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املُمدص3
لمفمسفة األلمانية صيت عالمي منذ القرن السابع عشر حتى القرن العشرين ،وبفضل
الفمسفة األلمانية ظيرت حركات نقدية تشجع عمى استخدام العقل اإلنساني من أجل تغيير
الواقع الفعمي .كما أنيا أسست من أجل بناء حركات عممية ،وأخالقية ،وتربوية من خالل
بدًل من المداخل التقميدية ،وتمك المداخل تستيدف
استخدام مداخل تحميمية ،ونقدية مستحدثة ً
البحث عن العمل البعيدة لممشكالت التربوية.
ومن خالل الفمسفة األلمانية الحديثة؛ ركز الفالسفة األلمان عمى تأثير مدخل التفكير
الميتافيزيقى عمى عمميات التعمم  ،والتي تنبع من التحميل النقدي والمابعدي لمتوجيات
الفمسفية.
الهمىات املفتاحٗ:ٛ
التفكير -ميتافيزيقى– تحميل – األلمانية – الفمسفة – التربية –النقد.

ٌتائج البخح3
إن أىم ما توصل إليو البحث ىو الكشف عن أىمية توظيف مدخل التفكيرالميتافيزيقى
(الماورائى ) فى الفمسفة األلمانية الحديثة داخل منظومة التربية ،وتوسعة مجال اإلدراك لدى
المتعممين ،وأىميتو فى صقل قدرات المتعممين عمى احترام التنوع الثقافي ،واإلبداع في إطار
التفكير فيما وراء األحداث ،والمالحظات العينية ،وأىمية التفكير في المستقبل من خالل
استخدام أساليب معاصرة لمتنبؤ ،واستشراف المستقبل ،وضرورة اًلسترشاد بالخبرات السابقة
 ،من خالل الحرص عمى تأصيل الغرس التربوي ،وبيان أوجو اًلستفادة من الفمسفات،
والتوجيات التربوية.
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3ٖٛ اإلجنمٗشٛاملمدص بالمغ
Title: Philosophy of education in the modern German philosophy
and its Metaphysics analysis: Critical analytical study.
Keywords : Thinknig -Metaphysics–German –Philosophy –
Education –Analysis –Criticism.

Abstract
The German philosophy has an international presence since the
17th century until the 20th century. Thanks to German philosophy,
multiple critical movements have emerged that have encouraged the
use of human reason to change the actual reality. It was also
established to build a scientific, moral and educational movement
that was the basis for changing traditional methods of education and
replacing them with analytical and critical approaches looking for
the remote reasons of the educational problems. By means of the
modern German philosophy of the philosophers of modern
philosophy of Germany, the researcher additionally explained the
influence of the meta- thinking approach on the learning process
which is derived through the critical analysis of these philosophies.
Findings
The study concluded the importance of Meta- thinking of modern
German philosophy in the field of education. And its importance in
enlarging the perception of the students, and its importance in
increasing the learners’ abilities of creativity and respecting the
cultural diversity through the meta-thinking, Also the importance of
thinking about the future through new methods of seeing the future
and prediction, Moreover the necessary of rooting the past
experiences, the educational thoughts and utilizing the educational
and philosophical trends.
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فمضف ٛالرتبٗ ٛف ٜالفمضف ٛاألملاٌٗ ٛاحلدٖجٔ ٛحتمٗالتّا املٗتافٗشٖكٗ3 ٛ
دراص ٛحتمٗمٌٗ ٛكدٖٛ
تتناول الدراسة الحالية ثالث مباحث رئيسة تدور حول اإلطار المفاىيمى والمنيجى،
واألىمية ،وأيضاً التوجيات الفكرية لمفمسفات األلمانية وتأثيراتيا التربوية  ،وامكانية اًلستفادة
التربوية من تمك التوجيات الفكرية لمفمسفة األلمانية الحديثة  .وىذا يمكن توضيحو من خالل

النقاط التالية -:

الٍكاط الزئٗض3ٛ
تستند الدراسة الحالية إلى ثالثة مباحث رئيسة-:
المبحث األول :إطار تقديمى لمبحث.
المبحث الثاني :التوجيات الفكرية لمفمسفة األلمانية الحديثة وتأثيراتيا التربوية.
المبحث الثالث :مدى استفادة الواقع التربوى من التوجيات الفكرية لمفمسفة األلمانية.

املبخح األٔه 3إطار تكدمي ٜلمبخح ( املفاِٗي –املٍّج –دراصات وزتبط)ٛ
يرى "جورج نيممر"  George Nellerأن دراسة الفمسفة تساعد الباحثين ،والمشتغمين فى
التربية عمى فيم حقيقى لمضمون التربية  ،وعممية التربية  ،وأن قراءة تحميمية ،ونقدية
لمحركات الفكرية يسيم فى بناء العقمية النقدية ،والتحميمية ،واإلبداعية  ،فضالً عن تعمم

خبرات ،وميارات سموكية وردود األفعال  ،والتعرف عمى أنماط التفكير ،ومن ثم أنماط

الشخصية وتحوًلتيا( .جورج ، ) 13 : 9 ،2006 ،ويرى "صالح الحسينى" أن البحث
الفمسفى التربوى يعد بمثابة مجال يدرس ،ويحمل ،وينقد الواقع التربوى  ،ويبرز مشكالتو
المتعددة ( .صالح  .)95 ،2005،ومن وجية نظر "سعيد اسماعيل عمى" أن التوجيات
الفمسفية التى دشنتيا الفمسفة األلمانية الحديثة من تأسيس لحركة نقد اجتماعى ساىمت
بدورىا فى وجود نزعة إنسانية ،واجتماعية وتربوية عوضاً عن التفكير اآللى  ،والتجريبى
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الذى سيطر عمى الحركة الفكرية لعقود طويمة  ،وكرس بدوره النزعة الفردية أكثر من اًلىتمام
بالحياة اإلنسانية ،واألخالقية ؛ وىذا ىو الدور األساسى لفمسفة التربية من حيث الكشف عن
المبادئ ،والتوجيات الفكرية التى تحرك المجتمع  ،والدولة نحو مستقبل أفضل  (.سعيد،

.)127: 125 ،1990

بناء عمى ما سبق؛ فإن الدراسة الحالية تتناول الفمسفة األلمانية الحديثة من منظور تؤبوى
يمكن أن يسيم بدوره فى الكشف عن المضامين التربوية لمفمسفة األلمانية  ،وأىميتيا فى
مجال فمسفة التربية  ،ومدى اًلستفادة التربوية من اًلتجاىات الفكرية لمفمسفة األلمانية

الحديثة .

وقد تنبأ "جون ستيوارت مل John Stuart Mill؛ أن الفمسفة األلمانية ستسود لفترة
طويمة في العالم األوربي ،وأنيا ستسيطر عمى العالم األنجموسكسوني ( Bubner ,1981,

).9

وثمة العديد من المفاىيم الفمسفية مثل :الجدل ،والحوار ،والنقد ،والسموك اإلنساني ،والفعل
األخالقي ،وذلك من خالل القضايا الفمسفية التي أثارىا الفالسفة األلمان ،مثل :كانط ،Kant
وىيجل  ،Hegelوىيدجر ،Heideggerونيتشو  ،Nietzscheوىوسرل،Husserl
وىابرماس ،Habermasوأدورنو .Adornoوىؤًلء الفالسفة ىم الذين استطاعوا المساىمة
فى تغيير الواقع من خالل وجيات نظرىم الفمسفية التي تستحق التحميل والنقد حتى وقتنا
اضحا بين ىؤًلء الفالسفة رغم التناقض الفمسفي بين مذاىبيم،
ىذا .بل إن ثمة خ ً
طا فكرًيا و ً
وآرائيم الفمسفية .ويبرز ذلك في المنيج النقدي ،والبحث عن الحقيقة من خالل التفكير
المتعمق ،والتحميل ،وفن التساؤل ،والحوار المنطقي حول قضايا معينة ،مثل :ماىية الوجود،
والزمان ،والعقل الخالص.

وعمى الرغم من أن بعض المحممين زعموا أن الفمسفة األلمانية الحديثة تنتمي إلى
العقالنية المثالية ،إًل أنو يمكن القول بأنيا قد خمقت توازًنا بين الفكر والواقع ،كما أنيا ميدت

لمتفكير في المستقبل ،وامكان المعرفة ،والبحث العممي من خالل التحميل النقدي ،واألسس

التي أرستيا.
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قضٗ ٛالبخح3
يحاول البحث الحالي دراسة أىم األفكار الفمسفية لمتوجيات األلمانية الحديثة ،وفقًا

لمدخل التفكير الم يتافيزيقى الذى يستند إلى التحميل والنقد والبحث عن األسباب والعمل البعيدة
 ،واستخالص أىم المنطمقات التربوية التي تستند إلييا تمك الفمسفة ،ومدى إمكانية استفادة
فمسفة التربية منيا.

تضاؤالت البخح3
بٍاء عم ٜقضٗ ٛالبخح ٍٖبع الضؤاه الزئٗط لمبخح-3ِٕٔ ،
ما مدى اًلستفادة التربوية من الفمسفة األلمانية الحديثة وفقًا لمنيج التفكير الميتافيزيقى؟
ويتفرع من ىذا التساؤل الرئيس األسئمة البحثية التالية-:
 ما أىم التوجيات الفكرية لمفمسفة األلمانية الحديثة ،وتأثيراتيا التربوية؟ما المقصود بمدخل التفكير الميتافيزيقى فى الفمسفة األلمانية الحديثة ؟ -ما مدى استفادة فمسفة التربية من التوجيات الفكرية لمفمسفة األلمانية المعاصرة؟

اإلجزاءات املٍّيٗ ٛلمبخح3
من أشير مقوًلت الفيمسوف البريطاني "برتراند رسل" :Berterand Russelإن تحديد
ماىية أي فكرة ،أو اقتراح ،والبرىنة عميو؛ ُيعد من صميم الشأن الفمسفي" (Galaugher
) .2011, 10ومن ثم تستخدم الدراسة الحالية مدخل التحميل الفمسفي؛ لتحميل أىم األفكار
الخاصة بالفمسفة األلمانية ،كما تستخدم الدراسة التحميل النقدي من أجل إمكانية تفعيل
التفكير الميتافيزيقى (الماورائي) داخل منظومة التعميم ،كما تستعين الدراسة بالتحميل الكشفي
(اًلستقصائى ) لتوضيح إمكانية تطبيق المدخل الميتافيزيقى في مواقف تربوية متنوعة ،والتي
تتطمب حل المشكالت ،واستخدام ميارات التفكير المتنوعة .وعمى ىذا النحو ترتبط األ نماط
التحميمية الثالثة ،وىي " :التحميل الفمسفي ،والتحميل النقدي ،والتحميل اًلستكشافى" ببعضيا
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البعض ،حيث يتطمب التحميل الفمسفي الكشف الفمسفي عن الحقيقة ،ثم يكون التحميل النقدي
لتمك الحقيقة من خالل اًلستفسار المستمر عن الحقيقة الفمسفية ،وطبيعي أن يسبق التحميل

الفمسفي تفكير عميق ،مثل :التفكير الفمسفي ،والتفكير النقدي ،والتفكير اًلستقصائى.

ووف ًقا لتحميل فيمسوف العمم " فتجنشتين"Vtgenstein؛ فإن قيمة العمل الفمسفي يمكن

أن تُقاس فقط من خالل التحميل ،والتساؤل الفمسفي حول القضايا الفمسفية ،وعمى النقيض
فإن الغموض ،وسوء الفيم ينبعان من اإلخفاق في التحميل المتعمق لمموضوعات الفمسفية،
وىذا ما جعل إسيامات "فتجنشتين" أكثر أىمية في تقديم نيج جديد لمتساؤل ،واًلستبصار

الذاتي ،والتحميل الفمسفي الذي يستحق الدراسة والنقد ).(Sharma ,2007, 69 :70
كما رأى "وليام صن"William Sun

ضرورة التحميل اًلستقصائى لفيم طبيعة

المناقشات الفمسفية ،وفيم معاني المغة ،والكشف عن المبس ،والغموض لممفاىيم المغوية؛ من
أجل الوصول إلى معرفة فمسفية واضحة (.) Kosterec,2016, 224

كذلك أكد "إيمانويل كانط" عمى الحس النقدي ،فقد قدم من خالل نقد العقل الخالص،
ونقد العقل العممي أىمية تأسيس فمسفة عممية مبنية عمى التحميل النقدي لمحكم الغائي،
تحميال
والممارسات األخالقية) ، (Guyer, 1999, 94حيث قال فى إحدى رسائموُ “ :يعد النقد
ً
ميتافيزيق ًيا لمميتافيزيقا" ،وقد رأى "ىيدجر" أن " تحميل أصول الميتافيزيقا أساس لتحميل عمم

الوجود" ).(Ferrer,2011, 5

وبناء عمى ما سبق؛ فإن البحث الحالي يستخدم المداخل الفمسفية الثالثة :النقدي،
والتحميمي ،واًلستقصائى ،بشكل متكامل

كمداخل كيفية ؛من أجل استجالء قيمة التفكير

الميتافيزيقى لمفمسفة األلمانية ،ودورىا في عمميات التعميم ،والتدريس.

وٍطمكات البخح3
يستند البحث الحالي إلى عدة منطمقات ،وىي-:
 -أنو ًل يوجد بحث في فمسفة التربية ًل ييتم بالتفكير الماورائي ،أو الميتافيزيقى.
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 أن الفمسفة األلمانية الحديثة ،والمعاصرة تجاوزت الفكر المثالي الخالص ،ومزجت بينالفكر والواقع.
 أنو ثمة تأثيرات تربوية لمدخل التفكير الميتافيزيقى في الفمسفة األلمانية. -تؤكد توجيات فمسفة التربية المعاصرة عمى مدخل التفكير الميتافيزيقى.

وفاِٗي البخح3
الفمضف ٛاألملاٌٗ ٛاحلدٖج3ٛ
ىي الحقبة الفمسفية التي بدأت  ،من منتصف القرن التاسع عشر ،وحتى نياية القرن
العشرين ،والتي ركزت عمى العقل اإلنساني ،والتفكير الخمقي ،والقيم األخالقية ،والنقد ،واحترام
اآلخر ،وتأسيس مشروع بناء السالم ،والتواصل اإلنساني ،والسعادة اإلنسانية.

).(Olson,1984, 173:179

التفهري املٗتافٗشٖك( ٜاملأرائ3)ٜ
قد يتصور البعض أن الميتافيزيقا ىى مما يتصل بالعالم الخرافى ،حيث أن موضوعاتيا ليست
مما يخضع ألجيزة اإلدراك الحسى المباشر وىذا غير صحيح  ،فالعالم الخرافى يتصل بما ىو
غير حقيقى  ،فضالً عن الربط غير المنيجى بين الظواىر  ،أما الميتافيزيقا فيى تتصل فيما

وراء الط بيعة  ،والذى يخضع لمتحميالت العقمية  ،والنقد الفكرى  ،وعدم انخداع اإلنسان بكل
ما ينكشف لمحواس  ،بل اًللتزام بقواعد المنطق والتحميل والتدقيق العقمى  ،وفى كل ىذا ثراء

مؤكد إلغناء العقل التربوى .

بناء عمى ما سبق فإن التفكير الميتافيزيقى ىو العممية التي تتطمب التفكير في األسباب
أيضا إلى التفكير في البحث عن العمل البعيدة
البعيدة ،والبحث فيما وراء المعرفة ،والتي تشير ً
لمحقيقة ،ويعد التفكير الماورائي من أىم ميارات التفكير ،والتي تعتمد عمى التحميل ،والنقد
البناء ،وبناء الوعي اإلنساني ،وقد تميزت الفمسفة األلمانية بالتحميالت ،والقراءات المتعددة
لممذاىب الفمسفية ،وخاصة الفمسفة األلمانية الحديثة والمعاصرة(Cambridge 2015, ( .
.1:5
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فمضف ٛالرتبٗ3ٛ
ُيعرفيا "سعيد إسماعيل عمي" بأنيا " :استخدام الطريقة الفمسفية في التفكير ،والبحث في
فضال عن مناقشة اًلفتراضات األساسية التي
مناقشة المسائل التربوية ،وتحميميا ،ونقدىا،
ً

تقوم عمييا نظريات التربية ،ومن ثم فإن فمسفة التربية تحرص عمى النظر الكمي ،وتحكيم
البصر اًلجتماعي  ،وتأكيد أىمية الرؤية من الداخل ،واًللتزام الدائم بمحكية الخبرة التربوية

عمى أرض الواقع" ( .سعيد.)22:14 ،1995 ،

دراصات وزتبط3ٛ
 -1دراسة5112( Natascha Kienstra :م( ،بعنواى“Doing Philosophy :
“  ،"Effectively : Student Learning in Classroom Teachingهوارسة
الفلسفة بفعالية :تعلين الطالب داخل الفصل الدراسي.
استيدفت ىذه الدراسة الكشف عن ممارسة الطالب في المرحمة الثانوية  -داخل
المدارس األلمانية -لمفمسفة من خالل قراءة ،ودراسة مذاىب كبار الفالسفة في تاريخ الفكر
الفمسفي ،وممارسة ـــــ داخل الفصل الدراسي ـــــ ميارات التفكير الفمسفي المتعددة ،مثل:
التساؤل ،والحوار ،والنقاش ،واًلستنتاج ،وتحميل األسباب ،وتحميل الفجوة ،والمشكالت،
والنقد ،والتقويم ،واإلبداع ،وذلك من خالل التعمم ،ومن خالل الخبرة ،ومن خالل ثمانية دروس
فمسفية.
وقد استخدمت الدراسة منيجية مركبة كيفية ،وكمية ،وذلك وفق مقارنة دراسة الحاًلت
من خالل المواقف الفمسفية المتنوعة التي يتم تحميل سموك الطالب عن طريقيا ،وتصميم
مصفوفة ماورائية ،أو تحميمية  ،Meta –Matrixوالتي يتم من خالليا وضع نتائج الطالب

( الحاًلت ) وفقًا لمدروس الفمسفية الثمانية.

وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية (-:(Kienstra,2015, 12:23
 -أن ممارسة ميارات التفكير الفمسفي مع الطالب تؤدي إلى تكوين الشخصية المبدعة،

والمفكرة.
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 -أن التواصل الفعال يحدث ،ويتم اختبار المذاىب ،والحقائق الفمسفية بواسطة ممارسة

التفمسف داخل حجرات الدراسة.

 أنو عن طريق ممارسة الفمسفة داخل منظومة التعميم؛ ينشأ الحوار حول قيمة األحكامالفمسفية ،وصناعة الق اررات واألحكام وف ًقا لنتائج المواقف الفعمية ،وليس بناء عمى األفكار

التنظيرية.

 -أن تعميق فمسفة التوجيو واإلرشاد من قبل سموك المعممين أثناء ممارسة الطالب الفمسفة

داخل المدارس؛ يؤدي إلى استيعاب األفكار ،وتحويميا إلى ممارسات ،ومواقف فعمية.

 أن ممارسة الطالب الميارات الفمسفية داخل حجرات الدراسة؛ جعمت عممية دراسةالنصوص الفمسفية ،وفيميا ،واستيعابيا أيسر وأسيل ،وذلك من خالل المصفوفة التي تم
المراد تعمميا.
إعدادىا لقياس نتائج الطالب في المواقف الفمسفية ،والميارات الفمسفية ُ

وٕقف الدراص ٛاحلالٗ ٛوَ ِذٓ الدراص3ٛ
ترى الباحثة أن الدراسة السابقة استيدفت توظيف ميارات التفكير الفمسفي من خالل
الدروس الفمسفية ،ومن ثم فإن دراسة "كينست ار " تشبو الدراسة الحالية في ُبعدىا التربوي،
وأىمية توظيف ميارات التفكير الفمسفي داخل منظومة التعميمً ،ل دراسة المعرفة الفمسفية
ذاتيا بشكل نظري ،إًل أن الدراسة الحالية تُركز عمى توظيف ميارات التفكير الماورائي في
الفمسفة األلمانية الحديثة ،وامكانية توظيفيا داخل الميدان التربوي.
 -2دراسة" :صابر جيدوري" (2011م) ،بعنوان ( :المثالية الكانطية وأبعادىا التربوية :دراسة
في فمسفة التربية) ،وقد حاولت ىذه الدراسة تقديم أفكار "كانط" في فمسفة التربية ،وعرض
أىم الجوانب التربوية لتمك الفمسفة التي استقرت لسنوات طويمة في الفكر الغربي عمى وجو
العموم ،وفي الفكر األلماني عمى وجو الخصوص ،وقد استخدم الباحث منيج تحميل المحتوى،
وقسم دراستو إلى ثالثة أقسام ،القسم األول :اإلطار المنيجي ،والقسم الثاني :اإلطار
الفمسفي ،والقسم الثالث :اإلطار التربوي ،وقد ناقشت الدراسة المثالية الكانطية ،وأىم القيم

التربوية التي تبثيا.
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ومن أىم نتائج الدراسة ما يمي( :صابر.)487: 445 ،2011 ،

فٗىا ٖتعمل بالكٗي األخالقٗ ٛالهاٌطٗ3ٛ
 -1أن القيم األخالقية في التربية مطمقة ،وثابتة ،وغير متغيرة.
 -2أن ىدف التربية يتمثل في تحقيق القيم السائدة في المجتمع فيما بين الطالب.
 -3إنكار التجربة كمصدر لمقيم ،أو كوسيمة إلدراكيا.

فٗىا ٖتعمل باملعمي ٔاملتعمي يف فمضف ٛالرتبٗ ٛالهاٌطٗ3ٛ
 -1أن المعمم ىو النموذج األساس لمطالب.
 -2أن ميمة المعمم تشكيل أذىان المتعممين وفقًا لمقواعد ،واألصول األخالقية.
شيئا مطمقًا يجب أن يتبعو.
 -3أن المتعمم يرى في المعمم ً

فٗىا ٖتعمل باملٍّج املدرص٘ يف فمضف ٛالرتبٗ ٛالهاٌطٗ3ٛ
 -1أن ُيركز المنيج المدرسي عمى فكرة الطبيعة الروحية لمطالب.
 -2أن يستيدف المنيج المدرسي المعرفة ذات الصدق العالي.
 -3أن ترتكز األنشطة المدرسية عمى التفكير ،والنقد ،والتطبيق.

فٗىا ٖتعمل باألِداف الرتبٕٖ ٛيف الفمضف ٛالهاٌطٗ3ٛ
 -1أن أىداف التربية ثابتة؛ ألن الطبيعة اإلنسانية ىكذا.
 -2أن أىداف التربية ًل تنبع من داخل اإلنسان ،وانما من خارجو.
 -4أن تتركز أىداف التربية حول إعداد اإلنسان لما يجب أن يكون عميو.
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وٕقف الدراص ٛاحلالٗ ٛوَ ِذٓ الدراص3ٛ
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في أىمية القيم األخالقية ،كعنصر مكون فى
بناء الشخصية اإلنسانية ،كما وظفيا "كانط "في فمسفتو المثالية ،إًل أن الدراسة الحالية
تذىب إلى ما ىو أبعد من ذلك ،وىو دراسة ماىية التفكير ذاتو ،والمدى الذي نحدد بو تمك
القيم ،وىل يمكن تحقيقيا أم ًل؟ ،ومن ثم تدرس الدراسة الحالية نيج التفكير الماورائي في
فمسفة كانط ،وكيفية المزج بين صوت العقل ،وصوت األخالق في فمسفتو لتصبح فمسفة
مثالية ،وعممية فى الوقت ذاتو.

 -3دراص" 3ٛأعزف وٍصٕر" ( ،)ً2002بعٍٕاٌُ " 3عزِٖ ٛابزواظ يف اجملاه العاً" ،وقد اىتم
مستخدما التحميل الفمسفي لوصف
الباحث بدراسة نظرية "ىابرماس" في العقالنية التواصمية،
ً
فكرة المجال العام في مقابل المجال الخاص.
وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية ( :أشرف-:)264 : 251 ، 2002 ،
 -أن المجال العام كان مجال الحوار العقالني الحر ،غير الخاضع لمييمنة في نظر

"ىابرماس".

 أن "ىابرماس" اكتشف مستوى آخر من العقالنية يختمف عن العقالنية األداتية والوظيفيةالسائدة في مجال اًلقتصاد ،واإلدارة ،والتكنولوجيا ،وىو العقالنية التواصمية ،وقد رأى ضرورة

البحث في مبادئ ومعايير ىذه العقالنية.

 أن مفيوم المجال العام يتضمن جوانب فمسفية عديدة ،ومن أىميا :فكرة الفيم الذاتي،وىي فكرة أكد عمييا "ىيجل" في كتابو" :فينمنولوجيا الروح" ،وكذلك "كانط" في مقالو عن
مركزيا في
مفيوما
التنوير ،ومن ثم يعد مفيوم الفيم الذاتي ،أو التثقيف ،وتبادل الخبرات
ً
ً
الفمسفة السياسية ،واًلجتماعية ضمن تراث الفمسفة األلمانية.
 أن اًلجتماع العقالني؛ يتم الوصول إليو بصورة تمقائية ،وطبيعية ،وذلك إذا تم نقاشعقالني نقدي في مجال عام ًل يتصف إًل بخصائص معيارية بحتة ،ويرجع إلى مرحمة
تاريخية مبكرة من تاريخ الحداثة األوربية.
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 -أنو في إطار المجال العام ،فإن المجال الخاص ًل وجود لو إًل في إطار الوعي ،والتنوير

الذاتي من أجل اًل ندماج في المجال العام.

 أن اإلرادة السياسية العامة تتشكل نتيجة عممية حوار بين المواطنين ،إًل أن ذلك ليس إًلمعياريا ًل يصمح إًل لمنقد ،والحكم عمى الممارسات السياسية التي إما
مثاليا ،ومح ًكا
نموذجا
ً
ً
ً
أن تكون ليبرالية ،أو ديمقراطية.

وٕقف الدراص ٛاحلالٗ ٛوَ ِذٓ الدراص3ٛ
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في فكرة العقالنية التواصمية ،وفكرة التنوير
جانبا آخر غير المجال العام ذاتو،
الذاتي في فمسفة "ىابرماس" ،ولكن تناقش الدراسة الحالية ً
والذي تشكل حدوده العالقة بين الدولة والمواطن فحسب ،فتركز الدراسة الحالية عمى المجال
العقالني ذاتو ،وعمى التفكير العقالني ،وامكانية توظيفو داخل ميدان فمسفة التربية ،وكيفية
تطبيق التفكير الميتافيزيقى في فكر "ىابرماس" داخل ميدان التربية كمجال لمنشئة
اًلجتماعية ،والثقافية،والسياسية.

 -4دراص" 3ٛظزٖف وصطف ٜأمحد" ،)ً1221( ،بعٍٕاُ" 3وفًّٕ العكن عٍد ِٕصزه ،رصالٛ
واجضتري ،ومن خالل التحميل الفمسفي ،والتساؤل المستمر؛ قدم الباحث في أطروحتو مجموعة
من التساؤًلت ،وأىميا :لَِم "ىوسرل"؟ ،لًِم العقل؟ ،ما مفيوم العقل في تاريخ الفمسفة؟ ،ما

اتجاىات نقد العقل؟ ،ما حقيقة العقل والواقع؟ ،ما فكرة العقل والبداىة؟.

وقد توصمت الدراسة من خالل اإلجابة عمى تمك التساؤًلت إلى النتائج التالية ( :ظريف،

)1991

 أنو وفقًا ليوسرل ً،ل يمكن دراسة العموم اإلنسانية بالعقالنية التي تفسر العموم الطبيعية. أن النزعة الطبيعية الموضوعية ليست مثالية الطابع ،ونتائجيا يمكن النظر فييا. أن الطبيعة اإلنسانية بحاجة إلى الغور بداخميا من خالل الفينمنولوجيا الترنسندنتالية. أن "ىوسرل" جمع بين ثنائية الروح والعقل ،والوعي والعالم.- 258 -
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 -أنو يمكن تقويم العالم من خالل النسق العقمي ،والوعي القصدي الذي يفرضو عمم الذاتية

الترنسندنتاليةً ،ل بداىة التجربة.

وٕقف الدراص ٛاحلالٗ ٛوَ ِذٓ الدراص3ٛ
استندت دراسة "ظريف" إ لى مفيوم العقل عند "ىوسرل" ،وقامت بالتحميل العميق لفمسفتو
العقمية ،ومنيجو الفينمنولوجي الترنسندنتالي ،والذي يستند إلى النقد ،والوعي الذاتي ،وفي
ىذا تتشابو الدراسة الحالية مع تمك الدراسة ،إًل أن الدراسة الحالية تحاول توظيف تمك النزعة
العقمية داخل الميدان التربوي ،واًلستفادة منيا ،وفقًا لمتوجيات التربوية المعاصرة في مجال

فمسفة التربية.

 -5دراص" 3ٛذلىد ذلضَ الشارع٘" ،)ً1220( ،بعٍٕاُ" 3وجالِٕٗ ٛصزه الفٍٗىٍٕلٕجٗ 3ٛداللتّا
ٔوضائمّا " ،رصال ٛدنتٕرأ ،ٚقد حاولت تمك الدراسة ـــــ باستخدام التحميل الظاىراتي ،والمنيج
النقدي ـــــــ تقديم مبادئ المثالية الفينمنولوجية من خالل تحميل عناصرىا األساسية ،واظيار
صعوباتيا الداخمية،و بينت الدراسة أن "ىوسرل" أدرج البحث الفينمنولوجى ضمن واقع البحث

المثالي ،أي ضمن مثالية واصمت الفينمنولوجيا تحديدىا بعد فمسفة "كانط" بالترنسندنتالية.
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية( :محمد) 1990 ،
 -أن النسق في نظر "ىوسرل" ىو معيار الحقيقة ،وليس البداىة.

 -أن "ىوسرل" يعيد طرح المسألة المثالية؛ لمعاودة إثارة السؤال عن أساس الحقيقة في

عصر أصبح فيو لمفمسفة أنساق مختمفة ،ومتباينة .

أساسا لكل
عمما
ً
مستقال ،و ً
 أن الفينمنولوجيا ـــــ بحكم طبيعتيا الترنسندنتالية ـــــ تظل مع ذلك ًالمعارف.
 أن "ىوسرل" لم يفصل بين األساس والذاتية ،فالذاتية الترنسندنتالية ىي المقابل عندهلمعنى األساس.
 أن الترنسندنتالي ليس مجرد أسموب في المعرفة ،أو التفكير ،بل ىو أسموب وجود خالصبالذات ،فيو مغاير لموجود الطبيعي ،ولكنو يمثل أساسو.
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 أن الظاىراتية عمقت فكرة التفكير في اًلجتماع اإلنساني من منظور البشر ،وليس منخالل قوانين طبيعية خالصة.

نقديا يحث عمى حضور الوعي
حضاريا
مشروعا
 أن مشروع "ىوسرل" الفمسفي يعدً
ً
ً
الذىني ،وذلك من أجل إدراك العالم دون شروط ،أو قوانين مسبقة ،بل بناء عمى اإلدراك

الذاتي وحده ،بمعنى استقاللية البشرية دون أي ىيمنة سياسية ،أو تاريخية.

 أن الفينمنولوجيا ردت العقل من غيبتو بفعل الريبة ،إلى قدرتو اإلنسانية عمى التفكيرالواعي ،والعقالني ،ومن ثم وضع "ىوسرل" األساس الفمسفي لمعمم ،وذلك من خالل تأسيس
العمم عمى معطيات فمسفية.

وٕقف الدراص ٛاحلالٗ ٛوَ ِذٓ الدراص3ٛ
تعمقت دراسة "الزارعي" في فمسفة "ىوسرل" ؛ من حيث عالقتيا بالمجتمع ،ومن زاوية
كسر القيود عمى العقل اإلنساني ،ويتفق البحث الحالي مع ىذه الدراسة في ىذا الجانب ،إًل
أن البحث الحالي يسيم في تحميل فمسفة "ىوسرل "من الزاوية التربوية ،وعمى األخص زاوية
تأصيل التفكير الفمسفي في التربية ،والنحو الذي يمكن بو غرس فكرة الوعي اإلنساني داخل

منظومة التربية ،ومداخل التعميم.

تعكٗب عاً عم ٜالدراصات الضابكٛ
-جل الدراسات السابقة تقع خارج دائرة التربية  ،وتتناول الفكر األلمانى من زاوية فمسفية

بحتة

أغمب الدراسات السابقة بينت الطابع المثالى العقالنى ،واألخالقى لمفمسفة األلمانية  ،ولمتبرز الكثير من الجوانب التربوية ،واًلجتماعية لمفكر التربوى األلمانى .

معظم الدراسات السابقة ركزت عمى التفكير العقالنى والنقدى دون إبراز أىمية التفكيرالميتافيزيقى وتأثيراتو التربوية عمى الفرد والمجتمع .
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ومن ثم تسعى الدراسة الحالية إلى اًلستفادة من نتائج الدراسات السابقة  ،مع الوضع فى

اًلعتبار المدخل التربوى لدراسة اًلتجاىات الفكرية لمفمسفة األلمانية الحديثة .

املبخح الجاٌ٘ 3التٕجّات الفهزٖ ٛلمفمضف ٛاألملاٌٗ ٛاحلدٖجٔ، ٛتأثرياتّا الرتبٕٖٛ
مع نياية القرن الثامن عشر ،وبداية القرن العشرين ،بدأت العديد من المشروعات،
والحركات النقدية الناجحة ،والتي تستيدف انتقال الفكر الفمسفي من حالة الثبات ،والتسميم
العقمي بكل فكر فمسفي ،إلى حالة النقد ،والتحميل العميق لمقضايا الفمسفية ،مثل :مشروع
"كانط" النقدي ،والمشروع العممي القوي عند "إدموند ىوسرل" ،ونقد النماذج اإلرشادية،
واإليديولوجيات الراسخة في العقول الفمسفية لسنوات عدة ،كما في المشروع النقدي ل
"يورغين ىابرماس" ،وتأسيس مدرسة فرانكفورت .وسوف يتم التركيز عمى ثالثةتوجيات
فمسفية أثروا الفكر الفمسفى والفكر التربوى الحديث وىم الفمسفة الكانطية ورائدىا الفيمسوف
األلمانى "كانط"  ،والفمسفة الفينمنولوجية ومؤسسيا الفيمسوف األلمانى "ىوسرل"  ،ومدرسة

فرانكفورت ورائدىا الفيمسوف األلمانى يورغين ىابرماس.

وقد غيرت الفمسفة األلمانية الحديثة بأفكارىا ،وتوجياتيا المتنوعة فكرة النقد  ،وطرق النقد،
وأنماطو (نقد بناء أو نقد ىدام )  ،وأن وجود العقل النظرى  ،والبديييات ًل يمكن النظر إلييم
بدون نزعة أخالقية ودينية وانسانية كمحك لمحكم عمى القضايا  .ومن ثم أصبح لمعقل
اإلنسانى شركاء فى عممية التفكير والبحث ،وىو التاريخ ،الواقع والمجتمع ،والناس ،والثقافة
،والتعميم ،والدين ،والحكم عما ىو أخالقى وانسانى ؛وفقاً لكل تمك األبعاد مجتمعة ،وليس
العقل الخالص وحده( .حسن. )128- 123 ،1982 ،

وعمى ىذا النحو كانت الفمسفة األلمانية الحديثة مقاربة فكرية صارمة لجميع الفالسفة،
المحممين اًلجتماعيين ،والمثقفين ،وعمماء اًلقتصاد ،ورجال
وغير الممارسين السياسين ،و ُ
الدين ،وفيما بعد الميتمين بالفكر التربوي ،والتعميم. (Belkovich, 2014, 16-18( .

-1التفكير الميتافيزيقى في فمسفة "كانط" (:)1724-1804
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عندما نريد أن نستمع لصوت الحكمة؛ فمن الضرورى أن ننصت إلى الصوت الخمقي في
فكر "كانط" ،وعندما نريد أن ننصت لصوت العقل الناقد؛ فمن األىمية أن نشير إلى تعاليم

"كانط" في ىذا الصدد؛ ألن "كانط " لديو صوت مزدوج :صوت العقل ،وصوت األخالق.

لقد أراد "كانط" في نظريتو النقدية ،وفمسفتو العممية أن يجعل كل شخص حر اإلرادة،
وضرورة إعمال عقمو الناقد لمحكم عمى ممارساتو الخمقية دون أية تدخالت من أي شخص،
إًل السموك الخمقي اإللزامي ،وفقًا لمقانون الخمقي ،ومن ثم تعد فمسفة "كانط" نقطة تحول
أساسية لمفكر الفمسفي مع منتصف القرن التاسع عشر ،وأوائل القرن العشرين (Guyer,

).2007, 17:18

أيضا ،واذا كانت الفمسفة
إن الفمسفة في أري "كانط" ليست نظرية فحسب ،بل ىي عممية ً
النظرية ىي التي تحدد "الذات" ،فإن الفمسفة العممية ىي التي تحقق الذات ،فتنقميا من مجال
الفكر إلى مجال الفعل( .زكريا2009 ،م.)18 ،

ٔوَ ثي ٖطزح ِذا التضاؤه 3وا أِي املفاِٗي اخلاص ٛبالتفهري املٗتافٗشٖك ٜيف وغزٔع ناٌط الفمطف" ٜ؟
في حقيقة األمر قدم "كانط" العديد من المفاىيم التي تعد مداخل منيجية ألي حقل معرفي،
مثل :مفاىيم المعرفة المسبقة ،والمعرفة اإلنسانية ،وحقيقة العقل ،وتوجو الخبرة ،وخاصة
الخبرة الحسية ،ومصدر المعرفة ،والمعرفة المسبقة الخالصة ،واستقاللية الخبرة(Kitcher, .
).2007, 28 :32

وقد أُسست فمسفة "كانط" المتعالية عمى النقد ،واستندت تمك الروح النقدية عمى مذىب
"ديكارت" ،وآراء "ىيوم" ،و"لوك" في التجربة الحسية ،وقد استنتج "كانط" أن جوىر المعرفة
ينبع من اًلستنباط العقمى المنطقي ،وأن العقل من الضروري أن يتجاوز التجربة الحسية إلى
مرحمة اإلدراك العقمي لمحقائق واألشياء ،وبناء عمى ىذا؛ فقد أرسى "كانط" معرفة منظمة،
ومبنية عمى فكر مزدوج عقمي ،وعممي  ،وأىمية تحقيق الذات من خالل العقل الناقد لموضوع

المدرك.
المعرفة أكثر من الخبرة الواقعية ،والتي ًل يمكن إثباتيا بدون العقل ُ
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ومن ثم فإن ثورة "كانط" األخيرة في مجال المعرفة تعرف بالثورة الكوبرنيكية في الفمسفة،
إذ رأى "كانط" أن ثمة قوة كامنة في العقل إلدراك األشياء المحسوسة.
).168:179

(Kitcher, 2007,

ومن خالل العقل الناقد ،وليس العقل الخالص أسس "كانط" مشروعو الفمسفي القائم عمى
التفكير الماورائي  ،والبحث عن أسباب تغير األشياء والظواىر أكثر من البحث في الكون
والوجود ،مثل :الوجود الزمني ،والعقمى ،وذلك عمى الرغم من ثبوتيما ،إًل أن تغير األشياء
يحدث من خالل الترتيب الزمني وفقًا لقانون السببية ،فكل تغير يحدث وفقًا لتداعي السببية

التي بيا يتم إدراك جوىر الوجود الزمني ،والعقمي الثابت كمصدر لكل إنتاج ،واعادة إنتاج لكل
تغيير ،وكل تحول لمظواىر. ( Pomshole, 2014, 22:24) .

فمضف ٛناٌط الرتبٕٖٔ ٛالتفهري املٗتافٗشٖك3ٜ
يرى "كانط" أن التربية مثل الفن ،فالتربية في فمسفتو ضرورة لمتنوير ،وأمر ًل مفر منو
لمتربية الخمقية ،وقد اعتبر "كانط" التربية أداة لال نفتاح عمى التفكير العقالني الحديث ،وأداة
لتغيير عقمية المرء ،وتكوين الممارسات السميمة ،والقدرة عمى التغمب عمى التعميم التقميدي
المسيطر عمى الذات ،واآلخر ،والعالم كمو ،فقضية التعميم من وجية نظر "كانط" كانت الشغل
ُ
الشاغل لفترة طويمة من أجل ربط التجربة بالفكر النظري ).(Churton, 1900, 52:55
وقد رفض "كانط" فكرة التعميم التمقيني ،عمى أساس" :إن التعميم التمقيني يحمل العديد من
أوجو القصور والخمل؛ ألنو بال مبادئ أساسية يمكن اًلعتماد عمييا ،وانما يتعمم األطفال من
خالل إرشادات والدييم المتعممين فقط ".(Churton, 1900, 13) .

منصبا عمى وضع منظور مستقبمي لحياة الطفل ،والتخطيط
لقد كان اىتمام "كانط"
ً
لمستقبمو ،وقد ربط "كانط" بين التربية والقيم اإلنسانية ،مثل :قيم الحرية ،واًللتزام ،كما أكد
"كانط" عمى اًللتزام الخمقي؛ حتى ًل يقع المرء في أسر نزواتو ،ورغباتو ،ومن ثم اشتممت

التربية عند "كانط" عمى وضع إطار من الرعاية ،والثقافة فى الوقت نفسو.

ومن أىم إسيامات "كانط" في التربية ،وخاصة التربية الخمقية ؛ ناقش

" ”

Surprenantأن أسموب السؤال والجواب الذي وضعو ييدف إلى تعزيز أمرين ،األمر األول:
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تأثير تمك التعاليم عمى سعادة التمميذ ،والوصول إلى التسامي برغباتو الحقيقية ،األمر الثاني:
شرط الحفاظ عمى السعادة ،والوصول إلى غايتيا ،وذلك من خالل احترام أحكام القانون
الخمقي ،وقد رأى "كانط" أن التعميم الديني غير قادر عمى اًل نتقال إلى األمر الثاني بشكل
كمي؛ ألنو غير قادر عمى تقسير كيف يمكن أن يمتمك الشخص استجابات تحفيزية نحو
احترام القانون الخمقي ،وفي النقد الثاني ،ناقش “كانط” كيف أن اًللتزام الخمقي الذي تمسك
بو البعض ساعدىم عمى اجتياز آًلميم ،ومعاناتيم بسبب موت اآلخر وفقاً لمفيومو عن

المسيحية فى عصره. (Surprenant ,2012 ,233).

وقد ميز "كانط" بين نوعين من التعميم ،األول :التعميم العام ،والثاني :التعميم الخاص،
ورأى أن ميمة التعميم الخاص ىي ممارسة القواعد الخمقية ،بينما تكمن ميمة التعميم العام
في تعميم القيم الخمقية ،والثقافية ،وىدفو ىو تقديم تربية صحيحة ،وجيدة فى نفس الوقت.
)(Btgraza, 2012, 22
لقد كانت قناعة "كانط" األساسية ىي أن قوة األخالق تعد قوة حقيقية لتيذيب العقل،

وطريقة التفكير ،وتحقيق الحرية اإلنسانية في إطار من المسئولية الخمقية.

ومن ىنا يمكن استنتاج األبعاد التربوية لمتفكير الميتافيزيقى فى فمسفة كانط-:
 تكوين نسق من القيم قائم عمى التوجيات الخمقية التي تسيم في تعديل سموك األطفال،والكبار ،وذلك من خالل األسموب القصصي ،ودراسات الحالة ،واألمثمة ،والسموك المرغوب

فيو ،وغير المرغوب فيو.

 بناء قدرات المتعممين عمى ميارات التفكير المتقدمة ،مثل :حل المشكالت ،وتحميلالخطابات ،وتحميل السياقات ،والنقد ،واكتشاف نقاط القوة والضعف ،وايجاد سبل لمعالج،
واثراء نقاط القوة ،واستثمار الفرص المتاحة.

 تربية العقل اإلنساني عمى حرية النقد ،وطرح األفكار المستقبمية من خالل مناىج تشجععمى التفكير الماورائي ،والتحميل ،وبناء الرؤى المستوحاة من الواقع والبيئة.
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 -التشجيع عمى البحث التربوي الميتم بالتربية الخمقية ،ودراسة السياق اًلجتماعي ،والثقافي

داخل المجتمع ،وتأثيرىا عمى القيم الخمقية ،واألنماط السموكية لمبشر.

 -تنمية السموك الخمقي الذي يتضمن الممارسات الفعمية التي تنبع من فمسفة المجتمع،

وثقافتو األساسية.

 -2إدوٌٕد ِٕصزه ٔالتفهري املٗتافٗشٖك.)1152 -1231( 3ٜ
المقصود بالفنيمنولوجيا( :عمم الظاىراتية ) ،والذي ييتم بدراسة القصدية المباطنة لمموضوع
المدروس ،والفعل المترتب عمى ذلك ،أو النتائج المترتبة عمى فكرة القصدية من الموضوع ،أو
القضية محل الدراسة ،ليذا تيتم الفنيمنولوجيا بالوعي ،ومراتب الوعي التي تعمي من
القصدية ،وتسيم في تحقيق غاية العمم ،وقد جاءت الفينمنولوجيا سعياً لحل أزمة العموم
األوربية التي طالت العقالنية ،والحضارة ،واإلنسانية ،واقصاؤىا لمتساؤًلت الخاصة باإلنسان،

ومعنى الحياة من أجل النزعات الوضعية ،والطبيعية ،والعممية التي شيأت كينونة اإلنسان،

وبررت الكثير من األفعال .المنافية لمقيم اإلنسانية (كمال2016 ،م.)89 ،

وليذا أكد" باتكيل "  Patkulعمى أىمية دراسة الفنيمنولوجيا لمعموم الفمسفية ،وغير
الفمسفية؛ من أجل الوصول إلى حقائق عممية ترتبط بالموضوع المدروس ،وبناء عمى وعي
قصدي ينتمي إلى تحميالت مابعدية لمكثير من الظواىر الطبيعية ،واإلنسانية ( Patkul .
).,2016, 76: 92

ويعد "إدموند ىوسرل" مؤسس الظاىراتية ،أو ما يسمى بالفينومينولوجيا ،وقد تأثر
"ىوسرل" بالفالسفة الفرنسيين ،مثل" :رينيو ديكارت " ،وعممو الكمي ،خاصة عند اإلشارة إلى
الممكات ،والضروريات التي يمكن أن تعزى إلى وجود الحوادث ،والظواىر ،والتي من أىميا
التفسيرات العقمية الخالصة ،والتي تمنحيا الطابع المنطقي ،والسببي ،والسمة العممية

((Cairns,1982, 3

وعمى النقيض من مدخل "كانط" في الفمسفة المتعالية ،فقد استخدم "ىوسرل" المنيج
الظاىراتي لتجاوز الخبرة الحسية من أجل البحث عن أصل المعرفة ،إًل أن كمييما بحثا عن
المعرفة كخبرة لموعي ،ومن ثم فإن الظاىراتية طريقة لمتحميل ،ومنيج لدراسة الوعي ،وقد
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تحدث "ىوسرل "عن النسق العقمي كأساس لمنظم األكاديمية لمعموم اإليجابية ،مثل :الفيزياء،
والعموم اإلنسانية ،والتاريخ ،والنقد األدبي ،وبناء عمى ذلك تساءل "ىوسرل" عن إمكانية "
تعميق الحكم" عمى كافة األنساق العممية ،ولكن ليس من أجل الشك كما فعل "ديكارت" ،أو
رفضيا ،وانما من أجل العودة إلى جذورىا بدون أي افتراضات مسبقة ،بل استحضار خبرة

الوعي بيا ،واثبات صحتيا.(Husserl,2003, 3).

ومن ثم فإن الظاىراتية بتحميالتيا الميتافيزيقية تتضمن مستوى من النقد والوعي ،ونقد
العقل بكل أنماطو النظرية ،والعممية ،والمعيارية ،ولذلك فإن الظاىراتية تعتمد عمى الممكة
الكمية لموعي ،والتي تجعميا متوافقة مع الميتافيزيقا ،أي أن الظاىراتية حل فمسفي ،وتاريخي
لمقضايا العقمية النظرية\.(Husserl ,2007, 26:28) .

فمضفِٕ" ٛصزه" الرتبٕٖٔ ٛودخن التفهري املٗتافٗشٖك3ٜ
لقد سيطرت فكرة الوعي عمى فمسفة "ىوسرل" ،وخاص ًة الوعي بالحقائق الموضوعية،

ويؤسس العقل الحقائق عمى أساس توجيو القصدي ،فال مساحة لإلدراك الحسي عند تحميل
الموضوعات ،والظواىر ،فجوىر األشياء ،والموضوعات يدرك من خالل بؤرة الوعي أكثر من
الخبرة الطبيعية ،أو الفيزيائية.

بدًل من سيطرة النزعة
إن ما أراده "ىوسرل" ىو أن يكون لمفمسفة دور في تفسير العالمً ،

التجريبية التي تعتمد عمى الحس الذاتي ،دون تحميل ميتافيزيقي ،أو تفكير تأممي جذري ،ومن
ثم كان اًلىتمام الجمي ل "ىوسرل" ىو القضاء عمى الثنائية التقميدية بين الذات ،والعالم(.

رودٌجر.)57 ،1980 ،

ومدخال لدراسة النظام العقمي،
أسموبا لمتحميل،
ومن ىنا يمكن اعتبار الفينمنولوجيا
ً
ً
واختبار مدى صدق مقوًلتو العممية ،إذ إن "ىوسرل" قد أخضع النظام العقمي لمنقد ،واختبار
مصداقيتو ،وطرح الفكرة العممية لمشك ،ومدى عالقاتيا بخبرة الوعي بقصد ،أو بدون قصد،
ومن ثم فإن ىناك ثالثة مكونات لممسألة المعرفية ،وىي ( :معنى المعرفة – المعرفة –
موضوع المعرفة)

 ، (Husserl, 2007, 26:28).وقد حدد "إدموند ىوسرل" ثالث

مراحل أساسية لممنيج الفينمنولوجي ،وىي:
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املزحم ٛاألٔىل 3إرجاء احلهي3

"Epoche" or suspension of

"judgment
بمعنى تحرير العقل اإلنساني من أية فروض مسبقة ،أو الشك في الحكم ،واًلعتماد فقط

عمى الخبرة ،والوعي القصدي العقالني.

املزحم ٛالجاٌٗ 3ٛالبٍاءconstruction 3
وفى ىذه المرحمة ييتم "ىوسرل" بعممية بناء الوعي ،وذلك من خالل التوجيات القصدية

لمعموم الطبيعية ،واإلنسانية ،والحيوانية.

املزحم ٛالجالج 3ٛالتفضري"explanation" 3
نضجا تكشف كيف أن الخبرة الموضوعية ،والخبرة المعاشة لألشياء ،أو
وىي مرحمة أكثر
ً
الموضوعات تستند إلى الوعي القصدي ،والتحميل المابعدي.( Husserl,2007, 240) .
منيجيا لدراسة الوعي الداخمي لإلنسان ،وقدرتو عمى
إطار
ومن ثم فإن "ىوسرل" قدم ًا
ً
الحكم عمى األفكار من خالل الوعي القصدي ،والنقدي ،وذلك عن طريق الصوت الداخمي

بدًل من اإلمالءات الحسية ،والتجريبية.
لإلنسانً ،

ومن وجية نظر " Diazدايز"؛ فإن الفينمنولوجيا منيج كيفي تربوي لتصميم البحوث
الكيفية الفمسفية ،والتقصي الذي ينبع من الظاىراتية ،كما يستخدم الظاىراتية في تحميل
البيانات ،والذي يعني البحث عن المعنى القصدي خمف البيانات ،وامكانية تفسير المعرفة
الواضحة ،وغير الواضحة ،والتي تسيم في عممية تحميل النص والسياق من خالل التفكير

الماورائي ،والبحث عن جوىر األشياء. (Diaz,2015, 101:115).

وفي ىذا الجانب تستقي الفينمينولوجيا فكرة الجوىر من جدلية الروح عند "ىيجل"،
والبحث عن الجوىر الروحي ،أو الكمي ،أو ما يسمى بالروح الموضوعي من خالل الوعي
الخمقي لمذوات ،فاألنا استحالت إلى النحن ،والنحن استحالت إلى األنا ،وًل يصبح الفرد في
نظر الوعي ىو ذاتو إًل من خالل الفعل ،أي إن الوعي الكمي الشامل ىو الذي يجد من
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خاللو الوعي الفردي مضمونو وتحققو ،وىذا ما قصده "ىيجل " ،و"كانط" ،و"ىوسرل" بالحقيقة

الكمية ،أو الجوىر الروحي الشامل "( .زكريا2010 ،م.)281 ،280 ،

ٖٔربس التضاؤه -3نٗف ميهَ تٕظٗف التفهري املٗتافٗشٖك ٜف ٜفمضفِٕ ٛصزه ف ٜدلاه
الرتبٗ ٛنىا ٖم-3 ٜ
إن فمسفة "ىوسرل" التربوية ـــــ كما قدميا ـــــ تسيم بدورىا في تحميل الظواىر ،والمواقف
التربوية من خالل استخدام منيج التحميل الظاىراتي ،ومن ثم فإن فمسفة "ىوسرل" التربوية
يمكن توظيفيا كما يمي-:

 -تحميل المعاني لممفاىيم التربوية ،مثل :التعمم ،وحل المشكالت ،وامكان المعرفة ،وطرق

البحث العممي في التربية.

 -اًل نتباه الجاد لمتفسيرات اإلنسانية ،والعقالنية لمقضايا المبنية عمى القيم القصدية ،وليس

الخبرة السابقة ،أو التاريخ ،أو العوامل القبمية لمظاىرة.

 التأمل الفمسفي العميق لكل الظواىر التربوية ،والبحث عن األسباب والعمل البعيدة لمتربية،مثل :كثافة الطالب داخل حجرات الدراسة ،واألمية ،والجيل ،وضعف التحصيل الدراسي.
 -رفع مستوى الوعي داخل مناىج التعميم ،وذلك عن طريق المناىج التي تشجع عمى التفكير

الناقد.

 العمل عمى تعميق الحكم ،وارجائو عند تحميل المشكالت التربوية ،وتجريدىا من كافةاألسباب أو العوامل المسبقة ليا الخرافية ،أو غير المنطقية ،واعادة تحميميا من خالل الوعي
الكامل لمطبيعة والسياق ،مثل :تأثير اًلنفصال األسري عمى التحصيل الدراسي لألطفال ،فمن
الضروري دراسة وتحميل المشكمة في واقعيا وفقًا لمسياق ،وليس بناء عمى خبرات سابقة ،أو
معرفة مسبقة بمشكالت شبيية لممشكمة األساسية.
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ٔميهَ حتمٗن الفزٔم بني الفمضفتني الرتٌضٍدتالٗ ٛف ٜفمضف ٛناٌط ٔالفمضف ٛالفٍٗىٍٕلٕجٗٛ
ف ٜفمضفِٕ ٛصزه وَ خاله األبعاد التالٗ-3 ٛ
أ -األصن :يرجع أصمييما إلى الفمسفة األلمانية
ب -املؤصط -1 :الفمسفة الترنسندتالية -:الفيمسوف األلمانى إيمانويل كانط
-2الفمسفة الفينمنولوجية  -:الفيمسوف األلمانى إدموند ىوسرل.
ج -جِٕز الفمضف -1 3 ٛالرتٌضٍدتالٗ-: ٛاألخالق والتفكير الناقد مصد ار المعرفة .
-2الفٍٗىٍٕلٕجٗ 3 ٛالوعى والخبرة الحياتية مصد ار المعرفة .
د -املفًّٕ  -1:الرتٌضٍدتالٗ 3 ٛالبحث فيما وراء المفاىيم الفمسفية.
 -2الفينمنولوجية  :البحث في بنية الوعي ،والتفكير المنظومي لمظاىرة والذي
يظير في التصرفات ،والوعي القصدي.
ٓ -اخلطٕات  -1:الرتٌضٍدتالٗ -1 : ٛالتفهري ف ٜالتفهري  -2.إدراك الكضٗ -3 .ٛالتضاؤه عىا
ٔراء املغهمٛ

 -4التفهري املٗتافٗشٖكٜ

ٔ -5ضع وٗجام أخالقٜ

 -2الفٍٗىٍٕلٕجٗ-1 : ٛمرحمة إرجاء أو تعميق الحكم -2البناء -3التفسير -4
الحكم
ٔ -الغاٖ/ ٛاهلدف  -13الرتٌضٍدتالٗ : ٛفيم طبيعة العقل اإلنساني والتصرف الخمقي وفقًا
لمواجب

واًللتزام اإلنساني

-2الفٍٗىٍٕلٕجٗ : ٛدراسة الظاىرة من منظور الوعي اإلنساني والخبرة
الحقيقية وغير القائمة عمى األحكام المسبقة

س -الكٗى-1 3 ٛالرتٌضٍدتالٗ : ٛأىمية التفكير الخمقى .
-2الفٍٗىٍٕلٕجٗ : ٛأىمية الوعى القصدى.
- 269 -

فلس ـ ـفة الت ـ ـربية فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى الفلسـ ـ ـفة األلم ـ ـانية الح ـ ـديثة وتحليـ ـ ـالتها الميـ ـ ـتافيزيقية :دراسـ ـ ـة تحلي ـ ـ ـلية نقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدية

ِ -3ابزواظ ٔودخن التفهري املأرائ٘3ً1222 ،
عقالنيا يبحث
"يورغين ىابرماس" :عالم اجتماع ،وفيمسوف ألماني  ،وىو يعد فيمسوفًا
ً
مثاًل لمديناميكية العقمية الذي تفاعل مع حركة التاريخ،
عن جذور كل شئ ،كما يعد
ً

والمجتمع.

كما آمن ـــــ بدوره ــــــ بأن النظرية بحاجة إلى توضيح ذاتيا من أجل تطبيقيا في مجال،
أو آخر( ،(Habermas, 1984, 8ولدى "ىابرماس" نظرية خاصة في العقل التواصمي
(العقل القائم عمى التواصل اإلنسانى) ،ومن ثم تعتبر فمسفة "ىابرماس" فمسفة في العمم ،كما
ضا فمسفة اجتماعية ،فقد جمع "ىابرماس" بين فكرة اًلحتواء اًلجتماعي ،والتكامل
أنيا أي ً
اًلجتماعي ،وذلك من خالل العقل التواصمي اإلنساني ،وفكرة العقمية التواصمية تمك تجاوزت
فمسفة "ىوسرل" في الوعي القصدي ،كما أن فمسفة "ىابرماس" التواصمية ،ومشروعو
الفمسفي تطمب ـــــ بدوره ـــــ تحميل مكونات المغة كأساس لمتواصل ،والفيم المتبادل ،وبناء
األرضية المشتركة )(Pedersen,2011, 15-16

لذلك فإن ىناك نوعين من التواصل ،أحدىما :مبني عمى الفيم المشترك ،والثاني :يتميز
بالييمنة ،والقسر ،والضغط  ،فقد أسس فيمسوف العقل التواصمي مشروعو الفمسفي عمى
الواقعية العممية ،ونقد الوضعية الجديدة المستوحاة من العموم ،تمك الفمسفة التي من شأنيا
التعامل مع الييمنة التكنولوجية ،والتي تحول اإلنسان إلى شئ ،أو سمعة ،وعمى النقيض،
رفض "ىابرماس" تمك الييمنة ،ورأى ضرورة إجراء حوار مع المجتمع ،متحرر من الييمنة،
فقد رأى "ىابرماس" أىمية إطالق العقل من ىيمنة العمم والتكنولوجيا ،حيث كانت لدى
البعد اإلنساني ًل الذاتي ،وقد انتقد
"ىابرماس" رغبة في بناء فمسفة تواصمية مبنية عمى مبدأ ُ
الفمسفة الذاتية من خالل تدشينو فكرة التواصل اإلنساني مع المجتمع ،والتفاعل الذاتي مع

المجتمع ). (Finlayson ,2015, 36-38
كما انشغل "ىابرماس" بمسألة األخالق ،ولكن ليس في ُبعدىا الميتافيزيقي ،وانما من
جانبيا التواصمي فيما أسسو من أخالق تواصمية ،فاألخالق عند "ىابرماس" تختمف عن
األخالق عند "كانط" ،فما يريد "ىابرماس" تكريسو ىو فمسفة الحوار ،والتشاور ،وليذا فقد
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استخدم المنطق من وراء الفعل التواصمي لتأسيس أخالق المسئولية ،وأخالق الحضارة،
وبعبارة أخرى :فإن فمسفة "ىابرماس" ىي فمسفة في التشاور ،والتضامن ،وىي ركيزة التكامل
اًلجتماعي لمجتمع تشاوري ديمقراطي داخل المجتمع ،والدولة ،واألفراد كمواطنين داخل
الدولة،

مثل

فكرة

الجميع

ٍ
متساو

أمام

التواصل ). (Habermas,2012, 123:135

القانون،

وىذا

ما

يؤكد

عمى

قوة

فمضفِ ٛابزواظ الرتبٕٖٔ ٛودخن التفهري املٗتافٗشٖك3ٜ
لدى "ىابرماس "نظرية في المعرفة التربوية من خالل فكرة العقل التواصمي ،فقد أكد عمى
أىمية الفعل التواصمي عمى النقيض من العقل األداتي ،كما أشار "ىابرماس" إلى أىمية
الوعي ،أو اًلتفاق عمى الفعل التواصمي ،وىذا يتحقق من خالل إطار من الحوار المشترك،
ليذا كان من أىم اىتمامات "ىابرماس" العناية بالمغة ،ودورىا في تحقيق التواصل الفعال،
والصحيح ،ودورىا كوسيمة لمتفاىم المشترك ،وارساء قواعد التربية من خالليا
). (Terry,1997, 275

وقد اىتم "ىابرماس" بالممارسة من خالل السياق اًلجتماعي ،وثمة سمسمة متصمة من
التأمل ،واإلدراك ،والعمل ،وتشير الممارسة إلى أن سموك البشر يعتمد عمى المجتمع ،وسياقو
الذي بدوره يضفي المعنى عمى المواقف اإلنسانية ،وعممية إضفاء المعاني ليست ذاتية ،وانما
تخضع لمسياق ،والموقف ،ومن ثم شدد "ىابرماس" عمى التصرف ،والفعل الخمقي ،والوعي

بالسموك اإلنساني ،ومدى انعكاسو عمى تحقيق التكامل الخمقي داخل المجتمع.

) ، ( Version,2008, 3:5وتنطمق رؤية "ىابرماس" من أن العقل اإلنساني يمكن قياسو
من خالل طرائق التفكير عند الممارسات الخمقية التي تؤكد نضج ،وتكامل العقل ،ومدى تكيفو

مع احتياجات المجتمع.

ووف ًقا ل"إنجمند" ، Englundفإن "ىابرماس" زود الفكر الفمسفي ببعض األسس،

والمنطمقات من خالل تحميل العالقة بين المجتمع والتربية ،وعمى األخص من خالل اإلدراك

المعياري ،والمنظور المستقبمي ").(Englund, 2006, 501
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وتجدر اإلشارة إلى أن "ىابرماس "ًل يمكن عزل أفكاره عن بقية الفالسفة المؤسسين
ل"مدرسة فرانكفورت" ،مثل" :ماكس ىوركييمر"" ،وأدورنو" ، Horkheimer , Adorno
الذين أيدوا "ىابرماس" ،وأفكاره في التأكيد عمى العدالة التربوية ،والمساواة من خالل التحميل

النقدي لكافة الظواىر التي تتسم بالظمم ،وعدم العدالة في الكيان التعميمي.

إذ يرى "ىوركييمر" أن ميمة العقل ىى نقد العقل ذاتو  ،أى تواجو النظرية النقدية العقل
بالعقل نفسو  ،بمعنى أن يضع العقل نفسو فى خدمة الكل أو المجموع اًلجتماعى؛ أى يكون
عقالً اجتماعياَ تواصمياً ،فى مقابل العقل اآللى أو األداتى أو التقنى الذى تزعمتو الحركات

الوضعية والبراجماتية ( .عطيات .)55 ،2005،

فضال عن الممارسات السيئة داخل منظومة التعميم ،والتي تفتقر إلى الخبرة
وذلك
ً

الموضوعية ،ومن ثم فقد أكد عمى أىمية الكشف عن طرق لعالج أوجو القصور داخل
منظومة التعميم ،والى جانب ذلك مدى القدرة عمى إبراز تمك العيوب ،وأوجو الخمل ،ومعرفة
مسبباتيا اًلقتصادية ،واًلجتماعية ،والسياسيىة ،وىذا ما اكتشفو المحممون اًلجتماعيون من
أن أبناء الطبقات العاممة ،والفقيرة يحصمون عمى رعاية تعميمية أقل، ،وغير عادلة ،ومعاناة
من أجل التعمم بسبب الفقر المادي.(Paul, 2008, 209:224) .

ٍِٔا ٖهىَ التضاؤه 3وا الدٔر الرتبٕ ٙلتدعٗي التفهري املأرائ٘ يف فمضفِ ٛابزواظ؟
اجتماعيا ،إذ أراد بناء مجتمع
طابعا
اضحا في فمسفتو التي اتخذت
ً
لقد كان "ىابرماس" و ً
ً
عقالني قادر عمى إطالق األحكام الخمقية ،ووضع الرؤى المستقبمية ،والسؤال الرئيس في
عقل "ىابرماس" ىو :كيف لمعقل اإلنساني أن يتحرك من مرحمة الوعي ،إلى مرحمة اإلدراك
العقمي الرشيد ،أو ما أسماه العقالنية الرشيدة ؟ بمعنى الوعي بكل القضايا واألشياء ،وذلك
من خالل مؤلفو القيم " :نحو مجتمع عقالني" ،والذى شرح فيو أىمية العقالنية الرشيدة في
تاريخ الطبقة الوسطى ،وتعني العقالنية الرشيدة التوسع في الق اررات العقالنية ،وامتداده فى

كافة مناحي الحياة داخل المجتمع( .فاطمة الزىراء2007 ،م.)175:174 ،
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ٔوَ ٍِا ميهَ اصتدداً أفهار "ِابزواظ" ٔحتمٗالتْ املٗتافٗشٖكٗ ٛف ٜفمضف ٛالرتبٗ ٛنىا
ٖم٘-3
 إبراز فكرة الحوار العقالني ،والوصول إلى أرضية مشتركة لكافة القضايا المطروحة لمنقاش. -التشجيع عمى األخالق القائمة عمى المواقف ،وليس فقط التعميمات النظرية ،أو المثالية،

وانما التصرفات الخمقية ،واألفعال الخمقية.

 الحكم عمى العقل الصحيح من خالل األخالقيات ،والمعتقدات ،والتصرفات الخمقية. تعميم الطالب كيف يبنون أفكارىم وفقًا ألدلة منطقية من خالل الحوار والمناقشة. صياغة معايير لمتبريرات الموضوعية لمسواء الخمقي. تشجيع القائمين عمى التدريس عمى تصميم مصطمحاتيم الخمقية ،وقواميسيم القائمة عمىدراسات حالة فعمية ومن الواقع.
 -رفع وعي األطفال لمتواصل مع الناس ،والتعبير عن أنفسيم بحرية ،واحترام وجيات نظر

اآلخرين.

 -دراسة الفروق الفردية بين المتعممين ،واكتشاف قدراتيم المتنوعة ،وتدعيم الحوار العقالني،

وحرية اًلختالف.

ٔوَ ٍِا ميهَ حتمٗن الفزم بني اإللشاً اخلمك ٜعٍد "ناٌط" ٔالفعن اخلمك ٜعٍد
"ِابزواظ" ٔفك ًا لمٍكاط التالٗ-3 ٛ
أ-األصن  :كالىما يرجع أصميما إلى الفمسفة األلمانية .
ب-املؤصط-1 3اإللزام الخمقى  :مؤسسو كانط .
-2الفعل الخمقى  :مؤسسو ىابرماس.
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ج-املفًّٕ  -1:اإللزام الخمقى  -:كل شخص مسئول عن سموكو الخمقي بفضل الواجب
وارادتو القوية التي تمكنو من الممارسة األخالقية.
-2الفعل الخمقى  :سموك الشخص محكوم بممارساتو األخالقية ،ووفقًا لعقالنيتو،

وحواره وتفاعمو اإلنساني مع اآلخرين ،وامكانية الوصول إلى الوعي ،واًلتساق ،واإلجماع
فيما بينيم حول ما ىو صواب أو خطأ.
د-املصدر-1 :اإللشاً اخلمك : ٜاإلرادة الداخمية واًللتزام لمقانون الخمقي.
-2الفعن األخالق : ٜالعالقة بين الذاتية وفقًا لمفعل التواصمي.
ه-الكٗى -1 : ٛاإللشاً اخلمك 3 ٜتكوين حس تجاه الواجب الخمقي.
-2الفعن األخالق : ٜتكوين حس تجاه الوعي الخمقي.
و-الزصال-1 : ٛاإللشاً اخلمك : ٜكيف يمكن أن تسمك وفقًا لمقانون الخمقي؟
-2الفعن األخالق : ٜكيف يمكن أن تسمك وفقًا لمممارسات الخمقية؟

ز-الٍاظ -1 :اإللشاً اخلمك : ٜيتصرف الناس وفقًا لمواجب الخمقي ،والقانون الخمقي ،واإللزام

الخمقي.

 -2الفعن األخالقٖ 3 ٜتبع الٍاظ وا ٖتفكُٕ ٔجيتىعُٕ عمْٗ أٌْ ِٕ الضمٕك الصائب وَ أجن عىًٕ
االصتكزار ٔحتكٗل التٕاصن الفعاه.
أِي االصتٍتاجات وَ دراص ٛالتفهري املٗتافٗشٖك ٜلمفمضف ٛاألملاٌٗ ٛاحلدٖج-3 ٛ
أوًلً -:استيدفت الفمسفة األلمانية الحديثة البناء الخمقى والعقمى لإلنسان .
ثانياً -:رحبت الفمسفة األلمانية الحديثة بالتفكير الناقد ،وفكرة الوعى الجمعى .
ثالثاً -:جمعت الفمسفة األلمانية الحديثة بين التأمل العقمى  ،والتحميل النقدى .
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رابعاً -:أكدت الفمسفة األلمانية الحديثة عمى الحكم األخالقى المبنى عمى الحوار العقالنى

الرشيد.

خامساً -:أكدت الفمسفة األلمانية الحديثة أنو ًل تعارض بين الفكر والسموك اإلنسانى .
سادساً -:اىتمت الفمسفة األلمانية الحديثة بالمغة وتحميل المغة والبناء المغوى .
سابعاً -:تضمنت الفمسفة األلمانية الحديثة مضامين تربوية ،وتعميمية تستند إلى األخالق
واعمال العقل والنقد والوعى والتأمل .

املبخح الجالح 3أٔجْ اصتفاد ٚالٕاقع الرتبٕ ٙوَ حتمٗالت الفهز املٗتافٗشٖك٘ لمفمضفٛ
االملاٌٗٛ
دروسا ليس في الفمسفة وحدىا ،وانما في
قدمت الفمسفة األلمانية الحديثة والمعاصرة
ً
التربية ،واًلجتماع ،والسياسة ،والثقافة عمى السواء ،ومن ثم فإنو رغم تنوع المقوًلت
الفمسفية لمفالسفة األلمان؛ إًل أن الخط النقدي واضح فيما يتعمق بالتحميل المابعدي ،والتفكير
الماورائي ،وتجاوز األيديولوجيات والمحسوسات ،والعقل اآللي ،أو األداتي ،وفكرة تشيؤ الذات
اإلنسانية بدعوى الموضوعية ) ،(Pinkard,2002, 2ويمكن القول أن الفمسفة األلمانية
جمعت بين المثالية والواقعية ،وىذا ىو سر استمرار تأثيرىا إلى وقتنا ىذا ،كما أنيا فمسفة
شمولية اىتمت بالفكر ،والفمسفة ،والسياسة ،والتربية ،والمغة ،واألنثربولوجيا ،ونقد التاريخ،
والحركات العممية ،والخطاب ،والقيم ،واألخالق ،والحياة اإلنسانية( Bowie,1999, .

).357:359

ويمكن القول ب أن اليدف من الفمسفة بصفة عامة ىو إعمال العقل ،والقدرة عمى تغيير
األنماط الفكرية التقميدية ،أو المتعصبة ،والتي تعوق حركة المجتمع نحو التفكير اإليجابي،
والتصرف اإليجابي العقالني ،والوعي بحقائق األمور.

وتعد دراسة فمسفة التربية ذات طابع خاص يميزىا عن الفمسفة الخالصة ،والتي من
الضروري أن يدرسيا متخصصون فى مجال الفمسفة ،ويكتب فييا فالسفة ،أو مشتغمون
الميتم بدراسة فمسفة
بالفمسفة ،فى حين أن فمسفة التربية يمكن أن يدرسيا ،ويتعمميا ُ
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المعممات داخل كميات التربية ،ومن ثم فإن عمومية فمسفة التربية
المعممين و ُ
التربية ،بخالف ُ
لمكثير من الدارسين تجعل ميمة الكتابة ،والتأليف ،والعمل بيا  ،من الصعوبة بمكان.
وتستند فمسفة التربية المتضمنة نظم التعميم بألمانيا عمى ما كرسو الفالسفة األلمان لعقود
طويمة حيث يستند التعميم فى ألمانيا عمى إعمال العقل ،ونبذ العنف ،والشغب ،والتسامح،
Federal Ministry ofوالسالم والعمل الجماعى  ،والمشاركة الحقيقية من كل المجتمع(
 ،واحترام اآلخر  ،واإلبداع  ،والتشجيع المستمر  ،واًلحتواء )education ,2016,8:10
الثقافى واًلجتماعى  ،واتباع القيم األخالقية  ،والمعب الجماعى  ،والمسابقات  ،وتراكم الخبرات
المتنوعة  ،وتعمم المغة من خالل المواقف الحياتية وليس الكتب والنصوص فقط  ،ودراسة
األدب  ،والفمسفة  ،والشعر  ،والموسيقى  ،والبالية  ،والسباحة  ،وكرة اليد  ،وكرة القدم ،
والعدو  ،فضالً عن دراسة الدستور والقوانين ومناقشتيا بحرية  ،وتكوين وجيات النظر دون

تعصب أو ميول عدوانية ضد اآلخر ،ىذا باإلضافة إلى اًلىتمام بالتربية الخاصة لمُمعاقين ،

وذلك من وذلك من خالل تقديم برامج تعميمية ًلحتواءىم وذوى اًلحتياجات الخاصة ،
(Federal Ministry ofودمجيم مع المتعممين العاديين حسب نسبة اإلعاقة . .
)education 2014,19:20

وتوظيف التفكير الماورائي ،أو الميتافيزيقى لكافة المواقف التربوية التي تعتري منظومة
التعميم ليس باألمر الصعب ،وانما ىو أمر جدير باًلىتمام ،والوضع في اًلعتبار.
ومن ثم يمكن اًلستفادة من مدخل التفكير الماورائي لمفمسفة األلمانية الحديثة ،والمعاصرة

فى مجال فمسفة التربية ،وذلك عمى النحو التالي-:

أ -التخمٗن املٗتافٗشٖك ٜلمىٕاقف الرتبٕٖ3ٛ
دوما عمى المواقف اًلجتماعية ،والسياسية،
إن التربية مجال لمتنشئة ،والتيذيب ،وتعتمد ً
والثقافية ،والدينية ،وكميا أمور يواجييا القائم بالتدريس ،أو التعميم ،وكذا المتعمم ،والقيادات

التعميمية.

ومن ثم ،فإنو عند محاولة دراسة الظاىرة التربوية بشكل سطحي  ،دون التحميل الوافي

حال مؤقتًا.
لألسباب الحقيقية المسببة لممشكمة التربوية؛ ستتكرر المشكمة ًلحقًا ،ويعد الحل المقترح ً
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فى حين أنو عند تحميل العمل البعيدة ،والقريبة ،والعوامل التي أدت إلى حدوث المشكمة
حال أوحد لممشكمة ،بل تكون ىناك بدائل متعددة لممشكمة ،أو
التربوية؛ لن يكون ثمة ً
الظاىرة ،أو الموقف وفقًا لمتحميل الفعمي لمسياق الذي حدثت فيو.

وفي ىذا الصدد؛ يجدر اإلشارة إلى استخدام استراتيجيات ،وأدوات فعالة تسيم في التحميل
الفمسفي ،مثل :تحميل "باريتو"  ،Paretoأو مخطط السبب والنتيجة ،أو الييكل العظمي
لمسمكة ،وكذلك استخدام خرائط التفكير الثمانية ل"تشارلز آدامز" ، Charles Adams
فيي مخططات ( لمتعمم البصري المفظي ،يقوم كل شكل عمى استعمال عمميات تفكير أساسية
إلظيار العالقات بين مكونات كل شكل ) ،)Educational Impact, 2012, 2كما يمكن
استخدام الخريطة الذىنية ل"توني بوزان"” “Tony Busanلتحديد المشكمة الرئيسية ،والعمل
عمى طرح الحمول المتنوعة لحميا بالصور ،واأللوان ،والرموز.

ب -تأصٗن الغزظ الرتبٕ3ٙ
ليس في وسع التربويين أن ُيعمموا التفكير الميتافيزيقى لمنشء بال تأصيل حقيقي لمغرس

التربوي السابق عمييم ،ونظرياتيم المتنوعة ،والمختمفة ،ونيجيم التربوي في حل المشكالت،
والتعامل النفسي ،والحركي ،والعقمي ،والوجداني مع الدارسين ،أو المتعممين.

ولعل المائدة التربوية تمتمئ بالعديد من األفكار التربوية العربية منيا ،والغربية ،والتي كان
ليا تأثير قوي في حركة الفكر التربوي وتطوره ،وربط الفكر بالواقع المعاش ،فدور فمسفة
التربية ىو نقل الفكر إلى الواقع ،وتطبيقو من خالل فيم الدًلًلت ،والتطبيقات ،واآلليات التي
من خالليا يمكن غرس تمك التعاليم في األبناء ،واآلباء ،والمجتمع ككل.

ويرى "سعيد إسماعيل عمي" ،و"ىاني عبد الستار فرج" " -:ضرورة أن يكون الفيمسوف
التربوي ممن يتوقع منيم التخطيط الحكيم لجعل العممية التربوية ،والجيود التربوية في األمة
في المستوى الذي يعد األجيال الصاعدة ،والمواطنين عامة لإليمان الصحيح بربيم ،وخالقيم،
وبكل ما أوحى بو الخالق من رساًلت ،وتعاليم سامية إلى رسمو الكرام"( .سعيد2008 ،م،

.)130
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ومن ثم فإن البحث المستمر في فمسفة التربية ،وتأصيمو ،يسيم في بناء المجتمع،
وتطوير أذىان األفراد ،والفيم المستمر لمخمفيات الثقافية ،والمجتمعية ،والسياسية ،والعممية

لألفراد داخل المجتمع.

أي إن فمسفة التربية ليا وظائف تحميمية ،ونقدية ،وتأسيسية ،وعممية ،وخبرية،
وتوظيفية ،وارشادية ،وقيمية ،وكميا وظائف بحاجة إلى التعرف عمى الغرس التربوي لمفكرين
تربويين أثروا الفكر التربوي بأعماليم ،ومؤلفاتيم ،وتوجيياتيم ،من فالسفة مثاليين أمثال:
سقراط ،وأفالطون ،والغزالي ،وديكارت ،وابن رشد ،وواقعيين أمثال :أرسطو ،وجون ديوي،
وجان جاك روسو ،وجوزيف رايس ،وفالسفة تربويين مزجوا بين المثالية والواقعية ،مثل معظم
آراء الفالسفة األلمان المحدثين والمعاصرين ككانط ،وىوسرل ،وىابرماس ،.... ،وفالسفة
عرب ًل زالت بحوثيم في مجال التفكير الفمسفي ،وفمسفة التربية ،ومشروعاتيم التحميمية،
والنقدية ،والعقالنية قائمة في ىذا الصدد ،مثل :زكي نجيب محمود ،ومحمود أمين العالم،
وجالل أمين ،وحامد عمار سعيد إسماعيل عمي ،وىاني عبد الستار فرج ،وماجد عرسان

الكيالني ،وجابر عصفور ،وحسن حنفى  ،وعمى وطفة . .......

 -3احرتاً التعددٖ ٛالجكافٗٔ ٛالتٍٕع الجكايف يف دلاه فمضف ٛالرتبٗ3ٛ
إن فيم وتحميل األفكار والنظريات ،واستخدام التفكير الماورائي يتطمب بدوره فيماً مختمف

الثقافات ،واحترام التنوع الثقافي ،واًلختالف الفكري ،واأليديولوجي لألفكار والمجتمعات.

وتعد التربية األداة الرئيسة لتأصيل التعددية الثقافية داخل المجتمعات ،وذلك ألن التربية
بدورىا مجال تطبيقي يستقي معارفو ،ومبادءه ،وأفكاره من حقول متنوعة غير مجال التربية
ذاتو ،ومن ثم فإن دراسة المجاًلت اًلقتصادية ،واًلجتماعية ،والفمسفية ،والثقافية،
والسياسية ،والطبية ،واليندسية ،والتجارية ،كميا أمور يمكن أن تبحث فييا التربية كمجال

،ىدفو الرئيس ىو بناء اإلنسان.

ويميل البعض إلى استخدام مصطمح "التواصل الثقافى" ،أو "اليويات المتعددة" ،أو
نظر لمخمفيات التاريخية،
عوضا عن مصطمح التعددية الثقافيةً ،ا
"اًل ندماج الثقافي" ،
ً
والسياسية لو ،واستخدامو كأيديولوجيا لتنفيذ مصالح سياسية أوربية ،وآسيوية فيما يتعمق
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بقضايا العرق ،والتمييز ،واألقميات ،والفئات الميمشة ،وقضايا حقوق اإلنسان ،والتشريعات

الدولية ( .راتانسى2013 ،م.)21: 18 ،

ووفقًا لتعريف ” “Bankلمتعددية الثقافية ،فقد استخدم ثالثة مصطمحات تتعمق بإمكانية

التحول من الثقافة األحادية إلى مجتمع متعدد الثقافات ،فمن حيث الفكرة  ،فإن تعميم التعددية
الثقافية يبحث عن إيجاد فرص تعميمية متكافئة لمطالب ،ومشتممة عمى كافة الطالب من كافة
الجنسيات ،واألعراق ،والسالًلت ،والطبقات اًلجتماعية ،ومن حيث اإلصالح التربوي فإن تعميم
التعددية الثقافية يحاول إيجاد فرص تعميمية لجميع المتعممين  ،من خالل تغيير كافة البيئات
التربوية ،والتي يمكن أن تعكس التنوع الثقافي ،والعمل الجماعي بين فئات المجتمع ،وبين
أبناء الطبقات المتنوعة داخل حجرة الدراسة ،وتعميم التعددية الثقافية كعممية من حيث إمكانية
تحويل األفكار النظرية لفكرة التعددية الثقافية إلى واقع حقيقي.

(Bank,J.A,2001,

).1:25

ومن ىذا التعريف يمكن استخالص التالي_:
 تدعيم مصطمح العدالة ،والمساواة ،والديمقراطية ،والتنوع ،واإلصالح. البحث عن إمكاية تغيير طرق التعميم ،ونظمو.بعيدا عن القضايا
 تقوية روح المشاركة بين الطالب  ،عن طريق األنشطة المتنوعةً

العرقية.

 أن التعددية الثقافية عممية عقمية ،واجرائية.وقد أشار تقرير اليونسكو لعام 2009م تحت عنوان " :اًلستثمار في التنوع الثقافي،
والحوار بين الثقافات" إلى أن التنوع الثقافي ضرورة لمتعايش الثقافي ،وينبغي أن تسري
مسألة التنوع الثقافي عمى قضية التعميم ،وذلك من خالل اًلعتراف بالحق في التنوع،

واًلختالف وفقًا لتنوع الدارسين ،واختالف قدراتيم ،وأصوليم الفكرية ،والعرقية.

وًل يمكن تحقيق ما وضعتو المجنة العالمية المعنية بالتعميم في القرن الحادي والعشرين

وىو:
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"التعمم من أجل أن تكون ،والتعمم من أجل أن تعرف ،والتعمم من أجل أن تفعل ،والتعمم من
أجل العيش المشترك" ،إًل إذا احتل التنوع الثقافي مكا ًنا لو في صميميا (UNESCO,
)2009, P97

ٔوَ ٍِا ميهَ تأصٗن التٍٕع الجكايفٔ ،التعددٖ ٛالجكافٗ ٛيف دلاه فمضف ٛالرتبٗ ٛنىا
ٖم٘-3
 تحميل ما وراء خطاب المجتمع المدني داخل المدارس ،والجامعات من أجل تفعيلالديمقراطية التي تؤسس عمى الخبراء في مجال التعميم ،والمجتمع المدني ،والمعممين،
والطالب ،والمديرين ،واآلباء ،واألساتذة في كل مجال داخل المدرسة ،والجامعة.

 التربية عمى الثقافة المدنية المبنية عمى الجدارات داخل المجتمع  ،من زاوية المعرفةالمدنية ،والمحاضرات ،والسمينارات ،واألدلة اإلرشادية المتنوعة التي تشجع عمى بناء األفكار
المتنوعة ،والتي تدل عمى التنوع الثقافي داخل المجتمع الواحد ،وبين المجتمعات.

 البحث في موضوعات عممية تتطمب التفكير الماورائي ،مثل :عموم الحياة ،والفمك،والفضاء ،والكون ،والتفكير في قضايا المجتمع ،بالبحث عما وراء األسباب الظاىرية ،أو
المعمنة ،وانما البحث عن جوىر ،وأصل المشكالت بالتحميل ،والنقد ،والتفكيك ،واعادة
التركيب ،واإلبداع في إيجاد حمول جديدة ،وأصيمة ،ومتفقة مع ثقافة المجتمع ،وسياقو،
وظروفو.

 -4التفهري املٗتافٗشٖك ٜيف عىمٗات االحتٕاء الجكايف ٔاالجتىاع٘3
إن مجرد التفكير في مفيوم اًلحتواء الثقافي يأتي إلى عقولنا بالنقيض ،أي مفيوم
اًلستبعاد اًلجتماعي ،كما أن فكرة اًلحتواء تستدعى مسألة المساواة والعدالة ،وقد تعددت
الفمسفات التي تكرس فكرة التواصل الجمعي ،والعدالة الجمعية ،وقد أكدت الفمسفة األلمانية
الحديثة ذلك من خالل فيم أسباب عمميات التيميش ،واًلستبعاد اًلجتماعي ،وقد ارتبط
اًلحتواء الثقافي ،واًلجتماعي بالتفكير الجمعي ،وىذا يرتبط بالضرورة بالوعي الجمعي في
مقابل المصالح الشخصية ،وقد تتطمب عمميات اًلندماج ،واًلحتواء الثقافي ،واًلجتماعي
دراسة لمسياق التاريخي والسياسي ،واًلجتماعي ،والتربوي لألفراد والمجتمعات (Burchardt,
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) .1999, 227-244وقد نشأ مصطمح اًلستبعاد اًلجتماعي في السياسة اًلجتماعية
لمحكومات اًلشتراكية الفرنسية في ثمانينيات القرن العشرين ،وكان يستخدم لإلشارة إلى
مجموعة متباينة من األشخاص الذين يعيشون عمى ىامش المجتمع ،وعمى األخص الذين ىم
دون الوصول إلى نظام التأمين اًلجتماعي ،ومع انتشار المصطمح داخل السياق األوربي ،بدأ
اًلتحاد األوربي دراسة مشروعات التماسك اًلجتماعي ،واًلقتصادي ،إًل أن مفيوم التماسك
اًلجتماعي ظير بالفعل مع "معاىدة ماسترخيت" .ويشير مصطمح "التماسك اًلجتماعي" إلى
النظام القائم عمى قوى السوق ،واًل لتزام بقيم التضامن داخل المجتمع ،والدعم المتبادل .وقد
يكون اًلستبعاد اًلجتماعي لو شقان :إيجابي ،وسمبي ،إيجابي؛ بمعنى تحقيق اًل ندماج،
والتكامل اًلجتماعي بين أبناء المجتمع المدني في مواجية مجموعات المجتمع المناىض
لممجتمع الذين يتم فصميم عن العمل المدنى .أما الشق السمبي فيو المعنى الشائع من
الحرمان ،والفقر ،وعدم المشاركة في كافة مناحي الحياة ،وعدم الحصول عمى الحقوق
األساسية داخل المجتمع ،األمر الذي جعل بيير" بورديو " Bordioيقدم مصطمح رأس المال
الثقافى واًلجتماعى الذي يدعم نظرية اًلحتواء اًلجتماعي ،والتعمم من خالل المشاركة
أيضا،
اًلجتماعية ) .(Brien, 2006, 65:76كما أن اًلحتواء اًلجتماعي لو وجيان
ً

أحدىما :إيجابي ،واآلخر سمبي ،فمن المنظور اإليجابي توحيد الناس لتحقيق المساواة،
والتكامل ،والتماسك ،والتعايش ،واًلستقرار ،(Malloy,2005,10:13).ومن المنظور السمبي
فإنو يحمل في معناه استبعاد األفكار الجديدة ،ومقاومة أي تغيير لألفضل من أجل تحقيق
المساواة ،والعدالة ،(Rudd,2003, 22:25) .أي إن اًلحتواء الثقافي ،واًلجتماعي يمتد
لمتفكير في كافة الفئات داخل المجتمع ،ويشتمل عمى التعميم ،والصحة ،واألنشطة
اًلجتماعية ،وتقديم الخدمات المتنوعة(Todd ,2003 , 3).
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والجدول التالي يوضح الفرق بين اًلحتواء اًلجتماعي واًلستبعاد اًلجتماعي
( من إعداد الباحثة)
اًلستبعاد اًلجتماعي

أىم األفكار

اًلحتواء اًلجتماعي

األىداف

إدماج كافة الفئات داخل المجتمع تأكيد سمطة الدولة وقوة النخبة
من أجل المشاركة في كافة

عمميات التنمية المستدامة.
المعنى

شقان  :إيجابي وسمبي

شقان :إيجابي وسمبي

مستوى التأثير

يحقق العدالة والمساواة لجميع

يحقق أىداف ومصالح خاصة لمنخبة

فئات المجتمع في كافة المجاًلت ،
وباألخص التعميم والصحة

المشاركة واتخاذ

القرار

يشارك

جميع

المواطنين

وفقًا القرار في يد النخبة والصفوة دون

لمقانون وًل توجد تفرقة عنصرية مشاركة مع المواطنين ،وًل يزال
فيما بينيم

المواطنون مستبعدين من اإلدًلء
بآ ارئيم وأصواتيم

حل المشكالت

المشاركة واًل ندماج داخل المجتمع لدى النخبة مشكالت ًل يصعب حميا،
المدني من أجل حل العديد من وتتحول المشكالت إلى أزمات بحاجة
إلى بدائل

المشكالت والصراعات

وما نحن بحاجة إليو حقًا ،ىو دراسة مثل تمك الموضوعات في مجال فمسفة التربية ،من

أجل التفكير العميق في تمك القضايا ،والتي تحقق إيجابية المتعممين ،ومشاركتيم ،وطرح
أفكارىم ،والحمول الممكنة من أجل استيعاب كافة الفئات المحرومة ،والميمشة ،وكذلك

النابغين والمتفوقين ،والمبدعين .ويشجع منيج فمسفة التربية عمى كل ىذا؛ ألنو يقوم عمى
التفكير الفمسفي العقالني ،والنقد ،والتحميل ،والتفسير ،والحكم ،والتقويم.
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 -5التٍبؤ ٔالتفهري يف املضتكبن3
إن إمكان المعرفة ًل يمكن أن يحدث بدون عمميات استشراف المستقبل ،والتفكير فيو،
وىذا لن يحدث بدون البحث فيما وراء المعرفة ،أو الميتامعرفة ،ومن أجل البحث فيما وراء
المعرفة يتطمب األمر تفعيل مدخل التفكير الميتافيزيقى في طبيعة المعرفة ،وحدودىا ،وامكان
حدوث الظواىر الطبيعية ،والعممية ،واإلنسانية ،والتوصل إلى اعتقادات صحيحة ،وعقالنية،
وقابمة لمتطبيق (بريتشارد2013 ،م ،)84 ،وتعود تسمية استشراف المستقبل فى بداية القرن
العشرين إلى العالم األلماني "أوسيب فمختيايم"” ،”Osip Feltkhaimحيث تطورت
الدراسات المستقبمية في الوًليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية ،وخاصة في
مجال الدراسات اًلستراتيجية العسكرية ( .فارح2016 ،م.)10 ،

إن التنبؤ يعد أداة فمسفية وعممية ً،لختبار صحة النظريات من خالل الفروض،
واًلفتراضات المقترحة ،ويعد " فريدمان" "“Friedmanمن أىم عمماء التنبؤ ،والذي استخدم
اًلفتراضات العممية ،واختبار دقتيا وصحتيا باألدلة العممية ،واستخدام التفكير العممي،
والفمسفي في البرىنة عمى صدق نظريتو العممية اًلقتصادية ،وقد استمرت تنبؤاتو في مجال

اًلقتصاد لعقود .

) ،(J. Gonzalez 2006, 87:89وىذا ما أكده الفيمسوف األلماني "شمينج
"””Schillingعند قولو بالمعرفة النسقية التي تعنى بالتفكير في الجوىر ،ودراسة ما وراء
المعرفة ،والتفكير النسقي إلدراك المعرفة العممية ،والفمسفية ،والتنبؤ بيا ،ومن ثم فإن التنبؤ،
والتفكير في المستقبل ىو ما أسماه "شمينج" بالحدس العقمي ،وقد أكد عمى أىمية التفكير
المستمر في جوىر المعرفة النسقية ،والتنبؤ المستمر بيا من خالل ما أسماه "الحدس العقمي
المتواصل" الذي يجمع بين الوحدة الديناميكية لمشكل والمضمون (ذويب2002 ،م: 134 ،
.)136
ومن ثم فإن التربية التي تقوم عمى استشراف المستقبل ،والتربية تبحث عن استمرار
النظام واًلستقرار ،ولعل فمسفة التربية تعد األقدر عمى تطبيق منيجية التنبؤ ،واستشراف
المستقبل ،ودراسة الماضي ،والحاضر من أجل اًلنطالق إلى المستقبل.
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ومن ىنا يمكن لفمسفة التربية تدشين التنبؤ ،والتفكير في المستقبل ،وذلك من خالل ما

يمي-:

 حث كل الميتمين بالتربية عمى بناء تصوراتيم العممية حول الموضوعات محل النقاش. -بناء القدرة عمى التفكير الماورائي ،وتوقع األحداث في المستقبل من خالل الشواىد

الواقعية ،والمنظورات المستقبمية.

 الحث عمى التساؤل المستمر لكافة الظواىر الطبيعية ،واإلنسانية من خالل السؤال التالي:ماذا بعد؟ أو ما المتوقع من ىذا؟ أو ما آثار ذلك عمى المستقبل القريب والبعيد؟

 دراسة مناىج مستقبمية لتحميل المشكالت العممية ،واًلجتماعية ،والفمسفية ،والتربوية،وتحديد آثارىا المستقبمية ،مثل :أسموب السيناريوىات ،والمنيج اًلستكشافي ،ومنيج دلفاي،
وأسموب التوقع ،وأسموب التنبؤ ،وأسموب تحميل المسار المستقبمي ،وأسموب التتبع الزمني،
والمنيج القائم عمى الحدس ،والمنيج القائم عمى الخبرة.

خامت ٛالبخح3
من خالل محاولة اإلجابة عمى التساؤًلت الثالثة لمبحث الحالي؛ يمكن لمباحثة صياغة

بعض التوجيات المستقبمية لمنيوض بفمسفة التربية داخل مجتمعاتنا العربية ،وىي كما يمي-:
أٔلًا :احترام قدرة العقل اإلنساني عمى اإلبداع ،والتفكير من خالل ترك مساحة لمدارسين في

المراحل التعميمية المختمفة لمتصرف ،والفعل لمتحرك صوب إدراك المواقف الحياتية وف ًقا
إلدراكاتيم ،وخياًلتيم ،وتصوراتيم اإلبداعية.

ثاًٌٗا :تحديد ميارات التفكير الفمسفي التي عمى الدراسين ممارستيا ،وتصميم المواقف التي
تتطمب تنمية كل ميارة فمسفية ،مثل :مواقف تتعمق باًلستبصار ،واًلستشعار عن ُبعد،
والتنبؤ ،وبناء التصورات ،واًلستنتاج.

ثالجًا :تصميم مواقف أخالقية تنمي لدى أعضاء ىيئة التدريس ،والطالب ممارسة الضوابط
الخمقية ،والعمل بيا في حياتيم العممية ،والعممية ،مثل :تحمل المسئولية ،واألمانة العممية،
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والشفافية ،والموضوعية ،والعمل بروح الفريق ،والتأني والصبر ،والصدق ،والتعاون ،والوعي،

والمثابرة.

رابعًا 3العمل وفق محك تراكم الخبرات ،وبناء األحكام العممية ،والخمقية وفق التحميل
الماورائي ،والتفكير الماورائي ،وتصنيف األسباب القريبة والبعيدة ،وادراك العالقات واًلرتباطات
فيما بينيا ،وتوقع األزمات والمخاطر ،وايجاد سبل لمتعامل معيا بطرق عقالنية ،ومدروسة.
خاوضًا :إرساء مبادئ لمتقييم المستمر لمفعل اإلنساني ،والخمقي من خالل خبراء ،وحكماء في
ميدان التربية ،وتدشين إطار من المساءلة وفقًا لمقواعد ،والضوابط  ،والعمل عمى اختبار

الدارسين عمى كيفية اًل لتزام بيا ،وتحمل مسئولية أفعاليم ،وتصرفاتيم.

صادصًا :حث أعضاء ىيئة التدريس ،والدارسين في مجال فمسفة التربية عمى أن يكون لدييم
مشروعيم الفمسفي الخاص ،الذي ينبع من مجال تخصصاتيم المتنوعة ،وذلك اتفاقًا ،واتساقًا

مع المبداً القائل بأن لكل عمم فمسفتو الخاصة بو.

ٔأخريًا :التأكيد المستمر عمى فمسفة اإلنجاز ،والتقدم ،واإلتيان بكل ما ىو جديد ،ومفيد
لممجتمع ،ألن الدراسة في مجال فمسفة التربية ليست لممتعة العقمية فحسب ،وانما ًلستفادة
المجتمع من إنجازات الفمسفة ،والتوجيات الفكرية في ميدان التربية ،والتعميم ،والمجتمع ككل.
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