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1 * ما بعد احلداثة والرتبية
 

 

 : مقدمة

عامل جديد، بدا يتخلق منذ سنوات يف خفية من األعني ومل تتضح أو  نعيش اآلن على أبواب عصر

هذا العصر ، للعصر القادم يف القرن احلادي والعشرين جديدةوهو يعرب عن روح ، معامله اال منذ عقود قليلة

عصر العلم ، عصر املعرفة والاليقني، وما بعد احلداثة، عصر العوملة، يات عديدةأطلقت عليه مسم

عصر التحرر ، عصر االعرتاف باآلخر وإذابة هويته، عصر الرتابط الكوني وصدام احلضارات، والنسبوية

ع هذا العصر يرفع شعار نهاية عصر احلداثة الغربي، الذي بدا م، (1)واهليمنة، إنه "عصر املتناقضات"

والذي قام على أساس الفردية والعقالنية واالعتماد على العلم ، عصر التنوير واستمر حتى القرن العشرين

من ، مغايرة مبادئعصر ما بعد احلداثة والذى ستحكمه أو  الباب لظهور حقبة ويفتح، (2)والتكنولوجيا

وانفتاح كل اخليارات امام ، التاريخ واجملتمع يفوسقوط احلتمية ، اهمها نهاية عهد الكيانات الكربى

وسقوط اليات العمل الساسى ، حدأي  حيدها الاليت  اطار من التعددية الفكرية الطليقة يفاالنسان 

التقليدية وظهور اليات جديدة تتبناها اجلماهري وتتحدى بها هيمنة وسيطرة النخب السياسية، وظهور 

  (3)ينما وتكون تعبريا عن روح العصر اجلديد. العمارة والفن واالدب واملسرح والس يفاشكال جديدة 

فلقد فرضت األحداث الكربى اليت شهدها القرن العشرين تغريات فكرية ملقوالت كادت أن تكون ثابتة 

تشكلت يف أثرها رؤى جديدة تعرب عن حركة ثقافية ظهرت ، ومطلقة ال تقبل الشك يف الفكر اإلنساني

                                           

 - كلية الرتبية ، "الرتبية فى جمتمع ما بعد احلداثة" بيةاالول لقسم اصول الرت ياملؤمتر العلم ورقة عمل مقدمة إىليف األصل  - 1
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ىل سقوط النظريات الكربى ويشكك فيما هو يقني ومطلق ويرفض فكرة مؤشراتها يف تيار فكرى جديد يشري إ

  (4)احلتمية التارخيية والطبيعية وجيادل يف مسائل التقدم اإلنساني.

يضاف إىل ذلك أن الثورة املعرفية يف جمال املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قد ساعدت يف نقل الفكر 

األمر ، نتقال من حالة اإلشباع املادي إىل حالة اإلشباع املعنويحيث اال، من احلداثة إىل ما بعد احلداثة

وما علينا إال االنتقال إىل ، الذي دفع ببعض الباحثني إىل الزعم بأن مشروع احلداثة قد وصل إىل نهايته

 . (5)مرحلة جديدة وفكر جديد وهى مرحلة ما بعد احلداثة

فقط عن املشروع احلضاري اجلديد الذي يتشكل  رأى بعض الباحثني ان ما بعد احلداثة ال تعرب يفو

اليت توصف بأنها جمتمعات ما ، وإمنا هى وصف للمجتمعات الغربية الراهنة، داخل احلضارة الغربية

وتقليص دور الدولة، وإتاحة الفرصة ، بعد حداثية، تقوم أساسا على تفكيك مؤسسات اجملتمع اجلماهريي

راته الوجودية واحلياتية واملهنية واالجتماعية، وهى جمتمعات تقوم كاملة للفرد لكي ميارس حبرية اختيا

على إحياء اجملتمعات احمللية، وإتاحة الفرصة الكاملة هلا للمشاركة يف اختاذ القرار، وهى باإلضافة إىل 

ذلك جمتمعات بدأت تتخلق فيها مؤسسات مدنية حتاول حتدى هيمنة النخبة السياسية احلاكمة على 

وهى أساس الدميوقراطية الربملانية الغربية حيث ، اذ القرار، يف إطار نقد عنيف ملقولة التمثيلعملية اخت

يتضح يف  ميثل جمموعة من النواب املنتخبني جمموع الشعب، بكل ما حييط بهذه العملية من قصور واضح

 . (6)لنظام برمته مما يشكك يف صالحية هذا ا، وقلة اإلقبال على االنتخابات، نقص املشاركة السياسية

ورفض كثري من األسس واملبادئ اليت تقوم عليها   ،  فما بعد احلداثة حركة فكرية تقوم علي نقد

وأن الظروف العامة قد جتاوزت كل االجنازات   ،  فهي تري ان الزمن قد تغري  ،  احلضارة الغربية احلديثة

جديدة من التاريخ تتطلب قيام نظريات ومفاهيم  أي ظهرت حالة  ،  نتيجة لتقدم أساليب اإلعالم واالتصال

تتالءم مع األمناط املعرفية اجلديدة والتطورات اليت طرأت علي النظام الرأمسالي نفسه خصوصا بعد ازدياد 

  .(7) االجتاه حنو العوملة 

  ،  االوقت الراهن واحدا من أكثر القضايا إحلاح يفوانطالقا من ذلك يشكل مفهوم ما بعد احلداثة   

فبينما املفكرون العرب اليزالون منشغلني يف النقاش حول   ،  حيث يثار حوله جدل واسع يف الغرب والشرق

هذا التيار  ،  يفاجئهم بعض املفكرين الغربيني بصياغة تيار فكري آخر يطلق عليه ما بعد احلداثة  ،  احلداثة

وهو ليس بالطبع جمرد نوع من الغلطات ،  مهايقوم علي أساس شن هجوم علي قيم احلداثة الغربية ومفاهي
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فهو من بني أشياء أخري ميثل أيديولوجية الفرتة التارخيية الراهنة للحضارة األجنلو ـ أمريكية   ،  النظرية

  .(8)  ويرتبط بقدر من العالقات الثقافية املتغرية   ،  واألوروبية

مرحلة أو  بل حالة، اجتاها فلسفياأو  كريافما بعد احلداثة مثلها مثل احلداثة ليست مذهبا ف   

شروط معرفية جديدة ختتلف عما كان سائدا من  يعامل جديد ذ لتأسيسسعيها  يفدخلت اليها البشرية 

املراحل السابقة عليها لتؤسس عاملا جديدا وفق قواعد أو  وكما قامت احلداثة على نقد املرحلة، قبل

، احلال فكرا وتطبيقا على شتى احلياة ومن بينها الرتبية بطبيعةبسطت سلطانها اليت  العقالنية الفنية

وميكن ان تبسط ، (9)ارتكزت عليهااليت  فان ما بعد احلداثة قامت على نقد احلداثة وحتطيم القواعد

 احلياة ومن بينها الرتبية . يفكرا وتطبيقا على شتى مناح -كذلك  –سلطانها 

بعد احلداثة الذي يتم الرتويج له  فكر ماأو  تيارأو  الضوء على حركةوالورقة احلالية تسعى اىل القاء    

ادت اىل اليت  من خالل استعراض العوامل، اليوم يف الساحة العربية من خالل جمموعة الكتاب والباحثني

وذلك من خالل حماولة ، وموقفه من الرتبية، وأبرز مالمح فلسفته، واهم مرتكزاته وخصائصه، ظهوره

 عن التساؤالت التالية:اإلجابة 

 ادت اىل ظهوره؟اليت  وما العوامل؟ متى نشا تيار ما بعد احلداثة  -1

 وما اهم مرتكزاته وخصائصه؟؟ املقصود مبفهوم ما بعد احلداثة ما  -2

 وما موقفها من الوجود واملعرفة ؟؟ ما مالمح فلسفة ما بعد احلداثة  -3

 ة ما بعد احلداثة؟ظل فلسف يف يما مالمح النظام الرتبو  -4

 وعوامل ظهورها:، نشأتهاما بعد احلداثة : اوال

على الرغم من ان مفهوم ما بعد احلداثة قد ظهر بشكل واضح يف السبعينيات من القرن العشرين 

وعنى بها التعددية الثقافية وتعدد  (امليالدي، يف كتاب الفيلسوف الفرنسي ليوتارد، )علم ما بعد احلداثة

اال ان كثري من الباحثني يرجع أصول هذا املذهب األولية إىل الفيلسوف األملاني ، ( 10)ة أمناط احليا

واإلله بالنسبة لنيتشه هو العامل ، امللحد نيتشه، الذي نادى مبوت اإلله، مبعنى موت االعتقاد باإلله

إنه التحرر الكامل ، قيةعامل األفكار واملثاليات واملطلقات والكليات والثوابت والقيم األخالأو  املتسامي

 .(11)مرجعيات عقليةأو  ثوابتأو  لإلنسان من أي سيطرة لقيم
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فلقد كان نيتشه شكاكا بدرجة مفرطة، فلم يكتف فقط بأن أنكر أن يكون ما لدينا من معلومات 

صحيحا، بل أنكر أن يكون هناك طريقة للوصول للحقيقة أصال. فهو ال يشكك فيما لدينا من وسائل 

 (ة بل ينكر أن يكون هناك أمكانية للوصول حلقائق األمور بتاتا، وقد محل نيتشه على )املطلقللمعرف

ونادى بأن كل العلوم إمنا هي اعتقادات ونظرات خاصة ينشؤها كل لنفسه. واملسألة ال تعدو أن تكون 

من اآلخر. خمتلفة، وليس ألحد احلق، واحلالة هذه، بأن يقرر أن رأيا أصوب  (منظورات )وجهات نظر

 .( 12)وقد انتهى به احلال إىل االنهيار العقلي ، فاحلياة إذن عبث

متيز الوضع ما بعد اليت  القرن التاسع عشر لألفكار يفحيث يعترب" نيتشية" احد املصادر الرئيسية 

ان متييز إمك يف (فالنزعة النسبية األخالقية واملعرفية لعامل ما بعد احلداثة ونزعة الريبة )الشك، احلداثى

 يف جذريا، ففكر "نيتشه" يفكر" نيتشه" العدم يفالصدق من الكذب احلقيقة من الزيف جند منوذجها 

 .( 13)جممله فكر معاٍد للحداثة ويركز هجومه على فكرة الذات 

بعد احلداثي ميشيل فوكو، الذي يعترب من  وقد سار على خطى نيتشه متأثرا به الفيلسوف الفرنسي ما

رين املعاصرين أثرا يف الفكر ما بعد احلداثي، والذي نادى مبوت اإلنسان، واختذ موقفا معاديا أعمق املفك

للحداثة، من خالل نقد أحادي النظرة يغفل اجلوانب اإلجيابية. وسعى لبناء منظور جديد للمجتمع 

اثي، فقد حبث واملعرفة واخلطاب والسلطة والعالقة بينها، مما جعله مصدرا أساسيا للفكر ما بعد احلد

اللغة  فوكو العالقة بني السلطة واحلقيقة واملعرفة، وقال بأن املعرفة أثر من آثار السلطة وتتكون بتفاعل

 .( 14) السلطة واملعنى

 يفاالربعينات واخلمسينات، وشاع استخدامها  يفوقد ظهر مصطلح ما بعد احلداثة وبعد احلداثة 

ومن اهم رموزها فريدرك  تغيريات الطارئة على املعايري الثقافية،الستينات كمصطلحني نقديني لرصد ادق ال

، وتشارلز جنكس،وجاك دريدا، يورجن هابرماس، واندرياس هوبسن، وجان فرانسوا ليوتار، جيمسون

 واملصرى ايهاب حسن.

 اما فيما يتعلق بأسباب وعوامل ظهور تيار ما بعد احلداثة: 

التارخيية الكربى، خاصة الفكرية، ال ميكن أن تكون نتيجة  فان من االمور املسلم به أن التحوالت

لسبب واحد بل عادة ما حتدث بسبب عوامل متعددة ومتداخلة، لكن يكون من بينها غالبا عوامل أساسية 

 وبارزة التأثري، حيث يذكر كثري من الباحثني سببني رئيسني لظهور هذا التيار.
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 السبب االول :تطور العلم
حوث العلمية ـ اليت كانت سالح احلداثة األكرب ـ بكشوفاتها اهلائلة يوما بعد يوم ضآلة فقد أثبتت الب

وأكدت تلك االكتشافات بشكل غري مباشر حمدودية عقل ، ما يعرفه العقل البشري بالنسبة ملا ال يعرفه

ري رغم كل اإلنسان، وأنه ليس كما كان يتصور احلداثيون أنه هو "اإلله"، بل أكدت على أنه خملوق صغ

قدراته اهلائلة، بل إنه يعرتيه الضعف والنقص كغريه من املخلوقات، إىل درجة قد ال يوثق فيها حبكمه 

الكمية، بينت  ءيف بعض األحيان، فاالكتشافات العلمية، خصوصا بعد اكتشاف مبدأ الاليقني والفيزيا

قرنني التاسع عشر والعشرين، وفندت حتميات ال، بطالن األوهام اليت حيكت عن قدرة العقل والعلم

وكشفت النقاب عن كون غامض مقدر جلزء منه أن يبقى غامضا، كما وقذفنا بأحجيات ال يستطيع العلم 

حل ألغازها داخل أعمق أعماق احلقيقة. وهكذا أصبح العلماء أكثر تواضعا. وأخذوا يتحدثون عن الكون 

ملة"، ولذا ترى ما بعد احلداثة أن العلم حمدود وأنه الغامض بدال من حديثهم عن التقدم حنو املعرفة الكا

لسيطرة الثقافة الغربية على الثقافات األخرى،  أيديولوجياتسبب يف شقاء البشرية وأن "العلمية" وظفت 

أدجلته شيء أو  هوهذا قد يكون صحيحا لكن ال يعين هذا أن يبخس العلم حقه فالعلم شيء وسوء تطبيق

 .( 15) آخر

 فة إىل ما لطخ به العلم من أوضار السياسة وتوجيهات السلطة، فينفي هابرماس وجود حيادهذا باإلضا

 صفاء علمي، فالعلم يف سياق العقالنية التقنية احلداثية حتايثه حسابات السياسة أي إرادة السلطة،أو 

قنية، فهذه كلها باملفهوم النيتشوي، وهو ما يتطلب نقد الوضعية والتيارات املعجبة بالعلم والنزعة الت

 .( 16) املكونة للحداثة التقنية لأليديولوجياتعبريات متنوعة 

فالعلم ـ كما يقول بعض أنصار "ما بعد احلداثة" ـ الذي هو عماد احلداثة، هو الذي هدم احلداثة و  

عليه. ومن هذا قاد إىل "ما بعد احلداثة". ففقد الثقة بالعلم قاد إىل ردة فعل جتاه الفلسفة اليت كانت قائمة 

 نشأ تيار "ما بعد احلداثة". 

 : فقد الثقة بقضية التقدم: السبب الثانى
مر الغرب بأزمات يف القرن والعشرين وحروب بينت بطالن ما كانت تبشر به احلداثة من املستقبل 

ة بعقيدة فبعد احلرب العاملية األوىل خرج الغرب حمطما ومتهالكا، وفاقدا الثق، الزاهر والتقدم املوعود

يقول وليم إنج "لقد كان اإلميان بالتقدم هو القوة احملركة للغرب طوال ما يقارب املائة واخلمسني ، التقدم
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عاما، ولقد انتهى الغرب أخريا إىل إدراك عبثية ذلك اإلميان وعقمه"، على النقيض من نظرة احلداثة 

التشاؤم إىل املستقبل الذي تسري إليه البشرية يف  املتفائلة مبستقبل البشرية، تنظر ما بعد احلداثة بكثري من

 .( 17) ظل النظرة احلداثية، فرتى أنها جرت عليها من الويالت أكثر مما أفادتها

جارودي الوضع الذي آل إليه وهم التقدم احلداثي بقوله: " لقد تهاوت أوهام كثرية، وهم  وقد وصف

راطية اليت كان يتصورها الناس على أنها )مجهوريه ال حدود له، وهم الدميوق يالذ ةرخاء الرأمسالي

وتصوروا وجودها يسمو على صاحل األفراد واجلماعات، ... وأوهام فلسفيه اخرى تقابل  (الذوات الواعية 

تلك األوهام التارخيية: وهم املثالية الطيبة اليت تصور العامل على انه عامل شفاف ينعم بوجود عقل خالق 

يف عامل وجدت مجيع املشاكل فيه حال هلا من  ةزعات التلفيقية ذات النغمة الطيبومنظم له، هذه الن

 انبعثتواجهت فجأة امتحانا قاسيا يف قلب احلياة نفسها وبتأثري األفكار اليت  ةخالل التأليفات الروحي

كامله من هذه احلياة وشاهدنا يف حبر سنوات معدودات ان الفلسفات اليت كان قد كتبت هلا السياده ال

إىل إجتاه  ةالعقلي ةقد جرفها الطوفان وانقلبت الليربالي –على األقل يف اجلامعات  –حتى ذلك احلني 

 .(18) عدمي فاشى وحتول املذهب التفاؤلي اىل وجوديه مأساويه"

 ثانيا املقصود مبا بعد احلداثة وخصائصه:
ة يف الساحة الفكرية العربية يف هذه من العبارات الرائج« بعد احلداثة ما»على الرغم من ان مفهوم   

األيام فهو يستخدم على نطاق واسع يف الدراسات الفكرية واألدبية والنقدية، وتستند إليه اجتاهات فلسفية 

متزايدة احلضور واحلظوة، كما أن بعض األوساط واملؤسسات الثقافية تضطلع بدور املنرب هلذا االجتاه 

وعلى الرغم من ، نتديات الفاعلة اليت تصدر منشورات وأدبيات رائجةاجلديد، ومنها بعض اهليئات وامل

بل أن هذا املفهوم ، إال أنها مل تعِط حتى اآلن تعريفا، أن ما بعد احلداثة تشخيص لكل ما حيدث حولنا

وغالبًا ما يستخدم بغموض وارجتال للتعبري عن دالالت متباينة ، خضع للتمحيص والتدقيق نادرًا ما

حيث تتسم وجهات النظر حول هذا املفهوم بالكثري من التنوع والتدرج واالختالف بشكل ، (19)متغايرة 

دفع كثري من املفكرين اىل عدم إعطاء تعريف لـ "ما  وهو ما، يصعب معها إجياد تعريف واضح وحمدد له

مبقارنته  يقوم عليها وذلكاليت  بعد احلداثة" لصعوبة ذلك، وتقديم بدال من ذلك توصيف الهم االسس

 بنقيضة "احلداثة".

 والواقع ان صعوبة وضع تعريف هلذا املصطلح اىل عدة عوامل جنملها فيما يلى:  
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، جماالت دراسية أكادميية كثرية ومتنوعة مشلت جتلى يف دراسات أوأو  ظهر ان هذا املصطلح -1

، األزياء، االقتصاد، السوسيولوجيا، األدب، السينما، املوسيقى، هندسة العمارة، الفن

حتديد بداية أو ، لذلك من الصعوبة مبكان حتديد موقع مفهوم ما بعد احلداثة، التكنولوجيا...وغريها

التخصصات املعرفية املختلفة جيعل من  يففتداخله وتشعبه ، أم تارخيي؟، ؟هل هو معاصر، ظهوره

لح قد يكون مرده إىل ، فصعوبة وضع تعريف هلذا املصط(20)الصعوبة وضع حتديد دقيق للمقصود به 

اختالف اجملاالت والتخصصات اليت يدخل حتت نطاقها هذا املفهوم وما يرتتب على ذلك من اختالف 

 يفوتأكيدا لذلك فإن "مفهوم ما بعد احلداثة قد ساهم ، ختصصات رواد ما بعد احلداثة ورموزه الفكريني

والفن و العمارة والفلسفة والسياسية وعلم  النقد األدبي يفجماالت شتى  يفصياغته جمموعة من املفكرين 

 .(21)االجتماع" 

طور التشكيل، ومن ثم فليس هناك تعريف واضح له اللهم  يفتيار ما بعد احلداثة اليزال أو  ان عامل -2

فان تعريف ما بعد احلداثة يتم  يتوضيح اخلالفات معها، بالتالأو  فرتة احلداثة يفببيان جذوره املمتدة 

باعتبارها جمموعة أو  اىل سابقتها احلداثة وليس باعتبارها حركة منفصلة وحرة مستقلة بذاتها،بالرجوع 

تستند عليها حركة ما بعد احلدثة اليت  فاألسس، (22) جيمعها اسم مييزمااليت  من االفكار والصور

 الزالت حمل جدل ونقاش.

جية خمتلفة فضال عن خضوعه ان مصطلح ما بعد احلداثة اليزال موضوعا ملقاربات ايديولو -3

، تنتظمها وجهة نظر واحدة ال فيومن هنا فان ما بعد احلداثة من املنظور الفلس، لتفسريات ورؤى متعددة

وهناك من انصار املقاومة و انصار رد الفعل، واذا ، فهناك من انصار ما بعد احلداثة التقدميون واحملافظون

، Derridaودريدا ، Lyotardكة ما بعد احلداثة مثل ليوتار كانت هناك امساء بعينها ترتبط االن حبر

فكيكية وما بعد التحليلية تفان املقاربات النظرية عادة ما تعترب ال، Rortyورورتى، Foucaultوفوكو

اخذت موقفا معاديا اليت  بل ان املدرسة النقدية والربامجاتية اجلديدة ضمن مدارس ما بعد احلداثة،

 .(23)هاتأثري خرى منألا يثة مل تسلم هحلركة ما بعد احلدا

أن هذا املفهوم نادرًا ماخضع للتمحيص والتدقيق، بل غالبًا ما يستخدم بغموض وارجتال للتعبري  -4

االختالف )يف  مرادفًا أحيانًا لفكر« بعد احلداثة ما»عن دالالت متباينة متغايرة حبيث يكون تعبري 

جتسيدًا ألفق وحضارة خمتلفة عن العصر الصناعي )كما أو  ة العوملة،مرادفًا لظاهرأو  (األدبيات الفلسفية
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املقاربات اليت استخدم املقولة تبياناً إلفالس احلضارة  . وقد تذهب بعض(تفيد بعض الدراسات املستقبلية

 .(24) (الغربية ودلياًل على قرب انهيارها وتقوض أركانها )بعض الكتابات اإلسالمية الذائعة

فهناك صور متعددة من ما بعد احلداثة، فهي ، (25)عد احلداثة مفهوم فضفاض وغامض ان ما ب -5

تتدرج من املوقف الرافض للغلو العقالني الوضعي ورفض االضطهاد الذي متارسه الثقافة الغربية 

و للثورة إىل أن تصل إىل ما بعد احلداثة املتطرفة الثورية العدمية العبثية اليت تدع، العلمية بأيديولوجيتها

مما حدا بأنصارها إىل الكف ، هياتيعلى العقل والعقالنية من أساسهما وتصل إىل التشكيك حتى يف البد

بدال من ذلك إىل توضيح ما ترفضه ما بعد احلداثة  واالنصرافاحلداثة"  ما بعد عن توضيح ما هي "

(26). 

إىل مفهوم احلداثة قد يفيد  فإضافة مقطع "ما بعد": االختالف حول استخدام مقطع "ما بعد" -6

وكذلك ، ما بعد الرومانسية أي بداية مرحلة زمنية جديدةأو  الرتتيب الزمين كأن تقول ما بعد الكالسيكية

ويرى البعض أن الالزمة "ما بعد" ال ، أخر شيء يأتي مكانيا بعد شيء تفيد الرتتيب املكاني مبعنى وضعية

فهى تشري اىل ان ، (27) ترك اإلطار السابق عليها واالنفصال عنه تتوقف عند العالقة الزمنية بل تشري إىل

حقيقة األمر  يفإال أنها ، ( 28)دخل مرحلة جديدة خمتلفة عن سابقتها ومل تتحدد بعد مالحمها  العامل

استمرارية مع احلداثة إىل أي ، ذات الوقت إىل جانب تلك القطيعة إىل نوع من استمرارية ما فيالبد أن تدل

هلا داللة أكثر على استمرار أمر ما، وما بعد  (postنب االنفصال عنها، فمن ناحية لغوية كلمة ما بعد )جا

، ومن ثم فإن املقطع "ما بعد" ( 29)احلداثة ال تعين نهاية احلداثة، بل تعين نقدها واستمرارها أيضًا 

ومن ثم فإن درجة وصفها تتوقف على آن واحد إىل االنفصال واالستمرار  يفمصطلح ما بعد احلداثة يشري  يف

ومعنى ذلك أن إضافة املقطع ما بعد إىل مصطلح احلداثة قد يشري إىل . ذاكأو  استخدام هذا الناقد

مبعنى أن ما بعد احلداثة استكمال ملشروع  –االستمرارية مع احلداثة ولكنها ليست استمرارية تواصلية 

فاالستمرارية مع احلداثة هنا ضرورة نابعة من أن فهم ، قطيعةبقدر كونها استمرارية من اجل ال –احلداثة 

ظل هذه  يفو، نفسه لتحديد موقف معني جتاهه شيء يستوجب معه منطقيا فهم ال شيء ما بعد ال

وبالرغم من ذلك كله فإن املقطع "ما بعد" يعد ، االستمرارية مع احلداثة تتولد القطيعة واالنفصال عنها

بعد احلداثة على احلداثة باعتبارها مرحلة فكرية وثقافية جديدة مناهضة ملرحلة  تأكيدًا على متايز ما

حتديد  يفضوء ما سبق ميكن القول بأن املقطع "ما بعد" قد أفاد مصطلح ما بعد احلداثة  يفو، احلداثة

 .(30)هويته واجتاهه جتاه تيار احلداثة 
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من تقديم تصوراتهم عن هذا املفهوم ما يتضمنه من والواقع ان هذه الصعوبة مل متنع املفكرين والفالسفة 

 التصورات: معانى ودالالت ما بعد احلداثة خاصة رواد ذلك التيار وفيما يلى عرض لبعض هذه

العصور السالفة من مبادئ راسخة ثابتة ومثال  يفوأن ما تكون ، حيث يرى " نيتشه" انه ال قيمة للقيم

حقيقة، فهو ينكر األحكام التعميمية أو  مًا افقد القيم كل معنىاحلداثة عد يءعليا سامية صارت مع جم

أي  يفعلى نطاق اجملتمع ويدعو إىل هجر مصطلحات احلقيقة باعتبار انه ال ميكن اإلمساك بتالبيبها 

 يفكما يفقد التاريخ ، جمال وكذلك ترك مصطلح املوضوعية ألن الذاتية هي اليت حتكم خمتلف املسارات

يدعو إىل ي اه شرعيته ألنه غالبا ليس إال جمموعة من الكتابات الدعائية وهذا االجتاه العدمضوء هذا االجت

 .(31)على حساب الكلى  ياجلزئ

اليت  اكثر الدول تقدما، وانها هى يفاما"ليوتار" فيعرف ما بعد احلداثة بانها "حالة املعرفة السائدة 

غريت قواعد اللعبة بالنسبة اليت  تحوالت الكربى،اعقاب ال يفوصلت اليها ثقافتنا اليت  تصف احلالة

ها تأثري مل يقتصراليت  ، هذه التحوالت الكربى(32)للعلم واالدب والفنون منذ نهاية القرن التاسع عشر"

ها اىل الرتبية فكرا وممارسة ومؤسسات باعتبارها هى تأثري بل امتد، على العلم واالدب والفنون فقط

فما بعد احلداثة عند "ليوتار" تشري إىل نهاية احلكايات الكربى أي نهاية ، اجهااملسئولة عن نشرها وانت

 يفنظريات احلداثة املتجسدة أو  املشاريع االجتماعية الطموحة للحداثة والتأكيد على أن خطابات

م اخلطى الليربالية واملاركسية واملستمدة من أفكار عصر التنوير عن العقل والتحرير الشامل لإلنسان والتقد

وأن ادعائها القدرة على املعرفة والتنبؤ ليس سوى وهم من أوهام ، للتاريخ قد فقدت قيمتها التفسريية

 .(33)التفكري الوضعي الذي ساد نهاية القرن التاسع عشر 

حيث يرى أن ما بعد ، كذلك يؤكد " فرديك جيمسون" على أن ما بعد احلداثة هي رد فعل ملا قبلها

كما أنه يرى ، برغم تعدد جماالتها وأساليبها حتت شعار الرفض ملا هو معرتف به ومقنناحلداثة تتوحد 

أن كلمة ما بعد احلداثة تنطوي على مفهوم التمرحل والذي تكون مهمته منصبة على ربط بروز مسات 

غالبا احلياة االجتماعية ونظام اقتصادي جديد مبا يعرف  يفالثقافة بربوز مسات جديدة  يفشكلية جديدة 

أو  بالنظام الرأمسالي متعدد القومياتأو  االستهالكيأو  باجملتمع ما بعد الصناعي ةحسب التعابري املطلق

 .(34)جمتمع وسائل اإلعالم 
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ويعرفها أبو دوح بانها "حالة حضارية تهدف إىل خلق منط ثقايف ومعريف يتعارض مع احلداثة، له 

النظر إىل الواقع ويعلى  يفوالتعددية واالختالف والنسبية مسات وخصائص متجد عدم التحديد والالمعنى 

 .(35)"ياجملتمع االنسان هتوجي يفمن قيمة الثقافة واملعرفة 

زيد "انه على الرغم من عدم اتفاق املفكرين بعد على تعريف واحد واضح ملا بعد  بوأويرى امحد 

الرؤى  يفالعتقاد بأن أساليب العامل الغربي ا يفاحلداثة فان الفكرة األساسية لتيار ما بعد احلداثة تكمن 

وسائل  يفاألغلب عن التقدم اهلائل  يفالسنوات األخرية تغري جذري جنم  يفواملعرفة والتغري طرأ عليها 

العامل ككل مما ترتب عليه حدوث تغريات  يفاإلعالم واالتصال والتواصل اجلماهريي وتطور نظم املعلومات 

غربي اليت تعتمد على التصنيع وازدياد امليل إىل االنصراف عن هذا النمط من احلياة اقتصاديات العامل ال يف

 ..(36)االقتصادية وظهور جمتمع وثقافة من نوع جديد"

 ويؤكد راشــد العبد على ان ما بعد احلداثة تعرف بأنها اجتاه فكري، يضم خليطا من التيارات، 

واملعرفية واملنهجية اليت قامت عليها  (طبيعة الوجودجيمعها رفض األسس األنتولوجية )أي اخلاصة ب

 .(37)على األقل جيعلها حمل شك أو  احلداثة

اما طلعت عبد احلميد فريى ان ما بعد احلداثة "هى منط من احلياة ينتظم نظما اجتماعية متداخلة 

ابية الظواهر واجلوع تقوم على التعقد واالحتمالية والديالكتيكية والاليقني والالحتمية والالحتدد وضب

 .(38)" يفاملعر

أو  وضوء كل ما سبق ميكن تعريف ما بعد احلداثة على انها مذهبا واجتاها فكريا غري واضح املعامل

، رحم احلداثة ثم ثارت عليها يفظهرت وتشكلت اليت  حمدد القسمات يضم خليطا االفكار والتيارات

معامل مشروع جديد  تأسيسقامت عليها احلداثة حماولة  اليت وتناولت بالنقد والرفض االسس واملرتكزات

 طبيعته وظروفه ومساته عن عصر احلداثة. يفيتفاعل مع عصر جديد خمتلف 

معاجلته  يفضوء ذلك عرض بعض املفكرين جمموعة من املبادئ يستند اليها تيار ما بعد احلداثة  يفو

بعد احلداثة وتتمثل تلك املبادىء فيما يلى:  تعكس بدورها أبرز مالمح فكر مااليت  ملختلف القضايا و

(39) 

مبعنى ، فالوجود لنظرية مطلقة يف جمال األخالق والقيم، الرتويج للنسبية األخالقية والقيمية -1

، ظل احلداثة ومنجزاتها ونقد الذات وإنكار احلقيقة واملوضوعية والتاريخ يفانعدام قيمة القيم أو  العدمية
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 ي، وميثل هذا املبدأ املنطق الداخلي لتيار ما بعد احلداثة، فه(Relatirismالنسيب )واالعرتاف باملذهب 

شكل االيديولوجيات، على اساس  تأخذعادة ما اليت  و، نساق الفكرية الكربى املغلقةألتسعى لتحطيم ا

حتمية وهمية وانطلقت من  اإلنسانيزعمها تقدما تفسريا كليا للظواهر، وانها الغت حقيقة التنوع  يفانها 

متعالية، بل ان الوصول اىل حقيقة عاملية ثابتة ضرب  وأافكار سامية  وأتوجد حقائق  ساس هلا، فالأ ال

 من املستحيل.

وبناء على ان األخالق والقيم نسبية، وان ما يعترب خلقا فاضال يف ثقافة قد يكون ظلما يف ثقافة أخرى، 

لشذوذ اجلنسي ـ مثال ـ وترى أنه جيب أن حيرتم رأي والعكس صحيح ايضا، فما بعد احلداثة تسوغ ا

 شذوذ، إمنا هو من صنع الثقافات اجلائرة اليت تريد أن أصحابه، وترى أن النظر إليه على أنه خطيئة أو

 تفرض "حقائقها" على أنها حقائق مطلقة.

على اخلطاب  حيث ترتكز حتليالت ما بعد احلداثة،  التعامل مع خمتلف القضايا من خالل اللغة -2

اجلهد النظري ملفكري ما بعد  يفتفكيكها قد أصبح حيظى باملكانة األوىل أو  وهذا يعنى أن حتليل النصوص

احلداثة، ومن ثم ميكن القول بأن اختاذ اخلطاب كوحدة للتحليل قد يظهر معه انصراف مفكري ما بعد 

نظرًا ألن اخلطاب قد ال يعطى صورة  وذلك، املضامني امللموسة للحقائقأو  احلداثة عن حتليل الواقع

وإضفاء معنى على ، فتيار ما بعد احلداثة يركز على إعطاء أهمية استثنائية للمعنى، حقيقية عن الواقع

وجعل املعنى خاّصًا وشخصيًا. فمذهب ما بعد احلداثة يعتمد كثريا على اللغة يف طرحه ألفكاره، ، العامل

املعنى، وما دام النص ميكن تفسريه بعدة تفسريات وليس هناك مرجع  فمادامت اللغة غري قادرة على أداء

معتمد لرتجيح معنى على آلخر، وحتى لو حاولنا هذا الرتجيح فسيكون عن طريق اللغة نفسها. وما دامت 

احلقيقة هي ما تؤديه هذه اللغة، واللغة يبنيها اجملتمع، فليس هناك إذن حقيقة مطلقة، فما بعد احلداثة 

تعرفه الثقافة أو  ا غرقى يف الشك، حماصرين مبا أمسوه "سجن اللغة". فالواقع ـ بالنسبة هلم ـ تبنيهترتكن

 واللغة وال يكتشف بالعقل واملالحظة.

فأنصار وأتباع ما بعد احلداثة يوجهون كثريًا ، ، ورفض العقالنيةيالتشكيك بقدرات العقل االنسان -3 

 ذلك، من الفكر والفن والسياسة واحلياة (داثة وموقف )احلداثةمن االنتقادات إىل إجنازات عصر احل

املوقف الذى يعّلي من شأن العقل ويرى فيه مصدر كل تقدم يف املعرفة ويف اجملتمع وأنه وحده هو مصدر 

الصدق وأساس املعرفة املنهجية، وأنه وحده هو القادر على اكتشاف املعايري النظرية والعملية اليت يهتدي 

فكر والفعل على السواء، فهم يرو أن الزمن قد تغري، وأن الظروف العامة قد جتاوزت كل هذه بها ال
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جديدة من  (اإلجنازات نتيجة لتقدم أساليب اإلعالم واالتصال بوجه خاص، وما أدى إليه من ظهور )حالة

اليت طرأت على النظام التاريخ تتطلب قيام نظريات ومفاهيم تتالءم مع األمناط املعرفية اجلديدة والتطورات 

الرأمسالي نفسه بعد ازدياد االجتاه حنو العوملة، وتعقد التجارب واخلربات اإلنسانية، وتعدد االجتاهات 

 الثقافية وتنوع املواقف الفكرية.

التشابه أو  رفض كل عمليات التمثيل سواء أخذت شكل اإلنابة مبعنى أن شخصا ميثل اآلخرين -4

وهو ما يتطلب الغاء األنظمة احلزبية ، الواقع يفلوحته ما يراه  يفأنه حياكى وذلك حني يزعم املصور 

الدولة بوصفها أمنوذجًا للهوية  فيوأنشطتها السياسية بوصفها منافذ حصرية وتصّورات مجعية، ون

 الوطنية.

ف فليس هناك حقيقة مطلقة، بل املعار، اجتماعية بنى تركيبية ثقافية او يه ان مجيع االفكار -5

بنى اجتماعية يبنيها اإلنسان، وهي حقيقة بالنسبة له، فاإلنسان أسري ثقافته، وهي اليت حتدد له 

"حقائقه"، ولذلك ففرض تلك "احلقائق" على ثقافات أخرى تسلط وظلم، مهما قيل عن وجود دليل 

التعددية وتنوع "عقلي" يسندها، فال بد من قبول التفسريات املتغايرة، واملتناقضة أحيانا، للحقيقة، ف

التفسري والتصور أمر مقبول بل مرغب فيه يف التوجه ما بعد احلداثي، وهو ما يتطلب ضرورة إخضاع كاّفة 

ذلك ما يفسر معارضة تيار ما  يفالرؤى واألفكار اليت حتظى بقبول اجملتمع للتساؤل واالستفهام، ولعل 

ومعارضة النمو االقتصادي ، لصاحل ثقافة مهيمنة بعد احلداثة بشدة للدعوة اىل إلغاء الثقافات املتعّددة

ويدعو اىل رفض وخمالفة اصحاب ، واملراقبة البريوقراطية للصناعة واإلنتاج، املؤدي إىل تلويث البيئة

 النـزعات العرقية.

 وموقفها من الوجود واملعرفة:، فلسفة ما بعد احلداثة: ثالثا
مل مرحلة احلداثة وفلسفاتها اليت سيطرت على احلضارة تعترب فلسفة ما بعد احلداثة فلسفة نقدية جمل

وميكن استعراض ، حماولة للبحث عن خيارات جديدة يفالغربية بعد عصر النهضة والثورة الصناعية 

 :(40)املالمح العامة لتلك الفلسفة فيما يلى

 –ن احلداثة املادية وذلك أ، أن االعتبارات الدينية والغيبية ال مكان هلا يف فلسفة ما بعد احلداثة -1

وُحسم األمر من عهد التنوير املبكر، لذلك تتجه فلسفة ما ، قد همشت دور الدين و ما وراء املادة -قبلها 

بعد احلداثة إىل القضاء على دور العقل ومركزية اإلنسان والطبيعة ؛ كفلسفة قامت يف عهد نهضة احلداثة 
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وال قصد هلا ، يف حالة حركة دائمة، رتض أن العامل مادةتف -أي فكرة ما بعد احلداثة  -الغربية، وهي 

وجمرد استخدام كلمات مثل: حق ويقني وذات ودوافع مثالية هي سقوط يف امليتافيزيقا ، وال أصل

وهلا معناها ، فليس هناك نظام مركزي بل هي نظم صغرية مغلقة يدور كل منها حول نفسه، املاورائية

قانون أو  أساس مستقر،أو  فهى تهدم كل ما هو حقيقة،، الت أخرىاخلاص الذي ال يرتبط بأي مدلو

 فكر شامل،أو  مطلق،

، يصوغها اإلنسان نفسه، ليس هناك حقيقة مسلمة يف فكر ما بعد احلداثة بل هي حقائق متعددة -2

هما فهي القبول الربمجاتي للوضع القائم م، حتى لو كانت يف منتهى الشذوذ، وخيتار ما يريده من قناعات

وكان املدخل هلذه العدمية؛ من خالل الفلسفة التفكيكية ، كان دون تغيريه بل التكييف معه واإلذعان له

، وهي كلمة يونانية تعين "اهلوة اليت ال قرار (aporiaمفهوم )أبوريا  يطرح (فـ)جاك دريدا، للمعاني

فاملعنى أكرب من مدلول ، فيهاهلا"، فمعنى النص مبعثر ومنتشر وذلك أن ِلّلغة قوة ال ميكن التحكم 

فتصبح املعاني بعدد القراء، وبالتالي إىل حالة من ، وكل قارئ يفهم معناه اخلاص من الكلمة، الكلمة

وهذا ما جعل النصوص املقدسة يف العهد ، السيولة ختتفي فيها احلقائق، وتتعدد فيها املعاني الفردية

ملبادئ كلها صور هالمية يفهمها كل شخص على حسب القديم واجلديد فضاًل عن النظريات والقيم وا

 مراده، وبالتالي سقوطها يف فخاخ ما بعد البنيوية.

أي معايري ثابتة أو  مطلقة النظام األخالقي يف فلسفة ما بعد احلداثة ال خيضع إىل اعتبارات قيمية -3

وقية مبادئها؛ بل األخالق احرتامها ووث أخذت اعتبارها من توافقات الشعوب بثقافاتها ودياناتها على

املؤسسات املهيمنة على اجملتمع سواء كانت أو  تنطلق من اتفاقيات حمدودة الشرعية متليها مصاحل الفرد

فالصدق والعدل واألمانة قد ال ُتحمل على معانيها املعروفة واملتوارثة بني ، إعالميةأو  اقتصاديةأو  أمنية

 نظور برمجاتي مؤقت ومؤّطر يف حدود النفعية البحتة.الناس، ولكن قد ُيحتاج هلا من خالل م

اهتمامها يف تقديس اللذة  وهذه الفلسفة ملا نزعت اعتبارية العقل ومركزية الفكر اإلنساني املادي جعلت 

أو  وإطالق الرغبات املكبوتة دون قيود والرغبات اجلسدية، خصوصًا ما كان منها يف جانبه اجلنسي،

اجلنسي يعترب انعتاقًا من طوباويات عبودية غري الذات، ولذلك وجدت الشركات  سلطات مانعة، فالسعار

وُيالحظ هذا األمر من هبوط قيم ، اإلعالمية واألزياء وأماكن الرتفيه وامللهيات بغيتها يف هذه الفلسفة

وإلغاء  املالبس احلديثة وعريها بشكل فاضح وتعميم موضاتها يف مجيع العامل، كما ُيلحظ التجانس القوي

، وليست مساواة باملعنى العادل، الفروقات بني لباس الرجل واملرأة كتسوية بني األجناس واملخلوقات
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زوجة أو  زوج وأطفال،أو  زوجني من اإلناث،أو  وبالتالي شيوع العائالت املكونة من زوجني من الرجال،

عبثي ال يعرف سوى اللذة اجلنسية  حنو مترد، وأطفال، وهذا نذير بانهيار حاد ملفهوم األسرة الطبيعية

وهو من رواد فلسفة ما بعد احلداثة أنه شاذ جنسيا وميارس  (الغارقة يف الشذوذ، ويف هذا يصرح )فوكو

ومارس الشذوذ السادي  (السادية، ويرى أنه إذا سافر لعاصمة الشذوذ اجلنسي يف العامل )سان فرنسسكو

 آثار امليتافيزيقا نهائيًا وظالل اإلله. –كما يقول –ا ألنه يزيل أنها حلظة االنعتاق الوحيدة اليت يشعر به

ففي حني أن احلداثة تنظر إىل ، موقف ما بعد احلداثة من الدين خيتلف عن موقف احلداثة منه -4

ال تدخل  (الدين على أنه أمر غري علمي، حيث أنه قائم على افرتاض وجود كائنات غيبية )ميتافيزيقية

أما مذهب ما بعد احلداثة فريى ، تحقق منه باحلواس وإدخاله حتت نطاق التجربةحتت ما ميكن ال

بوجود اإلله، بل من حيث أنها مجيعا بنى أو  صحة مجيع األديان، ال من حيث أنه يعرتف بالوحي

ثقافية، وال أحد ميلك أن حيكم عليها بأنها خطأ، فكل أصحاب دين يعترب دينهم حق بالنسبة هلم، 

ارب ما بعد احلداثة األديان بل تشجعها، بأي شكل كانت، وتدعوا للتعايش بني األديان لذلك ال حت

إذ أنها ترى أنه ليس لدى أحد معيار مطلق ميكن أن يقاس به ، وترى أنها سواسية، مجيعها دون استثناء

 الدين احلق من الباطل.

فة، لدخول هذا املؤشر إىل وهنا استخدم لفظة سياسة وليست فلس، تؤكد سياسة ما بعد احلداثة -5

حيز الشريك الفلسفي والسياسي للنظام العاملي اجلديد، والذي وجد يف فكرة اهليمنة العسكرية خسائر 

فتحّولت مشروعاته االستعمارية حنو االستعمار الناعم بالرتكيز ، وإذكاء جلذوة املقاومة يف الدول املستعَمرة

رعية لضبط مصاحل شعوبها؛ من أجل فتح احلدود للشركات على ضرب اخلصوصيات القومية وأنظمتها امل

وحتويل النخب السياسية يف تلك الدول إىل شركاء يف االستثمار، وحتويل ، العابرة واملنتجات االستهالكية

الشعوب إىل أدوات استهالكية، فاهلوية الدينية والثقافية واخلصوصيات القومية ال مكان هلا يف السوق 

وإغواء اجملتمعات يسري بشكل قوي ومنحدر حنو التخدير اإلعالمي واإلعالني للوقوع يف ، يةالعاملية احلال

قبضة سكرة االستهالك واملديونيات الطويلة، وال يقل حجم التأثري اهلوليودي قوة عن غريه يف تعزيز بقاء 

شمالي األبيض، من خالل اإلنسان آلة للعب واإلهلاء، والشعور بالتبعية القسرية للنظام العاملي الغربي ال

الوقوع أو  امللونني عمومًا،أو  اإلرهابينيأو  من خطر العصابات الروسية، أو أفالم البطوالت املنقذة لألرض

حتت التنويم العقلي ألْسر الثراء والنظام واللذة ؛ وذلك باحملاكاة التامة لتلك اجملتمعات الغربية البيضاء 

ويف اآلونة األخرية زادت قنوات األفالم يف القنوات العربية، ورمبا يف ، ةمن خالل الربامج واألفالم الغربي
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واضح لفلسفة ما بعد  تأثري وأغلبها يصدر من هوليود، ومن خالل، العامل أيضًا وبشكل كبري وسريع

 احلداثة وفوضويتها العابثة لقيم العامل.

 موقف ما بعد احلداثة من الوجود:
 :(41)النقاط التالية يفالوجود  طبيعةن يتمثل موقف ما بعد احلداثة م

الوجود حقيقة مطلقة، أي حقيقة صادقة يف ذاتها، بل إن احلقائق يصنعها اجملتمع  يفالتوجد  -   

وليس هناك حقيقة واقعية يف خارج ذهن اإلنسان، توجد بذاتها سواء ، جبوانبه الثقافية املتعددة ألفراده

أو  إنسان تنبين داخله احلقائق بفعل ثقافته ولغته، وحيكم على ما يراه آمنا بها أم مل نؤمن بها، وإمنا كل

يقرأه بطريقة تفكيكية حبيث ال يكون لرأي الكاتب أي أثر على املعاني اليت يراها أمامه. فاحلقيقة عندهم 

ي بنية ثقافية. واإلنسان ال ميكن له أن يتخلص من ذاتيته وليس لديه أصال القدرة على احلكم املوضوع

 بسبب ارتباط فكره بلغته.

قد انتهى وأن  meta-narrativesالسرديات الكربى أو  أن زمن بناء التصورات العامة حول العامل -

عصر إنشاء النظريات الكلية وبناء األنساق اجلامعة قد توىل، خاصة بعد أن ظهر الطابع التسلطي اهليمين 

 .القوة" اليت تسريها ةهلذه النظريات وتبدت "إراد

فاإلنسان أسري ثقافته، وهي اليت حتدد له "حقائقه"، ولذلك ففرض تلك "احلقائق" على ثقافات  -

 أخرى تسلط وظلم، مهما قيل عن وجود دليل "عقلي" يسندها.

حقيقة للفرد يبقى ملتزما بها وصادقا هلا، بل هوية الفرد دائمة التبدل والتشكل أو  ليس هناك ذاتا -

 تغري الدائم لعالقاته.وتغري توجهها تبعا لل

 موقف ما بعد احلداثة من نظرية املعرفة:

 العالقة بني الشيء املعروف وبني العارفأو  يتمثل موقف ما بعد احلداثة فيما يتعلق بطبيعة املعرفة،   

 :(42)الباحث فيما يلى أو 

 قيقة إمنا هي تصورنابني الباحث واملبحوث، فاحل، أو استحالة الفصل بني املالِحظ والشيء املالَحظ -

إدراكنا للحقيقة يف سياق ذاتي واجتماعي حمدد، فالناس يرون الشيء نفسه بطريقة خمتلفة، ويرجعون أو 

فليست هناك ذات مستقلة عن حقيقتنا االجتماعية، فالثقافة ، هذا االختالف إىل الثقافة مبفهومها العام
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األفراد كما خيلقان أفكارهم واجتاهاتهم، ومن  (نواجملتمع يصنعان )وبتعبري ما بعد احلداثيني: خيلقا

 طرق صياغة اجملتمع لألفراد اللغة.

أن اإلنسان يتفاعل دائما مع احلقيقة من خالل اللغة، فكل النشاطات العقلية، كما يزعمون، قائمة  - 

ة من على اللغة، فنحن نفكر من خالل الكلمات ونتواصل من خالل الكلمات، والناس مرتبطون باحلقيق

خالل األمساء اليت يعطونها إلدراكاتهم وأفكارهم. وهذه األمساء، اليت هي عبارة عن كلمات، تطلق بشكل 

من اجملتمع، وكلما ازداد أفكارنا جتريدا، وغالبا ازدادت أهمية، كلما ازددنا اعتمادا  (عشوائي )أو اتفاقي

اس لالرتباط بالواقع فالبد إذن أن نفهم طبيعة على الكلمات إلعطاء املعاني. فإذا كانت اللغة هي طريقة الن

 اللغة.

بل أصبحت عملية ، مل تعد تكتسب من أجل املعرفة نفسها جمتمع ما بعد احلداثة يففاملعرفة  -

مهارة. فتعليم أو  بل لتحويل هذه املعرفة إىل وسيلة، فأنت تتعلم أشياء ليس من أجل معرفتها، حبت

املهارات والتدريبات بدال من تأكيده على تعلم قيم ومثل إنسانية وإبداعية يؤكد على ، السياسة للفرد مثال

وهذا ما ينطبق عليه املثل القائل حلملة الشهادات العلمية ) ماذا سوف تعمل ، مل تكن معروفة له من قبل

 . (بشهادتك العلمية ؟

ل املعلومات الي سلعة ان أحد خطابات النمط املعريف املا بعد حداثي كما حددها ليوتار هو حتوي -

ومثل هذا اخلطاب يهدف الي تأسيس سلطة اقتصادية مكونة من رجال االعمال   ،  لالستهالك والربح

وهو ما متثله الدولة   ،  واملديرين املتحكمني يف املعرفة واملعلومات وسبل احتكارها وتسويقها كسلعة

  . تعددة القوميات من جهة اخريالرأمسالية ومديرو املنظمات الكربي من جهة والشركات امل

وإمنا متيزت مبسائل ، (إن املعرفة يف جمتمعات ما بعد احلداثة مل تتميز بفائدتها ) كمعرفة عملية  -

فوجود تكنولوجيا ، توزيعها وختزينها وتنظيمها بشكل خمتلف عما هي عليه يف اجملتمعات احلديثة

حلداثة قد أوجد ثورة يف مناذج إنتاج املعرفة وتوزيعها االليكرتونيات والكمبيوتر يف جمتمعات ما بعد ا

فاملعرفة ستكتسب الشكل الذي اختذته عالقة منتجي ومستهلكي السلع بالسلع اليت ، واستهالكها

وسوف   ،  فاملعرفة تنتج وسوف تنتج لكي تباع وتستهلك  ،  ينتجونها ويستهلكونها أي شكل القيمة

 فان اهلدف هو التبادل.  ،  ويف كلتا احلالتني  ،  اج جديدتستهلك لكي جيري تقييمها يف انت
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 جمتمع يفجمتمع ما بعد احلداثة مل تعد تبحث من خالل احملسوسات كما هو احلال  يفاملعرفة  –

وبدال من االقتصار على معرفة اخلرباء واملتخصصني يتم افساح اجملال ، بل االهتمام بالتجريد، احلداثة

ومتخيل يتم  يهري مع االهتمام باخلربات الذاتية، والتوجه حنو ماهو مستقبلخلربات ومعارف اجلما

 استشرافه وحماكاته كومبيوتريا، واثارة التساؤالت والتشكيك والتفكيك ملا هو قائم من معارف.

 جمتمع ما بعد احلداثة: يفرابعا :الرتبية 

للحداثة يف جمال التعليم، إال أنها مل بالرغم من النقد الكثري الذي وجهته التيارات ما بعد احلداثية 

وإن كان غري واضح املعامل ، تطرح فلسفة تربوية شاملة إىل اآلن، فأثر ما بعد احلداثة على التعليم كبري

وميكن تناول موقف تيار ما بعد احلداثة من الرتبية من خالل استعراض موقفها من كل جوانب ، (43)

 :يالعملية التعليمية على النحو التال

 بالنسبة الهداف الرتبية: -1
كتابه  يفجمتمع ما بعد احلداثة كما حددها املفكر الفرنسى فرانسوا ليوتار  يفتتمثل اهداف الرتبية    

هو خلق  -املنظومة اجملتمعية يفباعتباره منظومة فرعية  –الوضع ما بعد احلداثى بان هدف التعليم 

 يف، وهذه املهارات على نوعني: مهارات النوع االول وتتمثل غنى عنها لتلك املنظومة الاليت  املهارات

 تستهدف بشكل نوعى التعامل مع املنافسة العاملية، وتتنوع حسب التخصصات اليتاليت  املهارات

 يفومن املرجح ان ينال االولوية  السوق العاملية، يفاملؤسسات التعليمية الكربى بيعها أو  تستطيع الدولة

ختصصات يطلق عليها التليماطيقا ويشرحها علماء احلاسوب والسيربناطيقا،  يفواجد التعليم الذى يت

احتياجات  تليباليت  فتتعلق باملهاراتي اما مهارات النوع الثان، وعلماء اللغة والرياضيات واملنطق

 اجملتمع نفسه، ولن يكون ذلك بربط التعليم مبثل عليا وغايات انسانية، بل ستكون اهداف التعليم

 بأدوارهمبالعبني قادرين على القيام  يقتصادالاىل امداد النظام اي وظيفية نفعية عملية، من خالل السع

 .(44)مواقع العمل باملؤسسات يفبشكل مقبول 

 اىل لعب دور جديد هو -اىل وظيفتها املهنية باإلضافة -ضوء تلك االهداف سوف تتحول اجلامعة  يفو

التخصص مرة واحدة واىل االمد خالل اعدادهم أو  ولن يتعلم الطالب املعرفة، التأهيل والتعليم املستمر دور

وكذلك ، ، بل ستقدم هلم حسب احلاجة بغرض حتسني مهاراتهم وفرص ترقيتهمياجلامع املهين

 .(45)تتيح هلم تهذيب خربتهم التقنية واالخالقية اليت  مساعدتهم على اكتساب املعلومات واللقاءات
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 معلم:بالنسبة لل -2
ومن ثم تعددت صور املعلم ، موقفا واحدا من املعلم –حبكم طبيعتها  –مل تبلور حركة ما بعد احلداثة 

اليت  فيها، ولكن ميكن القول بان هناك ثالثة مواقف رئيسة حلركة ما بعد احلداثة ترتاوح بني الرادكالية

 Deathبعد احلداثة يعنى موت املعلم** فيها دور املعلم حبيث يرى ان شرط ما فييناليت  ميثلها ليوتار و

of the professor – يرى ان ي ميثلها رورتى الذاليت  وبني الوسطية -مبعنى تراجع سلطته املعرفية

ي ميثله هابرماس والذي الذي واملوقف النقد، اهمية خاصة على دور املعلم فيشرط ما بعد احلداثة يض

 .(46)من اهمية املعلمي يعل

ما بعد احلداثة أن مهمة املعلم ليست ـ بل وليس من حقه ـ أن يقوم بنقل احلقائق كما كما ترى حركة 

،وذلك (47)يراها هو إىل ذهن الطالب، بل يساعده يف بناء حقائقه اخلاصة اليت يشكلها جمتمعه وثقافته

 :(48)من خالل

خالل تعميق وعيهم جمتمعات معرفية متعددة وذلك من  يفمساعدة طالبه على ادراك انهم اعضاء  - أ

 بثقافاتهم وثقافات االخرين.ي الذات

 مساعدة الطالب على اكتشاف معتقداتهم وآرائهم وآراء االخرين من زمالئهم والوقوف على الكيفية - ب

 وابداء آرائهم حول ما مير بهم من احداث.، يتم بها تربيراليت 

 ني التارخيية واالجتماعية اللغوية.مساعدة الطالب على استكشاف طبيعة املعرفة من الناحيت - ت

ظل ثورة املعلومات اليستطيع  فيف، جهلناأو  ان يشيع بني طالبه فضيلة االعرتاف بنقص معارفنا - ث

وان ما نعرفه االن هو ثابت ثبوتا ، ، واننا بقد ما نعرف بقدر ما جنهلاحلقيقةاحد ان يدعى انه ميلك 

 نسبيا مؤقتا وهو قابل للتغري.

وتنميته  برامج اعداده يفم املعلم بتلك االدوار واملهام يتطلب ضرورة توافر جمموعة من املطالب ولعل قيا

 :(49)مهنيا وتتمثل تلك املطالب فيما يلى

املواقف املختلفة، وذلك من خالل مناهج دراسية واطر تربوية جتعل  يفتنمية القدرة على التصرف  - أ

الذى يهدف اىل ي من خالل ما يسمى بالتعليم الليربال، باعتباره غاية هوتنظر الي، من املتعلم مركز اهتمامها

 اخر. يءشي جعل االنسان انسان قبل ا
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تنمية مهارات التفكري الناقد، من خالل مساعدة الطالب وتدريبهم على استخدام مهارات البحث  - ب

يقوم اليت  تدبر بعض املمارساتوتدريبهم على . تصادف املعلمنياليت  دراسة ومناقشة املشكالت ي يفالعلم

وتوضيح وجهة نظرهم فيها، كما ميكن ان يتم ذلك من خالل تنمية مهارات الرتكيز ، بها بعض املعلمني

 .يوالتنظيم والتحليل واالنتاج والتكامل والتقويم اثناء عرض احملتوى الدراس ومجع البيانات

 يوالعيش مع االخرين باعتبار انسان كوكبى عاملتنمية اطار مقبول من املهارات متكنه من التعامل  - ت

على االستفادة من ، خالل تدريبه من خالل التعلم عن بعد من، جمتمع حملى يفوليس مواطن يعيش 

 العامل من حوله. يفالتعرف على كل ما حيدث  يفامكانات شبكة املعلومات الدولية 

وراء املعرفة  سرتتيجيات تدعيم عمليات ماان تشتمل تلك الربامج على انشطة ومقررات تتعلق با - ث

أو  وان تتم دراسة املفاهيم، يواملخل املنظوم، والدراسات املستقبلية ،يالتأمل، والتفكري (التفكري يفالتفكري )

 مفهوم أيتتضمنه تلك املقررات من خالل منظومة متكاملة تتضح فيها كافة العالقات بني اليت  املوضوعات

 املفاهيم واملوضوعات االخرى. موضوع وغريه منأو 

 بالنسبة للمتعلم : -3
تؤكد تيارما بعد احلداثة تؤكد على أن املتعلم جيب أن يتعلم أن ال يعتمد على املوضوعية اليت تزعمها 

احلداثة، أن اإلنسان يبين كل املعارف داخل ذهنه، وليس هناك شيء منفصل عن املتعلم، فالتعلم حيدث 

ببناء آليات التعلم اخلاصة به باإلضافة إىل نسخته اخلاصة من املعارف، متأثرا يف ذلك عندما يقوم املتعلم 

، خبرباته ومهاراته وخلفيته االجتماعية، وهو ما يتطلب ضرورة ان تتغري طبيعة العالقة بني الطالب واملعلم

يز على التفاعل الفردي فلم يعد ينظر للمعلم على أنه اخلبري الذي يزود الطالب باملعلومات، صار هناك ترك

حيث يقوم املعلم بوضع املتعلم امام مشكالت تدفعه اىل ، (50)بني الطالب و"املعلم" واالستكشاف املشرتك 

التفكري واكتشاف املعرفة، وتتم ادارة هذا املوقف من خالل مناقشة موجهة من خالل جمموعة من االسئلة 

 املعدة سلفا اعدادا حمكما.

بعد احلداثة أن املتعلم يقوم ببناء املعرفة داخل ذهنه، وهذا البناء يتم يف سياق كذلك يرى تيار ما 

فاملتعلم يبين بنفسه فهمه اخلاص عن العامل من حوله بدال من أخذ هذا ، اجتماعي ليس له صفة اإلطالق

 .(51)الفهم عن اآلخرين
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 بالنسبة للمنهج : -4
مع الطالب، حبيث يتناسب احملتوى واملهارات  ترى حركة ما بعد احلداثة أن املنهج جيب يتكيف

، حبيث ميكن الطالب أن Transformativeفهدف املنهج أن يكون حتويليا، مع الطالب وحاجاتهم

يتفحص ويدرك العامل من حوله أوال ثم يفهم نفسه بشكل أكرب، ولذا فاألنشطة التعليمية ليست خمططا 

الب وعلى الطرائق اليت يتم بها الفهم يف أذهان الطالب هلا مسبقا، إمنا تتقرر بناء على رغبات الط

(52). 

فاملنهج من وجهة نظر ما بعد احلداثية جيب ان يهتم بالطريقة اليت يبين بها الطالب املعرفة من 

منظورات خمتلفة، بأساليب تعلمية متنوعة وذكاءات متعددة، ال تعتمد فقط على الذكاء التقليدي الرياضي 

ب ان يبتعد عن النظرة احلداثية للمنهج اليت تنحو املنحى الرتاكمي يف تقديم احملتوى، املنطقي، كما جي

، (53)إىل املنهج التحويلي، الذي يسعى إلحداث حتويل يف فهم الطالب ملا حوله ومن ثم فهمه لنفسه

من التجريد وال بد أن حيتوي على القليل ، فيجب أن ال حيتوي املنهج على حقائق يراد نقلها إىل الطالب

 .(54)والتنظري، وبدال من ذلك يركز على االهتمامات الفردية للطالب وعلى التطبيقات العملية

يقلل من قيمتها كما أو  كذلك يرى انصار ما بعد احلداثة ان املنهج الدراسى جيب اال يرفض الغيبيات

ائق مطلقة، بل على أنها حق، أو تفعل احلداثة، بل يعرتف بها ورمبا يشجعها، لكن ليس على أنها حق

وجيب أن ال تتعدى إطار تلك املنظومة، فاملنهج عليه أن يؤصل ، ثقافة شكلتها منظومة اجتماعية خاصة

يف أذهان الطالب أنه ليس هناك حقائق خارج الذهن، وأن احلقائق تبنى عن طريق اللغة وداخل الثقافة. 

 .(55)ولذا فليس هناك حقائق مطلقة، بل هي حقائق نسبية

 بالنسبة لطرق التدريس: -5
تربط ، وال متدنا أدبيات ما بعد احلداثة بأمثلة حمددة ميكن أن تكون مكونات لنظرية تدريس متماسكة

احلداثي حيتاج إىل اعتقاد  ما بعد بني النظرية والتطبيق، بل يرى بعض الباحثني أن التدريس من املنظور

حيث حيتاج املعلم أن يتصور وينظم ، chaosالالنظام  أو بأن التعلم حيدث يف وسط ما يشبه الفوضى

أوضاع التعلم على شكل تيار غري منتظم وغري مؤقت من االكتشافات والتناقضات وإعادة االكتشاف 

ويعزو بعض الباحثني ذلك إىل أن ما بعد احلداثة ال تركز كثريا على إجياد احللول بقدر ما تركز ، واملساءلة

واالحتماالت احلاضرة يف املشكلة، فاإلرباك وإجياد عدم سكون وتنظيم الذات هي  على البحث عن التعقيد
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خصائص طرق التدريس ما بعد احلداثية، إذ وجود قدر كاف من االختالل وعدم السكون يقود إىل تغيري 

 .(56)نظام القناعات واملسلمات 

ثية ليس هلا تطبيقات مباشرة كما يرى بعض الباحثني أن حبوث املنهج من وجهة النظر ما بعد احلدا

املمارسات املدرسية، ويعلل هذا بأن ما بعد احلداثة تساهم، بدال من ذلك، يف إصالح أو  يف املواد الدراسية

املدرسة بإعادة تصور وفهم القضية من أساسها ومتكني الرتبويني من حتدي القناعات واملسلمات واستشراف 

قات الصفية املباشرة تظهر من خالل السياقات اخلاصة، بدال من فرض اإلمكانات البديلة للتغيري، والتطبي

 .(57)مبادئ عامة 

ونظرا الن تصور ما بعد احلداثي للتعلم مبين على االعتقاد بأن كل فرد يصنع املعنى من مصادر 

بدال من استقباهلا جاهزة من خبري، فان فهناك تركيز تام يف طرق التدريس على احلوار ، خمتلفة

ستكشاف، مع التقليل من دور املعلم بوصفه مصدرا للمعلومات، وبينما انتهجت بعض االجتاهات اليت واال

، فإن ما بعد احلداثة تنتهج هذا األسلوب ال على أنه االستكشافال تنتمي إىل تيار ما بعد احلداثة منهج 

 .(58)سبيل الكتشاف احلقيقة بل على أنه جواب مؤقت إىل حني يتم اكتشاف غريه 

 اخلالصة
 :االتيضوء ما مت عرضه من افكار عن فكر وحركة ما بعد احلداثة يتضح لنا  يف

ان ما بعد احلداثة اجتاه فكري، نشأ يف األصل ويف كثري من جوانبه ردة فعل لـ "احلداثة" وهو  -1

حمل على األقل جيعلها أو  جيمعها رفض األسس اليت قامت عليها احلداثة يضم خليطا من التيارات،

 شك .

 يفبعد  يفعلى اعتبار اننا مل ننخرط  يالعامل العرب يفتعنينا كثريا  ان حركة ما بعد احلداثة قد ال -2

 عمق احلداثة.

احلداثة الذي يتم الرتويج له اليوم يف الساحة العربية ال ميثل اجتاهًا فكريًا رصينًا  ما بعد أن فكر -3

ترمجة واستنساخ مقوالت واصطالحات ونظريات متداولة منذ  خيرج يف غالب األحيان عن ومنسجماً ، وال

أفكار برزت يف سياقات وأرضيات مغايرة  يعقود يف الثقافة الغربية السائدة وخصوصًا الفرنسية منها، فه

 .يعن واقعنا العرب
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يف العامل  ، فإن املتابع ألحوال الثقافة والفكريهو غرب اطار التبعية الثقافية واالنبهار بكل ما يفان  -4

، بالثقافة واحلضارة الغربيتني، للعقل العربي، الالمعقول نتيجة االنبهار العربي يصاب بالذهول واحلرية،

ختتلف بل وتتعارض مع ثوابث ثقافتنا العربية اليت  والفلسفات والرتديد الببغائي لبعض االفكار

فسريه، وفق ميول ورغبات القّراء، وهذا ما نقرؤه من حماوالت تفكيكك النص القرآني وت، واالسالمية

والدعوة اىل الغاء السنة حبجة أنها المركزية هلا؛ كونها جاءت من بشر ال خيتلف عن غريه من الناس، 

والظروف النبوية اختلفت متامًا عن واقعنا املعاصر الذي حيتاج إىل أدوات جديدة للفهم واالستنباط، 

ومية، واملطالبات باإلصالحات السياسية وفق املشاريع الشرق أوسطية وأحيانًا يأتي النقد إىل نبذ اهلوية الق

املشرتكة، كذلك تهميش القيم اخللقية والسلوكية وغريها من مسّلمات الدين، خصوصًا واملعطيات العقلية 

 األخرى، وهو طرح كثري من الليرباليني اجلدد من العرب املستغربني.

ة واضحة ومرتابطة عن الرتبية وامنا هى افكار متناثرة اليوجد مل تقدم حركة ما بعد احلداثة فلسف -5

ومع تصوراتها ، الرتبوية مع نظرتها اىل الطبيعة االنسانية لألهدافبينها وحدة عضوية تتسق فيها نظرتها 

 عن طرق التعليم التدريس واملمارسات التعليمية.

أو  ثة عن الرتبية واملعلم ليست جديدةان كثريا من االفكار اىل طرحها مفكرو تيار ما بعد احلدا -6

عصور سابق وان كانت  يفواملربني  ةفوامنا هى افكار مت طرحا مسبقا من خالل بعض الفالس، قاصرة عليهم

 هذه االفكار قد مت عرضها بصورة متناثرة.
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