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  15/6/94تاريخ پذيرش:         2/3/94 تاريخ دريافت:

  چكيده

نوعي تفكر و نگاهي  نعنوابه مدرنپستديدگاه  پيرامون جايگزين شدن هاي متعددياخير بحث هايسالدر 
با ديدگاه مدرنيسم در موضوعات مختلف در جريان است.  هاانسان باورهايبه مسائل و  اجتماعي–فرهنگي 

به شكل عام و برنامه درسي به شكل خاص نيز درگير اين جريان شده است. براين  تربيت وي تعليم عرصه
در برنامه درسي و نقد اين مباني با  مدرنيسمپست هاي مباني فلسفهاساس، پژوهش حاضر با هدف بررسي ويژگي

 تحليلي- اسنادي با استفاده از روش هاي مباني فلسفي تربيت اسالمي صورت گرفته است. پژوهش حاضرشاخص
در اصول هستي  مدرنپستهاي حاكي از اين است كه مباني فلسفه برنامه درسي است. يافته صورت گرفته

از طريق روابط گيري جوهر انسان بر شكل يشناختانسان؛ در اصول عتياوراء طبمبه  اعتقادعدم شناختي بر 
وحي و حاكميت زبان به عنوان  ،شناختي بر رد عقالنيت، فطرتدر اصول معرفت ؛يفرهنگ و، تاريخي اجتماعي

و در اصول  شمولجهانبر محوريت فرد و نسبي بودن اصول شناختي محور آگاهي؛ در اصول ارزش
معيار ذهني زيبايي و دوري از فهم ظاهري و غور در باطن تجارب هنري استوار است. در  بر شناختيزيبايي
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در اصول ؛ ماوراء طبيعي مقابل مباني فلسفي تربيت اسالمي در اصول هستي شناختي معتقد به حقيقت
بر قابل وصول بودن  تيشناخمعرفتبر اعتقاد به متكي بودن وجود حقيقي انسان بر روح؛ در اصول  شناختيانسان

و در اصول  ؛هاي ثابت و متغيرمعرفت؛ در اصول ارزش شناختي بر تكيه بر قرآن و مباني دين اسالم و ارزش
 ها استوار است.و عيني و ذهني بودن زيبايي گرايش ذاتي انسان به زيبايي بر شناختيزيبايي

 .فلسفي ، تربيت اسالمي، مبانيمدرنپست برنامه درسي كلمات كليدي:

  مقدمه

و فلسفه زندگي، رواج رسوم  دربارههاي افراد ظهور ابهام و آشفتگي در باورها و نگرش
شك لزوم بررسي بي ،مختلف وامعجهاي زندگي انسان سبكمتعدد و متغير در  الگوهاي

چارچوب و شاكله هويت جامعه را به امري انكارناپذير  عنوانبهفلسفه حاكم بر جامعه معاصر 
كه  توامان هم  به اجتماعي  - عنوان نوعي تفكر فرهنگيبه مدرنپست ل نموده است.تبدي

 عالقه) از 1: 2003( 1يوشر و ادوارد كهطوريبهتوجه جدي دارد. » بحران«به  و هم » تغيير«
فهميدن روند  برايها و راهي نظامي از ايده عنوانبه مدرنيسمپستبه  روزافزونمداوم و 

 21در قرن  چنين ديدگاه فلسفي هاي اشاعهنشانه .اندسخن گفتهو اجتماعي  تغييرات فرهنگي
صنعتي و -رسيدن به دوره مابعد ) از154: 5200( 2و هگر بكت ،ارتباط اين زياد است اما در

بحران سريع نسبت به ثبات مشخص شده است؛ وارد  جامعه اطالعات محور كه از طريق تغيير و
اقتصاد هاي صنعتي درون بخش در جديد؛ شروع مرحله جديديشدن كاپيتاليسم به مرحله 

مبتني بر نياز مشتري؛ شروع مرحله جديد اقتصادي با تغيير از توليد كاال به توليد دانش؛ 
 عنوانبههاي متنوع افراد زندگي و ذائقه هايسبكجايگزيني فرهنگ غالب يكسان با 

  .اندبردهناممدرن نشانگرهاي كليدي تئوري پست

                                                      

1.Usher, & Edwards 

2. Beckett, & Hager 
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هنري، تحصيلي  يهااي از حوزهدامنه گسترده يسممدرنپستتئوري  )1989( 1برگ زعمبه
و  شناسيانسان، معماري، هنر، طراحي، افسانه، فيلم، درام، فلسفه، سيقيمو( و ذهني

در  ؛گيردبرميو تعامالت در  مؤسساتها، افكار، از ايده ايمجموعه طورهمينو  )شناسيجامعه
 ازبر چندگانگي ارزشي و  تأكيدبا  »فرهنگ جمعي«با مفهوم  مدرنپستيك تحليل سطحي 

، 3؛ به نقل از شاهين1997( 2ويلسون. رفتن هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي مرتبط است بين
 كاريدستاد و قتواند به انتميتفكر  معتقد است كه اين مدرنپستدر باب چيستي  )2009

تواند مي كاريدستكه اين  ؛ر چيزي توصيف گرددهاي بزرگ براي تشريح همعاني داستان
 كهاينكه به توضيح  هاييحرفهو  فرهنگي، مليمذهبي، ي هامهم علمي، افسانه هاينظريهشامل 

 به؛ 1992( 4ژيرو .باشدمرتبط  اندآمدهبه وجود  هاآني هستند و راهي كه زچه چي هاداستاناين 
هاي به سمت چندگانگي، روايت گيريجهت را مدرنيسمپستنيز  )2012، 5نقل از ببك

-وكي تعريف نموده است. شوندمي مداوم بازسازي و تعويض طوربهكه بعدي مختلف و چند
مشخص و معين بر ساخت  تأثيرفرهنگ جهاني با  نوعي عنوانبهرا  مدرنيتهپست )2006( 6كوان

، 8بارلر ؛ كوپر و1989، 7ي(دايود باالخره و ؛نموده است تعريففكر كردن  هايراهتئوري و 
راه ويژه براي نزديك شدن به جهان و  عنوانبهرا  مدرنيسمپست )1989؛ به نقل از برگ، 1988

  اند.نمودهتوصيف  ،بريمميآوردن دانش، چيزي كه ما گفتمان نام  دست به

 كهاي حوزه .است نظام تعليم و تربيت مدرنيسمپستاز پاراديم  متأثرهاي مهم از حوزه
اي كه تجربه روش براي فهم جهان، شيوه مؤثرترين عنوانبه) از آن 4: 2003يوشر و ادوارد (

                                                      

1.  BERG 

2. Wilson 

3.  Sahin 

4 . Giroux 

5 . Boboc 

6 . Qi-quan 

7 . Daudi 

8 . Cooper, & Burrell 
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و باالخره، راهي براي ادراك خودمان و روابط  فهميم، تالش براي تغيير جهانكنيم، ميمي
 نظرانصاحبدر آثار  وضوحبهنظام تعليم و تربيت  در مدرنيسمپستكاربرد  .اندبردهنامخويش 

) 1998 .؛ و بلك و همكاران1996بلك، ؛1994؛ يوشر و ادوارد، 1995مدرن (بربيولس، تپس
اين پارادايم فلسفي جديد هنوز  اگر چه). 154: 2005و هگر،  بكتبه نقل از است ( مشهود

هايي را براي تعليم چالشاما  ،در حوزه تعليم و تربيت گسترش نيافته است فراگيرنده صورتبه
تعليم و تربيت،  درباره) تشديد مباحثه 12: 2003يوشر و ادوارد ( .نموده است و تربيت ايجاد

و  دندانهايي ميناشي از وجود چنين چالش را و برنامه درسيتعليم و تربيت  دهيسازمان
-مدرنيته بيان ميرا ناشي از عدم شناخت جايگاه تفكر پست هاآنضعف اين مباحث و تشديد 

هاي يكي از حوزه عنوانبه مطالعات برنامه درسيتوان در حوزه را مي نمود چنين تفكري. دنكن
براي  عيني ادراك نمود. صورتبهترين حوزه با مباحث فلسفي و مرتبط مهم تعليم و تربيت

دو  بارا ضديت  در تعليم و تربيت سميمدرنپستتئوري ظهور  )1200( 1مور و يانگ مثال،
هاي دانش و برنامه تباط با مفروضهرابزارگرايي در ا-يكيسنتي و تكن كارنو محافظهديدگاه 

  دهد.نسبت ميهاي آموزشي درسي در سياست

هاي فرهنگي، تاريخي، سياسي، زيادي بر افزايش آگاهي تأكيد مدرنپستبرنامه درسي 
شناخت تغييرات در  تفاوت و تنوع، ،)2011و فناورانه (فرزانه،  شناختيزيبايي، شناختيبوم

، 2مك دونالد( گيردشكل مياجتماعي و تاريخي  طوربهو مكاني كه شخص  فضا، مرزها زمان،
 اتنيز در برخي جوامع تغييراتي را براي تطبيق با اين تفكر قلمرو برنامه درسي .دارد )2003

بر پژوهش  مشتملقلمرو تئوري و عمل برنامه درسي در كانادا  . براي مثال،است شروع نموده
در برزيل نيز از اواخر دهه  ؛اثر پذيرفته است مدرنيسمپستعميقي از ديدگاه  ورطبه محور هنر

در  مدرنپستحوزه برنامه درسي برزيل شروع به ادغام رويكردهاي پساساختارگرا و  1990

                                                      

1.  Moore & Young 

2 . Macdonald 
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-يكي از نهادهاي بين عنوانبه نيز يونسكو ).10- 11 :2003(پاينار،  برنامه درسي نموده است

ر اصل يادگيري براي دانستن، اچه بر 21قرن  اصول تعليم و تربيت ،آموزشالمللي براي ارتقاء 
 استوار نموده است؛، يادگيري براي آينده يادگيري براي انجام دادن، يادگيري براي زندگي

نيز  مدرنپستدرسي  ريزيبرنامه ،رچوب كلياچه در حقيقت پيشنهاد دهنده ي كهاصول
  .)1،2001ويال(شود محسوب مي

و  يطوركلبهمدرنيستي در تعليم و تربيت ، بررسي روند ادغام تفكرات پستوعدرمجم
. آموزشي كشورهاي مختلف است اخص بيانگر گسترش اين نگاه در نظام طوربهبرنامه درسي 

گرايي كه بايد تر از انتقاد به تخصصفراعقيده دارند  )2006( 2هاتينگ برت والاسبراي مثال، 
قيود و موانع  از ما بايد ،ينده باشدآرنامه درسي مناسب براي محرك ما در جستجوي ب

با عصر  فلسفه برنامه درسي مرتبط كردن دايپ منظوربهعصر مدرنيسم رها شده و  كنندهفلج
 داز تعليم و تربيت و برنامه درسي بساز مناسبي ديدگاه دبتوان كه مبنا عنوانبهمدرنيسم پست

ريزان يك عقيده محكم فلسفي هنگامي كه برنامهرسد تا ظر ميدر اين راستا، به ن تالش كنيم.
بنابراين،  ؛)42: 1382(ملكي،  اند بايد همه مكاتب فلسفي را مورد توجه قرار دهندپيدا نكرده
با نگاه  هاآنمقايسه  درنهايتو  هاآنهاي فلسفي جديد، نقد و كاوش در مباني فهم نظريه

 طوربهاعم و برنامه درسي  طوربهاكله نظام آموزش و پرورش ش عنوانبهفلسفه تربيتي اسالمي 
اخص داراي مزايايي از قبيل شناخت مسائل تربيتي عصر حاضر با در نظر گرفتن گسترش 

اساس،  نيبر ااسالم كمك خواهد كرد.  به پويايي فلسفه تربيتي دنياي امروزجهاني شدن در 
مدرن در برنامه درسي نقد و مقايسه پست نوشته حاضر با هدف شناخت مباني فلسفي ديدگاه

  هاي فلسفي تربيت اسالمي است.مباني فلسفي آن با شاخص

  

                                                      

1.  Lau 

2.  Slabbert, & Hattingh 
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  روش اجراي پژوهش

 روشطريق از  آيد كه با استفادهپژوهش حاضر از نوع مطالعات كيفي به شمار مي 
مرحله صورت گرفت كه  سهاجراي پژوهش حاضر طي  .صورت گرفته استتحليلي  - اسنادي

در  مختلف هايجنبه از مدرنپستهاي ديدگاه شناسايي ويژگي )1رتيب عبارت است از: (به ت
 ي فلسفينامبشناسايي ) 2( كاوش در كتب و مقاالت موجود. از طريقبرنامه درسي 

 تعليم و تربيت )شناختيزيباييشناختي، ، ارزششناختيانسان، شناختيمعرفت، شناسيهستي(
مباني فلسفي حاكم بر  و نقد ) مقايسه3( .كتب و مقاالت مرتبطتحليل  از طريق مدرنپست

  .مباني فلسفي تعليم و تربيت اسالمي در برنامه درسيبا  مدرنپستبرنامه درسي 

  مدرنپستمكتب  نظرانصاحبتاريخچه، مفهوم و 

هاي ). بحث2004، 1لوئيس(ظهور پيدا كرده است  1960دهه  در مدرنيسمپستپاراديم 
آغاز گرديد؛  1970فيلسوفان فرانسوي در دهه  وسيلهبهنخست  مدرنپستاز تئوري  فيلسوفانه

هاي اساسي فلسفه از ايده )post-structuralist(ساختارگرايان موضوعي كه با انتقاد پسا
 قبيل مدرن با اصالحاتي مختلفي از). واژه پست153: 2002غرب ظهور يافت (بكت و هگر، 

 مدرنيسمپست محذوف، مدرنيسمپست سازاگرا، مدرنيسمپست ايي،غيرسازاگر مدرنيسمپست
و غيره  مدرنپست معماري ،مدرنپست جامعه ،مدرنپست هنر فرهنگي، مدرنيسمپست الهي،

است. از مسائل مهم در ارتباط با  قرارگرفته قهمدا) مطرح و تحت 17: 2006، 2(اسالتري
ري است كه در واقع بررسي مباني نظري گيري هويت اين تئوشكل مدرنيسمپستپاراديم 

اين  كه ساختگرايي استمرتبط با اين نظريه، حاكي از پيوند ناگسستني آن با فرهنگ و پسا
- هاي مختلف اجتماعي و فلسفي برميها و جنبشو ظهور ديدگاه به منشاء هرمونتيكي موضوع

                                                      

1.  Lewis 

2 . Slattery 
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بيشتر بر  ،تعليم و تربيت در مدرنيسميپستنگرش  داراي در آلمان فيلسوفانگردد. براي نمونه، 
و فرايندي كه  دانش كه بر بينش و غور در عدم مشروعيتيي هاو ويژگي تاريوديدگاه ل

 مدرنيسمپستدر آمريكا  كهدرحالياند؛ و ، متمركز بودهگرديده است گذارينامها روايتفرا
، انسانيت، بر انتقاد جامع و گسترده بر مفاهيمي از قبيل عليت، جبرگرايي، مشروعيت

  .)1993، 1(بك است تأكيد داشته افراد استقالل موضوع و دموكراسي آزاد، ذهنيت، منطق

مدرنيسم استفاده بسياري از پژوهشگران از اصطالح پساساختگرايي براي توصيف پست
از  هاييها و ديدگاه) معتقد است كه ظهور جنبش2000( 3. پاينار)1993، 2ساروپ(اند كرده
 عنوانبه) برنامه درسي 2000، 5)، تحقيق روايتي (ديويس1998، 4هيلمن-ست (راپرفمينيقبيل 

)، آموزش بزرگساالن 2003، 7)، آموزش معلم (بريتزمن2001، 6عملكرد (اتري و كاسمر
. گرديده استاز پساساختارگرايي  مدرنيسمپستتميز منجر به ) و غيره 2000، 8(گازتز

نوعي نگاه فلسفي پذيرفته شده  عنوانبه مدرنيسمپستيدگاه توان گفت دامروزه مي كهطوريبه
 )1989برگ، به نقل از ؛ 1984، 10؛ ليوتار1983، 9(بيودريالرد مدرنپستدر باب مفهوم  است.

تصوري از عصر حاضر يا مرحله تاريخي است كه اشاره به  درواقعمدرن پست معتقدند كه
به چيزي كه به دنبال  مدرنپستمفهومي  طوربه و دارد »مدرنپستنظم «حركت به سمت 

 عنوانبهتواند بنابراين مي مدرنپستگفتمان  )1989( برگ زعمبه. د اشاره دارديآمدرن مي
و هستي شناختي براي دستيابي به تصور ما از  شناختيمعرفتهاي اساسي يكي از نگرش

                                                      

1.  Beck 

2 .  Sarup 

3 . Pinar 

4 . Ropers-Huilman 

5 . Davies 

6 . Autrey, &Casemore 

7 . Britzman 

8 . Gazetas 

9 . Baudrillard 

10  .Lyotard 
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اه منطقي از انجام پژوهش اي از مدرنيسم و رانتقادات هدفمندانه و ريشه اساس برواقعيت، 
، 2دريدا( 1ساختارشكنياساساً به معناي  مدرنيسمپست كه دهد؛ وي ادامه ميمدنظر قرار گيرد

ها و عدم ثبات بيشتر از ها، شكاف) يا تجزيه كردن جهان به معني جستجوي تفاوت1973
  .است استوار و نظم هاشباهت

رود، شارحان و به شمار مي درنيسممپستهاي فرانسه مهد پيدايش و تكامل انديشه
فرانسوي بودند، بنابراين به اعتقاد بسياري از منتقدان،  عمدتاًاين مكتب  گذارانبنيان

بيش از هر چيزي بيانگر حال و هواي روشنفكري و فضاي انديشگي دوگانه و تا  مدرنيتهپست
بي، ويرانگر و براندازنده ، لطيف، زنانه، راديكال، انقالماجراجويانه، رمانتيكحدودي متضاد 

متضاد و دوگانه عروج و خروج،  ايمجموعهاست؛  1970و دهه  1960هاي دهه فرانسه سال
هاي جدي و كه انتقادات و چالش لطافت و خشونت، بيم و اميد، گذشته و آينده، طنز و جد

 وفانتفكرات اكثر فيلس در .)16: 1388صورت گرفته است (نوذري،  هاآنتندي نيز عليه 
شفرد  خورد. براي مثال،فيلسوف آلماني به چشم مي 3هايي از تفكرات نيچهرگه مدرنيسمپست

در كه  )1986( 4ميشل فوكو شامل مدرنپست مكتبهاي سه فيلسوف مشهور انديشه) 2011(
خاص بيشتر از  يهادورهو  هامكانبر توليد معنا در درون  »5دانش شناسيتبار« شيخواثر 

در اثر  كه )1981بيودريالرد (؛ دارد ديتأكحقيقت و حقايق غير جبري  ترقيعمجستجوي 
آنچه ما در اطراف خويش مشاهده عقيده دارد  »6سياسي نشانه براي انتقاد از اقتصاد«خويش 

از ديگري معتبرتر  هانشانهاي از اين كه هيچ تفسير ويژه ها استاي از نشانهكنيم مجموعهمي
حقيقت بر اين باور است كه  »7مدرنپستشرايط «در اثر خويش كه ) 9841( ليوتارو  ؛نيست

                                                      

1  .  deconstruction 

2 . Derrida 

3 . Nietzsche 

4 . Michel Foucault 

5   . Archeology of Knowledge 

6. For a Critique of the Political Economy of the Sign 

7 . The Postmodern Condition 
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كسي كه انتقادات  داندمي فردريش نيچههاي انديشه ملهم از را ؛روايت وجود ندارددر فرم فرا
  .ويسم وارد نموديو پوزيت ييگراتجربه شديدي بر

  مدرنيسمپستتئوري هاي ويژگي

اين ند. در اهنمود ترسيم براي آن مختلفي راهاي يويژگ يسممدرنپست ديدگاهانديشمندان 
هاي كه از اشتراك بااليي در ميان انديشمندان فلسفي ويژگي براي فهم بيشتر اين ديدگاه راستا،

به شرح ذيل  هااين ويژگي آنان شناسايي گرديد؛ تحليل آثاراز طريق  اين تفكر وجود دارد
  است:

  ها:ي فراروايتنف -1

-كه نيچه از مرگ خداي متافيزيك و انتقاد از هستي ياز هنگامها ه فراروايتاعتقادي ببي

و  متافيزيك و هر نوع تصور متافيزيكي از خداوند را رد كرد (دسماندوو  شناسي سخن گفت
 تبديل گرديد. مدرنپستبه يكي از نشانگرهاي اصلي  درنهايت) گسترش و 2: 2009، 1كاپيوتو

ها و فراروايت، قصه، داستان و سخني است كه فراتر از داستانها از مدرنيستمنظور پست
هاي ديگر مشروعيت ببخشد؛ داستاني كه مدعي گفتمان همههاي ديگر باشد و به روايت

هاي داستان همهشمول است و قادر به ارزيابي، توجيه و تحليل جايگاهي عام، جهاني يا همه
 ليوتارد). 1388(پورشافعي و فرزين،  باشد هاآنمنظور آشكار ساختن معناي حقيقي ديگر به

افكار و زندگي بشر از تفكر  الزمه رهايي ها را، اين نفيهافراروايتحذف  وكاهش  درباره
  .)1999، 2؛ به نقل از سافستروم7: 1993، ليوتارد( داندمي مد ديكتاتوريآناكار

  

                                                      

1 . Desmond 

2.  Säfström 
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  دانش: عدم مشروعيت -2

مدرنيستي در حوزه بي از نشانگرهاي ديگر نگاه پستتغيير مداوم دانش يا عمالً دانش نس 
در اين ديدگاه فلسفي  )1388( شافعي و آريني آيد. به گفتهبه شمار مي شناسيمعرفتدانش و 

تر شده و مشاركت انسان در ساختن دانش برجسته خلق واقعيت جانشين كشف واقعيت شده
. آيدمي حساببهتقرايي، تعبيري و كيفي توليد دانش امري اجتماعي، اس فرايند درنتيجهاست؛ 

هاي ادعا ، همه دانشهامدرنيستپستاند كه براي عقيده اين بر يز) ن163: 2005( بكت و هگر
فرهنگي و اجتماعي ساخته  طوربهديگر سودار است؛ دانش  هايشيوهشده به يك راه يا 

شود. ق عيني محسوب ميطور تصور از حقايكننده روابط قدرت و همينشود؛ و منعكسمي
 براي بيان اين موضوع كه دانش امري نسبي است ريشه اين نسبيت را در )8-14 :1984( 1ليوتار

، عدم ثبات استو نظمي جهان كه متمركز بر بي مدرنپست يكيژلوئوو ايد يسياس هاينشانگر
و تغيير تنها  استمداوم در حال تغيير  طوربهدانش كه  بر اين باور است يو ؛كندجستجو مي

 باالخره، بكت و هگر .از توصيفي بودن دانش سخن گفته است و چيزي است كه ثابت است
دانش را در انكار كاركردهاي پايا، عيني و  درباره مدرنپست) مباني مهم تئوري 154: 2005(

ه عقالنيت و دانش و نگا طرفيبيدانش منطقي و درست؛ انكار  عنوانبهكلي دانش، انكار علم 
  خالصه كرده است. سياسي و اجتماعي ذاتي به اين دو

  و رد مرجعيت عقل: زبان اهميت و توجه به -3

شود. آيد و تقريباً جايگزين عقل ميمي حساببهمهمي  مؤلفه هامدرنيسمپستزبان براي  
زبان بايد توضيح داد؛ در چنين نگاهي،  برحسبانديشه و حتي ذهنيت انسان را  كهطوريبه

شود و صرفاً يك وسيله ارتباطي نيست كه مردم بتوانند با ن از حد ابزار ارتباط خارج ميزبا
كمك آن با يكديگر صحبت كنند و مقصودهاي خود را به هم انتقال دهند؛ بلكه زبان معناي 

                                                      

1 . Lyotard 
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 ).1375كنيم (باقري، يابيم و توسط زبان فكر مياست؛ يعني ما توسط زبان ذهنيت مي چيزهمه
ارتباط  و نه بيرون از آن استزبان  درون درريشه معني مدرنيسم ، در تفكر پستاين برعالوه 

 شودمي تأكيدبر اين نكته ) و 166: 2005، شود (بكت و هگرانكار مينيز بين هر نوع معني را 
؛ 9: 1992، 1(فيگلي كننده زبان باشدآگاهي است بجاي اينكه آگاهي خلق كنندهخلقكه زبان 

  .)166: 2005كت و هگر، به نقل از ب

هاي زباني سخن رانده نگرد وي از گونهاز منظري ديگر به زبان مي )27: 1984( ليوتارد
 ؛برخوردارندهاي زندگي از روابط دروني با هم هاي زباني مانند گونهگونهاست و معتقد است 

عامل هرمونتيك و . يوشر نيز بر تهستند دوربه  الزم تمناسب ي، ازنظامبين روابط  اين اگرچه
اي مستقل افراد، معاني را از طريق دارد وي بر اين عقيده است زماني كه نظام اشاره تأكيدزبان 

به اينكه چگونه گفتمان هرمونتيك آن  بسته زبانكند، فراهم مي ،اي كه تفسير شده استتجربه
 .است گذارينامي براي ادهنده تجارب بجاي ابزار سادهكننده و شكلتنظيم درواقعبيند را مي

اساس،  اين بر ؛كنيم از طريق زبان استبينيم و تجربه ميدهد كه همه آنچه ما ميوي ادامه مي
اطميناني به دقيق بودن دانش و تجربيات خويش از جهاني كه به اضطرار از طريق  گونههيچما 

: 2005بكت و هگر،  ازنقل  به ؛208: 1992شود نداريم (يوشر، زبان ادراك مي ايواسطهنقش 
166 -165.(  

  پيچيدگي و ابهام: -4

هايي كه از تضاد كامل با و مطرح كردن ديدگاه 1960از دهه  مدرنپستظهور پارادايم 
هاي زيادي را بين فيلسوفان سنت و نگرش حاكم بر مدرنيسم و قبل از آن داشت چالش

ذهني و نامفهوم  طوركليبه يمدرنيسمپستمباحث ) عقيده دارد 2000( 2برانگيخت. سولومن

                                                      

1 . Faigley 

2.  Solomon 



 1394، زمستان 1ارة ، شمدرسي، سال اول در برنامه هاي كيفيپژوهشفصلنامة                                    16

. بيني برخوردار نيستت پيشرگيري فلسفي است كه از قدنوعي جهت ؛ و اين نظريهباشندمي
كلي، ساده و ثابت مدرنيسم به  اندازچشممدرنيسم بر تغيير پست تأثير) نيز از 243: 1993دال (

ين رابطه بر اين باور ) در ا6-7: 2006( ياسالتر پيچيده، مغشوش و محدود سخن گفته است.
مداوم در حال تغيير هستيم؛ ما بر زمين  طوربهاز انرژي، ما نيز  نيشتياناست كه مانند برداشت 

بنابراين، ابهام، عدم ؛ هاي در حال تغيير مداوم قرار داريمثابتي قرار نداريم بلكه بروي شن
ثبات نيستند و مولد و يابهام و پيچيدگي كه ب قطعيت و پيچيدگي بهترين توصيف جهان است؛

 هايويژگييكي از  عنوانبه، پيچيدگي و ابهام نيز توان گفتمي بنابراين؛ خالق هستند
  شود كه در راستاي حاكم شدن ذهنيت فردي مطرح شده است.محسوب مي مدرنپست

  گرايي:نفي كليت -5

و از ؛ ات و تضادهاپنهان شدن تناقضات، ابهام دليل عنوانبه گراييكليتاز  مدرنيسمپست 
 و فرهنگبا در نظر گرفتن  هاآن .كندابزاري براي تنظيم قدرت و كنترل ياد مي مثابهبهكليت 
تسلط بر معتقدند كه ناسيوناليستي  هشياندتوجه و انحصارگرايي و يا  ينوعبه ،دنياي غرب تمدن

 شمارد؛طلوب ميمخصوص كشورهاي جهان سوم استعمار ديگر كشورها به ينوعبهديگران يا 
ي استعمارگرايي در فرهنگ و تمدن هاافكار و انديشهمدرنيسم، پستبنابراين، ديدگاه فلسفي 

 1). پيترز8138و آرين،  شافعيپور(گرايي را مطرح نموده است كليتو ايده نفي را نامطلوب
تمان هاي از گف) معتقد است براي ليوتارد، هر دو ماركسيست و ليبراليسم نمونه2006(

 هاآنكنند هاي روشنفكرگرايانه بنيادگرا است كه ادعا ميوايتبر اساس فرار خواهتماميت
  كامل بيان كنند. طوربهقادرند حقيقت را 

                                                      

1 . Peters 
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  :گرايينسبيت -6

 ؛گرا استنسبي ديدگاهي مدرنيسمپستعقيده دارند  )2001( 1سيگل و بوت، كسنبايوم
 )2001( 2اوباگس .داننده شرايط (موقعيتي) و بدون مبنا ميوابسته ب را هاهمه دانش هاآنكه  زيرا

وي عقيده دارد زباني سخن گفته است.  يهايبازو ارتباط آن با  مدرنپستگرايي از نسبيت نيز
كه معتقد است واقعيات  )80: 1992( 3توان در برداشت وايتكه كليات چنين نگاهي را مي
آنان توافق دارند  دربارهاز دانشمندان كه  گروهي ،شدهساختهچيزي فراتر از مفاهيم خوب 

، شونديماند كه براي توصيف وقايع ادعا زباني يهامفروضهاي از ها شبكهتئوريو نيست؛ 
در ديدگاه  گرايينسبيتنيز بر اين باورند كه  )1388( پورشافعي و آرين .ادراك نمود

رد؛ در جنبه اعتقادي، در ابعاد اعتقادي، ارزشي و فرهنگي وجود دا مدرنپست
-اصوالً حقيقتي وجود ندارد، بلكه ما هستيم كه حقيقت را وضع ميد ندمعتق هامدرنيستپست

فرهنگي بر اين باورند كه هيچ حقيقتي  گراييكثرتبا ترويج  هاآنكنيم. در جنبه فرهنگي، 
 وجود نداردمختلف  هايگروهامكان قضاوت در مورد گفتار و اعمال  گونههيچوجود ندارد، 

با وجود آراي متفاوت، بايد از حقوق يكسان برخوردار باشند. در بعد ارزشي  هاگروهو همه 
در  گرايينسبيتمعنوي،  هايگرايشمطلق و  هايارزشبا فاصله گرفتن از  مدرنيسمپستنيز، 

  .داردمياخالقيات را روا 

  :4گرايي يا نهيليسمپوچ -7

افت سياسي و تاريخي ظهور پيدا كرد و با الكساندر در عصر مدرن و در ب ييگراپوچ
 انقراض) كسي كه از 76- 1914) و آنارشيست معروف ميشائيل بكيونين (70- 1812هرزون (

-از شاخص يطوركلبهنظم موجود در روسيه قديم سخن گفت، ارتباط نزديكي دارد. اين واژه 

                                                      

1.   Booth, Kestnbaum, & Segal 

2.  Bagshaw 

3 . White 

4 . Nihilism 
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و  گرايي را نفيمطلق ژهيوهبهاي ديكتاتوري، همه فرم كه هاي جنبش سياسي روسي محسوب
فيلسوف ). 2006دهد (پيترز، ابزار براي تغيير اجتماعي مدنظر قرار مي عنوانبهخشونت را 

 را، نگاه به عنصر غيريت »2مدرنپستاخالق «در كتاب  1زيگمونت بايومن مدرنپستاخالقي 
(اسالتري،  ندكيمگرايي و جدل معرفي براي غلبه بر پوچ سميمدرنپستتند  العملعكس
هاي اصلي از قبيل نفي هدر تطابق با ايد مدرنپستدر تئوري  ييگراپوچ. ويژگي )4: 2006

در واقع، در راستاي نگاه اومانيستي تفكر  قرار دارد؛ وها و كليت گرايي، عقل و غيره فراروايت
  كننده گسترش چنين نگاهي است.و تسهيل سميمدرنپست

  مدرنيسمپستمباني فلسفي 

 هر ديدگاهي مستلزم بررسي مباني فلسفي آن تعليم و تربيت بررسينظر به اينكه نقد و 
- شناسي، معرفتهستي ابعاد مشتمل برفرانكنا كه  مالگوي ويليا بر اساس در پژوهش .است

 ادامه در مدرنپستمباني فلسفي مكتب  باشد؛مي شناختيشناختي و زيباييشناسي، ارزش
  شده است. شريحت

  :يختستي شناهالف)

به  ؛1992، 3است (مك هال شناختيمعرفتهستي شناختي مقدم بر  مدرنپستدر تئوري 
يكي از مباني مهم  هااعتقاد به فراروايتعدم  .)199: 2005يوشر، براينت و جانستون،  نقل از
-اين ديدگاه فلسفي به چشم مي نظرانصاحبشود كه در افكار مدرنيسم محسوب ميپست

و دادن مسئوليت، آزادي  طوركليبه طبيعت ماوراءنين رويكردي عمالً براي حذف خورد؛ و چ
) با در نظر گرفتن 1999( سافستروم كهطوريبهها مطرح شده است؛ و انتخاب براي انسان

                                                      

1. Zygmunt Bauman 

2 . Postmodern Ethics 

3 . McHale 
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اهميت بيشتري به  مدرنيستيپستو ليوتارد معتقد است نگاه  هاي لوين، بايومنديدگاه
 عنوانبه و سياست بيشتر از اخالقيات سودمندشناسي، رفتار يتر از هستشپذيري بيمسئوليت

  ت ارزش قائل است.واقعي عنوانبهالت بيشتر از سياست عد

  :شناختيمعرفتب)

سنتي با  طوربهدارد جايي كه  ، در مفهوم كلي، اختصاص به گفتمان فلسفييشناختمعرفت
كه چه معيارهايي براي تميز بين هاي علمي مرتبط است؛ و اينتشخيص انواع دانش از ادعا
اين است  دربارههاي فلسفي پرسش گيرد.شود، مورد استناد قرار ادعاهاي علمي كه مطرح مي

-مدرن را ميپست شناختيمعرفت ).169: 2005 .يوشر و همكارانكه دانش چه چيزي است (

تكثرگرايي  ،ييگراضد عقلشناختي، شكاكيت معرفتچون توان در قالب اشكال و مواردي 
نظمي و استمرار نداشتن و گسستگي، قبول شانس، تصادف، اقبال، بي (پلوراليسم)، نسبيت،
دانش همواره نظري و  مدرنيسمپستدر پاراديم  ).1388، ينو آرشافعي ( قياس ناپذيري يافت

هاي گيرد و در درون فرهنگشود كه از طريق زبان و گفتمان شكل ميجزئي در نظر گرفته مي
). 200: 2005 .و همكاران (يوشر كند وجود دارداصي كه معني و اهميت آن را خلق ميخ

در ميان كه  ايايده؛ انديانهراي ماهيتي سازاگرااد اتكند همه موضوعبيان مي مدرنپست
كننده و آينه دانش علمي منعكس و )752: 6199، 1رايج بود (آيودي 5هاي قرن سوفسيت

جهان چيست  يتواقعگويد كه نش علمي مشروعيت ندارد زيرا به ما ميجهان نيست بنابراين دا
  ).181: 2005 .يوشر و همكاران ؛ به نقل از1980، 2رتيو(ر

  

  

                                                      

1.  Audi, 

2.  Rorty 
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  :شناختيانسان)پ

از  هاانسانكنند كه زندگي و هويت بيان مي - پساساختارگراها ويژهبه -مدرنيستپست
كاركردهاي زباني و (معمولي و مهم  هايگفتماناز طريق  آمدهدستبهطريق تجاربي كه 

گيرد (بگ در ساختارهاي اجتماعي شكل مي هاآنفرهنگي) در جامعه و موقعيت تاريخي 
يكي از قواي وجود  عنوانبهفطرت  در بابها مدرنيستپست، اين برعالوه  .)2001، 1شاو

ماهيت  عنوانبهمنكر چيزي  هاآن زيرا ؛پذيردرا در باب فطرت نمي اينظريهتدوين  وجههيچبه
اي ماهيت آدمي، تحت تاثير عادات گفتاري دوره ان اين مكتبآدمي است و از نظر فيلسوف

معين، يعني مدرنيته فراهم آمده است و متناسب با روابط معين قدرت در آن شكل گرفته است 
 درواقعخص از ش مدرنپستداستان «اند كه كرده تأييد هامدرنيستپست ).1388(باقري، 

هاست روايتو فرهنگ  و و نگرش به سمت زبان گرفتن معني ،ص، ذهنيتمركززدايي از شخ
بيانگر اين  درواقعكه  )149: 2005و هگر،  بكت؛ به نقل از 103: 1997 .همكاران و (يوشر

تواند به هر نحوي كه بينند كه ميها انسان را موجودي آزادي ميمدرنيستنكته است كه پست
  .اش را شكل دهدد زندگي كند و زندگيبخواه

  :شناختيارزش)ت

 هامدرنيستپستبراي شناختي در حوزه ارزش) عقيده دارند كه 1388آرين ( شافعي وپور
حصول انسان ماحساسات و عواطف و  شودمي محسوب هنجاري هايپرسش هاهمه ارزش

ت ينسب و شمولجهانو اخالقي و معنوي عام  هايارزش رد دو ويژگي ازروشنفكر است و 
دريدا معتقد است ، نيبر اعالوه  .اندبردهناممدرنيته پستناختي شمبناي ارزش عنوانبه هاارزش

شود؛ و كننده فهم كامل ما محسوب ميهاي مطلق محدودشده و ارزش روشنكه حقايق 
؛ 98: 1996(2فين ؛ و)5: 2006(اسالتري،  دهدمذهب هميشه معني و حقيقت روشني به ما نمي

                                                      

1 . Bagshaw 

2.  Finn 
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قرار  سؤالرويكردي براي مورد  عنوانبه مدرنيسمپستاز  )2002، 1به نقل از آترتن و بالند
دهد نشان مي درواقع ذكرشدههاي . ديدگاهاست بردهنامها و پايان روشنگري دادن ارزش

بر فرد استوار است يعني اينكه ارزش براي هر  مدرنيسمپستارزشي حاكم بر تئوري  چطور
 در راستاي درواقعاين ديدگاه  كه ؛ي جنبه ذهني دارد و قطعيتي براي آن قابل تصور نيستفرد

قرار دارد كه معتقد است كه  )2002؛ به نقل از آترتن و بالند، 16: 1998( مك دونالد ديدگاه
-در برابر همه تصورات جمعي از قبيل قراردادهاي اجتماعي مخالفت مي مدرنيسمپستتئوري 

  .كند

  شناختي:باييزي )ث

متمركز بر گسيختگي از مدرنيسم و ادامه توسعه  مدرنپستشناختي مباحث زيبايي 
در هنر، تئاتر و معماري  1970اين ديدگاه در دهه  و است 1950انتقادات ادبي اواخر دهه 

پيچيدگي فهم از  پاينار ).153: 2005و هگر،  بكت: به نقل 7: 1992شكوفا گرديد (فيگلي، 
. وي اشاره سخن گفته است هستند ري براي كساني كه متعهد به فهم مكانيكي مدرنتجارب هن

 تأييدو تحليل ساختاري  گراييجايي كه تجارب با منطق پوزيتويسم، رفتارگرايي، عقل دارد در
و  دوگانههاي سلسله مراتبي شود ادراكات چندبعدي از جايگزين نظامپيشنهاد مي ،شودنمي

نگاه پاينار معتقد  تأييد). برگ نيز در 662 :2003، پاينار(ن تقليد گردد ذهنيت گرايي جانشي
اگر چه تفكر مدرن داراي ارتباط نزديكي با رئاليسم و كاركردگرايي است (براي مثال، است 

در هنر و شعر نگاه مدرنيستي بر طراحي كاركردهاي واضح و حذف تزئينات غيرضروري از 
وامدار  مدرنپستاما رويكرد  ،استوار است) بامي خالص و نافعاليت هنري براي رسيدن به پي

باستاني (يونان و روم) و ايده زيبايي تصوير در درون آن بدون در نظر گرفتن  هايسبك
در جستجوي شكستن منطق و  مدرنيستيپست ، نگاهدرواقع؛ متمركز است آنكاركردهاي 

 اين بر .)1989عاشقانه است (برگ،  كاركرد براي دستيابي به فهم كاملي از تجربه خالص و
                                                      

1 . Atherton, R. C. Bolland, 
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يا كاري  نويسدمييك فيلسوف است متني كه او  درواقع مدرنپستاساس، نويسنده يا هنرمند 
بر طبق قوانين  هاآنو  نيست شدهتعيينقوانين دولتي از قبل  اساس بردهد كه او انجام مي

-كار خويش قضاوت نمي آشنايي براي متن يا هايبنديطبقه كارگيريبهمشخصي از طريق 

هاست و در حقيقت و سمبل اي به تصويرها، صداهاداراي نگاه ويژهو  )81: 1984كنند (ليوتار، 
) 1983، 1دالر(بايودري دهيسازمانيك زبان  عنوانبهها و تصويرها كاالها، چيزها، سمبل

 كه نگاهيبرگيرنده در مدرنيسميپست تفكر توان گفت كهمي بنابراين د.نشومحسوب مي
محرك ما براي آزادي از رخوت  عنوانبهبر مبناي هنر  آنبرنامه درسي ) از 1998( 2آينوني

 ،تواند به مربيان و يادگيرندگان در فهم بهتر جهان كمك كندمي كه حاضر حاكم بر عصر
  است. بردهنام

  تربيت اسالمي

خداوند از  ساني در پيشگاهان ويژه موقعيتتربيت اسالمي جريان مستمر شناسايي و يادداري 
بر وحدت  تأكيدگرايي و طرد خود بنيادي، ثنويت گرايي، عينيت اساس بر طريق ايجاد علم

هاي توحيد نظري و به كمك توحيد تحقق توحيد حضوري بر مبناي آموزه منظوربهمعرفتي 
يگانه جهان و شناخت خدا در مقام رب « به اشاره تربيتواژه  و ؛)252: 1384الهدي، علماست (

 »ن از ربوبيت غيرودو تن دادن به ربوبيت او و تن زد انسان، برگزيدن او در حكم رب خويش
آموزش و پرورش، ناظر بر جريان  اساستوان گفت اساس، مي اين بر). 1382،باقري(دارد 

كه در آن بر تحول در ابعاد  »يحيات پاك« به فراگيرنده دستيابي و ؛ربوبي شدن آدمي است
و مستلزم آن است كه فرد در جسم، به  تأكيد خداونددي و اجتماعي بر اساس گرايش به فر

در گرايش و  ؛در انديشه، به اعتقادهاي درست دست يازد ؛گردد نائلپاكي، سالمت و قوت 

                                                      

1. Baudrillard, 

2 . Iannone 

 



 23                                       هاي ...                         نقد ديدگاه پست مدرنيسم در برنامه درسي با شاخص

و در عرصه حيات جمعي، غنا، عفت و عدالت و رافت  ؛اراده، حركتي معطوف به خير بيابد
  نام برد. اسالمي فلسفه تعليم و تربيت آرمان مطلوب عنوانبه )1382فراهم گردد (باقري، 

درسي را در برنامه كلي مباني) 25: 1389، باقري ازبه نقل ؛ 1985:30الشيباني (التومي 
و  ، اجماع، قياس، مصالح مرسلهسنت مباني ديني (قرآن، محور برتربيت اسالمي را نيز 

بيتي اسالم است كه داراي هويتي مستقل و برگرفته از استحسان)، مباني فلسفي (مراد فلسفه تر
و عاطفي و  رشد و تحول تجسمي، ذهني هايويژگيمتون ديني است)، مباني رواني (توجه به 

كه انتقال ميراث جامعه (اجتماعي  مباني و و تنظيم محتوا متناسب با آن) فراگيرندگاناجتماعي 
حيات « هايمشخصهبا  درواقعكه  داندمي اده)و تحكيم خانو اسالمي، آموختن آداب اجتماعي

دارد  تأكيدوي در ادامه، با نگاهي ژرف بر اين موضوع . از تطابق مناسبي برخوردار است »پاك
(براي نمونه:  منابعساير  ، در فلسفه تعليم و تربيت، مانع استفاده ازاساس قرار دادن اسالمكه 

 كه) علمي در علوم طبيعي و انساني هاييافتهو  فلسفي هاينظريهميراث فرهنگي و علمي بشر، 
ي ي در فلسفهمنابع فرع عنوانبهاين منابع  وي، از البته. نيستبا روح اسالمي هماهنگ باشند 

  .)24: 1389باقري،  به نقل از ؛1985است (الشيباني،  بردهناماسالمي 

تربيت  يفلسف مباني اساس بر مدرنپستتربيت  هفلسف مباني مقايسه و نقد

  اسالمي

بيني مكتب اسالم و اساسي است كه از جهانل مباني تعليم و تربيت اسالمي يك رشته اصو
 بر آن استوار آمده و نظام تعليم و تربيت دست بهچگونگي نگرش اين مكتب به جهان و انسان 
در ادامه  .)1387؛ به نقل از حكيم زاده، 30 ص است (طرح كليات نظام آموزش و پرورش،

بر اساس اين  مدرنمباني فلسفي پست سپس ست مباني فلسفي تعليم و تربيت اسالمي ارائه ونخ
  شود.ميو نقد  مقايسه مباني
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در مباني فلسفي اسالمي برترين حقيقت ماوراء طبيعي خداست و  :شناسيهستي الف)
آنچه در  ن هست از آن اوست و هرايا كانون تمام هستي قرار دارد؛ هر آنچه در جه رأساو در 

اساس تشكيالت،  اين بر) 1382دهد، تحت نفوذ قدرت و علم او قرار دارد (باقري، آن رخ مي
موزش و پرورش بايد در جهت شناخت واقعيات و تحقق آريزي محتوا، اهداف و برنامه

اي در چنين فلسفهو رسيدن به قرب الهي باشد  اهللاليبخشيدن به كماالت فطري انسان در مسير 
است و محور تعليم و تربيت اسالمي خدامحور و هستي  خداوند بخشهستيجوهر هستي و 

زاده، ؛ به نقل از حكيم40 ص خداوند محور است (طرح كليات نظام آموزش و پرورش،
1387(. 

  هستي شناختي هايتبيين يمقايسه: 1 جدول

  فلسفه تربيت اسالمي  مدرنپست ديدگاه فلسفي  هامؤلفه

  جوهر هستي

   

 عتيماوراء طببه  اعتقادعدم 
 طوربه خداوندو  يطوركلبه

  اخص

جوهر  .برترين حقيقت ماوراء طبيعي خداست
از آيات  ايجلوههستي خداوند است و هستي 

يا كانون هستي قرار  رأسدر  خداوندالهي و 
  دارد.

  جهان معلول و آينه خداوند است  نامعلوم  خالق هستي

و مقصد  مبدأ
  هستي

براي هستي غايت معلوم و نا مبدأ
  متصور نيست.

  و هم مقصد هستي است. مبدأخداوند هم 
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  از منظر فلسفه تربيت اسالمي مدرنديدگاه پست شناختيناي هستيمب ) نقد1

 منجر به از منظر مباني فلسفي تربيت اسالمي سميمدرنپستها در پارادايم رد فراروايت
. چنين ي مبهم و نامعلوم خواهد شديدر مسيري كه انتها حقيقي و افتادن مسير انحراف انسان از

در آن  هاانسان و ودمنخواهد  ارائهاز جهان  انهيگراعتيطباندازي چشم ،هستي رابه نگاهي 
اين در حالي تنها به اين دنيا معطوف خواهد بود.  هاآنزندگي  كهنقش ابزاري خواهد داشت 

كند و دنيا را به زندگي اخروي دعوت مي نسان رااهاي حديد، روم) (سوره است كه در قرآن
 فى َتكَاثُرٌ و بيَنكُم َتفاخُرٌ و زينَةٌ و لَهو و َلعب الدْنيا اَنَّمااْلحياةُ علَمواا« كنديمبه لهو و لعب تشبيه 

 فى و حطاماً يكُونُ ثُم مصفَرا َفتَراه يهيج ثُم َنباتُه اْلُكفّار اَعجب َغيث كَمثَلِ واالَوالد االَموالِ
 زندگى بدانيد« ،»الْغُرورِ االّمتاع الدْنيا اْلحياةُ ما و رِضْوانٌ و اللّه منَ مْغفرَةٌ و شَديد عذاب االخرَةِ

 و والام در يطلبافزون و شما ميان در يفخرفروش و يپرستتجمل و سرگرمى و بازى تنها دنيا
 خشك سپس ،برديفروم شگفتى در را كشاورزان محصولش كه بارانى همانند است، فرزندان

 آخرت، در ؛ وشودمى كاه به تبديل سپس بينى؛مى رنگ زرد را آن كه ياگونهبه ،شوديم
 فريب متاع جز چيزى دنيا زندگى هرحال به و الهى؛ رضاى و مغفرت يا است شديد عذاب
از زندگي «، »هم غافلون الدنيا و هم عن اآلخرة ةملون ظاهراً من الحيوعي« .)20:حديد( »نيست

  ).7(روم: » شناسند حال آن كه از آخرت غافلنددنيا ظاهري را مي

  نظرانصاحباز منظر مدرن شناختي ديدگاه پستنقد مبناي هستي) 2

 يهايتااروفر، 1989ز هنگام تقسيم ديوار برلين در سال معتقد است ا )2011( قادري
-هاي آزاديهاي جديد برخالف تئوريفراروايت و كمونيست و كاپيتاليست از هم پاشيد

: 1993( 1به اثر ساموئل هانتينگتونگفته  اين وي براي .گرديدظاهر  مدرنخواهانه و پست
. اين هاي جديد مرتبط است اشاره نموده است) كه با متولد شدن فراروايت2هاتمدن برخورد

                                                      

1. Samuel Huntington 

2. Clash of Civilization 
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و  بوده پذيرناها براي بشر امكانتأكيدي بر اين است كه تصور حذف فراروايت درواقعموضوع 
: 2004( كلي جزئي از ساختار وجودي افراد نام برد. عنوانبه هافراروايتتوان از اعتقاد به مي
است اگرچه بر اين باور ها فراروايت موضوع حقيقت ذاتي و بحث دربارهاز منظري ديگر ) 39

ي كه افراد در معرض آن يهاخواه و بحثهاي تماميتكند كه تئوريادعا مي رنيسممدپست
مباحث ايدئولوژيكي  وسيلهبهايدئولوژي و فكر ما  اما ؛گيرند حقيقت ذاتي نيستندقرار مي

) از تناقضات بين 1389بهشتي ( .باشدجنبه ذهني ميداراي  شود كه داراي هر دوكنترل مي
 ها از يك طرف بامدرنسيتسخن گفته است، وي معتقد است پست مدرنپست هايايده

ها يا اصول مطلق فرازماني و فرامكاني در حيطه روايتاجديت و حرارت، از حذف فر
كنند و از طرفي ديگر، بدون هيچ قيد و شرطي و متافيزيك، معرفت شناختي و اخالق دفاع مي

و  هاتفاوت، تكثرها، هاتنوعها، مانند فرديت ، از مفاهيميمحدوديتبا زبان كليت و نه نسبيت و 
  اند.سخن گفته ابداعاتتغييرات و تحوالت و 

 دو در را مباني معرفت شناختي تعليم و تربيت اسالمي) 1382باقري ( معرفت شناختي: )ب
. در ده استقرار دا »عالمعلم با نظر به  هايويژگي«و  »هاي علم با نظر به معلومويژگي«طبقه 

در متون (بر واقعيت  هاآنها و ناظر بودن قه اول بر اكتشافي بودن علم، اعتباري بودن ارزشطب
اما اينكه آدمي  ؛اسالمي بر نقش ادراكات آدمي در ارزشمند تلقي كردن اشاره شده است

 .در امور ارزشي نيست) كنندهتعيينچيزي را خوب يا چيزي را بد در نظر بگيرد، تنها عامل 
ابزارهاي كسب معرفت در نظام تعليم و تربيت دهد ، بررسي متون اسالمي نشان مياين بر عالوه

  .)1387، حكيم زادهباشد (را مشتمل بر حواس، تجربه، عقل، شهود و وحي مي
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  معرفت شناختي هايتبيينمقايسه : 2 جدول

  اسالمي يفلسفه تربيت  مدرنپستديدگاه فلسفي  مؤلفه

ابزارهاي كسب 

  معرفت

ن خلق كننده آگاهي است و عقل را زبا
  كننديك منابع شناخت رد مي عنوانبه

ابزارهاي كسب معرفت در نظام 
تعليم و تربيت مشتمل بر حواس، 

  د.باشتجربه، عقل، شهود و وحي مي 

دانش يا معرفت 

  چيست؟

معرفت قطعي قابل وصول است و   استمداوم در حال تغيير  طوربه معرفت
 هايپديدهو امكان شناخت اشياء 

حقيقي وجود  صورتبهجهان هستي 
  دارد.

 

  مدرن از منظر فلسفه تربيت اسالميشناختي ديدگاه پستمعرفت ) نقد مبناي1

به رسميت مدرن حاكميت زبان براي خلق شناخت و آگاهي شناختي پستمعرفتدر 
ين ديدگاه شناخته شده است و عقل در حوزه معرفت فاقد معنا و جايگاه مشخصي است. در ا

-گرفته مي براي آن در نظرجزئي از مشروعيت الزم برخوردار نيست و ساختاري  دانشفلسفي 

معرفت شناختي تربيت  هايمؤلفهبا  مدرنپست شناختيمعرفتتحليل و مقايسه مباني  .شود
 مباني معرفتي تربيت دربا معرفت شناختي اسالمي است.  هاآناسالمي بيانگر تضاد گسترده 

 نه تنها كهطوريبه ؛اي را به خود اختصاص داده استعقل و عقالنيت جايگاه ويژه يماسال
انسان را به تفكر در طبيعت (زمين،  كريم قرآن ،از جايگاه رفيعي برخوردار است بلكهتعقل 

و  و غيره) ، قوانينهاسنت)، تاريخ (آثار تاريخي گذشتگان، غيره و سمان، خورشيد، ماه، ابرآ
؛ به 1372، 1375جوادي آملي ( .)74: 1369(مطهري،  خواندفرامين (انفس و آفاق) ضمير انسا

حركت آدمي به سمت كمال را سه مرحله طبيعت و ماده، تجرد  )20: 1389نقل از باقري، 
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 كند كه باالترين مرتبه كمالي انسان تجرد عقلي است.و تجرد عقلي معرفي مي مثالي و برزخي
 اين بر) از ارتباط عقل و اراده سخن گفته است وي 45: 1389، باقري (ذكرشدهعالوه بر موارد 

از  تواننميموجودي عقل وجود نداشته باشد يا فرصت ظهور نيافته باشد در باور است كه اگر 
خانوادگي و فرهنگي با فرد  اراده در او سخن گفت براي مثال، هر گاه نظام اجتماعي، وجود

در برابر  اياراده تواندنمي تنهانهچنان جنيني باقي بماند، او چنان رفتار كنند كه عقلش هم
 و ؛باشد هاآندر يد قدرت  اراده بالاي مزبور باشد بلكه حتي ممكن است مهره هايقدرت

) پايه و اساس تعليم و تربيت را پرورش جنبه عقالني شخصيت 1384شريعتمداري ( ،باالخره
  .كندمعرفت مي انسان

  نظرانصاحبمدرن از منظر ديدگاه پست معرفت شناختيمبناي ) نقد 2

توان از است و مي شدهگرفتهمدرن ابزار انديشه و خلق معنا در نظر زبان در ديدگاه پست
؛ به نقل 1993( 1جفريزمدرن، بر اساس زبان سخن گفت. شناختي پستنگاه معرفت گذاريپايه

در زدگي تئوري و عمل بان منجر به سياستبر ز تأكيدمعتقد است كه اين  )2001شاو، از بگ
 درباره مدرنپست هايتئوريخاطرنشان كرده است كه  وي .شده است مدرنيسمپستمكتب 

در اين و  علوم اجتماعي است جايبهو فيلم)  مطالعات ادبي، فرهنگي(زبان برگرفته از هنرها 
نيز با  )1388( حسيني و باقريآل .ها استاز ديگر نگراني تجليل از اهميت زبان فراترپارادايم 

با مطرح كردن مسئله مشروعيت دانش، كاربرد ويژه دانش كه ليوتار ديدگاه  در نظر گرفتن
دانشي كه باورند  اين بر. كنددر چهارچوب كاربردپذيري تفسير مي را علمي از توليد حقيقت

در ؛ بنابراين، حقيقت شود دانشي است كه مولد ايده است نه مولدمطرح مي مدرنيسمپستدر 
هاي گرايي دانشمدرنيستي دانش اساساً مسئوليتي در مقابل حقيقت ندارد و كثرتانديشه پست

 )1989؛ به نقل از برگ، 1986( 2اكو ،باالخره .آيندهمشمارد تا گردگوناگون را مجاز مي

                                                      

1. Jeffreys 

2.  Eco 
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تي از عقالنيت داند بلكه تطبيق با الگوهاي نادرسرا كشتن عقل و منطق نمي مدرنپستمشكل 
 .داندميمفهوم منطق از حقيقت  كردن جداو 

اي تربيت اسالمي از جايگاه ويژهفلسفه انسان و حرمت انسان در  انسان شناختي: )پ
وجود جسم مادي و نفس مجرد در انسان به رسميت شناخته شده  در اين فلسفه برخوردار است.
گيرد و آگاهي، قصد و ل مورد نظر قرار ميعام منزلهبهشناسي اسالمي، آدمي است. در انسان

، تربيت در واقع .)1388مسئوليت نسبت به اعمال خود، از آن قابل حذف نيست (باقري، 
 هايظرفيتو جامع است كه تمام استعدادهاي انساني و  فراگيرنده ايبرنامهاسالمي خواستار 

يگانگي حقيقت  ،اين بر متعادل محقق گردد. عالوه طوربهادراكي نفس  مراتببهمربوط 
موضوعي است كه سوره كهف (قل انما انا بشر مثلكم) نيز  110كه در قرآن در آيه  هاانسان

در دين  انسان همچنين با در نظر جايگاه). 148: 1384الهدي، تصريح شده است (علم وضوحبه
اوند است و او قانون اساسي حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خد 56، بر طبق اصل اسالم

اين حق الهي را از انسان  تواندنميانسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است و هيچ كس 
  ).294: 1389سلب كند (باقري، 
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  شناختيانسان هايتبيينمقايسه : 3 جدول

  فلسفه تربيت اسالمي  مدرنپستديدگاه فلسفي  مؤلفه

ش ، جوهر از پيمدرنپستانساني   ماهيت انسان
تعيين شده ندارد و اساساً از طريق 
روابط اجتماعي خاص زبان و 

  گيردفرهنگ شكل مي

انسان موجودي است مركب از روح و بدن، روح 
گوهري است مجرد و غيرمادي، حقيقت 
وجودي انسان هم همان نفس يا روح است و بدن 
موجودي مادي، متغير و فناپذير و ابزار نفس 

  است.

قوا و استعدادهاي 
  نسانا

قوه وجودي انسان زبان  ترينمهم
  است

از استعدادهاست و عقل و  ايمجموعهانسان 
قواي وجودي انسان  ترينمهمفطرت و عاطفه 

  هستند.

اراده و اختيار 
  انسان، مسئوليت

و ناخودآگاه  فاقد مسئوليتانسان 
-نقش مهمي در رفتار انسان ايفاء مي

  كند.

طبيعت و انسان در مقابل خود، جامعه، جهان 
  نيز مسئول است. خداوند

جايگاه انسان در 
  جهان هستي

 در و جزئي از طبيعت محسوبانسان 
  شود.قبال طبيعت به چالش كشيده مي

  

خليفه او بر روي مخلوق خداوند و برترين انسان 
  .زمين است

 

  مدرن از منظر فلسفه تربيت اسالميديدگاه پست شناختيمبناي انسان) نقد 1

روابط اجتماعي و فرهنگي نقش مهمي  يسممدرنانسان شناختي پست هاياخصش از منظر
و قواي  ؛تغيير يافته است ابژه جايگاه انسان از سوژه به كند؛در تكوين شخصيت فرد ايفاء مي

چارچوب در نظر گرفته  كه ؛شودفطرت و عقل ناديده گرفته مي روح، وجود انسان از قبيل
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هاي مباني فلسفي تربيت اسالمي هاي زيادي با شاخصاز تفاوت ،مبنا شده براي انسان در اين
شده است. براي  تأكيدمسئوليت فرد براي انتخاب و برخوردار است. در تربيت اسالمي بر اراده 

 خداونددر حقيقت «، »اهللا اليغير ما يقوم حتي يغيروا ما بانفسهمان«سوره رعد  11در آيه  مثال،
اشاره به مسئوليت افراد  »دهد تا آنكه خود حال خود را تغيير دهندحال هيچ قومي را تغيير ن

انسان فطرتي الهي و توحيدي دارد؛ انسان طبيعتي دوگانه (روح و در تربيت اسالمي  .شده است
و او مسئوليت اعمال خويش را به عهده دارد جسم) دارد؛ انسان قادر است انتخاب كند؛ 

  ).5- 6: 1389؛ به نقل از باقري، 1990،مذكور(

  نظرانصاحبمدرن از منظر ) نقد مبناي فلسفي ديدگاه پست2

 شدتبه«نگرشي  مدرنپستاند كه ديدگاه عقيده اين بر) 2000الرن و فرهمندپور (مك
 ؛گرايي، پلوراليسم و انتخاب داردهاي هويتي، مصرفزيادي سياست تأكيد و دارد »فردگرايانه

 آرين شافعي و. پوركاپيتاليسم دارد محدوديتگرايي و و نگاه ناچيزي به قدرت بازتوليد
در اين  و هگلي فاعل شناسايي دكارتي، كانتي متهم به اينكه را مدرنيتهپستتفكر  )1388(

انكار اينكه انسان، يگانه فاعل شناسايي است  و به؛ شدهاز نقطه مركزي و اساسي خارج  تفكر
 ،ن را به صورتي روشن و قاطع درك كند و دريابدواقعيت را بشناسد و بازنمود آ تواندميكه 

  است. منجر شده

-طلبي، زيباييخواهي، خير، فضيلتبا در نظر مقوالتي نظير حقيقت شناختي:ارزش )ت

طرح  طلبي، عدالت، راستگويي، وفاي به عهد، شجاعت و ايثار بيان شده درخواهي، كمال
طرح ( ثابت و مطلق هستند يت اسالميتربها از منظر ارزش كليات نظام آموزش و پرورش
) از 295: 1389باقري ( .)1387، زادهحكيم ؛ به نقل40 ص ،كليات نظام آموزش و پرورش

 ها منزلت يكساني ندارند بلكه برخي در همه شرايط ثابتند،ارزشمنظري ديگر، معتقد است 
بر اين  .شوندمي دچار تغيير برتر، هايارزشبنا به مصلحت حفظ  ،يگردبرخي  كهدرحالي
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مورد نياز خواهد  هاارزشايجاد دركي سلسله مراتبي از  ،افراد درها پرورش ارزش در اساس،
 أس آنكه در ر گيرندقرار ميرم سلسله مراتبي در يك ه صورتبهها ارزش بود كه در آن،

يزان تغييرپذيري هايي كه مارزش تردر مراتب پايين وگيرد؛ قرار مي ثابت و پايدار هايارزش
از  هاارزشو اصالت  تداومكيد بر أالهدي عليرغم تعلم ،باالخره .شودبيشتر مي بيشتر و هاآن

ها و شبه شرايط محيطي سخن رانده است، وي معتقد به ارتباط بين ارز هاآنوابستگي تحقق 
، درنتيجهيابد و اولويت مي هاارزشاز  ايدستهدر هر شرايطي  كهطوريبهشرايط محيطي است 

  .)261: 1384رسالت دارد (علم الهدي،  هاارزشنظام تربيتي براي رواج و تثبيت آن دسته از 

  شناختي ارزش هايتبيين هايمقايسه: 4 جدول

  فلسفه تربيت اسالمي  مدرنپستديدگاه فلسفي  مؤلفه

منبع  تريناساسيني دين اسالم قرآن و مبا  شودميمحسوب  هاارزشفرد منبع تعيين   هامنابع تعيين ارزش
  آيند.ها به شمار ميتعيين ارزش

نسبي يا مطلق بودن 
  هاارزش

اخالقي و معنوي عام و  هايارزش
  شود.مي رد شمولجهان

 نسبي، شخصي و موقتيها تمامي ارزش
  است.

 و ها در همه شرايط ثابتندبرخي از ارزش
ديگر، بنا به مصلحت و شرايط  برخي

  .شوندار تغيير ميمحيطي، دچ

 

  مدرن از منظر فلسفه تربيت اسالميديدگاه پستشناختي ناي ارزش) نقد مب1

جدا از  درواقعگيري است كه جهت مدرنپستدر تفكر  هاارزشنسبيت و شخصي بودن 
شود. اين محسوب مي هاآن كنندهتكميل نوعيبهنيست و  مدرنپستساير مباني فلسفي 

ها و بيت محور از تضاد كامل با نگاه تربيت اسالمي به مقوله ارزشو نگاه نس گيريجهت
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؛ 1375( مليآجوادي شناختي تربيت اسالمي است. در مباني ارزش برخوردار هاآن يهاريشه
هاي اخالقي و مبناي ارزش) در بحث از حقوق و اخالق، از ثبات 22 :1389به نقل از باقري، 
-حكم هموارهنظر وي حسن ذاتي عقل و قبح ذاتي ظلم  ازگفته است. سخنالهي حقوق بشر 

ها، معتقد است كه منبع ارزشنيز  )10: 1389؛ به نقل از باقري، 208: 1990( مذكور. فرماست
 موردنظر هايارزشو از آنجا كه اين منبع ثابت است،  شريعت اسالمي است نه وفاق جمعي

) پس از تشريح نظريه نسبيت اخالق در 351: 1364مطهري (، باالخره و ؛اسالم نيز ثابت است
كند كه اخالق نسبي برگرفته از تفكر سقراطي است و پايه جوامع غربي اين ايده را مطرح مي

اخالق زشتي و زيبايي نيست. وي در ادامه با نگاهي به ديدگاه عالمه طباطبايي كه معتقد است 
، فروعشان متغير است بر اين هاي اخالقي ثابت استهاي عقلي و اصول زشتياصول زيبايي

 هايمكانها و باور است كه اين مطلب كه زشتي و زيبايي تغييرپذير است يعني در زمان
  كند، هم درست است و هم غلط.مختلف فرق مي

  نظرانصاحباز منظر مدرن شناختي ديدگاه پستنقد مبناي ارزش) 2

گرايي افراطي فرهنگي است نسبيت) معتقد 307:1388؛ به نقل از نوذري، 1987( 1بلومآلن
اگر چيزها تنها در پيوند يا تماس با بسترهاي اجتماعي خاص  زيرا ؛شودبست منتهي ميبه بن

ربط به حقيقت پيدا كنند در آن صورت هيچ چيز واقعاً حقيقت ندارد و بالطبع، تمام چيزها بي
اشاره شده در  گراييشك )0020؛ به نقل از سولومن، 108: 1995( 2روسونو نظر خواهند رسيد.

داراي  گرامدرنيسم شكپستداند و عقيده دارد كه ديدگاه نامعقول مي را مدرنيسمنظريه پست
، عصرچندگانگيمدرن عصر پست دهد كهنگاهي بدبين، منفي و تاريك است و پيشنهاد مي

هاي ي و آشفتگياخالق هايمؤلفه، ناامن، فاقد مفهوم، ابهام برانگيز، خالي از نگرجزئي
  .اجتماعي است

                                                      

1. Bloom 

2. Rosenau 
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ابزاري براي تلطيف شخصيت  عنوانبهزيبايي و زيبايي شناختي  زيبايي شناختي:) ث
در اصل  كهطوريبه. شودمحسوب ميتربيت اسالمي  از جزئي ديگرآدمي و خودآگاهي آن 

هاي زشاز اصول حاكم بر نظام تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران توجه به هنر و آمو 26
هنري (براي مثال، نقاشي، نمايش، بيان، نگارش، آهنگ و سرودهاي مناسب، تزيين منزل، 

؛ به نقل 61- 60(طرح كليات: ص  است قرار گرفته تأكيدمورد ) غيره وهنرهاي دستي و سنتي 
راجع به در طرح كليات آموزش و پرورش  به معيار تعيين زيبايي درباره. )1387زاده، از حكيم

 .)1387زاده، حكيم( نشده است مطرحمدوني راجع به تعيين آن  بحثي زيبايي شناختيارزش 
نيز اگر چه از عدم تعيين معيارهاي زيبايي مدوني در قانون اساسي  )224: 1389باقري (

به هنگام بحث از  ،در متون اسالميجمهوري اسالمي سخن گفته است؛ اما معتقد است كه 
قابل ادراك است كه در اين متون  ذهني وعيني  ختي دو معيارشناييارزش زيبا زيبايي و

خود از خصايصي برخوردار است كه  مقصود از عنصرعيني در زيبايي اين است كه چيز زيبا،
سهم ادراك و ادراك كننده  عنصر ذهني در زيبايي نيز، بر نقش و گرداند.زيبا ميرا آن 

و تا حدي به ادراك و ادراك كننده قائم  متمركز است؛ به عبارت ديگر، زيبايي، به نحوي
  است.
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  شناختي زيبايي تبيينمقايسه : 5جدول 

  فلسفه تربيت اسالمي  مدرنپستديدگاه فلسفي  مؤلفه

جايگاه هنر و 
  شناختيزيبايي

دوري از فهم ظاهري و غور در باطن تجارب هنري و 
  تمتمركز استمركز بر اهميت درك فرد 

ذاتي به  در وجود انسان گرايش
 و ؛زيبايي و كمال وجود دارد

براي تربيت ذوق  ريزيبرنامه
هنري از وظايف مهم آموزش و 

  پرورش است.

معيار تعيين 
  زيبايي

منطق و كاركرد براي دستيابي به  معيار زيبايي ذهني است
  شود.حذف مي فهم كاملي از تجربه خالص و عاشقانه

براي زيبايي دو معيار عيني و 
  دارد.ذهني وجود 

 

  از منظر فلسفه تربيت اسالميمدرن شناختي ديدگاه پستمبناي زيبايي) نقد 1

 عنوانبهدوري از فهم ظاهري و غور در باطن تجارب هنري و تمركز بر اهميت درك فرد 
را  مدرنپستشناختي معيار زيبايي چارچوبي است كه ساختار كلي حاكم بر مبناي زيبايي

 دور بهكه در آن باز هم بر معني و معناي شكل گرفته در ذهن افراد چارچوبي  .دهدتشكيل مي
مبناي زيبايي شناختي تربيت  بااستوار است. اين ديدگاه نيز از  ياز تعقل و هر اصلي ديگر

اي است، در مباحث زيبايي شناختي اسالمي كه البته تاكنون هاي ريشهاسالمي داراي تفاوت
 24آيه با تكيه بر  )224: 1389باقري (قرار نگرفته است جدي و جامع مورد كنكاش  طوربه

تا آن گاه كه زمين  ...«، »... .ظن اهلهاو  و زينتخرفها زحتي اذا اخذت االرض ...«سوره يونس 
در تربيت اسالمي را مطرح  عيني بودن زيبايي» از خرمي و سبزي به خود زيور بسته آرايش كند

آيه  سپس وي .و به عينه زيباست ياج به قضاوت فرد ندارددر واقع احت ؛ مالكي كهنموده است
هاي بلند ما در آسمان كاخ«، »و لقد جعلنا في السماء بروجاً و زيناها للناظرين«سوره حجر  16
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به عنوان معيار ذهني  »برافراشتيم و بر چشم بينايان عالم آن كاخ ها را به زيب و زيور بياراستيم
سالمي در نظر گرفته است. ادراكي كه در نگاه اسالمي به مبناي تربيت ا زيباشناختيمبناي 

تربيت در از تفاوت ساختار زيادي برخوردار باشد زيرا كه  رسدميزيبايي شناختي به نظر 
آن به سمت  گيريجهتگيرد عقل است و ادراك مورد استفاده قرار مي در اسالمي ابزاري كه
 خالق زيبايي است.

  يريگجهينت

 ابعاد مشتمل بر مدرنتربيتي پستمباني فلسفي  هايمؤلفه ژوهش تالش گرديد كهپ اين در
و از  شناسايي شناختي و زيبايي شناختيشناختي، ارزشهستي شناختي، معرفت شناختي، انسان

اصول هستي  تحليل .هاي مباني فلسفه تربيت اسالمي مقايسه و مورد نقد قرار گيردشاخص منظر
 وسيلهبه هادهد كه حذف متافيزيك و فراروايتمدرن نشان ميپستپارادايم  شناختي
براي دستيابي به  هاآن گيريعدم تناسب نگاه الهي با جهت از تفكر ناشياين  نظرانصاحب

در شناسي محصول چنين نگاهي به هستي كه و پلوراليسم صورت گرفته است چندگانگي
اي در شناسانهگذاري چنين نگاه هستيپايه ست.ناد گراييكثرت توانرا ميدرسي حوزه برنامه
مدرن جايگاه انسان به عنوان خليفه خداوند بر روي زمين را دچار چالشي اساسي تفكر پست

سوژه زدايي از انسان و تغيير جايگاه او از توان در مركزيتميرا نيز نموده است كه نمود آن 
به عنوان خالق  خداوندبر هستي را كه در آن حاكم دانست. مركزيت زدايي كه ساختار  به ابژه

پاينار،  قبيلدرسي (از برنامه مدرندر ميان متفكران پست و غايت هستي در نظر گرفته شده بود
 انساناصول  گيريجهتبر اين اساس، دچار تزلزل بنياديني نموده است.  ژيرو، اپل و غيره.)

برنامه درسي فردگرايانه (موضوعي كه منجر به خلق شناختي چنين نگاهي در برنامه درسي 
كه در اين برنامه  ؛برنامه درسي نيز به آن اشاره نموده است) گرديد نظرصاحبمك دونالد 
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 هاانسانشود و يگانگي حقيقت ها در نظر گرفته ميفرد اصالت جدا از ساير انسان هربراي 
  گيرد.مورد ترديد قرار مي

كننده ابزار خلق عنوانبهبر زبان  هامدرنيستپستكز و تمر تأكيداز منظر معرفت شناختي 
كردن در واقع تالشي است كه آنان براي حاكم اي كه فردي و ذهني است)آگاهي(آگاهي 

پيكره معرفت شناختي تربيت  كه هاييويژگي[ ، فطرت و روحنگري و حذف عقالنيتجزئي
پيامد  اند.] صورت دادهدهندا شكل مياسالمي و در نهايت برنامه درسي مبتني بر نگاه اسالمي ر

عدم توان را مي مدرنپستنگرش زبان محوري به عنوان معيار شناخت در برنامه درسي 
كند و تفكر هر كه در آن دانش به عنوان امري جزئي نمود پيدا مي دانستمشروعيت دانش 

-نسبت مدرنپستكس معيار حقيقت قرار خواهد گرفت. از نظر اصول ارزش شناختي نيز نگاه 

كه در  ؛و تمركز قرار داده است تأكيدبر رسيدن به شاكله هويتي مورد گرايي را گرايي و شك
 ؛واقع اين اصول نيز براي رهايي فرد از هر گونه تعلق و تعهد به هر چيزي صورت گرفته است

انگيزيگي، ي و بيهويتبا مسائلي از قبيل ابهام، بي را يافته چنين مكتبيتواند پرورشامري كه مي
-اصول زيبايي شناختي مكتب پست .روبرو سازد اضطراب، تنيدگي و ساير مشكالت رواني

و  تأكيدبه تجارب هنري  گراييپوزيتويسم، رفتارگرايي، عقلمدرن نيز كه بر حذف نگاه 
چون ذات زيبايي استوار است؛ از منظر فلسفه اسالمي بر آن بر تعمق و ادراك  گيريجهت

فارغ از نگاهي است كه در آن ذات هر چيزي  گيردمي كه بر چنين ذاتي صورت ادراكي
  چنداني ندارد. ارزش ،شوددر نظر گرفته مي خداوندنمودي از 

از جهات  مدرنپستبرنامه درسي  چنين بيان كرد كه مباني فلسفي توانميدر مجموع  
م اين كه تأكيد بر تعدد و است و عليرغ ناسازگارمتعددي با مباني فلسفي تربيت اسالمي 

 هايمحيطديدگاه ممكن است در نگاه اول باعث شود كه  اين ازبرآمده  پذيريانعطاف
از انفعال و يكسويگي جريان دانش فاصله بگيرند اما با تعمق  آن ازيادگيري برگرفته _ياددهي 
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اسالمي  مقصدي جز كمال كه غايت تربيت دريافت كه وضوحبه توانميآن  هايگزارهدر 
  .انتظار خواهد بود در است،
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