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 مقدمة البحث:

تعد فمسفة ما بعد الحداثة مف أىـ الفمسفات الحديثة التي دخمت المجاؿ التربكم في الكقت 
عف الفمسفات التي سبقتيا الراىف كذلؾ نتيجة لمتطكرات العممية التي نادت بيا ىذه الفمسفة 

أك التقميدية كحيث أنيا جاءت مخالفة لفمسفة الحداثة كمشركعيا التنكيرم الذم قدس العقؿ 
اني كآمنت بكؿ ما تكصؿ إليو مف معارؼ ككنية كمعرفية، كمف ثـ فإف الدراسة الحالية اإلنس

تقـك بدراسة ىذه القضايا كال عمى حدا لكي تظير المحكر الرئيسي ليذه الفمسفة في مختمؼ 
مجاالت الحياة كالتي تتطمب مف الفالسفة كالمفكريف في الكقت الراىف إعادة ترسيخ ىذه 

 ألخالقية في المجتمع.القضايا كالقيـ ا
 مشكلة الدراسة:

نظرنا لكجكد حاجة ماسة لتطبيؽ تربكم لبعض القضايا الفمسفية مف منظكر فكر ما بعد 
الحداثة كتعد قضية الكجكد مف أقدـ قضايا الفمسفة عمى اإلطالؽ حيث تصؿ بداياتو إلى 

قو كمعنى الكينكنة العصر اليكناني عمى يد كبار الفالسفة كىك يبحث في مسائؿ الككف كخال
ا قضية المعرفة تعد مف أىـ القضايا الفمسفية في الكقت الراىف ألنيا  ككحدة الكجكد، كأيضن
تبحث في ماىية كشرعية المعرفة بالنسبة لمتقدـ العممي الذم يشيده العالـ اليـك كال يككف 

ي تعد مف أكثر بعيد عف المجاؿ التربكم كالعممية التربكية ككذا قضية القيـ كاألخالؽ كالت
القضايا التي تنادم بيا معظـ األدبيات الحديثة حيث تعمؿ قضية القيـ كاألخالؽ مف خالؿ 
فكر ما بعد الحداثة عمى المحافظة بالبيئة كالتي منيا يأتي المحافظة عمى المجتمع ككاجباتو 

مشكمة  كاحتراـ اإلنساف ألخيو، كمف ثـ فإف دراسة ىذه القضايا تصبح ضركرة اآلف كتتحدد
 الدراسة في التساؤؿ الرئيسي التالي:

 ما أىـ القضايا الفمسفية مف خالؿ فكر ما بعد الحداثة كمضامينيا التربكية؟ 
 أسئلة الدراسة:

 ما المقصكد بقضية الكجكد كمضمكنيا التربكم؟  -1
 ما المقصكد بقضية المعرفة كمضمكنيا التربكم؟  -2
 التربكم؟  ما المقصكد بقضية القيـ كاألخالؽ كمضمكنيا -3
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 أهداف الدراسة: 

 تتحدد أىداؼ الدراسة الحالية فيما يمي:
 التعرؼ عمى قضية الكجكد كمضمكنيا التربكم. -1
 تكضيح غاية كدراسة قضية المعرفة. -2
 معرفة ما تنادم بو القيـ كاألخالؽ مف خالؿ فكر ما بعد الحداثة.  -3
 االستفادة مف ىذه القضايا الفمسفية في التعميـ.  -4

 أهمٌة الدراسة: 

 تستمد الدراسة الحالية أىميتيا مف خالؿ اآلتي: 
أف قضية الكجكد مف القضايا الفمسفية اليامة في الكقت الراىف كالتي تتصؿ بخالؽ  -1

 الككف. 
 تكضيح بعض الجكانب الميمة لقضية المعرفة في المجاؿ التربكم.  -2
 الحداثة. العمؿ عمى استعادة القيـ كاألخالؽ مف خالؿ فكر ما بعد  -3
تعد الدراسة الحالية محاكلة لتقديـ المضمكف التربكم لبعض القضايا الفمسفية مف  -4

 خالؿ فكر ما بعد الحداثة. 
 منهج الدراسة: 

نظرنا لطبيعة الدراسة الحالية كالتي تخص فمسفة ما بعد الحداثة فقد اعتمد الباحث عمى 
سفة ككذا شرح كتحميؿ كتفسير المنيج الكصفي الذم يقكـ بتحميؿ كتفسير النصكص الفم

 .(1)المصادر المختمفة
 اإلطار النظري للدراسة:

 أكالن: ما المقصكد بقضية الكجكد: 
كىك فرع قديـ مف فركع "الفكر الفمسفي الذم يبحث  Ontologyالكجكد أك عمـ الكجكد 

ىذا المصطمح الفالسفة  في معنى الكينكنة كالكجكد أل أصؿ األشياء جكىرىا كأكؿ مف إستعمؿ
اليكناف األكائؿ كلكف بعض المؤرخيف كالمفكريف يرجع إستعمالو إلى أرسطك حيف كصؼ 
الفمسفة األكلى بأنيا العمـ الذم يدرس الكجكد بما ىك مكجكد كاالنطكلكجيا بصفة عامة 

                                      
بشيي ص لييالر يلصشيي اهج الييا ا يلبويي  يلةصبط ييي صم ييي ةاب و ييي اب ييايج يللط يي ج ايص يللةييا  يلوييا   ل لشييص   (1)

    84ج ص0222
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في ارتبطت بالمكجكد األعظـ كىك اإللو. كيعد جمككيتكس أكؿ مف دكنو في قامكسو الفمسفي 
 .(1) بداية القرف السابع عشر الميالدم"

 الكجكد كالميتافيزيقيا:  -1
بداية البد مف معرفتو الفرؽ بيف ىذيف المصطمحيف الياميف في تاريخ الفمسفة، 

ىي فرع مف الفمسفة كتعني دراسة ما كراء الطبيعة كالككف  Metaphysicsفالميتيافيزيقيا 
أم تتعامؿ مع المبادئ كاألسس األكلية، التي تقـك عمييا األشياء كيعد ىذا الفرغ غالبنا العمـ 

 .(2)المطمؽ لمكجكد كالكاقع كالمعرفة ألنو يبحث في ظركؼ إمكانياتيا((
 الخمفية التاريخية لمكجكد:  -2

داثة أف األنطكلكجيا الغربية بدأت مع أفالطكف كظمت كذلؾ حتى يرل أنصار ما بعد الح
ظيكرىا، إف المنظكمة األفالطكنية ترل أف اإليماف بكجكد عالـ المثؿ "عالـ الحؽ المطمؽ 
كالمثؿ الثابتة كىك عالـ كمي متجاكز لعالمنا لو ىدؼ كغاية مف جية كمف جية أخرل عالـ 

صؿ إلى المعرفة عف طريؽ الحكاس كالعقؿ كيمكننا مادم يحجب عالـ المثؿ"، كيمكننا التك 
التكصؿ إلييا مف خالؿ المغة، كلكف كؿ ما نصؿ إليو مف معنى ىك ظالؿ ىذا العالـ الكمي 
الثابت المتجاكز حيث يطمؽ عميو فالسفة ما بعد الحداثة " الحضكر"، أك "المدلكؿ المتجاكز" 

و إلى ذلؾ أف المعنى الذم نصؿ إليو بسند كىك معادؿ "اإللو" في الديانات التكحيدية إضافت
إلى ميتافيزيقيا التجاكز فيناؾ عالقة كثيقة كحتمية بيف ما يسمى الحقيقة كبيف ما يسمى 

 .(3)الميتافيزيقيا
 الكجكد في فمسفة ما بعد الحداثة: -3

اىتمت فمسفة ما بعد الحداثة بقضية الكجكد اىتمامنا كبيرنا، عندما قامت بنقد كتفسير 
ثة لمكجكد كالتي تسير عمى النقيض مف آرائيا، حيث ترل ما بعد الحداثة أنو ال تكجد الحدا

كميات لمكجكد ثابتة كمف أل نكع سكاء أكانت مادية أك ركحية كال تكجد ثنائيات )) ألف 

                                      
 .  153ـ، ص2008حربي عباس عطيتك، مدخؿ إلى الفمسفة كمشكالتيا، اإلسكندرية، أكريناؿ لمطباعة كالنشر،  (1)
 .  192، ص2012، ما بعد الحداثة، ترجمة باسؿ المسالمة، سكريا، دار التككيف لمنشر كالتكزيع، سيمكف مالباس (2)
 .  82عبد الكىاب السيرم، كفتحي التريكيي، مرجع سابؽ، ص (3)
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المشركع ما بعد الحداثي قائـ عمى القضاء عمى خرافة الحقيقة الكمية لإلنساف، ألف ىذه 
لمنا متماسنا كمتجاكزنا لعالمنا المادم الذم نعيش فيو"الحقيقة تستدعي عا

(1). 
 الحضكر كالغياب كأحد المفردات لفيـ الكجكد: -4

الحضكر كالغياب أحد المفردات أك الكممات التي تـ استعماليا مف قبؿ دريدا أحد الفالسفة 
أف الحضكر الذيف اىتمكا بالتفكيؾ كأحد االستراتيجيات لفمسفة ما بعد الحداثة كالذم يؤكد 

كالغياب أحد األشياء التي يصعب معرفتيا بصكرة كمية كلكف يجب أف يجزأىـ لفيـ األشياء 
التي تحتكييا الكممتاف، حيث أف الكجكد يمثؿ الحضكر في األشياء كأنو حضكر زمني يتحدد 

ا.  في المحظة التي يككف عمييا كفييا كالغياب العكس مف ذلؾ تمامن
إف جميع إجراءات التفكيؾ التي قاـ بيا دريدا تخضع ليذا الحضكر كالغياب فضالن عف 
مفيـك االختالؼ كنقد التمركز كحكؿ نقطة معينة كاحدة كالعالـ كمو يتجدد حسب قكؿ دريدا 
في الحضكر كالغياب " كأف الفالسفة السابقيف لـ يعقمكا شيئنا سكل تأكيؿ العالـ بأشكاؿ 

 .(2")يـ ىك تحكيمومختمفة كأف ما ي
 ميتافيزيقيا الحضكر لفيـ الكجكد: -5

لقد رفض دريدا الميتافيزيقيا القائمة عمى سمطة العقؿ فقط دكف غيره مف الكصكؿ إلى 
الحقائؽ كالقبكؿ النتائج التي نتكصؿ إلييا عف طريؽ العقؿ فقط كالمتمثمة في ميتافيزيقيا 

راءات دريدا لمنصكص مختمفة كأف كتاباتو الحضكر التي رفضيا دريدا كتمرد عمييا، كجاءت ق
التي كصفيا كميا اكتشافات لمفكر الغربي كأف الميتافيزيقيا التي تعرفيا تكمف خمؼ تفكيرنا أما 
لى اختالفات في  ميتافيزيقيا الحضكر يؤدم إلى ارتياب في تفكير اإلنساف حكؿ فيمو الكجكد كا 

 بكصفو حضكرنا.أفكار اإلنساف كأنيا تحدم إمكاف تحديد الكجكد 
"إف ميتافيزيقيا الحضكر ىي كجكد سمطة أك مركز خاص يعطي الكممات كالكتابات كاألفكار 
معناىا كيؤسس مصداقيتيا كحيث أف المغة تكتسب مصداقيتيا مف إحالتيا إلى ىذا المركز أك 
ا تمؾ السمطة كأف الكممات المستخدمة تعني حضكرنا لتمؾ السمطة الخارجية، إف ميتافيزيقي

                                      
(

1
    48مج ص0222ج ااشقج ايص يلفلص يلعصبي ل لشصج الحداثة كما بعد الحداثةعبا يلط ا  يلا  صهج فةوي يلةص ليج  (

(
0
    042مج ص0210ج يلوا صةج الةبي اابطليج دراسات مختارة في الفمسفة الغربية المعاصرةعبا يألا ص يلشاصهج  (
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مف ميتافيزيقيا  Darreda. إف كؿ ما قصده دريدا (1)الحضكر ىذه ىي منطقة الكجكد ىذا"
الحضكر ىك أنو ال يكجد شيء ثابت مطمؽ حيث أف ىذه الميتافيزيقيا ظمت سائدة في التراث 
الغربي حتى المشركع الحداثي كأثبتت عدـ قدرتو عمى فيـ الكجكد كالعالـ كأنو ليس ىناؾ 

ف فيـ الكجكد، بؿ إف الحقائؽ يضيفيا المجتمع نفسو بجكانبو الثقافية حقائؽ مطمقة ع
 المتعددة أل أف الكجكد "أك اإللو" يككف لدل كؿ إنساف تصكر خاص عنو.

 استخالص عاـ لقضية الكجكد: -6
تعد فمسفة ما بعد الحداثة فمسفة نقدية لمفمسفات التي سبقتيا فمسفة الحداثة التي 

ي الحضارة األكربية، كمف ثـ فإف ىذه الفمسفة تبحث عف خيارات سيطرت عمى مجمؿ الحياة ف
جديدة تخرج القضايا الفمسفية مف قالبيا التقميدم، حيث يمكف عرض المالمح العامة لمبحث 

 أك قضية الكجكد كالتالي:
  ال ترتبط فمسفة ما بعد الحداثة بديف معيف كعقيدة ثابتة، بؿ كؿ إنساف لو الفكر الخاص

 يؤمف بو.تجاه ما 
  إف الحقائؽ الغيبية الثابتة ال مكاف ليا في فمسفة ما بعد الحداثة، ألف مرحمة الحداثة

 جعمت دكر الديف في مرحمة ثابتة.
  عدـ تصديؽ الحقائؽ التي تأتينا عف طريؽ العقؿ فقط ألف الحكاس جزء ال يتجزأ مف

 معرفتو الحقائؽ.
 أف اإلنساف ليس مركز الككف كالطبيعة فقط.  القضاء عمى المركزية اإلنساكية أل 
  تفترض فمسفة ما بعد الحداثة أف العالـ مادة في حالة حركة دائمة ال قصد ليا كأف العالـ

 يتيح األشياء بصكرة مفاجأة.
  مطمؽ، ألف ىذه  –يقيف  –ال تعطي اىتماـ فمسفة ما بعد الحداثة إلى كممات مثؿ حؽ

 يا الماكرائية التي ال تجدم كال تقدـ جديد.األشياء ترجعنا إلى ميتافيزيق
  الحقائؽ ليس مسممة ككاحدة، بؿ ىي حقائؽ متعددة يصكغيا اإلنساف نفسو كيختار ما

يريده مف قناعات كعقائد، كالتكييؼ مع ىذه الحقائؽ كاإلذعاف لو كىذا يعد مدخؿ لمحالة 

                                      
(

1
جييطن  ييةصطلج يلبل ط ييي طاييا بعييا ا ايين ل فييي  ييةصطم  لييد اص ييايج ةصجاييي اواييا علييفطصج يللط يي ج يلاج ييم  (

   012مج ص1992ج 022ج يلعاا سمسمة عالـ المعرفةيلطالي ل ثوافي طيلفلطنج 
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ر ليا خفى النص مبعثر العدمية في التفكيكية عند جاؾ دريدا، كىي اليكة، التي ال قرا
 كمنتشر كأف اإلنساف يفيـ ىذه النصكص حسب مراده.

 المضاميف التربكية لقضية الكجكد في فمسفة ما بعد الحداثة: -7
تقـك الدراسة الحالية باستخالص بعض المضاميف التربكية لمبحث الكجكد لتككف إضافتو 

 يمكف االستفادة بيا في المجاؿ التربكم كالعممية التربكية.
  تقـك قضية الكجكد في فمسفة ما بعد الحداثة عمى إعادة كصياغة المفاىيـ كالمسممات

التي كاف يؤمف بيا عقؿ الحداثة في بعض النظريات العممية منذ زمف بعيد كقد أثبتت 
اليـك أنيا ال جدكم مف تطبيقيا اليـك ألنيا ال تقدـ جديد في الكقت الحاضر، مما يؤدم 

اب المعرفي كالتربكم كالذم أصبح مطمب ضركرم لمكاكبة إلى ضركرة تجديد الخط
 التطكرات العممية الحديثة.

  تقـك قضية الكجكد في فمسفة ما بعد الحداثة بعض المعايير كاآلليات التي يمكف كضعيا
في المناىج الدراسية كالتي ترشد الطالب في مرحمة النشء إلى تصكر كافي عف خالؽ 

 لى.الككف كىك اهلل سبحانو كتعا
  دراسة الميتافيزيقيا ككضع في المنيج المدرسي في مرحمة ما بعد الحداثة تمكف الطالب

مف فيـ طبيعة الغيبيات لألشياء كتجعمو عمى دراية بما يدكر حكلو مف ظكاىر ككنية 
 ككيفية التعرؼ عمى أسباب حدكثيا. كىك ما يعرؼ بالمنيج التحكيمي.

 ب المدرسية تثبت اآلف عدـ فائدتيا ألحداث العصر إف الحقائؽ المطمقة المكجكدة في الكت
الذم نحيا فيو كمف ثـ فالبد مف تغييرىا، كتتغير المناىج الدراسية باستمرار ألف العالـ في 

 تغير مستمر.
  إف الحقائؽ الحياتية التي نحياىا متعددة كليست كاحدة ألف كؿ لحظة العالـ يصيبو التغير

ية كطريقة عرضيا مف كقت آلخر. كىك ما يعرؼ بالتربية كىذا يتطمب تغيير في سبؿ الترب
 المتجددة.

  تنمي قضية الكجكد في الطالب فكرة الخياؿ ككجكد العالـ االفتراضي، حيث يجعميـ
مبدعيف كمبتكريف ألشياء جديدة لـ تكف مكجكدة مف قبؿ أك أشياء مكجكدة كيحدث ليا 

كسيمة لبمكغ غاية أسمى تجمب المنفعة  تطكير، حيث أف الخياؿ كالعالـ االفتراضي ليس إال
 لمعالـ.
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  لـ يعد اإلنساف مركز لمككف كالطبيعة كاألشياء كالكؿ يسعي مف حكلو ألنو الكحيد القادر
عمى إنتاج المعرفة، مما يدعك الى القكؿ "أف المعمـ ليس ىك مصدر المعرفة الكحيد 

تشافيا بالنقاش كالحكار المكجكد في حجرة الدراسة كلكف ىناؾ معارؼ متعددة يمكف اك
 التي تتـ مع الطالب بصكرة تمقائية". 

 ثانيان : مبحث المعرفة في فمسفة ما بعد الحداثة:
 الخمفية العامة لممعرفة:  -1

تعد قضية المعرفة ثاني أىـ القضايا الفمسفية التي ال غنى عنيا لفيمسكؼ التربية حيث 
أف نظرية المعرفة مف أىـ النظريات الفمسفية منذ عيد الفمسفة األكؿ كقد جرت العادة بيف 
مؤلفي كمحررم الفمسفة كالتربية أنو ليس ىناؾ فركؽ بيف نظرية المعرفة كالمعرفة كالمعركفة 

" كيدؿ االبستمكلكجيا في المعاجـ الفمسفية  Epistemologyالبستمكلكجيا بمصطمح ا
كالتي تعني المعرفة أك العمـ كلفظ  Epistemeكالتربكية أنو مشتؽ مف الكممة اليكنانية 

Legos (1)يعني النظرية أك الدراسة كمف ثـ فإنيا تعني حرفينا نظرية العمـ أك نظرية المعرفة. 
 لممعرفة:التصكر الفمسفي  -2

كفمسفة ما بعد الحداثة مثؿ غيرىا مف الفمسفات اىتمت بمبحث المعرفة أك نظرية المعرفة 
كقد خالفت فمسفة الحداثة، حيث ركزت الحداثة عمى العقؿ اإلنساني الخالص في بناء المعرفة 
 كأف العقؿ كحده ىك القادر عمى إدراؾ كفيـ ما حكلو مف أشياء في حيف ترل ما بعد الحداثة
نسانية متساكية كمستقمة كمختمفة كمنفصمة كمنغمقة  أف العالـ ينقسـ إلى كحدات طبيعية كا 
بسبب عدـ كجكد مركز محدد كمعركؼ لممعرفة. "حيث تصبح كؿ كحدة مف ىذه الكحدات ذات 
سيادة مطمقة كمرجعية ذاتية ألف العالـ يتسـ بالتعددية كالمساكاة كالتساكم كحكـ المصادفة 

 .(2)ية كظيكر االحتمالية كالنسبية الكاممة كالتغير الكامؿ كالمستمر"كغياب السبب
 نسبية المعرفة: -3

" الكضع ما بعد الحداثي " الذم يصؼ حالة  Lyotar 1979منذ صدكر كتاب ليكتار 
المعرفة في المجتمعات األكثر تقدمان كما كصمت إليو المعرفة كالثقافة في ىذه المجتمعات كأف 

                                      
(

1
) John, L.P, Contemporary theories of knowledge Rowman, Littlefield, publisher's , 

Inc, 1986, p. 7 ,  

(
2
 .  87عبد الكىاب المسيرم، كفتحي التريكي، الحداثة كما بع الحداثة، مرجع سابؽ، ص (
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رحمة مختمفة عف مرحمة الحداثة التي تتبنى صكرة صادقة عف العالـ ىذه المرحمة ىي م
الكاقعي بكاسطة تجاكز اإلدراؾ الحسي لإلنساف بينما تتساءؿ مرحمة ما بعد الحداثة عف مكانة 
العالـ االفتراضي الذم نتخيمو في أذىاننا كالذم يمكف أف يصؿ بنا إلى معرفة الشيء كبناء 

د الحداثي ىك خطاب يتسـ بالنسبية متغير كالمعرفة متغيرة تصكر عنو. " إف خطاب ما بع
 .(1)ألنيا تتغير مف لحظة ألخرل في كؿ مجاؿ مف مجالت الحياة المعرفية"

 عقؿ الحداثة كعقؿ ما بعد الحداثة في بناء المعرفة: -4
" إف الحداثة لـ يكف ليا مكقؼ فكرينا تناضؿ مف أجؿ تشكيؿ مقارنة عادلة لمكاقع البشرم 

ا تريد معرفة الكاقع المكضكعي لمعالـ كلمت فاعؿ المستمر بيف شيئيف ىي اإلنساف بصفتو ركحن
. إف التصكرات (2)كالتاريخ كالمجتمعات البشرية كبيف حقيقة العالـ الذىني الذم يشكمو العقؿ"

التي تشكميا الركح عف الكاقع تييمف عمى المعارؼ كالثقافات كلـ يتـ تفكيكيا بعد، المقصكد 
 تـ تفكيؾ أنظمة الفكر المكرثة عف الماضي".لـ ي

كمف ثـ فإف العقؿ المييمف عمى مجمؿ ىذه األحداث عقؿ الحداثة الذم يؤمف، بؿ ما 
تكصؿ إليو اإلنساف مف معارؼ كأما ما بعد الحداثة فإنيا تستخدـ العقؿ االستطالعي المنبثؽ 

آخر ما كصؿ إليو العقؿ اإلنساني فيك عقؿ  كالذم يشير إلى مكاقؼ نقدية جديدة لمعقؿ أل
 .(3)استشرافي استطالعي"

نما إلى المعرفة  إف العقؿ االستطالعي لما بعد حداثي ال ييدؼ إلى الييمنة عمى المعرفة كا 
الحرة كاكتشاؼ آفاؽ جديدة لممعنى كالدعكة إلى معرفة المستقبؿ. إف العقؿ الصاعد أك 

افي في فمسفة ما بعد الحداثة يتسـ بأنو يدعك إلى معرفتو المنبثؽ أك االستطالعي كاالستشر 
شيء جديد لـ يكف مكتسب مف قبؿ كمتحرر مف قيكد الماضي في بناء المعارؼ كما يتكصؿ 
إليو مف حقائؽ ال تككف ثابتة أك مطمقة كلكنيا متغيرة ألنيا كليدة المحظة سيقاد بيا العالـ 

 كالتبدؿ ليككف في حالة صيركرة مستمرة.  كيجرم ليدرؾ غيرىا في عالـ أصابو التحكؿ
 التفكيؾ أحد مقكمات بناء المعرفة:  -5

                                      
(
1
ػا الجزائػر، بك بكر بكخريسو ( ، مػذاىب الفكػر األساسػية فػي العمػـك اإلنسػانية، الربػاط، دار األمػاف لمنشػر كالتكزيػع، كأيضن

 .  66ـ، ص2013منشكرات االختالؼ لمطبع كالنشر، 
(
2
محمػػد أركػػكف، عقػػؿ الحداثػػة كمػػا بعػػدىا، ترجمػػة محمػػد سػػبيال كعبػػد السػػالـ بغيػػد العػػالي، الػػدار البيضػػاء، دار تكيقػػاؿ  (

 .  44ـ، ص2007لمنشر، 
(
3
 .  64المرجع سابؽ، ص (
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التفكيؾ بمعناه العاـ ىك فصؿ العناصر األساسية بعضيا عف بعض في أل نص سكاء كاف 
أدبي أك عممي أك فمسفي أك تربكم، بيدؼ اكتشاؼ العالقة الكامنة بيف ىذه العناصر 

عادة كالتغيرات المكجكدة في ىذا النمك  ذج أك النص الذم يراد تفكيكيو كاستخداـ أداة لتحميمو كا 
بناءه كتركيبو عمى أسس جديدة، " ككفؽ ىذا المعنى يعد التفكيؾ منيجية أساسية تيدؼ إلى 

عادة تركيبو مف جديد"  .(1)تحميؿ البنى الكامنة ألل نظاـ فكرم أك فمسفي الكتشاؼ ثغراتو كا 
 سفة ما بعد الحداثة:استخالص عاـ لقضية المعرفة في فم -6

بعد عرض قضية المعرفة في فمسفة ما بعد الحداثة يمكف لمباحث استخالص أىـ النقاط 
 فيما يمي:

  نسانية متساكية كمستقمة ينقسـ العالـ في التصكر المابعد حداثي إلى كحدات طبيعية كا 
 كمختمفة بسبب عدـ كجكد مركز معرفي ثابت ألف المعرفة متغيرة.

  بالتعددية في كؿ االتجاىات كالمياديف المعرفية كال تكجد معرفة كمية شاممة المعرفة تتسـ
 لإلنسانية تككف مطمقة إال العقائد الدينية المكركثة.

  ال تكجد حقيقة كمية مطمقة إنسانية مكجكدة عمى سطح األرض إال أف ىناؾ معرفة ال
كمنزلة مف حدكدنا نعرفيا ىي معرفة عظمى فكؽ مستكل البشر تسمى حقيقة أكبر قدرنا 

 البشرية.
  نما يكجد فائض مف الحقيقة كتكجد حقائؽ ال يكجد شيء يسمى الحقيقة في ذاتيا كا 

ا.  منفصمة أل أف الحقائؽ متغيرة كالمعارؼ أيضن
  ىناؾ عالقة بيف الذات كالمكضكع لفيـ طبيعة التفكير كما تكصؿ إليو الفكر المعرفي "

ح األرض ليس لو قكانيف ثابتة يسير عمييا مف كمف ثـ فإف التفكير الذم يتـ عمى سط
ا لممكة الفكر  أجؿ بمكغ الحقيقة ألف عممية التفكير تتيـ بصكرة فجائية كىذا ليس انتقاصن

 .(2)لدل اإلنساف"

                                      
(
1
 .  59محمد محمد سكراف، مرجع سابؽ، ص (

(
2
 .  152ـ، ص2011بدر الديف مصطفى، فمسفة ما بعد الحداثة، عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،  (
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  أصبحت المعرفة في فمسفة ما بعد الحداثة عممية بحث ألف اإلنساف يتعمـ طبيعة "
 .(1)المعرفة إلى كسيمة أك ميارةاألشياء مف أجؿ معرفتيا بؿ كتحكيؿ ىذه 

 المضاميف التربكية لقضية المعرفة في فمسفة ما بعد الحداثة: -7
بعد االستخالص العاـ لقضية المعرفة مف خالؿ فكر ما بعد الحداثة يمكف لمباحث أف يقدـ 

 بعض المضاميف التربكية لقضية المعرفة مف منظكر فمسفة ما بعد الحداثة.
  في العمـك اإلنسانية ألف كؿ شيء قابؿ لمتغير كالتبديؿ في أل لحظة ال تكجد معرفة مطمقة

كمف ثـ فإف عمى القائميف عمى العممية التربكية كضع مناىج تناسب طبيعة العصر الذم 
ا كضع خطة زمنية لتطكير التعميـ قصيرة المدل ألف كؿ يـك يكجد  تعيش فيو كأيضن

 اكتشافات جديدة لمعمـ.
 ز المعرفة الكحيد في العممية التعميمية كلكف ىناؾ طرؽ متعددة لـ يعد المعمـ ىك مرك

لمحصكؿ عمى المعمكمة يستطيع الطالب أك المتعمـ أف يدركيا بنفسو مف خالؿ الكسائؿ 
 المتعددة لمتكنكلكجيا كيقـك المعمـ بتفسيرىا لممتعمميف في حجرة الدراسة.

 ة التعميمية، بؿ معارؼ متعددة ال تكجد معرفة تحميمية شاممة تتمركز حكليا في العممي
كمنفصمة عف بعضيا البعض مما يعطي المجاؿ لممتعمـ لكي يككف متعدد المعارؼ 

 كالثقافات.
  تقديـ النظريات التربكية كالمعارؼ لممتعمـ عمى صكرة نظريات صغيرة كمعمكمات بسيطة

النظرية الصغرل  بدالن مف النظريات الكبرل التي يككف فييا المتعمـ عاجزنا عمى حصرىا ألف
أك المعرفة البسيطة تدكر داخؿ حدكد سياقيا كالكصكؿ إلى المعرفة يككف مف خالؿ 

 الحكار كالنقاش كالتفاكض.
  تؤكد فمسفة ما بعد الحداثة أف عقؿ المتعمـ كحده ال يكفي لتفسير المعرفة كمحاكاة

يط لكي نصؿ إلى المعمكمات بؿ البد مف اشتراؾ المعمـ معو ألنو يقـك بالتفسير كالتخط
 المعرفة.

                                      
(

1
جامعػة مػا بعػد الحداثػة كالتربيػة، بحػث مقػدـ لممػؤتمر العممػي األكؿ لقسػـ أصػكؿ التربيػة جاال يلا شانج  (

   22ج صـ2010يكليك  22 -21بنيا، التربية في مجتمع ما بعد الحداثة في الفترة مف 
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  لـ تعد المغة أداة لممعرفة فقط بؿ أصبحت أداة إلنتاج الخبرات كالمعارؼ التي تتـ مف
خالليا ألف النص التربكم يحتاج إلى تنشيط كتفسير ىذا يتـ مف خالؿ المغة ألنو ال يكجد 

 شيء خارج النص التربكم.
 طكير المناىج التربكية باستمرار ألف تدعك فمسفة ما بعد الحداثة مف خالؿ المعرفة إلى ت

 الخطاب التربكم البد أف يتغير لكي يكاكب مستحدثات العصر.
 ثالثان : قضية القيـ كاألخالؽ في فمسفة ما بعد الحداثة:

تقـك القيـ كاألخالؽ بدكر حيكم كأساسي في حياة اإلنساف كالمجتمع منذ زمف بعيد، منذ 
فيي تعد القكاـ األساسي في أم مجتمع سكاء في الكقت أف خمؽ اهلل األرض كمف عمييا . 

الحاضر أك في الماضي أك المستقبؿ أيضان، حيث تقكـ االخالؽ بالربط بيف النظـ االجتماعية 
عطائيا أساس عقمي يستقر في ذىف أعضاء المجتمع.  السائدة كا 

كبيران مف قبؿ الفالسفة "كالقيـ كانت كالزالت مف أىـ القضايا الفمسفية التي القت اىتمامان 
كالمفكريف عمى مر العصكر كمف ثـ أيضان الميتميف بالشأف التربكم حيث شغمت مياديف الفكر 

 .(1)اإلنساني حتى اآلف "
 األخالؽ كما بعد الحداثة : -1

فمسفة ما بعد الحداثة كغيرىا مف الفمسفات التي اىتمت بقضية القيـ كاألخالؽ حيث إنيا 
نيا اشكالية كمقارنة أساسية لحياة اإلنساف المعاصر، كتتمثؿ ضركرية في عصرنا الح الي كا 

ىذه المفارقة في الرغبة في العكدة األخالؽ في عصر ما بعد الحداثة بعدما غابت كتالشت في 
عصر فقد فيو اليقيف لكؿ شيء في زمف الحداثة، "كيبدك أف كؿ شيء اليـك يدعك إلى العكدة 

كأف ىناؾ تفتت قد  Bioethiqueلعميا بعد ما ظيرت أخالؽ حيكية إلى األخالؽ كالقيـ المَثؿ ا
 .(2)أصاب العالـ في كؿ شيء"

 
 
 
 

                                      
   082ج ص0222ج يلوا صةج عالم يللة  ل ابع طيللشص التربية كقضايا المجتمع المعاصروافظ فصج أوااج  (1)
   2ج ص0212يلعصب ي ل لشصج  ج يلوا صةج ايص يلثوافيقراءات في األخالقيات الراىنةأواا عبا يلو  م عا هج  (0)



 . المضامٌن التربوٌة لبعض القضاٌا الفلسفٌة من منظور فكر ما بعد الحداثة

- 214 - 

 العكامؿ المؤثرة في نشأة الفكر األخالقي المعاصر : -2
 انعداـ المعنى كغياب األخالؽ : -أ 

ال تكلد األخالؽ النظرية كالقيـ الجديدة التي اكتسبيا المجتمع إال بسبب إحساس المجتمع 
بفراغ أخالقي كالالشيء كالعدمية عندما تكجد قيـ أخالقية معاصرة، حيث تتالشى األسس 
المعتادة لألخالؽ كاألنطكلكجية الدينية لألخالؽ " فاألزمة التي يحياىا اإلنساف المعاصر في 

ا بعد الحداثة ىي أزمة األسس التي تميز ىذا العالـ كالمتمثمة في الحقكؽ كمفيـك فمسفة م
العدالة كىي أزمات تمس صميـ األخالؽ النظرية، حتى زالت أسس األخالؽ القديمة كصار 

 .(1)عمؿ اإلنساف محفكفان باألخطار، إنو عصر العدمية كتشكؿ قيـ أخالقية لعصر جديد "
 التي كانت مكجكدة في عصر الحداثة :غياب المنظكمات الكبرل  -ب 

أكد فرانسكا ليكتار عمى عدـ كجكد جدكل مف النظريات الكبرل اآلف كالتي كانت سببان 
ختفاء القيـ كاألخالؽ كالتي كانت سائدة منذ فترة طكيمة مف الزمف  كاضحان في دمار العالـ كا 

شرعيتيا كاختفائيا كظيكر لتكتسب شرعية الكاقع " أما ىذا العصر فقد فقدت ىذه النظريات 
 .(2)مفاىيـ أخالقية جديدة تناسب طبيعة ىذا العصر "

 سيادة الفردية اإلنسانية: -ج 
حيف تختفي السرديات الكبرل أك النظريات العممية التي لـ يكف ليا فائدة في عصر ما بعد 
الحداثة تظير الفركؽ الفردية بشكؿ كاضح مما يؤدم إلى ظيكر قكاعد سمكؾ جديدة في 
منظكمة القيـ ألنو لـ يكف ىناؾ متعالى مطمؽ " عقؿ إنساني مطمؽ " " ىذا األمر يؤدم إلى 
قيـ عميا ىي سيادة الفردية التي ال تشير إلى انتصار الفرد عمى القكاعد اإللزامية، بؿ تعبر 

 .(3)عف أفراد متمرديف عمى كؿ األنظمة كالقكاعد كشتى اإللزامات "
 

 التقنيات الحديثة :تطكر العمـ كظيكر  -د 
يعد العمـ مصدر لتقدـ اإلنساف كرفاىيتو كأمنو كالذم استطاع اإلنساف مف خاللو أف يجد 
الحمكؿ لمشاكمو أما اآلف فقد أصبح التطكر في العمـ مشكمة حيث تحكؿ ىذا العمـ مف أداه 

                                      
   02ج ص0222يلعاا يألطلج ا  ابص  مجمة أكراؽ فمسفية،أواا عبا يلو  م عا هج يلو م طيألخالق علا ل شةهج يلوا صةج  (1)
  822ج ص1998ج ةصجاي أواا و انج يلوا صةج ايص شصق ا  ل ابع طيللشصج الكضع ما بعد الحداثيجان فصيل طي ل طةاصج  (0)
   11ج ص0212ج يلوا صةج ايص يلثوافي يلعصب ي ل ابع طيللشصج قراءات في األخالقيات الراىنةعبا يلو  م عا هج أواا  (2)
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ر الخكؼ في يد اإلنساف إلى معبكد يخضع لو " . حيث صارت التطكرات الحديثة في العمـ يثي
لدل اإلنساف، ألف التكنكلكجيا الحديثة زادت مف قدرات اإلنساف زيادة ضخمة، كؿ ىذه األمكر 
كأكثر منيا كاف يدعك إلى صياغة أخالؽ نظرية سكاء في التقنيات الحياتية أك في أم مجاؿ 
 آخر " ألف التقنية ليست مجرد أداة ليست زيادة لمقدرة البشرية، بؿ ىي عالـ حقيقي يتيح
تكنكلكجيا تتطمب تنظيمان عامان كقيـ أخالقية جديدة ليذا العالـ . كىذا ما يدعك إلى إعادة 

 .(1)التفكير في صياغة أخالؽ نظرية جديدة عف المسئكلية "
 المبادئ األخالقية في فمسفة ما بعد الحداثة : -3

 الفاعؿ الحر المستقؿ : -أ 
مسفي األخالقي حيث يسعى إلى تحديد يعد ىذا المبدأ ىك أحد المبادئ التي تنظـ الفكر الف

الغايات الحقيقية لمحياة اإلنسانية، حيث تقـك األخالؽ كالقيـ عمى نمكذج الفاعؿ المستقؿ 
إستقاالن ذاتيان كالمسؤكؿ الذم يحدد لنفسو بنفسو قكانينو الخاصة دكف الرجكع إلى سمطة 

المسئكلية بكصفو حران كىذا  خارجية " حيث يعد اإلنساف ىك المسؤكؿ عف ذاتو كأفعالو أم كؿ
 .(2)المبدأ يكجد كؿ األخالؽ الحديثة "

 تجدد المبادئ األخالقية التقميدية : -ب 
أكد فالسفة ما بعد الحداثة في العصر الراىف عمى أف الفكر األخالقي المعاصر ال يمكف أف 

يركا أنو البد تنفصؿ عف المبادئ التقميدية األخالقية المتمثمة في تاريخ الفكر البشرم حيث 
مف النظر في ىذه التقاليد كالمبادئ األخالقية كيتـ صياغتيا بشكؿ جديد عمى أسس يتفؽ مع 
المشكالت التي تكاجو العصر الحديث قال يمكف أف تكجد قطيعة بيف األخالؽ المعاصرة كبيف 

ة كالجيد أصكليا. حيث أكد فالسفة ما بعد الحداثة أنو البد مف دراسة المبادئ الدينية كالقك 
كالكاقع كالمسئكلية كالثقافة الجمالية الذاتية لفيـ القيـ األخالقية كاالستفادة منيا في العصر 

 الحديث .
 
 

                                      
جػػاكميف ركس، مسػػألة التقنيػػة عنػػد ىيػػدجر " الحقيقػػة كالكجػػكد "، ترجمػػة محمػػد شػػبيال كعبػػد اليػػادم مفتػػاح، بيػػركت،  (1)

 . 86ـ، ص 1995المركز الثقافي العربي، 
 . 14أحمد عبد الحميـ عطيو " قراءات في األخالقيات الراىنة، مرجع سابؽ، ص (2)
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 المبدأ الديني : -ج 
يرل فالسفة ما بعد الحداثة ىذا المبدأ يمكف أف ينظـ كفؽ صكرة العقؿ ألف تأكيؿ المعنى 

ليي مكضكعات مركزية لمتفكير " كعمى الديني قد يندمج في أخالؽ نظرية كيقدـ المبدأ اإل 
الرغـ مف التمييز بيف الديف كاألخالؽ النظرية فإف مف الممكف قياـ صالت بينيما، حيث يمكف 

 .(1)في كسع الديف أف يقدـ معطيات كأمثمة لمتخمؽ كالتمسؾ باألخالؽ "
 مبدأ القكة كالجيد لدل اإلنساف : -د 

يؤكد ىذا المبدأ أف إنساف العصر الحديث يتسـ بالقكة في العمؿ كالنشاط كالحركة المبدعة 
لتأكيد كجكده في الحياة كىذا المبدأ ليس جديد بؿ تجده عند " سينكزا " في كتابو األخالؽ 
حيث يؤكد عمى مبدأ الجيد كأنو قكة مرتبطة بالجسد كأيضان عند نيتشو الذم يؤكد أف الفضيمة 

 يقية ىي طريؽ القيـ الجديدة تسير كفؽ مبدأ القكة بكصفيا طاقة سائدة كمسيطرة .الحق
 مبدأ الكاقع : -ق 

يرل فالسفة ما بعد الحداثة ىذا المبدأ تحدث عنو كثير في تاريخ األخالؽ الفمسفي كىك 
دراسة الكاقع كما يتطمبو مف مستحدثات مف أطر األخالؽ كما تفرضو عميو األحداث أم قبكؿ 

ع بكؿ ما يحممو مف جكانب كدراستو كالتعايش مع ىذا الكاقع مما يؤدم إلى كجكد قيـ الكاق
 جديدة عمينا التعايش كقبكؿ نتائجيا.

 مبدأ المسئكلية: -ك 
ىك مبدأ قديـ نادل بو أفالطكف في كتابو الجميكرية الذم يؤكد أف كؿ إنساف حر عف 

أما اآللية فال دخؿ ليا ككذلؾ نجده عف سارتر ككذلؾ في أخالؽ المسئكلية عند  إختياره
ىانزيكناس في الفكر األخالقي المعاصر " إف مبدأ المسئكلية يبدك عمى أنو عيف ركح الثقافة 
ما بعد األخالقية فإذا إمتنع فصب نداءات المسئكلية عف تقديـ فكرة اإللزاـ األخالقي كانت 

ءات المميزة ىي أنيا لف تدعك في أم مكاف إلى تضحية الذات عمى مذابح سمة ىذه الندا
 .(2)المثؿ العميا"

 
 

                                      
 .35، ص2001، عكيدات لمطبع كالنشر جاكميف ركس، الفكر األخالقي المعاصر، ترجمة عادؿ العكا، بيركت (1)
 . 41جاكميف ركس، الفكر األخالقي المعاصر، مرجع سابؽ، ص (2)
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 مبدأ الحرية كالمساكاة : -ز 
ىذا المبدأ أكدت عميو ما بعد الحداثة في مرحمتيا المتأخرة، حيث أكدت عمى حرية القدرة 

تتمثؿ في حريات متعددة عمى الفعؿ كليس الحرية الميتافيزيقية " كحرية القدرة عمى الفعؿ 
مثؿ حرية التعبير كحرية االستمتاع بالممكية في حماية القكانيف دكف الخضكع لقسر الغير 

"(1). 
 مبدأ االختالؼ : -ح 

ترل فالسفة ما بعد الحداثة بكجكب قبكؿ أنكاع التفاكت االجتماعي كاالقتصادم  
الء الناس كصفان مرضيان " إف كاالختالفات شريطة أف تككف لصالح األقؿ حظان كأنيا تكفؿ ليؤ 

التفاكت كاالختالؼ تنظـ العالقة بيف كؿ فرد مف أفراد المجتمع كأف مبدأ االختالؼ سائد في 
 .(2)الفمسفة المعاصرة "

 أخالؽ العدالة كشركطيا في فمسفة ما بعد الحداثة عند ليكتار :  -4
ؿ االرتباط الجمالي تقكـ رؤية ليكتارد األخالقية القائمة عمى أخالؽ العدالة مف خال 

رغـ االختالفات التطبيقية بيف  (3)األخالقي الذم يجد مشركعيتو مف مبدأ التسامي عند كانط
كطكر فيو  المجاليف األخالقي كالجمالي. كلقد إستفاد ليكتارد مف المشركع التقدمي لكانط

بصكرة تناسب طبيعة رؤيتو األخالقية لمعدالة القائمة عمى االختالؼ المطمؽ " فيك يسعى إلى 
تحرير فمسفة كانط كخاصة نظريتو في اإليتقيا كالحكـ الجمالي مف التأكيؿ االنثركبكلكجي حتى 
يمكف كضع فكرة حقكؽ اإلنساف مكضع التساؤؿ مف أجؿ إعادة تحديد شركط مشركعيتيا 

 .(4)لفمسفية "ا
 
 
 

                                      
 . 19في األخالقيات الراىنة، مرجع سابؽ، ص أحمد عبد الحميـ عطيو، قراءات (1)
   53، ص2006أحمد عبد الحميـ عطيو، التفكيؾ كاالختالؼ في الفكر العربي المعاصر، القاىرة، دار الثقافة العربية،  (2)
 كػػانط فيمسػػكؼ ألمػػاني اشػػتير بالمػػذىب المثػػالي كالكاجػػب األخالقػػي كيعػػد مػػف أكائػػؿ الفالسػػفة الػػذيف نػػادكا بالمشػػركع (3)

 الحداثي التنكيرم في القرف السابع عشر 
محمكد السيد طو متكلي، التكازم االيتيقى االسيتاطيقى في أخالؽ العدالػة عنػد ليكتػار، تمريػر أحمػد عبػد الحمػيـ عطيػة  (4)

   126ـ، ص 2011. ليكتار كالكضع ما بعد الحداثي، بيركت، دار الفارابي لمطبع كالنشر، 
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 االختالؼ كقاعدة مؤسسة لمخالؼ  -أ 
كالمقصكد باالختالؼ ىك المطمؽ بيف حقكؿ الفكر كالنظـ كاألفراد كالفعؿ العادؿ يتضمف 
ذا تـ ذلؾ فيذا  إعترافان باالختالفات الجذرية بيف ىذه الحقكؿ كىي نزاعات ال يمكف حميا كا 

عاة االختالفات بيف األفراد بفرضية حكـ ييدد العدالة مف ناحية كمف ناحية أخرل عدـ مرا
نيائي يكقع الظمـ كيؤسس لمخالؼ أك في الكقت الراىف يكجد ظمـ كبير كشيكة عارية الحتكار 
خطاب الحقيقة كالحؽ في أم تفكير يفترض أنو يحكـ بيف ىذه االختالفات أك يحسـ القضية 

 .(1)استنادان إلى حكـ فقد تنكيرم "
 الُمخاطب إلى المتمقي : االلتزاـ األخالقي مف  -ب 

يعرؼ ليكتار المتمقي " المخاطب " أنو ممتـز بأخالقيات األمكر التي تككف في سياقيا 
 الكالـ كألف اإللزاـ ال يفترض مسبقان في العقؿ بكاسطة التأممية المعرفية أك المغة الشارحة 
" السياسية " كىذا يظؿ القانكف األخالقي بيف البشر غير كاضح ألنو يكجد أثناء الكالـ كيككف 
بإلتزاـ كإلف ليكتار يقكؿ أنو ال تكجد أخالؽ بدكف إلتزاـ كىذا االلتزاـ يفرض إصغاء المخاطب 

عمى  لألمر الممـز مف اآلخر كأف الكاجب األخالقي غير مشركط بالنسبة لألفراد بقدر ما يحافظ
أخالؽ المجتمع أم أف األخالؽ مكجكدة داخؿ المجتمع منذ بعيد مثميا مثؿ الحرية " فإننا ال 
نستطيع أف نتعرؼ عمى الحرية إال بفضؿ اآلثار الدالة عمييا أم بفضؿ القانكف األخالقي 

 .(2)المكجكد في المجتمع
 أخالؽ العدالة بيف الشيادة كالخالؼ :  -ج 

في إمكانية إقامتو جسر محتمؿ بيف العدؿ كالصدؽ نتيجة لمظمـ كالقير  يشكؾ ليكتار
كاإلرىاب السياسي لمشمكلية كليذا يفترض دعكل مباشرة إلمكانية جمع الصدؽ كالعدؿ في 

 مؤلؼ مشترؾ أك نسيج كاحد كىذا مف ناحية.

                                      
ما بعد الحداثة " المتثقكفكف كحرب الخميج "، ترجمة عابد إسػماعيؿ، بيػركت دار  –، نظرية ال تقدير كريستكفر نكريس (1)

 . 84الكنكز االدبية، ب ت، ص
ماتفريػػؾ فرانػػؾ، حػػدكد التكاصػػؿ " اإلجمػػاع كالتنػػازع بػػيف ىايرمػػاس كليكتػػار "، ترجمػػة كتقػػديـ عػػز العػػرب لحكػػيـ نيػػاني،  (2)

 . 114ـ، ص 2003كالنشر، الرباط، افريقيا الشرؽ لمطبع 
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أ اإلحساس كمف ناحية أخرل يرتكز مبدأ أك شرط الشيادة كالخالؼ في أخالؽ العدالة عمى مبد
بالجميؿ الذم يعمؿ في ىذا المكقؼ ؾ ىكة األنا حيث تتسع باستمرار بيف متطمبات الحقيقة 

 .(1)التي تحتاجيا كؿ المقاييس العامة لمعدالة القادرة عمى حؿ النزاعات بيف األطراؼ المتناحرة
 المعرفة كاالخالؽ خارج مشركعية العمـ في فمسفة ما بعد الحداثة : -5

ما بعد الحداثة كخصكصان ليكتار بنزع المشركعية ىي نزع مشركعية تقصد فالسفة 
المعرفة العممية بكصفيا مرجعية نيائية لكؿ سبؿ الحقيقة كيقكؿ ليكتار " ظمت مسألة 
مشركعية العمـ مرتبط برباط ال يتقصـ بمسألة مشركعية المشرع منذ أفالطكف كمف ىذه 

 .(2)الن عف الحؽ في تقرير ما ىك عادؿ "الزاكية ليس الحؽ في تقرير ما ىك صادؽ مستق
 القيـ كاألخالؽ: -6

أنو ضد القيـ كأنو ضد الذاتية اإلنسانية كقيمة  يتصكر البعض أف الفكر ما بعد الحداثى
ألنيا تقـك عمى تصكر ماىية اإلنساف ألنو شخصية عاقمة كمستقمة ألف ماىية اإلنساف ىي 
معيار لمتمييز بيف ما ىك عادؿ كغير عادؿ كلكف األمر ىذا يرجع إلى أف ىناؾ مف يخمط بيف 

ؽ قيمة إنسانية ألف كؿ إنساف أخالقو أما اإلتيقا كالقيـ أم بيف األخالؽ كالقيـ ألف األخال 
القيـ فيي مجمكعة مف األخالؽ يتفؽ عمييا المجتمع كمف ثـ فإف ليكتار يرجع إلى كانط لكي 
يكضح ىذا األمر إف الكاجب األمرم بقدر ما ينطكم عمى إلزاـ ال مشركط بقدر ما ال يقبؿ أف 

كبيذا المعنى  ()الذكات اإلمبريقية يختزؿ إلى قيمة معينة أم إلى األشياء المفضمة مف قبؿ
 .(3)يصبح مف الميـ تحرير الفكر مف استحكاذ القيـ

 
 
 

                                      
محمػػكد السػػيد متػػكلي، التػػكازم بػػيف اإلتيقػػا كاالسػػيتاتيطقي؟ فػػي أخػػالؽ العدالػػة عنػػد ليكتػػار " ضػػمف كتػػاب، أحمػػد عبػػد  (1)

 . 145، ص2010الحميـ عطية، ليكتار كالكضع ما بعد الحداثى، القاىرة، دار الثقافة العربية لمطبع كالنشر، 
، 1994ضػػع مػػا بعػػد الحػػداثى، ترجمػػة أحمػػد حسػػاف، القػػاىرة دار شػػرقيات لمطبػػع كالنشػػر، جػػاف فرانسػػكا ليكتػػار، الك  (2)

 . 31ص
()  األمبريقية: ىي نظرة فمسفية ترل أف المعرفة تقكـ حصريان عمى رصد الكقائع كمالحظتيا كالمعرفة التي تحقؽ حتى تمبية

 ىذا المعيار ال يمكف اعتبارىا معرفة " الباحث " .

 . 85ا ليكتارد، الكضع ما بعد الحداثى، ترجمة أحمد حساف، مرجع سابؽ، صجاف فرانسك  (3)
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 التساكم بيف الجمالي كاألخالقي:  -7
بداية البد مف اإلشارة إلى مسألتيف األكلى ىي انو إذا كانت ما بعد الحداثة في عمكميا 

عمى كجو الخصكص فإنيا تتصؿ كذلؾ بالميراث  تتصؿ بالميراث العدمي عند نيتشو كىيدجر
الكانطي كبتأكيؿ معيف لمفمسفة النقدية الكانطية كىذا ما سبقت اإلشارة إليو منذ ليكتار 
كالمسألة الثانية ىي تمؾ العالقة التي تـ التشديد عمييا مف قبؿ فالسفة ما بعد الحداثة أال 

لجماؿ باألخالؽ كىذا نتاج ما عممتو فمسفة كىي عالقة األخالؽ بالجماؿ حيث استبدؿ ليكتار ا
 ما بعد الحداثة باتصاليا بالفمسفة الكانطية.

 استخالص عاـ لقضية القيـ كاألخالؽ في فمسفة ما بعد الحداثة : -8
 رغبة فالسفة؟ ما بعد الحداثة إلى العكدة إلى األخالؽ كخصكصان ظيكر أخالؽ البيكيتقيا() 

 العالـ بسبب الحركب كالدمار. " الحيكية " ألف ىناؾ تفتت أصاب
  ظيكر أنكاع متعددة مف األخالؽ كذلؾ بسبب التطكر التكنكلكجي الذم يشيده العالـ مما

 زادت االحتياجات إلى نظرية أخالقية تنظـ ىذه الحياة.
  أف الفراغ كالظكاىر السمبية التي تظير في المجتمع تككف سبب في رجكع إنساف الكقت

 نظرية أخالقية جديدة تناسب طبيعة العصر.الحاضر إلى إنتاج 
  أف القيـ الحياتية السائدة لـ يكف ليا حاجة اليكـ في ظؿ التطكرات كاألحداث التي يمر بيا

 العالـ اآلف.
  أف إعادة كتنظيـ المبادئ األخالقية في فمسفة ما بعد الحداثة تتطمب انقالب كدراسة

ممكف أف تكلد مبادئ أخالقية جديدة يككف النظريات الكبرل التي كانت سائدة حيث مف ال
 ليا فائدة في العصر الحديث.

  أف انتشار العدمية اإلنسانية كالتفكؾ الذم أصاب العالـ كاف سبب في ظيكر قيـ كأخالؽ
 جديدة لـ يألفيا المجتمع مف قبؿ.

 .ال يكجد لشيء مطمؽ أك قيمة مطمقة في عصر ما بعد الحداثة ألف القيـ متغيرة كنسبية 
 
 
 

                                      
()   يلب طة وا  ي ع م يلبواء ط ي   طل اع اصه  هةم باإلل ان ان جا ع يلجطيل  طيلةلشئي يالجةااع ي طغ ص ا 
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 المضاميف التربكية لقضية القيـ كاألخالؽ في فمسفة ما بعد الحداثة :  -9
بعد دراسة قضية األخالؽ كالقيـ في فمسفة ما بعد الحداثة مف الناحية الفمسفية تقـك 
الدراسة الحالية مف خالؿ االستخالص العاـ لقضية األخالؽ يكضع مضمكف تربكم مف خالؿ 

 -كالتالي :ما تتضمنو ىذه اآلراء كىي 
  تؤكد فمسفة ما بعد الحداثة عمى االىتماـ باألخالؽ كخصكصان األخالؽ الحيكية التي

تيتـ بالبيئة كالككف مما يترتب عمى ذلؾ اىتماـ القائميف عمى الشأف التربكم بكضع 
 مكضكعات تيتـ بالبيئة النظيفة كتدريب المتعمميف عمى ذلؾ.

  ظيكر األنماط المتعددة مف األخالؽ كذلؾ نتيجة تطكير المناىج التربكية بما يناسب مع
 لمتطكر التكنكلكجي الذم يشيده العالـ كالمجتمع.

  عدـ االعتماد عمى النظريات العممية التقميدية ألف مبادئيا األخالقية كالعممية لـ يكف ليا
 جدكل حتى اآلف.

  تككف متغيرة مف أف القيـ األخالقية التي يكتسبيا المتعمـ مف خالؿ المناىج التربكية
 كقت آلخر حسب ما يتطمبو المجتمع كالبيئة.

  أف الحكار كالنقاش كاالتصاؿ الذم يتـ مف خالؿ قضية القيـ كاألخالؽ لو دكر حيكم في
بناء شخصية المتعمـ كيعد مف أساليب تدريس المناىج في الكقت الراىف التي ينادم بيا 

 خبراء التربية.
 معمكمة ألف المعمكمات لـ تكف قاصرة عمى طرؼ معيف بؿ أف المتعمـ حر في استقبالو لم

 ىي متعددة الكسائؿ مف خالؿ شيكات التكنكلكجيا الحديثة.
  تعطي قضية األخالؽ كالقيـ في فمسفة ما بعد الحداثة مف خالؿ دراستيا إرادة قكية

 لممتعمـ كتشجعو عمى التعمـ كانتقاء المعمكمات كذلؾ مف مصادر متعددة.
 الفمسفية بيف بعض الفمسفات التقميدية كفمسفة ما بعد الحداثة:القضايا -10

سكؼ يقتصر البحث الحالي عمى عرض القضايا الفمسفية بيف الفمسفة المثالية 
كالبراجماتية باعتبارىما مف أشير الفمسفات التقميدية كفمسفة ما بعد الحداثة إلظيار قضية 

 لنظاـ التربكم المعاصر.الكجكد كالمعرفة كالقيـ كاالستفادة منيا في ا
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 أكالن: الفمسفة المثالية كقضايا الكجكد كالمعرفة كالقيـ: 
ترل المثالية أف الكجكد أك اإللو ىك المكجكد األعظـ الذم تسير حكلو الكائنات كاألشياء 
كىك الذم يقكـ بتنظيـ العالقات بيف األشياء فمو القكة العظمى التي تنظـ كؿ شيء في الككف 

يت ىذه الفمسفة إلى النظر لمكجكد ككحدة متكاممة بغض النظر عف خصائصو كلقد كج
الجزئية أك مظاىره الحسية كتختص ىذه القضية بالبحث عف ماىية األشياء البعيدة كالنظر 
فييا كاالستفادة منيا كالبحث في الكجكد في العمـك التربكية تككف حسب طبيعة ىذه المكاد 

العمـك الرياضية يككف عف كـ المقدار في حيف تبحث الفمسفة فعمى سبيؿ المثاؿ البحث في 
 في الكجكد عف خصائصو العامة كسماتو كطبيعتو لتأكيد اإليماف بكجكده.

كعمى جانب آخر تعد قضية المعرفة مف القضايا األساسية في الفمسفة المثالية حيث ترل 
اإلنساف كمما اقترب مف ىذه القكة عف أف المعرفة مكجكدة لدل القكة العظمى "اإللو" كيعرفيا 

طريؽ التاريخ كالكتب المدرسية كالكثائؽ كبحث اإلنساف عف االكتشافات العممية كلذا فإف 
أفضؿ الطرؽ لمحصكؿ عمى المعرفة ىي التربية الرسمية كالتي ىي مف اختصاص الكبار 

 .(1)الذيف يمرركف المعرفة لمصغار لتعيد ميالد الثقافة في كؿ جيؿ جديد
ا مف أقدـ القضايا الفمسفية حيث تساءؿ  كالقضية الثالثة ىي األخالؽ كالتي تعد أيضن
اإلنساف ما ىك الخير كما ىك الشر منذ أف كطأت قدماه عمى سطح األرض كليد سقراط ىك 
مف أسس لعمـ األخالؽ حيث نادل بأف تككف السعادة غاية لألفعاؿ اإلنسانية مف خالؿ 

كات كيرل أفالطكف أف األخالؽ ىي الفضيمة العميا التي يجب أف سيطرة العقؿ عمى الشي
 يسعى إلييا اإلنساف.

كلذلؾ فإف القيـ كاألخالؽ في الفمسفة المثالية ىي مطمقة كثابتة كال تشير لتغيير الزماف 
أك المكاف ألف الفضيمة دائما كسط رذيمتيف كلذا فإف الثالثة ال تدعك إلى التغيير كأنظارىا 

 تدعك إلى التطكير كالتحديث الذم ينادم مفكركا التربية في الكقت الراىف.  جامدة ال
 ثانينا: الفمسفة البراجماتية كقضايا الكجكد كالمعرفة كالقيـ:

ترل الفمسفة البراجماتية أف ليذا العالـ إلو خالؽ كينظـ لكؿ األشياء كلكنو مكجكد في 
يماف بكجكد ىذا الخالؽ األعظـ لمككف منطؽ بعيدة عف حياة اإلنساف كلكف عمى البشر اإل

                                      
    122مج ص 0221 بصي  م لالصج ف  فا  يلةصب يج عاانج ااابع يلجااعي يألصال ي ل لشصج  (1)
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كأشياءه كأف ىناؾ أدلة عقمية يبرىف عمى صدقيا اإلنساف مف خالؿ عقمو كالكصكؿ إلى 
 طبيعتيا بالبحث كالدراسة كالعمـ.

ا مكقؼ الفمسفة البراجماتية مف المعرفة قائـ عمى نكراف كؿ ما ىك قبمي سكاء في  كأيضن
سفية األخرل كترل البراجماتية أف مشكمة المعرفة ىي المعرفة أك غيرىا مف القضايا الفم

مشكمة نظرية كلذلؾ البد مف البحث عف كيؼ تعرؼ كتيتـ البراجماتية بالمعرفة الحقيقية التي 
 تساعد الفرد عمى التغمب عمى مشكالتو اليكمية.

يا كالخالصة أف المعرفة ليست تراكمية بمعنى أنيا رصد الكقائع العربية كتجزئتيا بؿ أن
 متغيرة.

ا في الفمسفة البراجماتية ىي قيـ نسبية فال تؤمف البراجماتية بالقيـ المطمقة  كاألخالؽ أيضن
أك كجكد قيـ أخالقية مطمقة، حيث أف األحكاـ حكؿ القيـ قابمة لمتعديؿ كالتغيير ألف القيـ 

تطبيؽ ىذا  مرتبطة بالحياة اليكمية كال تمكف عمى قيمة الشيء أكالن كلكف تعتمد عمى نتيجة
 الشيء كما يحققو مف نتائج كما يعكد بالنفع عمى صاحبيا.

 تعقٌب:

بعد عرض مكجز ألىـ الفمسفات التقميدية: المثالية كالبراجماتية يستطيع البحث الحالي مف 
مقارنة ىذه الفمسفات بفمسفة ما بعد الحداثة عمى البحث التالي: أكالن: الكجكد في المثالية 

اإليماف بو كاجب عمى كؿ فرد يعيش في ىذا العالـ ككذلؾ البراجماتية شيء أزلي كقديـ ك 
ا ما بعد الحداثة ترل أف اإللو مكجكد في كؿ مكاف كاإليماف شيء بدييي كأكلي كترل أنو  كأيضن

 ال كجكد لكميات ثابتة كمطمقة فكؿ األشياء يجرم عمييا التغيير.
أما في قضية المعرفة فترل المثالية أف المعرفة مطمقة ال يعرفيا إال اإللو الذم يككف 
بمثابتو القكة العظمى الذم يسعى اإلنساف لمحصكؿ عمى المعرفة مف خالليا كبأكقات معينة 
في حيف أف البراجماتية ترل أف المعرفة التراكمية ال قيمة ليا ألف الخبرة كحدىا الكفيمة 

اإلنساف لمعرفتو األشياء. كأف ىذه المعرفة متغيرة فميس ىناؾ شيء ثابت كمطمؽ. بالكصكؿ ب
أما في فمسفة ما بعد الحداثة فالمعرفة ال يكجد ليا مركز معيف لمحصكؿ مف خالليا عمى 
المعارؼ، بؿ أف ىناؾ أماكف متعددة لممعارؼ بسبب التطكرات التكنكلكجية الحديثة كالمعرفة 

متغيرة كنسبية في كؿ لحظة كتختمؼ عف البراجماتية حيث أف المعرفة في ما بعد الحداثة 
ليست تراكمية كفي فمسفة ما بعد الحداثة تعتمد عمى النظر في الماضي ليستفاد بو في 

 المستقبؿ.
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ا في قضية األخالؽ تؤكد الفمسفات الثالث بكجكد إلو خالؽ منظـ لمككف كيتبع  كأيضن
ياف كلكف القيـ في المثالية ثابتة كمطمقة مدل الحياة في األخالؽ كتعترؼ بحرية جميع األد

حيف في البرجماتية القيـ نسبية كمتغيرة تتطكر بتطكر المجتمعات. كترل ما بعد الحداثة أف 
القيـ نسبية كمتطكرة في كؿ زمف كأف القيـ التي يعترؼ بيا المجتمع كيقرىا تصبح قيـ أصمية 

ثة يتككف لديو كازع أخالقي نابع مف تقاليد المجتمع كمتكازنة كاإلنساف في ما بعد الحدا
 كأخالقياتو كالعكدة إلى الطبيعة األكلى أسمى قيمة أخالقية في العصر الراىف. 

 النتائج والتوصٌات

قدـ البحث الحالي صكرنا ألىـ القضايا الفمسفية مف خالؿ فر ما بعد الحداثة مثؿ قضية 
ا صكرة مكجزة عف ىذه القضايا في الفمسفة الكجكد كالمعرفة كالقيـ، كقدمت الدرا سة أيضن

المثالية كالبراجماتية لتككف كجو مقارنة في معرفة النتائج اإليجابية في تطكير العممية التربكية 
ككيفية االستفادة مف ىذه النتائج في الحقؿ التربكم في الكقت الراىف كقد تكصمت الدراسة إلى 

مسفة ما بعد الحداثة كبعض الفمسفات التقميدية عمى النحك معرفة النتائج المتكقعة لدراسة ف
 التالي: 

 أوالً: النتائج:

إف دراسة قضية الكجكد في الفمسفات الثالث: المثالية كالبرجماتية كما بعد الحداثة،  -1
تقكل لدل المتعمـ اإليماف بكجكد خالؽ كاحد لمككف كمنظـ لألشياء كالكائنات التي تكجد 

 فيو.
إف الكجكد أك اإللو مكجكد في مكاف عالي في المثالية كالبراجماتية كلكف في فمسفة ما  -2

بعد الحداثة ىك مكجكد في كؿ شيء كأصبح يعبر عنو في العمـك كالمعارؼ أف أصبح 
 بمثؿ الضكر الذم يكجد في كؿ شيء.

ذا العالـ اإلنساف ىك مركز الككف كما نادت المثالية كالبراجماتية كلكف أصبح جزء مف ى -3
في ما بعد الحداثة لذلؾ فإف المعمـ في المثالية كالبراجماتية ىك مصدر المعمكمات كلكف 

 في ما بعد الحداثة ميسر كمكجو كمرشد.
أصبحت المعرفة متغيرة كنسبية كلذلؾ بسبب التطكرات العممية الكبيرة التي يشيدىا  -4

 العالـ اليـك كليست جامدة كمطمقة كالسابؽ. 
األخالؽ ليست كما يقرىا األسالؼ كتككف جامدة كمطمقة، بؿ أصبحت متغيرة أف القيـ ك  -5

 كنسبية كىي ما يقرىا المجتمع نفسو. 
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إف دراسة قضايا الفمسفة في الكقت الراىف بصفة عامة كدراسة القضايا في ما بعد  -6
الحداثة بصفة خاصة في الحقؿ التربكم يمكف المفكريف كالعمماء كالباحثيف في التربية 

ف كضع مفاىيـ دراسية: تتضمف مكضكعات تدعك إلى التفكير في الككف كالكصكؿ إلى م
ا تككف ىذه األساليب قائمة عمى أسس معرفة مستمدة  اإلبداع كاالكتشافات العممية كأيضن
مف األيستمكلكجية كالتي تدعك إلى ترسيخ قيـ أخالقية عممية كدينية تنمي في التعميـ 

 اصؿ مع نفسو كمع اآلخريف في المجتمع. القيـ الركحية كتجعمو متك 
ا: التوصٌات:  ًٌ  ثان

األخذ بقضية الكجكد حيث أنيا تتيح لممتعمـ القدرة عمى التفكير كالتأمؿ في األشياء مف  -1
 حكلو.

العمؿ بمبادئ المعرفة في تشكيؿ شخصية المتعمـ ألنيا تنمي القدرات الميارية  -2
 كالعقمية لديو. 

خالؽ في المجتمع ألنيا سبب رئيس في تشكيؿ شخصية األخذ باستعادة القيـ كاأل -3
 المتعمـ. 
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