
 

 



?אא?א



 

 )جسنت(ورقة مقدمة للقاء اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية 

 ١٤٢٤اللقاء السنوي 

 الرياض

 

 راشــد بن حسني العبد الكرمي. د

 عارفوزارة امل



 1

 

 يف التعليم" ما بعد احلداثة"أثر 

 راشد بن حسني العبد الكرمي. د

 ملخص

ـ                ، ةهتدف هذه الورقة إىل التعرف على القواعد األساسية اليت قام عليها توجه ما بعد احلداث

 نفي احلقيقة املطلقة األوىل.  إىل قضيتني أساسيتني قام عليهما التوجه ما بعد احلداثي  حيث تعرضت 

هاتان . نفي املوضوعية والعقالنية على املستوى اإلبستيمولوجي     الثانية  ستوى األنتولوجي، و  على امل 

 التعليميـة  كان هلما أثر كبري على عناصر العمليـة   ـ وما تفرع عنهما من قواعد ـ   القاعدتان

م، وعلى نظرية التعلم، حيث تغري دور املعلم من ناقل للمعلومات ومصدر هلا إىل مهيئ لبيئة التعل               

كذلك تغريت طريقة التدريس من طريقة      . وحتول دور الطالب من متلق إىل منتج وصانع للمعرفة        

مباشرة تتمحور حول املعلم إىل طريقة احلوار واالستكشاف الذي يكون فيـه للطالـب الـدور                

أيضا ازداد االهتمام بالدور االجتمـاعي يف صـنع         . ، حماوال فهم ما حوله مث فهم نفسه       األساس

 . ة، مما أعطى احلقيقة بعدا نسبيااملعرف
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  متهيد

واحلمد هللا الذي أضاء بنور الـوحي       . احلمد هللا الذي هدانا لإلسالم وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا           

عقولنا، فصارت هبداه نورا يضيء لنا الطريق، ويهدينا إىل خالقنا، ويزيدنا خضوعا له وعبودية نشرف هبا على                 

 .اهللا وسلم على نبيه حممد الذي بلغ رسالة ربه رمحة للعاملني وهداية للمتقنيوصلى . كثري من خلقه

منذ أن بدأ اإلنسان اإلعراض عن دين اهللا وهو يتخبط يف دروب الفكر الهثا يف البحث عن حياة 

فعقله، بطبعه، تواق إىل اكتشاف الغامض وارتياد اجملهول . سعيدة، حياة ينشد فيها الكمال، كما يراه هو

هذه خصائص وضعها اهللا . نزاع إىل البحث والربط بني الظواهر والبحث عن األسباب واإلبداع واالبتكارو

 . ، ولتقود املؤمنني للتفكر يف ملكوت اهللايف العقل اإلنساين لتستمر وتزدهر و لتنموا احلياة على هذه األرض

فبعض العقول تتصور أهنا .  االنطالقفتنة مبا فيه من قدرات ورغبة يف! وذلك العقل يف الوقت نفسه فتنة

ومل يكتشف العقل تلك احلقيقة البدهية . قادرة على االنطالق بال حدود، بل جيب أن ال يكون هناك حدود

فهو كلما اكتشف شيئا وظن أنه قارب النهاية، تبني له . وهي أنه على سعيه وكدحه فإنه يعود من حيث بدأ

لكن هل هذا جيعله يتواضع .  حمدوديته وأنه ما أويت من العلم إال قليالأن ما اكتشفه إمنا هو دليل آخر على

عند ذلك . إال إذا خالطها خضوع اإلميان الذي يلطف من حدة ثوراهنا! ويستسلم؟ طبيعة العقل تأىب ذلك

 اليت من آياهتا عجز هذا العقل، رغم ثورته، وانقالبه إىل.. تسكن إىل رهبا وخالقها وتسبحه شاهدة بعظمته

 .صاحبه حسريا حينا بعد حني

وهذه الورقة سوف تتعرض الجتاه فلسفي كان له أثر يف مناح شىت من احلياة، وهو االجتاه ما بعد 

صول هذا االجتاه، وبيان أثر تلك األصول على جممل ألوسوف تقتصر هذه الورقة على عرض . احلداثي

ما صف دون الدخول يف مناقشة تلك األصول أو وسوف تكتفي هذه الورقة بالو. العناصر األساسية للتربية

 . تبعها من آثار
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 نظرة عامة: ما بعد احلداثة

وما بعد احلداثة ". احلداثة"ما بعد احلداثة تيار فكري نشأ يف األصل ويف كثري من جوانبه ردة فعل لـ 

وتكاد جتمع املراجع على عدم إعطاء تعريف لـ . ١من التنوع والتدرج حبيث يصعب إجياد تعريف دقيق هلا

قيضة ، وذلك مبقارنته بن٣، وبدال من ذلك تقوم بتوصيف هذا املذهب٢لصعوبة تعريفها" ما بعد احلداثة"

 . فهوم احلداثةمب مقارنتهلكي يتضح مفهوم ما بعد احلداثة فال بد من ف". احلداثة"

فهي . ، فهناك صور متعددة من ما بعد احلداثة٤ وغامضوالسبب يف ذلك أن ما بعد احلداثة مفهوم فضفاض

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

لعقالنية العلمية إىل أن تصل إىل ما بعد احلداثة املتطرفة الثورية العدمية العبثية اليت تدعو للثورة على العقل وا

مابعد " مما حدا بأنصارها إىل الكف عن توضيح ما هي .من أساسهما وتصل إىل التشكيك حىت يف البدهيات

 .٥واإلنصراف بدال من ذلك إىل توضيح ما ترفضه ما بعد احلداثة" احلداثة

رفض األسس  جيمعها  ، يضم خليطا من التيارات،ولكن باختصار ميكن أن تعرف احلداثة بأهنا اجتاه فكري

اليت قامت عليها احلداثة أو على األقل جيعلها حمل واملنهجية  واملعرفية )أي اخلاصة بطبيعة الوجود (األنتولوجية

 . شك

 السبعينيات من القرن العشـرين املـيالدي، يف كتـاب           ظهر مفهوم ما بعد احلداثة بشكل واضح يف       

 . ٦وعىن هبا التعددية الثقافية وتعدد أمناط احلياة) علم ما بعد احلداثة(الفيلسوف الفرنسي ليوتارد، 

                                                 
1 Carol Nicholson. Postmodernism, Feminism, and Education. The Need for solidarity. Educational Theory. Summer, 1989. 
Vol. No. 3 p. 197. ( الحداثة بعد وما الحداثة في مقاربات عن نقال ) 
2 . Postmodernism. Glenn Ward. (1997). NTC Publishing Group. (p. 4, 13). والعقل الحداثة بعد ما) ٢٠٠١ (إرنست جيلنر،: وانظر 

.دمشق: المدى دار. اإلمام معين ترجمة. والدین  
3 . Fundamentals of Philosophy, (1996). David Stewart and H. Gene Blocker. p. 247. 

 لطليعة بيروت دار ا١٩٩٦. محمد الشيخ و یاسر الطائري.  مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة 4
5 . Doll, W. (1993). A Post-Modern Perspectives on Curriculum. New York: teachers College Press. p. 4 

 ١٤٢٢، ٩٩آتاب الریاض . عبيد اهللا العمري، و عبد القادر العرابي. إشكالية المنهج في العلوم االجتماعية العربية المعاصرة.   6
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  احلداثة ما بعدأسباب ظهور

من املسلم به أن التحوالت التارخيية الكربى، خاصة الفكرية، ال ميكن أن تكون نتيجة لسبب واحد بل عادة                   

 .، لكن يكون من بينها غالبا عوامل أساسية وبارزة التأثري ومتداخلةما حتدث بسبب عوامل متعددة

، الذي نادى مبـوت     ٧ب األولية إىل الفيلسوف األملاين امللحد نيتشه      ويرجع كثري من الباحثني أصول هذا املذه      

وكان شكاكا بدرجة مفرطة، فلم يكتف فقط بأن أنكر أن يكون ما لدينا             . ٩، مبعىن موت االعتقاد باإلله    ٨اإلله

كك فيما لدينا من    فهو ال يش  . من معلومات صحيحا، بل أنكر أن يكون هناك طريقة للوصول للحقيقة أصال           

) املطلـق (وقد محل نيتشه على     . وسائل للمعرفة بل ينكر أن يكون هناك أمكانية للوصول حلقائق األمور بتاتا           

واملسألة ال تعـدو أن تكـون       . ونادى بأن كل العلوم إمنا هي اعتقادات ونظرات خاصة ينشؤها كل لنفسه           

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

 .وقد انتهى به احلال إىل االهنيار العقلي. ١٠إذن عبث

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

، ، واختذ موقفا معاديا للحداثة١١عاصرين أثرا يف الفكر ما بعد احلداثي، والذي نادى مبوت اإلنساناملفكرين امل

 لبناء منظور جديد للمجتمع واملعرفة واخلطاب ىوسع. نظرة يغفل اجلوانب اإلجيابيةمن خالل نقد أحادي ال

السلطة حبث فوكو العالقة بني  فقد .١٢مصدرا أساسيا للفكر ما بعد احلداثيوالعالقة بينها، مما جعله والسلطة 

 ،سالتري. ( بأن املعرفة أثر من آثار السلطة وتتكون بتفاعل  اللغة السلطة واملعىنوقالواحلقيقة واملعرفة، 

١٩٩٥.( 

 .ويذكر كثري من الباحثني سببني رئيسني لظهور هذا التيار
                                                 
7 . The Passion of the Western Mind, (1991). Richard Tarnas. 

 ...)ماته فأقبرهثم أ.. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل یسره.. من أي شيء خلقه .. قتل اإلنسان ما أآفره.. ( تعالى اهللا عما یقول الظالمون علو آبيرا. 8
9 .  From Socrates to Sartre: The Philosophic Quest. (1989) T.Z. Lavin. 
10 . Philosophy and Philosophers, (1993). John Shand. 
11 . Postmodern Theory: Critical Interrogation (1991). Best, S. & Kellner, D.  

 . نفسية أزمات من حياته طوال وعانى جنسيا، وشاذا عربيدا فوآو آان وقد
12 . Postmodern Theory: Critical Interrogation (1991). Best, S. & Kellner, D. (p. 34). 
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 تطور العلم

يوما بعد يوم ضآلة قد أثبتت البحوث العلمية ـ اليت كانت سالح احلداثة األكرب ـ بكشوفاهتا اهلائلة   

وأكدت تلك االكتشافات بشكل غري مباشـر حمدوديـة عقـل           . ما يعرفه العقل البشري بالنسبة ملا ال يعرفه       

، بل أكدت على أنه خملوق صغري رغـم كـل           "اإلله"اإلنسان، وأنه ليس كما كان يتصور احلداثيون أنه هو          

خلوقات، إىل درجة قد ال يوثق فيها حبكمه يف بعض          بل إنه يعتريه الضعف والنقص كغريه من امل       . قدراته اهلائلة 

رفة املطلق لدى التيار احلداثي، أو كما قال بعض         فاختلت النظرة إىل قدرة العقل الذي هو مصدر املع        . األحيان

 فاالكتشافات العلميـة، خصوصـا بعـد        .١٣الباحثني، قامت احلداثة على العقل لكنها هي اليت دمرت العقل         

اكتشاف مبدأ الال يقني والفيزيا الكمية، بينت بطالن األوهام اليت حيكت عن قدرة العقل والعلم  وفنـدت                  

  .١٤ التاسع عشر والعشريننيحتميات القرن

وانتعشت امليتافيزيقيا وازداد   ] العقلي[للعامل شيء من التواضع     ] امليكانيكية[جنم عن تدمري الصورة النيوتونية      "

 غامض مقدر جلزء منه أن يبقـى        وقد كشف النقاب عن كون    … االهتمام بالالمعقول ومل يعد العلم بسيطا       

وهكـذا أصـبح    . غامضا، كما وقذفنا بأحجيات ال يستطيع العلم حل ألغازها داخل أعمق أعماق احلقيقة            

وأخذوا يتحدثون عن الكون الغامض بدال من حديثهم عـن التقـدم حنـو املعرفـة                . العلماء أكثر تواضعا  

 . ١٥"الكاملة

وظفت آيديولوجيا  " العلمية"ترى ما بعد احلداثة أن العلم حمدود وأنه تسبب يف شقاء البشرية وأن              ولذا  

وهذا قد يكون صحيحا لكن ال يعين هذا أن يبخس العلم حقه            . لسيطرة الثقافة الغربية على الثقافات األخرى     

 . فالعلم شيء وسوء تطبيقة أو أدجلته شيء آخر

                                                 
 ١٤٢٢، ٩٩آتاب الریاض . عبيد اهللا العمري، و عبد القادر العرابي. عاصرةإشكالية المنهج في العلوم االجتماعية العربية الم. 13

 ٢٥ص . نظرات حول اإلنسان. وانظر روجيه جارودي. المرآز الثقافي العربي. عمر آوش) ٢٠٠٢ (أقلمة المفاهيم.  14
 ٥١٤ص . تاریخ الفكر األوربي الحدیث.  15
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طخ به العلم من أوضار السياسة وتوجيهات السلطة، فينفي هابرماس وجود حياد هذا باإلضافة إىل ما ل

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

 كلها تعبريات متنوعة النيتشوي، وهو ما يتطلب نقد الوضعية والتيارات املعجبة بالعلم والرتعة التقنية، فهذه

 . ١٦لآليديولوجيا املكونة للحداثة التقنية

ـ الذي هو " ما بعد احلداثة"فالعلم ـ كما يقول بعض أنصار ". ما بعد احلداثة"ومن هذا نشأ تيار  

ففقد الثقة بالعلم قاد إىل ردة فعل جتاه ". ما بعد احلداثة"م احلداثة و قاد إىل عماد احلداثة، هو الذي هد

 . الفلسفة اليت كانت قائمة عليه

 فقد الثقة بقضية التقدم

مر الغرب بأزمات يف القرن والعشرين وحروب بينت بطالن ما كانت تبشر به احلداثة من املستقبل الزاهـر                  

، يقول  ١٧ التقدم عقيدةباملية األوىل خرج الغرب حمطما ومتهالكا، وفاقدا الثقة         فبعد احلرب الع  . والتقدم املوعود 

لقد كان اإلميان بالتقدم هو القوة احملركة للغرب طوال ما يقارب املائة واخلمسني عاما، ولقد انتهى                "وليم إنج   

على النقيض من نظرة احلداثة املتفائلة مبستقبل البشرية،        . ١٨"راك عبثية ذلك اإلميان وعقمه    الغرب أخريا إىل إد   

، فترى أهنـا    تنظر ما بعد احلداثة بكثري من التشاؤم إىل املستقبل الذي تسري إليه البشرية يف ظل النظرة احلداثية                

 .  مما أفادهتاجرت عليها من الويالت أكثر

 :يقول جارودي واصفا الوضع الذي آل إليه وهم التقدم احلداثي

 اليت كان يتصورها الناس على ة وهم الدميوقراطي، وهم رخاء الرأمساليه الذى ال حدود لهة،وهام كثريأوهتاوت 

وأوهام فلسفيه  ...، وتصوروا وجودها يسمو على صاحل األفراد واجلماعات) مجهوريه الذوات الواعية (أهنا 

 اليت تصور العامل على انه عامل شفاف ينعم بوجود عقل ة الطيبةوهم املثالي : تقابل تلك األوهام التارخييةىاخر

                                                 
 )٩١ص . (بيروت: دار الطليقة. سالم یفوت) ١٩٩٩. (المناحي الجدیدة للفكر الفلسفي.  16

17 From Socrates to Sartre: the philosophic quest. p. 326.    
 ٥٦٢عن تاریخ الفكر األوربي الحدیث ص .  18
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 حال هلا من  الطيبه يف عامل وجدت مجيع املشاكل فيهة ذات النغمةهذه الرتعات التلفيقي. ١٩خالق ومنظم له

خالل التأليفات الروحيه واجهت فجأة امتحانا قاسيا يف قلب احلياة نفسها وبتأثري األفكار اليت إنبعثت من هذه 

احلياة وشاهدنا يف حبر سنوات معدودات ان الفلسفات اليت كان قد كتبت هلا السياده الكامله حىت ذلك احلني 

 وانقلبت الليرباليه العقليه إىل إجتاه عدمي فاشى وحتول  قد جرفها الطوفان– على األقل يف اجلامعات –

 .٢٠املذهب التفاؤيل اىل وجوديه  مأساويه

أي ما يتعلـق بطبيعـة       (ألنتولوجيااألوىل على املستوى    . تقوم ما بعد احلداثة على قضيتني أساسيتني      

 ). أي نظرية املعرفة(، والثانية ابستمولوجية )الوجود

أنه ليس هناك حقيقة مطلقة، أي حقيقة هي " ما بعد حلداثة" والقضية األوىل واألساسية اليت تقوم عليها 

جيب أن " حقيقة"ك فليس هنا. صادقة يف ذاهتا، بل إن احلقائق يصنعها اجملتمع جبوانبه الثقافية املتعددة ألفراده

. يقر هبا اجلميع، وليس هناك حق مطلق، بل احلقيقة تصنع عن طريق اللغة ويف داخل ذهن اإلنسان لوحده

أو الذي تدعو إليه ليس إال خرافة، وما يقال عن " احلداثة"وبالتايل فما يقال عن التقدم أو التطور الذي رافق 

فاحلقيقة ال تكتشف، ألنه ما مث حقيقة أصال، وإمنا احلقيقة . احلقيقة إمنا هو وهم" اكتشاف"قدرة العقل على 

فأفكارنا ليست انعكاسا للواقع بل قراءة له، وهي  ".، فاإلنسان هو الذي خيلق حقائقهوال تكتشف" ختلق"

قراءة تتخذ صيغا أسطورية وإيديولوجية ودينية ونظرية، وكل منظومة معتقدية تعتقد أهنا متتلك احلقيقة ومتيل 

إن فكرة احلقيقة هي املنبع األكرب للخطأ، واخلطأ .  اعتبار كل ما يناقضها وخيالف حقيقتها أكذوبة أو خطأإىل

د احلداثة التأكيد ولذلك كان من السمات الرئيسة ملا بع ".٢١األساسي يقوم يف التملك الوحيد اجلانب للحقيقة

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

                                                 
 )!ذلك ظن الذین آفروا، فویل للذین آفروا من النار (. 19
 ).١٧ص . (المجلس األعلى للثقافة. ترجمة یحيى هویدي. روجيه جارودي). ١٩٨٣.( نظرات حول اإلنسان.  20
 . بيروت: دار الطليقة. سالم یفوت) ١٩٩٩. (المناحي الجدیدة للفكر الفلسفي.  21
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عصر إنشاء النظريات الكلية وبناء األنساق اجلامعة قد توىل، خاصة بعد أن ظهر الطابع التسلطي اهليمين هلذه 

 .٢٢اليت تسريها" إراد القوة"النظريات وتبدت 

فاإلنسان . فليس هناك حقيقة مطلقة، بل املعارف بىن اجتماعية يبنيها اإلنسان، وهي حقيقة بالنسبة له

 أخرى تسلط وظلم، على ثقافات" احلقائق"، ولذلك ففرض تلك "حقائقه"أسري ثقافته، وهي اليت حتدد له 

 . يسندها" عقلي"مهما قيل عن وجود دليل 

ففي النظرة ما بعد احلداثية ليس هناك ذاتا أو حقيقة للفرد يبقى ملتزما هبا وصادقا هلا، بل هوية الفرد 

 .٢٣دائمة التبدل والتشكل وتغري توجهها تبعا للتغري الدائم لعالقاته

 ، فما دام أنه ليس هناك حقيقة مطلقة، بل multiplicityوتفرع عن هذا أصل آخر وهو التعددية 

وع التفسري نفالتعددية وت. الكل حقائق نسبية، فال بد من قبول التفسريات املتغايرة، واملتناقضة أحيانا، للحقيقة

 . والتصور أمر مقبول بل مرغب فيه يف التوجه ما بعد احلداثي

أي تتعلق بطبيعة املعرفة، أو (األساسية الثانية اليت تقوم عليها مابعد احلداثة قضية إبستمولوجية القضية 

ظ والشيء ، وهي أنه ليس من املمكن الفصل بني املالِح)العالقة بني الشيء املعروف وبني العارف أو الباحث

كنا للحقيقة يف سياق ذايت واجتماعي فاحلقيقة إمنا هي تصورنا أو إدرا. ظ، أو بني الباحث واملبحوثاملالَح

 .حمدد

كيف نعرف أن الصورة اليت يف أذهاننا مطابقة للواقع اخلارجي؟ ال ميكن هذا، : يتساءل ما بعد احلداثيني

وحيث أن . على ما يرون، إال بأن يقف اإلنسان خارج نفسه ويقارن بني ما يف ذهنه وما يف الواقع اخلارجي

 .فليس لدينا إال الشك. طريقة لتأكد من أن هذه املطابقة دقيقةهذا غري ممكن فليس لدينا 

                                                 
  دار الطليعة بيروت١٩٩٦. محمد الشيخ و یاسر الطائري. اربات في الحداثة وما بعد الحداثةمق.  22
 

23 . The Saturated Self, Gergens p. 139 
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فالنظرية ما بعد احلداثية ترفض املعادلة احلداثية القائلة بالعقل واحلرية، وتسعى إىل بيان اإلشكالية يف 

وحيث متيل احلداثة إىل النظر للمعرفة واحلقيقة . ٢٤الصيغ احلداثية للعقالنية بوصفها عامل اختزال وإلغاء وقهر

فالسفة على أهنما حمايدتان وموضوعياتان وتأخذان صبغة العاملية والعموم ومها وسيلة للتقدم والتحرر حيللهما 

 . ٢٥على أهنما عناصر متداخلة للسلطة واهليمنةما بعد احلداثة 

. هذا هو أحد األسباب اليت دعت  مابعد احلداثة إىل القول بأن املوضوعية التجريبية العلمية غري موجودة

أم ال؟ ما بعد فطرحوا موضوع اإلدراك، كيف ندرك الواقع، وهل إحساسنا وإدراكنا يعكس الواقع اخلارجي 

ويرجعون هذا . احلداثيني يزعمون أنه ال يعكس، ويستدلون بأن الناس يرون الشيء نفسه بطريقة خمتلفة

 .٢٦االختالف إىل الثقافة مبفهومها العام

ويرون أن الدراسـات تؤيـد      . ويطيل ما بعد احلداثيون الكالم حول اللغة وأثرها على تفكري اإلنسان          

وكثري من فرضيات ما بعد احلداثة تصدر مـن حقـل علـم اللغـة               . انتقاداهتم لنظرة احلداثة للعقل واحلرية    

 . الذي يبدو غامضا يف كثري من األحيان) اللغويات(

فالثقافة واجملتمع يصنعان . ون أنه ليس هناك ذات مستقلة عن حقيقتنا االجتماعيةيرى ما بعد احلداثي

ومن طرق صياغة اجملتمع لألفراد . األفراد كما خيلقان أفكارهم واجتاهاهتم) خيلقان: وبتعبري ما بعد احلداثيني(

 . اللغة

فكل النشاطات العقلية،   . اللغةيشري ما بعد احلداثيني إىل أن اإلنسان يتفاعل دائما مع احلقيقة من خالل              

والنـاس  . كما يزعمون، قائمة على اللغة، فنحن نفكر من خالل الكلمات ونتواصل من خـالل الكلمـات             

وهذه األمساء، اليت هي عبـارة عـن        . مرتبطون باحلقيقة من خالل األمساء اليت يعطوهنا إلدراكاهتم وأفكارهم        

وكلما ازداد أفكارنا جتريدا، وغالبا ازدادت أمهيـة،        .  تمعمن اجمل ) أو اتفاقي (كلمات، تطلق بشكل عشوائي     

                                                 
24 Postmodern Theory: Critical Interrogation (1991). Best, S. & Kellner, D. (p. 34). 
25 . Postmodern Theory: Critical Interrogation (1991). Best, S. & Kellner, D. (p.50). 

 .معينالثقافة في هذا السياق هي الثقافة بمفهومها العام الذي یعني مجموع األفكار والمعتقدات والموروثات التي ترتبط بشعب .  26
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فإذا كانت اللغة هي طريقة الناس لالرتباط بالواقع فالبـد          . كلما ازددنا اعتمادا على الكلمات إلعطاء املعاين      

 . إذن أن نفهم طبيعة اللغة

يف اللغـة   : ة الواحـدة  لة يف داخل الثقاف   كلة فقط يف االختالف بني الثقافات، بل إن املش        كاملشليست  و

وحيث أن للغة منطق قـائم علـى        . إننا نفهم الطبيعة أو ما حولنا من خالل إطار اللغة اليت نتحدثها           . نفسها

فنحن نسمي أشـياء نراهـا يف   . أسلوب التركيب فليس لدينا طريقة ملعرفة إىل أي مدى تؤثر لغتنا يف إدراكنا 

 أين لنا أن نتحقق من أن تلك األشياء أسباب أو نتائج، أم أننا          لكن من ) نتائج(ونسمي أخرى   ) أسبابا(الطبيعة  

فيزعم أنصار  . على أشياء ميكن أن ينظر هلا بطريقة خمتلفة       ) عشوائية(فقط أطلقنا تلك الكلمات بطريقة اتفاقية       

 .واقعما بعد احلداثة أنه ليس هناك طريقة ملعرفة ما إذا كانت قوانني اللغة هي نفس القوانني اليت حتكم ال

ويف اجلملة، فمذهب ما بعد احلداثة يعتمد كثريا على اللغة يف طرحه ألفكاره، فمادامت اللغة غري قادرة 

على أداء املعىن، وما دام النص ميكن تفسريه بعدة تفسريات وليس هناك مرجع معتمد لترجيح معىن على 

ما دامت احلقيقة هي ما تؤديه هذه و. آلخر، وحىت لو حاولنا هذا الترجيح فسيكون عن طريق اللغة نفسها

فما بعد احلداثة تتركنا غرقى يف الشك، حماصرين .  فليس هناك إذن حقيقة مطلقة، واللغة يبنيها اجملتمع،اللغة

فالواقع ـ بالنسبة هلم ـ تبنيه أو تعرفه الثقافة واللغة وال يكتشف بالعقل ". سجن اللغة"مبا أمسوه 

  ٢٧.واملالحظة

واإلمجاع الثقايف حيدد ويعرف . بالنسبة هلم ال يولد، بل حيدد ويعّرف بواسطة جمتمعه وثقافته" إلنسان"فا

 . ٢٨ يذوب يف البىن االجتماعية اليت حتتم كل شيءواإلنسان. الواقع

هذه هي املالمح األساسية ملا بعد احلداثة، تداخلت يف تكوينها تيارات فكرية متنوعة، لكنها تلتقي عند                

 .إعادة النظر يف مفهوم العقالنية واملوضوعية

                                                 
27 See: The Passion of the Western Mind, Richard Tarnas, p. 399, and The Death of Truth.  

 ١٤٢٢، ٩٩آتاب الریاض . عبيد اهللا العمري، و عبد القادر العرابي. وم االجتماعية العربية المعاصرة إشكالية المنهج في العل.28
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على الذاتية مقابل املوضوعية، والتعددية مقابل الوحدة، وتنحو منحـى التشـاؤم            ما بعد احلداثة تقوم     ف

 . واالنكفاء على الذات والذوبان يف اجملتمع، مقابل التفاؤل والفردية وحتقيق الذات

وكما تغلغلت احلداثة يف شىت مناحي الفكر واحلياة فكذلك فعلت ما بعد احلداثة، حيث صار هلا أثر يف 

 .  والفن واالجتماع ويف فلسفة العلم ذاتهاألدب والفكر

، وهي أنه ليس هناك حقيقة مطلقة، أي أساسيةإذن، فمذهب ما بعد احلداثة يقوم يف اجلملة على فرضية 

ليس هناك حقيقة واقعية يف خارج ذهن اإلنسان، توجد بذاهتا سواء آمنا هبا أم مل نؤمن هبا، وإمنا كل إنسان 

 ثقافته ولغته، وحيكم على ما يراه أو يقرأه بطريقة تفكيكية حبيث ال يكون لرأي تنبين داخله احلقائق بفعل

واإلنسان ال ميكن له أن يتخلص من . فاحلقيقة عندهم بنية ثقافية. الكاتب أي أثر على املعاين اليت يراها أمامه

 . ذاتيته وليس لديه أصال القدرة على احلكم املوضوعي بسبب ارتباط فكره بلغته

ء على هذا فكل احلقائق اليت تتكون لدى الناس متساوية، وليس من حق أي إنسان أن ينتقد حقائق وبنا

 .  ثقافة أخرى، وليس من حقه أن يقول إن ما لدي هو احلق وما سواه باطل

 والتعليمما بعد احلداثة 

، إال أهنا مل تطرح عليمالتبالرغم من النقد الكثري الذي وجهته التيارات ما بعد احلداثية للحداثة يف جمال 

 .٣٠ كبري وإن كان غري واضح املعاملالتعليمفأثر ما بعد احلداثة على . ٢٩فلسفة تربوية شاملة إىل اآلن

تركيز على العلم واملـواد     ال كما انتقدت    ،يف تقدير العقل ومتجيده   احلداثة  مبالغة   ما بعد احلداثة     انتقدت

 أن يكـون    وشككت يف أنكرت أن يكون هناك حقيقة مطلقه قائمة خارج الذهن،          و. العلمية واملنهج العلمي  

، والعقل نفسـه     كما تقول احلداثة   ،وإمنا العقل يبين احلقيقة، وال يكتشفها     . وضوعيالعقل قادرا على احلكم امل    

 . تبنيه الثقافة السائدة يف اجملتمع

                                                 
29 Philosophy of Education: An encyclopedia. 1996, p. 403 
30 . Doll, W. (1993). A Post-Modern Perspectives on Curriculum. New York: teachers College Press. p. 3.  
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هذه النظرة إىل احلقيقة انعكست على النظر إىل املعرفة، فاملعرفة يف املنظور املابعد حداثي تبىن يف سياق 

يتفحصون القيم والفرضيات  هي أن جتعل الطالب critical pedagogyثقايف، ومهمة التدريس النقدي 

. ٣١مستقبلني غري ناقدينبقائهم  بإنتاج املعرفة بدال من وا، ليقومواآليديولوجيات واملصاحل املنعكسة يف املعرفة

 bankingم فيما يسميه التربوي النقدي بول فريري بتربية إثارة األسئلة، مقابل ما أمساه تربية اإليداع وهذا يت

educationاليت تعتمد على ترحيل املعلومات٣٢ ، . 

املعلم، واملنـهج، وطـرق التـدريس       . لية التربوية كافة  النظرة ما بعد احلداثية أثرت على عناصر العم       

 . والطالب

 املعلم

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

 . إىل ذهن الطالب، بل يساعده يف بناء حقائقه اخلاصة اليت يشكلها جمتمعه وثقافته

 الطالب

 .٣٣اليت تزعمها احلداثة تؤكد على أن الطالب جيب أن يتعلم أن ال يعتمد على املوضوعية ما بعد احلداثة

مل يعد ينظر للمعلم على أنه اخلبري حيث وقد كان ملا بعد احلداثة أثر على طبيعة العالقة بني الطالب واملعلم، ف

واالستكشاف " املعلم"الب باملعلومات، صار هناك تركيز على التفاعل الفردي بني الطالب والذي يزود الط

 . ٣٤املشترك

  املنهج

الب، حبيث يتناسب احملتوى واملهـارات مـع        يف النظرة ما بعد احلداثية جيب أن يتكيف املنهج مع الط          

كن الطالب أن يـتفحص     مي، حبيث   Transformativeفهدف املنهج أن يكون حتويليا      . الطالب وحاجاهتم 
                                                 
31 . Leistyana, p. (1999). Presence of Mind: Education and the politics of deception. Westview Press. 
32 . Freire, P. (1999). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.  
33 Philosophy of Education: An encyclopedia. 1996, p. 403 
34 . Doll, W. (1993). A Post-Modern Perspectives on Curriculum. New York: teachers College Press. p. 4. 
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 إمنـا   ة التعلمية ليست خمططا هلا مسبقا،     ولذا فاألنشط . ويدرك العامل من حوله أوال مث يفهم نفسه بشكل أكرب         

فاملنهج يف النظرة ما بعـد     . ى الطرائق اليت يتم هبا الفهم يف أذهان الطالب        تتقرر بناء على رغبات الطالب وعل     

احلداثية يهتم بالطريقة اليت يبين هبا الطالب املعرفة من منظورات خمتلفة، بأساليب تعلمية متنوعـة وذكـاءات                 

 .  ٣٥، ال تعتمد فقط على الذكاء التقليدي الرياضي املنطقيمتعددة

ويبتعد املنهج ما بعد احلداثي عن النظرة احلداثية للمنهج اليت تنحو املنحى التراكمي يف تقدمي احملتوى، 

 أن يجب ف.٣٦إىل املنهج التحويلي، الذي يسعى إلحداث حتويل يف فهم الطالب ملا حوله ومن مث فهمه لنفسه

تنظري، وبدال التجريد والقليل من  ال على وال بد أن حيتويراد نقلها إىل الطالب، على حقائق ياملنهج  حيتوي ال

 . ٣٧من ذلك يركز على االهتمامات الفردية للطالب وعلى التطبيقات العملية

من األشياء األساسية اليت يقدمها املنهج هي طبيعة املوجودات أو احلقائق، فعلى النظرة  ومن املعلوم أن 

مابعد احلداثية جيب أن يؤصل يف أذهان الطالب أنه ليس هناك حقائق خارج الذهن، وأن احلقائق تبىن عن 

 . ة، بل هي حقائق نسبيةولذا فليس هناك حقائق مطلق. طريق اللغة وداخل الثقافة

واملنهج ما بعد احلداثي ال يرفض الغيبيات أو يقلل من قيمتها كما تفعل احلداثة، بل يعترف هبا ورمبا 

. يشجعها، لكن ليس على أهنا حق، أو حقائق مطلقة، بل على أهنا ثقافة شكلتها منظومة اجتماعية خاصة

 . وجيب أن ال تتعدى إطار تلك املنظومة

ففي حني أن احلداثة تنظر إىل الدين على أنه أمر غري . ن الدين خيتلف عن موقف احلداثةفموقفهم م

ال تدخل حتت ما ميكن التحقق منه  ) ميتافيزيقية(علمي، حيث أنه قائم على افتراض وجود كائنات غيبية 

أما . ناقض للعلمفصار يف حس احلداثيني أن الدين خرافة مبعىن أنه م. باحلواس وإدخاله حتت نطاق التجربة

ال من حيث أنه يعترف بالوحي أو بوجود اإلله، بل من . مذهب ما بعد احلداثة فريى صحة مجيع األديان
                                                 
35 . Caine, R. & Cane, G. (1997). Education on the Edge of Possibility. Alexandria (VA): ASCD. 
36 . Denig, S. (Postmodernism and its effect on the teaching of values in public schools. (1999). Paper presented at the 
annual meeting of the American Educational research Association. Montreal. Quebec. Eric: ED 436497. 
37 . Armstrong, D. et al. (2001). Teaching Today: An Introduction to education. Upper Saddle: Merrill Printice Hall. P. 347. 
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فكل أصحاب دين يعترب دينهم حق . حيث أهنا مجيعا بىن ثقافية، وال أحد ميلك أن حيكم عليها بأهنا خطأ

شجعها، بأي شكل كانت، وتدعوا للتعايش بني ت لذلك ال حتارب ما بعد احلداثة األديان بل. بالنسبة هلم

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

 .الدين احلق من الباطل

ة أيضا نسبية، وما يعترب خلقا فاضال يف ثقافة قد يكون ظلما يف ثقافوالقيم وبناء على ذلك، فاألخالق 

أخرى، والعكس صحيح ايضا، فما بعد احلداثة تسوغ الشذوذ اجلنسي ـ مثال ـ وترى أنه جيب أن حيترم 

شذوذ، إمنا هو من صنع الثقافات اجلائرة اليت تريد أن خطيئة أووترى أن النظر إليه على أنه . رأي أصحابه

 .على أهنا حقائق مطلقة" حقائقها"تفرض 

يؤكدوا على أن منظومة القيم اليت يراد، بناء على املنهج احلداثي فرضها، وال يفتأ ما بعد احلداثيني أن 

، وتستغله لعالقة بني العلم والسلطة، وأن السلطة هي اليت توجه العلم وجتعله مؤدجلالإمنا هي من إفرازات 

 . لفرض رأي األغلبية

 طرق التدريس

ن مكونات لنظرية تدريس متماسكة، تـربط       وال متدنا أدبيات ما بعد احلداثة بأمثلة حمددة ميكن أن تكو          

بل يرى بعض الباحثني أن التدريس من املنظور مابعد احلداثي حيتاج إىل اعتقـاد بـأن                . بني النظرية والتطبيق  

، حيث حيتاج املعلم أن يتصور وينظم أوضـاع   chaosيف وسط ما يشبه الفوضى أو الالنظام التعلم حيدث 

. ٣٨ وغري مؤقت من االكتشافات والتناقضات وإعادة االكتشاف واملسـاءلة         التعلم على شكل تيار غري منتظم     

                                                 
38 . Haushildt, P & Wesson, L. (1999). When postmodernism thinking becomes pedagogical practice. In Teaching Education. 
10,2,123-129. 
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على إجياد احللول بقدر ما تركز على البحـث   كثريا زويعزو بعض الباحثني ذلك إىل أن ما بعد احلداثة ال ترك      

 .٣٩عن التعقيد واالحتماالت احلاضرة يف املشكلة

النظر ما بعد احلداثية ليس هلا تطبيقات مباشرة يف املواد          ويرى بعض الباحثني أن حبوث املنهج من وجهة         

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

 ومتكني التربويني من حتـدي القناعـات واملسـلمات واستشـراف             من أساسها  بإعادة تصور وفهم القضية   

ة للتغيري، والتطبيقات الصفية املباشرة تظهر من خالل السياقات اخلاصة، بدال مـن فـرض               اإلمكانات البديل 

 . ٤٠مبادئ عامة

ويؤكد بعض الباحثني أن اإلرباك وإجياد عدم سكون وتنظيم الذات هي خصائص طرق التدريس مـا                

 .  ٤١بعد احلداثية، إذ وجود قدر كاف من االختالل وعدم السكون يقود إىل تغيري نظام القناعات واملسلمات

 مبين على االعتقاد بأن كل فرد يصنع املعىن من مصادر خمتلفة، بدال من              للتعلم ما بعد احلداثي   فالتصور

 ولذلك فهناك تركيز تام يف طرق التدريس على احلوار واالستكشاف، مع التقليل             .٤٢استقباهلا جاهزة من خبري   

بعـد  وبينما انتهجت بعض االجتاهات اليت ال تنتمي إىل تيار مـا            . من دور املعلم بوصفه مصدرا للمعلومات     

كتشاف، فإن ما بعد احلداثة تنتهج هذا األسلوب ال على أنه سبيل الكتشاف احلقيقة بـل                ساحلداثة منهج اال  

 .٤٣على أنه جواب مؤقت إىل حني يتم اكتشاف غريه

 

 

                                                 
39 Haushildt, P & Wesson, L. (1999). When postmodernism thinking becomes pedagogical practice. In Teaching Education. 
10,2,123-129. 
40 . Slattery, P. (2000). Postmodernism as a challenge to dominant representations of curriculum. In Jeffrey Glanz & Linda 
Behar-Horeensein (Ed). Paradigm debate in curriculum and supervision. Westport: Bergin & Garvey. 
41 Haushildt, P & Wesson, L. (1999). When postmodernism thinking becomes pedagogical practice. In Teaching Education. 
10,2,123-129. 
42 . Caine, R. & Cane, G. (1997). Education on the Edge of Possibility. Alexandria (VA): ASCD.  
43 . 43 Haushildt, P & Wesson, L. (1999). When postmodernism thinking becomes pedagogical practice. In Teaching 
Education. 10,2,123-129. 
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 نظرية التعلم

تبنت ما . ٤٤ ما بعد احلداثية للتعلم مع النظرة البنائية اليت ترى أن املتعلم يبين املعرفة يف ذهنهالرؤىتتسق 

) social constructivism (بعد احلداثة ـ بشيء من التطرف أحيانا ـ النظرة البنائية االجتماعية للتعلم 

 .ذا البناء يتم يف سياق اجتماعي ليس له صفة اإلطالقاليت تقول إن الطالب يقوم ببناء املعرفة داخل ذهنه، وه

وبالرغم من تبين ما بعد احلداثة للنظرية البنائية االجتماعية والتأكيد على جانبها الفلسفي، فإن بعض 

، مما قاد إىل اختالف كبري ٤٥الباحثني يؤكد على هذه النظرية إمنا هي نظرية تعلم وليست نظرية يف التدريس

 .٤٦ـ ورمبا سوء فهم ـ يف تطبيقات تلك النظرية يف الصف الدراسي

  Constructivismالبنائية 

جون ديوي وبياجيه : افكار كثري من التربويني وعلماء النفس، من أشهرهمتعود أصول هذه النظرية إىل 

سية هي أن املعرفة إمنا تكون صوابا أو خطأ من ويرى برونر أن فرضية البنائية األسا. وفاجيوتسكي وبرونر

وهذا احلكم مهما اجتهدنا يف التحقق منه ال يصل إىل درجة احلقيقة املطلقة . املنظور الذي ننظر هلا من خالله

ضل ما ميكن أن حنصل عليه، إذن، هو أن ندرك منظورنا ومنظور اآلخرين عندما حنكم ففأ. أو اخلطأ املطلق

 .٤٧طأبالصواب أو باخل

فهي نظرية عن املعرفة والتعلم، إذا تقدم تصورا عن . كسبت البنائية مزيدا من االهتمام يف السنوات األخرية

نامية، وغري موضوعية وتبىن ) ئمةغري دا(وهي ترى أن املعرفة مؤقته . املعرفة وعن الطريقة اليت حيدث هبا العلم

 ). Fosnot, p. ix(داخليا وتتأثر بالثقافة واجملتمع 

                                                 
44. Armstrong, D. et al. (2001). Teaching Today: An Introduction to education. Upper Saddle: Merrill Printice Hall. P. 347. 
45. Reagan, T. (1999). Constructivist epistemology and second/ foreign language pedagogy. Foreign language Annal, 32, No 
4. See also: Good, T. & Brophy, J. (2000). Looking in classrooms. 
46 . Good, T. & Brophy, J. (2000). Looking in classrooms. P. 452. New York: Longman.  
47 . Bruner, J. (1990). Acts of Meaning. Cambridge: Harvard University Press.  
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يف حني ترى املدرسة السلوكية أن املعرفة هلا وجود حقيقي منفصل عن املتعلم وأن مهمة املعلم نقل هذه 

 هناك شيء منفصل عن احلقائق إىل ذهن املتعلم، ترى البنائية أن اإلنسان يبين كل املعارف داخل ذهنه، وليس

فالتعلم حيدث عندما يقوم املتعلم ببناء آليات التعلم اخلاصة به باإلضافة إىل نسخته اخلاصة من . املتعلم

 ). Roblyer, 1997, p. 56. (املعارف، متأثرا يف ذلك خبرباته ومهاراته وخلفيته االجتماعية

 عن العامل من حوله بدال من أخذ هـذا الفهـم عـن              ترى النظرية البنائية أن املتعلم يبين بنفسه فهمه اخلاص        

 )Eggen & Kauchak, 1996. (فالبنائية تضع املتعلم يف مركز عملية التعلم. اآلخرين

. حتاول االستراتيجيات البنائية أن تفسر وتعاجل النقص الذي يف النظرية السلوكية ونظرية معاجلة املعلومات

لرؤية العالقة بني ما يدرسونه وبني حياهتم اليومية وتسهيل استخدام فيحاول البنائيون لفت نظر املتعلمني 

 Roblyer, 1997, p. 65. املهارات اليت سبق تعلمها لتعلم مهارات ومعارف جديدة

وهذا مـا يسـمى     . القضية األساسية يف البنائية هي أن املعرفة تبىن وال تنقل، وأن املتعلم يبين املعرفة يف ذهنه               

وهناك فرع آخر يسمى البنائية االجتماعية يؤكد على دور اجملتمع وتفاعل الفرد معه علـى               . فيةبالبنائية املعر 

تتفحص الطريقة اليت يبين هبا الفرد فهمه لألشياء من حوله من خـالل              فالبنائية املعرفية    ". تكوين هذه املعرفة  

" ياق االجتماعي على بنـاء املعرفـة       أثر الس   البنائية االجتماعية على   ويف املقابل تركز  . عملية حل املشكالت  

Reynolds, et al, 1996 عن Jensen, 1998(وهذا ما جعل التوجهات ما بعد احلداثية تتبىن هذه . ٤٨

 . النظرية

 

 

                                                 
48 Supervision from Six theoretical frameworks.  
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