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 چكيده
ي ضاعي ون يو نسبيت حقيقت است. آياا ن اها معرف تعدد و تكثر ارزشمدرنيسم، پست

اضار ح ةاسالمي باشد يا خير؟ مقالهاي م اسب براي تعليم و تربيت ارزش يتواند بس رمي

هااي ارزش ةموانع فكري عرضامدرنيسم، پستش اسي بر اين فرض است كه مباني هس ي

الش غربي را به نهاي شمولي ارزشبدين مع ا كه مطلقيت و جهانكرده؛ اسالمي را مرتفع 

 مدرنيسم با طرح نسبيت ش اخت وپستش اسي كشيده است. از سويي ديگر، مباني معرفت

خيزد. بر همين مي مقابله براند، به شمولي و مطلقيته مدعي جهانكهايي حقيقت، با ارزش

مدرنيسم همان اد شمشاير پستش اسي و معرفتش اسي مباني هس ي رسدمي اساس، به نظر

ل ياتحل حاضر با بهره از روش ةراند. مقالمي خواند و دم ديگرمي دو دم است؛ يك دم آن

 ياساالمهااي ت ارزشيم و تربيامکان تعل كوشدمي يس جافت نسبتيو ره يفيک يمح وا

 را نشان دهد. مدرنيسمپستت يدر وضع

و  هااي اساالمي، تعلايمش اساي، ارزشش اسي، معرفتمدرنيسم، هس يپستها: كليدواژه
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 مقدمه
کـرده اسـتد در را بنا  یمختلف یاجتماع یسالم و سعادتمند، نهادها ةجاد جامعيا یبشر برا

های مهم آن در جوامـ  ژهياز کارو یکياست و  یاهيپا ینهاد تيم و تربيتعل نهاداين ميان، 
م و ين روسـت کـه تعلـيبه( استد از همـيات طي)ح یمتعال یت انسان به هستيهداارزشی، 

منزلـة جريـانی تربيت، رسالت اصلی پيامبران معرفی شده استد بـدين معنـا، تعلـيم و تربيـت به
ت يـموفق رودد بنـابراين،رای ديگر نهادهای اجتماعی به شـمار مـیدهنده و بنيانی بفراگير، جهت

 1ددارد یت بستگيم و تربينهاد تعل یبه کارکرد اصلی، اجتماع یهانهادها و سازمانديگر 
 یااند که بخش عمدهجهان معاصر، نهادهای اجتماعی تغييرات بسياری به خود ديده در

ــ ــر پديثأاز آن تحــت ت ــان ةدي پســامدرن رد داده اســتد های شــهيشــدن و رواا اند یجه
مکـان ـ  زمـان یفشـردگخر شاهد درهمأدر دوران متيد، گومی دنزيگ یکه آنتونگونههمان
 یمختلـ  فراسـوهای شـهيگسـترش و نفـوا اند ةنـيزم شـدن یجهـانين معنا، بد 2دميهست

های کـه در سـالهايی شهياز اند یکياندک فراهم آورده استد  یزمان ةقلمروها را در فاصل
در برابـر عقـ  اسـت کـه  یسـتيتفکـرات پسامدرن، ران طرح شده اسـتيا ةر در جامعياخ

 ن اسـا يـسازدد بر امی رانيبر آن را و یمبتن یاجتماع یو مهندسشورد می اد مدرنيبنخود
 يیگراو کثرت يیگرایو نسب مدرنيسمپستشدن،  یجهان ةديفعاالنه با پد ةمواجه یبرابايد 
و سـس   یتين وضـعيچنـ یشناساسـ، رسدمی شودد به نظر یشياندچارهة همراه آن، نديفزا
، تيوضعاين و متناسب با  یرانيای ـ اسالم ینيبت بر اسا  جهانيم و تربيتعل ین مبانيتدو
 3دماست ةات جامعياز ضرور یکي

های شــهيگســترش و رواا اندکــه  رســدمی در نگــاه نخســت بــه نظــربــه هــر حــال، 
ن يمـگرفته استد بـر همی ما را به چالش ةجامع یو مذهب ینيدهای آموزهی، ستيمدرنپست

ت يـربم و تيپسـامدرن را بـا تعلـهای شـهيان انديـم ةرابطـکوشـد میحاضـر  ةاسا ، مقال
و  مدرنيسـمپستاسالم و  یشناسیهست یابتدا مبانين منظور، بسنجدد بد یاسالمهای ارزش
 شودديی میشناسايدگاه، دو دن يمنتج از ا یتيترب یمبان

 يم اصليف مفاهيتعر
 درا واجد شود ینکه متعلم دانشيا یبراها و عوام  است، نهي: فراهم کردن زمتعليم

ن يعـازمند اسـت، ي)آموزش( ن یريچه به فراگيافتن استد اين امر، اگر: پرورش تربيت

 . دددی من استساسدر عناصر فعال اکم دستا يدر من  یست؛ بلکه تحول و دگرگونيآن ن
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اختن سـت رساندن و شـکوفا يبه فعل یو عوام  براها نهيکردن زم: فراهمتعليم و تربيت

 یاهـد  مطلـوب بـا برنامـه یسـواو به یمثبت انسان و حرکـت تکـامل یاستعدادهاة هم

 شده استدده و حسابيسنج

ن و يتکـو یسـوان بهيـت متعلمان و متربيساز هدانهيان زمي: جرتعليم و تربيت اسالمي

 یاسـتعدادها یجانبه و متعالفطرت و رشد همه يیشکوفا یش برايت خويهو ةوستيپ یتعال
 استد یر قرب الهيدر مس یعيطب

 تيم و تربيتعل يمبان

کانــات و مبــانی تعلــيم و تربيــت، دربــارة مواضــ  آدمــی و ام طورکلي(:تعريففم منانيهبففه

کند که حياتش همـواره تحـت تـأثير میهايی بحث هايش و نيز دربارة ضرورتمحدوديت

 دآنهاست

 و« يـیچرا» ،«یسـتيچ»ن يـياست کـه تب یمدلل یاي: مجموعه قضامناني تربيت اسالمي

رد و از يـگمی بـا توجـه بـه آنهـا صـورتی، دگاه اسـالميـت بر اسـا  ديترب« یچگونگ»

 دديآمی به دست« یمعار  اسالم»و « یانيوحهای آموزه»

 تيتربم و يتعل ياقسام مبان
 یو مبـان «یعلمـ» یم کرد: مبـانيتوان به دو دسته تقسی میکلطورت را بهيم و تربيتعل یمبان

 «دی ـ دينیفلسف»

 شوددهای زيستی، اجتماعی و روانیِ مورد تربيت مشخص میمبانی علمی با توجه به جنبه

مربـو  بـه  یو فلسـف یاز مالحظـات اخالقـی آموزش و پـرورش، نيدـ  یفلسف یمبان

 شوددمی ت استنتاايات تربيها و غاو هد ی، عت آدميطب

ی، شناسـو روان یشناسـ، جامعهیشناسـستيزة نيژه در زميويشرفت علم و دانش، به پ
ده يـت افـزوم و تربيان تعلـيـبـر جر یعلمهای افتهير يروز بر تأثبهسبب شده است که روز

ت يـترب م وين تعلـيـيآن قادر به تع یعلم و دستاوردهاکه د توجه کرد ين حال بايبا اشود؛ 

امات را اقديز؛ است یو فلسف یمالحظات اخالق ةعهدبر  یو اساس یبلکه نقش اصلنيستند؛ 

ه نـت علـم و ينه در صالحيات، غا یت است و بررسيت تربياول تاب  غا ةدر درجی، تيترب

 فيلسوفان استدت يک، بلکه فقط در صالحيدر حد تکن
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 تيم و تربيتعل ينيد -يفلسف ياقسام مبان
 است: ريشام  چهار مقوله به شرح ز یمباناين 

 ي:شناسيهست يمبان

ر دآن اسـت کـه  یت وجود و احکام کليواقعة دربار ینييتبـ  یفيتوصهای از گزاره یبخش

طور مـدل  و مبـرهن بـهی، اسـالم ةفلسـف یشناسة وجودا حوزي یاسالم ینيبمباحث جهان
 گرفته استدا مفروض قرار يمطرح شده 

 ي:شناسانسان يمبان

ز متـون ات وجود انسان است که يواقعة مدل  دربار ینييتبـ  یفيتوصهای آن دسته از گزاره

ند اشـده )علم النف ( استخراا یاسالم ةا از مباحث فلسفيو  ی  اسالميا معار  اصيمعتبر 

سـا  ات بر يترب یقيحق یستياز چ یزين و تجوييگونه تبی اص  هرسنگ بنا د آنها رايو با
 دانستد یکرد اسالميرو

 ي:شناسارزش يمبان

کنـدد می هـا را مطالعـهفلسـفه اسـت کـه ارزش یاز مباحـث فطـر یقلمروی، شناسارزش

 استد و اخالق یشناسيیايبز ةخود شام  دو بخش عمد یشناسارزش

 يشناسمعرفت يمبان

نند ماد مباحثی پردازدمی معرفت یاست که به بررس یاز دانش فلسف یقلمرو یشناسمعرفت
ت معرفـت، حـدود شـناخت، ارزش شـناخت، انـواخ شـناخت، ابـزار يـامکان معرفت، ماه

 دهنددمی  يآن را تشک یمحور اصليا، شناخت و مالک صدق و کذب قضا
شده طرحم ةتوان بر اسا  چهار مقولمی را يیاز نظر عالمه طباطبا یت اسالميترب یمبان

 شوددشناسی، بحث میشناسی و انسانين مجال، فقط دو مورد، يعنی مبانی هستیبررسی کردد در ا

 ياسالمي شناسيالف( هست

ين، جهـان و عـالم خـارا، اصـالت اسـت؛ بنـابرا یو دارا یمفهوم مشترک معنـو، «وجود»

 استد ناپذيرانکار یتيواقع

 و مخلوق خداوند تبارک استد يب و شهادت، شام  غی، جهان و هست

)جبـروت( و جهـان  جهـان مثـال، جهان عق  )الهوت(ة سه مرتب ینش دارايفرجهان آ

 باشددمی )ناسوت( ماده
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 نددایو نسب یاسيق یامورشر و فساد، 

به  یجهان هست یعنياست؛  يیمقصد نها یک واحد حرکت است که دارای، يجهان ماد

اسـتد عـالم  یهرالزم حرکـت جـوگردد و معاد، می بازی که از آن آمده است، همان اصل

 داردد يیاو یبه سويی و از او یتيماه یهستبنابراين، 

تکـاملش کـه همـان مقـام  یسودر حال حرکت و شدن است و بهپيوسته  یجهان هست
 رودد، میاست یقرب اله

 ياسالم يشناسيهست ةمقول يتيرات تربيتأث
دگاه يـد اتد درياهننه بر استوار است،  یو خارج ینيات عيبر واقعی، ت اسالميم و تربيتعل

 مراتـب یو دارارا دربـردارد  ب و هـم عـالم شـهادتيـهم عـالم غی، ، جهان هستیاسالم

 واسـت  یعدم یامر و شر ، ياصامری ر يدر مجموخ، خاستد  )مثال، عق  و ماده( مختل 

ی تـيترب ن استنبا  کرد که نظـاميتوان چند بنابراين، میجهان مخلوق و معلول خداوند است
و  تيـعجام یدارايژه هـد  و محتـوا، وه که ابعاد مختل  آن، بباشد  یاگونهبهيد اسالم با

 وب و مجـردات باشـد و هـم مـوارد يـمربو  به عـالم غهای به پرسش يیگوپاسخقدرت 

 .را شام  شود یمسائ  جهان ماد

 یانيـاهلل است و اهدا  م یقرب اليت، ترب يیو غا يیهد  نهاين اسالم، ن مبياز نظر د
ن يز بـر اسـا  آن و در همـيـوددد( ن ی، فرهنگیاسي، سیمانيو ا ی)اهدا  اعتقاد و متوسط

 4دشودمی نيراستا تدو

ه کـ یباشـد و در مـواردی میبر وحـ یاول مبتنة اسالم در درجی، شناساز نظر معرفت

 دانددمی ه بر عق  را بالمان يتک يیتنهابهی موجود نباشد، و نصّ یوح

 ز منظر اسالماي شناسب( انسان

اسـت؛  یار و آزادي، عق ، اختيیخدا یدان، فطرتيجاو یروح یدارايدگاه اسالم، انسان از د

 ر را استنبا  و ارائه کرد:يتوان مطالب زی میکه از آثار مختل  وچنان

بقا و  یتر، دارایدو بعد جسم و روح است و روح، اصل یدارای، ث وجوديانسان از ح
 کمال اتصال وجود دارددين دو بعد، ن ايبالبته  استد یجاودانگ

ه يسـت؛ بلکـن یکامالً خال یمانند ظرفاست و  یفطر یهاشيفطرت و گرا یرااانسان د

 .کم شکوفا شودج و کميتدره بيت، م و تربيتواند با تعلمی کهدارد  يیاستعدادها
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 استد نداده یبرتر یگريبر درا چ ک  يهآفريده و سان کيها را برابر و خداوند انسان

مـال اعي ، مسـوول ن دليار است و به هميو اخت یآزاد یدارااش، ژهيانسان در خلقت و

 استدخود  یارياخت

 گذارددپذيرد و بر آن نيز تأثير میمیانسان ضرورتاً موجودی اجتماعی است و از جامعة تأثير 

و  یبه هسـتاست که  یتنها موجودرو، ؛ از اينعق  و تفکر است یدارا یانسان موجود
 5داردد یش آگاهيعلم و جه  خو

 انسان از منظر اسالم يتيترب يمبان

 يت و خردورزيعقالن

عقـ  و تفکـر، ت يةاست که در سـا یانسان تنها موجوداکر شد،  تيدر بحث عقالنکه چنان

و دچـار  افـ چنان غين انسان، اما گاه همد؛ ن برسيزمدر  یالهخالفتتواند به مقام می اراده
بـه اسالم  ي ،ن دليخواندد به هممی نيالسافلشود که خداوند در قرآن او را اسف می انحطا 

رو، ناز ايـتوجـه کـرده اسـتد  یتيمهم ترب یاز مبان یکيعنوان )در برابر عواط ( به تعق 

 ن مبنا باشدديد توجه به ايت بايگام در تربنخستين 

 فيتکال يدر ادا ياراد يريجهت گ
انجـام  ا بـر اسـا  انتخـابآزاد است که رفتار خود رر، تعق  و تفکة لفؤم برانسان افزون 
ه ره ساختيخکه خداوند در نهادش ا یآزاد و شعور ةتواند با استفاده از ارادمی کهدهد؛ چرا

اسـت کـه  یتـيترب یاز مبـان یکـيـار، يد پ  اراده و اختيص دهدر و شر را تشخيخ، است
البتـه دد يـآمی آن بـه دسـتية در سـايت، م و تربيتعل يیهد  غای، به منزلة قيسعادت حق

را يـز؛ عمـ  کنـدبخواهد هرگونه که بتواند به صر  مختار بودنش، ست که انسان ين نيچن
نـار ک  در يـار و تکليـعقـ ، اخت یِتـيترب یاستد سه مبنا یگريد یز مبناي  نين تکالييتع
 نددکنی میاريبه سعادت  یابير دستيگر، انسان را در مسيکدي

 مختلف يقوا يريکارگاعتدال در به

 یولـ يـده شـده،مختل  آفر یبا قواوی ست که رونيت انسان از اين مبنا در تربيتوجه به ا

تخـاب نکـه انيقاب  اکر ا ةنکتد رديش گيپيشه اعتدال در در گرو آن است که هماو سعادت 

 مـورد توجـه بـر ن مسـائ يتـراز مهم یکيت، يت و معنوين ماديمتوسط و متعادل ب یروش

 اعتدال استد یتيترب یاسا  مبنا
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 يعلم آموز

 یرويـواسـطة ناستد تنها انسان اسـت کـه به یآموزعلمی انسان، تيترب یگر از مبانيد یکي

سـت کـه يدد به همين دلي  اافزامی خودة بر معلومات گذشت یاخرد، هر روز معلومات تازه

 شوددمی قيب و تشويدانش، ترغ علم وبه آموختن ی، انسان ت اسالميم و تربيدر تعل

 اد مرگ يق اعتقاد به خدا و ياز طر يجاد انضباط درونيا

 یدارنـده و مبنـاعامـ  بازمثابـه است تا بهکه همواره از انسان خواسته شده  یگر نکاتياز د

سـالم آرمـان کـه ا ن نکتهيبا توجه به ابنابراين، اد مرگ استد يآن تفکر کند، ی دربارة تيترب

ده، ی( قـرار داعـي)بـه وجـود آوردن انسـان طبی فطرت انسان یايت خود را احيم و تربيلتع

 یدمـآعتقاد، ن اياستد در کنار ا یعيت انسان طبيدر ترب یاتياز ارکان ح یکاعتقاد به معاد، ي

حاطـه انسـان ابـر از هر جهت يش، ان خويپایبا قدرت و علم ب یتعال ید بداند که خدايبا
ن، بنـابرايت افـراد اسـت؛ يـدر ترب یجـاد انضـبا  درونـيدر ا یعام  مهمن خود يدارد و ا

 دداد مرگ توجه کرياعتقاد به خدا و  ید به مبنايبای، ن انضباطيجاد چنيمنظور ابه

 ان کاملياستفاده از مرب

 جـهينت یتنهـا زمـانيـت افـراد، منظور تربددد بـهه از روش عبادت و اکر و مناجـات واستفاد

منزلـة به ی، ن معلمانياستفاده از چنرو، نيردد از ايان کام  انجام گينظر مربدهد که تحت می
 6دمورد توجه استی انسان، تيترب یاز مبان یکي

 یخالقـات يـ)ترب یت اسـالميـم و تربيتعلـهای یژگيوی که اکر شد، با توجه به مباحث

 گردد:به شرح زير روشن می( یاسالم

 استوار است يکيزيمتاف بر مفروضاتي در اسالم، ت اخالقيترب

 قـ از ع یرويـو پ ین الهـيکه انسان را بـه اطاعـت از فـرامهست  یات فراوانيآدر قرآن، 

لـت دال یت اخالقـيت و تربيهدا یبرا یکيزيمتاف ید، که خود بر وجود مبانينمامیدعوت 

و  یريگرا در جهت یز وجود دارد که نقش خالق جهان هستين یگريات فراوان ديد آکندمی

ه خواسـت و ، بـیاسالم یت اخالقيز در بحث تربين یاريبسکندد می انيت رفتار بشر بيهدا
 ین بحـث، بحثـيـااعان دارنـدد در هـر دو صـورت، اها ت انسانيخداوند در امر هدا ةاراد

 استد یکيزيمتاف
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 هاي ثابت و مقدم استانيمسبوق به بني در اسالم، ت اخالقيترب

م بات و تقداستمرار و ث یاستوار است که از نوعهايی انيم بر بناز منظر اسال یت اخالقيترب

 یکـيرسـد، می )اعم از فروعات و واجبات( به انسانآن ق ين و آنچه از طريد دندبرخوردار

، موجـب گـريمل  د یت اخالقيتربهای ان در نظامين بنيهاستد فقدان اانيو بن ین مبانياز ا
ز از يـو گرهای فـار  از ارزش، آن جوامـ  بـه سـمت جنبـه یت اخالقـيـترب یريگجهت

کـامالً بـر ی در اسـالم، ت اخالقـيـکـه تربیحالی شـده اسـت؛ درنـيمنـد دنظامهای آموزه

 استداستوار  ینيو د یالههای ارزش

جـود و این و شرخ(، بـه معنـي)دی ت اخالقيتربهای انيد بر مقدم بودن بنين تأکيچنهم

کـه در یحال در اسـالم اسـت؛ در یت اخالقـيـترب یبـرا ینيشـيو پ شدهرفتهيپذهای هينظر
 وجود نداردد  ینيشيو پنظری  یچ مبناي، همدرنيسمپست

 ي استو شهود يدر اسالم عقالن يت اخالقيترب

د بـر يـو تأکی، در آدمـ يیشناسـا ةبـر انکـار عقـ  و قـوها ستيمدرند پستيبرخال  تأک
 یا)انسـان دار يیو خروا فاعـ  شناسـای، ت اخالقيترب یشناختيیبايو ز یعاطفهای جنبه

د يـبـر عقـ  فـراوان تأک یاسالم یت اخالقيشه و عم ، در تربيبحث و اند ةعق ( از عرص
در  یت اخالقين اسا ، تربياستد بر اگرديده ز توجه ين یبه شهود و تحوالت درونو شده 

 را داراستد یشناخت يیبايز ةو هم جنب یعقالن ةاسالم، هم جنب

 ي در اسالم، اقتدارگرا و الگومحور استت اخالقيترب

ر و در جهـت حـذ  منـاب  مقتـدرا هـايی حرکتی، ت اخالقيتربهای نظريهچه امروزه گر
ن حرکـت يآخـرمدرنيسـم، پستکـه اند، ـ کردهآغاز  یت اخالقيمحور بودن ترباص  الگو

سـوی  ، بـهیت اخالقـيتربهای برنامه یما در اجرا ینگاه اصلـ  کرد استين رويبر ا یمبتن
م، در اسال یت اخالقيمربو  به ترب ةروندشيپهای حرکت یاست و تماماحکام آن قرآن و 

 يت استدسند یمعطو  به مناب  قدرتمند، مقتدر و دارا

 نه گفتمان محضيت است، نيبر عمل و ع يدر اسالم مبتن يت اخالقيترب

( ی)کـردار ی( و عملـی)گفتـاری نظـرهای ق جنبهيد بر تلفيتأکی، اسالم یت اخالقيدر ترب

ی در اسالم، فقـط ت اخالقيترب فرايندش از گفتار و سخن استد يبی وزن عم ، است و حت

محـدود بـه ی، طور کلو به یدستور زبانهای الفاظ و عبارات و قاعده یريکارگبهمحدود به 
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گفتمـان( بـوده  يـةر)نظها سـتيمدرنکه مورد نظر پستـ  یاو محاوره یشناختقواعد زبان

کنـد، می ديـتأک یرفتار اخالق يیمنب  نهامثابه گفتمان به  رکه ب یکرديدر رود ستينـ  است

ر يو مشخص و مؤثر بر رفتار بشر، بلکه تعـاب ینيک امر عينه شود، می آنچه از اخالق گفته

گـاه چي ، هين دليبه همد از گفتمان است یو ناش یتي، موقعی، اتفاقیخاص، فرد یريو تفاس

رفتار عام باشد، وجـود  ةکنندتيکه هدا یمشخص، عام و کل یو اعمال اخالق یاصول، مبان
امـا از نظـر اسـالم، ؛ ورزنـدمی ديـآن تأکها بر ستيمدرناست که پست یزين چيندارد و ا

رد يـگمیبرة عم  را در، عرصیقلمرو مفهوماز نظر و چه  یلغولحاظ معنای اخالق، چه به 

 7دن عم  و رفتارنديشود که خود عمی اطالقهايی یژگيوو به صفات و 

 مدرنيسمپستمفهوم 
 يرپذانعطاف ياصطالح

که  یزيهر چ را بر مدرنيسمپستم يتوانمی جاد شود کهيشما ا ین تصور برايممکن است ا
اب، ن کتـيـقـت داشـته باشـدد در ايحق یان نکته تـا انـدازهيد ايو شا ميم اطالق کنيبخواه
 م:يا  کردهيرا به چند صورت تعر سممدرنيپست

 ي جامعه؛ت فعليوضع

 يح دهند؛ا توضکنند ي  يت را تعرين وضعيند ااکه در تالش یمجموعه نظرات

 ی؛هنر یسبک
 يزهاددر ساخت چ یکرديرو

 مـوارد بـه کـارة ايـن مختلـ  همـهای گرفتن جنبهی دربردر متون متفاوت برا یاواژه
د ممکـن اندمدرنيسـمپستت يـماهة تنها چهار برداشت دربارهای ياد شده، تعري رودد می

از  کردهـاين رويـکـردن ا ز وجود داشته باشدد البته عمالً جـداين یگريدهای است برداشت
 ستدين یاکار چندان سادهيگر، کدي

ن يبهتـرد تر استکين کتاب نزديشده درارفتهي  پذيبه تعري ، ن تعريدومبا اين حال، 
 یاآن را مجموعهمدرنيسم، پستجام  از  یفيتعرة ارائ یتالش برا یجابهن است که يکار ا

 8دز خاصيک چينه يم، م و مباحث بدانياز مفاه
وسـته يپ مدرنيسـمپستمتفـاوت های گونـهچند موضوخ مشخص وجود دارند کـه در 

در عصـر حاضـر  یزندگ یمعناين موضوعات، چيستی شوندد در مجموخ، محور امی مطرح
 ن موضوعات:يايگر، دعبارتبهاستد ن وجه يآن به بهترگی توصي  و چگون
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 یحتـ ايـا پنجـاه يـبا صد ی امروز، ن اشاره دارند که جامعه، فرهنگ و سبک زندگيابه 

 ؛دارد ريگچشم یش تفاوتيسال پ یس

 یوراو فنـ ی، جامعـه مصـرفیهمگـانهای رسـانه ةتوسـعی ملمو ، همچـون به امور

 پردازد؛می اطالعات

نـا، مانند معتر، یبر درک ما از امور انتزاعهای فوق، شرفتين اشاره دارند که انواخ پيابه 
 گذارند؛می ريت تأثيواقع یت و حتيهو

درک  یسـتند و بـرايد نيـگر مفي ، ديتحل یميقدهای د دارند که روشين نکته تأکيبر ا

 9دجاد کرديا یاتازههای کرد و واژهيد روياوضاخ عصر حاضر با

 مدرنيسمهاي پستيژگيو
از آن  یدگيـچين پيـن تن در دهـدد ايمع یفيتر از آن است که به تعردهيچيپ مدرنيسمپست

ن حـال، يـکندد با امی بزنگاه با آن مخالفت هم موافق است و هم سريز، روست که با هر چ
 شتر است:يبها ستيمدرنان پستياتفاق نظر مير، در چند اص  ز

 ت؛قيبودن حق ینسبد 1

 يی؛ت نهايگونه واقععدم وجود هر د2

سـت و درب یو قـالب یتمامد بـهيـز را نبايچ چيهيز شک کردد د به هر چي)با یشياندشکد 3
 يرفت(؛پذ

 یحتـ وت يت، نـژاد، جنسـيـهـا، قومفرهنگ یچنـدگانگ رب مدرنيسمپست)يی رگرايتکثد 4

 ؛د دارد(يتأک «خود»

 ةز نقطـا یو هگل ی، کانتیدکارت يیشناسا: منظور خارا کردن فاع  يیر فاع  شناساييتغد 5

 ؛است یو اساس یمرکز

 ؛شودمی ن عق يگزیباً جايار مهم است و تقريبسها ستيمدرنپست یزبان براو  زباند 6

 ها(؛ستيمدرنپستهای یژگين ويتریاز اساس یک)ي يیگراتيکل ینفد 7

« تيريغ»عنصر  ت دادن بهيا اهميگران يتوجه به د مدرنيسم،پستگر يد یژگيت: ويرّيغد 8

 ؛گريد یا فرهنگباشد يگر ي، فرد دیگرين دياست؛ خواه ا

 یموضوعاتکه دربارة  است یان باوريپامدرنيسم، های پستیژگيگر وي: از دیان باوريپاد 9

 و هنر به کار گرفته شده است؛ کيزيخ، متافيمانند فلسفه، تار



70       1391پاييز و زمستان، هشتم ، پياپي دوم، شماره چهارمسال 

 به شمار آورد؛ مدرنيسمهای پستیژگيتوان از ومی را« هيتجز»انشقاق: د 10

ة آن، جـينت کـهـ را  یکيالکترونهای ون و رسانهيزيتسلط تلوينار، ها: پاانطباق با رسانهد 11

مدرنيسـم هـای پستیژگياز وـ اسـت  یرياز چاپ به فرهنگ تصورشد بهحرکت رو

 ند؛کنياد می یت مجازين امر با عنوان واقعياز ايار و ونکاتش، داندد بودرمی

ــدم تعد 12 ــيع ــهين: اي ــاب حســن در مقال ــوان تحــت  یاه ــميپلورال»عن انداز ســم در چش
ها يیجاهو جابـها ، گسسـتیانواخ ابهامات، دوگـانگ ین را تمامييعدم تع، «مدرنپست

 گذارند؛می ريتأث هداند که بر دانش و جامعمی

 شهرها؛ت کالنيمحورد 13

، یامور قدسـقداست همة ن است که ياة اين مفهوم عام و گسترد ی: معنايیزداقداستد 14
 ؛شودزدوده د يبايارات، ن، قدرت و اختي ، قوانيشرا یشام  تمام

مدرنيسـم پستمهـم  یژگـيآن را وهای شـکاک، سـتيمدرنژه پستيو: بـهيیگراشکد 15
 ؛شمارندمی

 شود؛می چندگانه مشتقهای ر است و از گفتمانييکه قاب  تغ اليت سيهود 16

 10یدنيت عيت، علم و واقعيشرفت، عقالنينان به پيعدم اطمد 17

 مدرنيسمپست يبندميتقس
 اين قسم از پست مدرنيسم

های وخ  طـرح موضـيـ( به دلیقي)تصد« يیجايا»و « شکاک» به مدرنيسمپست یبندميتقس

 تر استدتر و مناسببه نظر کام مختل ، 

 مدرنيسم شکاکپست
، یپارگمدرنيسـم عصـر چنـدپستکنـد کـه عصـر می نـه اسـتداللنايو بدب یمنف یابيبا ارز

 ی است؛اخالق یبت پارامترهايغ یا حتيو  یمفهومیو ب یقراریب

 کند؛می را مطرح یفلسف يیگرایباور ندارد و نسب یقت و تووريبه حق

د ييـتأد، ييـد بـازنموتأزيـرا دانـد؛ می زيآمبيخ و بن فريشناسانه را از ببازنمود معرفت
 يسم است؛مدرن

 آورد؛های سياسی را ساختار محض به شمار میديدگاهگری سياسی است و همة الادری

بـه خـود، و نسـبت  کنـدمی را طرد یو متدولوژ یشناسعلم مدرن، معرفتهای نگرش

 باور استدکم



  71 هامدرنيسم و ارزشوضعيت پست

 يجابيا مدرنيسمپست 

 مدرنيسماين قسم از پست

 ؛نانه دارديبمدرن نگرش خوشعصر پست ةدربار

 ةا همـبـو نـه آن را کنـد می را نـه کـالً رد یند و توـوريبی میشخصامری قت را يحق

 یبرا يیچ ادعايداند و هی میرمنطقيمنظم و غنارا  یتوور؛ رديگمی در نظر یمساوها یتوور
 ی ندارد؛طلبیبرتر

 ارد؛ة بازنمود را قبول دشناسانکند؛ اما امکان معرفتمی بازنمود مدرن را انکار

 یاجتمـاعهای د و جنبشيجد یاسير سيمتغة تر است و از حوزنيخوشبی، اسينظر ساز 

 کند؛ی میبانيانه پشتيگراکثرت

کندد و امر یطرد نم یافراط ةويبه شی، معرفت و متدولوژ ةمدرن را دربار یاندازهاچشم
 11ددهدمی سازمان یو اشراق یو شهود یرا حول معرفت شخص یشناسوابسته به معرفت

 مدرنيسمپست يفلسف يمبان
ن يـا یريکارگن، بـهيندد بنـابراایفلسـف یعنوان مبانبا  یزياصوالً منکر چها ستيمدرنپست

ر ج ديـرا یاد آن را به معنيز است و نبايآممسامحه یآنان تا حدهای شهيان انديب یر برايتعب

 سم در نظر گرفتد يدوران مدرن
 يرددگمیمدرن، به هر گونه روش شناخت پوزيتويستی، حمله و انتقاد صورت در فلسفة پست

 فرايند ةفلسف

الق خـ فراينـدـ  ميرومی از آن به شمار یکه ما بخشـ مدرن، جهان مطابق با نظرگاه پست

 یبيترک ايدر حال ظهور  یفرايندت ي، بشرفرايند ةده استد از نظر فلسفيچيار پيو بسشدن، 
 ةکـرد، مطالعـين رويـمعتقدنـد بـا ا فراينـد ةداران فلسـفطر د عت استيطب یهافرايندز ا

 ابدديمی معنانيز  یو ارتبا  فرهنگ یفرهنگ ة، توسعیفرهنگ

 مـردم ینـيآفرـ  خـود فراينـداز  یتـوان جزئـمی ک منطقه رايفرهنگ ين حالت، در ا

 دانستد

 مدرنک پستيزيمتاف

کنـد، واژگـون کـردن می مطـرح یکيزيمتـاف ةلـيز از حيـگر یدا برايکه درهايی از راهيکی 

شــک  و و ، اب، جســم و روحيــماننــد حضــور و غ يی،دوتــاهــای ان تقاب يــمهــا تياولو
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 یبرخ ةم مورد استفاديز از مفاهين« ک تفاوتيزيمتاف»اندد ک غربيزياد متافيکه بنست محتوا

 هاستدستيمدرناز پست

 يتواقع

 یم و امـريکنمـی تر از آن است که ما تصـوردهيچيت پيکه واقعمعتقدند ها ستيمدرنپست
ق و يـازهـا، عاليت را مطـابق بـا نيدر تفکر ما ظاهر شودد ما واقعسادگی ست که بهين ینيع

 يمددهمی خود شک  یفرهنگهای نسبت

 مدرنيات پستاله

سـتاد ا، تيلـورمـارک  ید؛ ولـيمدرن محال به نظر آات و پستياز اله یقيا تلفيب يد ترکيشا
 ةشـياسـتد ر« مدرنات پسـتيـاله»ممکن ناظاهر امتزاا به یدارن اصلاز طر  یکيان، ياد
ن يـدلـور يتد چه مطرح کرديرسد که نمی «ات مرگ خداياله» مدرن به اصطالحِات پستياله

 نيتکو فرايند یمعناکتب کهن، بلکه به یمعناداند که اساساً بر متن مقد ، نه بهی میرا امر
دانـدد ی میقطبـی را دوات غربـيـ، سنت الهتيلوراستد استوار « کلمه»ی سيو قرائت و بازنو

ن آنهـا معلـق شـده يات غرب در بيکه الههايی ق واژگون کردن قطبياز طری، شکنساخت
نظران ز از صـاحبيـن ديويـد گـريفيندد يگشـای میني  ديتخ یبه رو یاتازه ةچياست، در

کندد می طلبانه را مطرحمثبت و اصطالح مدرنيسمیپستتد او مدرن اسات پستيالهة عرص
اما بـه ؛ تاز شکوه و جالل خود فرو افتاده اسدر جهان مدرن، « ياتاله»، گريفيندگاه ياز د
 مدرن بازگرددددر جهان پسا یات به محور بحث همگانيرسد که دوباره الهمی نظر

 تفـاوت چشـمگيریات يـاز انـواخ اله یاريوضوح، با بس، بهگريفينمدرن ات پستياله
 یائلمسـة دربـار گريفين ةبرجستهای هيتمام نظر، «شکاک»مدرن در پستدارد؛ برای نمونه، 

دن ر بـويـفراگو ساز، نيخودتع ی، نف  انسانیو ما قب  زمان یرحسيهمچون خدا، ادراک غ
 نددشومی ت و تجربه، رديخالق

 مدرنيسمپستمفهوم انسان و خود در 

 یانسـان ةسوژی عن؛ يسوژه است یپاره شدن و فروپاشاز پاره یدر واق  حاکدرنيسم، مپست

خـاص،  یق روابط اجتمـاعيو اساساً از طر ن شده استييتعشيپمدرن، فاقد جوهر ازپست

 12دستيش نيب یتوهم، «يت مشترکانسان» انگاشتين، ردد بنابرايگمی زبان و فرهنگ شک 
  يمدرن را تشکپست يةنظر یفلسفة نيبخش اعظم زميی، و پساساختارگرا يیساختارگرا

 13دشودی میمدرن تلقپستة اغلب فلسفيی، دهندد در واق ، امروزه پساساختارگرامی
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د ين ترديمد ايخورمیبر يیگراانيبنی از نگرش ضداديزهای نمونهبه مدرنيسم، پستدر 

 یکـاوسـم و روانيمـؤثر مارکسار يبسـ یدو مکتب فکربه ويژه ها، انيبنبارة مدرن درپست

 14داستاز آن پرداخته انتقاد به   کرده و يد را تعديفرو

 مدرنپست يشناسمعرفت يمبان

ن دص کـرمشـخ یبرا ینيار مشخص و معيمعمدرنيسم، پستتوان گفت در ، میدر مجموخ

 تـوان، میمدرن را مطابق نظر )هادسون(معرفت پست ،ن حاليمعرفت ارائه نشده استد با ا

 افت:ير يدر قالب اشکال و موارد ز

 ؛نيعـدم تعـ ؛تينسب يم(؛پلور السيی )تکثرگرا يی؛گراعق ضد ی؛شناست معرفتيشکاک

 یدريناپذا يق ی؛نظمیشان ، تصاد ، اقبال و بپذيرش ، یعدم استمرار و شکستگ

 یاليـخيقـت، حق یريـگیپها، سـتيمدرناز پست یاريد بسياز ديد گفت، قت بايحقة دربار

ــ  اســتد پست ــان کشــ  حقهای ســتيمدرنباط ــاريشــکاک، امک ــت را انک ــدد می ق کنن

 استد ینند که نسبيبی میشخص یقت را امريحقنيز  یجابياهای ستيمدرنپست

 يجابيشکاک و ا مدرنيسمشناسي پستتفاوت معرفت
 یابيـارز یرا بـرا یقرارداد یارهايند و معروباکمخود بهنسبتهای شکاک، مدرنيستپست

 کننددمید يت ترديمفهوم واقعدر پذرندد آنها یمعرفت نم

عصـر ة ردربـا؛ اما نظرندهم با شکاکان يته، در انتقاد از مدرن یجابياهای ستيمدرنپست

را حـول  یشناسـعمدتاً امـور وابسـته بـه معرفتو  دارند یانانهيبمدرن نگرش خوشپست

کننـد کـه می نشـاندهنـدد آنهـا خـاطر می سـازمان یو اشـراق یو شـهود یمعرفت شخص

 ارنددد یبرتر متمرکزهای برنامه ربی و مطرود، اهيتمرکز، حاشی، بیمحلهای یبررس
 

 15مدرنيسم.پستسم و ي، مدرنيکتاپرستياز نظر يت و نقش انسان، قت، واقعيحقة سيمقا. 1جدول 

 موارد           
 هادگاهيد

 قتيحق
 

 تيواقع
 

 تيانسان
 

   
 يپرستيکتا

 تصور خدا ، خداي، شخصيتناهيال يعقل و وح

نانه و يبدب ييگراانسان بر علت و معلول يمتک ينظام ( ييگراتنها عقل هعقل سميمدرن 
 نانهيبخوش

 ةليساخته شده بوس مدرنيسمپست 
 ياجتماعهاي ميپارادا

هامکان  ستين ينيع يتيچ واقعيه
 ت وجود ندارد(يبه واقع يدسترس

 ة، سازييگراضد انسان
 ياجتماع
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 مدرنيسمپست يتيدگاه تربيابعاد مختلف د
 گووح، بحـث و گفـتيصـورت خـاص و صـرت بهيـترب ةکمتـر دربـارها ستيمدرنپست

 بـه یو فرهنگـ یاسـي، سیان اجتمـاعيـصـورت جرشـتر بهيرا ب مدرنيسـمپستاند و کرده

مدرن پسـتهـای اميت عمـدتاً در برابـر پيـم و تربين گذشـته، تعلـيـاندد از ادهير کشيتصو

ــت ــد؛ هرمی مقاوم ــدکن ــار پســتمی چن ــه آث ــوان از مجموع ــين تربيمدرن، مضــامت  را یت

 16داستخراا کرد

 اتيدر اله مدرنپست يدرس ةبرنام
 است:ر مورد توجه يموارد زيات، الهة دربارمدرن، پست یو آموزش یدرس ةدر برنام

 شود تا رقابت؛می ديتأک یشتر بر همکاريبمدرن، در مدار  پست

ن، آه است کـه در يالچندو  یارشتهنيب یدرس ةمدرن، خواهان برنامپست یدرس ةبرنام

 شود؛می مطرحديگر هم در کنار مطالب  یمطالب مذهب

 و ی، اخالقــی، مرمــوز، شــهودیروحــان یطــيجــاد محيا یمدرن در پــآمــوزش پســت
 شاعرانه استد

دهد و آن را می مدرن نشاندر عصر پست ینيعنوان متن درا به یدرس ةر برناميجدول ز

 کنددمی سهيمقاآن از پيش با عصر مدرن و 
 17در ادوار مختلم ينيمتن د يدرس ةبرنام. 2جدول 

 از مدرنپيش  مدرن مدرنپست

 يافرقه يويدن (يجهان يبستگههمي جهان

 يياستعال مدارانهانسان انگارانهانسان

 خودکامه و مستند انهيفردگرا يارتناط

 يااسطوره شناسانهفن يشناختبوم

 وابسته  مستقل متقابل ياتکا يدارا

 سنت گذشته حوادث حال ندهيبه آ يدواريام

 گرا(هجزم کيدگمات يعلم (يهروحي روحان

 ييادگرايبن (ييگراهاثنات سميويتيپوز فرايند ةفلسف

 ينياحکام د تيمان به انسانيا ييدانا يجوومان به جستيا

 عنوانسواد/ خواندن به عنوان سواد/ خواندن به عنوانسواد/ خواندن به

 درک ييرمزگشا و تعمق يشياندژرف

 يسواد فرهنگ يعلم سواد يسواد انتقاد

 يعين طنيقوان ياهداف رفتار شود يد طيکه با يريمس
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 18مدرنپستدر مدارس مدرن و  يروابط انسان. 3جدول 

 يت روابط انسانياهم

 مدرن پست مدرن

 ياستعدادها ييعنوان شرط شکوفاارتناط به

 يآدم

 يانسانهاي با رابطه يارتناط خود و آگاه

 يو گسترش روح مشارکت و همکار يبخشژرفا

 ت خودين هوييتع

 هافرهنگمطرح شدن خرده

 هاشهيو اندها نو شدن دانش

 يروابط انسانهدف 

 رشد

 يدموکراس يبرقرار

 يعمومهاي ن گفتمانيتمر

 يو کاوشگر يشنرد کار جمعيپ

 ساخت دانش

 ساخت ارزش

 ييگراجاننهچند

 ج گفتمانيترو

 ينندگيآفرف  خود

ه به يک شنيا دموکراتي ياجتماع کوچک محل يآرمان ةشکل مدرس

 يواقع يايدن

 طنقهطنقه و چندياجتماع کوچک ب

 بر گروه يمنتن بر فرد يمنتن عملکرد و پاداشن يبة رابط

 يدافوکو و در يهادگاهيمدرن با توجه به دپست يتيترب يضمنهاي از داللت يبرخ
 شمول نبودنجهان

ا يـ تيـواقع، دريـداو  فوکـواسـتد از نظـر  یثابت و جهـانهای انيفاقد بنيت، م و تربيتعل
 ين دلي ،به همد بر اسا  آن استوار شودد ت بتوانيم و تربيقت ثابت وجود ندارد که تعليحق

 دانندد ی میو محل یاختصاص یشتر امريت را بيم و تربيآنها تعل

 يان گفتمانيبن

ت يـموقع درک و فهم بهتـر ةنيق گفتمان، زمياستد از طريت، بر گفتمان استوار م و تربيتعل
 یبنـدطبقه فوکوشودد می بهتر درکها آن یاساس یازهايو ن جاديآموزان اا دانشيگر مردم يد

؛ کنـدیمد نيشه تأکيبر معرفت و اند یزندد ومی بر هم، افت و شناختيمتعار  ما را از در

 تد گفتمان اس یعنيشه، يجاد معرفت و انديط ايبر شرايد او، بلکه قانون تمرکز و تأک

 ييکثرت گرا

ی اژهيـت ويـاهم« تفـاوت»انه است و بـه يگرای، تکثرستيمدرنت پستيم و تربيکرد تعليرو

د آنـان مختلـ  داردهای جنبـهيت، م و تربيدا در تعليمد نظر فوکو و در يیتکثرگراد دهدمی

 داننددمی شرويپ يیرش تنوخ، اختالفات و تکثرگرايخود را در پذ

کم دسـتبر اختال  استد  یت مبتنيم و تربي، تعليیگر مورد توجه در تکثرگرايدة جنب
توانـد می که اخـتال ينا یکيتوان در نظر گرفتد می نهين زميال  در ااخت یدو مفهوم برا
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آمـوزان بـه ت و اهـن دانشيـن نکتـه باشـد کـه چگونـه هويـفهم ا یاز تالش برا یبخش

 يابددمی ها گسترشان گروهيو چگونه اختالفات م کندمی متکثر عم های روش

 یدا، نفـيردگاه فوکو و ديبه د ت با توجهيم و تربيبه تعل يیکرد تکثرگرايگر رويدة جنب

ز طر  که همواره ا يیت استد از نقدهايم و تربيگونه فرهنگ مسلط در کانون توجه تعلهر

ت مــدرن وارد شــده، يــم و تربيبــه تعلـــ  دريــداو  فوکــواز جملــه ـ  هاســتيمدرنپست
فرهنـگ شـود، می که در آمـوزش و پـرورش بـه آن بهـا داده یاستد فرهنگ« يیگراتيکل»

 استد  یبگنخ

است  ن باوري، ادريداو  فوکوژه يوه ها، بستيمدرنمد نظر پست يیگراگر کثرتيدة جنب

، دريـداو  فوکـو ةليوسـه شده بـمطرح يیگرانداردد کثرت یگاه مطلقيکه حق و صدق، گران

هـای کثـرت را در اات نظـام ةشـين مفهوم که ريبدی است؛ نييآ يیگراعمدتاً از نوخ کثرت
 ددداننمی کنند و نه ممکنمی هينند و رف  آن را نه توصيبی میزندگهای و سبک یفکر

  ييت با اقتدارگرايضد

اساسـاً ها، سـتمدرنيپستستد از نظـر ، ضد اقتدارگردريداو  فوکوت مد نظر يم و تربيتعل

ق يـکـه عالی اگونـهباشـد، بهاسـتوار انه ياقتدارگرايرک و غيدموکرات یاوهيد بر شيت بايترب

 يرددمورد توجه قرار گة جامعه، تا آنجا که ممکن است، متعدد سازند یو اجزا اعضا

 أيان رياست بيت و سيريتوجه به غ

امر  و ین امر شخصين مفهوم است که بيبه ايت، م و تربيدر تعل أیان رياست بيتوجه به س
 ةقولـنشودد م یمرعوب امر شخصی، اسيارتبا  برقرار شود که امر س یاگونهد بهيبا یاسيس
 ت نقشيم و تربياست که در تعل یگريتوجه به عنصر دها ستيمدرنگر مورد توجه پستيد

ت مطلـوب يـم و تربيرو، تعلـنيـمـرتبط اسـتد از ا أیان ريـاسـت بيدارد و بـا س یاساس
گـر فرهنـگ ده شـودد ايگر هم شنيد یاست که در آن صداها یتيم و تربيتعل مدرنيسمپست

 در آننيـز فرهنـگ ی خردهپـا ید، صدايتر سخن بگوآهسته ی، اندکیدرس مسلط، در متون
 ده خواهد شدديشن

 يکرد انتقاديرو

در  یدگاه انتقـاديـدا با آنچه ما از ديمورد نظر فوکو و در یکرد انتقادين است که روينکته ا

 کـهرا  یخواهـد متنـمی دا از خواننـدهيـنمونـه، درد برای متفاوت است یم، اندکياهن دار
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ة بلکـه شـالودهـای موجـود، کند؛ اما آغازگاه نقد مـورد نظـر او، نـه داده یخواند، نقادمی

به نقد  یکرد رسميمورد نظر او با رو یدگاه انتقاديديد گفت: با فوکودربارة استد  یفرهنگ

انـد؛ ن است که آنها چگونه شک  گرفتهيبه مسائ  ا فوکو یدد نگاه انتقادرتفاوت دامسائ ، 

 19داندجا شدهافته و جابهير ييچگونه تغ؛ و اندبه وجود آمده يیازهاياثر چه نبر 

 آن يتيد بر محاسن تربيبا تأک مدرنيسمپستمحاسن 
ته اسـت، يمدرنهای بستمعضالت و بن یجهت بازشناس یجا که کوششآناز مدرنيسمپست
 يـیگراکثرتت ياهم ةنيژه در زميوجه مطلوب و ثمربخش است؛ بهينقادانه، و در نت یحرکت

را در  مدرنپسـتگـراند سـهم متفکـران يد یفرهنگـهـای و ارزشها دگاهيو بها دادن به د

گفتمـان ريـة نظتوان انکار کردد يت، نمیم و تربيژه در تعليبه وی، انتقادهای شهيشبرد انديپ

گوناگون های حوزه به یم زندگيتقس مدرنيسمپستار داردد يبس یازهايامتها ستمدرنيپست

ا هـم بـن باور بر آن حاکم است که اقتصـاد و فرهنـگ بـه همـان انـدازه يردد و ايپذنمی را
بـر وجـه  مدرنپسـتد متفکـران يـرسـد کـه تأکمی به نظرد تياست و تربياند که سختهيآم

 ا جلـوهديـژه در کـار دريوکه بـهی ـ و فرهنگ یاجتماعهای یمرزبند یو مصنوع یقرارداد

يگر کـديدقت از تـه بـهيکه در مدرنهايی دانستن حوزه یکد يتدرست و مثبت اسـ  کندمی

 دربردارددتازه ای ، نکتهمدرنيسمپست ی، براجدايند
ای گونهبه که ی افراد ديگران و يسم، به مربيخال  مدرنبر، دريداو  فوکو مدرنيسمپست

 ةدربـارتر رانهيتر و بصـدهيـچيپ یديـدهـد تـا دمی اجازه ،با آموزش و پرورش رابطه دارند

 ینـوعها سـتمدرنيپستدا کننـدد يـپ یو اقتصـاد یاسـي، سیفرهنگـی، اجتماعهای رابطه

 یش به همکاريگرا یارتقاکنند که در آن، می هيمحور را توصگو وآموزش و پرورش گفت

ة رفاً کار سـادد صيت نبايم و تربيتعلها، ستمدرنيپستد يشودد از دمی دهيد یو اقدام جمع
 عهده داشته باشددبر گر يک نس  به نس  ديرا از ها د و ارزشيانتقال عقا

توان به شرح یم رابه ويژه در قلمرو تعليم و تربيت ، مدرنيسمة پستگر محاسن عمديد

 ر فهرست کرد:يز

 ود؛يد بر شهتأکنيز ت احساسات و يت، اهميگر، خالقيکديو تحم   ید بر بردباريتأکد 1

  ي، تحلینگار)قوم یتيو علوم ترب یعلوم انسان ةنيق در زميتحق یفيکهای د بر روشيتأکد 2

 د(یشناسمردمی و شکنساخت، گفتمان
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، يیاادگريـربني، غیريناپـذني، تعیرتـوافقيت غيت به واقعي، انصا ، حساسیتعهد اخالقد 3

 ؛کيهرمنوت یو آگاه یجدل یآگاه

 شـده را در ايجـاد برتـریفراموشد ايجاد اين امکـان بـرای مربيـان کـه صـداهای غالبـاً 4

 پـذير، سـازگار و غيرمتمرکـز را سـرلوحةتربيتی حفـ  کننـد و برنامـة درسـی انعطا 

 کار خود قرار دهند؛

 ی مخال ؛به آراد احترام 5

 ين دانش خود؛ترینيقيبه د شک 6

 20دندارد يیجا مدرنپستت يم و تربيدر تعل یاجتماع یبندطبقهد 7

 آن يتيتربهاي تيد بر محدوديبا تأک مدرنيسمپستو نقاط ضعف ها تيمحدود
دهنــد کــه می هشــدار ی، برخــمدرنيســمپستت يــم و تربيتعلــهای تيمحــدود ةنــيدر زم

 شوددمی تيم و تربيتعلهای استيتکه شدن سباعث تکهها ستمدرنيپست یهادگاهيد
ی کـه جنسـهای فادهاسـتی، سوء، خشونت، دزدیاخالق سنت یشود که فروپاشمی گفته

ندد با توجه ایر فلسفيين تغيچن یاجتماع یرهاياز تأثهايی م، شاخصيروزه شاهد آن هستهر

ز انسـان ا يیتوانـد الگـوهـا نمیآن یتـينظـام تربها، ستمدرنيشناسی پستبه اصول معرفت

مـورد توجـه مسـائ  از يکـی ت شـوندد يـبـر اسـا  آن تربديگـران ارائه دهد تـا آرمانی 
ن ياما به ا؛ دانندمی یريادگي ی، بحث گفتمان است که گاه آن را ابزار اصلهامدرنيستپست

طالعات و دانـش از ا یباً برابريبه سطح تقروگو، گفت یکه براکنند نمی نکته معموالً توجه

، (ی)عمـوم یمعتبـر و جهـانيرق غيعنوان حقـابـههای کـالن، از استد اگـر قصـهين ینيشيپ

بخش يیهـار فراينـدک يم در يتوانمی خواهند رد شوند، چگونهمی هامدرنستپکه گونهآن

 يم؟ر شويدارد، درگنياز ژه ين و اهدا  ويمع یکه به استانداردها
ز قاب  توجـه اسـتد ين مدرنپستت يم و تربيک منتقد تعلدر مقام ي کاليو بک ینظرها

ر يـدرگ یزندگهای تيکه با واقعکند آموزان کمک دانشبه د يت بايم و تربيتعل، بکد ياز د

ق يرمجرد و عاليو غ ینيموارد عبر ژه يود بهيبای، درسهای د در برنامهيتأکرو، ؛ از اينشوند

ی وجود نداشـته باشـد، کار داردد اگر مرزی، با حدود و مرزها سروت جديباشدد ترب یمحل
ژه يوت )بـهيـگفـتن از تربسخن ين صورت، مبادرت کند و در ا یتواند به هر کاری میآدم

 21دستيسر ني( میو اخالق ینيت ديترب
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 يريجه گينت
ن دو يمنتج از ا یتيترب یو مبان مدرنيسم و اسالم،شناسی پستو معرفتشناسی یهست یمبان

ن يد اينمای میهيکه بد یامسولهشده، ارائه  يم و تعاريبا توجه به مفاهی شدد دگاه بررسيد

قـت يت شـناخت و حقيبا طرح نسـبشناسی را از منظر معرفت ممدرنيسپستاست که اگر 

رو، يـنزدد از ايخمیند به مقابله برایشمولت و جهانيمطلق یکه مدعهايی با ارزشها ارزش

ی، اسـالمهـای م ارزشيتعلـپيـرو آن، و ی، اسالمهای ارزشو  مدرنيسمپستان يشک میب
ا رگر يکـدشناسـی ياز نظـر معرفتين دو معنـا، که ا؛ چراافتيم ينخواه یتيچ گونه سنخيه

ی جابيا مدرنيسمپست یعنمدرنيسم، يپستبه  یترنانهيباگر نگاه خوش یکنندد حتمی نقض

، یمحلـهای یکننـد کـه بررسـمی نشـانهـا خاطریجابينکـه ايبا توجه بـه ايم، ـ داشته باش

نم کـه در يبمـی بـاز هـمـ دارند  یمتمرکز برترهای برنامهبر و مطرود،  یاهيتمرکز، حاشیب

يت، روا ک فرايعنوان بهين منظر، از ا یاسالمهای با اسالم و ارزش مدرنيسمپستز ينجا نيا
را بـا  یجـابيا مدرنيسـمپستبتـوان  یک نگاه حداقليد با يباشدد هرچند که شامی ناسازگار

ن نوخ قرائت يااست، که مشخص گونههماناما ی از اسالم سازگار دانست، خاصهای قرائت

های وتتفاين اسالم، ت غالب از ديو با روانيست  ت مسلمانانياکثرپذيرش از اسالم مورد 

 يیگراخـدا ،مثـال یبـرامدرن ـ پسـتات يـاله، رسـدمی داردد البتـه بـه نظـر یريچشمگ
 اراستدی را نسبتاً داسالمهای با اسالم و ارزش یت سازگاريظرفـ  نيفيگرة انيگراعتيطب

هان جسم در يمدد بحران مدرنکه در حال حاضر به يیم از فضايبخواه یرکيبا زچنانچه 
 نيشـتريب یت اسـالميـو تربها ارزشپيرو آن، گسترش اسالم و  یبرافرما شده است، حکم

 مدرنيسـمپستد که توجه خود را بـه ينمامی گونهنيح  اراهترين ، مناسبببريماستفاده را 
را  یبـردارن بهرهيبهتـره وجودآمـده، ط بـيم و از شرايمعطو  ساز يت،ک وضعمنزلة يبه 
را هـا که تعدد و تکثر ارزش یتيد وضعانجام دهيم یاسالمهای ت ارزشيم و تربيسود تعلبه
 ةرائـرا بـا ا یاسـالمهای ارزش ةعرض یو عمل یموان  فکريب، ن ترتيکند و به امی جيترو
 ،«یان رأيـاسـت بيت و سيريغ»مانند ی در بطن خود، بر طر  کرده است؛ مفاهيمی ميمفاه
 یرهنگـن نکته کـه هـر في؛ درک ایتنوخ و دگرگون یتالش برا»، «سميپلورال»، «يیتکثرگرا»

معطـو  کـردن توجـه از مرکـز بـه »، «یت مـرزيم و تربيتعل»، «ارزش خاص خود را دارد
 مديپرداخت ان آنهايبه ب که، «انطباق با رسانه»و « هاهيحاش

ک منزلة يبه  مدرنيسمپستد بر يتأک یعنين نکته، يکه به ا یپردازهين متفکر و نظريبهتر
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 یت اسـالميـم و تربيو تعلـهـا ج ارزشيسود اسالم و ترواز آن به یبردارو بهرهيت، وضع

ابتـدا ، احمـداکبـر د اسـت تبار و مسـلمانیپاکستان، انديشمند اکبر احمدتوجه کرده است، 

بـه منزلـة ان و سـس  نظـرات خـود را يـو اسـالم را ب مدرنيسمفکر پستتدو ان يتناقض م

 مدرنيسـمپستظهـور وی ر يـبه تعب 22دکندمی ارائهيت موجود، استفاده از وضع یبرا یحلراه

ن بحـران، يـسم در مواجهه با ايا همان بحران معناستد امروزه مدرنيسم يبحران مدرن ةنشان
ن يک ضـد دکتـريـعق  و دانش، به  یهماننيبر ا یاب مبتنيقتين حقيک دکتريخود را از 

سم متنبه ين مدرنيا ا؛ امکندمی  يفلسفه و علم تبد ةقت در حوزيحق ةانگارنسخ خود یِمدع

سـم وجـود يچنـان در مدرنيردد بحران معنا، هماسالم قرار گ یگووتواند طر  گفتمی زين

ن يبـ يیگووهر نوخ گفـتين، بر اافزون کشاندد يی میمعنایبحران، انسان را به ب نيدارد و ا

ن يک دکترين يخواهد بود ب يیگوو؛ زيرا گفتگونه استز تناقضين مدرنيسمپستاسالم و 
 را انکـار يیشمول و امر اسـتعاليقت جهانکه حق ینيک ضد دکتريقت و يدر حق يیاستعال

خـود توجه کانون را  ید سقو  عق  روشنگريهم بای، اسالم ةشياندين اسا ، کندد بر امی

انه از انسـان ارائـه يجویآشت یدگاهي، دمدرنيسمة پستقرار دهد و هم بدون افتادن در ورط

 23دديد نماينوخ بشر تجد یتعهد خود را در قبال وحدت اخالقراه، ن يکند تا از ا
: کـردان يـب گونـهنيرا ا مدرنيسمتپساسالم و  ةرابطتوان ی، میدگاهين ديچن یبر مبنا

کنـد و نجـات و رسـتگاری و اسالم بر محور توحيد استوار است؛ خودش را دين حق معرفی می
ای کـه مخـال  وحـدت و بيند؛ و قهراً با انديشـههای خود میمغفرت و هدايت را تنها در آموزه

ا هرگونـه اصـالت و دانـد و بـساختار واحد اسـت و راه نجـات و رسـتگاری را انحصـاری نمی
 24دماندی نمیجم  باق گونه راهباشدد بدين معنا، هيچمحوريت واحد در ستيز است، مخال  می

 یو فکـر یاخالقـ ی، دوران حکمرانـمدرنيسمپستت يوضع یريگخوشبختانه با شک 
است که تحـت  یاتهيمتنبه، مدرن ةتيمدرنين معنا، به سر آمده استد بد یستيسم مدرنياليامسر

 25دباشدتر و معتدلتر متواض ود، خ يیق ادعايحقازمينة فشار قرار گرفته است تا در 

ک منظـر يـ( را از 1992) مدرنيسم و اسفالمپستدر کتاب  اکبر احمددگاه يدر واق ، د

، يیگرافهـم التقـا يسـنده، به اعتقـاد نود درک عصر حاضر یدانست برا ید بتوان تالشيشا
دادن عناصـر مختلـ  و  ه، طنـز، و کنـار هـم قـراريـان، کنايان اديو سازش م یطلبوحدت

مدرنيسـم، پستدرک  یدر عصر مـا خواهنـد شـد، بـرا یمتفاوت که موجب تصادم فرهنگ

ير و رات فراگيو تأث یغربهای رسانهة جانبه و گستردروندد حضور همهمی شماره ب یضرور
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 26داسـتآن پرداختـه  یبررسـبـه دقت بـه حمـدااست که  یلئگر از مسايد یکمخرب آنها، ي

ت يــتنهــا در گــرو درک ماههــای مســلمانان، درک حرکــات، اقــدامات و واکنشين، بنــابرا

اعتقـاد انجـام آن اسـت و  یمـدع احمداست که  یزين همان چيو ا است یغربهای رسانه

 یغربـهای ت رسـانهيماهة که خود شخصاً دربارهايی یابهامات و دوگانگبا وجود که دارد 

ضـمن  ینـه بسـردازدد وين زميـ  موجود در ائمسااز  یار پارهيتا به تنوکوشيده است دارد، 
رانگر آن و چـه در شـک  يچه در شک  توان مخرب و وها، د خطرات و مضرات رسانهييتأ

کـردن  پر یبرا یگروههای م رسانهيااعان داردد قدرت عظهای مختل  و پراکنده، وسوسه

دليـ ، ن ياسـت بـه همـشمارش ر قاب  يغی، ان جوام  مختل  انسانيود مموجهای شکا 

يـد حتمـاً و ضـرورتاً بای، اسيا سی يفرهنگو خواه  کي، خواه آکادمیو اقدامات آتها تالش

در حـال فناوری ز يو ن یبصر -یسمعهای در رسانههای به دست آمده شرفتيو پها انيجر
ا يـچ فـرد يگـر هـيدين، د بنابراکندد ينقش آنها تأکآورد و بر شمار به  گسترش ارتباطات را

ی ارهيـچون جزگيرد و همش يو سر انزوا در پکند گران جدا يتواند خود را از دنمی جامعه

 27دديآپرت و دورافتاده در
بـا مسـلمانان داردد او  یشـتريب یته، همدردمدرنيبه پستآگاه  یمسلمان، در مقام احمد
ح کنـدد يدر ارتبا  با اسالم معاصر تشرگام بهگامته را مدرنيپستاست کوشيده نانه يبخوش
در واقـ ،  28دخوانـدها میرسانه يیجاته را حضور همهمدرنيپستبارز های یژگياز و یکاو ي
نشـان  احمـدکنـدد می ريـتعب بـودن يیجاته را معادل همـهمدرنيپسترود و می فراتر احمد

زمـان وجـود طور همتوانند بـهمی اما؛ ستندين یکي یمو اسال یغرب ةتمدرنيپستدهد که یم
  اسـالم ياز اسـالم، بـا توصـ احمـددفاخ ، ديگومی ديسع یگونه که بابداشته باشندد همان

 29درديپذمی انيپامدرنيته، پستگر از يد ینوع ةمنزلبه
ی وجود داشته اسـت؛ از ايهمواره مشکالت ز مدرنپست  يدر تعر: د گفتيدر ک  با

 ةمحدود کردن خود بـه ارائـ یجاه ب مدرنپستپردازان و شارحان هياز نظر یاريبسرو، اين

پا وآن دسـت یو عام برا یکلهای یژگيوای از کوشيدند مجموعهاز آن،  یفيا تعاري  يتعر
بر افزون رها کنندد ح  ناشدنی  یو معضل یجد یاخود را از مخمصهيب، ن ترتيکنند و بد

 از؛ دارد یپـ ز دريـن یچنـد یايـمزامدرنيسـم، پست یچندگانه براهای یژگين وييتعين، ا

ز و طفـره يـمند خواهد بود کـه امکـان گرپارادوک  و تناقص یامرين اقدام، نکه ايجمله ا

اسـت  آن نامحـدودة ا گستري  يطيگر، د یسازدد از سومی مبدعان آن فراهم یرفتن را برا
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کننـده و نييتع یا پارامترهـاها يـیژگيتوان وی میو مکان یط زمانيروز و شرا یو به مقتضا

 کرددآن را حذ  افزود يا در صورت لزوم، گر را بدان يدة کننديدتحد

داند کـه شناسی میفلسفه و جامعه ةاسالم و غرب را در حوز یتفاوت اساس اکبر احمد

کـه او  یسـتمدرنيپستشود و می برجسته مدرنيسمپستن وجوه افتراق و مبحث ياها در آن

دانـدد می سـمياسـالم و رد مدرن یسنتهای رجعت به اصالت یتبلورش را در جوام  اسالم
، همچون عشق بـه دانـش، یاسالم یاخالقهای یژگيويد، در عصر جدکه معتقد است  یو

ت، بـا عدل، احسان، علم و حلـم را بـدون خشـون یم قرآنيو مفاهی و تساه ، طلبمساوات

 30کننددگلوله و تفنگ و بمب عوض 

 یدر مـاجرا یکـه در عصـر وـ را  یو غرب یمخاصمات دو تمدن اسالم ةشير، احمد

ی سـام -یونـاني تدو سـن ةونـد و مـراوديپگسست در ـ د يبه اوا خود رس یسلمان رشد
هـای ش جنبشيدايـسـنت و پ یايـباعـث احهـا يیاروين رويـا، احمـدگمـان داندد به می

 31داستشده  یمسلمان مدرنپست
او اســتفاده از امکانــات عصــر ديــدگاه همــراه شــدد  اکبــر احمــدتــوان بــا می در پايـان

 واحـد گذارنـد و در آنِمی را از خـاطر یگـرياست کـه اصـ  تسـاه  و آزاد مدرنیپست
ن امـر يـای، وگمـان دد البته به يآفر يیبايمتفاوت نامنسجم داشت و شکهای تيتوان هومی
 یکوششـ احمدنجامدد کار ياسم نيليهيو ن ید با کوشش آگاهانه انجام شود تا به پوچيبا مهم

و  ی، برابـريـی، تکثرگرایسـازیبـر جهان مدرنيسـمپستدات ياز تأک یريگبهره یاست برا
جـه يو در نتی، فرهنگـ یمرزهـا یدر فراسـو یق مـودت و دوسـتيتشـوبه منظور تساه ، 

ها، ن مکتـب بـه رسـانهيـا یق دسترسـيـاز طری اسـالم یتحقق رنسانسـ یبرا یسازنهيزم
 یدشوار برا ی  آزمونيتوص یبرا ی، تالشاحمدد کتاب یهنر اسالم یراث غنياطالعات و م

ام عدل، احسان و صبر يو پ یم قرآنيتوانند جوهر تعالمی چگونه»که آنها ينمسلمانان است؛ ا
 یبـه رونـد یدر روزگار فعلـد شده، يام يآنکه تعال یب؛ ش زنده نگه دارنديرا در قلوب خو

د محک بخورند تا مشـخص شـود يمسلمانان با»ينکه چگونه ا؛ «شودمعنا مبدل یو ب یميقد
 یروزيـپ«د همگام شوند یشان، با حرکت تمدن جهانتيهو یتوانند بدون نابودمی طورچه
ن يو تحمـ  در بـ يیبايتنها در پرتو گسـترش روح شـک»گمان او، به ين آزمون دشوار، در ا

گـران يدن ديـ  بـه فهميـو مهمتا بودن اات بشر، یبردن به ب یمسلمانان، پيرمسلمانان و غ
 ر خواهد بودديپذامکان
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  ______________________________________________ هانوشتپي

ران پـ  از يـکردن آموزش و پرورش در جامعه ا ینه اسالميرسد؛ با تمام اقدامات با ارزش در زممی د البته به نظر1
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