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چکیده
در سالهای اخیر بحثهای متعددی پیرامون جایگزین شدن دیدگاه پست مدرن به عنوان نوعی تفکر و نگاهی فرهنگی – اجتماعی به مسائل و
باورهای انسانها با دیدگاه مدرنیسم در موضوعات مختلف در جریان است .عرصه تعلیم و تربیت به شکل عام و برنامه درسی به شکل خاص
نیز درگیر این جریان شده است .براین اساس ،پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای مبانی فلسفه پست مدرنیسم در برنامه درسی و نقد
این مبانی با شاخصهای مبانی فلسفی تربیت اسالمی صورت گرفته است .پژوهش حاضر از نوع اسنادی -تحلیلی است .یافتههای پژوهش
حاکی از این است که مبانی فلسفه برنامه درسی پست مدرن در اصول هستی شناختی بر عدم اعتقاد به ماورای طبیعت؛ در اصول انسان شناختی
بر شکلگیری جوهر انسان از طریق روابط اجتماعی ،تاریخی و فرهنگی؛ در اصول معرفت شناختی بر رد عقالنیت ،فطرت ،وحی و حاکمیت
زبان به عنوان محور آگاهی؛ در اصول ارزش شناختی بر محوریت فرد و نسبی بودن اصول جهانشمول؛ و در اصول زیبایی شناختی بر معیار
ذهنی زیبایی و دوری از فهم ظاهری و غور در باطن تجارب هنری استوار است .در مقابل مبانی فلسفی تربیت اسالمی در اصول هستی شناختی
معتقد به حقیقت ماورای طبیعی (خداوند)؛ در اصول انسان شناختی بر اعتقاد به متکی بودن وجود حقیقی انسان بر روح؛ در اصول معرفت
شناختی بر قابل وصول بودن معرفت؛ در اصول ارزش شناختی بر تکیه بر قرآن و مبانی دین اسالم و ارزشهای ثابت و متغیر؛ و در اصول
زیبایی شناختی بر گرایش ذاتی انسان به زیبایی و عینی و ذهنی بودن زیباییها استوار است .در مجموع نقد مبانی فلسفی پارادایم پست
مدرنیسم از منظر مبانی فلسفی تربیت اسالمی نشان میدهد که حذف فراروایتها و اصول جهانشمول ،عقالنیت ،فطرت ،وحی و مرکزیت
زدایی از انسان در این فلسفه] اصولی که جزو شاکله هویتی فلسفه تربیت اسالمی به سوی حیات پاک محسوب میشود[ با هدف دستیابی به
چارچوبی که مروج چندگانگی ،نسبیتگرایی ،نهیلسم و غیره باشد ،صورت گرفته است.
کلمات کلیدی :برنامه درسی ،پست مدرن ،تربیت اسالمی ،مبانی فلسفی
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مقدمه

ظهور ابهام و آشفتگی در باورها و نگرشهای افراد درباره فلسفه زندگی ،رواج رسوم و الگوهای متعدد و متغیر در سبک زندگی
انسانهای جوامع مختلف ،بی شک لزوم بررسی فلسفه حاکم بر جامعه معاصر به عنوان چارچوب و شاکله هویت جامعه را به امری انکارناپذیر
تبدیل نموده است .امروزه ،پست مدرنیسم بعنوان نوعی تفکر و نگاهی فرهنگی -اجتماعی به مسائل و باور انسانها ظهور یافته است؛ رویکرد
فلسفیای که نه تنها به تغییر و بحران به عنوان تهدید نام نگاه نمیکند بلکه از این دو به عنوان فرصت نام میبرد .به طوری که یوشر و ادوارد
(  )1 : 00از عالقه مداوم و روزافزون به پست مدرنیسم به عنوان نظامی از ایدهها و راهی برای فهمیدن روند تغییرات فرهنگی و اجتماعی
سخن گفتهاند .نشانههای اشاعه چنین دیدگاه فلسفی در قرن  1زیاد است اما در این ارتباط ،بکت و هگر ( )121 : 002از رسیدن به دوره ما
بعد صنعتی و جامعه اطالعات محور که از طریق تغییر و بحران سریع نسبت به ثبات مشخص شده است؛ وارد شدن کاپیتالیسم به مرحله جدید؛
شروع مرحله جدیدی در درون بخشهای صنعتی اقتصاد مبتنی بر نیاز مشتری؛ شروع مرحله جدید اقتصادی با تغییر از تولید کاال به تولید
دانش؛ جایگزینی فرهنگ غالب یکسان با سبکهای زندگی و ذائقههای متنوع افراد به عنوان نشانگرهای کلیدی تئوری پست مدرن نام
بردهاند.

به زعم برگ )1191( 1تئوری پست مدرنیسم دامنه گستردهای از حوزههای هنری ،تحصیلی و ذهنی (موسیقی ،معماری ،هنر ،طراحی ،افسانه،
فیلم ،درام ،فلسفه ،انسان شناسی و جامعه شناسی و  ) ....و همین طور مجموعهای از ایدهها ،افکار ،مؤسسات و تعامالت را در بر میگیرد؛ در
یک تحلیل سطحی پست مدرن با مفهوم "فرهنگ جمعی" با تﺄکید بر چندگانگی ارزشی و از بین رفتن هنجارهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط
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است .ویلسون1111( 2؛ به نقل از شاهین ) 001 ،در باب چیستی پست مدرن معتقد است که این تفکر میتواند به انتقاد و دستکاری معانی
داستانهای بزرگ برای تشریح هر چیزی توصیف گردد؛ که این دستکاری میتواند شامل تئوریهای مهم علمی ،افسانههای مذهبی ،ملی،
فرهنگی ،و حرفههایی که به توضیح این که این داستانها چه چیزی هستند و راهی که آنها به وجود آمدهاند مرتبط باشد .ژیرو ( 111؛ به نقل
از ببک ) 01 ،1نیز پست مدرنیسم را جهت گیری به سمت چندگانگی ،روایتهای مختلف و چند بعدی که بطور مداوم بازسازی و تعویض
میشوند تعریف نموده است .کیکوان ) 00 ( 9پست مدرنیته را به عنوان نوعی فرهنگ جهانی با تﺄثیر مشخص و معین بر ساخت تئوری و
راههای فکر کردن تعریف نموده است .باالخره (دایودی1191 ،1؛ کوپر و ربارل1199 ،10؛ به نقل از برگ )1191 ،پست مدرنیسم را به عنوان
راه ویژه برای نزدیک شدن به جهان و بدست آوردن دانش ،چیزی که ما گفتمان نام میبریم ،توصیف نمودهاند.
از حوزههای مهم متﺄثر از پارادایم پست مدرنیسم نظام تعلیم و تربیت است (تکلی 00 ،11؛ به نقل از کساپوگلو .) 010 ،حوزهای که یوشر و
ادوارد (  )1 : 00از آن به عنوان مؤثرترین روش برای فهم جهان ،شیوهای که تجربه میکنیم ،میفهمیم ،تالش برای تغییر جهان و باالخره،
راهی برای ادراک خودمان و روابط خویش نام بردهاند .کاربرد پست مدرنیسم در نظام تعلیم و تربیت به وضوح در آثار صاحب نظران پست
مدرن (بربیولس1112 ،؛ یوشر و ادوارد1111 ،؛ بلک111 ،؛ و بلک و همکاران )1119 ،.مشهود است (به نقل از بکت و هگر.)121 : 002 ،
اگر چه این پارادایم فلسفی جدید هنوز به صورت فراگیرنده در حوزه تعلیم و تربیت گسترش نیافته است ،اما چالشهایی را برای تعلیم و
تربیت ایجاد نموده است .یوشر و ادوارد (  )1 : 00تشدید مباحثه در باره تعلیم و تربیت ،سازماندهی تعلیم و تربیت و برنامه درسی را ناشی از
وجود چنین چالشهایی میدانند ،و ضعف این مباحث و تشدید آنها را ناشی از عدم شناخت جایگاه تفکر پست مدرنیته بیان میکنند.
نمود چنین تفکری را میتوان در حوزه مطالعات برنامه درسی به عنوان یکی از حوزههای مهم تعلیم و تربیت و مرتبطترین حوزه با مباحث
فلسفی به صورت عینی ادراک نمود .برای مثال ،مور و یانگ  ) 001( 1ظهور تئوری پست مدرنیسم در تعلیم و تربیت را ضدیت با دو دیدگاه
نومحافظه کار سنتی و تکنیکی -ابزارگرایی در ارتباط با مفروضههای دانش و برنامه درسی در سیاستهای آموزشی نسبت میدهد.
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برنامه درسی پست مدرن تﺄکید زیادی بر افزایش آگاهیهای فرهنگی ،تاریخی ،سیاسی ،بوم شناختی ،زیبایی شناختی ،و فناورانه (فرزانه،
 ،) 011تفاوت و تنوع ،شناخت تغییرات در زمان ،فضا ،مرزها ،و مکانی که شخص بطور اجتماعی و تاریخی شکل میگیرد (مک دونالد ،1
 ) 00دارد .قلمرو برنامه درسی نیز در برخی جوامع تغییراتی را برای تطبیق با این تفکرات شروع نموده است .برای مثال ،قلمرو تئوری و عمل
برنامه درسی در کانادا مشتمل بر پژوهش هنرمحور به طور عمیقی از دیدگاه پست مدرنیسم اثر پذیرفته است؛ در برزیل نیز از اواخر دهه 1110
حوزه برنامه درسی برزیل شروع به ادغام رویکردهای پسا ساختارگرا و پست مدرن در برنامه درسی نموده است (پاینار.)10-11 : 00 ،
یونسکو نیز به عنوان یکی از نهادهای بینالمللی برای ارتقای آموزش ،اصول تعلیم و تربیت قرن  1را بر چهار اصل یادگیری برای دانستن،
یادگیری برای انجام دادن ،یادگیری برای زندگی ،یادگیری برای آینده استوار نموده است؛ اصولی که در حقیقت پیشنهاد دهنده چارچوب
کلی ،برنامه ریزی درسی پست مدرن نیز محسوب میشود (یونسکو ،111 ،الیو.) 001،11
در مجموع ،بررسی روند ادغام تفکرات پست مدرنیستی در تعلیم و تربیت به طور کلی و برنامه درسی به طور اخص بیانگر گسترش این
نگاه در نظام آموزشی کشورهای مختلف است .برای مثال ،سیلبرت و هاتینگ ) 00 ( 12عقیده دارند فراتر از انتقاد به تخصصگرایی که باید
محرک ما در جستجوی برنامه درسی مناسب برای آینده باشد؛ ما باید از قیود و موانع فلج کننده عصر مدرنیسم رها شده و به منظور پیداکردن
فلسفه برنامه درسی مرتبط با عصر پست مدرنیسم به عنوان مبنا ،که بتواند دیدگاه مناسبی از تعلیم و تربیت و برنامه درسی بسازد تالش کنیم .در
این راستا ،به نظر میرسد تا هنگامی که برنامه ریزان یک عقیده محکم فلسفی پیدا نکردهاند باید همه مکاتب فلسفی را مورد توجه قرار دهند
(ملکی .)1 :1 9 ،بنابراین ،فهم نظریه های فلسفی جدید ،نقد و کاوش در مبانی آنها ،و در نهایت مقایسه آنها با نگاه فلسفه تربیتی اسالمی به
عنوان شاکله نظام آموزش و پرورش به بطور اعم و برنامه درسی بطور اخص دارای مزایایی از قبیل شناخت مسائل تربیتی عصر حاضر با در نظر
گرفتن گسترش جهانی شدن در دنیای امروز به پویایی فلسفه تربیتی اسالم کمک خواهد کرد .براین اساس ،نوشته حاضر با هدف شناخت
مبانی فلسفی دیدگاه پست مدرن در برنامه درسی نقد و مقایسه مبانی فلسفی آن با شاخصهای فلسفی تربیت اسالمی است.
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روش اجرای پژوهش حاضر
در پژوهش حاضر برای استخراج مبانی فلسفی برنامه درسی پست مدرن از روش اسنادی -تحلیلی استفاده شده است .اجرای پژوهش
حاضر طی سه مرحله صورت گرفت که به ترتیب عبارت است از )1( :شناسایی ویژگیهای دیدگاه پست مدرن ازجنبههای مختلف در برنامه
درسی از طریق کاوش در کتب و مقاالت موجود ) ( .شناسایی مبانی فلسفی (هستی شناسی ،معرفت شناختی ،انسان شناختی ،ارزششناختی،
زیبایی شناختی) تعلیم و تربیت پست مدرن از طریق تحلیل کتب و مقاالت مرتبط ) ( .مقایسه و نقد مبانی فلسفی حاکم بر برنامه درسی پست
مدرن با مبانی فلسفی تعلیم و تربیت اسالمی در برنامه درسی.

تاریخچه ،مفهوم و صاحبنظران مکتب پست مدرن
پارادایم پست مدرنیسم در دهه  11 0ظهور پیدا کرده است (دوپیس و گردان 1111 ،1؛ به نقل از لوئیس .) 001 ،بحثهای فیلسوفانه از

تئوری پست مدرن نخست بوسیله فیلسوفان فرانسوی در دهه  1110آغاز گردید؛ موضوعی که با انتقاد پسا ساختارگرایان (post-
 )structuralistاز ایدههای اساسی فلسفه غرب ظهور یافت (بکت و هگر .)12 : 00 ،واژه پستمدرن با اصالحات مختلفی از قبیل پست
مدرنیسم غیرسازاگرایی ،پست مدرنیسم سازاگرا ،پست مدرنیسم محذوف ،پست مدرنیسم الهی ،پست مدرنیسم فرهنگی ،هنر پست مدرن،
جامعه پست مدرن ،معماری پست مدرن ،و غیره (اسالتری ،)11 : 00 ،11مطرح و تحت مداقه قرار گرفته است .از مسائل مهم در ارتباط با
پارادایم پست مدرنیسم شکلگیری هویت این تئوری است که در واقع بررسی مبانی نظری مرتبط با این نظریه ،حاکی از پیوند ناگسستنی آن
با فرهنگ و پسا ساختگرایی است ،که این موضوع به منشﺄ هرمونتیکی ،و ظهور دیدگاهها و جنبشهای مختلف اجتماعی و فلسفی برمیگردد.
برای نمونه ،در آلمان فیلسوفان دارای نگرش پست مدرنیسمی در تعلیم و تربیت ،بیشتر بر دیدگاه لیوتار و ویژگیهایی که بر بینش و غور در
عدم مشروعیت دانش و فرایندی که فراروایتها نامگذاری گردیده است ،متمرکز بودهاند؛ و در حالی که در آمریکا پست مدرنیسم بر انتقاد
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جامع و گسترده بر مفاهیمی از قبیل علیت ،جبرگرایی ،مشروعیت ،انسانیت ،دموکراسی آزاد ،ذهنیت ،منطق و موضوع استقالل افراد تﺄکید
داشته است (بک.)111 ،19
بسیاری از پژوهشگران از اصطالح پسا ساختگرایی برای توصیف پست مدرنیسم استفاده کردهاند (ساروپ .)111 ،11پاینار) 000( 0
معتقد است که ظهور جنبشها و دیدگاههایی از قبیل فمینیست (راپر-هیلمن ،)1119 ، 1تحقیق روایتی (دیویس  ) 000 ،برنامه درسی به عنوان
عملکرد (اتری و کاسمر  ،) 001 ،آموزش معلم (بریتزمن ،) 00 ، 1آموزش بزرگساالن (گازتز ) 000 ، 2و غیره منجر به تمیز پست
مدرنیسم از پسا ساختارگرایی گردیده است .بطوری که ،امروزه میتوان گفت دیدگاه پست مدرنیسم به عنوان نوعی نگاه فلسفی پذیرفته شده
است .در باب مفهوم پست مدرن (بیودریالرد 119 ،؛ لیوتار1191 ، 1؛ به نقل از برگ )1191 ،معتقدند که پستمدرن در واقع تصوری از
عصر حاضر یا مرحله تاریخی است که اشاره به حرکت به سمت " نظم پست مدرن" دارد و به طور مفهومی پست مدرن به چیزی که به دنبال
مدرن میآید اشاره دارد .به زعم برگ ( )1191گفتمان پست مدرن میتواند بنابراین به عنوان یکی از نگرشهای اساسی معرفت شناختی و
هستی شناختی برای دستیابی به تصور ما از واقعیت ،براساس انتقادات هدفمندانه و ریشهای از مدرنیسم و راه منطقی از انجام پژوهش مدنظر
قرار گیرد؛ وی ادامه میدهد که پست مدرنیسم اساساً به معنای سازگرایی( 9دریدا )111 ، 1یا تجزیه کردن جهان به معنی جستجوی
تفاوتها ،شکافها و عدم ثبات بیشتر از شباهتها و نظم استوار است.
فرانسه مهد پیدایش و تکامل اندیشههای پست مدرنیسم به شمار میرود ،شارحان و بنیانگذاران این مکتب عمدتاً فرانسوی بودند ،بنابراین به
اعتقاد بسیاری از منتقدان ،پست مدرنیته بیش از هر چیزی بیانگر حال و هوای روشنفکری و فضای اندیشگی دوگانه و تا حدودی متضاد
رومانتیک  ،ماجرا جویانه ،لطیف ،زنانه ،رادیکال ،انقالبی ،ویرانگر و براندازنده فرانسه سالهای دهه  11 0و دهه  1110است؛ مجموعهای
متضاد و دوگانه عروج و خروج ،لطافت و خشونت ،بیم و امید ،گذشته و آینده ،طنز و جد ،که انتقادات و چالشهای جدی و تندی نیز علیه
آنها صورت گرفته است (نوذری.)1 :1 99 ،

18 . Beck
19 . Sarup
20 . Pinar
21 . Ropers-Huilman
22. Davies
23. Autrey, &Casemore
24 . Britzman
25. Gazetas
26 . Baudrillard
27 . Lyotard
28 . deconstruction
29 . Derrida

در تفکرات اکثر فیلسوفان پست مدرنیسم رگههایی از تفکرات نیچه 0فیلسوف آلمانی به چشم میخورد .برای مثال ،شفرد () 011
اندیشههای سه فیلسوف مشهور مکتبپست مدرن شامل میشل فوکو )119 ( 1که در اثر خویش" تبارشناسی دانش " بر تولید معنا در درون
مکانها و دورههای خاص بیشتر از جستجوی عمیقتر حقیقت و حقایق غیر جبری تﺄکید دارد؛ بیودریالرد ( )1191که در اثر خویش "برای
انتقاد از اقتصاد سیاسی نشانه " عقیده دارد آنچه ما در اطراف خویش مشاهده میکنیم مجموعهای از نشانهها است ،که هیچ تفسیر ویژهای از
این نشانهها از دیگری معتبرتر نیست؛ و لیوتار ( )1191که در اثر خویش " شرایط پست مدرن " 1بر این باور است که حقیقت در فرم
فراوروایت وجود ندارد؛ را ملهم از اندیشههای فردریش نیچه میداند کسی که انتقادات شدیدی بر تجربه گرایی و پوزیتیویسم وارد نمود.

ویژگیهای تئوری پستمدرنیسم
اندیشمندان دیدگاه پستمدرنیسم ویژگیهای مختلفی را برای آن ترسیم نمودهاند .در این راستا ،برای فهم بیشتر این دیدگاه فلسفی
ویژگیها ی که از اشتراک باالیی در میان اندیشمندان این تفکر وجود دارد از طریق تحلیل آثار آنان شناسایی گردید؛ این ویژگیها به شرح
ذیل است:

 نفی فراروایتها:بیاعتقادی به فراروایتها ازهنگامی که نیچه از مرگ خدای متافیزیک و انتقاد از هستیشناسی سخن گفت و متافیزیک و هر نوع تصور
متافیزیکی از خداوند را رد کرد (دسماندو و کاپیوتو ) : 001 ، 2گسترش و در نهایت به یکی از نشانگرهای اصلی پست مدرن تبدیل گردید.
منظور پستمدرنیستها از فراروایت ،قصه ،داستان و سخنی است که فراتر از داستانها و روایتهای دیگر باشد و به همه گفتمانهای دیگر
مشروعیت ببخشد؛ داستانی که مدعی جایگاهی عام ،جهانی یا همه شمول است و قادر به ارزیابی ،توجیه و تحلیل همه داستانهای دیگر به
منظور آشکار ساختن معنای حقیقی آنها باشد (پورشافعی و فرزین .)1 99 ،لیوتارد درباره کاهش و حذف فراروایتها ،این نفیها را الزمه
رهایی افکار و زندگی بشر از تفکر ناکارآمد دیکتاتوری میداند (لیوتارد1 :111 ،؛ به نقل از سافستروم.)1111 ،

30 . Nietzsche
31 . Michel Foucault
32 . Archeology of Knowledge
33 . For a Critique of the Political Economy of the Sign
34 . The Postmodern Condition
35 . Desmond

 عدم مشروعیت دانش:تغییر مداوم دانش یا عمالً دانش نسبی از نشانگرهای دیگر نگاه پستمدرنیستی در حوزه دانش و معرفتشناسی به شمار میآید .به گفته
شافعی و آرین ( )1 99در این دیدگاه فلسفی خلق واقعیت جانشین کشف واقعیت شده و مشارکت انسان در ساختن دانش برجستهتر شده
است؛ در نتیجه فرایند تولید دانش امری اجتماعی ،استقرایی ،تعبیری و کیفی به حساب میآید .بکت و هگر (: 002

 )1نیز بر این عقیدهاند

که برای پست مدرنیستها ،همه دانشهای ادعا شده به یک راه یا شیوههای دیگر سودار است؛ دانش به طور فرهنگی و اجتماعی ساخته
میشود؛ و منعکسکننده روابط قدرت و همینطور تصور از حقایق عینی محسوب میشود .لیوتار ( )9-11 :1191برای بیان این موضوع که
دانش امری نسبی است ریشه این نسبیت را در نشانگرهای سیاسی و ایدلوژیکی پست مدرن که متمرکز بر بینظمی جهان و عدم ثبات است،
جستجو میکند؛ وی بر این باور است که دانش به طور مداوم در حال تغییر است و تغییر تنها چیزی است که ثابت است و از توصیفی بودن
دانش سخن گفته است .باالخره بکت و هگر ( )121 : 002مبانی مهم تئوری پست مدرن درباره دانش را در انکار کارکردهای پایا ،عینی و
کلی دانش ،انکار علم به عنوان دانش منطقی و درست؛ انکار بی طرفی عقالنیت و دانش و نگاه سیاسی و اجتماعی ذاتی به این دو خالصه
کرده است.

 اهمیت و توجه به زبان و رد مرجعیت عقل:زبان برای پست مدرنیسمها مؤلفه مهمی به حساب میآید و تقریباً جایگزین عقل میشود .بطوری که ،اندیشه و حتی ذهنیت انسان را بر
حسب زبان باید توضیح داد؛ در چنین نگاهی ،زبان از حد ابزار ارتباط خارج میشود و صرفاً یک وسیله ارتباطی نیست که مردم بتوانند با
کمک آن ب ا یکدیگر صحبت کنند و مقصودهای خود را به هم انتقال دهند؛ بلکه زبان معنای همه چیز است؛ یعنی ما توسط زبان ذهنیت
مییابیم و توسط زبان فکر میکنیم (باقری .)1 12 ،عالوه براین ،در تفکر پستمدرنیسم ریشه معنی در درون زبان است نه بیرون از آن و
ارتباط بین هر نوع معنی را نیز انکار میشود (بکت و هگر: 002 ،

 )1و بر این نکته تﺄکید میشود که زبان خلق کننده آگاهی است به جای

اینکه آگاهی خلقکننده زبان باشد (فیگلی 1 :111 ،؛ به نقل از بکت و هگر: 002 ،

.)1

لیوتارد ( ) 1 :1191از منظری دیگر به زبان مینگرد وی از گونههای زبانی سخن رانده است و معتقد است گونههای زبانی مانند گونههای
زندگی از روابط درونی با هم برخورداراند؛ اگر چه این روابط بین

36 . Faigley

نظامی ،از مناسبت الزم به دورهستند .یوشر نیز بر تعامل هرمونتیک و زبان تﺄکید دارد وی بر این عقیده است زمانی که نظام اشارهای
مستقل افراد ،معانی را از طریق تجربهای که تفسیر شده است ،فراهم میکند ،زبان بسته به اینکه چگونه گفتمان هرمونتیک آن را میبیند در
واقع تنظیمکننده و شکلدهنده تجارب به جای ابزار سادهای برای نامگذاری است .وی ادامه میدهد که همه آنچه ما میبینیم و تجربه میکنیم
از طریق ز بان است؛ بر این اساس ،ما هیچ گونه اطمینانی به دقیق بودن دانش و تجربیات خویش از جهانی که به اضطرار از طریق نقش
واسطهای زبان ادراک میشود نداریم (یوشر 09 :111 ،؛ به نقل از بکت و هگر: 002 ،

.)1 2-1

 -4پیچیدگی و ابهام:
ظهور پارادایم پستمدرن از دهه  ،11 0و مطرح کردن دیدگاههایی که از تضاد کامل با سنت و نگرش حاکم بر مدرنیسم و قبل از آن
داشت چالشهای زیادی را بین فیلسوفان برانگیخت .سولومن ) 000( 1عقیده دارد مباحث پست مدرنیسمی بطورکلی ذهنی و نامفهوم
میباشند؛ و این نظریه نوعی جهتگیری فلسفی است که از قدرت پیشبینی برخوردار نیست .دال (  ) 1 :111نیز از تﺄثیر پستمدرنیسم بر
تغییر چشم انداز کلی ،ساده و ثابت مدرنیسم به پیچیده ،مغشوش و محدود سخن گفته است .اسالتری (  ) -1 : 00در این رابطه بر این باور
است که مانند برداشت انشتین از انرژی ،ما نیز بطور مداوم در حال تغییر هستیم؛ ما بر زمین ثابتی قرار نداریم بلکه بروی شنهای در حال تغییر
مداوم قرار داریم .بنابراین ،ابهام ،عدم قطعیت و پیچیدگی بهترین توصیف جهان است؛ ابهام و پیچیدگی که بیثبات نیستند و مولد و خالق
هستند .بنابراین میتوان گفت ،پیچیدگی و ابهام نیز به عنوان یکی از ویژگیهای پست مدرن محسوب میشود که در راستای حاکم شدن
ذهنیت فردی مطرح شده است.

 -5نفی کلیتگرایی:
پستمدرنیسم از کلیتگرایی به عنوان دلیل پنهان شدن تناقضات ،ابهامات و تضادها؛ و از کلیت به مثابهی ابزاری برای تنظیم قدرت و کنترل
یاد میکند .آنها با در نظر گرفتن فرهنگ و تمدن دنیای غرب ،به نوعی توجه و انحصارگرایی و یا اندیشهی ناسیونالیستی معتقدند که تسلط بر
دیگران یا به نوعی استعمار دیگر کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم مطلوب میشمارد؛ بنابراین دیدگاه فلسفی پستمدرنیسم ،افکار و
اندیشههای استعمارگرایی در فرهنگ و تمدن را نامطلوب و ایده نفیکلیتگرایی را مطرح نموده

37 . Solomon

است (پورشافعی و آرین .)1 99 ،پیترز ) 00 ( 9معتقد است برای لیوتارد ،هر دو مارکسیست و لیبرالیسم نمونههای از گفتمان تمامیت
خواه ،بر اساس فراراوایت های روشنفکرگرایانه بنیادگرا است که ادعا میکنند آنها قادرند حقیقت را بطور کامل بیان کنند.

 -6نسبیتگرایی:
بوت ،کسنبایوم و سیگل ) 001( 1عقیده دارند پست مدرنیسم دیدگاهی نسبیگرا است .زیرا ،که آنها همه دانشها را وابسته به شرایط
(موقعیتی) و بدون مبنا میدانند .باگسون ( ) 001نیز از نسبیتگرایی پست مدرن و ارتباط آن با بازیهای زبانی سخن گفته است .وی عقیده دارد
که کلیات چنین نگاهی را میتوان در برداشت وایت )90 :111 ( 10که معتقد است واقعیات چیزی فراتر از مفاهیم خوب ساخته شده ،گروهی
از دانشمندان که در باره آنان توافق دارند نیست؛ و تئوریها شبکهای از مفروضههای زبانیاند که برای توصیف وقایع ادعا میشوند ،ادراک
نمود .پورشافعی و آرین ( )1 99نیز بر این باورند که نسبیت گرایی در دیدگاه پست مدرن در ابعاد اعتقادی ،ارزشی و فرهنگی وجود دارد؛ در
جنبه اعتقادی ،پست مدرنیستها معتقذند اصوالً حقیقتی وجود ندارد ،بلکه ما هستیم که حقیقت را وضع میکنیم .در جنبه فرهنگی ،آنها با
ترویج کثرت گرایی فرهنگی بر این باورند که هیچ حقیقتی وجود ندارد ،هیچ گونه امکان قضاوت در مورد گفتار و اعمال گروههای مختلف
وجود ندارد ،و همه گروهها با وجود آرای متفاوت ،باید از حقوق یکسان برخوردار باشند .در بعد ارزشی نیز ،پست مدرنیسم با فاصله گرفتن از
ارزشهای مطلق و گرایشهای معنوی ،نسبیت گرایی در اخالقیات را روا میدارد.

 -7پوچگرایی یا نهیلیسم : 4
پوچ گرایی در عصر مدرن و در بافت سیاسی و تاریخی ظهور پیدا کرد؛ و با الکساندر هرزون (  )10-191و آنارشیست معروف میشائیل
بکیونین ( )1 -1111کسی که از انقراض نظم موجود در روسیه قدیم سخن گفت ،ارتباط نزدیکی دارد .این واژه بطور کلی از شاخصهای
جنبش سیاسی روسی محسوب میشود  ،که همه فرمهای دیکتاتوری ،بویژه مطلقگرایی را نفی ،و خشونت را به عنوان ابزار برای تغییر
اجتماعی مدنظر قرار میدهد (پیترز .) 00 ،فیلسوف اخالقی پست مدرن زیگمونت بایومن  1در کتاب "

38 . Peters
39 . Booth, Kestnbaum, & Segal
40 . White
41 . Nihilism
42 . Zygmunt Bauman

اخالق پست مدرن  " 1نگاه به عنصر غیریت را ،عکس العمل تند پست مدرنیسم برای غلبه بر پوچگرایی و جدل معرفی میکند (اسالتری،
 .)1 : 00ویژگی پوچ گرایی در تئوری پست مدرن در تطابق با ایدههای اصلی از قبیل نفی فراروایت ها و کلیت گرایی ،عقل و غیره قرار
دارد؛ و در واقع ،در راستای نگاه اومانیستی تفکر پست مدرنیسم و تسهیلکننده گسترش چنین نگاهی است.

برنامه درسی پست مدرن
برنامه درسی امروزه در حال پوست انداختن است و صداهایی که به گوش میرسد بیانگر ظهور و گسترش تحوالت سریع در این حوزه
است .موریس )2 : 000( 11براین عقیده است که صحبت کردن در باره آینده برنامه درسی پرمخاطره است .مکدونالد (  ) 00نیز از تکرار
واژه " بحران" در میان گفتمان برنامه درسی سخن گفته است .در ارتباط با این تحوالت ،یانگ1119( 12؛ به نقل از مک دونالد ) 00 ،براین
باور است که برنامه درسی آینده نیازمند ارتباطات بینرشتهای به منظور دستیابی به خلق یادگیرندگانی با سواد تکنولوژیکی و با صالحیتهایی
دارای فهم اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،و جامعه شناختی است؛ و پاینار (  ) 21- 1 : 00بر این اعتقاد است که فهم عقالنی و جزمیت گرا از
ذهنیت برگرفته از دکترین تکنولوژیکی منتسب به دیدگاههای آگوستین و آکوئیناس و مباحث فلسفی کانت در نظامهای سلسله مراتبی مذهبی
و سیاسی مدرن ،بطور بین المللی بر پروژههای برنامه درسی و نظریه پردازی برنامه درسی تﺄثیر گذاشته است .براین اساس وی دادن اهمیت به
ذهنیت و زیبایی شناسی را برای رهاسازی و فهم فرایندهای تفسیری هنگامی که بازنگری معانی بطورکلی متعلق به حقوق ،عدالت ،انسجام
جهانی ،عشق ،عاملیت و تداوم بوم شناختی انسان در میان باشد را الزم میداند.
مکدونالد (  ) 00از تداخل و تعامل پدیده پست مدرن برای هدایت پروژههای اصالحی برنامه درسی سخن گفته است؛ وی این دیدگاه را
در حوزه برنامه درسی مطرح میکند که هر تغییر برنامه درسی که برای اصالح برنامه درسی سازمان یافته ،نظام دار ،مدرسه محور و مشارکت
محور صورت میگیرد ،نوعی آنارشیسم است .که در واقع چنین نگاهی حاکی از عجین شدن تفکر پستمدرنیسم در برنامه درسی است که
منجر به ظهور قابلیتهایی از قبیل توانایی اساسی فهم تفاوتها و تنوعها ،شناسایی به روز تغییرات ،فضاها و محدویت ها در برنامه درسی
خواهد شد .البته ،مک دونالد (  ) 00عقیده دارد که علیرغم وجود دانش و تجارب کافی که برنامه ریزان از طریق اجرای تغییرات برنامه
درسی بدست آوردهاند ،اهداف و فرایندهای مدنظر دراین تغییرات ،بدون در نظر گرفتن ساختار ،منابع ،سنت و باورهای موجود هرگز قادر به
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وضع استانداردهای مدنظر نبوده است ،بنابراین مدارس همواره از شانس بسیار کمی برای برطرف کردن نیازهای جوانان و شرایط آنها
برخوردار بودهاند.
تعلیم و تربیت مبتنی بر پست مدرنیسم ،فراگیرنده را در مرکز توسعه خویش قرار داده است و بر افزایش هوشهای چندگانه و خودآگاهی
انتقادی آنان متمرکز است (ماسیوباشی و یوکیو  001 ،1؛ به نقل کیکیوان .) 00 ،فلک-هندرسون ) 00 ( 11برنامه درسی پست مدرن را به
عنوان برنامهای که از دانشآموز انتظار میرود نه تنها به صورت دائم فکر کند بلکه این تفکر را در موقعیتهای فرهنگی و سیاسی منعکس
نماید و راهبردهای متفاوتی از تفکر را به کار ببرد تعریف کرده است .به زعم وایتفر و فولی ) 00 ( 19پژوهشگران پست مدرن تمایل زیادی
برای دستیابی به چشم اندازی جامع از عناصر برنامه درسی پستمدرن دارند .وی برای این استدالل ،براین موضوع تﺄکید دارد که برنامه درسی
پست مدرن بر مبنای دیدگاه دال )111 ( 11و اسالتری ( )1112از ارتباط نزدیکی با دیدگاه جان دیویی )11 9( 20که بر ساخت دانش توسط
فرد ،و اینکه برنامه درسی چگونه میتواند به بهبود تجارب فراگیرنده کمک کند؛ و دیدگاه جنبش نومفهوم گرایان برنامه درسی (پاینار،
1112؛ پاینار ،رینالدز ،سالتری ،و تابمن )1112 ، 21که براین نکته تﺄکید میکند که چگونه برنامه درسی میتواند به بهبود عدالت و برابری
اجتماعی کمک کند ،تشکیل شده است .آنها معتقدند برنامه درسی منشعب از این دو دیدگاه بر فهم شرححال نویسی از دانش ،پاسخهای
متعدد در طول یادگیری ،انعطافپذیری در تعامل با تنوع نژادی ،کالسی ،جنسیتی و قومی  ،برخوردار است .براساس چارچوب ذکر شده
پژوهشگران ویژگیهای متنوعی برای برنامه درسی مبتنی بر تئوری پستمدرن ذکر کردهاند که میتوان آنها را به طور خالصه به شرح ذیل
بیان کرد:
 - 1مکدونالد (  ) 00در ارتباط ویژگیهای برنامه درسی پستمدرن معتقد است ( )1جهتگیری این برنامه به سمت یک سیستم باز با
تعامالت پیچیده همراه با تغییرات مداوم است ) ( .در این برنامه بر چارچوبهای کلگرایانه و تعاملی برای خلق یادگیری به نحوی که
یادگیرنده بیشتر نقش تولیدکننده دانش را داشته باشد تا مصرفکننده دانش تﺄکید زیادی میشود ) ( .انتقالپذیری در این برنامه نسبت به
افزاینده بودن از قابلیت همخوانی بیشتری برخوردار است .در چنین برنامهای تغییر نیازمند اشتباه ،آشفتگی و عدم قطعیت از طریق فعالیتهای
فراگیرنده است و باید کنترل بوروکراتیک که به راههای غیرفعال عمل میکند کنار گذاشته شود.
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 مکالرن و فرهمندپور ( ) 000نیز از سیاستهای هویتی ،فرد محوری و کثرتگرایی به عنوان ویژگیهای برنامه درسی پستمدرنیسم نام بردهاند.
 دال در ارتباط فرم کلی برنامه درسی پستمدرن چارچوبی تحت عنوان ماتریس برنامه درسی پستمدرن مرکب از غنیسازی ،2بازگشت پذیری  ،2ارتباط 21و دقت 22بجای سه مؤلفه مهم تعلیم تربیت قدیم (خواندن ،نوشتن ،علم حساب) مطرح نمود .این ماتریس براساس
ماهیت تغییرپذیر سیستمهای باز ،طراحی گردید که در آن غنی سازی به گشودگی و سطوح معنیدار برنامه درسی اشاره دارد؛ بازگشتپذیری
توصیفکننده قابلیت تعمق و بازتاب برنامه است که به افزایش غنیسازی برنامه کمک میکند؛ ارتباط در این چارچوب مؤلفهای چندبعدی
است که نخست ،منعکسکننده ارتباطات فرهنگی است .ثانیاً ،ارتباط در درون یک حوزه موضوعی خاص و بین موضوعی به وضوح قابل
ادراک است و با دقت به جستجوی هدفمندانه ارتباطات ،تعامالت و جانشینهای مختلف اشاره دارد (دال111 ،؛ به نقل از لوئیس.) 001 ،
 -1پاینار ( : 00

) نگاه هرمونتیکی در برنامه درسی پستمدرن نیز از نشانگرهای آن معرفی میکند .به گفته وی هرمونتیک اکنون به

پروژه سیاسی انتقادی برای مفهومسازی ماهیت برنامه درسی نه تنها برای کنارگذاشتن آگاهیهای غلط ،بلکه برای ارتقای عاملیت و آزادی
انسان از طریق آزادسازی تجارب زیبایی شناختی ذهنی تالش میکند.

مبانی فلسفی پست مدرنیسم
نظر به اینکه نقد و بررسی هر دیدگاهی مستلزم بررسی مبانی فلسفی آن تعلیم و تربیت است .در پژوهش براساس الگوی ویلیام فرانکنا که
مشتمل بر ابعاد هستیشناسی ،معرفتشناسی ،ارزششناختی و زیباییشناختی میباشد؛ مبانی فلسفی مکتب پست مدرن در ادامه تشریح شده
است.

الف) هستی شناختی:
در تئوری پست مدرن هستی شناختی مقدم بر معرفت شناختی است (مک هال 111 ، 2؛ به نقل از یوشر ،براینت و جانستون.)111 : 002 ،
عدم اعتقاد به فراروایتها یکی از مبانی مهم پستمدرنیسم محسوب میشود که در افکار صاحبنظران این دیدگاه فلسفی به چشم میخورد؛
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و چنین رویکردی عمالً برای حذف ماورای طبیعت به طور کلی و دادن مسئولیت ،آزادی و انتخاب برای انسانها مطرح شده است؛
بطوری که سافستروم ( )1111با در نظر گرفتن دیدگاههای لوین ،بایومن و لیوتارد معتقد است نگاه پست مدرنیستی اهمیت بیشتری به
مسئولیتپذیری بیشتر از هستیشناسی ،رفتار سودمند بیشتر از اخالقیات ،و سیاست به عنوان عدالت بیشتر از سیاست به عنوان واقعیت ارزش
قائل است.

ب) معرفت شناختی:
معرفت شناختی ،در مفهوم کلی ،اختصاص به گفتمان فلسفی دارد جایی که بطور سنتی با تشخیص انواع دانش از ادعاهای علمی مرتبط
است؛ و اینکه چه معیارهایی برای تمیز بین ادعاهای علمی که مطرح میشود ،مورد استناد قرار گیرد .پرسشهای فلسفی در باره این است که
دانش چه چیزی است (یوشر و همکاران .)1 1 : 002 ،.معرفتشناختی پستمدرن را میتوان در قالب اشکال و مواردی چون شکّاکیت
معرفتشناختی ،ضدعقلگرایی ،تکثرگرایی (پلورالیسم) ،نسبیت ،استمرار نداشتن و گسستگی ،قبول شانس ،تصادف ،اقبال ،بینظمی و قیاس
ناپذیری یافت (شافعی وآرین .)1 99 ،در پارادایم پست مدرنیسم دانش همواره نظری و جزئی در نظر گرفته میشود که از طریق زبان و
گفتمان شکل میگیرد و در درون فرهنگهای خاصی که معنی و اهمیت آن را خلق میکند وجود دارد (یوشر و همکاران.) 00 : 002 ،.
پست مدرن بیان میکند همه موضوعات دارای ماهیتی سازا گرایانهاند؛ ایدهای که در میان سوفسیتهای قرن  2رایج بود (آیودی)12 :111 ،
و دانش علمی منعکسکننده و آینه جهان نیست بنابراین دانش علمی مشروعیت ندارد زیرا به ما میگوید که واقیت جهان چیست (رورتی،21
1190؛ به نقل از یوشر و همکاران.)191 : 002 ،.

ج) انسان شناختی:
پست مدرنیست -به ویژه پسا ساختارگراها -بیان میکنند که زندگی و هویت انسانها از طریق تجاربی که بدست آمده از طریق گفتمانهای
معمولی و مهم (کارکردهای زبانی و فرهنگی) در جامعه و موقعیت تاریخی آنها در ساختارهای اجتماعی است ،شکل میگیرد (بگ شاو، 29
 .) 001عالوه براین ،پستمدرنیستها در باب فطرت به عنوان یکی از قوای وجود انسان به هیچ وجه تدوین نظریهای را در باب فطرت
نمیپذیرند .زیرا ،آنها منکر چیزی به عنوان ماهیت آدمی هستند و از نظر فیلسوفان این مکتب ماهیت آدمی ،تحت تﺄثیر عادات گفتاری دورهای
معین ،یعنی مدرنیته فراهم آمده است و متناسب با روابط معین  ،قدرت در آن شکل گرفته است (باقری .)1 99 ،پست مدرنیستها تﺄیید
کردهاند که " داستان پست مدرن از شخص در واقع مرکززدایی از شخص ،ذهنیت ،گرفتن معنی ،و نگرش به سمت زبان و فرهنگ و
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روایتهاست (یوشر وهمکاران10 :1111 ،.؛ به نقل از بکت و هگر ،)111 : 002 ،که در واقع بیانگر این نکته است که پستمدرنیستها
انسان را موجود آزادی میبینند که میتواند به هر نحوی که بخواهد زندگی کند و زندگیاش را شکل دهد.

د) ارزششناختی:
پورشافعی و آرین ( )1 99عقیده دارند که در حوزهی ارزششناختی برای پست مدرنیستها همه ارزشها پرسشهای هنجاری محسوب
میشود و احساسات و عواطف محصول انسان روشنفکر است و از دو ویژگی رد ارزشهای اخالقی و معنوی عام و جهانشمول و نسبیت
ارزشها به عنوان مبنای ارزششناختی پستمدرنیته نام بردهاند .عالوه براین ،دریدا معتقد است که حقایق روشن شده و ارزشهای مطلق
محدودکننده فهم کامل ما محسوب میشود؛ و مذهب همیشه معنی و حقیقت روشنی به ما نمیدهد (اسالتری .)2 : 00 ،و فین19 :111 (21؛
به نقل از آترتن و بالند ) 00 ،از پست مدرنیسم به عنوان رویکردی برای مورد سؤال قرار دادن ارزشها و پایان روشنگری نام برده است.
دیدگاههای ذکر شده در واقع نشان میدهد چگونه ارزشی حاکم بر تئوری پست مدرنیسم بر فرد استوار است یعنی اینکه ارزش برای هر فردی
جنبه ذهنی دارد و قطعیتی برای آن قابل تصور نیست .که این دیدگاه در واقع در راستای دیدگاه مک دونالد (1 :1119؛ به نقل از آترتن و
بالند ) 00 ،قرار دارد که معتقد است که تئوری پست مدرنیسم در برابر همه تصورات جمعی از قبیل قراردادهای اجتماعی مخالفت میکند.

ه) زیباییشناختی:
مباحث زیبایی شناختی پست مدرن متمرکز بر گسیختگی از مدرنیسم و ادامه توسعه انتقادات ادبی اواخر دهه  1120است؛ این دیدگاه در دهه
 1110در هنر ،تئاتر و معماری شکوفا گردید (فیگلی :1 :111 ،به نقل بکت و هگر .)12 : 002 ،پاینار از پیچیدگی فهم تجارب هنری برای
کسانی که متعهد به فهم مکانیکی مدرن هستند سخن گفته است .وی اشاره دارد در جایی که تجارب با منطق پوزیتویسم ،رفتارگرایی،
عقلگرایی ،و تحلیل ساختاری تﺄیید نمیشود ،پیشنهاد میشود ادراکات چندبعدی جایگزین نظامهای سلسله مراتبی دو گانه و ذهنیت گرایی
جانشین تقلید گردد (پاینار: 00 ،

)ِ .برگ نیز در تﺄیید نگاه پاینار معتقد است اگر چه تفکر مدرن دارای ارتباط نزدیکی با رئالیسم و

کارکردگرایی است (برای مثال ،در هنر و شعر نگاه مدرنیستی بر طراحی کارکردهای واضح و حذف تزئینات غیرضروری از فعالیت هنری
برای رسیدن به پیامی خالص و ناب استوار است) ،اما رویکرد پست مدرن وامدار سبکهای باستانی (یونان و روم) و ایده زیبایی تصویر در
درون آن بدون در نظر گرفتن کارکردهای آن متمرکز است؛ در واقع ،نگاه پست مدرنیستی در جستجوی شکستن منطق و کارکرد برای
دستیابی به فهم کاملی از تجربه خالص و عاشقانه است (برگ .)1191 ،براین اساس ،نویسنده یا هنرمند پست مدرن در واقع یک فیلسوف است
59 . Finn

متنی که او مینویسد یا کاری که او انجام میدهد براساس قوانین دولتی از قبل تعیین شده نیست ،و آنها بر طبق قوانین مشخصی از طریق به
کارگیری طبقه بندیهای آشنایی برای متن یا کار خویش قضاوت نمیکنند (لیوتار ،)91 :1191 ،و دارای نگاه ویژهای به تصویرها ،صداها ،و
سمبلهاست و در حقیقت کاالها ،چیزها ،سمبلها و تصویرها به عنوان یک زبان سازماندهی (بایودریالرد )119 ،محسوب میشوند .بنابراین
میتوان گفت که تفکر پست مدرنیسمی دربرگیرنده نگاهی که آینونی )1119( 0از برنامه درسی آن بر مبنای هنر به عنوان محرک ما برای
آزادی از رخوت حاکم بر عصر حاضر که میتواند به مربیان و یادگیرندگان در فهم بهتر جهان کمک کند ،نام برده است.

تربیت اسالمی
تربیت اسالمی جریان مستمر شناسایی و یادآوری موقعیت ویژه انسانی در پیشگاه خداوند از طریق ایجاد علم براساس طرد خود بنیادی،
ثنویت گرایی ،عینیتگرایی و تﺄکید بر وحدت معرفتی به منظور تحقق توحید حضوری بر مبنای آموزههای توحید نظری و به کمک توحید
است (علمالهدی .) 2 :1 91 ،واژه تربیت اشاره به" شناخت خدا در مقام رب یگانه جهان و انسان ،برگزیدن او در حکم رب خویش ،و تن
دادن به ربوبیت او و تن زدودن از ربوبیت غیر" دارد (باقری .)1 9 ،بر این اساس ،میتوان گفت اساس آموزش و پرورش ،ناظر بر جریان
ربوبی شدن آدمی است و دستیابی فراگیرنده به" حیات پاکی" که در آن بر تحول در ابعاد فردی و اجتماعی بر اساس گرایش به خداوند تﺄکید
دارد و مستلزم آن است که فرد در جسم ،به پاکی ،سالمت و قوت نائل گردد؛ در اندیشه ،به اعتقادهای درست دست یازد؛ در گرایش و اراده،
حرکتی معطوف به خیر بیابد؛ و در عرصه حیات جمعی ،غنا ،عفت و عدالت و رأفت فراهم گردد (باقری )1 9 ،به عنوان آرمان مطلوب
فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی نام برد.
التومیالشیبانی (1192: 0؛ به نقل ازباقری ) 2 :1 91 ،مبانیکلی برنامه درسی را در تربیت اسالمی نیز بر محور مبانی دینی (قرآن ،سنت،
اجماع ،قیاس ،مصالح مرسله ،و استحسان) ،مبانی فلسفی (مراد فلسفه تربیتی اسالم است که دارای هویتی مستقل و برگرفته از متون دینی است)،
مبانی روانی (توجه به ویژگی های رشد و تحول تجسمی ،ذهنی ،و عاطفی و اجتماعی فراگیرندگان و تنظیم محتوا متناسب با آن) ،و مبانی
اجتماعی (که انتقال میراث جامعه اسالمی ،آموختن آداب اجتماعی ،و تحکیم خانواده) میداند که در واقع با مشخصههای "حیات پاک" از
تطابق مناسبی برخوردار است .وی در ادامه ،با نگاهی ژرف بر این موضوع تﺄکید دارد که اساس قرار دادن اسالم ،در فلسفه تعلیم و تربیت ،مانع
استفاده از سایر منابع (برای نمونه :میراث فرهنگی و علمی بشر ،نظریههای فلسفی و یافتههای علمی در علوم طبیعی و انسانی) که با روح اسالمی
60 . Iannone

هماهنگ باشند نیست .البته وی ،از این منابع به عنوان منابع فرعی در فلسفه اسالمی نام برده است (الشیبانی 0 :1192 ،؛ به نقل از باقری:1 91 ،
.) 1

مقایسه و نقد مبانی فلسفه تربیت پست مدرن براساس مبانی فلسفی تربیت اسالمی
مبانی تعلیم و تربیت اسالمی یک رشته اصول اساسی است که از جهان بینی مکتب اسالم و چگونگی نگرش این مکتب به جهان و انسان
به بدست آمده و نظام تعلیم و تربیت بر آن استوار است (طرح کلیات نظام آموزش و پرورش ،ص  0؛ به نقل از حکیم زاده .)1 91 ،در ادامه
نخست مبانی فلسفی تعلیم و تربیت اسالمی ارائه و سپس مبانی فلسفی پستمدرن بر اساس این مبانی مقایسه و نقد میشود.
الف) هستی شناسی :در مبانی فلسفی اسالمی برترین حقیقت ماورای طبیعی خداست و او در رأس یا کانون تمام هستی قرار دارد؛ هر آنچه
در جهان هست از آن اوست و هر آنچه در آن رخ میدهد ،تحت نفوذ قدرت و علم او قرار دارد (باقری )1 9 ،براین اساس تشکیالت،
محتوا ،اهداف و برنامهریزی آموزش و پرورش باید در جهت شناخت واقعیات و تحقق بخشیدن به کماالت فطری انسان در مسیر الیاهلل و
رسیدن به قرب الهی باشد در چنین فلسفهای جوهر هستی و هستی بخش خداوند است و محور تعلیم و تربیت اسالمی خدا محور و هستی
خداوند محور است (طرح کلیات نظام آموزش و پرورش ،ص 10؛ به نقل از حکیمزاده.)1 91 ،

جدول  :1مقایسه تبیینهای هستی شناختی
مؤلفهها

دیدگاه فلسفیپستمدرن

فلسفه تربیت اسالمی

جوهر هستی

عدم اعتقاد به ماورای طبیعت بطور کلی و

برترین حقیقت ماورای طبیعی خداست .جوهر هستی خداوند است و هستی

خداوند به طور اخص

جلوهای از آیات الهی و خدواند در رأس یا کانون هستی قرار دارد.

خالق هستی

نامعلوم

جهان معلول و آینه خداوند است

مبدأ و مقصد

مبدأ نامعلوم و غایت برای هستی متصور

هستی

نیست.

خداوند هم مبدأ و هم مقصد هستی است.

الف) نقد مبنای هستیشناختی دیدگاه پستمدرن از منظر فلسفه تربیت اسالمی
رد فراروایتها در پارادایم پست مدرنیسم از منظر مبانی فلسفی تربیت اسالمی منجر به انحراف انسان از مسیر حقیقی و افتادن در مسیری
که انتهایی مبهم و نامعلوم دارد ،خواهد شد .چنین نگاهی به هستی را ،چشماندازی طبیعت گرایانه از جهان ارائه خواهد نمود ،و انسانها در آن
نقش ابزاری خواهند داشت که زندگی آنها تنها به این دنیا معطوف خواهد بود .این در حالی است که در قرآن (سورههای حدید ،روم) انسان
را به زندگی اخروی دعوت میکند و دنیا را به لهو و لعب تشبیه میکند «اعَْلمُوا اََّنمَاالْحَیاةُ الدُّنْیا َلعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَینَکمْ وَ
صفَرًّا ثُمَّ یکونُ حُطاماً وَ فِی االخِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ وَ َم ْغفِرَةٌ
المْوالِ وَاالَوْالدِ کمَثَلِ غَیث اَعْجَبَ الْکفّارَ نَباتُهُ ثُمَّ یهیجُ فَتَراهُ مُ ْ
تَکاثُرٌ فِی ا َ
المَتاعُ ا ْلغُروُرِ»« ،بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمّلپرستی و فخر فروشی در میان شما
مِنَ اللّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا ِا ّ
و افزون طلبی در اموال و فرزندان است ،همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو میبرد ،سپس خشک میشود ،به گونهای
که آن را زرد رنگ میبینی؛ سپس تبدیل به کاه میشود و در آخرت ،عذاب شدید است یا مغفرت و رضای الهی؛ و به هرحال زندگی دنیا
چیزی جز متاع فریب نیست» (حدید« .) 0:یَعملون ظاهراً من الحیوة الدنیا و هم عن اآلخرة هم غافلون»« ،از زندگی دنیا ظاهری را
میشناسند حال آن که از آخرت غافلند» (روم.)1 :

ب) نقد مبنای هستیشناختی دیدگاه پستمدرن از منظر صاحبنظران
قادری ( ) 011معتقد است از هنگام تقسیم دیوار برلین در سال  ،1191فرارویتهای کمونیست و کاپیتالیست از هم پاشید ،و فراروایت
های جدید برخالف تئوریهای آزادیخواهانه و پستمدرن ظاهر گردید .وی برای این گفته به اثر ساموئل هانتینگتون :111 ( 1نبرد تمدن )
که با متولد شدن فراروایتهای جدید مرتبط است اشاره نموده است .این موضوع در واقع تﺄکیدی بر این است که تصور حذف فراروایتها
برای بشر امکانناپذیر بوده و میتوان از اعتقاد به فراروایتها به عنوان جزئی از ساختار وجودی افراد نام برد .کلی ( ) 1 : 001از منظری دیگر
درباره موضوع حقیقت ذاتی و بحث فراروایتها بر این باور است اگر چه پستمدرنیسم ادعا میکند که تئوریهای تمامیتخواه و بحثهایی
که افراد در معرض آن قرار میگیرند حقیقت ذاتی نیستند .اما ،ایدئولوژی و فکر ما بوسیله مباحث ایدئولوژیکی کنترل میشود که هر دو
دارای جنبه ذهنی میباشد .بهشتی ( )1 91از تناقضات بین ایدههای پستمدرن سخن گفته است ،وی معتقد است پستمدرنسیتها از یک
طرف با جدیت و حرارت ،از حذف فراروایتها یا اصول مطلق فرا زمانی و فرا مکانی در حیطه متافیزیک ،معرفت شناختی و اخالق دفاع
می کنند و از طرفی دیگر ،بدون هیچ قید و شرطی و با زبان کلیت و نه نسبیت و محدویت ،از مفاهیمی مانند فردیتها ،تنوعها ،تکثرها،
تفاوتها ،و تغییرات و تحوالت و ابدعات سخن گفتهاند.
ب) معرفت شناختی :باقری (  )1 9مبانی معرفت شناختی تعلیم و تربیت اسالمی را در دو طبقه "ویژگیهای علم با نظر به معلوم" و
"ویژگیهای علم با نظر به عالم" قرار داده است .در طبقه اول بر اکتشافی بودن علم ،اعتباری بودن ارزشها و ناظر بودن آنها بر واقعیت (در
متون اسالمی بر نقش ادراکات آدمی در ارزشمند تلقی کردن اشاره شده است .اما اینکه آدمی چیزی را خوب یا چیزی را بد در نظر بگیرد،

61 . Samuel Huntington
62 . Clash of Civilization

تنها عامل تعیین کننده در امور ارزشی نیست) .عالوه براین ،بررسی متون اسالمی نشان میدهد ابزارهای کسب معرفت در نظام تعلیم و تربیت
مشتمل بر حواس ،تجربه ،عقل ،شهود و وحی میباشد (حکیم زاده.)1 91 ،

جدول  :مقایسه تبیینهای معرفت شناختی
مؤلفه

دیدگاه فلسفیپستمدرن

فلسفه تربیتی اسالمی

ابزارهای

زبان خلق کننده آگاهی است و عقل را به

ابزارهای کسب معرفت در نظام تعلیم و تربیت مشتمل بر

کسب معرفت
دانش یا

عنوان یک منابع شناخت رد میکنند
معرفت به طور مداوم در حال تغییر است

معرفت چیست؟

حواس ،تجربه ،عقل ،شهود و وحی میباشد.
معرفت قطعی قابل وصول است و امکان شناخت اشیا و
پدیدههای جهان هستی به صورت حقیقی وجود دارد.

الف) نقد مبنای معرفتشناختی دیدگاه پستمدرن از منظر فلسفه تربیت اسالمی
در معرفتشناختی پستمدرن حاکمیت زبان برای خلق شناخت و آگاهی به رسمیت شناخته شده است و عقل در حوزه معرفت فاقد معنا و
جایگاه مشخصی است .در این دیدگاه فلسفی دانش از مشروعیت الزم برخوردار نیست و ساختاری جزئی برای آن در نظر گرفته میشود.
تحلیل و مقایسه مبانی معرفتشناختی پست مدرن با مؤلفههای معرفت شناختی تربیت اسالمی بیانگر تضاد گسترده آنها با معرفت شناختی
اسالمی است .در مبانی معرفتی تربیت اسالمی عقل و عقالنیت جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که نه تنها تعقل از
جایگاه رفیعی برخوردار است بلکه ،قرآنکریم انسان را به تفکر در طبیعت (زمین ،آسمان ،خورشید ،ماه ،ابر ،وغیره) ،تاریخ (آثار تاریخی
گذشتگان ،سنتها ،قوانین ،و غیره) ،و ضمیر انسان (انفس و آفاق) فرا میخواند (مطهری .)11 :1 1 ،جوادی آملی (1 1 ،1 12؛ به نقل از
باقری .) 0 :1 91 ،حرکت آدمی به سمت کمال را سه مرحله طبیعت و ماده ،تجرد مثالی و برزخی ،و تجرد عقلی معرفی میکند که باالترین
مرتبه کمالی انسان تجرد عقلی است .عالوه بر موارد ذکر شده ،باقری ( )12 :1 91از ارتباط عقل و اراده سخن گفته است وی بر این باور است
که اگر در موجودی عقل وجود نداشته باشد یا فرصت ظهور نیافته باشد نمیتوان از وجود اراده در او سخن گفت برای مثال ،هر گاه نظام
اجتماعی ،خانوادگی و فرهنگی با فرد چنان رفتار کنند که عقلش همچنان جنینی باقی بماند ،او نه تنها نمیتواند ارادهای در برابر قدرتهای
مزبور باشد بلکه حتی ممکن است مهرهای بالاراده در یَد قدرت آنها باشد .و باالخره ،شریعتمداری ( )1 91پایه و اساس تعلیم و تربیت را
پرورش جنبه عقالنی شخصیت انسان معرفی میکند.

ب) نقد مبنای معرفت شناختی دیدگاه پستمدرن از منظر صاحبنظران
زبان در دیدگاه پستمدرن ابزار اندیشه و خلق معنا در نظر گرفته شده است و میتوان از پایهگذاری نگاه معرفتشناختی پستمدرن ،بر
اساس زبان سخن گفت .جفریز ( 111؛ به نقل از بگشاو ) 001 ،معتقد است که این تﺄکید بر زبان منجر به سیاستزدگی تئوری و عمل در
مکتب پست مدرنیسم شده است .وی خاطرنشان کرده است که تئوریهای پست مدرن درباره زبان برگرفته از هنرها (مطالعات ادبی ،فرهنگی،
و فیلم) به جای علوم اجتماعی است و در این پارادایم تجلیل از اهمیت زبان فراتر از دیگر نگرانیها است .آلحسینی و باقری ( )1 99نیز با در
نظر گرفتن دیدگاه لیوتار که با مطرح کردن مسئله مشروعیت دانش ،کاربرد ویژه دانش علمی از تولید حقیقت را در چارچوب کاربردپذیری
63 . Jeffreys

تفسیر میکند .براین باورند دانشی که در پست مدرنیسم مطرح میشود دانشی است که مولد ایده است نه مولد حقیقت؛ بنابراین ،در
اندیشه پستمدرنیستی دانش اساساً مسئولیتی در مقابل حقیقت ندارد و کثرتگرایی دانشهای گوناگون را مجاز میشمارد تا گرد هم آیند.
باالخره ،اکو119 ( 1؛ به نقل از برگ )1191 ،مشکل پست مدرن را کشتن عقل و منطق نمیداند بلکه تطبیق با الگوهای نادرستی از عقالنیت
جداکردن مفهوم منطق از حقیقت میداند.

ج) انسان شناختی:
انسان و حرمت انسان در فلسفه تربیت اسالمی از جایگاه ویژهای برخوردار است .در این فلسفه وجود جسم مادی و نفس مجرد در انسان به
رسمیت شناخته شده است .در انسانشناسی اسالمی ،آدمی به منزله عامل مورد نظر قرار میگیرد و آگاهی ،قصد و مسئولیت نسبت به اعمال
خود ،از آن قابل حذف نیست (باقری .)1 99 ،در واقع ،تربیت اسالمی خواستار برنامهای فراگیرنده و جامع است که تمام استعدادهای انسانی و
ظرفیتهای مربوط به مراتب ادراکی نفس به طور متعادل محقق گردد .عالوه براین ،یگانگی حقیقت انسانها که در قرآن در آیه  110سوره
کهف (قل انما انا بشر مثلکم) نیز آمده ،موضوعی است که به وضوح تصریح شده است (علمالهدی .)119 :1 91 ،همچنین با در نظر جایگاه
انسان در دین اسالم ،بر طبق اصل  2قانون اساسی حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است و او انسان را بر سرنوشت خویش
حاکم ساخته است و هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند (باقری.) 11 :1 91 ،

جدول  :مقایسه تبیینهای انسان شناختی

مؤلفه

دیدگاه فلسفیپستمدرن

فلسفه تربیت اسالمی

ماهیت انسان

انسانی پست مدرن ،جوهر از پیش تعیین شده

انسان موجودی است مرکب از روح و بدن ،روح گوهری است

ندارد و اساساً از طریق روابط اجتماعی خاص

مجرد و غیرمادی ،حقیقت وجودی انسان هم همان نفس یا روح

زبان و فرهنگ شکل میگیرد

است و بدن موجودی مادی ،متغیر و فناپذیر و ابزار نفس است.

مهمترین قوه وجودی انسان زبان است

انسان مجموعهای از استعدادهاست و عقل و فطرت و عاطفه

قوا و استعدادهای
انسان
اراده و اختیار

مهمترین قوای وجودی انسان هستند.
انسان فاقد مسئولیت و ناخودآگاه نقش مهمی در

انسان در مقابل خود ،جامعه ،جهان طبیعت و خداوند نیز مسئول
64 . Eco

انسان ،مسئولیت

رفتار انسان ایفا میکند.

است.

جایگاه انسان در

انسان جزئی از طبیعت محسوب ،ودر قبال طبیعت

انسان برترین مخلوق خداوند و خلیفه او بر روی زمین است.

جهان هستی

به چالش کشیده میشود.

الف) نقد مبنای انسانشناختی دیدگاه پستمدرن از منظر فلسفه تربیت اسالمی
از منظرشاخصهای انسان شناختی پستمدرنیسم روابط اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در تکوین شخصیت فرد ایفا میکنند؛ جایگاه
انسان از سوژه به ابژه تغییر یافته است؛ و قوای وجود انسان از قبیل روح ،فطرت و عقل نادیده گرفته میشود .که چارچوب در نظر گرفته شده
برای انسان در این مبنا ،از تفاوتهای زیادی با شاخصهای مبانی فلسفی تربیت اسالمی برخوردار است .در تربیت اسالمی بر اراده و مسئولیت
فرد برای انتخاب تﺄکید شده است .برای مثال ،در آیه  11سوره رعد «اناهلل الیغیر ما یقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»« ،در حقیقت خدواند حال
هیچ قومی را تغییر ندهد تا آنکه خود حال خود را تغییر دهند» به مسئولیت افراد اشاره شده است .در تربیت اسالمی انسان فطرتی الهی و
توحیدی دارد؛ انسان طبیعتی دوگانه (روح و جسم) دارد؛ انسان قادر است انتخاب کند؛ و او مسئولیت اعمال خویش را به عهده دارد
(مدکور1110،؛ به نقل از باقری.)2- :1 91 ،

ب) نقد مبنای فلسفی دیدگاه پستمدرن از منظر صاحبنظران
مکالرن و فرهمندپور ( ) 000براین عقیدهاند که دیدگاه پست مدرن نگرشی "به شدت فرد گرایانه" دارد و تﺄکید زیادی بر سیاستهای
هویتی ،مصرفگرایی ،پلورالیسم و انتخاب دارد؛ و نگاه ناچیزی به قدرت بازتولیدگرایی و محدویت کاپیتالیسم دارد .پورشافعی و آرین
( )1 99تفکر پست مدرنیته را متهم به اینکه فاعل شناسایی دکارتی ،کانتی ،و هگلی در این تفکر از نقطه مرکزی و اساسی خارج شده؛ و به
انکار اینکه انسان ،یگانه فاعل شناسایی است که میتواند واقعیت را بشناسد و بازنمود آن را به صورتی روشن و قاطع درک کند و دریابد،
منجر شده است.

ج) ارزششناختی:
با در نظر مقوالتی نظیر حقیقتخواهی ،خیر ،فضیلتطلبی ،زیباییخواهی ،کمالطلبی ،عدالت ،راستگویی ،وفای به عهد ،شجاعت و ایثار
بیان شده در طرح کلیات نظام آموزش و پرورش ارزشها از منظر تربیت اسالمی ثابت و مطلق هستند (طرح کلیات نظام آموزش و پرورش،
ص 10؛ به نقل حکیمزاده .)1 91 ،باقری ( ) 12 :1 91از منظری دیگر ،معتقد است ارزشها منزلت یکسانی ندارند بلکه برخی در همه شرایط
ثابتند ،درحالی که برخی دیگر ،بنا به مصلحت حفظ ارزشهای برتر ،دچار تغییر میشوند .بر این اساس ،در پرورش ارزشها در افراد ،ایجاد
درک سلسله مراتبی از ارزشها مورد نیاز خواهد بود که در آن ،ارزشها به صورت سلسله مراتبی در یک هرم قرار میگیرند ،که در رأس آن
ارزشهای ثابت و پایدار قرار میگیرد؛ و در مراتب پایینتر ارزشهایی که میزان تغییرپذیری آنها بیشتر و بیشتر میشود .باالخره ،علمالهدی
علیرغم تﺄکید بر تدوام و اصالت ارزشها از وابستگی تحقق آنها به شرایط محیطی سخن رانده است ،وی معتقد به ارتباط بین ارزشها و شرایط

محیطی است بطوری که در هر شرایطی دستهای از ارزشها اولویت مییابد و در نتیجه ،نظام تربیتی برای رواج و تثبیت آن دسته از ارزشها
رسالت دارد (علم الهدی.) 1 :1 91 ،

جدول  :1مقایسههای تبیینهای ارزش شناختی
مؤلفه

دیدگاه فلسفیپستمدرن

فلسفه تربیت اسالمی

منابع تعیین ارزشها

فرد منبع تعیین ارزشها محسوب میشود

قرآن و مبانی دین اسالم اساسیترین منبع تعیین ارزشها به شمار

نسبی یا مطلق بودن

ارزشهای اخالقی و معنوی عام و

برخی از ارزشها در همه شرایط ثابتند ،وبرخی دیگر ،بنا به مصلحت و

ارزشها

جهانشمول رد میشود.

شرایط محیطی ،دچار تغییر میشوند.

میآیند.

تمامی ارزشها نسبی ،شخصی و موقتی
است.

الف) نقد مبنای ارزششناختی دیدگاه پستمدرن از منظر فلسفه تربیت اسالمی
نسبیت و شخصی بودن ارزشها در تفکر پست مدرن جهتگیری است که در واقع جدا از سایر مبانی فلسفی پست مدرن نیست و به نوعی
تکمیل کننده آنها محسوب میشود .این جهت گیری و نگاه نسبیت محور از تضاد کامل با نگاه تربیت اسالمی به مقوله ارزشها و ریشههای
آنها برخوردار است .در مبانی ارزششناختی تربیت اسالمی جوادی آملی (1 12؛ به نقل از باقری:1 91 ،

) در بحث از حقوق و اخالق ،از

ثبات ارزشهای اخالقی و مبنای الهی حقوق بشر سخن گفته است .از نظر وی حسن ذاتی عقل و قبح ذاتی ظلم همواره حکمفرماست .مدکور
( 09 :1110؛ به نقل از باقری )10 :1 91 ،نیز معتقد است که منبع ارزشها ،شریعت اسالمی است نه وفاق جمعی ،و از آنجا که این منبع ثابت
است ،ارزشهای مورد نظر اسالم نیز ثابت است .و باالخره ،مطهری ( ) 21 :1 1پس از تشریح نظریه نسبیت اخالق در جوامع غربی این ایده
را مطرح میکند که اخالق نسبی برگرفته از تفکر سقراطی است و پایه اخالق زشتی و زیبایی نیست .وی در ادامه با نگاهی به دیدگاه عالمه
طباطبایی که معتقد است اصول زیباییهای عقلی و اصول زشتیهای اخالقی ثابت است ،فروعشان متغیر است بر این باور است که این مطلب
که زشتی و زیبایی تغییرپذیر است یعنی در زمانها و مکانهای مختلف فرق میکند ،هم درست است و هم غلط.

ب) نقد مبنای ارزششناختی دیدگاه پستمدرن از منظر صاحبنظران
آلنبلوم1191( 2؛ به نقل از نوذری ) 01:1 99 ،معتقد است نسبیتگرایی افراطی فرهنگی به بنبست منتهی میشود .زیرا ،اگر چیزها تنها
در پیوند یا تماس با بسترهای اجتماعی خاص حقیقت پیدا کنند در آن صورت هیچ چیز واقعاً حقیقت ندارد و بالطبع ،تمام چیزها بیربط به نظر
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خواهند رسید .روسونو (109 :1112؛ به نقل از سولومن ) 000 ،شکگرایی اشاره شده در نظریه پستمدرنیسم را نامعقول میداند و عقیده
دارد که دیدگاه پستمدرنیسم شکگرا دارای نگاهی بدبین ،منفی و تاریک است و پیشنهاد میدهد که عصر پستمدرن عصرچندگانگی،
جزئینگر ،ناامن ،فاقد مفهوم ،ابهام برانگیز ،خالی از مؤلفههای اخالقی و آشفتگیهای اجتماعی است.
ه) زیبایی شناختی :زیبایی و زیبایی شناختی به عنوان ابزاری برای تلطیف شخصیت آدمی و خودآگاهی آن جزئی دیگر از تربیت اسالمی
محسوب میشود .به طوری که ،در اصل

از اصول حاکم بر نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران توجه به هنر و آموزشهای هنری

(برای مثال ،نقاشی ،نمایش ،بیان ،نگارش ،آهنگ و سرودهای مناسب ،تزیین منزل ،هنرهای دستی و سنتی وغیره) مورد تﺄکید قرار گرفته است
(طرح کلیات :ص  1- 0؛ به نقل از حکیمزاده .)1 91 ،در باره معیار تعیین زیبایی در طرح کلیات آموزش و پرورش راجع به ارزش زیبایی
شناختی بحثی مدونی راجع به تعیین آن مطرح نشده است (حکیمزاده .)1 91 ،باقری ( ) 1 :1 91نیز اگر چه از عدم تعیین معیارهای زیبایی
مدونی در قانون اساسی جمهوری اسالمی سخن گفته است؛ اما معتقد است که در متون اسالمی ،به هنگام بحث از زیبایی و ارزش
زیبایی شناختی دو معیار عینی وذهنی قابل ادراک است که در این متون مقصود از عنصرعینی در زیبایی این است که چیز زیبا ،خود از
خصایصی برخوردار است که آن را زیبا میگرداند .عنصر ذهنی در زیبایی نیز ،بر نقش و سهم ادراک و ادراک کننده متمرکز است؛ به
عبارت دیگر ،زیبایی ،به نحوی و تا حدی به ادراک و ادراک کننده قائم است.

جدول  :2مقایسه تبیین زیبایی شناختی
مؤلفه

دیدگاه فلسفیپستمدرن

فلسفه تربیت اسالمی

جایگاه هنر و

دوری از فهم ظاهری و غور در باطن تجارب هنری و

در وجود انسان گرایش ذاتی به زیبایی و کمال وجود دارد.

زیباییشناختی

تمرکز بر اهمیت درک فرد متمرکز است

و برنامه ریزی برای تربیت ذوق هنری از وظایف مهم

معیار تعیین زیبایی

معیار زیبایی ذهنی است منطق و کارکرد برای دستیابی

آموزش و پرورش است.
برای زیبایی دو معیار عینی و ذهنی وجود دارد.

به فهم کاملی از تجربه خالص و عاشقانه حذف
میشود.
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الف) نقد مبنای زیباییشناختی دیدگاه پستمدرن از منظر فلسفه تربیت اسالمی
دوری از فهم ظاهری و غور در باطن تجارب هنری و تمرکز بر اهمیت درک فرد به عنوان معیار زیبایی چارچوبی است که ساختار کلی
حاکم بر مبنای زیباییشناختی پست مدرن را تشکیل میدهد .چارچوبی که در آن باز هم بر معنی و معنای شکل گرفته در ذهن افراد به دور از
تعقل و هر اصلی دیگری استوار است .این دیدگاه نیز با مبنای زیبایی شناختی تربیت اسالمی دارای تفاوتهای ریشهای است ،در مباحث
زیبایی شناختی اسالمی که البته تاکنون بطور جدی و جامع مورد کنکاش قرار نگرفته است باقری ( ) 1 :1 91با تکیه بر آیه  1سوره یونس
«...حتی اذا اخذت االرض زخرفها و زیَنت و ظن اهلها ..« ،».....تا آن گاه که زمین از خرمی و سبزی به خود زیور بسته آرایش کند» عینی
بودن زیبایی در تربیت اسالمی را مطرح نموده است؛ مالکی که در واقع احتیاج به قضاوت فرد ندارد و به عینه زیباست .سپس وی آیه 1
سوره حجر «و لقد جعلنا فی السماء بروجاً و زَیناها للناظرین»« ،ما در آسمان کاخهای بلند برافراشتیم و بر چشم بینایان عالم آن کاخها را به
زیب و زیور بیاراستیم» به عنوان معیار ذهنی مبنای زیباشناختی تربیت اسالمی در نظر گرفته است .ادراکی که در نگاه اسالمی به مبنای زیبایی
شناختی به نظر میرسد از تفاوت ساختار زیادی برخوردار باشد زیرا که در تربیت اسالمی ابزاری که در ادراک مورد استفاده قرار میگیرد
عقل است و جهت گیری آن به سمت خالق زیبایی است.

نتیجه گیری
دراین پژوهش تالش گردید که مؤلفههای مبانی فلسفی تربیتی پستمدرن مشتمل بر ابعاد هستی شناختی ،معرفت شناختی ،انسانشناختی،
ارزششناختی و زیبایی شناختی شناسایی و از منظر شاخصهای مبانی فلسفه تربیت اسالمی مقایسه و مورد نقد قرار گیرد .تحلیل اصول هستی
شناختی پارادایم پستمدرن نشان میدهد که حذف متافیزیک و فراروایتها بوسیله صاحبنظران این تفکر ناشی از عدم تناسب نگاه الهی با
جهتگیری آنها برای دستیابی به چندگانگی و پلورالیسم صورت گرفته است ،که محصول چنین نگاهی به هستیشناسی در حوزه برنامهدرسی
را میتوان کثرتگرایی دانست .پایهگذاری چنین نگاه هستیشناسانهای در تفکر پستمدرن جایگاه انسان به عنوان خلیفه خداوند بر روی زمین
را دچار چالشی اساسی نموده است که نمود آن را نیز میتوان در مرکزیتزدایی از انسان و تغییر جایگاه او از سوژه به ابژه دانست .مرکزیت
زدایی که ساختار حاکم بر هستی را که در آن خدواند به عنوان خالق و غایت هستی در نظر گرفته شده بود در میان متفکران پستمدرن
برنامهدرسی (از قیبل :پاینار ،ژیرو ،اپل و غیره) دچار تزلزل بنیادینی نموده است .بر این اساس ،جهت گیری اصول انسان شناختی چنین نگاهی
در برنامه درسی منجر به خلق برنامه درسی فردگرایانه (موضوعی که مک دونالد صاحبنظر برنامه درسی نیز به آن اشاره نموده است) گردید؛
که در این برنامه برای هر فرد اصالت جدا از سایر انسانها در نظر گرفته میشود و یگانگی حقیقت انسانها مورد تردید قرار میگیرد.
از منظر معرفت شناختی تﺄکید و تمرکز پستمدرنیستها بر زبان به عنوان ابزار خلقکننده آگاهی (آگاهیای که فردی و ذهنی است) در
واقع تالشی است که آنان برای حاکمکردن جزئینگری و حذف عقالنیت ،فطرت و روح [ویژگیهاییکه پیکره معرفت شناختی تربیت
اسالمی و در نهایت برنامه درسی مبتنی بر نگاه اسالمی را شکل میدهند] صورت دادهاند .پیامد نگرش زبان محوری به عنوان معیار شناخت در
برنامه درسی پست مدرن را میتوان عدم مشروعیت دانش دانست که در آن دانش به عنوان امری جزئی نمود پیدا میکند و تفکر هر کس
معیار حقیقت قرار خواهد گرفت .از نظر اصول ارزش شناختی نیز نگاه پست مدرن نسبتگرایی و شکگرایی را بر رسیدن به شاکله هویتی

مورد تﺄکید و تمرکز قرار داده است؛ که در واقع این اصول نیز برای رهایی فرد از هر گونه تعلق و تعهد به هر چیزی صورت گرفته است؛ امری
که میتواند پرورشیافته چنین مکتبی را با مسائلی از قبیل ابهام ،بیهویتی و بیانگیزگی ،اضطراب ،تنیدگی و سایر مشکالت روانی روبرو
سازد .اصول زیبایی شناختی مکتب پستمدرن نیز که بر حذف نگاه پوزیتویسم ،رفتارگرایی ،عقلگرایی به تجارب هنری تﺄکید دارد ،و جهت
گیری آن بر تعمق و ادراک بر ذات زیبایی استوار است؛ از منظر فلسفه اسالمی چون ادراکی که بر چنین ذاتی صورت میگیرد فارغ از نگاهی
است که در آن ذات هر چیزی نمودی از خداوند در نظر گرفته میشود ،ارزش چندانی ندارد.
در مجموع میتوان چنین بیان کرد که مبانی فلسفی برنامه درسی پستمدرن از جهات متعددی با مبانی فلسفی تربیت اسالمی ناسازوار
است و علیرغم این که تﺄکید بر تعدد و انعطاف پذیری برآمده ازاین دیدگاه ممکن است در نگاه اول باعث شود که محیطهای یاددهی
_یادگیری برگرفته ازآن از انفعال و یکسویگی جریان دانش فاصله بگیرند اما با تعمق در گزارههای آن میتوان به وضوح دریافت که مقصدی
جز کمال که غایت تربیت اسالمی است ،در انتظار خواهد بود.
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 باقری ،خسرو (  ،)1 9در آمدی بر فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران .فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،شماره .1-19 ،1 باقری ،خسرو ( .)1 99بررسی تطبیقی طرحواره اسالمی عمل با انسانشناسی (پسا) ساختارگرا .فصلنامه تعلیم و تربیت ،شماره . -1 ،19 باقری ،خسرو ( ،)1 99دیدگاههای جدید در فلسفه تعلیم تربیت .تهران :انتشارات علم. باقری ،خسرو ( ،)1 91درآمدی بر فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران .تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ دوم ،جلداول.
 بهشتی ،سعید ( ،)1 91تﺄمالت فلسفی در تعلیم و تربیت .تهران :شرکت چاپ و نشر بینالملل ،چاپ اول. پورشافعی ،هادی و آرین ،ناهید ( ،)1 99پستمدرنیسم و داللتهای آن در تربیت دینی .اندیشههای نوین تربیتی ،شماره  ،ص  2ـ . 0 حکیمزاده ،رضوان ( ،)1 91بررسی مبانی فلسفی برنامه آموزش جهانی و مقایسه آن با مبانی فلسفی نظام تعلیم و تربیت جمهوریاسالمی ایران .فصلنامه اندیشههای نوین تربیتی ،شماره .11-101 ،
 شریعتمداری ،علی (  ،)1 9اصول و فلسفه تعلیم و تربیت .تهران ،انتشارات امیرکبیر ،چاپ سی و سوم. -علمالهدی ،جمیله ( ،)1 91مبانی تربیت اسالمی و برنامه ریزی درسی :براساس فلسفه صدرا .تهران ،نشر دانشگاه امام صادق ،چاپ اول.

. جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات صدرا، تهران. اسالم و مقتضیات زمان،)1 1(  مرتضی، مطهری. چاپ چهارم، انتشارات صدرا، تهران. مقدمهای بر جهان بینی اسالمی،)1 1(  مرتضی، مطهری. چاپ پنجم، انتشارات پیام اندیشه، تهران. راهنمای عمل: برنامه ریزی درسی،)1 9 (  حسن، ملکی. انتشارات نقش جهان: تهران.نظریهها و کاربستها- تعاریف: پستمدرنیته و پستمدرنیسم،)1 99(  حسینعلی، نوذری-
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