uـل مـا uــان متاحـا آنـذاك مــن معلومـات حـو �ــذا العلـم غzـ� أن اتجا�ــھ الفلـسفي قـادة إل67ــا  ً

جيمس، . (م1907م وكتاب ال��جماتية 1896فألف ف67ا مؤلفات عديدة م[6ا كتاب الرغبة باإليمان 
 )7م، ص2014
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اد الفلـسفة ال��جماتيـة ):م1952 –م 1859(يو نجو دي  .3 و �و فيلـسوف أمر�}ـي �عـد مـن ر
ــــال، وقـــــد التحـــــق  ة ا�jـ ــــات املتحـــــدة �مر�كيـــــة ألســـــرة م~ـــــسو رولـــــد ديـــــو 1ـــــ0 واليـــــة ف�zمونـــــت بالواليـ ي
�خ والفلــسفة Hغر�قيــة، ثــم  س اللغــة الالتي]يــة واليونانيــة وال|ندســة التحليليــة والتــا �امعــة ود�ربا ر

اه 01 الفلسفة من جامعة تخصص Lعد ذلك ) نجو �وÇك²³(ر 01 فلسفة ال,�بية وحصل ع � الدكتو
�ان وجامعــــــة شــــــي}اغوïــــة مي�ــــــ Òس بجامعــــــة مين~ــــــسوتا وجامعــ �ـــــــ، 1424عطيــــــة، . (روعمــــــل بالتــــــد

 )145ص

اسـات "ألف مؤلفات عديـدة 1ـ0 فلـسفة العلـوم واملنطـق وعلـم الـنفس، ومـن أ�ـم كتبـھ  رد
م والعقــل 1916م ومحــاوالت 1ـ0 املنطــق التجر�Üــ9 1910 تفكــر م وكيـف1903" 1ـ0 النظر�ــة املنطقيــة

ـــــة iHـــــــسانية والـــــــسلوك 1917ا��الـــــــد  ـــــzن 1922م والطبيعــ م، 2012كـــــــرم، . (م1929م وطلـــــــب اليقــ
 )451ص

 :مالمح حب الذات �� الفلسفة ال��جماتية: املبحث الثا:ي

ة  عــــن رســــبق وأن ذكــــرت الباحثــــة معÈــــÂ حــــب الــــذات املقــــصود 1ــــ0 �ــــذا البحــــث و�ــــو عبــــا
تـــ�Êيم لألنـــا ال�ـــشر�ة وحـــب الـــنفس؛ ممـــا يـــؤدي إ$ـــ� إعـــالء قيمـــة الفـــرد لنفـــسھ وحبـــھ ل|ـــا وإطـــالق 

ف والقيم ا للمعا ا ومصد ، وجعل|ا معيا رحر�تھ وتقديم مصjkتھ الفردية ع � املصا�¨ �خر ر ًر ً لـذا . ى
ا للقـضايا ستوÙ¨ الباحثة Lعض املبادئ �ساسية ال:ـ9 ترتكـز عل67ـا الفلـسفة ال��جماتيـة 1ـ0 نظر¢6ـ

ومــن ثــم تحليل|ــا إلبــراز جوانــب حــب الــذات ف67ــا ع ــ� ) ناملعرفــة، iHــسان، القــيم، ال}ــو(�ساســية 
 :النحو التا0$

  :املعرفة �� الفلسفة ال��جماتية •

ل تـر ال��جماتيـة أ6xـا جـاءت لتجـد ا�jلـو ضـد Hشـ}االت املتمثلـة 1ـ0 مـصدر املعرفـة �ـل  ى
ن�ــو العقـــل كمــا يقـــو العقليــو أم �ـــو د 1ـــ0 ل ، أم �نـــاك حــال آخـــر؟ و ر ا�jـــس كمــا يقـــو التجر��يــو ً ن ل

ىمبحث عالقة الفلسفة ال��جماتيـة بالفلـسفات �خـر أن الفلـسفة ال��جماتيـة ل|ـا صـلة بالفلـسفة 
Çطـت  ا للمعرفة، إال أن الفلـسفة ال��جماتيـة  رالتجر��ية؛ uو كال�ما �عتمدو ع � التجرÇة مصد ًر ن ن

6ا فم:Â ما uانت التجرÇة `عود بالفائدة ع � الفرد ف9Å تجرÇة jçيحة، التجرÇة بالفائدة امل,�تبة عل7
�ا كــــذلك فجعلــــت ا�jكــــم الــــذا`ي بنــــاء ع ــــ�  رفقــــد جعلــــت املعرفــــة ذاتيــــة فرديــــة كمــــا جعلــــت مــــصد
ف إ$ـ� اقتفـاء  د جـيمس طر�قـة تقيـيم املعـا د�ـا، فقـد  راملنفعة امل,�تبة و�و معيـار قبـو uـل فكـرة و ر ر ل

ـــا العمليــــة ـــ، ص1432ملطر1ــــ0، ا. (أثــــر نتائج|ـ �ــــن املنفعــــة ) �68ــ ـــة املعرفــــة  ركمــــا يــــر بzــــ�س أن قيمـ ى
سـة  رالعملية، واملنفعة العملية ال `ع9È عند ب�zس إثبـات الـصدق املوضـو�0 اسـ�نادا إ$ـ� معيـار املما ً

ـــ0 الواقـــــع  ـــصبح ا���ـــــ�ة الذاتيــــة �ــ ـــا تحقـــــق مــــن مـــــصا�¨ ذاتيــــة للفـــــرد؛ و¿6ـــــذا تـ العمليــــة، بـــــل `عÈــــ9 مــ
ا للمعرفة كما ير ب�zس ولم �عـد سـ�يل \تجـاه لليقـzن بـل املوضو�0 عنده، فلم  ى�عد العقل مصد ًر

ك  اك تـد رالغر�زة أو القلب �ما املصدر، ف}ـان يقـو افـتح عي]يـك وافـتح قلبـك ف|ـو أيـضا عـضو إد ر ل
ًبــھ، و�قـــو اعتقاداتنــا الغر�ز�ـــة أجــل وأكÞـــ� يقينــا مـــن نتــائج العلـــم -121م، ص ص 2000جـــالل، . (ل

áـــÂs �نــا يظ|ــر `عا) 122 رمــل ال��جمــاتيو مــع املعرفــة `عـــامال ذاتيــا ال موضــوعيا يقــوم ع ــ� اعتبــار  ً ً ً ن
ا ل|ذه املعرفة وإال ف,�د فال ت}و معرفة يقي]ية، بل ي}و الفرد تحت الظن  نiHسان ومنفعتھ معيا ن ًر

 .و\عتقادات الذاتية ال:9 تخضع للذة واملنفعة



 
  حب الذات في الفلسفة البرجماتية دراسة نقدية

  في ضوء التربية اإلسالمية
  جمانة بنت بكر خلف ال دخنان/ د

 

 

342 

ا املعرفـة ال:ـ9 ال فائـدة م[6ـا نكما أنكر ال��جماتيو uل ما �و قب 0 للمعرفة، م وثل ما أنكر
ض ا�jياة الرا�نة، فاملعرفة ناLعة من التجرÇة وا����ة، فا����ة �0 وسيلة املعرفة ال:9 نحصل  ر01 أ

ـــدة، . (عل67ــــا ن�يجــــة التفاعــــل ال]ــــشط مــــع معطيــــات الب~ئــــة ـــ، ص1434ا��والـ لــــذا ال `ع,ــــ�ف ) �109ــ
�خيـــــة ــــة \جتماعيـــــة التا سـ رال��جماتيـــــة باملما ــــستو ر ـــت]باط العق ـــــ0 وتقـــــف عنـــــد مــ ى وتلéـــــ0 دو \ســ ر

�تمــــع �ة �jيــــاة ا ـــة ال:ــــ9 `عــــد ضــــر وراملعرفــــة ا�jــــسية املباشــــرة، كمــــا `غفــــل العقــــل واملعرفــــة العقليـ
ـــل بـــــzن ال�ــــشر للرــــ0 بتفكzــــ�ه وعقلـــــھ  طة بالتفاعـ وiHــــساiي وÇالتــــا$0 فÅــــ9 تنكــــر نمـــــو املعرفــــة املــــشر

ـــ�ة ا�jــــسية uًــــل ذلــــك تمجيــــدا لعمــــل �ــــذا ) 113م، ص2000ل، جــــال. (ًوتجعلــــھ أســــ�zا للعمــــل وا���ـ

iHسان املرتبط بالفائدة الفردية، فقد ظ|رت نزعة حب الذات 01 البحث عن منفعة iHسان عند 
ف فال معرفة معت�� ف67ا مالم تقدم ش~ئا يفيد الفرد ًالتحقق من املعا  .ر

ساiي مــع الب~ئــة لــذا وعليــھ، تنظــر الفلــسفة ال��جماتيــة لjkقيقــة أ6xــا وليــدة التفاعــل iHــ
الن عن ا�jقيقة، فتتماÂst �ـذه النظـرة مـع املبـدأ السفـسطاÃي 1ـ0  وفإن iHسان والب~ئة �ما املسؤ

فقـد ظ|ــرت نزعـة حــب الـذات وتفخيم|ــا ) �110ـــ، ص1434ا��والـدة، . (الثقافـة اليونانيـة القديمــة
�ـــــة جــــــيمس لjkقيقـــــة حيـــــث يقــــــو جـــــيمس  ل1ـــــ0 ر ن 1ـــــ): م2014(ؤ ونحـــــن مبــــــدعو ومبتكـــــر ـــا ن 0 حياتنـــ

اكيـــة و1ـــ0 حياتنـــا ال]ـــشطة ع ـــ� الـــسواء، ونحـــن نـــضيف للواقـــع \ســـم والـــصفات إ$ـــ� أن قـــال ... رHد
ا ك|ــذا يبــدو عنــد Lعــضنا مل|مــا إ$ــ� حــد كبzــ� ًوiHــسان يولــد ا�jقــائق Lــشأنھ وال ينكــر أحــدا أن دو ًر ً .

 القوانzن ىف�z جيمس أن uل إiسان لھ أن يخلق حقيقتھ ا��اصة بھ، فجميع) 231-230ص ص (
م، ص 2014جـــيمس، . (واللغـــات مـــن صـــنع iHـــسان واعتبـــار ا�jقـــائق منتجـــات مـــن صـــنع iHـــسان

218( 

كمــا أكــد ع ــ� أن ا�jقيقــة متعــددة ول~ــست واحــدة، فل}ــل فــرد حقيقتــھ ا��اصــة بــھ بنــاء 
ا�jقيقة بنظر ال��جماتية التعددية تنمو وتك�� داخل جميع ) "م2014(لع � منفعتھ، يقو جيمس 

��� )234ص. (�ات ا�jدودة واملتنا�يةا

فال��جماتيـة تنكـر وجـود حقــائق موضـوعية واعت�ـ�ت ا�jقيقـة اخ,ــ�اع tـ9sء جديـد ولــ~س 
اك�ـشاف tــ9sء موجــود ومقياســ|ا يقــوم ع ــ� نفع|ــا 1ـ0 دنيــا العمــل، إذ لــ~س لjkيــاة �ــدف إال العمــل 

غباتــھ دو ن أن �ــشغل نفــسھ 1ــ0 راملنـتج لــذا وجــب أن �ــ�Àر العقــل 1ــ0 ت~ــس�z حيــاة iHــسان إلشــباع 
م، 1953الطو�ـــــل، . (ًالبحــــث عــــن حقــــائق �شـــــياء وطبــــاÃع املوجــــودات إال م:ــــÂ حقـــــق البحــــث نفعــــا

كمــا إن ال��جماتيــة إiــسانية 1ــ0 مزاج|ــا وتؤ�ــد املبــدأ اليونــاiي القــديم القائــل بــأن iHــسان ) 261ص
ن جــيمس يؤكــد يمقيــاس uــل tــ9sء إال أن برجماتيــة جــيمس تختلــف عــن برجماتيــة بzــ�س وديــو 1ــ0 أ

سـ~ت 1ـ0 بـادئ  رع � حق الفرد 01 خلق حقيقتھ ا��اصة بھ ب~نما أعلن �خ�zان أن وقاÃع ا�jقـائق أ
فيظ|ـــر `ـــشدد جـــيمس 1ـــ0 النظـــر إ$ـــ� ذاتيـــة ) 190م، ص1993مرßـــ9s، . (�مـــر ع ـــ� العـــالم الطبي£ـــ0

 .يالفرد ومنفعتھ عن ب�zس وديو

 : �:سان �� الفلسفة ال��جماتية •

ـــا عنــــدما نتحــــدث  ـــ0 نظر¢6ـ ـــة 1ـ عــــن حــــب الــــذات والــــنفس ال�ــــشر�ة 1ــــ0 الفلــــسفة ال��جماتيـ
لإلiــسان فإننــا نؤكــد ع ــ� جانــب ا�jر�ــة 1ــ0 �ــذه الفلــسفة، وال:ــ9 د�ــ� إل67ــا الفكــر ال��جمــا`ي الــذين 
�تمــع مــا �ــ0 إال ��تمــع، أو إن شــÆت فقــل إن حر�ــة ا�نيؤمنــو أن ا�jر�ــة �ــ0 حر�ــة الفــرد ال حر�ــة ا

�ن  غ�z متفاعلzن، كما أكـدوا ع ـ� أن ا�jر�ـة الفرديـة �ـ0 ال:ـ9 تحقـق املـصjkة رحر�ات أفراد متجاو
م، 2000جــــالل، . (الذاتيـــة واملنفعـــة الفرديــــة فÅـــ9 قيمــــة ســـلوكية تتحـــد وفــــق أســـاس مبــــدأ املنفعـــة

 )119ص
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ن  �ماعة ف|م ينظـر�ا إ$� ا �ماعة، ولو نظر�وف|م يقدمو مصjkة الفرد ع � مصjkة ا و ن
نمجتمعzن uل يبحث عن مصjkتھ الذاتية، ف|م ¿6ذا �علـو مـن شـأن الفـرد إل67ا uأفراد متفرقzن ال 

�ماعات��تمع وا� .ومصjkتھ ع � حساب مصا�¨ ا

�ماعـة، ��ماعـة ومطالـب الفـرد 1ـ0 ا�ىإال إن ديو يـر أن ا��zـ� �ـو الـذي يخـدم غايـات ا ي
نــا ب}ـل فــرد 6xــتم و�خـالق عنــده `عت�ـ� الفــرد غايـة 1ــ0 ذاتـھ ولــ~س وســيلة إ$ـ� تحقيــق غايـة، وÇا�تمام

�ماعـة الـذي �عـ~ش ف67ـا الفـرد، وصــا�¨ الفـرد مـن النـاس uوحـدة اجتماعيـة �ـو املقيــاس �برفا�يـة ا
�ماعـــة، ��قـــÂsò لz�kـــ� والـــشر ألن مـــا �عÈـــ9 حيـــاة الفـــرد و�خـــص6ñا البـــد وأن �ـــسا�م 1ـــ0 أثـــر حيـــاة ا

الطو�ــل، . (1ــ0 جماعــةًفالفرديـة نتــاج اجتمــا�0 وال أحــد يتمzــ² بالفرديــة الــصادقة مـا لــم يكــن عــضوا 
�ديــدة و�ــ0 \عتقــاد 1ــ0 أن العمــل ) 269م، ص1953�يفاتجــھ ديــو إ$ــ� مــا أســماه بال²³عــة الفرديــة ا

تان ل,²و�ــد أي فــرد بحر�ــة فعالــة وÇف|ــم عم ــ0 ملــا تنطــو إليــھ مــصا�jھ  �ما��zيــة ضــر�يوالتجرÇــة ا ور
ًوحاجاتــھ العمليــة، بخــالف جــيمس الــذي uــان بمزاجــھ وفلــسفتھ فرديــا متعــصب م، 2022شــ]يدر، . (اً

 )441ص

  :القيم �� الفلسفة ال��جماتية •

�ــاالت و1ــ0 ا�jيــاة بأشــمل|ا حيــث الغايــة ��ــا برجماتيــا 1ــ0 شــ:Â اQمر�كيــو من� ÂــÈًلقــد تب ً ن
 ،¨�والنجــاح ف67ـــا �مـــا ا�jكـــم والفيـــصل؛ فلـــم تكـــن أبـــدا املعركـــة بـــzن ا��zـــ� والـــشر بـــل صـــراع مـــصا

 بــzن �ـذه املــصا�¨ ال:ـ9 �ــ0 متغzـ�ه ال تل,ــ²م بمبـادئ ثابتــة بــل والوجـود \جتمــا�0 سـاحة عــراك ونـزال
املصjkة فقط املرتبطة بالنPQ العم 0 أي النPQ املثمر ا�jقـق للمـصjkة، ف~ـسقط \ل,ـ²ام املبـدÃي 
ًوÒغدو املرء حرا ديناميكيا 01 حياتھ وعالقاتھ، ول|ذا فإن iHسان بحسب نظـر�م دائـم ا�jركـة مـع  ً

�تمـــع وÑـــسب6ñا ف|ـــ�ثـــھ مـــن مثـــل عليـــا ا رو بحاجـــة إ$ـــ� إعـــادة تفـــس�z وتأو�ـــل وصـــياغة للتقليـــد أو مـــا و
) 111م، ص2000جـالل، . (ًوأخالقيات أو إيديولوجيات، م|تديا بذلك إ$� معـاي�z املـصjkة الذاتيـة

ال ع � معاي�z علميـة وعمليـة مطلقـة إنمـا تتقلـب القـيم واملبـادئ 1ـ0 ضـوء املـصا�¨ الذاتيـة والفرديـة 
 .ىلك الذات iHسانية 01 أع � مستومظ|ر�ن بذ

فالقيم 01 الفلسفة ال��جماتية ل~ست ثابتـة 1ـ0 نظـر�م وذلـك أل6xـا وثيقـة الـصلة بـالوجود 
�ــة Lـس�ب إيمــا6xم  ن أ6xـا اختيا رiHـساiي، فÅـ9 ذات صــفات واقعيـة تخـضع للطــر العلميـة كمــا يـر و ق

ادي فÅــ9 1ــ0 `غzــ� دائــم  H ر�ـة و\ختيــارj�وال تخــضع لنظــام ثابــت، ) �109ـــ، ص1434ا��والــدة (ربا
�ة مثل العلوم الطبيعية 01 أنھ ال ): " م2019(ليقو جيمس  رعلم �خالق فيما يتعلق بالناحية املعيا

ًيمكن است]باطھ uلھ مرة واحدة من مبادئ ذ�نية بل البد وأن يخضع للزمن وأن ي}و مستعدا ألن  ن
 )128ص". (�غ�z من نتائجھ من آن ألخر

نجماتيو من القيم كموقف|م من ا�jقيقة ذلك ألن مقياس ا���zية والشر�ة فموقف ال��
01 مجال �خالق �و نفسھ معيار ا�jق والباطل والصواب وا��طأ 01 مجال املعرفة وا�jقيقة و�و 
�ا `عت�ـــ� 1ـــ0 نظـــر�م iـــس�ية تتوقـــف ع ـــ� �غـــراض ال:ـــ9  رمنفعـــة iHـــسان، فـــالقيم 1ـــ0 مختلـــف صـــو

ىفبzــ�س يـر أن وظيفــة الفكـر �ــ0 فقـط 1ــ0 ) 265-264م، ص ص 1953، الطو�ـل. (¢6ـدف لتحقيق|ــا
�أ kن الفكرة والسلوك، فالفكر يzتباط ب رخطوة واحدة لتوليد عادات للسلوك مما �ع9È أن �ناك ا

Çـــح وفائـــدة ممـــا يولـــد Lعـــد ذلـــك الظـــوا�ر الـــسلوكية ال:ـــ9 `ع�ـــ� عـــن �ف}ــــار . رإ$ـــ� مـــا فيـــھ مـــصjkة و
 )121م، ص2000جالل، (
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ندو ع � مدى انتفاع الفرد ل�zدو القيم لتلك املنفعة، فم:Â ما تحققت منفعة ف|م يؤك ن
للفـــرد جـــاز لـــھ العمـــل بالقيمـــة وإال فـــال، فـــالقيم متعـــددة ول~ـــست واحـــدة تختلـــف بـــاختالف �فـــراد 

ًل~س �ذا العالم عاملا واحدا خلقيا ولكنھ `عدد أخالـ0 فلـ~س ): "م2019(لومنافع|م، يقو جيمس  ً ً

غبـة وحاجـة إ$ـ� �ناك وج|ة  رنظر واحدة يمكن أن تقاس ¿6ا قيم �شياء، بل ل~س �ناك أيضا مـن  ً

وجــود مثـــل �ــذه الوج|ـــة حيــث إن uـــل واحــد مـــن املوجــودين قـــد اف,ــ�ض أنـــھ غzــ� م|ـــم بفعــل äخـــر 
ه  )110ص". (روتصو

 :نالكو �� الفلسفة ال��جماتية •

-م 1871مليتـــاف²zيقي مـــن نان�ثقـــت نظـــرة الفلـــسفة ال��جماتيـــة لل}ـــو مـــن داخـــل النـــادي ا
لس بzـ�س، : (م الذي ضـم أ�ـم أعـالم الفكـر الفلـسفي �مر�}ـي 1ـ0 مجـاالت فكر�ـة متباينـة1874 رشـا

ليم جيمس  ايت ، وجو فا�سك ، و  9sóiوواليفر �وملز، وشو ن وuان من بzن القـضايا الفكر�ـة ال:ـ9 ) ر
ن  ة عن uل ما �ـو مـستقل عـن وا�تم النادي امليتاف²zيقي ¿6ا م|اجمة امليتاف²zيقيا  ، ف|م ير رأنھ عبا

نخ�ــ�ة iHــسان، فيجمعــو مــا بــzن عــالم الغيــب والعــالم املوضــو�0 1ــ0 ســلة واحــدة ألنــھ مــستقل عــن 
رخ�ـــ�ة iHـــسان، ومـــن ثـــم يبقـــو ع ـــ� عـــالم الـــش|ادة العـــالم ا�jـــصو داخـــل نطـــاق ا���ـــ�ة الذاتيـــة  ن

ة موضوعية ل|ا قواني[6ا ال م، 2000جالل، . (:9 يك�س6ñا iHسانوروانتÂÅ ذلك املنPQ بإن}ار أي ضر
 )115-114ص ص 

نتخيلــوا ا�jتــو الك ــ0 للعــالم قــد أعطــى ملــرة واحــدة ولألبــد دو ): م2014(لبقــو جــيمس  ى
ــا ثـــم اترuـــوا  تراجـــع وتخيلـــوا أنـــھ ســـوف ي]تÅـــ9 1ـــ0 �ـــذه الjkظـــة وأنـــھ ســـي]ت9Å 1ـــ0 �ـــذه الjkظـــة Lعي[6ـ

�æًــصا يــؤمن بالتوحيــد و�æــصا يــؤمن باملــادة يطبقــان  �خــھ، املــؤمن ً رتفــس�zا¢6ما ا��تلفــة حــو تا ل
ىاملوحد سوف يبzن كيف أن هللا قـد صـنعھ ب~نمـا املـادي يوÙـ¨ كيـف أنـھ قـد نـتج عـن قـو ف²zيائيـة 
ه إذا uان العالم  رخفية ثم اطلبوا من ال��غما`ي أن يختار من بzن �اتzن النظرتzن كيف يطبق اختيا

. التجرÇــة وا���ــ�ة ¿6ــا، فــال²³اع �نــا نــزاع كالمــي ال أكÞــ�قــد اكتمــل؟  فاملفــا�يم عنــده أشــياء `عــود إ$ــ� 
ــا لـــم يقـــم ع ـــ� ا���ـــ�ة املباشـــرة لإلiـــسان، فاملفـــا�يم لـــدى ) 95ص( نف|نـــا ال��جمـــاتيو ال يؤمنـــو بمـ ن

ا ماضية سھ من خ��ات مباشرة ال أمو ًرال��جما`ي متصلة بما يما  .ر

�م  ـــرا ـــ0 إقــ ـــو فتتج ـــــ� 1ـ ـــب الـــــذات 1ـــــ0 نظــــرة ال��جماتيـــــة لل}ــ رأمــــا حــ نبنقـــــصان ال}ـــــو وأن ن
لiHـــــسان لـــــھ الفـــــضل الكبzـــــ� 1ـــــ0 كمـــــال �ـــــذا ال}ـــــو بخ��تـــــھ العميقـــــة وذuائـــــھ الفـــــذ، يقـــــو جـــــيمس  ن

�انب ال��جما`ي iـ�Àة واحـدة فقـط لل}ـو الـذي لـم يكتمـل و�نمـو 1ـ0 ): "م2014(�ننحن لدينا ع � ا
) 232ص". (مــلن�مــاكن uل|ــا وع ــ� وجــھ ا��ــصوص 1ــ0 �مــاكن ال:ــ9 ت}ــو ف67ــا ال}ائنــات املفكــرة `ع

ة منــھ إ$ــ� إن iHــسان بفكــره املبــدع �ــو مــن �ــستطع إكمــال �ــذا ال}ــو النــاقص، كــذلك يقــر  رإشــا ن ر
نجيمس أن من يخلص الناس مـن خطايـا�م لـ~س هللا؛ إنمـا يتخلـصو مـن خطايـا�م بمـا يقدومونـھ 
ُمـن عمـل ومـا يحققونـھ مـن مثــل ومجـال تحقيـق خـالص النـاس مــن خطايـا�م �ـو �ـذا العـالم الــذي 

iًع~ش فيـھ ولـن ي}ـو ل|ـذا الكـالم معÈـÂ إذا uـان العـالم uـامال خالـد ال يـضيف أحـدا إليـھ جديـدا أو  ً ً ن
  )�67ـ، ص1413عو�ضھ، . (�سد ما بھ من نقص
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  :ضوابط حب الذات �� ال��بية �سالمية: املبحث الثالث

ل س�سلط الباحثة الضوء 01 �ذا املبحث ع ـ� حـب الـذات 1ـ0 ال,�بيـة Hسـالمية مـن خـال
دة 01 السنة النبو�ة املتعلقة بحب الذات وموقف|ا منھ ثم س�تطر  قاست]باط Lعض الضوابط الوا ر
إ$ـ� جوانــب النقـد املوجــھ �jـب الــذات 1ــ0 الفلـسفة ال��جماتيــة 1ـ0 نظر¢6ــا للمعرفـة وiHــسان والقــيم 

نوأخ�zا ال}و 01 ضوء ال,�بية Hسالمية ع � النحو التا0$ ً: 

ًمن شأنھ فيھ صالح العباد أفرادا وجماعات وأعطـى لjkاجـات حرص Hسالم ع � uل ما 

نالفطر�ـــة حق|ـــا بتـــواز واعتـــدال دو أن يطéـــ� جانـــب ع ـــ� جانـــب، فاإلســـالم ينظـــر لإلiـــسان نظـــرة  ن
نة تكفل لإلiسان إشباع حاجاتھ الفطر�ة دو إفراط وال  وحا وعقال بطر�قة متوا نشاملة جسدا و ز

ً ً ر ً

ـــطيا واقعيــــا ًتفــــر�ط uونـــــھ دينــــا وســ ً ا�ــــ� Hســـــالم الغرائـــــز ً ر فطر�ـــــا ففــــي التـــــصو Hســــالمي لإلiـــــسان  ر ً

الفطر�ــة املتأصــلة 1ــ0 الــنفس ال�ــشر�ة كحــب الــنفس وا�jفــاظ عل67ــا ممــا يــضر�ا فــسن ال�ــشرÒعات 
نال:ـــ9 تؤكــــد عل67ــــا وســـ£� إ$ــــ� ضــــبط|ا وعــــدم كب¼6ـــا واســــتجاب ملطال6ñــــا بتـــواز عميــــق، فÑ�zــــي الــــنفس 

ة وع � تحمل  �ام ، فاإلسـالم لـم �غفـل رال�شر�ة ع � الص�� تاÀـiة أخـر 1ـ0 ت}امـل وا لية تـا ىاملـسؤ ً
ر و

�ــانبzن ا�تمــام كبzــ� ��ــة أنــھ مــادة بــل أعطــى كــال اôــ0 بõ �انــب الر��انــب املــادي ع ــ� حــساب ا�وا
�انـب Hيمـاiي ف67ـا، وفيمـا ي ـ0 kاجا¢6ا وإشباع لرغبا¢6ا وتدعيما لj�عيت فيھ طبيعة ال�شر سدا  ًر ً و

عية حــــب الــــذات ً`عـــرض الباحثــــة Lعــــضا ممــــا د 1ــــ0 الــــسنة النبو�ــــة املط|ـــرة ال:ــــ9 تــــدل ع ــــ� مــــشر و و ر
 :مست]بطة م[6ا الضوابط ال:9 توجھ �ذا السلوك 01 ال,�بية Hسالمية ع � النحو التا0$

» ال يــؤمن أحــدكم، ح:ــÂ يحــب ألخيــھ مــا يحــب لنفــسھ«: عــن أiــس ÷، عــن النÜــ9 ملسو هيلع هللا ىلص قــال  ●
) ، د الÈـــ9 ملسو هيلع هللا ىلص حـــب الـــنفس ممـــا يـــدل ع ـــ� أن حـــب ) 12، ص1ـ، ج�ـــ1422يالبخـــار رففـــي ا�jـــديث أو

الـنفس مـن �شــياء الفطر�ـة 1ـ0 الــنفس ال�ـشر�ة ال:ـ9 لــم `غفل|ـا الـشرÒعة Hســالمية، لكـن �ـل حــب 
الـنفس أو حــب الـذات 1ــ0 ال,�بيــة Hسـالمية مطلــق؟ بــالطبع ال إنمـا �ــو مقيــد بـضوابط تكفــل للفــرد 

 .قلبھ وتخلصھ من الغل وا�jسدصالح 

ي  ويقــــو النـــــو ــــ1392(ل حم|ـــــم هللا معنــــاه ال يـــــؤمن Hيمـــــان التـــــام وإال ) : "�ــ ـــاء  ـــال العلمــ رقـ
فأصل Hيمان يحصل ملن لم يكن ¿6ذه الصفة واملراد يحب ألخيـھ مـن الطاعـات و�شـياء املباحـات 

ملمتنــع ولــ~س كـــذلك إذ مــا يحبــھ لنفــسھ قــال الــشيخ أبــو عمــر بـــن الــصالح و�ــذا �عــد مــن الــصعب ا
معنـاه ال يكمـل إيمـان أحـدكم ح:ـÂ يحـب ألخيـھ 1ـH 0سـالم مـا يحبـھ لنفـسھ ، والقيـام بـذلك يحــصل 
ًبأن يحب لھ حصو مثل ذلك من ج|ة ال يزاحمھ ف67ا بحيث ال تنقص النعمة ع � أخيـھ شـ~ئا مـن  ل

) 17-16ص ص " (النعمـــة عليــــھ وذلــــك ســــ|ل ع ـــ� القلــــب الــــسليم وإنمــــا �عـــسر ع ــــ� القلــــب الــــدغل
حمھ هللا أن الضوابط ال:9 س[6ا الشرع 1ـ0 حـب الـنفس أن يتمÈـÂ لغzـ�ه  ي  ريتÊ¨ لنا من كالم النو و
زمــا يتمنــاه لنفــسھ دو نقــصان، ف|ــذا الــضابط ينقــي القلــب مــن الغــل وا�jــسد، وÒعــز فيــھ ســالمة  ن

 .السر�رة وصفاء�ا

يـا :  و�و آخذ بيد عمر بن ا��طـاب، فقـال لـھ عمـركنا مع الن9Ü ملسو هيلع هللا ىلص: عن عبد هللا بن �شام، قال ●
لسو هللا، ألنت أحب إ$0 من uل 9stء إال من نف9só، فقال الن9Ü ملسو هيلع هللا ىلص ال، والذي نف9só بيده، ح:Â «: ر

فإنھ äن، وهللا، ألنت أحب إ$ـ0 مـن نفـ9só، فقـال النÜـ9 : فقال لھ عمر» نأuو أحب إليك من نفسك
، (» äن يــــا عمــــر«: ملسو هيلع هللا ىلص قــــال ) : "�11ـــــ، ج1379(ليقــــو العــــسقالiي ) 129، ص�8ـــــ، ج1422يالبخــــار

اد النÜــ9 ملسو هيلع هللا ىلص حــب : ا��طــاÑي رحــب iHــسان لنفــسھ طبــع وحــب غzــ�ه اختيــار بتوســط �ســباب وإنمــا أ
غي��zــا عمــا جبلــت عليــھ، قلــت فع ــ� �ــذا فجــواب ع مــر أوال \ختيــار إذ ال ســ�يل إ$ــ� قلــب الطبــاع ̀و

ً
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uان بحسب الطبع ثـم تأمـل فعـرف باالسـتدالل أن النÜـ9 ملسو هيلع هللا ىلص أحـب إليـھ مـن نفـسھ ل}ونـھ الـس�ب 1ـ0 
�واب بقولـھ �äن "نجا¢6ا من امل|ل}ات 01 الدنيا وäخرة فأخ�� بما اقتضاه \ختيار ولذلك حصل ا

 أن حب الـنفس أو حـب الـذات ف|نا يتÊ¨ لنا) 528ص".(أي äن عرفت فنطقت بما يجب" يا عمر
نجبلة وفطرة فطر هللا النـاس عل67ـا وال سـ�يل لتغي��zـا لك[6ـا ¢6ـذب وتـؤدب بـأن ي}ـو النÜـ9 صـ � هللا 
 9Üسران وال|الك إن �و أطاع الن��عليھ وسلم أحب لإلiسان من نفسھ ف|و الس�ب 01 نجا¢6ا من ا

دجـر، فـال سـو هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعليـھ زملسو هيلع هللا ىلص فيما أمر وانتÂÅ عما نÂÅ وأ ل يجـو تقـديم حـب الـنفس ع ـ� حـب  ر ز
 .ال تقدم ش|وات الذات وملذا¢6ا ع � ما أمر الن9Ü ملسو هيلع هللا ىلص

كما أن 01 ال,�بية Hسالمية قاعدة شرعية تضبط uل السلوكيات واملعامالت والعالقات لألفراد  ●
�ماعات ففي ا�jديث عن عبادة بن الصام�سو هللا ملسو هيلع هللا ىلص قÂså أن ال ضر وال ضرار«ت ÷ وا رأن  ل » ر

 )784، ص2ابن ماجھ، ب ت، ج(júçھ �لباiي 

ف والــضر ي}ــو 1ــ0 البــدن و�}ــو 1ــ0 املــال و1ــ0 ): �ـــ1425(ليقــو ابــن عثيمــzن  نال ضــر الــضر معــر ن ر و ر ر
ة بقـــصد ول|ـــذا جـــاءت ر�والد وغzــ�ه والـــضر يحـــصل بـــدو قـــصد واملـــضا ن ) 353ص. ( بـــصيغة العلـــةر

ت ال,�بيــة Hســالمية تحـــر�م uــل ضــر يمــس الــنفس إيمانـــا بأ�ميــة �ــذه الــنفس 1ــ0 ا�jيـــاة  رف|نــا قــر ر
عية حب الذات 01 ال,�بية Hسالمية، فمن حق iHسان أن يحب ذاتھ  وiHسانية وأحد مالمح مشر

سليمة، ح:Â ال تطé� النفس و�حب ل|ا ا���z و�دفع ع[6ا �ذى لكن البد لjkب أن يوجھ الوج|ة ال
ال�ــشر�ة وتــضر غ��zــا بالبحــث عــن مــصا�j|ا الذاتيــة ولــذا¢6ا املطلقــة ممــا يولــد 1ــ0 الــنفس �نانيـــة 

 .وحب الذات املذموم، كما تؤكد ع � تحر�م Hضرار بالغ�z وإ�jاق �ذى ¿6م

 مبدأ Hيثـار ومن الضوابط ال:9 توجھ حب الذات التوجيھ الjØيح حث ال,�بية Hسالمية ع � ●
غبــت ف67ــا، ف�ــشتق  رو�ـو مرتبــة عاليــة 1ــ0 �خـالق Hســالمية ال:ــ9 أكــدت عل67ــا الـشرÒعة Hســالمية و

جل أث�z. أكرمھ: uلمة Hيثار 01 اللغة من عدة معاiي فآثره أي �مـع أثـراء و�نüـÂ : رو�مكzن مكرم، وا
َلقد آثرك: و01 الت²³يل ا�jكيم. فضلھ: وآثره عليھ. أث�zة ََ َ ْ َ

ْ اþ علينا َ َ ُ َّ
َوأثر أن يفعل كذا أثرا وأثر وآثر، .  ََ َ ًَ َ َ َ

ِ
ّفضل وقدم: uلھ َ ّ َ

 .9sóنف �ًوآثرت فالنا ع  ُ ْ َ
ا أي فضلتك. ِمن Hيثار:  آثرتك إيثا

َ ً
ر وفالن أث�z عند فالن . ِ

ًوذو أثرة إذا uان خاصا
ُو�قال. ِ َ ُ ع � غzـ�ه ولـم قد أخذه بال أثرة وÇال إثرة وÇال استÆثار أي لم �ستأثر : َ

ســلوك نــاLع مــن قـــيم : بأنــھ) م2010ناصــر (وعرفــھ ) 4، ص�4ـــ، ج1414رابــن منظــو . (يأخــذ �جــود
نومــشاعر داخليــة يقــوم بــھ الفــرد بج|ــد تطـــو�0 وعــن قــصد ¿6ــدف تقــديم العــو لآلخــر�ن وتخفيـــف 

 ) 177ص. (ناملعاناة ع[6م، وتحقيق Hفادة ل|م دو الرغبة 01 تحقيق منفعة جراء ذلك

والذين تبوءوا الدار وHيمان من قبل|م يحبو من �اجر إل67م وال يجدو {هللا `عا$� قال 
َ َ نَ ُن

ِ
َ َ ُ ْ ََ ََ َ َ َْ ُّ ْ َ َ ُ َّ

ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َّْ َ

ِ ِ ِِ
َ ْ َ َّ

ن ع ـــ� أنفــس|م ولــو uـــان ¿6ــم خــصاصة ومـــن يــو æــ¨ نفـــسھ  �م حاجــة ممـــا أوتــوا و�ــؤثر 1ِــ0 صــدو ِِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ُ ََ َ ْ َُّ ُ َ َ َ ْ ُ ّ ُُ َ ٌ قً َ َ َ َ َْ ْ ْ

ِ ِ
َ َ َ َُ َ و ُ َّ ِر ُ

ِ
ف
َ

أولئك �م املفjkو
َ نُ ُ

ِ
ْ ْ ُ ُ َ

ِ
َ ُ

حـدثنا �عقـوب بـن : يقـال البخـار) "�8ــ، ج1419(ليقـو ابـن كثzـ�] 9: ا�jشر [}
�£0 عن أÑي �ر�رة æ� م ان حدثنا أبو حا زإبرا�يم بن كث�z حدثنا أبو أسامة حدثنا فضيل بن غز و

�: قال�سو هللا أصاب9È ا جل لرسو هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال يا  لأ`ى  رل سل إ$� iسائھ فلم يجد عند�ن ر ر|د، فأ
حمھ هللا«: ش~ئا، فقال الن9Ü ملسو هيلع هللا ىلص جل يضيف �ذه الليلة  رأال  جـل مـن �نـصار فقـال» ر أنـا يـا : رفقام 

لسو هللا، فذ�ب إ$� أ�لـھ فقـال المرأتـھ سـو هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال تدخر�ـھ شـ~ئا، فقالـت: ر ل�ـذا ضـيف  وهللا : ر
عـا$0 فـأطفئ الـسراج ونطـو : قال.  قوت الص�يةما عندي إال اد الص�ية العـشاء فنـوم67م، ̀و يفإذا أ ر

ســــو هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقــــال لبطوننــــا الليلــــة، ففعلــــت ثــــم غــــدا الرجــــل ع ـــــ�  ـــز وجـــــل«: ر  أو -لقــــد ��ــــب هللا عـ
ن ع ــ� أنفـــس|م ولــو uـــان ¿6ــم خـــصاصة: (لوأنـــز هللا `عــا$�»  مــن فـــالن وفالنــة-Ùــjك ص )". (وو�ـــؤثر

 ) 101-100ص
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ِو�طعمو الطعام ع � حبھ مسكينا و��يمـا وأسـ�zا إنمـا نطعمكـم لوجـھ اþ {لوكذلك يقو هللا `عا$�  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ُْ َ َ ُ ََ َ ْ ّ َ َ ُْ ُ َ ُُ ْ َّْ

ِ
ً َ ً ً

ِ ِ
َ ََّ َن

ا ًال نر�د منكم جزاء وال ش}و رْ
ُ ُُ َ ََ ًَ َ

ِ
ُ

ِ
ُ

" نأي و�طعمو الطعام 01 حال محب¼6م وش|و¢6م لھ] " iH :8-9سان [}
 .مما يدل ع � علو شأن Hيثار H 01سالم) 295، ص�8ـ، ج1419 كث�z، ابن(

»  uان يؤثر ع � نفسھ-ملسو هيلع هللا ىلص-ًلو شÆنا أن iشبع شبعنا ولكن محمدا «: وعن عاÃشة � قالت
ا) 441، ص�7ــ، ج1423الب67قي (إسناده حسن   لقـدموا و1ـ0 ا�jـديث تـذكر عاÃـشة � أ6xـم لـو شـاؤ

ع ل~س فيھ ضر ع � أحد لك[6م قدموا غ��zم ع � أنفس|م  رأنفس|م ع � غ��zم ف|و حق ل|م مشر و
 .وآثر الن9Ü ملسو هيلع هللا ىلص ع � نفسھ Lغية �جر والثواب من هللا `عا$�

�ـود والعطـاء وملـا لـھ �فاإليثار 01 ال,�بية Hسالمية لھ م}انة عظيمة ف|ـو مـن أسـÂà أنـوع ا
�ن، كما أن Hيثـار دليـل من أجر ع رظيم ä 01خرة وحصو الفرد ع � ثناء هللا `عا$� والفالح 01 الدا ل

ع ـ� Hيمــان 1ــ0 امتثـال العبــد بــأمر هللا `عـا$� والتخلــق بــأخالق النÜـ9 ملسو هيلع هللا ىلص و\قتــداء بــھ، ف|ـو يقــي مــن 
وح التـjÊية وا لرحمـة والعطـف ممـا �ـشيع رالï¨ املذموم و�ن9à 01 الـنفس ال�ـشر�ة حـب العطـاء و

�تمـــع، ف|ــــو أحــــد العوامــــل Hيجابيــــة 1ــــ0 تقو�ــــة �ا�jبـــة والتــــآلف وال�ــــسامح والت}ــــاتف بــــzن أفــــراد ا
�تمع النــاÛ¨ والب~ئــة �ابط والعالقــات ممــا �ــس|م 1ــ0 بنــاء مجتمعــات متــضامنة ومتماســكة، فــا والــر

ن ع � أنفس|م و�قدمو مجتم نالصا�jة ال ت}و إال بوجود أ�æاص يؤثر غبا¢6م ون رع|م وأم¼6م ع � 
�ميع و�ـذيب �نانيـة و�ـذ�ب �ثـرة ال:ـ9 تفـسد ��ميـع �ـشعر بـا�وال ذا¢6م الفردية، فاإليثار يجعـل ا

�تمع�  .ا

جوانب النقد املوجـھ Imـب الـذات �ـ� الفلـسفة ال��جماتيـة �ـ� ضـوء : املبحث الراxع
 :ال��بية �سالمية

أوال
ً

 سبق وأن ذكرنا :لسفة ال��جماتية للمعرفةموقف ال��بية �سالمية من نظرة الف: 
ًأن ال��جماتية تتعامل مع املعرفة `عامال ذاتيـا يقـوم ع ـ� جعـل منفعـة الفـرد املعيـار الـذي تقـاس بـھ  ً

املعرفـة، كمـا أن ا�jقيقــة 1ـ0 نظـر�م �ــ0 ا�jقيقـة النافعــة لإلiـسان وأن ل}ـل فــرد حقيقتـھ ا��اصــة 
 .مما يؤدي إ$� ضياع ا�jقائق واملعتقدات الثابتةنبناء ع � منفعتھ، ف|م يؤمنو بالتعددية 

ا إيجابيـــا عـــن املعرفـــة أل6xـــا مجـــرد مـــنPQ الك�ـــشاف �ف}ـــار  ًفال��جماتيـــة ال تقـــدم لنـــا بحثـــ ً

ف `عـامال ذاتيـا ت�ـ�ز  ًا��اطئة و�0 ال:9 ل~س ل|ـا آثـار علميـة كمـا أ6xـا تتعامـل مـع uـل ا�jقـائق واملعـا ً
ر

 )�77ـ، ص1432املطر01، (. قفيھ مصjkة iHسان فو uل اعتبار

ف  ـــا ـــة املطلقــــة غائبــــة 1ــــ0 الفلــــسفة ال��جماتيــــة ممــــا يــــؤدي إ$ــــ� ال�ــــش�ت 1ــــ0 املعــ رفا�jقيقـ
وا�jقــائق فمــن ا��طــأ قيــاس ا�jقيقــة بمعيــار iــس9Ü معــرض للتغيzــ� uــالنفع مــثال فمعيــار ا�jقيقــة 

ً

  .نالبد وأن ي}و موضو�0 م²³ه عن uل ما من شأنھ حصر�ا 01 نطاق ضيق

يقـال وÇــا� التوفيـق ملــن قـال �ـ0 حــق عنـد مــن �ـ0 عنــده ): "1 حــزم، ب ت، جابـن(لو�قـو 
نحق و�0 باطل عند من �0 عنده باطل أن ال§9sء ال ي}و حقا باعتقاد من اعتقد أنھ حق كما أنھ ال 
نيبطل باعتقاد من اعتقد أنھ باطل وإنما ي}و ال§9sء حقا ب}ونھ موجودا ثابتا سواء اعتقد أنھ حق 

باطل ولو uان غ�z �ذا ل}ان ال§9sء معدوما موجودا 01 حال واحدة 01 ذاتھ و�ذا عzن أو اعتقد أنھ 
ا بــأن �شـياء حــق عنـد مــن �ـ0 عنــده حـق فمــن جملـة تلــك �شـياء ال:ــ9 `عتقـد أ6xــا  وا�jـال وإذا أقـر
ا أن  وحـق عنــد مــن �عتقــد أن �شـياء حــق بطــالن قــو مـن قــال أن ا�jقــائق باطــل و�ـو �ــم قــد أقــر ل

ا بــأن بطــالن �شــياء حــق و عنــد مــن �ــ0 عنــده حــق وÇطــالن قــول|م مــن جملــة تلــك �شــياء فقــد أقــر
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قول|م حق مع أن �ذه �قوال ال س�يل إ$� أن �عتقد�ا ذو عقل البتة إذ حسھ �ش|د بخالف|ا وإنما 
�أ إل67ا Lعض املنقطعzن ع � س�يل الشغب وÇا� `عا$� التوفيقk15-14ص ص . (يمكن أن ي( 

�وانــب أمـا املعرفـة 1ـ�0 ال,�بيـة Hسـالمية فتؤكـد ع ــ� أ�مي¼6ـا وقيم¼6ـا سـواء فيمـا يتعلـق با
ف مجردة معنو�ة أو غي�ية، كما تؤكد ال,�بيـة Hسـالمية ع ـ�  راملادية أو املعنو�ة أو غ��zا سواء معا
ف  ف وا�jقـــائق ال:ـــ9 `ـــسÂà باملعـــا رإعمــال العقـــل 1ـــ0 التأمـــل والبحـــث والتفكzـــ� لjkــصو ع ـــ� املعـــا ر ل

�ن أساســzن و�مــا القــرآن الكــر�م العقليــ رة، وترتكــز مــصادر املعرفــة 1ــ0 ال,�بيــة Hســالمية ع ــ� مــصد
والـــسنة النبو�ـــة كمـــا `ـــشتق املعرفـــة مـــن مـــصادر ثانو�ـــة و�ـــ0 \ج¼6ـــاد والقيـــاس وتؤكـــد ع ـــ� وســـائل 

ــــــب وا�jــــــــواس ـــة 1ــــــــ0 العقــــــــل والتجر�ــ ـــة املتمثلـــــ ــــ، ص ص 1424عطيــــــــة، . (املعرفــــ فال,�بيــــــــة ) 93-�92ـــــ
تكــزت ع ــ� مــصادر أساســية 1ــH 0ســالمية  ا للمعرفــة إنمــا ا رلــم تــضع منفعــة iHــسان أو لذتــھ معيــا ًر

 .لنظر¢6ا للمعرفة مما يكفل لإلiسان التفك�z السليم والوصو إ$� ا�jقيقة ب}ل موضوعية

فاملصدر الرئ~س للمعرفة H 01سالم �و هللا `عا$�، ف|و ا�jـق املطلـق وا�jقيقـة املطلقـة 
ل0 ال,�بيـة Hسـالمية، فـا� العـالم بمـا خلـق و�ـو الـذي فـاق علمـھ uـل tـ9sء يقـو وال حقيقة iس�ية 1

ًأمـا معرفـة iHـسان فتعـد شـ~ئا �ـس�zا ]  9: الرعـد [}عالم الغيب والش|ادة الكب�z املتعال{: هللا `عا$� ً

ه الــو0õ مـن قــرآن وســنة؛ أل6xــا خــا رج رممـا عنــد هللا `عــا$�؛ لــذا جميـع مــا يقــع 1ــ0 العـالم الغيÜــ9 مــصد
نطـاق ا�jـس والتجرÇـة، فاملعرفــة 1ـ0 ال,�بيـة Hســالمية ¢6ـدي للـصدق وإ$ـ� ا�jقيقــة وذلـك  أل6xـا مــن 
Çانية املصدر والغاية، كذلك `عتد ال,�بية Hسالمية با�jس، إذ إن الوصل بzن   9Åف �رعند هللا `عا$

ـــالمية، فاملعر ـــة Hســ ـــالم الغيــــب وعــــالم الـــــش|ادة أحــــد خــــصائص املعرفـــــة 1ــــ0 ال,�بيـ فــــة 1ــــ0 ال,�بيـــــة عـ
Hسالمية تبدأ بالعلم ا�jسوس إ$� التجرÇة ال:9 يتوصل ¿6ا الفرد للمعرفـة اليقي]يـة، فـاملوجودات 
شادات الك�شاف حقائق ك�� غ�z محسوسة، فال}و  نال:9 تحيط باإلiسان uل|ا حقائق حسية وإ ى ر

ا ك ا�jقـائق املتـصلة رLعظمتھ وما فيھ؛ دليـل ع ـ� وجـود خـالق لـھ، وإذا uانـت ا�jـواس تتـضافر إلد
�ده با�jواس وÇاملعلومات  اك املعنو Lعد تز وبا�jسوسات فإن العقل وحده �و الذي يقوم باإلد ي ر
اك �ــــو  ، فال|ــــدف ال[6ـــاÃي لعمليــــة Hد اك املعنـــو اك ا�jــــ9só وHد ر�ساســـية فــــال فـــصل بــــzن Hد ر ير

عا$�   )46م، ص2017أحمد، . (معرفة ا��الق سبحانھ ̀و

ـــ ــــة 1ـــــ0 ال,�بيـــ ــــضع فا�jقيقـ ــــالمية حقيقــــــة واحـــــدة فلــــــ~س �نـــــاك حقيقــــــة علميـــــة تخــ ة Hسـ
ـــة نــــؤمن ¿6ــــا Lعيــــدا عــــن العقــــل،  ًملقــــاي~س ا�jــــس والعقــــل أو حقيقــــة تخــــضع للمنفعــــة وأخــــر دي]يـ ى
ىفا�jقيقة 01 التصو Hسالمي ما ثب�ت بالدليل الjØيح سواء النق 0 أو العق 0 أو ا�9sój، وأقو  ر

ض 1ــ0 .  عنــد هللا `عــا$� الــذي وســع علمــھ uــل tــ9sء�دلــة �ــو مــا ث�ــت بالنقــل وذلــك ألنــھ مــن رفــال `عــا
 .ًال,�بية Hسالمية بzن دليل النقل ودليل ا�jس ودليل العقل إن uان �ذا الدليل jçيحا

 : موقف ال��بية �سالمية من نظرة الفلسفة ال��جماتية لإل:سان: ًثانيا

ا و�ـــة حر�تــھ ال:ـــ9 أطلق¼6ـــا زذكرنــا فيمـــا ســبق أن الفلـــسفة ال��جماتيــة تنظـــر لإلiـــسان مــن 
وأكــدت عل67ـــا وجعل¼6ـــا حر�ـــة مطلقــة تتماtـــÂs مـــع املـــصjkة الذاتيــة ع ـــ� حـــساب أي مـــصjkة ؛ ف|ـــم 
ن إل67ــا uــأفراد  �ماعــة ف|ــم ينظــر�ا إ$ــ� ا �ماعــة، ولــو نظــر�ويقــدمو مــصjkة الفــرد ع ــ� مــصjkة ا و ن

لفــرد ومــصjkتھ نمتفـرقzن ال مجتمعــzن uــل يبحــث عـن مــصjkتھ الذاتيــة ف|ــم ¿6ــذا �علـو مــن شــأن ا
�ماعـات، أمـا ال,�بيـة Hسـالمية فتنظـر للفـرد نظـرة شـاملة مت}املـة ��تمـع وا�ع � حساب مصا�¨ ا
حية وسنعرض فيما ي L 0عضا من املبادئ �ساسية  �وانب املادية والر�نة ترا�0 فيھ جميع ا ًمتوا و ز

 :ال:9 ترتكز عل67ا ال,�بية Hسالمية 01 نظر¢6ا لإلiسان
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عا$� iHسان بأن خلقھ ابتـداء :  �بية Hسالمية ع � كرامة iHسانتأكيد ال,  .1 ك ̀و ًكرم هللا تبا ر
ك و`عـــا$�، يقـــو هللا `عـــا$� لبيديـــھ تبـــا �د ملـــا خلقـــت بيـــدي {:  رÀَّقـــال يـــا إبلـــ~س مـــا منعـــك أن `ـــ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ

ِ ِ
ُ ْ ََ َ َ َ

ِ
ُ َ َ ُ َِ

َأسـتك��ت أم كنــت مــن العــالzن َ َ َ
ِ َ ْ ْْ َ َ

ِ
ُ َْ �دوا لــھ كمـا نفــخ فيــھ] 75: ص [} َْÀح وأمـر املالئكــة أن �ــ و الــر

ـــا ل|ـــــذا ا��لــــــو ، يقـــــو هللا `عــــــا$� لتكر�مــ ـــ0 فقعـــــوا لــــــھ {: ق õـــ ـــو�تھ ونفخـــــت فيــــــھ مـــــن ر ُفـــــإذا ســـ َُ ْ ُ ْ ََ ُ َ َُ َ
ِ ِ وِ ُّ ِ

ْ َ َ َّ َ
ِ

َساجدين
ِ ِ

�ر [}َú�فعة ]  29: ا فعھ 01 أحسن م²³لة وأسكنھ جناتھ العظيمة تكر�ما و ركما أنھ  ر
َوقلنــا {: للـھ يقــو هللا `عــا$�  ْ ُ غــدا حيــث شــÆتما وال َ �نــة وكــال م[6ــا �وجـك ا يــا آدم اســكن أنــت و

َ ُ ََ َ َ ُ ْ ََ ُ َْ ً ُ َ ُ
ِ ْ ْ ُ ََ

َر َ ْ ْ َ
ِ

َّ ََ ْ
َز

َ

�رة فت}ونا من الظاملzنïا �ـذه الÇَتقر َ ْ
ِ ِ

َّ ْ َ
ِ ِ

َ َّ َُ َ َ َ ََ
ِ

َ نو��ر لھ uل ما 01 ال}و ��دمتھ ح:Â ]  35: البقرة[ }َ
ض ع ـ� الوجــھ الــjØيح يقــو هللا ليقـوم بحــق \ســتخالف 1ــ0 � َو�ــ�ر لكــم الــشمس { `عـا$� ر ْ َُّ ُ َ َ َّ َ َ

َوالقمــر دائبــzن و�ــ�ر لكــم الليــل وال[6ــار ُ ََ ََّ َ َ َْ َ ََّ ُ َ َْ ََّ َ
ِ
ْ َ

وخلقــھ ) �59ـــ، ص1432املطر1ــ0، ]  (33: إبــرا�يم [}ِ
ه وتقو�م يقو `عا$�  ه 01 أحسن صو لوصو ر ٍلقد خلقنا iHسان 01 أحسن تقو�م{ر ِ

ْ َ َ ْ ََ َ
ِ ِ

َ َْ َ
ِ

ْ َ ْ َ
]  4: التzن [}

ك الذي يم²z بھ �شياء صا�j|ا وفاسد�ا ، فلما كرم �ـذا iHـسان كما أنھ  رم²zه بالعقل املد
ض وكرمــھ بــأن اظ|ــره 1ــ0 أحــسن خلقــھ ،لــم ي,ــ�ك باطنــھ بــل كرمــھ  رلتحقيــق \ســتخالف 1ــ0 �

َفـأقم وج|ـك للـدين حنيفـا فطـرت{لوأع � من شأنھ بأن �داه للفطرة القو�مة يقو هللا `عا$�  َ َْ
ِ ِ ِ ِ ِ

ً ّ ََ ْ َ
ِ

ْ َ َ
 

اþ ال:9 فطر الناس عل67ا ال تبديل ��لق اþ ذلك الدين القيم ولكن أك�Þ الناس ال �علمو
َ نَ ُ َُ َ ْ َ َّْ ّ َْ َُ َ ْ َ َ

ِ
َّ ّ َ ََّ َ َ ْ َْ ََ َّ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ

ِ
َ َّ َ َ َّ

ِ ِ َ
ِ{ 

م[ فاإلiسان حينما �س�شعر �ذه املعاiي العظيمة 1ـ0 تكـر�م هللا لـھ تولـد 1ـ0 نفـسھ ]  30: والر
ًحبھ لذاتھ حبا م,²نا يصو نھ ¿6ا عن uل ما يدiس|ا و�حفظ|ا عن uل ما يضر�ا، و����ا وÒس£� ً

 .¿6ا إ$� طر�ق الصالح 

تؤكــد ال,�بيـة Hسـالمية ع ــ� ا�jر�ـة الفرديـة املطلقــة : نظـرة ال,�بيـة Hســالمية لjkر�ـة الفرديـة  .2
ه وتخلــصھ مـــن وصــايا ا��لــو و\نطــالق إ$ـــ� ســعة ا�jر�ــة بــzن يـــدي هللا  قلإلiــسان ال:ــ9 تحــر ر

ك ` �jر�ــة تخـضع iHـسان لإلiــسان وإنمـا حقيقـة ا�jر�ــة �ـ0 ال�ـسليم � تبــا ÂـÈ، فـال مع�رعـا$
عا$� 01 أمره و6xيھ وحكمھ وقضاء ومنعھ وu 01ل حال   )�103ـ، ص1432املطر01، (̀و

ـــو  ، فــــال �ــــستعبده أحــــد إال هللا في}ــ ـــة أن يــــتخلص مـــــن ر ا��لــــو نف|ــــذه حقيقــــة ا�jر�ـ ق ق
جاءه وحبھ وعطاؤه ومن �الل ال ألحـد سـواه؛ ف~ـسمو ¿6ـذه رخوفھ و�عھ وتوuلھ و`علقھ برب العزة وا

ة سو�ة علو ذات~تھ 01 صو   .را�jر�ة ̀و

زوتتج ـــ� معـــالم ا�jر�ـــة 1ـــ0 ال,�بيـــة Hســـالمية وال:ـــ9 `عـــز مـــن حـــب الفـــرد املـــسلم لذاتـــھ            
 :وتر� بھ ملراتب عليا 01 حيا`ي الدنيا وäخرة فيما ي 0

ب ال�شرتحر�ر iHسان من عبودية ال�ش  ● فعندما صدح الن9Ü ملسو هيلع هللا ىلص بالدعوة إ$� : رر إ$� عبودية 
التوحيـــد والــــتخلص مـــن بــــراثن الـــشرك والــــضعف وتــــرك uـــل مظــــا�ر الـــذل و\تجــــاه بالــــذات 

ب العزة والتقو بھ سبحانھ عندما قال هللا `عـا$�   يوالنفس ال�شر�ة إ$� عبادة  َواعبـدوا اþ {ر َّ ُ ُ ْ َ

وال `ــشرuوا 
ُ ُ
ِ

ْ َ �ــار ذي القرÑــى َ�َبــھ شــ~ئا وÇالوالــدين إحــسانا وÇــذي القرÑــى واليتــامى واملــساكzن وا َ ْْ ُْ َ ُ ًْ ْ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِِ

َ َ َ َ َ ْ َ
ِ

َ َ َ َ ْ ََ ْ
ِ ِِ ِ ِ

َ ً َ

�نـب وابــن الــس�يل ومـا ملكــت أيمــانكم إن اþ ال يحـب مــن uــان ��نــب والــصاحب با��ـار ا�َوا ْ َُ ُ ََ ُ ْ َ َ ُّْ ِ ِ
َ ْ ْ َْ َّ َُّ

ِ ِ ِ
ْ َ َّ ََّ َ َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ

مختاال
ً َ ْ اُ ًر فخو ُ َ

ً�نا تحققت ا�jر�ة للناس جميعا فال قيد إال ما أنزلھ هللا `عا$� ] 36: ال]ساء [}

،وال شرع إال ما شرع ، وال حكم إال ما حكم بھ سبحانھ ، فحر�ة الفرد H 01سالم ضبطت بما 
أنزلـــــھ هللا `عـــــا$� ال ع ـــــ� أســـــاس املنفعـــــة ال�ïـــــصية وا�jكـــــم الـــــذا`ي وإنمـــــا املعيـــــار الـــــjØيح 

سولھ ملسو هيلع هللا ىلصوالث رابت 01 ذلك ما شرعھ هللا `عا$� وما نز ع � لسان   .ل
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لية الفرديــــة  ● حينمــــا أقــــرت ال,�بيــــة Hســــالمية ا�jر�ــــة الفرديــــة املنــــضبطة : وتقر�ـــر مبــــدأ املــــسؤ
ل ومحاسب عن عملھ  لية املستقلة املنوطة ¿6م، ف}ل فرد مسؤ اعت 01 ذلك املسؤ ولألفراد  و ر

�ينـة{ليقو هللا `عا$�  uَل نفس بمـا كـس�ت 
ِ ٍِ َر

َ َ َ َُ
ِ

َ ر {: كمـا قـال `عـا$�]   38: املـدثر[} ُ ة و َوال تـز واز ْ زَ ِر ِ
ٌ َ َ ُرَ ِ

َ

ىأخر َ ْ ُ
ا ] i� :164عام [} لية الفردية يبÈـ9 1ـ0 داخـل iHـسان كيانـ ًف|ذا الشعو الدائم باملسؤ و ر

س£� إ$� العمل وفق منظو  رمستقيما وذات عالية ترا�0 ا�jقو والواجبات ̀و ق  .Hسالمً

�ماعــــة وحقوق|ــــا  ●�ـــة و\�تمـــــام  :ا�تمــــام ال,�بيــــة Hســــالمية با  أولــــت ال,�بيــــة Hســــالمية العنايـ
�تمعــات للوصــو إ$ــ� الوحــدة ��ماعــة والــدعوة إ$ــ� `عز�ــز العالقــات \جتماعيــة وتــرابط ا�لبا
�ماعــــة ع ــــ� �\جتماعيــــة الــــصا�jة ال:ــــ9 ترا�ــــL 0عــــض|ا الــــبعض و�قــــدم الفــــرد ف67ــــا مــــصا�¨ ا

�ماعة و`عز�ز الت}اتف والتضامن \جتما�0، فقد أكدت ال,�بيـة م�صا�jھ إيمانا منھ بحق ا
د 1ـــ0 القـــرآن الكـــر�م والـــسنة النبو�ـــة الـــدعوة إ$ـــ� ال,ـــ�احم والتماســـك  ورHســـالمية ع ـــ� ذلـــك و

�ماعــــة ونبــــذ الفرقــــة وال�ــــشاحن يقــــو النÜــــ9 ملسو هيلع هللا ىلص�م|م ىتــــر املــــؤمنzن 1ــــ0 تــــراح«: لو\عتــــصام با
ـــھ ســـــائر جــــــسده بالــــــس|ر  �ــــــسد، إذا اشـــــت}ى عــــــضوا تـــــدا�� لـــ�ـــل ا وتـــــواد�م و`عــــــاطف|م، كمثــ

Âàj�، (» وا   ).10، ص�8ـ، ج1422يالبخار

Çـــط فـــضل Lعـــض  �ماعـــة فـــضل كبzـــ� يفـــو فـــضل �فـــراد ؛ فقـــد kســـالم لH ركمـــا جعـــل ق
ضــــة عــــن عبــــد هللا بــــن عمــــر �ماعــــة مثــــل الــــصالة املفر�م ا والعبــــادات بلــــز ســــو هللا ملسو هيلع هللا ىلص: و لأن  :  قــــالر

جـة« �ماعة تفضل صالة الفذ Lـسبع وعـشر�ن د�، (» رصالة ا ،كمـا ) 131، ص�1ــ، ج1422يالبخـار
�معة والعيدين و\س�سقاء uل|ا تؤدى �ة مفردة كصالة ا رأن Lعض الصلوات ال يØ¨ تأدي¼6ا بصو

ة جماعيــــة ال ع ــــ� �يئــــة أفــــراد متفـــــرقzن  أيــــضا) �112ـــــ، ص1432املطر1ــــ0، (ربــــصو
ً

 أكــــدت ال,�بيـــــة 
ق¼6ــــا والــــس£0 لوحــــدة الــــصف ونبــــذ الفرقــــة يقــــو `عــــا$�   �ماعــــة وعــــدم مفا�م ا لHســــالمية ع ــــ� لــــز ر و

ا iعمــــت اþ علـــــيكم إذ كنـــــتم أعـــــداء فـــــألف بـــــzن { َواعتــــصموا بحبـــــل اþ جميعـــــا وال تفرقـــــوا واذكـــــر ُ َ َ َْ َ ْ ْ َْ ْ ْ َُّ ََ ََ ُ ُ ًُ َ ْ َ َ ْْ ْ َ ً ُ
ِ ِِ ِ ِ

َّ َ وَّ ُ َ َ َ ََّ َ
ِ ِ ِ

َقلوÇكم فأصب ْ َ َ ُْ
ِ

ُ ُ
ْحتم بنعمتھ إخوانا وكنتم ع � شفا حفرة من النار فأنقذكم م[6ا كذلك يبzن اþ لكم  ْ َُ َ ُ َ َُ ُ ّ ْ ََّ ُْ َ ْ َ ُ ً ُ

ِ ِ
َ ُ ّ ّ َ َْ َّ

ِ ٍ ِ ِ ِ
َ ََ ِ ِ

َ َ ُ ََ َ َ ْ
ِ ِ

َنآياتـھ لعلكـم ¢6تـدو ُ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ََ
ِ �ماعـة 1ـH 0سـالم فينظـر ل|ـا بمعيــار ]  103: آل عمـران [}ِ�ممـا يـدل ع ـ� شـأن ا

 ¨��ماعة ع � مصjkة الفرد لتقليل الضر النـاتج عـن تقـديم مـصا�¨ الفـرد �ولو�ة فتقدم مصا�را
ــا يخلفــــھ التمــــسك باملــــصjkة  �ماعــــة `علــــم يقينـــا مــ�ًعل67ـــا، فال,�بيــــة Hســــالمية حينمــــا أقـــرت شــــأن ا

 .الذاتية من تولد �نانية والضغائن واملشاحنة 01 النفوس

تأكيــد لـــس£0 ) �106ــــ، ص1432املطر1ــ0، (: تنÅــÂ ال,�بيــة Hســـالمية ع ــ� احتقـــار الفــرد لذاتـــھ  .3
نــا منــضبطا فÅــ9 بــذلك تنÅــÂ عــن uــل مــا  ال,�بيــة Hســالمية لتعز�ــز حــب الفــرد لذاتــھ حبــا متوا

ً ً
ز ً

6Áــا، يقــو النÜــ9 ملسو هيلع هللا ىلص ل�ــ9sóء إ$ــ� الــذات iHــسانية و�حقر�ــا و�زد نال يحقــر أحــدكم نفــسھ أن «: ر
لير أمرا � فيھ مقال، فال يقـو فيـھ،  : لمخافـة النـاس، فيقـو: لمـا منعـك؟ فيقـو: فيقـال لـھًى

ـــ، ج1405الـــذ�9Ü، (إســــناده çـــjيح » فإيـــاي كنـــت أحـــق أن تخـــاف فقـــد نÅــــÂ ) 233، ص�11ـ
الن9Ü ملسو هيلع هللا ىلص أن �شعر الفرد بال	�ز والدونية 01 نفسھ فيد�0 الضعف وقلة ا�jيلة مع ما و�بـھ 

H ات، وال,�بيــــــة ــــن موا�ــــــب وقـــــد ســـــالمية حينمــــــا أقـــــرت عــــــدم تحقzـــــ� الــــــذات رهللا لإلiـــــسان مـ
اء äخــر�ن وال,�فــع علــ67م يقــو  د ر والك��يــاء وا لiHـسانية 1ــ0 املقابــل أكــدت ع ــ� حرمــة الغــر ر ز و

ض ولــن{هللا `عــا$�  ض مرحــا إنــك لــن تخــر �  وال تمــش 1ــ0 �
َ َ ََ ََ ر َقر ِ ِ

َ ََّ
ِ ِ ِ

ً ََ َ
�بــال طــوال � تبلــغ ا
ً ُ َ َ

ِ
َ ُ : Hســراء [}َ

ة مـن ك�ـ�« :  الن9Ü ملسو هيلع هللا ىلص قالوعن عبد هللا عن]  37 �نة من uان 01 قلبھ مثقال ذ�. »رال يدخل ا
ي (  )65، ص�1ـ، ج1334رالن~سابو

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )1(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

351 

ثالثا
ً

 : موقف ال��بية �سالمية من ال��جماتية �� نظر��ا للقيم: 

�تمعيـة، �ًكما ذكرنا سابقا أن ال��جماتيـة تنظـر للقـيم نظـرة iـس�ية Lعيـدة عـن العدالـة ا

Åا ف ًر9 نظرة فردية آثرت ف67ا مصا�¨ الفرد الذاتية وأعلت من شأن الذات ال�شر�ة بأن جعل¼6ا معيا
�تمعـــــات وان�ـــــشار الـــــضغائن �ــــش�ت وفـــــساد ا ــــساد�ا و�ـــــذا يـــــؤدي إ$ـــــ� ال�ـ لقيـــــاس صـــــالح القـــــيم وفـ
نوالتبـاغض وظ|ـو ال²³عـة �نانيـة uــو uـل فـرد �ـس£� إ$ـ� مــصjkتھ الذاتيـة فقـط، كمـا أن iHــسان  ر

�تمعقد �ك مصا�jھ مما يجعل الفرد 01 صراع دائم مع ا  . رال يد

كما أن الفلسفة ال��جماتية ا�تمـت بـالقيم العاجلـة القائمـة ع ـ� املنفعـة وأغفلـت بـذلك 
ىاملنــافع �خــر وا�jاجــات iHــسانية �خــر فركــزت ع ــ� الفائــدة الدنيو�ــة العاجلــة، وأ�ملــت كثzــ�  ى

 .  ال�شر�ةىمن ا�jاجات �ساسية �خر للنفس

�تمعـات، فقــد �بخـالف ال,�بيـة Hسـالمية ال:ـ9 جـاءت  ب}ـل مــا مـن شـأنھ صـالح �فـراد وا
راعـت ضــعف �ـذا iHــسان و��ـزه فجعلــت معيـار تحديــد صـالح القــيم خـارج عــن الـذوات ال�ــشر�ة 
ا�ـ� فيـھ طبـع iHـسان و�ـ�يتھ ع ـ� أتـم وجـھ فعلـم هللا الـذي أحـاط  رو�ـو شـرع هللا ا�jكـيم، الـذي 

}ــل tــ9sء صــغ�zه وكبzــ�ه دقــھ وجلــھ عالن~تــھ وســره �ــو مــن �ــستطيع وضــع معيــار عــادل صــا�¨ ل}ــل ب
�ماعــات بمــا يكفـل حقــوق|م و�را�ــ0 مـصا�j|م و�حقــق ذوا¢6ــم وÒع ــ0 �زمـان وم}ــان ل}ــل فـرد ول}ــل ا

ض مــــثل|ن{لمــــن شــــأ6xا يقــــو هللا `عــــا$�   َّاþ الــــذي خلــــق ســــبع ســــماوات ومــــن � ُ َْ َ َّْ
ِ ِِ ر

َ ْ َ َ َُ ٍَ َ َ َ ْ َ َ َّ
َّ يت³ــــ² �مــــر بيــــ[6ن ِ ُ َ ْ َ ْ َُ َ ْ ُل َّ َ َ

ًلتعلمــوا أن اþ ع ـــ� uـــل tــ9sء قـــدير وأن اþ قـــد أحــاط ب}ـــل tـــ9sء علمــا ّ ّْ َ َ
ِ ِ ٍِ ٍْ َْ َ َ َ

ِ ِ
ُ ُ

ِ
َ َ ََ َ َْ َّ ََّ ََّ ٌَّ َ ُ ْ كمـــا تنظـــر ]. 12: الطـــالق [}َ

 ال,�بية Hسالمية إ$� القيم نظرة مطلقة ثابتـة لـضمان العدالـة لإلiـسان وللمجتمـع، فح:ـÂ ال تطéـ�
الــذات ال�ــشر�ة وتقــع 1ــ0 الظلــم والعــدوان وجــھ هللا `عــا$� العبــاد إ$ــ� \ل,ــ²ام بمــا أمــر�م بــھ مــن قــيم 

�تمعات حقوق|م وترد الظلم ع[6م� .وأخالق وفضائل تكفل ل}افة ا

ــــسلوك يلتقــــــي ف67ــــــا العمــــــل والعلــــــم واملعرفــــــة  ـــالقيم 1ــــــ0 ال,�بيــــــة Hســــــالمية موج|ــــــات للــ فـــ
ا شــامال لjkيــاة وiHــسان و�ــ0 معــاي�z لــضبط الــسلوك وتوج67ــھ ًروالــسلوك و�ــذه القــيم تقــدم تــصو

ً

نحو بيÆتھ ومجتمعھ فقد ا�تمت ال,�بية Hسالمية ¿6ا ل}و6xا استقت معامل|ا ومعطيا¢6ا من عند هللا 
 )�94ـ، ص1424عطية . (ي`عا$� ال من نتاج العقل ال�شر الذي ي�سم بالنقص

ًاxعا  : ناتية �� نظر��ا للكوموقف ال��بية �سالمية من ال��جم: ر

ن�عتقد ال��جماتيو أن ال}و ناقص غ�z مكتمل، وأن ع � iHسان Lعقلـھ وذuائـھ إكمـال  ن
ه وأبـدع  ه 1ـ0 أتـم صـو ا ملن خلقھ ودبـره وصـو ر�ذا ال}و `عظيما لذاتھ وتقديرا ل|ذا ا��لو وإن}ا ر ر ق ًن ً

ن �عــ~ش 1ـــ0 صــراع دائــم مـــع لفيــھ وســ�zه 1ــ0 دقـــة متنا�يــة ت6ñــر العقـــو ال�ــشر�ة، بــل وجعلـــوا iHــسا
ا 1ـ0 الفلــسفة  نال}ـو ل~ـس£� الكتمالـھ ففكـرة نقـصان ال}ـو تظ|ــر أحـد مالمـح تـ�Êيم الـذات وح6ñـ ن

 .ال��جماتية

اء �ـــذا ال}ـــو خـــالق عظـــيم خلـــق �ـــذا  نب~نمـــا إiـــسان ال,�بيـــة Hســـالمية يـــؤمن يقينـــا أن و ر ً

لال}ـو ودبــره وصـنعھ مــس,�شدا بمـا جــاء 1ـ0 الــو0õ، يقـو هللا `عــا$� ض {  ًن ب الــسماوات و� ِقـل مــن  ْر ر
َ ْ َ َِ َ َّ ُّ َّْ َ ُ

 Âـــàقـــل أفاتخـــذتم مـــن دونـــھ أوليـــاء ال يمل}ـــو ألنفـــس|م نفعـــا وال ضـــرا قـــل �ـــل �ـــستو �ع þَقـــل ا ْ َ َ ّْ َ ْ ُ يَ ِن
َ ْ ُ ََّ ُ ُْ ْ َْ َُ َ ْ ُ ُ
 َ ََ ًْ ْ ْ ََ ُ َ َّ

ِ ِ ِ
َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

والبص�z أم �ل `ستو الظلمات والنو أم جعلوا
ُ ُ َُّ ْ ُ ْ ْ ََ َ ََ َ

ر ُّ ُ ََ ي ِ
َ ْ َُ

ِ
ْ

ِ þ شرuاء خلقوا كخلقھ ف�شابھ ا��لق عل67م قل 
ُ َْ َ

ِ
ْ َ ْ ْ ََ ُ َ َ َ َّْ َ َ َ َُ َ َ

ِ ِ ِ ِ
ُ َ

ُاþ خالق uل 9stء و�و الواحد الق|ار َّ َ ْ ُْ
ِ َِ َ ُ َ ٍ ْ َ

ِ
ّ ُ ُ َُ َّ

�بـال تحـس6ñا جامـدة و�ـ0 {وقـال `عـا$� ] 16: الرعـد [}�َوتـر ا َِ
َ َ ًَ َ

ِ َ ُ ََ َْ َ َ
ِ

ْ
ى

ِتمر مر الjÀاب صنع اþ الذي ِ
َّ َّ ََ ُ َْ

ِ
َ َّ َُّ  أتقن uل 9stء إنھ خب�z بما تفعلوُّ

َ نَ
ُ َ ْ َّ ََ َ َْ

ِ ِ
ٌ ْ َّ

ِ
ُ

ٍ
ُ َ َ

فاملتأمـل 1ـ0 �ـذا ] 88: النمل [}
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رال}ــو ومــا أودع فيـــھ مــن ســـرائر وأمــو عظيمـــة تحقــق لإلiـــسان العبــادة ا��الـــصة � `عــا$� فzـــ²داد  ن
 .ًيقينا با� وتتعلق ذاتھ بھ وتزuو Lعبادتھ سبحانھ

ــ تــــھ فتؤكـــد ال,�بيــــة Hســــالمية ع ـــ� أن ال}ــ رو uلــــھ مخلــــو � `عـــا$�، خاضــــع وم~ــــسر بقد ق ن
نسبحانھ، وقد ��ر هللا ال}و لإلiسان لينعم بما وضـعھ هللا فيـھ مـن iعـم ال تحـÂsò كمـا خلـق هللا 

لال}ـو لغايـة عظيمـة ولـ~س عبثـا ف|ــو �ـس�z وفـق قـوانzن دقيقـة يقــو هللا `عـا$� ًن
ِ و�ـ�ر لكـم مـا 1ــ0 {: 

َّ ٌ َ َّ َ َ

ض ج َالسموات وما 01 � َ
ِ ر

َ
ِ

َ ن َّ ِميعا منھ إن 01 ذلك أليت لقوم يتفكر وٍ ُ َّ ََ َ ََ َِ ٍِ
َ َّ ُ

ِ
ً

�اثية (}ِ�  )13:ا

حية فقط وإنما ينظر إليھ نظرة ت}امليـة  وفاإلسالم ال ينظر لل}و نظرة مادية فقط أو ر ن
�ما مظ|ر�ن لل}و ح باعتبا نال فضل ف67ا بzن املادة والر ر  )�92ـ، ص 1424عطية، . (و

فة ف|و موجود فاإلسالم يث�ت املوجودات وج جيا مستقال بذاتھ عن الذوات العا رودا خا ر
ً ً ً

فة أم لم توجد، و�ذه املوجودات املستقلة نوعان موجودات : ل�و: رسواء وجدت تلك الذوات العا
عاملية أي من�سبة إ$� الواقع تحت ا�jس من إiسان ونبات وجماد و�و ما �ع�� عنھ Lعالم الش|ادة، 

�نــة والنـار ومــا 1ـ0 حكم|ــا و�ـو مــا �ع�ــ� وموجـودات غائبــة عـن ا�jــس وا�ملتمثلـة 1ــ0 الـذات Hل|يــة وا
�0 و�ـو : عنھ Lعالم الغيب ول}ل من العاملzن وجوده املستقل عن äخر أما الثـاiي ر�ـو الوجـود ا��ـا

الوجــود ا�jقيقــي �صــ 0 فــاملوجودات املــشا�دة موجــودات حقيقيــة واقعيــة ول~ــست ظــال وال و�مــا 
ً ً

�0 مستقل عن الوجود الذ�9Èكما أن املوجودات  . رالغي�ية موجودات حقيقية كذلك ل|ا وجود خا
فلكال العاملzن عالم الش|ادة وعالم الغيب وجـود حقيقـي ) 125-�124ـ، ص ص 1405عبد العال، (

 .01 حياة الفرد املسلم

 : عرض النتائج

اســة توصـلت الباحثــة إ$ـ� عــدد Lٍعـد Hجابــة ع ـ� `ــساؤالت الد  مــن النتـائج يمكــن إجمال|ــا ر
 :فيما ي 0

تباط الفلـسفة ال��جماتيـة Lعـدد مـن الفلـسفات القديمـة ممـا يوÙ̈ـ عـدم   ▪ اسة ا رأظ|رت الد ر
أصــال¼6ا أو إتيا6xــا Lــ§9sء جديــد، كمــا أ6xــا `عــد مــن الفلــسفات العمليــة ال:ــ9 تركــز ع ــ� املنــافع 

 .الذاتية لألفراد

اسة عن Lعض مـن مالمـح حـب الـذات  ▪  1ـ0 الفلـسفة ال��جماتيـة حيـث `عاملـت مـع ركشفت الد
ف،  ا إلثبـات �ـذه املعـا áـiH Âsـسان ومـصا�jھ معيـا راملعرفة `عـامال ذاتيـا يقـوم ع ـ� اعتبـار  ر ًر ً ً

ـــا  ف|ـ تكــــزت ال,�بيــــة Hســــالمية ع ــــ� مــــصادر أساســــية ومعــــاي�z ثابتــــة `ــــستقي م[6ــــا معا رب~نمــــا ا ر
ف وعدم ضياع|ا و  .`شت¼6اروحقائق|ا مما �س|م 01 ثبات �ذه املعا

تؤكــد الفلـــسفة ال��جماتيــة ع ـــ� `عدديــة ا�jقـــائق، فل}ــل فـــرد حقيقتــھ ا��اصـــة بــھ بنـــاء ع ـــ�   ▪
 .مصjkتھ كما أ6xا ال تؤمن بموضوعي¼6ا فا�jقائق لد6Áم �0 اك�شافات جديدة

▪   ¨�تطلــــق ال��جماتيــــة ا�jر�ــــة الفرديــــة لإلiــــسان، وتقــــدم مــــصjkتھ الذاتيــــة ع ــــ� جميــــع املــــصا
غباتھ مما يظ|ر سمة حب الذات ف67اى�خر و`ع 0 من شأ  .رن �ذا الفرد ولذاتھ و

القــــيم 1ــــ0 الفلــــسفة ال��جماتيــــة قــــيم متغzــــ�ة ول~ــــست ثابتــــة معيــــار ا�jكــــم ف67ــــا منفعــــة الفــــرد   ▪
الذاتيــة، ب~نمــا تنظــر ال,�بيــة Hســالمية إ$ــ� القــيم بمعيــار شــامل ثابــت خــارج الــذوات ال�ــشر�ة 

سوخ العدالة \جتماعيةو�و حكم هللا `عا$� وشرعھ مما �س|م   .ر01 
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اتھ مما يظ|ر   ▪ رتقر ال��جماتية نقصان ال}و وتؤمن بدو الفرد الكب�z 01 اكتمالھ بذuائھ وقد ر ن ر
فع شأ6xا، ب~نما تؤكـد ال,�بيـة Hسـالمية ع ـ� أن خـالق �ـذا ال}ـو هللا هلالج لج  ننزعة حب الذات و ر

تھ  .حق هللا فيھف|و من خلقھ و��ره لإلiسان ليقوم ب. رLعظمتھ وقد

عية حــب الــذات وصــيان¼6ا والبحــث عمــا ينفع|ــا وا�jفــاظ   ▪ وتؤكــد ال,�بيــة Hســالمية ع ــ� مــشر
�ة الشمولية Hسالمية للنفس ال�شر�ة ؤعل67ا بتواز وت}امل �عكس الر  .ن

ــــك ب�ـــــشرÒع   ▪ ــــ0 الـــــسلوك iHـــــساiي وذلـ ــــذات 1ـ حرصـــــت ال,�بيـــــة Hســـــالمية ع ـــــ� توجيـــــھ حـــــب الـ
 .يظ|ر مراعاة Hسالم لطبيعة النفس ال�شر�ةالضوابط الوسطية؛ مما 

قأكدت ال,�بيـة Hسـالمية ع ـ� ا�jر�ـة الفرديـة املطلقـة ال:ـ9 تحـر iHـسان مـن وصـايا ا��لـو   ▪ ر
ا �ــس|م 1ــ0 تزكيــة  لوعبــادة الــذات إ$ــ� شــمو ا�jر�ــة بــzن يــدي هللا `عــا$�، فــال خــضوع إال � ممــ

 .الذات وسمو�ا

ل ومحاســب عــن أقــرت ال,�بيــة Hســالمية مبــدأ  ▪ لية الفرديــة املــستقلة ف}ــل فــرد مــسؤ و املــسؤ و
رعملھ مما يوقظ الضمiH �zساiي و�جعلھ حيا دائم الشعو Lغ�zه ً. 

�ماعــــة ومــــصا�j|ا وحقوق|ـــا، ممــــا �ــــساعد 1ـــ0 `عز�ــــز العالقــــات   ▪�ا�تمـــت ال,�بيــــة Hســـالمية با
عز�ز التعاو والتضامن بzن أفراد �تمعية ̀و�نوالوصو إ$� الوحدة ا  .�ال

ًأقرت ال,�بية Hسالمية عددا من الضوابط ال:ـ9 تـضبط الـسلوك iHـساiي وحـب الـذات فيـھ   ▪

 .مما �س|ل بناء مجتمعات فاعلة ومت}اتفة

�شع وÒس|م 01   ▪�ر و�نانية وا�jسد وا عظيم|ا يولد 01 النفس الغر واملبالغة 01 حب الذات ̀و
 .تف§9s �مراض �خالقية وا��الفات \جتماعية

 :لتوصياتا

�تمــع بمخــاطر Hفــراط 1ــ0 حــب الــذات؛ ممــا يولــد القطيعــة وال�ــشاحن   ▪�العمــل ع ــ� توعيــة ا
�تمع� .والتباغض بzن أفراد ا

�تمعات  ▪� .إظ|ار محاسن ال,�بية Hسالمية ومراعا¢6ا لjkاجات iHسانية بما يكفل صالح ا

1ـــ0 الــنفس الـــسمو ترÇيــة �جيــال ع ـــ� \ع,ــ²از بـــدي[6م وÇمــا فيــھ مـــن قــيم وم  ▪ بـــادئ عادلــة ترÑــي 
 .بالذات وتزكي¼6ا عن �مراض �خالقية

�تمع  ▪�  .لإجراء بحوث ميدانية حو موضوع حب الذات ومخاطرة ع � الفرد وا
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ـــاج  ـــدين ا�jــ ــــالم). م2017(أحمـــــد، املـــــسل9à كمـــــال الــ ــــH 0سـ ــــو. أســـــس املعرفـــــة 1ـ م مجلـــــة دلتـــــا للعلـ
  )u ،) .27-54لية دلتا العلوم والتكنولوجيا6، عوالتكنولوجيا

، دمحم بـــن إســـماعيل  ســـو هللا ). �ــــ1422(يالبخـــار لاlmـــامع املـــسند الـــ�Iيح ا�<تـــصر مـــن أمـــو  ر ر
�ـزء : تحقيـق. -ي�ــIيح البخـار-ملسو هيلع هللا ىلص وسـ-نھ وأيامـھ �قدار طــو : ، بzـ�وت8دمحم الناصــر، ا

  .النجاة

¨�Pة). �ـ1425 (بن عثيمzن، صا �عWن النو h وشرح   .دار ال�Þيا: عن²zة. ر

عبــد الع ـــ0 عبــد ا�jميـــد، : تحقيــق. شــعب �يمـــان). ه1423(الب67قــي، أبــو بكـــر أحمــد بــن ا�jـــسzن 
 .مكتبة الرشد: ، الر�اض7:ج

:  القـــا�رة.العقـــل hمرP@ـــي يفكــر مـــن اImرPـــة الفرديـــة إ�ــe مـــ�� ال@ائنـــات). م2000(جــالل، شـــو0 
  .املدبو0$

�ا: ترجمة. ل��غماتيةا). م2014(جيمس، وليم    .دار الفرقد: روليد jæادة، سو

ادة >عتقاد). م2019(جيمس، وليم  Òع: دمحم حسن هللا، القا�رة: ترجمة. رإ   .زآفاق لل]شر والتو

 مكتبــــة .لفـــصل �ــــ� امللـــل وFhــــواء والنحـــلا). ب ت(ابـــن حـــزم، أبــــو دمحم ع ـــ0 بــــن أحمـــد بــــن ســـعيد 
  .ا��ان�0

س أنموذجـا: ا�jقيقة ال��غماتية من \عتقاد والعمل). م2016(سمية ح�zش،  س بـو ًشـار سـند ر ر . ل
جامعــة عبــد ا�jميـد بــاد�س، uليــة العلــوم ) 21-17(، 2: ، ع5: ، مـجمجلـة اImــوار الثقــا��

ات والتنوع الثقا01 وفلسفة السلم   .ر\جتماعية، مخ�� حوار ا�jضا

دن. ال��بيــــة التقليديــــة واImديثــــة واملعاصــــرةفلــــسفات ). �ـــــ1434(ا��والــــدة، دمحم محمــــود  دار : ر�
  .امل~سرة

مجموعة من : تحقيق. س�W أعالم النبالء.  )�ـ1405(الذ�9Ü، شمس الدين دمحم بن أحمد بن عثمان 
ط، ط ناؤ وا�jققzن بإشراف شعيب � �زء 3ر�  .مؤسسة الرسالة: ، ب�zوت11، ا

Pخ الفلــسفة اImد). م2016(رايــت، ولــيم ك ــ0  دار : ، القــا�رة3: دمحم ســيد أحمــد، ط: ترجمــة. يثــةرتــا
  .التنو�ر

رجب، منصو    .مطبعة مخيمر: مصر. تأمالت �� فلسفة hخالق). م1953(ر

اســــة نقديــــة ). �ـــــ1415(الز�ل£ــــ0، عبــــد هللا ع ــــ0 حــــسن  رالفلــــسفة ال��جماتيــــة �ــــ� مجــــال ال��بيــــة د
جــة ا.تحليليــة �ــ� مجــال ال��بيــة �ســالمية ملاجــست�z، قــسم ال,�بيــة ر بحــث مكمــل لنيــل د

نة، جامعة أم القر ىHسالمية واملقا   .ر

اســــة ناقـــدة للفلــــسفة ال��اجماتيـــة). م٢٠١٠(شـــب�z، دمحم خــــضر عـــوض  : غــــزه. رســــالة ماجـــست�z. رد
�امعة \سالمية�  .ا
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Pخ الفلسفة اليونانية). م2012(كرم، يوسف    .يمؤسسة ال|نداو لل]شر: مصر. رتا

، النديھ  عبـد ا�jلـيم محمـود وأبـو بكـر : ترجمـة. خالقية �ـ� الفلـسفةاملش@لة h). ه1399(نكرÒسو
، القا�رة   .دار الشعب: ىذكر

�ــزء: تحقيــق. ســ�ن ابــن ماجــھ). ت.ب(ابــن ماجــھ، أبــو عبــد هللا دمحم بــن يز�ــد �، 2:دمحم عبــد البــا0، ا
  .دار إحياء الكتب العرÇية: القا�رة

�ات فلسفية. سالدين وال²³عة iHسانية عند جيم). م2021(دمحم، بن صابر  : ، ع8: ، مجرمجلة مقا
  .362-349، ص ص 1

Òع: القا�رة. حياة الفكر �� العالم اlmديد). م2020(محمودـ، زuي نجيب  ز�نداو لل]شر والتو   .ي

- 1(، جامعة طنطا، مجلة 4لية ¡داب. النفعية بzن �نانية والغ�zية ).م1997(محمود، ع 0 حنفي 
41(  

سAافلسفة ). م1993(مر9sß، دمحم    .عالم الكتب: القا�رة. رال��بية اتجاFا��ا ومدا
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اق  اسـة تحليليـة ناقـدة مـن ). �ـ1432(زاملطر01، نايف عبد الر رالفردية �ـ� الفلـسفة ال��جماتيـة د
، uليــــة .وجAــــة نظــــر ال��بيــــة �ســــالمية ى بحــــث مكمــــل لنيــــل املاجــــست�z، جامعــــة أم القــــر

  .ال,�بية

، دمحم بن مكرم    .دار صادر: ، ب�zوت3: ط15، ج6،ج4، ج1ج. ان العربلس). �ـ1414(رابن منظو

ــــضة : فـــــؤاد زكر�ـــــا، القـــــا�رة: ترجمـــــة. الفلـــــسفة أنواعAـــــا ومـــــشكال��ا). م1975(ميـــــد، �ن,ـــــ�  دار ال[6ـ
  .املصر�ة

Hيثــــار و�نانيــــة والتعــــاطف الوجــــداiي وال|و�ــــة ا��لقيــــة لــــدى طــــالب معلàــــ9 ). 2010(ناصــــر، ع ــــ0 
�ــــر ـــؤتمر الــــسنو ا��ــــامس . ز� شــــاد hســــر وتنميــــة ا�lتمــــع نحــــو أفــــاق عــــشر، ياملـ ي� ر

شادية حية شاد النف9só، جامعة عzن شمس) 220-177(، رإ H رمركز.  

ي، م�0 الدين يح�ـÂ بـن شـرف  : ، ط2:ج. امل¤�ـاج شـرح �ـIيح مـسلم بـن اl£mـاج). ه1392(والنو
  .دار احياء ال,�اث العرÑي: ، ب�zوت2

�ـــاج ú�ي، أبـــو ا�jـــسzن مــسلم بـــن ا -اlmـــامع الـــ�Iيح ). �ـــ1334(يبــن مـــسلم القـــش�z رالن~ــسابو
فعت ودمحم عزت، وأبو iعمة هللا دمحم، تركيا: تحقيق. -�Iيح مسلم دار الطباعة : رأحمد 

  .العامرة
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