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  تربیت مبانی و  مدرنیسم  پست  مبانی تفاوتهای و ها شباهت بررسی

 المللی بین اسناد و اسالم در
 

 1  مهریزی   ابوئی   محسن 
 * 2ا  پاش   خطیر   کیومرث 

   3الدن سلیمی 

 چکیده 

های فکری است كه در دوران معاصر، بیشترین شههترو و ثیریراهه اری را    جمله جریان   مدرنیسم از   پست 

داشته است. با ثوجههه بههه ایجکههه جامعههه مهها یهه   های مختلف، ازجمله در حوزه ثعلیم و ثربیت    در حوزه 

  و شههده اسههت،    جامعه دیجی و م هبی است و وجه ثربیتی آن نیز بر اساس دین و م هب ثرسیم و ثعریف 

اصههلی  بههر ایههن اسههاس هههد   .  مدرنیستی به آن رسههیده اسههت   های پست   های اندیشه   كه موج   ازآنجایی 

هههای مبههانی فلسههفی    مدرنیسم بهها شهها     دیدااه ثربیتی پست   های   ها و شباهت   ثفاوو ثحقیق بررسی  

یافتههه  بر طبههق    می می باشد كه با استفاده از روش ثحلیلی، استجتاجی و ثطبیقی انجام شده است ل ثربیت اس 

ی  شههباهت هههای می  ل ثربیت اس پست مدرنیسم و  مبانی  میان  ثجتا در مبانی هستی شجاسی  ،  بدست آمده های  

ضههمن    تههب اسههت این شباهت ها در  صوص اعتقاد به واقعیت و كثرو ارایی در هر دو مک   وجود دارد 

می  ل ایجکه در بعد مبانی معرفت شجاسی، انسان شجاسههی و ارزش شجاسههی پسههت مدرنیسههم و ثربیههت اسهه 

می،  ل نیسم و ثهههعلیم و ثربیههت اسهه مدر   نشان می دهد كه میان پست ایج  نت   . د ثفاوو های اساسی وجود دار 

  شجاسههی یکههدیار را نقهه  مههی   هیچ اهونه سهجخیتی نخواهیم یافت؛ چراكه این دو معجا، از نظر معرفههت 

مههدرن و پههی بههردن بههه نقهها     های ثربیتههی پسههت   رسید كه شجاسایی آموزه   یافته نتایتًا میتوان به این    . كججد 

زم را برای متربیههان در مواجتههه بهها ایههن  ل ادای  ثواند آم   مدرنیستی می   وثربیت پست   ضعف و قوو ثعلیم 

 . پدیده ایجاد كجد 

 می، مبانی، ثطبیق، الاولپست مدرنیسم، ثربیت اس  : واژگان کلیدی 
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 مقدمه  

نظام تربیتی بیش از هر چیز وظیفه آماده كردن نسل جدید را برای جامعه امروز بر عهددده 

خواهند در جامعدده زندددنی كننددد  بددا   دارد و هدف آن نیز این است كه افرادی را كه می

فتحی واجارنددداه و )قواعدددد  ارز دددها و هن ارهدددای اجتكدددا  آ دددنا كندددداصدددو   

جامعه ملی و جهانی كنددونی نیازمنددد حاددور انسددانهای آندداه  (.  64:  1385واحدچوكده 

مند به تعامل و نفتگو است. لذا القه  جو  حساس به مسائل جامعه و ع  مسئو   مشاركت 

هددایی  اهددداف  رو ددها و  چنین نیازمندیباید تعلیم و تربیت رسكی جامعه نیز مطابق با 

تعلددیم و   (.4:  1385عدددسیریان )  محتوای خود را موردبررسی و ت دیدددنظر قددرار دهددد

نذاری برای آینده جامعه  محسددوم میگددردد و بددا هكددین نگدداه   عنوان سرمایه  تربیت به

 ش خود را برای ای اد نظامی كارآمد و علكددی درزمیندده تعلددیم و تربیددت الجوامع تكام ت

نونه هزیندده كددرد در ایددن زمیندده كوتدداهی ننكاینددد    كنند تا از هیچ  نكایند و سعی میمی

ی برای بهبود وضددعیت زندددنی خددود یاه عنوان  سرمایه ها را به چراكه تكامی این هزینه

منظور توسددعه و تددداوم حیددا، بویددا  بدده   ی بهیاه  رو هر جامعه  ازاین  بینند  در آینده می

 (. 347: 1389كاظكی   ) ت ربه نیاز دارد  و بادیده  وجود افراد آموزش

سفه تعلددیم و تربیددت ال ناخت انسان و مطالعه ابعاد مختلف او هكواره در كانون توجه ف

كننددده مسددیر   قرار دا ته است زیرا از ییسو چگونگی معنا و هدف زندنی انسان تعیددین

 مستلزم بررسی دقیق جنبددهتربیتی او است و از سویی دیگر كشف اصو  تعلیم و تربیت  

مى ارائه التربیت در جوامع اس(.23:  1376 ریعتكداری )های مختلف حیا، انسان است  

های معنوى انسددان مبتنددى اسددت و بددا سدداحت متعددالى   نوعى زیستن است كه بر ارزش

 خصیت وى مطابقت دارد. این امر با به فعلیت رسددانیدن اسددتعدادهاى درونددى  در بددى 

نددى و الای  خصیت فرد  یعنى ابعاد جسكانى  عاطفى  اجتكاعى  عقبرورش هكه جنبهه

م  در اساس متفدداو، بددا اومانیسددم  المبناى ارزش انسان در اس.یابدمعنوى وى تحقق می

 لیبرالیسم و دیگر میتب هاى مادى است.  

هكچنین با توجه به اینیه ارزش انسان ریشدده در سر ددت و هسددتى او دارد  ارزش فددرد 

عنددوان  ییی از مواردی كه میتوانیم به.است و تابعى از ارزش اجتكا  نیست انسانى اصیل  

-حسام آوریم  ظهور جریان فیری  برانگیز برای تعلیم و تربیت در جامعه به  امر چالش
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هایی برای تعلددیم و تربیددت معاصددر   ت داللمدرنیسم است كه دربردارنده    اجتكاعی بست 

ح اصددطال  سم بیشتر در كشددورهای بددهمدرنی  انرچه جریان بست (.1388س ادی   )است  

 ده است  بنددابراین   های نونانون در سرتاسر جهان براكنده  بیشرفته است  اما در اندازه

در برخددی . ی ما دستیم فیر كردن درباره این جریان تاریخی ضددروری اسددت   برای هكه

فقط باعدد   مدرنیسم در جامعه ما نه  ود بسیاری از بردا تها از بست   موارد مشاهده می

ماندددنی و  نددردد كدده بدده نفددی دسددتاوردهای آن عقددب  جهش به فراسوی مدرنیسم نكی

تددوان فقددط جنبشددی سیاسددی  فلسددفی یددا  مدرنیسم را نكی  بست   .ان امد  وابسگرایی می

 (.1994مار ا  و بیترز  )زیباییشناختی انگا ت  

و  –قرن بیستم نی بیچیده از تفیر و عكل العنوان یک طرح عق بلیه بهتر است آن را به 

ف دوران نذ ددته  انسددان چیسددتی المدرن برخ  در  رایط بست .درنظرنرفت –ازآن    بس

سددفه قبددل مطددرح بددوده ای  آنگونه كدده در فاله  ده خودش را از تعریف از بیش تعیین

نی نكیگیرد و دارای ماهیتی جهانشكو  و ییسان نیسددت  بلیدده انسددان یعنی حیوان عقال

هددا و نیروهددای   كه محصو  نفتكددان عصددر خددویش و بددازیدارای معنایی زمینی است  

اجتكاعی و سیاسی است. درواقع این انسان یا سوژه نیسددت كدده عكددل میینددد و حددرف 

 (.4: 2004بک  )میزند بلیه فرهنگ است كه عامل و سخنگوی اصلی است  

مدرنیسم  هكچون مدرنیسم  مبتنی بر اصو  و مبددانی خاصددی اسددت. ایدئالیسددم و   بست 

یسم معرفتی و فلسفی و انیار حقیقت ثابت و عینی و مطلددق  ییددی از مهكتددرین نفی رئال

مدرنیسم  هیچ اصل ثابت و معیار عام و كلددی  مدرنیسم است. بست   مبانی و اصو  بست 

مدرنیسم  هرنونه عقیده و فیر كلددی و عددام  بذیرد. این مبنا  باع   ده كه بست   را نكی

هددای  هدددف زندددنی انسددان  یسددتن ارزش  نمدر سفه بست الرا نفی كند. از دیدناه ف

هددا  طورییه فرد خددود را مالددک و مبنددای ارزش  به   آفرینی دوباره است   نذ ته و ارزش

بداند و بر هكین مبنا هدف غایی زندنی انسان رسیدن به مقام انسان برتددر اسددت كدده بددا 

له مدرنیسم ازجك  بست نردد.    بهبود بخشیدن به نو  انسان و بهسازی بشریت حاصل می

 های فیری است كه در دوران معاصر  بیشترین  هر، و تأثیرنذاری را در حوزه  جریان

های مختلف  ازجكله در حوزه تعلیم و تربیت دا ته است. این اندیشه به دلیل اینیدده در 

عا، ظهور كرد  در غرم محدود نكاند  بلیه در بسیاری از نقاط جهان العصر انف ار اط
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تنهددا در محافددل   ای كه امروزه نه  نونه  می  نفوذ كرده است. بهالكشورهای اسو ازجكله  

 های نونانون سیاسی  اجتكاعی  هنددری و غیددره  نظریددا، بسددت   علكی  بلیه در عرصه

مدرنیسم رسالت اصددلی خددود را   كه بست   زآن ایی. امدرن بهصور، جدی مطرح است 

 ددهای ثابددت میدانددد  در مباحدد  های مدرنیته و نقد باورها و ارز  آ یار ساختن بحران

زدنی تعلیم و تربیت مدرن را تبیین نكوده و در ایددن جهددت نیددز   تربیتی نیز بیشتر بحران

 توان نفت تعلددیم و تربیددت ارز ددها از نگدداه بسددت   جنبه صرفاً سلبی دارد. بنابراین  می

ا ، نظامهای تربیتی موجددود و جددایگزین كددردن آنهددا بدد المدرنیستها  مطالعه و فهم معا

مندی  فرا روایت و تعریف عینی  نه ارائدده   تعلیم و تربیتی است كه در آن هیچگونه نظام

 (.126: 1389فرمهینی فراهانی  )میشود و نه موردقبو  واقع میگردد 

م  آخرین  ریعت الهی است كه بر انسددانها عرضدده نشددته تددا آنددان را بدده الدین مبین اس

م دارای برنامدده اله دلیل این خاتكیت  اسدد سرمنز  سعاد، و خو بختی رهنكون سازد. ب

ها است؛ برنامهای مبتنی بددر ارز ددهایی   جامع زندنی برای تكامی انسانها و در هكه دوره

م بدده ال كو  كه برای درک بهتر آنها  آناهی از نددو  نگدداه اسدد   مطلق  هكیشگی و جهان

آنچدده   مدرنیسددم   م و بسددت مورد ارتبدداط بددین اسددال  . درانسان و معرفت ضروری است 

م نیز برخى از مفدداهیم از جایگدداه بسددیار قطعددى و البا د  این است كه در اس  رو ن می

بددذیرش اصددو    نونه تردیدى در مددورد  كه هیچ  نحوی  مسلم و مقدسى برخوردارند  به

مدرنیسددم  انیددار   های آن نیست. درحالییه ییى از اصو  اساسددى جریددان بسددت   آموزه

مدرنیسم بددر انیددار هرنوندده جریددان  مسلم است. بست هرنونه مفهوم قطعى و مقدس و 

دسددتیم از نگدداه )م نیددز  الورزد و اس  ها تأكید می  كلى و ایدئولوژیک در قالب فراروایت 

 هدداى قطعددى و غیرقابددل  ای از روایتهای اساسددى و فراروایددت   م كوعه  (مدرنیسم  بست 

ایددت  هرنددز مدرنیسم در سایه اصل انیار هرنونه قطعیددت و فرارو  تردید است كه بست 

 مدرنیستی  آمددوزه های بست   به نظر میرسد كه نسترش و رواج اندیشه.تابد  آن را برنكی

 های دینی و مذهبی جامعه ما را به چالش نرفته است.

عنوان دینی كه ادعای  ناخت كامل انسان را دارد و بهترین نو  تربیت را ارائه   م بهالاس 

بح  و بررسددی  های تربیتی مورد عهد در نظاموسیله مربیان مسلكان و مت  كند باید به  می

، وارده از سددوی مخالفددان باسدد  داده ، و ا ددیاالاالقرار نیددرد و بدده بسددیاری از سدد  
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مدرنیسم بارز است  هكچنین بددا توجدده بدده   ضرور،  ناخت روییرد فلسفی بست . ود

 بهمی كه حاكی از آن است كه اندیشه و فرهنگ اسالكی   الحاكم بودن ساختار جامعه اس

دار در تاری  این مرزوبوم  محتوا و جهت مشاركت مددردم را مشددخ    منزله امری ریشه

دیگر  فعالیت و مشاركت مردم در تعیین سرنو ت خود  بددارور و در   عبار،  میسازد  به

 باهت با هدف بررسی    مطالعهاساس  این    بر اینمی است.  الجهت اندیشه و فرهنگ اس

 ان ام  ده است. میالمبانی بست مدرنیسم و مبانی تربیت اس و تفاوتهای ها

 رهیافت تحلیلی: پست مدرنیسم 

 مفهوم پست مدرنیسم 

دقیق  بست  بیان  به  یا  واژه  م كوعه    مدرنیسم  بهتر   كه  است  بیچیدهای  عنوان    عقاید 

  بدیدار نشته است. و در قالب واژه   99ای از مطالعا، آكادمییی از اواسط دهه    حیطه

مطرح  نیز  صنعتی  فرا  و  نرایی  بسانوین  ت ددنرایی   فرا  نرایی   فرانوین  چون  هایی 

رسد     مدرنیسم د وار به نظر می  توصیف بست (.    5:  1386عباس زاده   )نردیده است  

های مطالعاتی از قبیل    ها و حیطه  ای از دیسیپلین  را مفهومی است كه در انوا  نستردهزی

جامعه ادبیا،   فیلم   موسیقی   معكاری   و.....   هنر   تینولوژی  مد   ارتباطا،    ناسی  

است   بست (.  1383جز   الك )نكایان  ده  از  تعریف  ژان    مشهورترین  آن  از  مدرنیسم  

نیسم هكانا تردید و ناباوری است درباره فرا داستانها. از  مدر  فرانسوا لیوتار است؛ بست

منظوره است كه نارضایتی خود را از دانش و   مدرنیسم جنبشی چند  این دیدناه  بست 

می  عقیده جهانی  را  خویش  كه  بست  ای  دیگر   عبار،  به  میدارد.  اظهار    انگارد  

بینی    ت. لیوتار با خوشاعتقادی و ناباوری به فراروایتها اس   مدرنیسم  نوعی وضعیت بی

بردازد در برنیرنده اجتكاعا، متیثر خود مقیاس كه در    تكام به ت سم ذهنی جهانی می

مدرنیسم را    آن هیچ یک از این اجتكاعا، بر دیگری چیره نیست.در یک سخن  بست 

 (. 1386خندقی  )توان نونهای بروژه یا رسالت دانست  می

 اهداف تربیتی پست مدرن

سفه و مربیان درباره ماهیت التدوین اهداف تربیتی ییی از منابع اساسی از دیدناه فبرای  

تحو  مفهوم انسان و هدف زندددنی او (.    65  :1374نریز   )انسان و هدف زندنی است  

نیز  از دوران مدرن به بست مدرن باع  تغییر  رایط تربیتددی  ددده اسددت. در واقددع در 
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 ته  انسان چیستی خودش را از تعریف از بددیش ف دوران نذال رایط بست مدرن بر خ

نی نكددی نیددرد  و السفه قبل مطرح بوده یعنی حیوان عقالتعیین  ده ای  آنگونه كه در ف

دارای ماهیتی جهان  كو  و ییسان نكی با د  بلیه انسان دارای معنایی زمینی است كه 

سددت. در واقددع ها و نیروهای اجتكاعی و سیاسی ا  محصو  نفتكان عصر خویش و بازی

این انسان یا سوژه نیست كه عكل می كند و حرف می زند بلیه فرهنگ است كه عامددل 

 (.3  2004بک   )و سخنگوی اصلی است  

كه بتوان بددرای آن   با توجه به این تحوالت وسیع انتظار آن می رود مفهوم تربیت بطوری

نیددرد و زیددرا ایددن مفدداهیم اصو   رو ها و اهدافی ثابت طراحی نكود مورد تردید قددرار 

ب ای اینیه ریشه در ماهیت و ذا، انسان دا ته با ند محصو  نفتكددان زماندده و تعیددین 

های زبانی هستند و این خود زمینه تناقض نكایی اسددت كدده در افیددار    ده توسط بازی

این تناقض آن است در ایددن دیدددناه (.    4  :2007لیز    )سفه بست مدرن مشهود است  الف

گر دارای معنا  حقیقت و ذاتی ثابت و ارز كند نیست امددا آیددا مددی تددوان نظددام انسان دی

تربیتی مشخصی كه دانش آموزان را به سكت اهداف انسانی سوق می دهددد  ددیل داد و 

آیا این نظام می تواند اهداف مشخصی را برای انسانهای متفاو، مشخ  نكاید و نهایتا 

در یک اجتكا  داراست  چه كسددی در عددین آنیه چه كسی م وز تعیین هدف تربیتی را  

هدفی را برای انسددانهای دیگددر تعیددین   الحا  كه در یک نفتكان قرار دارد می تواند از با

هددای نذ ددته و  سفه بست مدرن هدف زندنی انسان  یستن ارزشالاز دیدناه ف نكاید

د  و بددر هددا بداندد   كه فرد خود را مالک و مبنای ارزش  ارزش آفرینی دوباره است بطوری

هكین مبنا هدف غایی زندنی انسان رسیدن به مقام انسان برتر است كه با بهبود بخشیدن 

 .به نو  انسان و بهسازی بشریت حاصل می نردد

هددای كهددن مددی بددردازد او خددود را   انسان برتر ارزش آفرین است و به مبارزه با ارزش 

نز در یک نقطدده معددین نكددی ها می داند. بنابراین این هدف نیز هر  مالک و مبنای ارزش

از سددویی .تر می داندددمعنای زدنی انسان یعنی انسان بر  ایستد و حركت مدام را مقصد و

دیگر هكانگونه كه در مبانی انسان  ناختی ذكر نردید انسان چیزی جز محصو  نفتكان 

عصر خویش نیست. بنابراین انسان برتر در این دیدناه انسانی است كه نفتگددوی غالددب 

ق الخود را بشناسد و نرفتار امواج نفتكانی نشود. انسان برتر انسانی است كدده اخدد زمان  



309 

 

 

 

 

 و  ها  شباهت  بررسی

 مباااا ی تفاوتهاااا 

 و مدر یساا  پساات

 در تربیااات مباااا ی

 بای   اسناد  و  اسالم

 المللی

 

از درون او ب و د یعنی آنیه آزادانه آنها را بپذیرد و ان ام دهد و از روی اختیار بدده آن 

سفه بست القی با د. با توجه به نظر فالعكل كند. به عبارتی دیگر واجد خود فرمانی اخ

ی تربیت می توان چنین اسددتنباط نكددود كدده  صددفا، مشخصدده و مدرن درباره هدف غای

سفه بست مدرن می تواند به عنددوان اهددداف واسددطه ای الخاص انسان برتر از دیدناه ف

 تربیت در نظر نرفته  ود.  

 های آن  و ویژگیم التربیت در اس 

م به حدددی اسددت الاهكیت  ئون انسان و جایگاه تربیت برای برورش انسان كامل در اس

كه توفیق راهنكایی یک فرد  بهتر از هر چیزی است كه در دنیددا وجددود دارد. خداونددد از 

ها و از میراندن یک انسان به عنوان میراندن   احیای یک انسان به عنوان احیای هكة انسان

كددردن و میراندددن صددرفاً بعددد فیزییددی انسددان را   كل انسانها یاد كرده است كه این زنده

 ددود. این اسددت كدده  ه بعد انسانیت و معنوی را نیددز  ددامل مددیبو ش نداده است  بلی

تربیددت  .ی اسالم جایگدداه خددویش را نشددان میدهددداهكیت تعلیم و تربیت در میتب واال

می جریان مستكر  ناسایی و یادآوری موقعیت ویژه انسددانی در بیشددگاه خداونددد از الاس

نرایددی و تأكیددد بددر   نیددت اساس طرد خود بنیادی  ثنویت نرایددی  عی  بر  طریق ای اد علم

وحد، معرفتی به منظور تحقق توحید حاوری بر مبنای آموزه های توحید نظری و بدده 

 (.252: 1384علم الهدی )ككک توحید است  

 ناخت خدا در مقام رم یگانه جهان و انسان  دارد برنزیدن او در "واژه تربیت ا اره به

. (1382اقری )ب  "از ربوبیت غیر  حیم رم خویش  و تن دادن به ربوبیت او و تن زدودن

كدده "حیددا، بدداكی"بر این اساس  میتوان نفت اساس آموزش و برورش  ناظر بر جریان 

فرانیرنددده بدده   در آن بر تحو  در ابعاد فددردی و ربددوبی  دددن آدمددی اسددت و دسددتیابی

در جسم  بدده  اجتكاعی بر اساس نرایش به خداوند تأكید دارد و مستلزم آن است كه فرد

در نرایش   نردد؛در اندیشه  به اعتقادهای درست دست یازد؛  مت و قو، نائلالباكی  س

و اراده  حركتی معطوف به خیر بیابد؛و در عرصه حیا، جكعی  غنا  عفددت و عدددالت و 

می ( به عنوان آرمان مطلوم فلسفه تعلیم و تربیت اسددال1382اقری  )بفراهم نردد    رأفت 

اسالمی را مددی تددوان در مددواردی چددون؛ هكدداهنگی بددا های تربیت    اهم ویژنی  .نام برد

؛ مطهددری  1353)قطددب       جامعیت تعلددیم و تربیددت اسددالمی(1355)طباطبایی     فطر،
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  استكرار در تعلیم و تربیت اسالمی  هكگانی بودن تعلیم و تربیت  قابل تحقددق و (1362

(  ا دداره 1363  : مصطفوی 1368) هیدی     اجرا بودن  تییه بر عقل و تائید وجه عقالنی

 نكود.

 م الرابطه پست مدرنیسم و اس

م برخی از مفاهیم از جایگاه بسیار قطعددی و مسددلم و مقدسددی برخوردارنددد  بدده الدر اس

نحوی كه هیچ نونه تردیدی در مورد بددذیرش اصددو  آمددوزه هددای آن نیسددت. ییددی از 

مسلم است. اصو  اساسی جریان بست مدرنیسم  انیار هرنونه مفهوم قطعی و مقدس و 

بست مدرنیسم بر انیار هرنونه جریان كلی و ایدئولوژیک در قالب فراروایت هددا تأكیددد 

م كوعدده ای از روایددت هددای  (دست كم از نگاه بست مدرنیسددم)ورزد  و اسالم نیز   می

اساسی و فراروایت های قطعی و غیرقابل تردید است كه بست مدرنیسم در سددایه اصددل 

 (.413:  1385نوذری  ) اروایت  هرنز آن را برنكی تابدانیار هرنونه قطعیت و فر

با توجه به كلی بودن این اصل و تأكید فراوانی كه نظریه بردازان بست مدرنیسددم بددر آن 

می نهند  نكی توان به هكه آموزه های بست مدرنیسم به دیده نیک نگریست. به راسددتی 

ه در بسددیاری از مددوارد چگونه می توان اصو  و قواعد مشخ  و مبتنی بر وحددی را كدد 

م و نشددانه هددای برجددای الئدد تغییرنابذیر هستند  با آموزه های بست مدرنیسم كه هكدده ع

ف و المانده از نذ ته را به دور افینده و به كثر،  براكندنی  چندددنانگی  تادداد  اخددت

البته  یی نیست كه مسلكانان مكین است از برخی از ؟  ت ربه افتخار می كند  جكع كرد

در   "فوكددو "و    "دریدددا"   "لیوتددارد"نظری بنیانگذاران اندیشه بست مدرنیسم نظیددر    ابزار

 تحلیل های خود سود جویند؛ اما این امر بیانگر قبو  آموزه های بست مدرنیسددم نیسددت 

 (.413:  1385نوذری  )

می و البه دو نو  بست مدرنیسم اس  "مالبست مدرنیسم و اس«در كتام خود  اكبر احكد 

ربی ا اره كرده  میان این دو تكایزی اساسی قائل می  ود. انر بناسددت بست مدرنیسم غ

دا ته با یم  باید یک سری وحد، نظددر و  "میالبست مدرنیسم اس"كه چیزی با عنوان  

وجوه ا تراک و اتفاق نظر درباره برخی از نیا، بنیادین وجود دا ددته با ددد؛ امددا نیتدده 

اسالكی  برخی از مفدداهیم از جایگدداه ویددژه اصلی در هكین امر نهفته است كه در اندیشه  

قطعیت و تردیدنابذیری برخوردار هستند  ولی بسددت مدرنیسددم چنددین امددری را هرنددز 
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برنكی تابد. بنابراین  بهتر است از  تابزدنی در برخددورد بددا ایددن چددالش جدیددد برهیددز 

بدده تددک  نه ترین كار این اسددت كددهانر نانزیر از ارائه منظر و موضعی هستیم  عاقال.كرد

تک اصو  و آموزه های بست مدرنیسم جدانانه بنگریم. در ایددن كددار  معیددار سددن ش  

م خواهد بود و چنانچه آموزه ای از الاحیام تخطی نابذیر عقلی و آموزه های وحیانی اس

آموزه های بست مدرنیسم مطابق با این معیار با د  بدون تعصب بذیرفته خواهددد  ددد. 

بست مدرنیسم نظیر نفی فراروایددت هددا و اصددو  قطعددی بددا ناسازناری برخی از اصو   

می رو ن است. از سوی دیگر  برخددی از تأكیدددا، بسددت مدرنیسددم نظیددر الاندیشه اس

توجدده بدده "توجه به حقوق سیاه بوستان  زنان  اقلیت ها و كودكان  كدده در سددایه اصددل  

ستوده و ب است؛ اما چنددد می  ال ام می بذیرد  از نظر اندیشه اسان  (غیریّت ها)  "دیگران

روش  ناسددی .و چون این امر و بررسی تفصیلی هكه ابعاد آن  م ا  دیگری مددی طلبددد

بست مدرنیسم  دست یافتن به حقیقت را نه مطلوم می داند و نه مكین. از منظر بست 

مدرنیست ها  واقعیت ثابت  واحد و بایدار بی معنی است و به تعبیر دیگر  معیاری برای 

یا نادرستی اندیشه ها وجود ندارد. از این منظر  هكه آنچه كه در جهددان بیرامددون درستی  

ما وجود دارد  نسبی  اعتباری و قراردادی است. به تبددع ایددن ویژنددی  طرفددداران بسددت 

 .مدرنیسم هرنونه جهان بینی كلی یا فراروایت را انیار می كنند

بود از نیست انگاری و انیار ویژنی چهارمی كه برای بست مدرنیسم بر كردیم  عبار،  

هرنونه هن ار ارز كند و معتبر و واقعیت خارجی كه هدایت بخش اعكا  انسان با ددد. 

 "سوفسددطائیان عصددر نددوین"این ویژنی  باع   د كه برخی از بست مدرنیست هددا را  

بنامند. دیگر ویژنی مهم بست مدرنیسم  حاكم بددودن روح بلورالیسددم بددر ایددن اندیشدده 

كی تأمل در این ویژنی ها  آنها را مغایر با تعالیم اسالم و هكه ادیان توحیدددی با اند.است 

 و الهی می یابیم.

هكه ادیان درصدد تبیین حقایق جهان و حقیقت غایی آن و راهنكایی بشر بدده سددوی آن  

هستند  و برای این منظور  به تبیین اصو  و تعالیكی مددی بردازنددد كدده ثابددت و غیرقابددل 

م  نكددی تددوان هكدده امددور را الدیشه دینی  به ویژه دین مبین اس. از نظر انتردید می با د

نسبی و قراردادی بندا ت. ادیان مختلف و دین اسالم  هكواره به تبیین جهان بینی الهددی 

برای آدمی می بردازند  بنابراین ویژنی نفی فراروایت ها را برنكی تابند. نیست انگاری و 
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مسأله ای است كه هرنز مورد بذیرش دین اسددالم و سددایر   انیار هن ارهای ارز كند نیز

ادیان نیست. هكچنین بلورالیسم و روح كثر، نرایی  دددیدی كدده بددر بسددت مدرنیسددم 

 .حاكم است  مورد نقد و بررسی ادیان توحیدی و دین مبین اسالم است 

 مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و پست مدرن

ر ته اصو  اساسی اسددت كدده از جهددان بینددی میتددب یک مبانی تعلیم و تربیت اسالمی  

اسالم و چگونگی نگرش این میتب به جهان و انسان به بدسددت آمددده و نظددام تعلددیم و 

؛ به نقل از حیددیم 30برورش  صو    طرح كلی اتنظام آموزش)  تربیت بر آن استوار است 

ارائدده ( 1در جدددو  )بسددت مدددرن  ومبانی فلسفی تعلیم و تربیت اسددالمی   (.1387زاده 

     نردیده اند.

 . مبانی فلسفی تعلیم و تربیت اسالمی و پست مدرن1جدول 

 تربیت اسالمی  پست مدرنیسم  مبنا

طبیعت   هستی شناسی ماورای  اعتقادبه  عدم 

 بطور كلی و خداوند به طور اخص  

طبیعی  ماورای  حقیقت  برترین 

و   است  خداوند  هستی  خداست.جوهر 

خدواند  هستی جلوه ای از آیات الهی و  

 در رأسیا كانون هستی قرار دارد 

 جهان معلول و آینه خداوند است  مبدأ هستی نامعلوم است.  

مبدأ نامعلوم و غایت برای هستی 

 متصور نیست 

هستی  مقصد  هم  و  مبدأ  هم  خداوند 

 است 

كننده معرفت شناسی  خلق  و    زبان  است  آگاهی 

منابع   یک  عنوان  به  را  عقل 

 شناخت رد می كنند 

ابزارهای كسب معرفت در نظام تعلیم و  

تربیت مشتمل بر حواس، تجربه، عقل،  

 .شهود و وحی می باشد

حال    معرفت در  مداوم  طور  به 

 تغییر است  

و   است  وصول  قابل  قطعی  معرفت 

های   پدیده  و  اشیا  شناخت  امکان 

به   وجود  جهان هستی  صورت حقیقی 

 دارد 

از   انسان شناسی  جوهر  مدرن،  پست  انسانی 

پیش تعیین شده ندارد و اساساً از  

طریق روابط اجتماعی خاص زبان  

 و فرهنگ شکل می گیرد  

و   روح  از  مركب  است  موجودی  انسان 

و   مجرد  است  گوهری  روح  بدن، 

هم  انسان  وجودی  حقیقت  غیرمادی، 

بدن   و  است  روح  یا  نفس  همان 

ودی مادی، متغیر و فناپذیر و ابزار  موج
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 نفس است 

مهمترین قوه وجودی انسان زبان  

 .است

استعدادهاست و  از  انسان مجموعه ای 

عقل و فطرت و عاطفه مهمترین قوای  

 وجودی انسان هستند 

انسان فاقد مسئولیت و ناخودآگاه  

ایفاء  انسان  رفتار  نقش مهمی در 

 می كند  

جهان   جامعه،  خود،  مقابل  در  انسان 

 طبیعت و خداوند نیز مسئول است 

نسان جزئی از طبیعت محسوب،  ا

چالش   به  طبیعت  قبال  ودر 

  .كشیده می شود

و خلیفه   برترین مخلوق خداوند  انسان 

 او بر روی زمین است 

ارزشها محسوب   شناسی ارزش  فرد منبع تعیین 

 می شود  

م اساسی ترین  القرآن و مبانی دین اس

 .منبع تعیین ارزشها به شمار می آیند

اخ  و  الارزشهای  عام  معنوی  و  قی 

شمول شود. تمامی ارزشها    جهان

 نسبی، شخصی و موقتی است 

برخی از ارزشها در همه شرایط ثابتند،  

بنا به   مصلحت و شرایط  وبرخی دیگر، 

 .محیطی، دچار تغییر می شوند

 

 متدولوژی تحقیق  

اسددت. جامعدده و نكوندده از نظر راهبرد  كیفی و از نظر راهیددار  اسددنادی    حاضربژوهش  

ار و منددابع تحلیل تكامی آثار و منابع مربوط به موضو  تحقیق؛ و نكونه تحلیل تكامی آثدد 

یددابی   است كه محقددق بادداعت دسددت می و تربیت بست مدرن  الحوزه مبانی تربیت اس

 عا، مورد نیاز تحقیق  ابتدا با بهرهالبرای دستیابی به اط  .داردموقعیتی و عكلی به آنها را  

هددای تحقیقدداتی   ای و مطالعه كتابها و مقالههددای علكددی  رسدداله  نیری از روش كتابخانه

 ددده تدده  عددا، و فددیش بددرداری برداخآوری اطال  های اینترنتی به جكع  موجود و سایت 

هددا از روش توصددیفی  تحلیلددی و اسددتنتاجی و   در این مطالعه بددرای بررسددی داده  .است 

 "هددای ثبددت مطالعددا، فددیش"دادههای مورد نیاز با استفاده از  و  می  ودتطبیقی استفاده  

 می نردد. نردآوری و تنظیم 
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 تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد 

 تحقیقاو  بررسی س ا  

 ؟هایی وجود دارداسالمی چه تفاو،مدرنیسم با مبانی تربیت بین مبانی فلسفی بست 

می یک ر ته اصو  اساسی اسددت كدده از جهددان بینددی میتددب المبانی تعلیم و تربیت اس

م و چگونگی نگرش این میتب به جهان و انسان به بدسددت آمددده و نظددام تعلددیم و الاس

؛ به نقل از حییم 30طرح كلیا، نظام آموزش و برورش  ص )  تربیت بر آن استوار است 

می ارائه و سددپس مبددانی الت مبانی فلسفی تعلیم و تربیت اسدر ادامه نخس.  (1387  زاده 

 .فلسفی بست مدرن بر اساس این مبانی مقایسه و نقد می  ود

 : مبانی هستی  ناسی •

می برترین حقیقت ماورای طبیعی خداست و او در رأس یا كددانون الدر مبانی فلسفی اس

تكام هستی قرار دارد؛ هر آنچدده در جهددان هسددت از آن اوسددت و هددر آنچدده در آن ر  

،  البددراین اسدداس تشددیی. (1382باقری  )میدهد  تحت نفوذ قدر، و علم او قرار دارد 

ناخت واقعیا، و تحقق محتوا  اهداف و برنامه ریزی آموزش و برورش باید در جهت  

و رسیدن به قرم الهی با د در چنددین   اهللالی    ، فطری انسان در مسیرالبخشیدن به ككا

می الفلسفه ای جوهر هستی و هستی بخش خداوند است و محور تعلددیم و تربیددت اسدد 

؛ به 30طرح كلیا، نظام آموزش و برورش  ص)خدامحور و هستی خداوند محور است  

 (.1387  نقل از حییم زاده

 می المقایسه مبانی هستی شناسی پست مدرنیسم با تربیت اس . 2جدول

 تربیت اسالمی  پست مدرن مولفه ها 

  طبیعت  ماورای  به  اعتقاد   عدم  جوهر هستی

  طور  به  وخداوند   بطوركلی

 اخص 

طبیعی  حقیقت  برترین   ماورای 

 خداونداست  جوهرهستی.خداست

از  وهستی ای    الهی  آیات  جلوه 

  هستی  كانون  یا  رأس  در  وخدواند

 . قراردارد

 است خداوند وآینه معلول جهان مبدأ هستی نامعلوم است. مبدأ هستی 

مقصد   و  مبدأ 

 هستی

  برای  غایت  و   نامعلوم  مبدأ

 متصورنیست  هستی

  هستی  مقصد  هم  و   مبدأ  هم  خداوند

 است 
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من ددر بدده می  الرد فراروایتها در بارادایم بست مدرنیسم از منظر مبانی فلسفی تربیت اسدد 

انحراف انسان ازمسیر حقیقی و افتادن در مسیری كه انتهایی مبهم و نامعلوم دارد  خواهد 

 د. چنین نگاهی به هستی را چشم اندازی طبیعت نرایانه از جهان ارائه خواهد نكود  و 

ها در آن نقش ابزاری خواهند دا ت كه زندنی آنهددا تنهددا بدده ایددن دنیددا معطددوف   انسان

انسددان را بدده ( سددوره هددای حدیددد  روم )این در حالی است كدده در قددرآن .  خواهد بود  

 ەاعْلَكُددوا اَنَّكَاالْحَیددا"و دنیا را به لهوو لعب تشبیه می كند؛    زندنی اخروی دعو، می كند

یدد  اَعْ َددَب غَ  ككَثَددلِ  وَاالَْوالدِ  االَكْوا ِ  فِی  تَیاثُرٌ  وَ  بَینَیمْ  تَفاخُرٌ  وَ  زینَةٌ  وَ  لَهٌْو  وَ  لَعٌِب  الدُّنْیا

فَرًّا ثُددمَّ ییددونُ حُطامدداً وَ فِددی االخِددرَ دیدٌ وَ   هالْیفّارَ نَباتُهُ ثُددمَّ یهددیَُ فَتَددراهُ مُصددْ عَددذامٌ  ددَ

بدانید زندددنی دنیددا   ؛(20  )سورهحدید آیه  "الدُّنْیااِالّكَتاعُالْغُروُرِۀ مِنَاللّهَِورِضْوانٌَومَاالْحَیاۀ مَغْفِرَ

برستی و فخرفرو ی درمیان  كا وافددزون طلبددی درامددوا  سرنرمی وت كّل    تنها بازی و

وفرزندان است  هكانند بارانی كه محصولش كشاورزان را در گفتی فرو می برد  سددپس 

خشک می  ود  به نونه ای كه آن رازردرنگكی بینی؛سپس تبدددیل بدده كدداه مددی  ددود و 

چیزی جددز رضای الهی؛وبه هرحا  زندنی دنیا   درآخر، عذام  دید است یا مغفر، و

سددوره )"غددافلون  هم  ەخریَعكلون ظاهراً من الحیو الدنیا و هم عن اال".  متا  فریب نیست 

 .(؛ از زندنی دنیا ظاهری را میشناسندحا  آن كه از آخر، غافلند17روم  آیه 

 مبانی معرفت  ناسی  •

نظر  ویژنیهای علم با "( مبانی معرفت  ناسی تربیت اسالكی را در دو طبقه 1382)باقری 

قرار داده است. در طبقه او  بر اكتشافی بودن "ویژنیهای علم با نظر به عالم"و "به معلوم

ارزش بودن  اعتباری  واقعیت    ها   علم   بر  آنها  بودن  ناظر  اس)و  متون  نقش الدر  بر  می 

ادراكا، آدمی در ارز كند تلقی كردن ا اره  ده است .اما اینیه آدمی چیزی را خوم  

در   بد  را  چیزی  نیستیا  ارز ی  امور  در  كننده  تعیین  عامل  تنها  بگیرد.    وهالع(.  نظر 

اس متون  بررسی  میالبراین   نشان  و   می  تعلیم  نظام  در  معرفت  كسب  ابزارهای  دهد 

 (. 1387حییم زاده  ) تربیت مشتكل بر حواس  ت ربه  عقل   هود و وحی می با د 

 ناخت و آناهی به رسكیت در معرفت  ناختی بست مدرن حاككیت زبان برای خلق  

 ناخته  ده است و عقل در حوزه معرفت فاقد معنا و جایگاه مشخصی است. در این  
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دانش از مشروعیت الزم برخوردار نیست و ساختاری جزئی برای آن در   دیدناه فلسفی

م لفه با  مدرن  بست  معرفت  ناختی  مبانی  مقایسه  و  تحلیل  میشود.  نرفته  های    نظر 

است    میالنسترده آنها با معرفت  ناختی اسمعرفت  ناختی تربیت اسالكی بیانگر تااد  

نیت جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص المی عقل و عقال.در مبانی معرفتی تربیت اس

داده است؛ به طوری كه نه تنها تعقل از جایگاه رفیعی برخوردار است بلیه  قرآن كریم  

در   تفیر  به  را  وغیره )طبیعت  انسان  ابر   ماه   خور ید   آسكان   آثار  )تاری     ( زمین  

فرا می خواند   (انفس وآفاق)و ضكیر انسان    ( تاریخی نذ تگان  سنتها  قوانین  و غیره

.  (20 ص1389؛ به نقل از باقری   1372 ص  1375؛ جوادی آملی  74 ص1369مطهری   )

 رد مثالی و برزخی  و ت رد  حركت آدمی به سكت ككا  را سه مرحله طبیعت و ماده  ت

با كه  كند  معرفی می  ت رد عقلی است.عالتعقلی  انسان  ككالی  مرتبه  موارد  الرین  بر  وه 

بر این باور  45؛  1389)ذكر  ده  باقری   ارتباط عقل و اراده سخن نفته است وی  ( از 

است كه انر در موجودی عقل وجود ندا ته با د یا فرصت ظهور نیافته با د نكی توان 

ز وجود اراده در او سخن نفت برای مثا   هر ناه نظام اجتكاعی  خانوادنی و فرهنگی  ا

تواند  نكی  تنها  نه  او  بكاند   باقی  جنینی  هكچنان  عقلش  كه  كنند  رفتار  چنان  فرد  با 

بلیه حتی مكین است مهرهای بال برابر قدرتهای مزبور با د  یَد   ارادهای در  اراده در 

( بایه و اساس تعلیم و تربیت را برورش  1384)  ریعتكداری  خرهقدر، آنها با د.و باال

 .نی  خصیت انسان معرفی می كندجنبه عقال

 مقایسه مبانی معرفت شناختی پست مدرنیسم با تربیت اسالمی  (3) جدول

 تربیت اسالمی  پست مدرن مؤلفه ها 

كسب  ابزارهای 

 معرفت

  آگاهی   كننده   خلق  زبان

 عنوان  به  را  وعقل  است

  رد   شناخت  منابع  یک

 می كنند 

  تعلیم   درنظام   معرفت   كسب  ابزارهای

 تجربه،  برحواس،  مشتمل  وتربیت

 می باشد.  وحی  و شهود عقل،

معرفت   یا  دانش 

 چیست؟ 

  مداوم   طور  به   معرفت

 است  تغییر درحال

 است  وصول  قابل   قطعی  معرفت

های    اشیا  شناخت  وامکان وپدیده 

 وجود  صورتحقیقی  به  هستی  جهان

 دارد
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 مبانی انسان  ناسی  •

در  .  می از جایگاه ویژه ای برخوردار است الو حرمت انسان در فلسفه تربیت اسانسان  

در  .  این فلسفه وجود جسم مادی و نفس م رد در انسان به رسكیت  ناخته  ده است  

اس آناهی  قصد و  الانسان  ناسی  نیرد و  قرار می  نظر  مورد  منزله عامل  به  آدمی  می  

(. در واقع  تربیت  1388باقری  )مسئولیت نسبت به اعكا  خود  از آن قابل حذف نیست  

و  الاس انسانی  استعدادهای  تكام  كه  است  جامع  و  فرانیرنده  ای  برنامه  خواستار  می 

مت طور  به  نفس  ادراكی  مراتب  به  مربوط  های  .عظرفیت  نردد  محقق  براین   العاد   وه 

نیز  (  قل انكا انا بشر مثلیم) سوره كهف  110یگانگی حقیقت انسان ها كه در قرآن در آیه  

است   تصریح  ده  وضوح  به  كه  است  موضوعی  الهدی   )آمده   .  ( 148:  1384علم 

نظر   در  با  اصل  نرفتن  هكچنین  طبق  بر  اسالم   دین  در  انسان  اساسی    2جایگاه  قانون 

مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است و او انسان را بر سرنو ت خویش   حاككیت 

باقری   ) حاكم ساخته است و هیچ كس نكی تواند این حق الهی را از انسان سلب كند  

1389 :249). 

 سالمیمقایسه مبانی انسان شناسی پست مدرنیسم با تربیت ا (4) جدول

 تربیت اسالمی  پست مدرن مؤلفه ها 

ماهیت  

 انسان 

از   جوهر  مدرن،  پست  انسانی 

پیش تعیین شده ندارد و اساساً  

خاص   اجتماعی  روابط  طریق  از 

شکل فرهنگ  و  می        زبان 

 گیرد

بدن، روح   از روح و  انسان موجودی است مركب 

گوهری است مجرد و غیرمادی، حقیقت وجودی  

بدن   و  است  روح  یا  نفس  همان  هم  انسان 

فن و  متغیر  مادی،  نفس  موجودی  ابزار  و  اپذیر 

 است 

و  قوا  

استعدادها 

 ی انسان 

انسان   وجودی  قوه  مهمترین 

 زبان است 

و   عقل  و  استعدادهاست  از  ای  مجموعه  انسان 

انسان   وجودی  قوای  مهمترین  عاطفه  و  فطرت 

 .هستند

اراده و  

اختیار  

 انسان 

و   مسئولیت  فاقد  انسان 

رفتار  در  مهمی  نقش  ناخودآگاه 

 انسان ایفاء می كند

و  طبیعت  جهان  جامعه،  خود،  مقابل  در  انسان 

 .خداوند نیز مسئول است
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جایگاه  

انسان در  

جهان  

 هستی

طبیعت   از  جزئی  انسان 

به  طبیعت  قبال  ودر  محسوب، 

 .چالش كشیده می شود

انسان برترین مخلوق خداوند و خلیفه او بر روی  

 .زمین است 

 

ا روابط  مدرنیسم  بست  انسان  ناسی  های  منظر اخ   نقش از  فرهنگی  و  جتكاعی 

كنند؛ جایگاه انسان از سوژه به ابژه تغییر یافته   مهكی در تیوین  خصیت فرد ایفا می 

كه   می  ود  نرفته  نادیده  عقل  و  فطر،  روح   قبیل  از  انسان  وجود  قوای  و  است؛ 

های زیادی با  اخ     چارچوم در نظر نرفته  ده برای انسان در این مبنا  از تفاو، 

می بر اراده و مسئولیت  سفی تربیت اسالكی برخوردار است.در تربیت اسالهای مبانی فل 

اناهلل الیغیر ما یقوم  "سوره رعد  11برای مثا  در آیه  .  فرد برای انتخام تأكید  ده است

بانفسهم ما  یغیروا  آنیه  )   "حتی  تا  ندهد  تغییر  را  قومی  هیچ  حقیقت خدواند حا   در 

دهند تغییر  را  است   به(  خود حا  خود  ا اره  ده  افراد  اس.  مسئولیت  تربیت  می  الدر 

دونانه   طبیعتی  انسان  دارد؛  توحیدی  و  الهی  فطرتی  و جسم)انسان  انسان  (  روح  دارد؛ 

؛ به  1990مدكور )قادر است انتخام كند؛ و او مسئولیت اعكا  خویش را به عهده دارد  

  (5: 1389نقل از باقری  

 مبانی ارزش  ناسی   •

مقو  نظر  در  خواهی  ككا  تالبا  طلبی  زیبایی  فایلت  خیر   خواهی   حقیقت  نظیر  ی 

طلبی  عدالت  راستگویی  وفای به عهد    اعت و ایثار بیان  ده در طرح كلیا، نظام 

طرح كلیا،  )می ثابت و مطلق هستند  الها از منظر تربیت اس  آموزش و برورش ارزش

برورش ص   و  آموزش  زاده   40نظام  حییم  نقل  به  از  295:  1389)باقری  .  (1387؛   )

بلیه برخی در هكه  رایط   ندارند  منظری دیگر  معتقد است ارزش ها منزلت ییسانی 

می   تغییر  دچار  برتر   ارز های  حفظ  مصلحت  به  بنا  دیگر   برخی  كه  درحالی  ثابتند  

 وند. بر این اساس  در برورش ارز ها در افراد  ای اد درک سلسله مراتبی از ارز ها  

ها به صور، سلسله مراتبی در یک هرم قرار می    خواهد بود كه در آن  ارزشمورد نیاز  

تر   بایین  مراتب  در  و  نیرد؛  می  قرار  بایدار  و  ثابت  ارز های  آن  رأس  در  كه  نیرند  

خره  علم الهدی علی  اال هایی كه میزان تغییربذیری آنها بیشتر و بیشتر می  ود . ب  ارزش
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ارز ه اصالت  و  تدوام  بر  تأكید  محیطی سخن رغم  به  رایط  آنها  تحقق  وابستگی  از  ا 

بین ارز ها و  رایط محیطی است بطوری كه در هر   رانده است  وی معتقد به ارتباط 

و    های   رایطی دست  برای رواج  تربیتی  نظام  نتی ه   در  یابد و  اولویت می  ارز ها  از 

 (. 261: 1384علم الهدی  )تثبیت آن دسته از ارز ها رسالت دارد 

 مقایسه مبانی ارزش شناسی پست مدرنیسم با تربیت اسالمی  (5) جدول

 تربیت اسالمی  پست مدرن مؤلفه ها 

     منابع تعیین

 ارزش ها

  ها ارزش   تعیین منبع فرد

 می شود محسوب

اساسی   اسالم دین ومبانی  قرآن

 شمار به ارزشها تعیین منبع ترین

 . می آیند 

مطلق یا  

نسبی بودن 

 ارزش ها

  عام ومعنوی های اخالقی ارزش

  .می شود رد شمول وجهان

  و شخصی نسبی،  ارزشها تمامی

 موقتی است

 شرایط درهمه ارزشها از برخی

 مصلحت  به دیگر،بنا  وبرخی ثابتند، 

می     محیطی،دچارتغییر وشرایط

 .شوند

 

نسبیت و  خصی بودن ارز ها در تفیر بست مدرن جهت نیری است كه در واقع جدا  

از سایر مبانی فلسفی بست مدرن نیست و به نوعی تیكیل كننده آنها محسوم می  ود 

از.   نسبیت محور  نگاه  نیری و  اس  این جهت  تربیت  نگاه  با  كامل  مقوله التااد  به  می 

می جوادی  الدر مبانی ارزش  ناسی تربیت اس  .ارز ها و ریشه های آنها برخوردار است 

  ق  از ثبا، ارزش ال در بح  از حقوق و اخ(22:  1389؛ به نقل از باقری   1375)آملی  

از نظر وی حسن ذاتی عقل و  .  قی و مبنای الهی حقوق بشر سخن نفته است الهای اخ

فرماست.مدكور   حیم  هكواره  ظلم  ذاتی  ص  1990)قبح  باقری     208   از  نقل  به 

می است نه وفاق جكعی  و  الد است كه منبع ارز ها   ریعت اس(نیز معتق10 ص1389

منبع  این  كه  آن ا  اس  از  نظر  مورد  ارز های  است   بالثابت  و  است  ثابت  نیز  خره   االم 

ق در جوامع غربی این ایده را  ( بس از تشریح نظریه نسبیت اخال351     1364)مطهری  

اخ كه  كند  نسبی  المطرح می  اخق  بایه  و  تفیر سقراطی است  از  ق ز تی و البرنرفته 
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مه طباطبایی كه معتقد است اصو   الوی در ادامه با نگاهی به دیدناه ع.  زیبایی نیست  

قی ثابت است  فروعشان متغیر است بر این  الهای اخ  های عقلی و اصو  ز تی   زیبایی

د یعنی  است  تغییربذیر  زیبایی  و  ز تی  كه  مطلب  كهاین  است  زمانباور  میان  ر  و    ها 

 .كند  هم درست است و هم غلط   های مختلف فرق می

 زیه و تحلیل شدهبا توجه به شواهد و داده های تج مقاله دومبررسی سوال 

پست .2 فلسفی  مبانی  چه  بین  اسالمی  تربیت  مبانی  با  مدرنیسم 

 هایی وجود دارد؟شباهت

توان  باهت   می  اسالمی   تربیت  و  مدرن  بست  های  م لفه  و  ها  اساس  اخ   بر 

 خالصه نكود. ( 6)   اخ  ها در این دو میتب را در جدو

  باهت های  اخ  های بست مدرن با تربیت اسالمی ( 6) جدو 

 تربیت اسالمی  پست مدرنیسم

 سعی محوری توجه به اصل بویایی و بیشرفت

 اعتدا  نرایی  انعطاف بذیری 

 محبت محوری  دیگر بذیری

 تعهد اجتكاعی  برهیز از خود محوری 

 

در   می  ود   مشاهده  فوق  جدو   در  كه  و    4هكانگونه  مدرنیسم  بست  بین   اخ  

تربیت اسالمی  باهت های نزدییی وجود دارد.  باهت های بین مبانی بست مدرن و 

 خالصه نكود.  (7)مبانی تربیت اسالمی را می توان در جدو  

 بست مدرنیسم با تربیت اسالمی  هستی  ناسی مبانی  باهت های (7) جدو 

 تربیت اسالمی  پست مدرن مولفه ها 

 جهان هستی واقعیت دارد  واقعیت وجود دارد  واقعیت

 كثر، نرایی  كثر، 
در جهان هستی در عین وحد،  كثر،  

 وجود دارد. 
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انسان   معرفت  ناسی   )یعنی  مبانی  سایر  خصوص  در  ان ام  ده   های  بررسی  در 

ارزش  ناسی(  باهت   و  وجود   ناسی  اسالمی  تربیت  و  مدرنیسم  بست  بین  هایی 

 ندارد. 

 نتیجه گیری

اس تربیتی  بر  النظریه  مدبتنی  هدای  ندظریه  جدكله  از  و  مدطرح  هدای  نظریه  از  ییی  م 

كه معیار   انسانتوحید است  انسان    عكلیرد  مبتنی بر جایگاه  ها در آن وحی و قرآن و 

می به هكه ابعادی توجه  الاست كه مقام جانشینی خداوند را دارد. در دیدناه تربیت اس

هكاهنگی و یا وقفه در ككا  و   مدیشود كه موجب تیامل انسان است و از هر آنچه نا

می كند  جلونیری  می  ای اد  هكه جانبه  اساز  فهد.   ود  ر د  محوریت    می  التربیت 

زندنی   خداوند متن  در  او  حاور  و  او  با  را  الاست.اس  ارتباط  دارای    عاقل م اندسان 

  بذیر می  مسئولیت نرا و    ارزشمسلط بر خویش و بر جهان     كدرامت قددر، انتخام 

انسان خوش خیرخواه    خواهد؛به  اصالتا  و  باک  فطر،  دارای  را  بشر  هكة  و  است  بین 

هكة   و  كردهمیداند  ناز   كه  دینی  از     تیالیف  حدراست  عقل  و    فدطر، كرامت بدرای 

اس  انسان حوزالهاست.تربیت  به  را  آدمی  ورود  كه  اسدت  عدواملی  م كوعة    ه می  

كنند و بدرآیند مدهم آن حاور خداوند در صحنة زندنی است كده   معنویت تسهیل مدی

ش بر آن است كه انسان  التمی  الدر تدربیت اس.آن ندیز در نرو ایكان و عكل صالح است 

به مرحلة بودن سوق دهد و خیر اعلی را به منزلة ارزش فراسوی   را از مرحلة دانستن 

ش  تعهد انسان در برابر م كوعة ارز  ذاتی مسئولیت و  امور علكی و فنی قرار دهد. نیک

هاست كه كیفیت    های ندخستینی است كه خداوند به بشر عطا نكوده است. هكین ارزش

های متنو     قید و بندها و مقولهه  آدمی را بیان مییند. در حالییه عقل در محدودتربیت  

های عكیق     الذهنی است  ایكان بذیرش محتوای وحی الهی اسدت. اندرچه عقل اسدتد

 ناسانه ارائه میدهد ایكان و  هود انسانی است كه مسیر هدایت و جهشی ورای    هستی

 .  ربة حقیقت واحد از میان حقایق دارد  تالعقل به سوی بیشرفت وجودی از خد 

حیا،   ضروریا،  و  اقتاائا،  آموزش  هددف  و  سدقف  مدرنیسم    بست  تربیت  در 

هایی كده آموزش داده    اهداف  مهارتها و ارزشفرصتها   دنیوی است و به هكین دلیل  

  كند و روح حاكم بر مدحتوا  می  ود  فدرد را برای دنیای بهتر و رفداه بدیشتر آماده می 
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ه بر امور متغیر  حقایق ثابتی نیز وجود  الومی عالدندیانرایی صرف است. در تربیت اس

در   كه  اسدت  حدالی  در  این  سازد  نكی  كهنه  را  آن  میانی  و  زمانی  اوضدا   كده  دارد 

ها   واقعیت  و  امور  هكه  و  نددارد  وجدود  ثابتی  امور  و  حقایق  مددرن    بسدت  دیدناه 

صه میشود.  المدرن  هكه هویت انسان در زمینی بودن آن خدر تربیت بست  .متغیر است 

او حاكی از تعلق ذاتی و    "سیونت "این كره خاكی است.    "ساكن"انسان به تكام معنا   

مینكاید.  تأمین  را  او  لذ، حداكثری  كه  است  دنیوی  حیا،  از  اركانی  آن  به  عیار  تكام 

ت و بویایی آن در حركت  تصویر ارائه  ده از انسان  تصویری راكد است كه هكه حرك

آنها خ بخشیدن  فعلیت  به  بالقوه  لذایذ  به خود  الاز  از خود  یعنی حركتی  میشود؛  صه 

ای كه هكه   حركتی از تكنیا، و آرزوهای فردی به فعلیت یافتن این تكنیا، در جامعه

القا   این نونه  انسان  به  یافته است.  تكنیا، سامان  این  به  فعلیت بخشیدن  اركانش برای 

ود كه زندنی بدون امر متعالی امیان بذیر است و هكه غایت حیا، آدمی در لذ،  میش

دهد     می از انسان ارائه میال ود. اما تصویری كه تربیت اس  صه میالاش خ  حداكثری

نزیده است و از   "منز "تصویری بویا و متعالی است. هرچند انسان در این كره خاكی  

تعالی خویش و  ر د  برای  آن  مواهب  می   هكه  است    بهره  مسافری  انسان  لیین  نیرد  

حقیقت او جامع حقایق مراتب عالم   (.میان خلق و حق) غایتكند و سالیی است فاصل  

آغاز می با حدوثی جسكانی  و  این عالم  بطن  از  را    است. هرچند حركت و سفر خود 

باید نفت كه انسان در تربیت بست    . بطور خالصهكند  لیین هیچ ناه متوقف نكی  ود

می  انسان مسافری است كه كوتاه  الاین عالم است  ولی در تربیت اس  "ساكن"مدرن ذاتاً  

است  نشته  عالم  این  ساكن  برداری   تو ه  برای  منزلت    مدرنیست   بست .زمانی  ها  

كنند و برای ارز های     د، نقد می  معرفتی عقل و سایر ابزارهای معرفتی انسان را به

ها  از    ها و ارزش  ارز ی قایل نیستند؛ زیرا اساساً هكة واقعیت نونه    فطری و ذاتی هیچ

های ذاتی وی را سیا  و برساختة عوامل بیرونی و اجتكاعی    جكله ذا، انسان و ارزش

نونه قداستی برای الگوهای دینی و تربیتی و هكچنین    تنها هیچ  بندارند. چنانیه نه  می

یه با هرنونه مرجعیت و الگوبذیری سر  دستورالعكلهای دینی و اخالقی قایل نیستند  بل

رغم نقاط قوتی كه دارد  از نقاط ضعف  ها به تربیت  به مدرنیست  نگاه بست.ستیز دارند

میبرد رنَ  نیز  آن    .فراوان  نقاط ضعف  واقعیت مهكترین  با  تیوینی   ستیز  ندا تن  های 
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معرفت  عقلی   دفا   قابل  و  متقن  ارزش  مبانی  و  یقینی  اس  های  جاودانی  كه  های  ت 

اندیشه مدرنیستی و نرفتار آمدن در دام تاادها و حتی   های بست   موجب نسیختگی 

تخریب  و  نقد  به  تنها  سلبی   صرفاً  روییرد  اتخاذ  با  آنان  است.  آ یار  ده  تناقاا، 

  .دهند میپردازند  اما راهیار و نظریا، جایگزین ارائه نكی

بست  عصر  در  معیارها  می  بنابراین  موجب  كه    مدرن  یا   ود  مطلوم  وضعیت  متربی 

كند    های اساسی كه به متربیان ككک می  نامطلوم را  ناسایی كند. ییی دیگر از م لفه

انگیزه به  تا  كنند  تحرک درونی در فرد است؛ یعنی  الخوبی م  های عكل خود را  حظه 

تلقین  الزام و  اندیشه  ها  با  برخورد  وضعیت  به  توجه  با  بیرونی  و    های  فرهنگها  ها  

یعنی  است؛  تأثیرنذار  درونی   الزام  بلیه  نیست؛  م ثر  ضدونقیض  و  متنو   رفتارهای 

متربی در درون متحو   ود و با انگیزهای رو ن بداند كه چگونه فیر و رفتار كند؛ و  

مسائل   با  رابطه  در  متربی  به  میتواند  م لفه چهارم  بهعنوان  نقادی  و  نقد  ظهور  سران ام 

 یت دینی را امری مكین و م ثر نشان دهد عصر حاضر یاری رساند و ترب

بیان  د    آنچه  به  ا  میان بست با توجه  تربیت  تدعلیم و  می  هیچ ندونه  سالمدرنیسم و 

معرفت نظر  از  معنا   دو  این  یافت؛ چراكه  نخواهیم  نقض   سدنخیتی  را  ییدیگر   ناسی 

سم ای ابی  مدرنی  مدرنیسم  یدعنی بسدت   تری به بسدت  میینند. حتی انر نگاه خو بینانه

اید ابی ایدنیه  به  توجه  با  د  با یم   مدی  دا ته  بدررسی  ها خداطرنشان  كده  های    كنند 

بی حا یه  محلی   برنامه  تكركز   بر  مطرود   و  هم    ای  باز  د  دارند  برتری  متكركز  های 

عنوان   می از این منظر  بهالم و تربیت اسالمدرنیسم با اس  میبینم كه در این ا نیز بست 

روای فرا  نداسازنار مییک  بتوان بست  ت   نگاه حداقلی  با یک  كه  اید    با د. هرچند 

قرائت  با  را  ای ابی  هكانگونه  مدرنیسم  اما  دانست   سازنار  اسالم  از  خاصی  كه    های 

اس از  قرائت  نو   این  است   بدا  المشخ   و  ندیست  اكثریت مسلكانان  بذیرش  م مورد 

 .ردهای چشكگیری دا م  تفاو،الروایت غالب از دین اس

 مدد بحران مدرنیسم در جهان حیم  چنانچه بدخواهیم از فداایی كه در حا  حاضر به

اس نسترش  برای  است   اسالفرما  ده  تربیت  و  ارز ها  آن   بیرو  و  بیشترین  الم  می 

  نكاید كه توجه خود را به بسدت  نونه مدی  حل ایدن  ترین راه   استفاده را ببریم  مناسب 

  وضعیت  معطوف سازیم و از  رایط به وجودآمده  بهترین بهره مدرنیسم بده منزلة یک  
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 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره    ده دوره  

پ اپو    سوم شماره 

 سو و هشت

 1399  پای ز

 
 
 
 

نهایتاً میتوان به این نتی ه رسید كه  .  می ان ام دهیمالسود تعلیم و تربیت اس  برداری را به

وتربیت    مدرن و بی بردن به نقاط ضعف و قو، تعلیم  های تربیتی بست    ناسایی آموزه

آمادنی    مدرنیستی می   بست  براالتواند  را  ای اد  زم  بدیده  این  با  مواجهه  در  متربیان  ی 

مدرن  مستلزم آن است كه متربیانی را   كند. سخن نفتن از تربیت دینی در عصر بست 

های مطرح  ده در این عصر را دا ته   تربیت نكاییم كه یارای مقاومت در برابر چالش

كین است و با ند؛ زیرا با توجه به این مسائل  تربیت دینی مطابق رو های نذ ته نام

های تبیین  به دست دادن معیارها  تحرک درونی و نقادی سخن نفت.    باید از مشخصه

به مسلكان  مربیان  و  متفیران  غنی   هكچنین  میتب  در  تفح   و  با غور  ایران  در  ویژه 

این  الاس از  ای اد  ده  انتظارا،  و  بشناسانند  و  بشناسند  را  عصر  ویژنیهای  باید  م 

 د. ه و در بی باسخگویی برآینموقعیت جدید را مشخ  كرد
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 و  ها  شباهت  بررسی

 مباااا ی تفاوتهاااا 

 و مدر یساا  پساات

 در تربیااات مباااا ی

 بای   اسناد  و  اسالم
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