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  سرية وسبل مواجهتهااملؤثرات الفكرية على التربية األ
  ينية االجتماعية وقيم ما بعد احلداثة منوذجاًروتيارات الدا

 *مسرية عبداهللا الرفاعي 
  

  :مقدمة
يتشكل السلوك اإلنساين بتفاعل مكوناته عرب سلسلة متالحقة ومتكاملة يتصدر الفكر فيهـا أوىل احللقـات؛   

تربية يف توجيه الفكر وضبطه وتنقيته عما قد يشوه الصورة الصـحيحة ملكانـة األفـراد    وبذلك تعظم مسؤولية ال
ووظائفهم الفطرية اليت خلقوا من أجلها، فتعمر اتمعات بكافة مؤسساا وأبرزها ما يتعلق بالوحدة األوىل للبناء 

املعني األول الذي ينـهل   -علىبقيمها املنضبطة بنموذج للمثل األ-تشكل األسرة و .االجتماعي أال وهي األسرة
منه األفراد ما ينبغي أن يكونوا عليه يف املستقبل منوذجاً متكامالً للزوجية والوالدية املنشودة، وما هم عليه يف واقع 

مبا حيقق للمجتمع أمنه وترابطه وينأى به عن التفكك املعنوي أو  علم السلوك الصحيح وجتنب املنحرفاحلال من ت
  .ألقت آثاره بظالهلا على أسرنا اليوم سيما مع غياب النموذج اإلسالمي يف مستواه التطبيقي احلقيقي الذي

رب إلينا من مذاهب إن غياب النموذج اإلسالمي املشار إليه أضعف القدرة على املقاومة واملغالبة لكثري مما تس
ما  -إىل حد ما-على املغالبة كبري سيما يف خضم التحديات املعاصرة، وإن كان الشك يف القدرة  وتيارات فكرية

طاقاا للعودة إىل األصول الثابته مـن   )الرمسية واملدنية(مل تتحرك مجيع القوى وتستنفر مؤسسات اتمع بشقيها 
ويعظم التحدي يف ظل التحول حنو عوملة املـذاهب   .الكتاب والسنة اليت رمست منهجاً قومياً لألسرة إنشاء وضبطاً

جـاء   ،وعليه .يولوجية شعوبه وثقافتهم وعادامرية وتصديرها يف أحادية إىل العامل رغم تنوع أيدوالتيارات الفك
اختيار موضوع البحث لبيان مفرزات املؤثرات الفكرية يف التربية األسرية وعالقتها بتراجـع الكفـاءة الوظيفيـة    

  .لألسرة، واقتراح ما ميكن أن يكون خطوات يف طريق حل األزمة
على تيارات الداروينية االجتماعية وقـيم مـا بعـد     -فيما يتعلق باملؤثرات الفكرية-لبحث احلايل يقتصر او

يصعب تعميم استنتاجات الدراسة خارج  ،احلركة النسوية العاملية للمطالبة باملساوة املطلقة، وبالتايل احلداثة، وتيار
  .احلدود املذكورة

  
  :اإلطار املفاهيمي للبحث :أوالً
 :األسرية ومستويااالعالقات  .1

مسلمات ال يقف  ديث عن مركزية األسرة من بني مؤسسات اتمع باتن احلإ :تعريف العالقات األسرية. أ . أ
فرادهـا  يناميكية العمل اليت تنظم عالقـة أ ىل دبري السطحي عنها، بل جتاوزا األنظار إالباحثون عند حد التع

                                                
: الربيد اإللكتـروين . جامعة الريموك، كلية الشريعة ،أستاذ مساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية .م2010جامعة الريموك عام  ،إسالميةتربية دكتوراه  *

dr.sasa79@yahoo.com. 
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ـ نساين يف العالقات ختضع لقوانني االجتماع اإلمنظمة نية اسباعتبارهم مجاعة إن بعضهم ببعض  .اتواالرتباط
قائمـة بـني أفـراد    ت االجتماعية، وتتنوع إىل عالقات أسرية داخلية اسرية جزء من العالقتعد العالقات األو

مـن   واجلريان واألصدقاء وغريهـا  لى تفاعل أفراد األسرة مع ذوي األرحامقائمة عوخارجية  األسرة الواحدة
 أفراد نيب تفاعل منظم :أا على -الداخلية منها حتديداً– وتعرف الباحثة العالقة األسرية .ت االجتماعيةاجلماعا

سؤوليته، حتكمه املنظومة القيمية النابعـة مـن   مكل يف موقعه و متعددة،األسرة الواحدة بتدرج يف مستويات 
توجيهـات  خيـالف   كان وحتدياما مبا الالختالف حاجات الزمان وامل عاًعليه األفراد تبتراضى ي وما الوحي
 .الوحي

  . ب

ن العالقـات  إميكن القول  ،للعالقات األسرية تقدم من تعريف بناء على ما :مستويات العالقات األسرية. ب . ت
قـة  والعال البنـوة لعالقة الوالدية بشقيها األبـوة و او زوجيةالعالقة ال :هي األسرية تقسم إىل ثالث مستويات

وصف العالقات األسـرية   وباإلمكان .عالقة التكامل والتفاعل اإلجيايب يف األدوار والوظائف، تربطها األخوية
فبقدر التعاون والتفاهم واالنسجام بني أعضاء هذه الشـبكة   .فيها كل فرد ويؤثر يف اآلخريتأثر اليت  ،بالشبكة

األوىل يف بدهية بناء اتمـع أيـاً    النواة ؛ باعتبار األسرةيتحقق التفاعل اإلجيايب الذي يؤثر بإجيابية على اتمع
 اخللـل  ة فسـتظهر مالمـح  ك، أما إذا اختل عنصر التفاعل اإلجيايب بني أعضاء هذه الشـب كانت أيديولوجيته

العصيان واإلمهال واالحنراف واألنانية والذي سيؤثر بالتفاعـل السـليب    بصوره املتعددة واملتنوعة من والتصدع
أن من أبرز األسباب املؤدية إىل بنـاء   :ا أشارت إليه نتائج بعض الدراساتد ما ذكر مومما يؤك .على اتمع

  .1أسري متصدع هو اضطراب شبكة العالفات االسرية
  :لرسم التوضيحي اآليتالعالقات األسرية ومستوياا با كما باإلمكان االجتهاد يف بيان

  
  

                                                
  .251-245م، ص2000دار قباء، : ، القاهرةسيكولوجية العالقات األسرية. يومي، حممدب: لالستزادة يف تفاصيل النتائج يراجع 1

 العالقة الزوجیة

 عالقة األبناء فیما بینھم العالقة الوالدیة

 التفاعل اإلیحابي أو السلبي في المجتمع

 أو السلبي في المجتمعالتفاعل اإلیحابي 
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  :مفهومها وأمهيتها: التربية األسرية .2
ات إلحـداث تغـري  اصطلح العلماء أن التربية بشكل عام تشري إىل اجلهود املخططـة  : ربية األسريةمفهوم الت. أ

كسابه املهارات والعادات احلسنة من مجيـع النـواحي   مرغوب فيها للفرد واتمع، كما دف إىل تعليم الفرد وإ
مـع بيئـة    كن الفرد من التفاعل اإلجيايب، فيتم1الالزمة للمواطن الصاحل )اجلسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية(

 ، باعتبار األخرية املنبـع الـرئيس  ومن أمهها األسرة من التربية، وأسرته، وهناك مؤسسات عديدة تقوم ذا الدور
  .واحلضن األول للطفل

جمموعـة علميـة مترابطـة    " :املثال ال احلصر، أابرزها على سبيل ، ومن أتعددت تعريفات التربية األسرية
تعكس يف مجلتها احلياة األسرية، وتقدم املعارف واملعلومات واملهارات الالزمة لتهيئة األفراد حلياة أسرية  ومتداخلة

كل ما تقدمه املؤسسات التربوية بصورة واعية " :وعرفها فرغلي أا .2"سعيدة سواء يف أسرهم احلالية أو املستقبلية
ويف ضوء ما  .3"كأعضاء يف األسرةءة بأدوارهم احلالية واملستقبلية اعداد األفراد لالضطالع بكفدف إ ومقصودة

و سواء على املسـتوى الفـردي أ   جهود خمططة بصورة واعية مقصودة :أا تعرف الباحثة التربية األسرية سبق،
 أدوارهو القيام مبسـؤولياته وترقيته يف شىت جوانب الشخصية؛ مبا ميكنه من  تنمية سلوك الفرددف إىل  املؤسسي،

  .ومبا يبوؤه مكانته الفطرية يف األسرة احلالية واملستقبلية سرتهطة به يف أاملنو
؛ ذلك والظروفواألوساط  ، وختتلف باختالف األفرادكأي تربية للفرد منذ نعومة أظفارهتبدأ التربية األسرية 

معرفـة سـيكولوجية    املذكورة تستلزممما يعين أن التربية يف األسرة،  قومات شخصية الفرد ومكانتهأا منوطة مب
  .4األفراد والفروق الفردية بينهم

  
هي النموذج العملي املتحرك  ، باعتبار األخريةتربز أمهية التربية األسرية من أمهية األسرة: أمهية التربية األسرية. ب

بيـق  ىل مرحلـة التط السلوك إ لقيم اليت يراد طبعها يفعاين واينقل الرعيل من مرحلة الفلسفة النظرية لكل املالذي 
ن ما متلكـه  إكما باإلمكان القول  .دية القولاحتفاء بأثبت يف النفس من االكالعملي، إذ مزاوجة القول بالعمل أ

األسرة من خصائص النفوذ واهليبة اإلجيابية متكن من تنقية ما يتعلق بأفرادها من ممارسات خاطئة ومـا اكتسـب   
منه والتدليل عليه، وقد تصطلح  والثناء عليه ورفض السيء منه واختيار املناسب بصورة مقصودة أو غري مقصودة،

تتسارع فيه التغريات وتعظـم فيـه   سيما يف عصر  السلوكية بالقدرة على التصفية -إن صح التعبري-الباحثة عليه 
الصـحة  (  كافة امليادينعريف املتالحق يفاالنفجار امل احلاجة إىل التربية األسرية يف عصر وبذلك تعظم .التحديات

تقـدماً تكنولوجيـاً    كما يشهد العصر املذكور ،)...والطب الوقائي والتغذية والعالقات اإلنسانية ورعاية الطفل

                                                
   :ظرين    1
  .47ص م،1984، املعجم التربوي يف األصول الفكرية والثقافية للتربية. أمحد، لطفي -
  .323ص م،2009مكتبة األجنلو املصرية، : القاهرة ،موسوعة علم النفس والتحليل النفسي. طه، فرح وآخرون - 
  .13م، ص1984عامل الكتب، : ، القاهرةاملرجع يف التربية األسرية. وداود، لولو جيد .كوجك، كوثر   2
، 1، جم1997، 13، جامعة أسيوط، العـدد جملة كلية التربية، "التربية األسرية يف الواليات املتحدة األمريكية والدروس املستفادة. "أمحد، فرغلي   3

  .187ص
  .)بتصرف( .575، ص2م، ج2000وزارة الثقافة، : وجيه أسعد، دمشق: ، ترمجةاملعجم املوسوعي يف علم النفس. سيالمي، نوربري 4
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سواء علـى   1ا يف احلياة األسريةأثره اليت انعكسو، وغريها اإلنترنت واهلاتف احملمول: ؤثرة مثلامل بوسائلها مذهالً
ـ   سرةألفراد األ ن احلفاظ على املستوى التنظيمي والقيميإ .يمياملستوى التنظيمي أو الق ار يف يتطلب وحـدة املعي

التربية األسرية، الذي يعين يف أحد وجوهه اتفاقاً على الثوابت مع مرونة التطبيق، وإىل مثل هذا املعىن يشري أحـد  
 -يعين ا املعاصرة وليس مذهب احلداثة– ألسرية جتمع بني األصالة واحلداثةواألصل بأن التربية ا": الباحثني بقوله

والتربية احلديثة ال  ،فالتربية التقليدية ال تتفق مع جمتمع يتجه حنو احلداثة ]...[ واليت ميكن تسميتها بالتربية االنتقالية
عنـه   ينشأفإن عدم االتفاق على أسس حياتية واضحة  ]...[ تتفق أيضاً مع جمتمع مل يصل إىل درجة احلداثة متاماً
   .2"والنتيجة املتوقعة من ذلك هي الفوضى التربوية ]...[ تباين وتصادم بني ما هو تقليدي وبني ما هو حديث

التربيـة   أن تضـطلع  ترى الباحثـة  -ومستوياا العالقات األسرية من مفهوم- سابقاً ما مت ذكرهوبناًء على 
وتكون القـدوة   ،القيام بالواجبات الزوجيةأة األبناء على بدورها فيما يتعلق مبستوى العالقة الزوجية، بتهياألسرية 

امليثاق  فاء حبقللو إقباهلم على الزواج مجلة التوصيات الوالدية لألبناء عند باإلضافة إىل ،هنا من أهم أساليب التربية
بشقيها  بالعالقة الوالدية ما يتعلق أما. ]21:النساء[ ﴾وأَخذْنَ منكُم ميثَاقًا غَليظًا ﴿: ية الكرميةكما مسته اآلالغليظ،

وتربيتـهم ومـا    الشاملة رعاية أبناءهم -مبا تقتضيه أبوما- الوالدين ن علىالتربية األسرية تعيإن ، فاألبوة والبنوة
 إالواإلحسان إليها، بناء على احترام الوالدين كما تستلزم البنوة أن يرىب األ ،ميهاتصرفام وتقوالزمها من متابعة ي
املنفصلة عن التطبيق مثلب مينـع الصـورة الصـحيحة مـن      ن أحاديتهأل ؛يكتفى فيها بالتنظري ن البنوة البارة الأ

، للتوجـه إىل  كيد من جديـد وه الصورة، وهذا يعيد التأعن كمال االمتثال، فتتش األبناء سلوكوينأى ب االكتمال
أمـا مـا    .بنائهمملية من البنوة البارة ألتقدمي مناذج ع باءفيتسىن لآل ،جداداليت يظهر فيها عنصر األ سرة املمتدةاأل

بطريقة متوازنة ال ينكر فيها واجب أحد أو حقه على غريه، مع التركيز على  ، فأن يرىب األبناءعالقة األخوةيتعلق ب
ويعرف من مل يرحم صغرينا، ": r وبذلك ندرك احلكمة يف حديث املصطفى ألخوية وإنسانيتها،محيمية العالقة ا

  .3"حق كبرينا، فليس منا
  
  :املؤثرات الفكرية: اًثاني
  :الداروينية االجتماعية وقيم ما بعد احلداثة. 1
عـدد االحنـدارات   تعددت املذاهب الفكرية يف الغـرب بت : متهيد تارخيي لظهور املذاهب الفكرية يف الغرب. أ

 والنظر إىل مصـدرية املعرفـة والـيت تسـمى     ،Ontologyيف النظرة إىل الوجود واليت تسمى  الفلسفية الثالثة
Epistemology وما يتعلق باملنهجية واليت تسمى ،Methodology  وهي كلمات التينية األصل يعـىن األول ،

ظهور املذاهب الفكريـة ارتـبط يف   إن  .منها علم الوجود، والثاين نظرية املعرفة، واألخري علم املنهج أو املنهجية
 .النهضة أو عصر التنوير، وكان ذلك تقريباً يف القرنني السابع عشر والثامن عشر امليالدينيأوروبا مبا يسمى عصر 

                                                
  .174أمحد، التربية األسرية يف الواليات املتحدة األمريكية والدروس املستفادة، مرجع سابق، ص 1
  .)بتصرف( .32-29م، ص2005، أكادميية القامسي، تمعمسؤولية األسرة وا: الفوضى التربوية يف الوسط الغريب. ربيع، محد اهللا 2
واألحاديـث مذيلـة   . 129، ص353م، باب فضل الكبري، رقم1989دار البشائر اإلسالمية، : ، بريوتاألدب املفرد. البخاري، حممد بن إمساعيل 3

 ."حديث صحيح": بأحكام األلباين عليها، وقال األلباين
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من القرن السادس إىل  :بعد إحكام سيطرة الكنيسة يف القرون الوسطى اليت دامت ما يقارب العشرة قرون، أي أي
 التـاريخ : رويب إىل مخسة، هـي األو قسم تلك احلقب يف التاريخ 1جند أن البعض ،السادس عشر امليالدي؛ ولذا

  .العصر احلديث وما بعد احلديثوالعصور الوسطى و التاريخ القدميو
حىت هذا العصر، تزامن يف  2إن التسلط الكنسي الذي حجر على العقل، والذي تشهد به أقالم مفكرو أوروبا

لظالم الذي حتياه أوروبا يف كـل  عقوده األخرية مع االنفتاح على احلضارة اإلسالمية يف األندلس وغريها مقابل ا
مناحي احلياة، وبذلك يأت البيئة للثورة على الكنيسة وجعل منها النصب الذي يراد حتطيمه، سـيما يف القـرن   

م، وبدأ على إثر تلك احلركات ما 1525واليت تسمى الثورة اللوثرية عام  3السادس عشر، ومنها ثورة لوثر مارتن
لتنوير، وتقننت فيه املذاهب الفكرية والفلسفية اليت يتوقع أن يكون جلـها حيـرص   يسمى بعصر النهضة أو عصر ا

ومسي عصر النهضة أو التنوير بذلك ألنـه   .على إخراج الدين الكنسي من دائرة احلياة ليكون اإلحلاد حضن احلرية
 .العقل املستقل عن الكنيسة وت إىلأريد فيه ألوروبا أن خترج من الظالم إىل النور ومن اجلهل إىل العلم ومن الاله

فقد تغريت ظروف احلياة يف أبعادها االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية لتكون مقدمة مهيئة فيما  ،وهكذا
-هو امتداد للمذاهب السابقة  بعد للقرن املقبل وهو القرن التاسع عشر، فيصطلح فيه على مسمى ملذاهب جديدة

، خالفاً آلراء البعض الذين اعتربوا احلداثة فقط مـن مـذاهب   Modernityحلداثة يسمى مذهب ا -برأي الباحثة
القرن التاسع عشر كظهور حقيقي، إال أن الباحثة وإن صادقت على رمسية الظهور يف القرن املذكور إال أا ترى 

  .ممهداً هلا -أو باألحرى عصر النهضة-أن ما سبقها من ظروف يف القرنني املاضيني 
بعها تغيريات أخرى يف جمـاالت  ت) أي الفكر(يف علم االجتماع  رتبطة بالتمهيد لظهور احلداثةغيريات املالت إن
وإنصاف طبقة الشعب اليت عانت من سلطة نظام احلكم،  ،؛ لضمان توزيع عادل للثروة-ومنها االقتصادية- شىت

فإن الغضب امللِّح علـى   ،أما الدين .4واملاركسية والشيوعية بالظهور) م1790ويفت(وبدأت حركات آدم مسيث 
مروجني لتفسريات عن  -حيث اعتربت روما مقراً رئيساً هلا-الذين حكموا عقول الناس باسم سلطة الدين  رجاله

خالفة، فعندما بدأ التقدم العلم واحلياة يف حيز الدين، ليس للعقل البشري فيها أدىن إرادة أو قدرة على الفهم أو امل
ـ (يف الفيزياء بالظهور، ونظرية داروين ) م1727ويفت(نيوتن  وقوانني العلمي يف علـم األحيـاء   ) م1882ويفت

؛ لينتقل مباشرة إىل 5والبيولوجيا؛ كان ذلك املخرج إلمكانية االستقالل عن الدين وتنحيته عن دائرة احلوار واحلياة
  .تأليه العقل واالعتماد عليه، مبا يكذب ادعاءات رجال الدين

ذكره من ظروف حياتية عاشتها أوروبا خالل قرنني من الزمان مهدت لظهور ما يسمى باحلداثة إن ما سبق 
إال أن جـذورها  ، 6)م1867(على يد األديب الفرنسي شارل بـودلري   -بصورة رمسية-يف القرن التاسع عشر 

                                                
  .179م، ص2009دار أسامة، : عمان ،املعجم الفلسفي. حسيبة، مصطفى 1
  .28م، ص1993دار إفريقيا الشرق، : ، الدار البيضاءمنوذج هابرماس: احلداثة والتواصل يف الفلسفة النقدية املعاصرة. أفايه، حممد: يراجع 2
  .182حسيبة، املعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص 3
  .181حسيبة، املعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص 4
  .182عجم الفلسفي، مرجع سابق، صحسيبة، امل 5
دار : ، الريـاض املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصـرة . الندوة العاملية للشباب اإلسالمي: لالستزادة عن أعالم املذهب، يراجع 6

  .867، ص2م، ج2003الندوة، 
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ت الباحثة هلـذا الـرأي   ضاربة من عصر التنوير، فكلها امتدادات تارخيية ثقافية كل حقبة متهد لليت تليها، ووجد
كل حقبة أفرزت مـذهبا   ،إن فكر احلداثة توسط حقبتني يف التاريخ األورويب .1موافقات من قبل باحثني آخرين

رئيساً، سابقة ممهدة له وهي التنوير والعقالنية، وتالية أسست هلا احلداثة مع ظهور الرأمساليـة، وشـيوع ثقافـة    
وسرعة التبدد والزوال والتغـيري مبـا    واملعلومات على املصنع التقليدي ملالاالستهالك وانتصار صناعة اخلدمات وا

الذي بدأ العامل الغريب بالتحول إليه يف عقد السبيعنيات من القرن العشرين، إال أنه  "ما بعد احلداثة"يسمى مذهب 
دي احلداثة ورائدهم يـرغن  بلغ أوجهه يف الثمانينيات من القرن املذكور يف السجاالت الفكرية والفلسفية بني مؤي

ظهر من يسمي احلقب الثالثة املذكورة يف  ،ولذا. 2 )ليوطار( هابرماس، ورائد ما بعد احلداثة جان فرانسوا ليوتار
  .3)ما بعد احلداثة-احلداثة-التحديث(التاريخ األورويب باملشروع التحديثي 

  

  Post modernityمذهب ما بعد احلداثة . ب
لظهور مذهب احلداثة وما بعد احلداثة، وسائر املذاهب الفكرية يف أوروبا ضرورة منطقية،  يعد التمهيد السابق

إذ أن احلديث عن ما بعد احلداثة يستلزم التفصيل يف مذهب احلداثة الذي سبقه وال يـزال ينافسـه يف الظهـور    
، وأول مـن اسـتخدمه   "اللحظةيف هذه "أو " اآلن"يف أصله الالتيين يعين  Modernityإن لفظ احلداثة  .والتأييد

مث شـاع  ) م1603-م1523( ، سيما يف عصـر امللكـة إليزابيـث األوىل   "قدمي"اإلنكليز، ليكون مقابالً ملعىن 
واستقالله  5إن احلداثة املنحدرة من فلسفة األنوار، أعلنت مركزية اإلنسان يف الكون .4استخدامه يف سائر أوروبا

أبرز معتقـدات مـذهب    وضعوباإلمكان  .مي تفسريات لنفسه وبيئته والكونعن الوحي وأنه بعقله قادر على تقد
، وهذه األبعـاد  )كرامة اإلنسان ونسبية املصاحلو فوقية العقل( ثالثة مظاهرتلخص  يف أربعة أبعاد،احلداثة وأفكاره 

  :6هي
  .باإلعالء من شأن العقل ومقايسه؛ العتبار اإلنسان مركز الكون: العقالنية -
 .سان يف تقرير مصري شؤونه املدنية، سيما املرأةلتأكيد حق اإلن: فرديةوال احلرية -
فصل السلطة السياسية عن املؤسسة الدينية، واالنطالق من اإلنسان كمفهوم مرجعي للممارسـات  : العلمانية -

 .اإلنسانية يف شىت جماالا
                                                

  : لالستزادة، يراجع 1
الندوة اليت أشرفت عليهـا مؤسسـة الشـجرة     :يف -بالنيابة–، ورقة قدمت "يف العامل العريب املعاصرأسس احلداثة ومعوقاا . "التركماين، عبداهللا - 

  .3م، ص2004كانون األول،  9-6: املركز الثقايف العريب مبخيم الريموك، يف الفترة ما بني: ، دمشقللذاكرة الفلسطينية
  .18-17م، ص2009الدار العربية للعلوم، : بريوت ياسة والدولة،أسئلة احلداثة ورهاناا يف اتمع والس. اخلطايب، عز الدين - 
  : لالستزادة يراجع 2
  .144-142، ص.ت.، الدارالبيضاء للعلوم، داحلداثة وما بعد احلداثة يف فلسفة ريتشارد روريت. جديدي، حممد - 
دار : حممد سبيال وعبد السـالم العـايل، املغـرب   : ترمجة حتديديات، :ما بعد احلداثة: يف كتاب ".ما بعد احلداثة وما بعد احلداثية. "إيغلتون، تريي - 

  .10م، ص2007، 1توبقال للنشر، ط
  .14-13صم، 2003، 1دار الفكر، ط: ، دمشقاحلداثة وما بعد احلداثة. والتريكي، فتحي .املسريي، عبد الوهاب - 
، للقاء اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسـية السـنوي  : ، ورقة عمل مقدمة"أثر ما بعد احلداثة يف التعليم نظرة عامة. "العبد الكرمي، راشد - 

  .3هـ، ص1424الرياض، 
  .213م، ص2006مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بريوتاملفاهيم واإلشكاالت من احلداثة إىل العوملة: سوسيولوجيا الثقافة. عماد، عبد الغين 3
  .201م، ص2000مكتبة لبنان، : ، بريوتيف الفكر الفلسفي واالجتماعي املوسوعة امليسرة. احلاج، كميل 4
  .14املسريي، والتريكي، احلداثة وما بعد احلداثة، مرجع سابق، ص 5
  .5-3التركماين، أسس احلداثة ومعوقاا يف العامل العريب املعاصر، مرجع سابق، ص: لالستزادة 6
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عايري التقدم سيما العلمـي منـها، أي   ملاعتبار معقولية التحول والتغيري للمجتمع، وهو منو خاضع : التارخيانية -
 .الثورة على الثبات

  .وباإلمكان اعتبار أن العالقة املفترضة يف املذهب احلداثي بني اإلنسان والطبيعة، هي عالقة صراع ابتداء
إن املقارنة بني احلداثة وما بعد احلداثة قد تدخل الباحث يف سجال فكري كما يرى البعض، حيث يرون أن 

، فهي بذلك تكون مرحلة مرتبطة "ما بعد"أن نقطة اخلالف يف مقطع امساً مشتركاً هو احلداثة مبعانيها، إال بينهما ق
، فإن اعتمد الفرق الزمين تكون ما بعد احلداثـة املرحلـة الزمنيـة    1باحلداثة يف الزمن أو األسلوب أو كليهما معاً

ة واالجتماعية وظهور جمتمع وسائل اإلعالم والرأمسالية متعددة الالحقة للحداثة جراء تغيري األنساق املعرفية والثقافي
ويـرى آخـرون أن    .اجلنسيات، يف حني أن تبين األسلوب يلخص يف فرقية التطبيق لكال املذهبني يف واقع احلياة

ا اقشوأن الذين ن" هابرماس"اجلدال الفلسفي هو يف مناقشة مفرزات احلداثة السلبية بغية جتاوزها، ويف ذلك يدعي 
ويتجه البعض إىل أن تيار ما  .2كانوا يف احلقيقة يدورون مرة أخرى يف فلك احلداثة ما بعد احلداثة إلسقاط احلداثة

حىت وصلت  إىل العقل بعد احلداثة نشأ ردة فعل للحداثة حيث يعرب عن حالة لرفض الغلو يف الثقافة الغربية املستندة
  .3شكيك يف البدهياتالتو داثة للثورة على العقلما بعد احل

وبعد قراءة املسريي الواعية للحداثة وما بعد احلداثة، يرى أن نشأة مـا بعـد احلداثـة مرتبطـة باليهوديـة      
-، وأن العامل الغريب يف تنقله من احلداثة إىل ما بعد احلداثة، انتقل من املركزيـة 4والصهيونية والنظام العاملي اجلديد

ليت نادت ا احلداثة إىل العدمية والتفككية اليت آلت إليها ما بعد احلداثة، أي من ا -أي مركزية اإلنسان يف الكون
 اآللـة (العقالنية إىل الالعقالنية، حيث تراجع اجلوهر اإلنساين يف العصر احلداثي لصاحل مصطلحات ثالثـة هـي   

. 5عصر ما بعـد احلداثـة   يف) اجلنس واللذةواجلسد (مث اختزل اإلنسان يف شيء أحادي البعد  ،)السوق والقوةو
وإن  كالمها مل حيقق لإلنسـان السـعادة   وسواء مركزية اإلنسان يف العصر احلداثي أو جسديته يف ما بعد احلداثة،

أكدت ما بعد احلداثة احنسار السعادة ؛ وبذلك كانت هي الغاية املدعاة وراء انطالق مثل تلك الصيحات الفكرية
وما سبق دعى املسريي إىل حنت مصـطلحي املاديـة   . خسارة جوهره احلقيقييف اجلسد اإلنساين ولذته، مقابل 

لتفسـري   )ها مبا بعد احلداثةواليت عرب عن(واملادية اجلديدة السائلة ) مرحلة العقالنية يف الفكر الغريب(القدمية الصلبة 
  .6مابعدها إىلالتحول من احلداثة 

                                                
  .150-142ة يف فلسفة ريتشارد روريت، مرجع سابق، صجديدي، احلداثة وما بعد احلداث: لالستزادة 1
  .121منوذج هابرماس، مرجع سابق، ص: أفايه، احلداثة والتواصل يف الفلسفة النقدية املعاصرة 2
  : يراجع 3
  .3العبد الكرمي، أثر ما بعد احلداثة يف التعليم نظرة عامة، مرجع سابق، ص -
  .31-30م، ص1997الس األعلى للثقافة، : مغيث، القاهرةأنور : ترمجة نقد احلداثة،. تورين، آالن -
  :ملزيد من التفاصيل، يراجع 4
  .159-131املسريي، والتريكي، احلداثة وما بعد احلداثة، مرجع سابق، ص -
  .20ص ،68، العدد جملة إسالمية املعرفيةرحلة عبد الوهاب املسريي الفكرية دراسة يف املقاصد واملنهج، . إبراهيم، رزان - 
  .15املسريي، والتريكي، احلداثة وما بعد احلداثة، مرجع سابق، ص 5
  : لالستزادة، يراجع 6

   .15املسريي، والتريكي، احلداثة وما بعد احلداثة، مرجع سابق، ص - 
 .11-4العبد الكرمي، أثر ما بعد احلداثة يف التعليم نظرة عامة، مرجع سابق، ص - 
  .177-174ص فلسفة ريتشارد روريت، مرجع سابق، جديدي، احلداثة وما بعد احلداثة يف - 
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ـ   من " ما بعد احلداثة"يعد مصطلح  ويف ضوء ما سبق، -postمصطلحات النفي السلبية، وهـو ترمجـة لـ

modernism  أوpostmodernism  حيث تستخدم تلك الكلمات املترمجة للداللة على الشيء نفسه، وبـذلك ،
 .1االجتماعي وغـريه واألديب : تبعاً الختالف اال حمل النظر -ما بعد احلدثة-ختتلف أبعاد املصطلح حمل التعريف

  :2ن أبرز األفكار اليت دعت إليها تتخلص مبا يأيتإاحلداثة، ميكن القول وبعد القراءة ملا بعد 
  .التشكيكية ونقض املسلمات .1
 ).اجلنس واللذةواجلسد (التوجه إىل مثلث  .2
اإلميـان بالتعدديـة    :، وهـذا يترتـب عليـه   Ontology "األنطولوجي"نفي احلقيقية املطلقة على املستوى  .3

Multiplicity تعددية النظرة والتفسري للقضية الواحدة دون أن يعيب أحد تفسري  :ة، أيوالنسبية مقابل الوحد
فهي دائمة التغري  ؛التوجه إىل الالهوية، حيث إن هوية الفرد دائماً متغرية ومتعددة تتبع رغباته وعالقاتهو .آخر

لغة عندهم هي وسيلة مبا أن الو .والتشكل، وتعد بذلك ما بعد احلداثة انكفاء على الذات بدالً من حتقيق الذات
وقوانني اللغة هي نفسها القوانني اليت حتكم الواقع، وما دامت اللغة هي وسيلة التعـبري   ،اتمع لصناعة األفراد

ليس هناك تراكيب ذات معىن ائي أو حمدد يف اللغة، وهو ما أمسوه  ،إذن ،عن الفكر وليس هناك حقيقة مطلقة
     ".سجن اللغة"

الذاتية، ما دام  :، وهذا يترتب عليهEpistemology "اإلبستمولوجي"عقالينة على املستوى نفي املوضوعية وال .4
ليس هناك حقيقة مطلقة إذن ال نستطيع الفصل بني العارف واملعروف يف البحث العلمي، كل يقرء األفكار يف 

واحلقائق عناصر ووسائل  يرون أن املعرفة .سياقه الذايت واالجتماعي احملدد، فال وجود للموضوعية كما يدعون
 .متداخلة للسلطة واهليمنة، وليستا حمايدتان

  

  :الداروينية االجتماعية. ت
من علماء النصف الثاين للقرن التاسع عشر، أسس ) م1882ويفت(إن عامل األحياء اإلجنليزي تشارلز داروين 

لطبيعية بل تعداها إىل العلـوم اإلنسـانية   مل يقف أثرها عند ميادين العلوم ا ية مادية يف تطور الكائنات احليةلنظر
لذن اعتقدوا أن بـدء  لا وآشور دارون مستندة إىل أفكار كهنة بابلويعد البعض أن نظرية  .واالجتماعية فيما بعد

ال شكل هلا وال صورة، إال نفخة من اخلالق، مث تقلبت تلك الكتلة بفعل الطبيعة  التكوين اإلنساين كان بكتلة لزجة
وترتكز نظريـة التطـور إىل    .3اآلن همتعددة حىت وصلت إىل صورة الشكل اإلنساين على ما يبدو علي إىل مراحل

  :4عوامل رئيسة تعطي بدورها املعىن املراد للداروينية إذا أطلقت، وهي
أي أن األنواع ينشأ بعضها من بعض سيما النوع اإلنساين، واملنحدر من أنواع حيوانية شبيهة : التغري والتحول -

                                                
  .81املسريي، والتريكي، احلداثة وما بعد احلداثة، مرجع سابق، ص 1
   .95-81املسريي، والتريكي، احلداثة وما بعد احلداثة، مرجع سابق، ص -: لالستزادة، يراجع 2
  .177-176بق، صجديدي، احلداثة وما بعد احلداثة يف فلسفة ريتشارد روريت، مرجع سا - 
  .12، صت.، ددار التعاون للمطبوعات: وتبري نسان واملادية الداروينية،عن اإل .املدرسي، هادي 3
  . 171-170م، ص1992دار التقدم، : ، موسكومعجم العلوم االجتماعية مصطلحات وأعالم. يفرميوفا، ناتاليا وسلوم، توفيق -: يراجع 4
   .37، صم2001 منشأة املعارف، :ةسكندري، اإلىل العوملةم إظرية التطور من العلسان ننالداروينية واإل .عثمان، صالح - 
  .556، ص1م، ج1971دار الكتاب اللبناين، : بريوت املعجم الفلسفي،. صليبا، مجيل - 
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 . بالقرد، ويؤدي ذلك التحول إىل ظهور صفات ووظائف جديدة
 .إن الصفات اليت نشأت عن التغري والتحول ترسخ وتورث يف األجيال الالحقة للكائنات احلية: الوراثة -
إن التغري والتحول املذكور من الصفات والوظائف يشري إىل قدرة تلك الكائنـات علـى   : االنتخاب الطبيعي -

 .ة من أجل البقاءالتكيف مع البيئ
متالزمتني تلقـائييت   -على حد تعبري الباحثة- تبني أن االنتخاب الطبيعي يتضمن ،)1(وبعد القراءة يف املوضوع

  :املعىن له، مها
مع ثبات أعداد النوع الواحـد   ات حتمل نزعة حنو التضاعف العددين الكائنحيث إ: الصراع من أجل البقاء -

يش حالة مستمرة من الصراع والنتافس احلاد فيما بينها على احتياجات احلياة مـن  يف النهاية، مما يعين أا تع
  .أجل البقاء، مما يؤدي إىل هالك بعضها يف النهاية

واليت تشري أن الكائنات اليت متتلك قدرة أكرب للتغري يف صفاا حبيث تصبح صـفات  ): األقوى(بقاء األصلح  -
سر هلا فرص أكرب للبقاء من بني املخلوقات اليت ال متتلك تلك الصفات، إجيابية من أجل التكيف مع بيئاا، تي

ل البقاء، وتقضي على الرديء األنسب يف الصراع الدائم من أج -على حد تعبريهم-تنتخب الطبيعة ،وبالتايل
 .على اعتبار أن احلياة معركة صراع من أجل البقاء، واملنتصر فيها هو األصلح للبقاء منها

اروين لالنتخاب الطبيعي الوزن األكرب من بني عوامل نظريته، ويعد اجلوهر احلقيقي هلا، والـذي  وقد أعطى د
للداروينية االجتماعية، حيث يعد علم االجتماع احلضن األول هلا،  -االنتخاب الطبيعي مبتالزمتيه-أسس فيما بعد

تركت طابعهـا   سفة عامة يؤمن ا الغربأصبحت فلقبل أن يتم تصديرها إىل باقي العلوم اإلنسانية والتربوية، و
اآلخرين يف اتمـع،  ألحياء إىل اإلنسان وعالقاته مع نقلت الداروينية االجتماعية مبادىء علم ا .على ذاك اتمع

كـأبرز عـاملني للتقـدم     والبقـاء لألقـوى،   الصراع من أجل البقاء: بدأ االنتخاب الطبيعي مبتالزمتيهفآمنت مب
ببعضهم االعتقاد بأن جذور الشرور االجتماعية تنبع من التكاثر الكثيف ألناس غري أصـحاء   ووصل. االجتماعي

  .2)م1948ويفت( فردريك النغ، و)م1903ويفت( هربرت سبنسر: وناقصني، ومن أبرز أتباع هذه املدرسة
  :3وباإلمكان تلخيص أبرز أفكار الداروينية االجتماعية، مبا يأيت

وهكـذا   ،األكثر ذكاء وقدرة على االتزان يف احلياة، يف حني ميوت األضعف قدرةيف كل جيل يصمد األفراد  -
  .تتحسن اتمعات وتنمو

 .الطبيعي) االنتخاب( إن العملية سابقة الذكر تسمى االصطفاء -
إن مساعدة الفقراء واحملتاجني تعترب تدخالً سلبياً يف عملية االصطفاء سابقة الذكر، ألن االصطفاء الطبيعي هو  -

                                                
  .28مرجع سابق، ص ،نسان واملادية الداروينيةعن اإلاملدرسي،  -: لالستزادة، يراجع 1
   .39، ص، مرجع سابقىل العوملةم إرية التطور من العلسان نظنالداروينية واإل، عثمان - 
 . 120م، ص2001دار ضة مصر للطباعة، : القاهرة ،نيةآاخللق بني العنكبوتية الداروينية واحلقيقة القر .رمياملعبود، ك عبد - 
  .775م، ص1965دار الشعب، : ، القاهرةاملوسوعة العربية امليسرةدار الشعب،  - 
  .221يسرة يف الفكر الفلسفي واالجتماعي، مرجع سابق، صاحلاج، املوسوعة امل 2
  .171-170يفرميوفا، وسلوم، معجم العلوم االجتماعية مصطلحات وأعالم، مرجع سابق، ص -: ينظر 3
-35م، ص2009الشركة العربية املتحدة للتسويق بالتعاون مع جامعة القدس املفتوحـة،  : ، القاهرةمبادىء علم االجتماع. خنبة من املتخصصني - 

36.  
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 .لألفراد األكثر مالئمة
لئال جيـدوا علـى أنفسـهم أو     ؛وما سبق وجد رواجاً بني األثرياء والطبقات العليا يف اتمع واألكثر نفوذاً

وبذلك وجد أصحاب املذاهب اإلحلادية متنفساً للتخلص . يشعروا بالذنب يف جماعات اآلخرين وموم االجتماعي
، 1كنسي ألصل اإلنسان والذي يرد أصل مجيع البشر إىل آدم عليـه السـالم  من التفسري الالهويت لرجال الدين ال

تأكيداً  خلص من أي تفسري ديين لذاك اخللقمقابل الت ين من أصول حيوانية شبيهة بالقردوقبلوا أن يكونوا منحدر
ىل االجتمـاعي  ارتبط رواج النظرية الداروينة وانتقاهلا من احلس البيولـوجي إ  .منهم على فصل الدين عن احلياة

ازدياد االتصال بالشـعوب  : باملعىن الذي سبق بيانه بتغريات شهدها اتمع األورويب آنذاك يف شىت ااالت، منها
افة إىل الكتابات السياسية إما وتكوين اإلمرباطوريات، باإلض ماراالستعو الكشوف اجلغرافية البدائية جراء حركات

، وإن كان األمر قد انتهى يف ايـة  )بدميومة االشتراكية(أو تربير الثورة عليه ) ليةمتمثل بالرأمسا(لتربير نظام قائم 
وحتتل الداروينية االجتماعية يف عصر العوملة مكاناً بارزاً . 2املطاف إىل اجليب الرأمسايل الليربايل حتت مسمى العوملة

تمع  .تمع بدالً من حتقيق الرفاه املنشوديف برامج الرأمسالية اإلمربيالية وخططها، اليت آلت إىل تعاسة اإن تعاسة ا
نتجت عن إسقاط مبادىء التطور الدارويين وعوامله على القيم اإلنسـانية والسـلوك    -إن صح التعبري-الدارويين

فيمـا يتعلـق بالسـلوك    ) األقوى(اإلنساين، باعتماد مبدأ التطور املستمر للقيم والصراع من أجل البقاء لألصلح 
   .3سايناإلن

املرهون بالوضع االقتصادي تمع ما إقصاء هلا عن الثبات  إلنسانية وإخضاعها للتطور املادييعد تعومي القيم ا
ال معىن للعفة أو الرذيلة إال مبا حيكمه الوضـع االقتصـادي    ،أو تبوء مركز املعيارية احملققة لذاك اتمع، وبالتايل

وأن حيكـم   .قد تكون العفة رذيلة وتارة تنقلب الرذيلة إىل عفـة، وهكـذا  للمجتمع يف حيز الزمان أو املكان، ف
حيـوان   افز وحيد للعمل واإلنتاج باعتبار اإلنسانالسلوك اإلنساين مبعركة التنافس والصراع من أجل البقاء، كح

ربة اآلخرين متطور يتضمن افتراضه كمخلوق شرير ابتداء حيمل نزعة العدوان، وهذه األخرية سالحه اآلكد يف حما
إن افتراض نزعـة   .الذي تنتخبه وتصطفيه الطبيعة، فيضمن البقاء-األقوى-وشق طريقه حنو النجاح ليكون األصلح

العدوانية وعالقات الصراع مع اآلخرين والكون من حوهلم آلت بأصحاا إىل ب مقدرات الكون الـيت تعـد   
  .مشاكل التلوث البيئي جزء منها

نسانية والتربويـة  ارويين لرتعة اإلنسان العدوانية، النابعة من حيوانيته، نشأت يف العلوم اإلوعلى إثر التفسري الد
ـ (جموند فرويد صيحات سي: اره حيوان متطور ومنهاتفسر السلوك اإلنساين باعتباجتاهات مؤيدة  ) م1939ويفت

  .والعدوانية اجلنس: وك اإلنساين برتعتني مهايف علم النفس اليت تربط السل
  

  :احلركات النسوية العاملية للمطالبة باملساواة املطلقة: نياًثا
يشري مصطلح احلركة عموماً إىل معىن ديناميكي ضد الركود، ويعرب عن نشاط العناصر داخلها، والذي حيقق 

                                                
  .183حسيبة، املعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص 1
  .137، مرجع سابق، صىل العوملةم إسان نظرية التطور من العلنالداروينية واإلعثمان،  2
  .181-178، صمرجع سابقنسان واملادية الداروينية، عن اإل، املدرسي 3
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 كما تتعدد احلركات وتتنوع تبعاً للمجال الـذي  .1درجة من االستمرار والتنظيم دف التغيري تقوم به فئة معينة
تنشأ فيه، ففي اال السياسي حركات سياسية، ويف اال االقتصادي حركات اقتصادية، ويف اال االجتمـاعي  

وتعد احلركات النسوية املنادية حبقوق املـرأة   .حركات اجتماعية، سيما فيما يتعلق منها باألسرة والطفولة واملرأة
ذاك اجلهد املوحد واملتصل الذي تقوم به جمموعـة  : " ةوحرياا إحدى احلركات االجتماعية، حيث تعين األخري

لتحقيق أهداف مشتركة بني أعضائها، وختتلف درجات التنظيم واستمرار ووضوح األهداف داخل نطاق احلركة 
أا تستمد بواعث  يف البحث يف احلركات االجتماعية املهتمونويرى  .2"االجتماعية الواحدة تبعاً ملراحل تطورها

وجودها من السخط على احلالة السائدة، باإلضافة إىل الرغبات واآلمال املتطلعة إىل ختطيط وضع جديـد،  قوا و
وتنمو احلركات االجتماعية بتدرج واضح يف الوظائف والقيادات والتنظيمات حىت يصبح هلا شكل راسـخ مـن   

  :3اع، هياحلركات االجتماعية إىل أنو مت تقسيم ،عد االجتماعية، وعليهالقيم والقوا
 .مثل احلركات النقابية والعمالية: عامة -
 .احلركات املضادة لنظام الرق: خاصة -
ائد، وأمهها حركة حترير املـرأة  وحركات جتديد األساليب واألمناط والطراز الس ،كاحلركات الدينية: تعبريية -

 .املطالبة حبقوقهاو
  .ملشار إليها باحلركات األيديولوجيةوجتتهد الباحثة يف مساواة واعتبار مسمى احلركات التعبريية ا

  
  :وتاريخ ظهورها ومسمياا Feminism لنسويةتعريف احلركة ا .1

لتغري أدوارهـن   -يف الغرب خاصة-أا حركة مجاعية تقوم ا النساء  Feminismتعرف احلركة النسائية 
أو ء علـى املسـتوى السياسـي    ، مبا يشري إىل أوضاع غري مرضية لنساء ذاك اتمع سوا4وأوضاعهن يف اتمع

إمنا تسبقها ظروف  -بغض النظر عن مسماها وتوجهاا–إن ظهور أي حركة  .غريه وأاالقتصادي أو  االجتماعي
ا، وبعد القراءة والبحث يف املوضوع وجد أن احلركات النسوية مراحل ولكـل   يئالتفاف األفراد حول صيحا

  .مرحلة ظروفها
يرجع إىل القرن السـابع عشـر    -اليت موطنها األصلي الغرب-ء احلركات النسويةيرى البعض أن تاريخ نشو

 ة كـارل مـاركس  ها املاركسية بقيادظهور مذاهب كثرية، منما تاله من ، حيث بداية عصر النهضة و5امليالدي
رأة للعمـل يف  شجعا خروج امل ،اللذان اعتربا األسرة والدين من عوامل إعاقة تقدم اتمع، وعليه ،وفريدرخ إنغلز

بقيت حقوقها هامشية يف العمل بعيـدة   ،املصانع وترك األسرة موطنها األصلي باعتبارها من قيود املرأة، ومع ذلك
بدأت  ،كل البعد عن املساواة حىت يف اإلنسانية مع الرجل رغم الصيحات التنظريية اليت أخرجتها من البيت، وعليه

                                                
  .227م، ص1975اهليئة املصرية العامة للكتاب، : ، القاهرةم العلوم االجتماعيةمعج. الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو 1
  .227الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، معجم العلوم االجتماعية، مرجع سابق، ص 2
  .227سابق، صالرجع امل  3
  .280، ص9م، ج1996لتوزيع، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر وا: ، الرياضاملوسوعة العربية العاملية 4
  .318-309، ص25، العددجملة املنهاجخالد توفيق، : ، ترمجة"ظاهرة العصبوية النسوية. "رشاد، علي أكرب 5
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د أمريكا وبريطانيا مركزاً هلا للمطالبة حبقوقها املدنية والسياسية، وهـذه  تتشكل احلركات النسوية يف الغرب، وتع
، واليت خرجت فيـه املـرأة يف   1والبعض يرجع تاريخ النشأة إىل القرن التاسع عشر .مسيت احلركة النسوية القدمية

ـ   تينيات القـرن  الغرب للمطالبة حبقها يف التعليم واملرياث وغريها، مث تطورت احلركة وحنت منحى آخـر يف س
اختذت طابعاً أيديولوجياً شاذاً عربت عن مرحلة جديدة من احلركات النسوية هي احلركات النسـوية  و، 2العشرين

النظرة االجتماعيـة   :املذكور للحركة النسوية احلديثة ومن أبرز الظروف اليت هيأت التحول .احلديثة أو املعاصرة
، باإلضـافة إىل  -أي غـري عاملـة  - اليت جتعل منها ربة بيت فقـط  ىللمرأة باعتبارها من طبقات اتمع الوسط

عدم وصوهلا إىل  :االستمرار اتمعي بالتفرقة يف األجور بني الرجال والنساء يف أماكن العمل، ويضاف إىل ما سبق
ـ  3السلطة السياسية مبساحة مقبولة ن عصـر  أو منصب جدير بالذكر، كما أن التحول زامنه حتول العامل الغريب م

احلداثة إىل عصر ما بعد احلداثة، ومعه حتولت كل التوجهات الفكرية يف شىت امليادين؛ ألن مذهب ما بعد احلداثة 
- حيمل تصوراً متتد أطره إىل احلياة بشىت ميادينها، وهذا ما جعل احلركة النسوية احلديثة مركزها األول أمريكـا 

  .د العاملمث تنطلق إىل سائر بال -مركز ما بعد احلداثة
وبعد النظر يف الرأيني املتعلقني بتاريخ نشوء احلركات النسوية اليت يرجىء بعضها إىل القرن السـابع عشـر،   
واآلخر إىل التاسع عشر، ترى الباحثة أن بروز أي مذهب أو تيار إىل السطح، يعين مروره بثالث مراحل مترابطـة  

مث مرحلة املخاض وأخـرياً   املرحلة اجلنينية :-صح التعبريإن -وهي لة، وكل واحدة تعد مدخالً لألخرى،ومتكام
الوالدة احلقيقية، وهذا التوجه الذي اجتهدته الباحثة يتوافق مع التدرح املتفق عليه يف أي حركة اجتماعية، اليت تعد 

 دي حضناً هلـا ن السابع عشر امليالوعليه مرت احلركة النسوية مبرحلة جنينية كان القر .احلركة النسوية جزءاً منها
بظروفه االجتماعية واالقتصادية، مث بدأت مرحلة املخاض وآالمه لتوقع الوالدة احلقيقية، فربزت احلركة النسـوية  

الصـحة  والتعليم  :مثل مرأةلل قوق اإلنسانيةاحلللمطالبة ب عد حبق أهله بريئاًبصورة رمسية بشكلها األويل الذي قد ي
احلداثي إىل ما بعد احلداثي وفوضوية توجه األخري، تأيت مرحلة الوالدة احلقيقية  وغريه، مث جراء التحول من العصر

وعليـه ميكـن تقسـيم     .للحركة النسوية اليت استقرت عليها، وهي صورة احلركة النسوية احلديثة أو املعاصـرة 
  :احلركات النسوية إىل نوعني مها

رها املساواة يف اإلنسانية مع الرجل، واليت تعرب عـن  اليت برزت يف القرن التاسع عشر، وشعا: النسوية القدمية . أ
، "نسوية النشأة"، وباإلمكان تسميتها وما سبقه مأساة عاشتها املرأة يف ظروف اتمع الغريب يف القرن املذكور

يسموا النسـوية التقليديـة    5، وآخرونEquity Feminism قد يسميها نسوية املساواة 4علماً بأن البعض
Traditional Feminism. 

                                                
مي، الرياض، ، املؤمتر العاملي التاسع للندوة العلمية للشباب اإلسال"احلركة النسوية الغربية وآثارها يف ظل االنفتاح العاملي. "عدوان، نورا بنت عبداهللا 1

  .م2002/هـ1423شعبان  23-26
  .280، ص9مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، املوسوعة العربية العاملية، مرجع سابق، ج 2
  .280، ص9مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، املوسوعة العربية العاملية، مرجع سابق، ج 3
  .ل االنفتاح العاملي، مرجع سابقعدوان، احلركة النسوية الغربية وآثارها يف ظ 4
املرأة وحتوالت عصر جديد، املركز الثقايف العريب، : ، مؤمتر"حترير املرأة العربية فلسفة اجلندر منوذجاً دراسة يف املصطلح واملفهوم. "أبو الفضل، أماين 5

  .م2002/ 25/4-20دمشق، 
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احلركة األنثوية والعصبوية النسوية، : مثل وقد يطلق عليها البعض مسميات أخرى: النسوية احلديثة أو املعاصرة . ب
وهذه  .Feminism1لنسوي، أو الفيمينيزمية ترمجة لـزعة التفوق اون، -أي أا تنحاز لألنثى رة أا أنثى-

تستند إىل املطالبة باملساواة املطلقة مع الرجل، ومساها الـبعض   احلركة قائمة على أيديولوجية شاذة ومنحرفة
، تسمية ألشهر وأبـرز تيـار   Gender Feminism3، وتعرف باسم 2املساواة القانوينة واالستقاللية اجلنسية

 ،، مما يدل على سطوة ذاك اجلزء وشهرته-من باب إطالق اجلزء على الكل- 4فيها، وهو تيار اجلندر النسوي
  .ه على الضغط على مراكز القيادة والقوة يف اتمعوقدرت

ووجدت بعض اآلراء اليت تعترب احلركة النسوية بوجهها احلديث الذي استقرت عليه باحلركة النسوية العامليـة  
Global Feminismـا مـن   5، اليت تعد نتاجاً ومؤشراً للعوملةإذ األخرية هلا حماوالت يف تكريس قواها وأدوا ،

األسرة والسكان واملرأة، بطرحها ببعد عاملي موحد يراد منه تنميط اجلميـع  : وغريه على قضايا رئيسة هي اإلعالم
إن تغلغل احلركة النسوية احلديثة يف الدراسات االجتماعية وعلم النفس االجتماعي أبـرز حنـالً وتيـارات     .وفقه

  .6ونسوية ما بعد احلداثة والراديكاليةالوجودية والنفسية واملاركسية و )أو التحررية(الليربالية : منها متنوعة
تـرى   :يل املثـال كل تيار ينظر من زاويته يف كيفية االستقالل عن الرجل واملناداة باملساواة املطلقة، فعلى سب

اتمع حتكمها عالقة الصراع، وهي طبقية ظاملة ممثلة بالرجل وطبقة مظلومة ممثلة بـاملرأة،  طبقات أن  7املاركسية
 أما النسوية النفسية وأن صح التعـبري  .ن تغري األوضاع ال بد له من الثورة على ما هو قائم وإال استحال التغيريوإ

ومي اهلوية الشخصية والدعوة إىل احلرية يف امليول اجلنسـية للوصـول إىل إباحيـة    دية، فتدعو إىل تعيالنسوية الفرو
أما الراديكالية فهي اليت تنحـى  . 8ارها صورة من صور الشذوذوعدم اعتب -سيما املثلية منها-العالقات اجلنسية 

األديب يف القرن فأول ظهور هلا كان يف التاريخ  ،أما نسوية ما بعد احلداثة .منحى نزعة التفوق النسوي على الرجل
صـر دور املـرأة   اليت حتومفاهيم اجتماعية مرتبطة بالدين البطريركي،  العشرين، واليت تقدم نقداً الذعاً ملا اعتربته

 Theبالزواج واألمومة كوظائف رئيسة هلا، ومن أبرز األدب الدال على الفكر املذكور كتاب الوعاء الزجـاجي  

Bell Jar  للكاتبة والشاعرة األمريكية سيلفيا بالثSylvia Plath9.  
ها حركة نسوية، فإا رغم تنوع األساليب اليت تتخذها التيارات النسوية سابقة الذكر، إال أا كتيارات جتمع

أما مفهوم النـوع   .Victimمفهوم الضحية و .Gender مفهوم النوع :10تتوحد وتشترك يف قامسني رئيسني، مها
Gender هو إلغاء تام لوجود مسمى ذكر أو أنثـى،  و ،فيدعو إىل إلغاء الفوارق بني اجلنسني، بل ألكثر من ذلك

                                                
  .318-309، ص25رشاد، ظاهرة العصبوية النسوية، مرجع سابق، العدد -: يراجع 1
  .280، ص9مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، املوسوعة العربية العاملية، مرجع سابق، ج - 
  .أبو الفضل، حترير املرأة العربية فلسفة اجلندر منوذجاً دراسة يف املصطلح واملفهوم، مرجع سابق 2
  .ي، مرجع سابقعدوان، احلركة النسوية الغربية وآثارها يف ظل االنفتاح العامل 3
  .أبو الفضل، حترير املرأة العربية فلسفة اجلندر منوذجاً دراسة يف املصطلح واملفهوم، مرجع سابق 4
-20املرأة وحتوالت عصر جديد، دمشـق،  : ، مؤمتر"األمة اإلسالمية يف عصر العوملة وقضية املرأة بني التحديات واالستجابات. "مصطفى، ناديا 5

  .م2002/ 25/4
  .318-309، ص25ظاهرة العصبوية النسوية، مرجع سابق، العدد رشاد، 6
 www.e-socialists.net  :املوقع اإللكتروين مركز الدراسات االشتراكية،املاركسية والنسوية، : لالستزادة 7
  www.annabaa.org/nbanews  :املوقع اإللكتروين النسوية الفوضوية النظام األبوي الرأمسايل،: مصطلحات نسوية: لالستزادة 8
  .63-55، صم2002، 169، العددجملة أفكار، "لسيلفيا بالث" الوعاء الزجاحي"قراءة يف كتاب : ما بعد احلداثة النسوية. "، مصطفىجالل 9

  .عدوان، احلركة النسوية الغربية وآثارها يف ظل االنفتاح العاملي، مرجع سابق 10

http://www.e-socialists.net
http://www.annabaa.org/nbanews
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وفطرية العالقات األسرية القائمة على ارتباط رجل بامرأة، وهذا ما التشكيك يف مفهوم الزواج الشرعي  ،وبالتايل
مـرة عـام    50مؤمتر القاهرة للسكان والتنمية حـوايل  :يربر شيوع استخدام مصطلح اجلندر يف مؤمترام ومنها

فقائم علـى   Victimأما مفهوم الضحية  .2م1995مرة عام  200مؤمتر املرأة يف بكني ما يزيد عن، و1م1994
تتخـذ احلركـات يف    ،، وبالتايل)ضحية لوجود الرجل(ميق الشعور بكراهية الرجل؛ ألن املرأة على حد قوهلم تع

ما نـادت بـه   حسـب  هما تقتضي تسلط أحدمها على اآلخر، مفترضة أن العالقة بين3توجهها آلية االنتقاد للرجل
هائمة  التراحم اإلنساين مقيتاركة  لألقوى،بقاء جتماعية واليت مل تقف عند احلد املذكور بل اعتربت الالداروينية اال

  .هو القيمة املثلى األقوىيف حيز الزمان واملكان، فما يسلكه 
  
  :تيار اجلندر النسوي. 2

 Genderتيـار اجلنـدر النسـوي     :وأكثرها تغلغلالً وسـطوة  ومن أبرز تيارات احلركات النسوية احلديثة

Feminismه رم، وإقـرا 1994ألوىل يف مؤمتر القاهرة للسكان والتنميـة عـام   ، الذي بدأت إطاللته التسللية ا
م، والذي بلغت سطوته إىل تغري مفردات ودالالت اللغة بنقل التعريف 1995احلقيقي يف مؤمتر املرأة يف بكني عام 

عتراف ا أو إىل معىن إلغاء الفوارق متاماً بني اجلنسني، وعدم اال والذي يعين الفوارق بني اجلنسني األصلي للجندر
مبا يتبعها من خصائص توزيع أدوار اجلنسني يف احلياة، وشعاره إعادة صياغة العامل بعيون النساء الذي تبناه مـؤمتر  

ى الصراع بـني الطبقـات،   واستندت فلسفة اجلندر يف هذا التيار إىل النظرة املاركسية القائمة عل .4املرأة يف بكني
املستمر للقضاء على النظام األبوي السائد بتسلط الرجل السـترجاع النظـام    أن على املرأة النضال الذي يؤكد

ويف ضوء ما سبق ميكن استخالص أبرز مبادىء وأطروحات التيـار اجلنـدري   هلا االعتبار، األمومي الذي يعيد 
  :5النسوي، مبا يلي

فيه، مع إخالئها مـن كامـل    مبعزل عن السياق األسري واتمعي الذي تعيش: النظرة الفردية املطلقة للمرأة -
سياق فردي للمرأة = التيار اجلندري النسوي: وباإلمكان القول أن...) الطفلوالزوج ( املسؤولية جتاه اآلخرين

من حقها الكامل اختاذ قرار اإلجناب أو عدمه دون الرجوع إىل الزوج، وكذا قضـية   ،وعليه .الالمسؤولية+ 
 .اإلجهاض وغريها

أي املناداة بإلغاء كامل الفوارق بينهما مبا فيها الطبيعية وإنكارها واالدعاء أن الفوارق : نيالقول بتماثل اجلنس -
بني الرجل واملرأة فيها نوع من التضخيم جراء التربية االجتماعية، واعتبار الزواج التقليدي على حد زعمهـم  

                                                
  .در منوذجاً دراسة يف املصطلح واملفهوم، مرجع سابقأبو الفضل، حترير املرأة العربية فلسفة اجلن 1
  : ينظر 2
  .عدوان، احلركة النسوية الغربية وآثارها يف ظل االنفتاح العاملي، مرجع سابق -
  .أبو الفضل، حترير املرأة العربية فلسفة اجلندر منوذجاً دراسة يف املصطلح واملفهوم، مرجع سابق -
  .ة وآثارها يف ظل االنفتاح العاملي، مرجع سابقعدوان، احلركة النسوية الغربي 3
  .أبو الفضل، حترير املرأة العربية فلسفة اجلندر منوذجاً دراسة يف املصطلح واملفهوم، مرجع سابق 4
   :ينظر 5
  .أبو الفضل، حترير املرأة العربية فلسفة اجلندر منوذجاً دراسة يف املصطلح واملفهوم، مرجع سابق - 
 .وية الغربية وآثارها يف ظل االنفتاح العاملي، مرجع سابقعدوان، احلركة النس - 
  .318-309، ص25رشاد، ظاهرة العصبوية النسوية، مرجع سابق، العدد - 
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مبعىن جنس، إذ األول  Sex حل حملمبعىن نوع لي Gender اختري ،وعليه .من أسباب قهر املرأة) رجل وامرأة(
حمايد يف حني الثاين غري حمايد، كما ازدرى التيار نظرته إىل وظيفة األمومة والزوجية والتربية وسـائر األدوار  

وتسلطية مـن النظـام    ا، واعتبارها أدوار هامشية هلااألسرية للمرأة، واعتبارها ظلم اجتماعي وإعاقة لنهضته
 . الذكوري

وهي مستندة إىل فلسفة فرويد اليت ترتكز إىل فكرة احلرية : Gender Identity سية أو هوية اجلندراملثلية اجلن -
تعدد اهلويات اجلنسية يف الشخص الواحد وأا غري مرتبطة بالتكوين البيولوجي، ممـا   :يف امليول اجلنسية، أي

وهذا بدوره يقوض البنية  .فردي للشخصيعين إطالق العنان للعالقات املثلية الشاذة واملطالبة بإقرارها كحق 
القـيم يف   أن أشارت الداروينية االجتماعيـة كما  ،جع معاين العفة بل وتالشيهالألسرة؛ سيما مع تراالفطرية 

ما بعد احلداثة اليت اختذت من التشكيك والثورة على الثبات سبيلها  أيدتهوهو ما  وليست ثابتة، مستمر تطور
 .األول

باعتبار املرأة ضحية للتسلط الذكوري، سواء كان ذلك ضحية الغتصابه أو عنفـه  : حيةتكريس مفهوم الض -
من قبل  توحترشه اجلنسي وغريه، لدرجة اعتربوا فيها أن أي عالقة ال ختضع لرغبة املرأة تعد اغتصاباً ولو كان

ع يف العالقـات،  وهذا يؤكد استناد مثل هذه احلركات إىل دعاوى الداروينية اليت افترضت الصـرا  .زوجها
 .والكل يتنافس يف احلصول على ما يريد

ولكن ليس باملعىن النبيل األويل الذي يشري إليه ظاهر الكلمة، وهو رفع كفاءا واألخذ بيـدها؛  : متكني املرأة -
ـ  فة لتتمكن من أخذ فرصتها املناسبة يف احلياة، وإمنا يعين التمكني يف سياق التيار اجلندري االلتزام مببدأ مناص

لكل منهما يف كل جماالت العمل، مما يعين اتكائهـا علـى   % 50احلصص النسبية بني الرجل واملرأة باعتبار 
 .القرار دون حماولة تطوير كفاءا

 ،وتضيف الباحثة أن من أبرز طروحات التيار اجلندري النسوي، هو التنميط جلميع احلركات النسوية يف العامل
سيما وأن بروز التيار تزامن مع النظام العاملي اجلديد حتت مسمى العوملـة، الـذي    وفرض النموذج الغريب عليها،

ومما ال ينكر عقالً أن معانـاة   .وحماولة فرض منوذج تلك الدولة على بالد العامل أمجع ،انتهى إىل اجليب األمريكي
ة رأة هي النموذج الغريب واملاملرأة وظروفها ختتلف من جمتمع آلخر ومن أيديولوجية ألخرى، وأن فرض رؤية واحد

ىء كالعامل العـريب  سيما إن مت تصديره إىل جمتمعات مغايرة يف األيديولوجية واملباد- الغربية على نساء العامل قاطبة
ىل ويعد أبو البصل إحدى أوجه القصور يف النظرة إ .هي من القصور مبكان يف التعامل مع قضايا املرأة -واإلسالمي

" التنازل املنهجي يف قضـية املـرأة  "ما أمساه  -باإلضافة إىل فرض النموذج الغريب-العصر احلديث قضايا املرأة يف
  .1نأت ا عن املنطلق الذي أنشئت من أجله ،وغريها ،يف أدوار يدعى أا قيادية بتحوهلا إىل مكاسب حمدودة

مأساة أنه يستظل برعاية هيئة األمم  وبعد العرض السابق ألبرز مبادىء التيار اجلندري النسوي، ما يزيد األمر
عة اليت ال تلتزم بالتعليمات اليت مت بثها بصـورة  املتحدة ووكاالا، مما يعين امتالك األخرية حق احملاكمة للدولة املوقِّ

                                                
 www.aliftaa.jo/index.php  :أبو البصل، عبد الناصر، املرأة يف االتفاقيات الدولية من منظور إسالمي، على شبكة اإلنترنت 1

http://www.aliftaa.jo/index.php
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  .يف شىت بلدان العامل باسم تنمية املرأة وحريتها وحقوقها ومسميات براقة يف مؤمترات املرأةمتنوعة 
  
  :سرية وسبل مواجهتهالمؤثرات الفكرية على التربية األثار السلبية لاآل: اًثالث
  :األسريةلمؤثرات الفكرية على التربية اآلثار السلبية ل .1

الفكرية يعد معيقاً أمام التربية األسرية النموذجية واملنشـودة حبـق األسـرة     والتيارات إن مفرزات املذاهب
ر يف اآلثار بتقسيمها إىل ثالثة أبعاد، يتناول األول منها اآلثار على األسـرة  اإلنسانية، وقد قامت الباحثة بعد النظ

 .والصحة النفسية لألسرة املنظومة القيمية واألخالقيةو والوظائف واألهداف ديولوجيةالبنية واألي: عموماً من حيث
  .رتيب املذكوربالت ،أما البعدين الثاين والثالث فيتناوال األثر على املرأة واألبناء بشكل خاص

  :مت تقسيم اآلثار على األسرة من حيث ما يلي: اآلثار على األسرة عموماً: البعد األول. أ
  :ويندرج حتت هذا البند ما يأيت: واأليديولوجية البنية -
استبعاد املرجعية الدينية أو االحتكام إليها يف كل شؤون احلياة مبا فيها األسرة، سيما وأن نظرية موت اإللـه   .1

اليت أطلقتها التيارات الفكرية أكدت أن اإلنسان هو وحده مركز الكون وله  بفكره أو جسده ليه اإلنسانوتأ
 . السيطرة وامللكية املطلقة بال منازع

واحلركات النسوية، بنيت العالقة بني الرجل واملرأة يف مستوى العالقة الزوجيـة   االجتماعية استناداً للداروينية .2
اع واخلصومة حمل املودة والرمحة باعتبار أن الصراع والتقدم الالائي مها مـن أبـرز   على الصراع، فحل الرت
 .صفات الوجود اإلنساين

، إذ يفترض كل عضو منهم أن وجود اآلخر يفرض عليه 1احنسار مشاعر االحترام بني أعضاء األسرة الواحدة .3
 .عالقة من التصادم والقهر مما يعين اختاذ املوقف الدفاعي دائماً

املعلن واملخفي، أو االجتماعي والنفسي؛ جـراء تراجـع   : تعرض األسرة للطالق والتهتك والتفكك مبستوييه .4
 .معاين الثقة وارتفاع نسب اخليانة الزوجية وغريها

االنفالت والتسيب يف العالقة بني الرجل واملرأة على حساب العالقات األسرية املنضبطة، باعتبار ذلك نـوع   .5
االكتفـاء بـاجلنس   "و، "احلب املفتـوح "و، "الزواج احلر: "صية عرب الدعوة إىل ما يسمونهمن احلرية الشخ

، وغريها من املسميات اليت ال حتمل إال معـاين الشـذوذ   2"العالقات احلرة"و، "الزواج املشاعي"و، "املماثل
 .ومصادمة الفطرة

 
  :ويندرج حتت هذا البند ما يأيت :الوظائف واألهداف -
األسرة والصورة القانونية أو الشرعية للزواج، واعتبارمها من األسباب الرئيسة لظلـم املـرأة   ازدراء مؤسسة  .1

                                                
  .26، ص)م2000رسالة ماجستري، جامعة األزهر، (، "الفكري على األسرة املسلمة وكيفية مقاومته أثر الغزو. "، حممدهالل   1
  .318-309، ص25رشاد، ظاهرة العصبوية النسوية، مرجع سابق، العدد 2
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 :، ومما زاد األمر سـوءاً 1وقهرها الذي تعرضت له عرب التاريخ، وبذلك نيل من قداسة األسرة وروابطها املتينة
 .املرأة وقهرها تعايل األصوات اليت اعتربت وظيفة األمومة ورعاية األسرة صوراً أخرى لظلم

تقنني قضايا اإلجهاض واحلمل والسفر وغريها، لتكون قائمة على اعتبار رأي املرأة وحـدها دون مشـورة    .2
الزوج أو من له حق قانوين أو شرعي أو طيب يف ذلك؛ العتبار مذاهب ما بعد احلداثة واحلركات النسوية يف 

ياته جتاه اآلخرين يف األسرة، بل الدعوة إىل احلرية النظر إىل الفرد وحده بصورة مطلقة بغض النظر عن مسؤول
الفردية مدجمة مع الالمسؤولية؛ ولذا تعالت أصوات املؤمترات واالتفاقيات باسم احلقوق وليس الواجبات؛ أي 

 .تقدمي نظرية احلق على نظرية املسؤولية
 ،ر املتوقع لكل عضو يف األسرة، وبالتايلالدعوة إىل إلغاء كامل الفوراق بني الرجل واملرأة، مبا يعين انتفاء الدو .3

 .انتفاء العالقة التكاميلة ألعضائها
انتقال مفهوم السلطة من األسرة إىل الدولة، مبعىن أن األخرية حلت حمل األسرة يف صـيانة حقـوق اآلبـاء     .4

  .واألبناء، مما يعين تقهقر مكانة األسرة، وما تؤديه من وظائف تربوية واجتماعية
  
  :هذا البند ما يأيت حتتويندرج  :لقيمية واألخالقيةاملنظومة ا -
معايري ثابتة تأخذ بعني االعتبار ديانة  أو داثة ال خيضع إىل اعتبارات مطلقةالنظام األخالقي يف فلسفة ما بعد احل .1

الشعوب وعاداا وقيمها، إمنا هو نظام مشغول احليز يف إطاره النفعي وليس له معىن ثابت، فقيم اإلخـالص  
لعدالة ليست بالضرورة أن حتمل املعىن املوروث واملتعارف عليه بني الناس، إمنا توظف يف بعـدها النفعـي   وا

  .، على أال يعيب أحد على أحد فيما ارتضى واختار2البحت من وجهة نظر الشخص وليس اجلماعة
تلبيـة حاجـات لذتـه    إطالق العنان للغرائز والشهوات، والتحول من مركزية العناية باإلنسان وفكـره إىل   .2

عيداً عن توجيهات اختيار زوج املستقبل والتعامل معه ليكون ب: وجسده، مبا يؤثر على قضايا أسرية دقيقة مثل
سيما وأن داروين أكد هلم أن اإلنسان احندر من أصل حيواين  ،ملتصقاً بلذة اجلسد والشكل الدين واألخالق

  . هو القرد
ثى واعتبار ذلك نوع من التعصب الالحممود، بل اإلنسانية هي النـوع  رفض مسمى رجل وامرأة، أو ذكر وأن .3

فقط وأمسوه اجلندر، وبرأيهم أن ما سبق من مسميات رجل وامرأة تندرج ضمن البنية اللغوية الـيت وقفـت   
ق جد حقيقة ثابتة أو مسـلمة، فاحلقـائ  إذ ال تو. فراد يف تفسري مرادهاالتربية االجتماعية عائقاً أمام حرية األ

 .3يصوغها اإلنسان بنفسه وخيتار منها ما يناسبه ويتوافق معه وإن كانت يف منتهى االحنراف والشذوذ
  

                                                
  .318-309، ص25سابق، العددالرجع امل 1
احلداثة والقيم غي عامل مـتغري،  : ، الندوة الدولية الرابعة بعنوان"بانية أمنوذجاًقيم العمل اليا: القيم يف مرحلة ما بعد احلداثة. "القحطاين، مسفر بن علي 2

اإلمـارات،  ، أقيمت يف مركز األمري عبد احملسن بن جلوى للبحوث والدراسات اإلسالمية بالشراكة مع معهد سيمور املتميز يف اليابـان، الشـارقة  
  .م2012/إبريل/30

  .قيم العمل اليابانية أمنوذجاً، مرجع سابق: احلداثة القحطاين، القيم يف مرحلة ما بعد 3
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  :ويندرج حتت هذا البند ما يأيت: الصحة النفسية لألسرة -
إن ما سبق ذكره من شذوذ العالقات خارج إطار األسرة سواء املثلي أو غري املثلي، ما هو إال مصادمة حقيقية  .1

قدت العالقات األسرية معناها، وال ينكر تأثري ذلك على الصحة النفسية ألفرادها، سيما إن تـزامن  للفطرة أف
 .هذا وأضيفت إليه اخليانات الزوجية والصراع، وال يتسع املقام لذكر حاالت اجلرائم األسرية

احلياة ما هـي إال   استبدلت أساليب املودة والسكينة بالعنف والشدة، ملا خيبؤه كل طرف لآلخر؛ ألن: العنف .2
املنتصر فيها هو املسيطر، والذي ال ميتثل إىل اآلخر إال مبقدار ما حيقق له ذاك االمتثال مـن انتصـار    ،معركة

بعد أن كان العنف ضد املرأة هو احملـور،   ات العنف ضد الرجل حمل حوار وحبثوب. جديد؛ فالبقاء لألقوى
 .عنهافقد وقعت املرأة يف شباك ما كانت تطلب دفعه 

  
  :ويندرج حتت هذا البند ما يأيت :املرأة: البعد الثاين. ب

وهي األمومة والزوجية الصاحلة إىل جمرد موظفة يف مصانع  رأة الفطرية اليت يعمر الكون ااالنتقال بوظائف امل -
 .التجار ومروجة لإلعالنات التجارية، وإن تسمت بأمساء ومهية مكذوبة يف املنصب واملكانة

إىل شخصية متشنجة تنظر إىل نفسها بعني الضحية  أة بكل ما حتمله أنوثتها من معاناملعاين النفيسة للمراحندار  -
 .استالب حقها من الرجل بغض النظر عن الكم والكيف ،واملظلومة دائماً، وبالتايل

لشـفقة علـى   األضعف مع عدم االتربير الدارويين للتفاوت الطبقي بني الناس، وحق األقوى يف السيطرة على  -
حفز املرأة ودفعها الستجرار أكرب قدر ممكن من املال بأي طريقة كانت؛ حىت ال تندرج ضمن الطبقة  األخري

املنكوبة اليت تستحق املوت إن مل تقوى على مواجهة صعاب احلياة وحدها، دون أية معونة أو كفالـة مـن   
جتوع : واب ارتزاقها؛ خبالف املثل العريب القائلأحد، حىت وإن كان الثمن عرضها الثمني الذي بات باباً من أب

 .احلرة وال تأكل بثدييها
إال  ، واألخري ما هـو 1"إحساس احلرية"استبدلت بذلك املرأة احلرية احلقيقية اليت طالبت ا مبا يسميه البعض  -

  .اليت أخرجت املرأة من بيتها وأطاحت مبهامها األسرية حالة نفسية كاذبة من الوعود
والدخل االقتصادي، إمنا بالقـدرة علـى    ةنعتاق يف فلسفة ما بعد احلداثة ال تكمن يف العدالة االجتماعيإن اال -

رون قمة االنعتاق ي ،التعبري عن كامل الرغبات وإن خالفت منظومة اتمع وقيمه وحاولت األخرية قمعها؛ لذا
االنعتاق، واستخدمت فيه املرأة لتكـون  بكافة أشكاله أعلى درجات  2فبات الشذوذ اجلنسي .يف حتقيق اللذة

 .املروج إلعالم السحت وحتقيق لذة االحنراف
مـن املنظومـة     الذي ركز على موازين القوى والرعب بدعمميدمن الق 3"يلمربيااإل"النظام العاملي  حتول إن -

حتركه  ،مادة استعماليةالعامل و يف اعتبار اإلنسانة استناداً إىل قيم ما بعد احلداث الداروينية إىل منظومته اجلديدة
                                                

  .318-309، ص25رشاد، ظاهرة العصبوية النسوية، مرجع سابق، العدد 1
  .91املسريي، والتريكي، احلداثة وما بعد احلداثة، مرجع سابق، ص 2
 ...أو غـريه  االقتصـاد وتكون هذه السيطرة عن طريق السياسـية أو   ،اخلارجيعلى الوجود  السلطةأو  ،توسيع السيطرة سياسة :، هي"اإلمربيالية" 3

  ).احملرر(
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 ،وده، وعليهالبحث عنهما املرجعية النهائية والوحيدة لوج د، حيث يعاالقتصاد واجلنس وأبرزهاادية الدوافع امل
ـ "االستهالكية العاملية" مساه املسرييوملهى ليلي وهو ما أمصنع وسوق  إىليتم ترشيد العامل لتحويله   امل، فالع

من وجهـة  – األمثلاحلل فإن  ،لتحقيق ذلكو ،العرض والطلب برية حتكمها قواننيإىل ساحة كبذلك يتحول 
، حيث يستفاد املرجعيات أوغواء للشعوب يف سبيل التفكيك سواء للقيم راء واإلغستخدام اإلا :هو -نظرهم

هويـة  الال إىلار حنـد فيضمن اال األسرة،هي جتماعية ومؤسسة ا ألوللضرب التماسك سيما  من التفكيك
واإلباحية ء األول لسياسات اإلغراهي املنفذ  -أم مل تعي ذلك سواء وعت -املرأة واعتبار ،1هاء املرجعياتتناو

باإلضافة إىل ثقافة العري والتعري باعتبارهـا   امتألت ا شاشات السينما والعرض العاملية مثل اإلنترنت؛اليت 
ـ وهذا ما يفسر  ،ملية مثل األوسكار وغريها، بل وسبيلها للحصول على اجلوائز العاأبسط حقوق املرأة  معظ

، واحلقيقة املـرادة  املطلقة للمطالبة باملساواة "الفيمرتمية"التفت حول احلركات النسوية اليت  األصوات وعلوها
 ،غريهـا ؛ لتكون املادة وحـدها دون  احليواناتمبا فيها  ملاسان بكل شيء يف العتسوية اإلن أيهي التسوية 

  .لهاإلالفكرية اليت سبقتها موت  ت التياراتعلنأن أبعد  ثة موت اإلنسانادبعد احل وبذلك تعلن ما
  :ويندرج حتت هذا البند ما يأيت: األبناء: البعد الثالث. ت
 .ضياع الطفولة الربئية بني أزقة الشوارع ووسائل اإلعالم بغثها ومسينها؛ لغياب التربية األسرية احلقيقية .1
 .األم الفعلينيي لألبناء، بعيداً عن األب وقيقالتشرد املعنوي واحل .2
 .إجهاض األجنة وإزهاق األرواح الربيئة للطفولة قبل قدومها .3
واستقاء  املصدر الرئيس للتربية والتوجيه مل تعد األسرةحضور األمية الدينية والتربوية لدى اآلباء؛ مما يعين أن  .4

  .ألبناءاملعاين الفاضلة، باإلضافة إىل تراجع مراقبة اآلباء ل
 .يف الفكر واملمارسة واألبناءباء ع الفجوة بني اآلتساا .5
باتت تقليديـة  األبناء على قيم األسرة الفاضلة يف اإلنشاء والضبط والشكل؛ باعتبارها على حد تعبريهم مترد  .6

 .عيق حركة احلضارة واملدنيةتو
االنشقاق الواضح واحلقيقـي بـني   حدث أأو الثقافية، مما الالهوية سواء مبعانيها الشخصية  إىل األبناءتوجه  .7

 .دعيه الفكر وما يصدقه السلوكماي
  

  :سبل املواجهة .2
ا التيارات الفكرية باعتبارها حتدوإعادة باإلمكان تقدمي مجلة من املقترحات ملواجهة اآلثار السلبية اليت أفرز ،

  :، تتلخص مبا يأيتاالعتبار لألسرة يف عامل تسارعت فيه املتغريات وعظمت فيه التحديات
تبدأ بالفرد وتنتهي باألمة وبينها مسرية تظافر مجيع مؤسسات اتمع  ،سبل املواجهة حلقات متداخلة ومتكاملة . أ

خطـط ممنهجـة يف    إلعـداد ال بد من تداعي مؤسسات اتمع الرمسية واملهنية  ،وعليه .ويف مقدمتها التربية
 .وعالجها لألسرةتشخيص التحديات املوجهة 
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يف خرية ، حيث األإنسان قادر على مواجهة التحديات ومطلوب منها بناء ،التربية الرئيس الح املواجهةس . ب
التربوية يف  مما يزيد مسؤولية املؤسسات العصر احلاضر منطلقها أيديولوجي يستهدف الفكر يف الدرجة األوىل؛

النظر يف املناهج  إعادةسسات التعليم يف جهود مؤ إبرازالبد من  ،وعليه .ديدفكر جوبناء تصفية الفكر الوارد 
  .واحملتوى والوسائل األهدافالتعليمية من حيث 

بطاقة صمود وقـدرة  نفسه حىت ميد ؛ أوالًيعي ا  أن ملذاهب والتيارات الفكريةهذه ا أماماملسلم مطالب  . ت
اإلدراك مث  :طـوات ، وهذا ترمجة لقانون الفعل يف مواجهة التحديات ضـمن ثـالث خ  على املغالبة واملقاومة

تولد عنـه  لي -كمؤمترنا هذا-وفهمهإدراك التحدي  ، وهي على الترتيباالنفعال مث السلوك العملي أو التحرك
ولتصغى إِلَيه أَفْئدةُ (: وبذلك ندرك احلكمة يف قوله تعاىل ،انفعال يدفعنا للتحرك اإلجيايب والفاعل حنو مواجهته

  ). ١١٣: ألنعاما( )بِاآلخرة وليرضوه وليقْترِفُواْ ما هم مقْترِفُونَ الَّذين الَ يؤمنونَ
االنتقال من مرحلة االكتفاء بالدفاع عن قضايا املرأة واألسرة حلظة اهلجوم إىل حلظـة املبادئـة بتقـدمي     . ث

ة وسائر املؤسسـات  ت املرأفاملطلوب من مجعيا ،وعليه .النموذج اإلسالمي النظري والعملي لألسرة املنشودة
 . والتربية األمومةسة وظائفها يف املرأة، وتؤكد قدالبناء مشاريع ترفع من سوية  أن تتداعىاملعنية 

نـدوات، مواقـع    ،مؤمترات(: مكانات املتاحةافة اإلة بكوجهة للمرأملاسيما  ،سريةالتوعية األتفعيل مشاريع   . ج
 .سرة واتمعورة واملوقع الفطري للمرأة يف األحقيقة الص ؛ ليتسىن رسم)ونية وغريهارإلكت

بـدروات تثقيفيـة    اجلامعي واملقبلني على الزواج إىل مرحلة التطبيق بإلزام الشباب االنتقال من مرحلة التنظري . ح
سواء  األسرية،والدراسات  لتخصصات اجلامعية املتعلقة باألسرةوكذا تفعيل ا .سالميتطرح من منظور إ سريةأ

أو علـى مسـتوى تـوفري الكفـاءات      حدى املواد اإلجبارية يف اجلامعـة جعل مساق األسرة إعلى مستوى 
 .املتخصصة

إىل اإلعـالم   العاملي اجلديد الترفيهية والتدجينية مبا بتوافق مع قيم النظاميفته من وظ اإلعالم العمل على حتويل  . خ
مبخاطبة مالكي القنـوات وصـناع   ؛ وذلك مبا يتعلق بوسائل اإلعالم القانونيةاهلادف، وتفعيل وثيقة الشرف 

توظيف سائر وسائل اإلعالم وسبل االتصال على املستوى الداخلي بالتثقيف والتوجيـه والتوعيـة   القرار فيها ل
 .األسرية، واملستوى اخلارجي يف تقدمي النموذج املطلوب

  
  :خامتة

ويف ضوء ما  .سرية واقتراح سبل املواجهةاملؤثرات الفكرية على التربية األ بيان انعكاسات إىل الدراسةهدفت 
علـى   مقصودةجهود خمططة بصورة أن التربية األسرية تعرب عن : منهاعدد من االستنتاجات،  سبق مت التوصل إىل

يف  م مبسؤولياته وأدواره املنوطة به؛ مبا ميكنه من القيااملستوى الفردي واملؤسسي؛ دف تنمية سلوك الفرد وترقيته
، الداروينية، وما بعـد احلداثـة  : كما تعد تيارات يبوؤه مكانته الفطرية يف األسرة، لية واملستقبلية، ومباأسرته احلا

سـتوى  من أبرز املؤثرات الفكرية اليت تعيق التربية األسرية املنشودة، سـواء علـى م   واحلركات النسوية املعاصرة
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قيمية واألخالقية والصحة النفسـية، أم علـى املسـتوى    البنية والوظائف واملنظومة ال العالقات األسرية عموماً يف
: مت مترير طروحات التيارات الفكرية وأيديولوجيتها مبسميات براقة مثـل وقد  اخلاص الذي يشمل املرأة واألبناء،

سياق تنمية املرأة ومتكينها، وتلك املسميات املذكورة كفيلة الستجرار املرأة، سيما يف العامل العريب واإلسالمي لالن
التيارات الفكرية املطروحة قد سبقت دراسـتها يف حمتواهـا السياسـي     أنوما يلفت النظر  .وراءها دون وعي

من قبل العديد من الباحثني، إال أا مل تبحث بالقدر الكايف يف التأثري على األسرة وتسليط  والتارخيي واالستراتيجي
 .يف الدراسة احلاليةالضوء على األخرية حتديداً، وهو ما متت معاجلته 

مؤسسات اتمـع بشـقيها   داعي ة تروضر إىلبل تتعداها قف عند حد التنظري ت سبل املواجهة ال أنوتبني 
 األخطارة تتحسس سلوضع خطط ممنهجة ومدرو ؛وصناع القرار سات التعليمومؤس اإلعالمالرمسية واملدنية ومنها 

 واحملتوى واألهدافصياغة املناهج التعليمية من حيث الرؤى  ادةإع ضرورة النظر يف ،، وكذااملواجهةوتضع برامج 
 ،وعليـه  .رى ضرورة احلصانة الشرعية هلا يف اإلنشاء والضـبط ياألسرة، و أمهيةيدرك جيل  إعدادبرؤية تتفق مع 

 املعاصرة غـري تيـار اجلنـدر    أوديثة أخرى من تيارات النسوية احل تناول تيارات نسويةبضرورة  توصي الباحثة
  .والطفولة واألسرة املرأةوتتبع أفكارها وآثارها على ، النسوي


