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های گوناگون از جمله دیدگاه پساساختارگرایی از مباحثی است که در عرصه
ماهیت ای از جمله تحول در اقتصاد تحوالت گسترده و شناسی، سیاستفلسفه، روان

  (1393، نورانی و همکاران) ایجاد کرده است.دانش، حقیقت و معرفت 
به  هر تغییری در فناوری شناختیت تاریخ ثابت کرده اس معتقدندبرخی 

 شودنگاه نسبت به خود، منجر مینوع با معرفت و سرانجام در  انساندگرگونی در رابطه 
1993) (heim,  اطالعات و ظهور عصر میالدی، 20از نیمه دوم قرن تا جایی که 

 گسترش شبکه اینترنتی، جهان را به دهکده کوچکی تبدیل کرده است. 
از آن است.  1و اینترنت، ظهور فرامتن رایانههای مربوط به ورییکی از این فنا

داد. این رسانه  «2الکترونیکی» جای خود را به واژه به تدریج «چاپی»زمان، واژه 
خالف متن چاپی، مسیرهای متعدد و ناپایدار را برای نوشتن و خلق معانی  جدید بر

ور شدن در اقیانوسی از نایی غوطهتوا ،کند و به کاربر/ یادگیرنده/ خوانندهفراهم می
 ( 1389 ،ترمس). دهداطالعات را می

معتقدند فناوری فرامتن تجلی  3طرفداران نظریه فرامتن به ویژه جورج الندو
حسب نظر الندو همگرایی با  های فرامتن براست. ویژگی 4عصر پست مدرنیسم

ترین مهم ؛ اماستهای پست مدرنیسم، پساساختارگرایی و نظریه انتقادی انظریه
  شود که نوعی حرکت به سویدیده میها ها در تغییر انگارهاین همگرایی

 .نامندشناسی پساساختارگرایی میشناسی جدیدی است که بسیاری آن را معرفتمعرفت
 هایی برای عملی کردنتغییر پارادایم در تکنولوژی متنی، فرصت معتقد استالندو 

 کندکند و اظهار میمتافیزیک حضور ارائه می عرصهانه در های پساساختارگراینظریه
 شناسانهای از نظریه ادبیات معاصر و نشانهفرامتن مشترکات زیادی با نکات عمده

گرایی فرامتن، پساساختارگرایی و سازنده میانای توان رابطههمچنین می ؛دارد
                                                           
1. Hy Pertext 
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طرز نوشتن و  تفاوتشان در سه مدل مختلف از فرامتن هستند و کهپیدا کرد 
 (Landow, 1992) چاپ کردن است.
کنندگان را به یک  خواهد استفادهمی فرامتن ،کندنکن اشاره میادر این مورد د

یق کند و آن ها را از عملیات خواندن سنتی خارج کند و تفکر مختلف و متکثر  تشو
  (Duncan, 1997)نماید. بدین ترتیب ساختارزدایی را رایج 

امروزه به دو معنا مورد نظر است: از یکسو به نوع خاصی  ،ف متنخال فرامتن بر
. داردبه شکل جدیدی از متن اشاره  ،کند و از سوی دیگراشاره می رایانهاز فناوری 

بلکه تولید معرفت پویایی است  ؛تنها یک رسانه بدیل نیست فرامتن ،از نظر الندو
اگر در تعلیم و ا بگیرد. بنابراین، مراتبی رتواند جای انتقال اطالعات سلسلهکه می

حدوده فیزیکی این متن را در م ، خودباشد رسانه متن چاپی اتکاتربیت دینی به 
های های ما سنتی خواهند ماند و با ظهور فناوریگاه روشآن ؛ایممحصور کرده

نبودن منابع از قبیل  هایی؛ چالشپیشرفته مانند فرامتن، با چالش روبرو خواهیم شد
 (Landow, 1992) .بررسی آثار معدود در تدریس و پژوهش و ستردهگ

توانند به سبک پژوهش دینی، صورت می های اطالعاتی گستردهفرامتن و پایگاه
و از طریق فرامتن توانایی جستجوهای هوشمندانه و چندگانه فراهم شود  دادهدیگری 

علوم و معارف دینی از  میانها شدت گرفته و گفتگوها و ارتباط و روابط بینابینی متن
 ( 1389 )ترمس،. اهمیت بیشتری برخوردار شود

 هایاز مباحثی است که امروزه در عرصهکه دیدگاه پساساختارگرایی با اذعان به این
 و از جمله تحول در ماهیت دانش؛ ای ایجاد کرده استگوناگون تحوالت گسترده

بر فلسفه  فرامتنی مبتنیرویکرد مسئله اصلی پژوهش این است که  ،معرفت
تا چه اندازه در  جدیدی شناسپساساختارگرایی با ارائه مبانی فلسفی و معرفت

 گذار باشد؟تواند تأثیربخشی تربیت دینی میتعمیق
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ریزان تعلیم و تربیت، دعوت به ضرورت این پژوهش برای سیاستگذاران و برنامه
شناسی در فرایند تعلیم و تربیت نگری از منظر روشاندیشی و پرهیز از سطحیژرف
توان به می ،هایی که با این موضوع سنخیت دارددر این زمینه پژوهش .است

 های زیر اشاره کرد:پژوهش
 1375، باقری، «مدرنیسمتربیت از منظر پست تعلیم و» -
 1386، زادهسجادی و ایمان، «های اساسی تربیت دینی در فضای ریزوماتیکچالش» -
 1387، سجادی و دشتی، «یل تعلیم و تربیت از منظر پساساختارگراییتحل تبیین و» -
 ،«های آن در تربیت دینیتبیین و نقد رویکرد متنی و فرامتنی به فهم دینی و داللت» -

 1389، ترمس
های آن در فرایند مبانی فلسفی فرامتن به عنوان پارادایم جدید و تبیین داللت» -

 1389، سجادی و ترمس ،«تعلیم و تربیت
تعمیق  پژوهشی در زمینهدر عین حال  ،صورت گرفته فراوانبا توجه به تحقیقات 

هدف پژوهش ؛ لذا صورت نگرفته استتربیت دینی بر حسب رویکرد فرامتن 
کید بر  نظریه حاضر تبیین وجوه تعمیق تربیت دینی حسب رویکرد فرامتن با تأ

ن در این حوزه ای بنیادیهتا بتواند سهمی در افزایش دانشاست پساساختارگرایی 
 .معرفتی داشته باشد

 های پژوهشسؤال
کید بر نظریه پساساختارگرایی چیست؟ ویژگی .1  های فرامتن با تأ
 های متن چاپی در تعلیم و تربیت دینی چیست؟چالش .2
کید بر  .3 نظریه وجوه تعمیق تربیت دینی حسب رویکرد فرامتن با تأ

 چگونه است؟پساساختارگرایی 
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 روش پژوهش
وش پژوهش از نوع بنیادی با رویکرد کیفی استت کته از روش  توصتیفی استتفاده ر

ها بته کتاب ، مدارک واطالعاتی که از طریق بررسی اسناد این روش،شده است. در 
های پژوهشی پاسخ شود که بتوان به پرسشای سامان  داده میبه گونه ،آیددست می

 ( 1376 ،همکاران سرمد و). داد
 های مورد نیتازاالت اصلی پژوهش، دادهؤپاسخگویی به س، به منظور بر این اساس

قاالت مربتوط آثار مکتوب و مکه عبارتند از گیری از  منابع به روش اسنادی و با بهره
 .گیردشود و مورد بررسی تحلیلی قرار میآوری میجمع ،درباره موضوع تحقیق

کید با فرامتن هایویژگی یه بر تأ  اییپساساختارگر  نظر
شود. مربوط می 1های وانوار بوشو تالشمیالدی  1945متن به سال ایده اساسی فرا

او در همان سال دیدگاه خود را راجع به ابزار جدید برای سازماندهی مقدار وسیعی 
چگونه ممکن بود فکر » عنوان باای از اطالعات در دسترس محققان در مقاله

 ریزی کرد. طرح ،2«کنیم
بوش پیکربندی دوباره متن را با اضافه  ،کندجورج الندو اشاره می در این زمینه

هایی از این سه عنصر جدید ارائه داد: پیوندها، توالی پیوندها و مجموعه یا شبکه
با اختراع اینترنت، میالدی  1960اما در سال (Morgan, 1985)  ؛قبیل پیوندها

های جهان در قالب شبکه فرامتن از بعد تکنولوژیکی قدرت ظهور یافت و بعداً 
ابداع شد و در سال  3نلسون گسترده توسعه پیدا کرد. این مقوله فرامتن توسط تد

 ؛متن حقیقی بودون اولین تالش برای یک سیستم فرانلس «4زانادو»پروژه میالدی  1970
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3. Ted Nelson 

4. Xanadu 
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تم محقق شد و اولین نمونه از سیس 1یای نسلون توسط داگالس انگلبارتؤاما ر
 در مرکز تحقیقات علمی دانشگاه استنفورد ساخته شد. گلبرتمتن توسط انفرا

 قابل مشاهده است؛ مدرنپست و دو رویکرد مدرن، متننحوه تعامل با فرا در
فرامتن به عنوان  است معتقد نایتمک و متن صرفًا فنی استدر نگاه مدرنیسم، فرا

ستفاده قرار آسان به بیشترین کمیت از متن مورد ا فراهم آوردن دسترسی سریع و
متن فراکند اذعان می نیز 2ایسپین (Mcknight and Others, 1996)، گیردمی

آن صرفًا  انگیز است وهای آن، یک مفهوم ساده شگفتنظریه ها وبندیبا همه بسته
 .ن به وضعیت دیگر در متن دیگر استاتصال و ارتباط مستقیم از یک وضعیت در یک مت

های ابژه ،های مجازیمتن و هاها نه فقط صفحهپیوندواسطه فراه متن بفرا
 ،متن، تصاویر، صدا مثلهایی ابژه؛ کندرا با هم متصل می -وب -موجود در شبکه

متن به حدود فرانیز  نمولر به نظربنا گیرد. را در بر می 3رسانهویدئو وبه طور کلی فرا
امل مواد این رویکرد ش؛ شودها متوقف نمیارتباط ظاهری متن پیوندها و

ای رسانهرویکردهای فرامتن جایگزین مانند فرا ای پیوند داده شده ورسانهچند
 (Neumuller, 2004) .شودنیز می 5یمتن فضایفرا و 4محورزمان

م ه های بهشبکه ها ومدرنیسم شامل سیستمرویکرد پستاز طرف دیگر، 
دهد هر ازه میتکثری است و اج گانگی گشودگی وها با خصیصه چندپیوسته متن

با داشتن  کاربر با تک متنی از هر کتاب یا با تعداد زیادی از کاربران تعامل کند و
 به بسط دیالکتیک منجر شود. ،ن جهت که دسترسی آسان استآتفاسیر همجوار از 

ای همجوار رسانهنقیض در یک فضای فرا ضد و هموارهدهد این امر فرصت می
 همجوار همدیگر قرار گیرند.  ،رزشی مخالفهای امجموعه نیزمطرح شود و 

                                                           
1. Douglas Engelbart 

2. Espn 

3. Hypermedia 

4. Time-Based 

5. Spatial 
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تربیت شامل گسست ارتباط بین  متن در متون تعلیم ونقش فرا ،به طور کلی
جدا کردن دانش آموز از معلم در  لف وؤیا به تعبیر فوکو مرگ م خواننده و لف وؤم

  .تربیت است فضای تعلیم و
واسطه ه ده از ارتباطات بهای پیوند شده با استفاچون متنمتن همبه فرا انگلبرت

کند و اتکای او بر علوم شناختی به منظور ساختن فرامتن جهت توسعه نگاه می رایانه
رای بازیابی ، نه برای ساختن معنا بلکه بدازش اطالعات انسانی وظیفه کاربرپر

 .استاطالعات محدود 
، هاهمتن فضایی چند بعدی است که طیف متنوعی از نوشتفرا نیز 1از نظر بارت

شوند و متن هیچ یک اصیل باشند، در هم آمیخته و با هم مصادف می کهبدون آن
 شمار فرهنگ است.های برگرفته از مراکز بیای از نقل قولبافته

پیرامون واقعیات را  انسانفرامتن چگونگی فکر کردن  ،به نظر سجادی و ترمس
پردازان بر فرامتن برای نظریهکار ،کنداشاره می که الندو طوردهد و همانتغییر می

های خود را انتقادی آزمایشگاه جدیدی فراهم خواهد کرد تا بتواند توسط آن ایده
متن یک متن نزدیکتر فرا 2همچنین از نظر دریدا (Landow, 1992)د. آزمون کن
ساز جای های معنابه عنوان مقوله 3هااست که در آن زمینهانسان  زنده  هایبه تجربه
 (Derrida, 1979)گیرد. های ساختاری را میای یا مرکزیتهای غیر زمینهحقیقت

؛ در حال بازسازی است همواره فرامتن زنده ،شناختیبدین ترتیب از منظر روش
شکل بیولوژیک پردازش، سازماندهی،  ای از اطالعات است ومتن شبکهفرا چرا که

  (Terrett, 1994: 42) .بازسازی اطالعات توسط ذهن آدمی است
های مفهومی نظام معتقدندهر دو  مدرنپردازان فرامتن و پستنظریه کهنتیجه آن

         . نمودمراتب و خطی بودن بنا هایی چون مرکز حاشیه، سلسلهبر ایدهنباید را 
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3.Context 
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های مفهومی مبتنی نظام شد،چه باید از آن رها کند آنروشن می در این راستا الندو
دن است و باید آن را با مراتب و خطی بونند حاشیه، سلسلههایی مابر ایده

 (Landow, 1992). ا نمودها جابجها، پیوندها و شبکه، گرهچندگانگی
ای از ظهور انقالب در تفکر انسانی است که به فرامتن این تغییر پارادایم نشانه

 کند.های چاپی نگاه میهمچون پاسخگویی به نقاط ضعف و قوت کتاب

بیت دینی هایچالش  متن چاپی در تعلیم و تر
را در محدوده  ، خودشودبیت دینی به رسانه متن چاپی اتکا اگر در تعلیم و تر

 .های ما سنتی خواهند ماندگاه روشآنو ایم فیزیکی این متن محصور کرده
ایجاد هایی چالش، های پیشرفته مانند فرامتنبا ظهور فناوریاز طرف دیگر 

 شود:اشاره می زیرموارد  که به شودمی
 نگریفقدان کل .1

به دلیل انحصار آموزش در یک متن، این احتمال وجود دارد که دانش آموز از درک 
ها و به محتوای کتاب رسد اکتفاکلیت نظام فلسفی دینی محروم بماند. به نظر می

 دهد.بینی کاملی به دانش آموز نمیمتون چاپی، جهان
 فقدان نگاه متکثر .2

بر متن از  ای، یادگیرنده با اتکارشتهجود اقبال جدید و گسترده به مطالعات میانبا و
ماند. عالوه بر های معرفت باز میآشنایی با ارتباط دین و معارف دینی با دیگر شاخه

 میانماند و هیچ مطالعه تطبیقی این، از اطالع داشتن از دیدگاه دیگر ادیان محروم می
شود دانش آموز از جریانات و مکاتب فکری له باعث میئ. این مسگیردادیان انجام نمی

مسائل و  -مدرسه واستاد  -از نگاه عده خاصی تنهاکه اطالعی نداشته باشد یا این
 (1389 )ترمس،. شودنظری دانش آموز منجر میبه تنگ موارد این که معارف را ببیند
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 محدود بودن فیزیکی و محتوایی متن چاپی .3
کتاب خاصی با محتوای  یا که در هر کالس آموزشی، یک متنین است منظور ا

 و . آموزش این متن بر اساس مطالعه سطر به سطرشودمعین انتخاب و تدریس 
که در محدود بودن معنای متن، دانش یا این شودفصل به فصل کتاب پیگیری می

مطالعه این کتاب  شود و برای امتحان دادن بهآموز در اقیانوسی از متن ها غرق نمی
شود دانش آموز به یک نوع تفکر قالبی و از پیش لفه سبب میؤکند. این ماکتفا می

چه مقرر دهد به متونی خارج از آنزحمت نتعیین شده هدایت شود و به خودش 
های تدریس از این منظر به مسائل و محتوای اگر روش. بنابراین نگاه کند ،است
 گردد.خاطر سپردن مبدل میه از معارف برای ب ایعهدین به مجمو بنگرند،دینی 

یر استاد یا نظر نویسنده .4  تقر
جا که متون شود یا از آنکه متن به یاری تفسیر استاد خوانده میبا توجه به این

امکان آن هست که نگاه استاد و یا  ،شودخاصی برای مطالعه دانش آموز انتخاب می
استاد یا مدرسه با برجسته کردن برخی  سیاست نظام مدرسه یا تعلقات فکری

مطالب و نادیده انگاشتن دیگر موارد، به کژتابی متن منجر شود. در تعلیم و تربیت 
های درجه دوم مانند معارف یا تفاسیر متن به ویژهدینی، شیوه معرفی متون دینی 

 یافتنی برخورد شود و چنان درشود با متن به مثابه امری مقدس و دستسبب می
مراد ببیند و در هر بار مراجعه با  چونمفسر را  ،های آن مبالغه شود که دانشجوارزش

 (1389 )ترمس،. های متفاوت، اشتباهات آن را پنهان نمایدمتن سعی کند با تأویل
 فقدان ارزشیابی واقعی .5

خاطر ه چون بیشتر توسط ب ؛دستیابی به ارزشیابی در رویکرد متنی آسان است
اما چگونه در  ؛شودا توسط امتحان دادن دانش آموز در ارزیابی میسپردن مطالب ی

   طور خاص در مسائل دینی از ارزشیابی عینی مطمئن شویم؟ ه بو علوم انسانی 
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بلکه بر عکس واقعیت را دگرگون  ؛کنداین نوع ارزشیابی واقعیت را منعکس نمی
 دهد.کند و کیفیت و مقدار سطح فهم دانش آموز را نشان نمیمی

 
 معایب متن چاپی: 1نمودار                                     

بیت دینی حسب فرامتن  یه  دروجوه تعمیق تر  پساساختارگرایینظر
تواند شود و میاز طریق فرامتن توانایی جستجوهای هوشمندانه و چندگانه فراهم می

 برخوردار شود. نی از اهمیت بیشتریعلوم و معارف دی میانگفتگوها و ارتباط 
توانند به سبک پژوهش در عرصه تعلیم و های اطالعاتی گسترده میفرامتن و پایگاه

بخشی ترین وجوه تعمیقبه مهم زیردر   که دینی، صورت دیگری بدهدتربیت 
 شود:فرامتن در تعلیم و تربیت دینی اشاره می

 کسب تجارب متنوع .1
سیستم غیر متمرکز از روابط غیر قطعی  . ریزوم یک نظام وفرامتن ویژگی ریزوم دارد

 جای حرکت در یک مسیر واحده است که هر لحظه این روابط در حال شدن است و ب
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 ،ترتیبدهد. بدین کند و خطوط خود را گسترش میدر جهات مختلف رشد می
  ی است.یدیوجان گر نظریه تحقیق تجربی بیان فرامتن با ویژگی ریزوماتیک خود

ست که همیشه در حال رشد باز ا -رایانه یک تحقیق هدفگتحقیق طبیعت
اگر ؛ به نحوی که داندتعلیم و تربیت را نوسازی تجربیات فردی می 1ییاست. دیو

 ،چه فرد در جریان برخورد با محیط کسب کرده تلقی شودتجربه فردی به عنوان آن
و تمایالت  ود که هر فرد در هر مرحله از رشد، عاداتشدر این صورت مشاهده می

 دارند. ی از امور، مهارت و ادراک متفاوتو افکار
چه در هر یک تجربه همواره بدان سبب تجربه است که تعاملی میان فرد و آن

 (1369 ،دیویی). صورت گیرد ،زمان تشکیل دهنده محیط اوست
امیال، اهداف  ، محیط شامل هر گونه شرایطی است که با نیازها،به عبارت دیگر

اگر فرد دربرخورد ؛ لذا ای تأثیر متقابل داشته باشدیی خلق و کسب هر تجربهو توانا
با امور تازه تجربیات گذشته را مورد تجدید نظر قرار دهد و تغییرات الزم را در آنها 

پیوسته در حال پیشرفت  ،به وجود آورد و سپس به تشکیل مجدد آنها اقدام نماید
 (1377 ،شریعتمداری). خواهد بود

ربه است. در این اقیانوس تربیت مبتنی بر فرامتن تشویق کننده تج یم وتعل
گیرد که این اقتضا ، فرد همیشه در معرض بمباران اطالعات جدید قرار میاطالعات

 داشته باشد. بدین ترتیبحالت تزلزل و عدم تعادل در اطالعات قدیمی  هموارهکند می
  گردد.می ،ل که خودش یک نوع تجربه استفرد همیشه دنبال راه حل برای این عدم تعاد

به دنبال و کنند ، مردم تشویش و عدم تعادل را تجربه میییبر حسب نظریه دیو
)تحقیق( و بدین صورت از این تجربه یاد هستند راه حل برای خروج از این تعادل 

 کندیم دوباره برقرار کردن تعادل اقتضا ها را برایفرض ،تحقیق ؛ لذا)رشد( گیرندمی
 ( 1369 ،ییدیو). اهداف هستندهمان ها این فرض که

                                                           
1. Dewey 
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این . در افکندمینیز تربیت دینی  تعلیم و این نوع یادگیری، سایه خودش را  بر
اما بدین اکتفا  ؛تواند در مسیر مطالعه ادیان گوناگون کمک کندمتن میراستا فرا

 ؛دهدغیرمستقیم میفرصت گفتگو به طور مستقیم و  فرامتن به فرد ، چونکندنمی
اطالع پیدا کند و نیز به گفتگو  آنها بدین معنا که با پیروانش مباحثه کند و از دیدگاه

چون فرامتن  همیشه  ؛نشیندمیهای این ادیان ها و آداب و تجربه، داستانهابا متن
 .کندهای جدیدی خلق میپس هر لحظه و در هر زمان نقشه ،در حال نوسازی خود است

های تجربی ادیان تربیت دینی بیشتر بر جنبه ، فرامتن در تعلیم ون ترتیببدی
کید می که کند و به دنبال این است که دانش آموز بتواند خودش معنا بسازد نه اینتأ

 گیری کند.طور از پیش آماده در آن قالبه معنای خاصی را ب
 -های عملیبهمبتنی بر فرامتن نسبت به جن تربیت دینی ، تعلیم وبنابراین

مهم این ، چون بر اساس نگاه تکثرگرایانه آن ؛دین توجه چندانی ندارد -دستوراتی
 باشندمحوری تضمن تغییر و تبدیل افراد از خودمحوری به خدااست که ادیان همه م

 (1379 ،1)لنگهاوزن. امری عرضی است ،های انجام این تغییر در ادیان مختلفو شیوه
 فتگو میان ادیان امکان تبادل نظر  و گ .2

برای مثال فرستادن  ؛های مختلفی وجود دارددر فرامتن امکان تبادل نظر به شیوه
، پست الکترونیکیهای محاوره، استفاده از های متنی و شفاهی از طریق اتاقپیام

 -، استفاده از ویدئوی تعاملی و میزگردهایی که در آنهای آنالینشرکت در کنفرانس
استفاده  استادان، دانش آموزان و توان از حضور خبرگانمی -مانناهمز یاهمزمان 

سؤاالت  استفاده از راهنماها یا لیستهمچنین نمود و با آنها مذاکره و مباحثه نمود. 
رتکرار استفاده از قابلیت جستجو به و  های مورد نیازبرای دستیابی به پاسخنیز  2پ 

 ؛ لذاکندای مهیا میدر حجم گستردها از فرامتن رختلف امکان تبادل نظر ی مانحا
کید داردبر تعامل  فرامتن  .جمعی در فرایند آموزش تأ

                                                           
1. Legenhausen 

2. FAQ 
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مهارت آموزی دانش آموزان در اینکه  تواند به آموزش وفرامتن می به نظر لیمیک
 (Lemke, 1993)کمک کند.  ،چگونه به عنوان اعضا با هم ارتباط برقرار کنند

کراتیک در حیطه تربیتی امتن به عنوان رسانه دموفر که کنداشاره مینیز گیبسون 
چون فرامتن اجازه ؛ وجود خواهد آورده پذیری ب، دگرگونی در مسؤلیتو یادگیری

فرایند به عبارتی، دهد یادگیرنده به تولید، ارائه و رمزگشایی دسترسی داشته باشد. می
 (Gibson, 1993)همان قابلیت انتخاب است.  دموکراسی
طور فزاینده افزایش خواهد ه ها بچرخش ایده ،ه الندو اشاره داردطور کهمان

به ویژه در تحقیقات مدارس؛ عالوه بر این، از دیگر امتیازات این محیط به  ؛یافت
متن فراگرا بودن آن است. دموکراتیک، اقلیت خصوص در تأمین فضای گفتگو و

 وزبانی، قومی، نژادی دیت کند و هر نوع محدوها را ابراز میها و ناهمسانیتفاوت
 کند. را رفع می دینی

، اعتقادی و فرهنگی هر های ارزشیها و ویژگیدر بستر فرامتن تنوع بافت
همچنین حرکت  ؛یابداجتماع اقلیت وجود دارد و فرصت نمایان شدن می

های گوناگون بدون ها و گزینشجستجوهای مستقل دانش آموزان را با توانایی
 (Miall, 1995) . کندو مکان تسریع و برانگیخته می محدودیت زمان

های فراگیران در هر سنی و با تولید دانش را در دست ، تفسیر وبنابراین فرامتن
بدین ترتیب با یک موزاییک از تفاسیر و  ؛دهددینی قرار می هر قابلیتی  و هر قومی و

ای یادگیرنده و تأمین ههای فرهنگی و دینی مواجه هستیم که به غنای قابلیتبافت
 شود. ابعاد متعدد وی منجر می و نیازهای متعدد

های تربیتی ثابتی برای همه نظام شود اصول تربیتی واحد واین مسئله باعث می
 ریزیشود متخصصین تربیتی در تدوین و برنامهاین امر موجب می در نظر نگرفت که

ی جامعه را در نظر بگیرند و در فرهنگ و و تربیت، گفتمان و بافت اجتماعی تعلیم
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ها نیز ها و اقلیتق و نیازهای فراگیران و مالحظات گروهیتدوین برنامه درسی عال
 لحاظ شود که منجر به ایجاد نظام تربیتی عادالنه خواهد شد.

 ایمتوالی و تشویق برنامه چندرشته ارتباط محتوایی، خواندن غیر .3
ها برای وارد متن، تصاویر و دیگر رسانه ، پیوندهایدر فرامتن هر صفحه از متن

ها ترکیب شده است. با پیوند متن از متن به پیوندهای دیگر، از قسمتی از کردن داده
یک متن به قسمتی وابسته دیگر بروید بدون اینکه به توالی اهمیت بدهید. بنابراین 

که  ن استایمزیتش  و کندمتنی را فراهم میمتنی و بروندرون فرامتن ارتباط
  کند.پذیر از کتاب دسترسی پیدا میخواننده/ یادگیرنده به ساخت و تفسیر باز و انعطاف

ی به مفهوم دیگر در فرامتن، خواننده با انتقال از هر پیوند به پیوندی دیگر، معنا و
تأثرات  کارکرد تجربه است و از اداراکات و . ایجاد مفاهیم، عمل وآورددست می

بالتبع تفسیر معنایی  شود وای حاصل میدر هر پیوندی تجربه جدانشدنی است.
توان از یک پیوند به پیوند دیگر و از قسمتی به در فرامتن می ؛ لذاشودجدیدی خلق می

. بدین ترتیب یادگیرنده داده شودکه به توالی آن اهمیت قسمتی دیگر حرکت کرد بدون آن
 به صورت تسلسلی، پیگیری کند.  وتوالی الف یادگیری متنی به طور مملزم نیست بر خ

گذاری اضافی توان به نشانهارتباط درونی می و در مطالعات دینی بر این اساس،
ها با ارتباط نشانه رونیارتباط بیدر اما  ؛کنداشاره کرد که در تفسیر قرآن کمک می

 .مانند حدیث و عرفانگیرد؛ شکل میمتون دیگر 
؛ شودبسط داده می نی در دو سطح درونی و بیرونیهای دی، نشانهبدین ترتیب

، رشته یادداشت )تفسیر( ایی معین کردن متن اساسی و تحلیلهمچنین فرامتن توان
 غیر دینیدینی یا هر موضوع ؛ لذا آوردمتعاقب داخل فضاهای همجوار را فراهم می

آن های متفاوتی راجع به ها موضوع دیگر وصل شود و نظریهتواند با دهمی
تواند با دیگر صفحات و منابع در سراسر جهان می نیز هر حوزه شود. آوریجمع
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این شرایط جایگزین زندگی واقعی و تماس واقعی با افراد  ؛ لذارابطه داشته باشد
 (1383 ،1دانکن). آیدبلکه نوعی بهبود به حساب می ،شوددیگر نمی

 پرورش رویکرد انتقادی .4
کید بر مسیرهای ریزوماتیک است. مطابق با فضای ت ،یکی از نقاط مثبت فرامتن أ

شود که در آنها ایجاد می جدیدیشناختی اندازهای معرفت ، چشمریزوماتیک
اند و مفاهیمی که وقایعی که اتفاق نیفتاده ؛ندای وجود دارطی نشده مسیرهای

 د.وجود ندار ایاند که از این منظر فضای از پیش تعریف شدهتاکنون تحلیل نشده
 ددههایی تشکیل میهای یک شبکه را فناوریبیشترین قسمتمعتقد است  2گولد

ای به فرامتن معرفت شبکه ؛ پساندکه برای اهداف متنوع و متفاوت ساخته شده
 .یابدمیزدایی، گسیختگی معنایی بروز آورد که بر اساس قلمروسازی و قلمرووجود می
معانی موضوعات موجود در  کنش متقابل، کند تا در روندبستری تأمین می همچنین

های با توجه به فضای گسترده و گزینشداد که جهان خود را مورد مذاکره قرار 
 کند. ، بستر مناسبی برای زایش معنا از متون دینی و غیر دینی فراهم میمتعدد

چون  ؛دهندارائه می یفرامتن را همچون ابزار آموزشی موثر همکاران و 3اسپیرو
پذیری بیشتری برای نویسنده و خواننده در سازماندهی اطالعات و بنا کردن افانعط

 دهد.پذیری با حل مسئله نشان میمعرفت و پشتیبانی از انعطاف
د به آموزش شوت که از طریق فرامتن فراهم مییکثرت و گوناگونی اطالعا

دگان یادگیرن خواهد خوانندگان/می ؛ این نوع آموزششودانتقادی منجر می
 ال ببرد. ؤهای اجتماعی را که در آن غرق شدند را زیر سایدئولوژی

 

                                                           
1. Duncan 

2. Gould 

3. Espeero 



26  / ( PURE LIFE, Vol. 7, No.21 (Shawwal 1441. Khordad 1399. June 2020) 

 

تقاطع  -1اینتپذیری شناختی خود استعاره ویتگنشاسپیرو برای نظریه انعطاف
این اصطالح بدین معناست که یادگیرنده دورنمای  برد.را بکار می -نماکردن دور

نگاه کردن به این دورنمای ذهنی از طریق که  کندذهنی قلمرو محتوایی را تقاطع می
  (Spiro and Other, 1987).دهدهای مختلف رخ میتوسط دیدگاه
های با استفاده از فرامتن با دیدگاه یادگیرنده در تربیت دینی ؛مثال به عنوان

زاست و انگیز و مسئلهاین امر برای او چالش  که شودمواجه می یمختلف و متضاد
، بته بر اساس بحث هرمنوتیک تلفیقیال ؛دنبال حل آن برودکند به او را وادار می

برود و از آن پاسخ خود را  یادگیرنده باید به سراغ متن دینی به عنوان متن اصیل
های خود را بسازد و موقعی که بعد از اینکه مدل ذهنی و حدس، هر چند بطلبد

 (1389 )ترمس، .توان گفت معرفت خاص خود را ساخته استمی ،پاسخ خود را بیابد
یسنمایان شدن روش .5  های متنوع تدر

تحت تأثیر را تربیت  رابطه فرد با محیط خود در فرایند تعلیم و ،فناوری های ابرمتنی
نقش معلم و  محیط کالس، ماهیت کالس، ؛ از جمله ایجاد تغییر دردهندقرار می
ادگیری برای یتصاویر به داخل کالس  صدا و، ورود های دانش آموزانفعالیت
کادمیک سنتی تحمیل شده، بین و سرانجام شکافی را که توسط رشته مستقل های آ

 .ر خواهد کردچپ پ   ، بین مغز راست وهنر ، علم وفناوری و علوم انسانی
(Negroponte, 1995: 81)  
 که کندتربیت دینی بر معنایی مبتنی بر بافت تأکید می در این راستا فرامتن در تعلیم و

 هادهد؛ برخی از این روشهای متنوع اجازه نمایان شدن میط به روشاین محی
 .اندن نوشتنیخوو  گویی، قصهگفتگو ،تفسیر ،حل مسئله روش سخنرانی، عبارتند از

 روش حل مسئله .6
گرا از عملیات شناختی که برای کشف ای هدفعبارت است از هر سلسله این روش

 رود.بکار میمجهول هدایت شده 

                                                           
1. Wittgenstein 
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 کند که این عملیات دو مشخصه اساسی دارد: اشاره می 1جوناسن
 ؛ به این نحو کهکندمی از مسئله و زمینه بافت آن اقتضا ارائه مدل ذهنی را -

این امر به  وسازد ، ارائه مدل ذهنی از مسئله میفرد حل کننده مسئله
ای فضای مسئله معروف است. مدل ذهنی عبارت است از مجموعه

بدین ؛ فکری و ایها شامل معرفت ساختاری، رویههارائاز نمایی چند
 واز معرفت رایج به ساختار مسئله هستند  های ذهنی مرکبترتیب مدل

 .های حل مسئلهها و دیگر فعالیتمعرفت چگونگی اجرای آزمایش
های خود را آزمون کند و حل ، مدلیادگیرنده به طور فعالکند می اقتضا -

یا  ها را در ذهنشانکه یادگیرندگان راه حل مسئله موفق مستلزم این است
فضاهای مسئله را تولید و خوب آزمایش کنند قبل از اینکه در جهان 

 (Jonassen, 2004). فیزیکی بیرونی آن را امتحان کنند
از منطق خاصی  ، فرایند حل مسئله است وفهم متون دینی مانند فهم هر متنی

های ، فرضیهرای فهم معنای متنای بکند. مفسر در هر مرحلهپیروی می
ها را به کشد و آنشناختی را بر اساس شواهد موجود پیش میمعناشناختی و کاربرد

ها از آزمون سربلند بیرون نیایند، او سراغ زند. اگر این فرضیهمحک آزمون می
 این حرکت دور میان شواهد معناشناختی و رود وهای دیگری میفرضیه
دهد که به فهمی مقبول از جا ادامه میرا تا بدان های مربوطههفرضی شناختی وکاربرد

  (Leech, 1983) .متن دست یابد
و  بررسی، هافرضیه، تفسیرها /مسئلهچهارگانه  ،در فرایند حل مسئلهبه طور کلی 

متنی و اطالعات بافتی ها بر پایه اطالعات زبانی و درونشود. این فرضیهتفسیر مطرح می
 و کاربردی را به دست آورد.به تدریج لوازم معنایی کند و به مفسر کمک می شودمطرح می

                                                           
1. Jonassen 
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تابع منطق خاصی  کند واز منطق ارسطویی پیروی نمیها این گزارهمنطق فهم 
کار برا  1شناسان برای ایضاح منطق فهم قیاس فرضی یا حدس پیرسنشانه است.

 و قیاس فرضی.  استقرا قیاس، ؛برندمی
اما به نظر پیرس نوع ؛ ا در منطق ارسطویی تعریف شده استاستقر قیاس و

. دیگری از استدالل وجود دارد که کارایی بیشتری دارد و آن قیاس فرضی است
(Deledalle, 2000)  

شود. این کشیده میای برای تبیین موردی خاص پیش در قیاس فرضی، فرضیه
در این  گیرد.ها شکل میاستنتاجی است که به کمک آن فرضیه یفرایند نوع قیاس،

 ؛شودپردازی میفرضیه کند،را تبیین می یا موردی خاص ای که واقعیتیقاعده فرایند،
های تبیینی است و تنها عملیات منطقی قیاس فرضی فرایند تشکیل فرضیه از این رو

قیاس  و است، بر خالف استقراقیاس همین  ،دهدای جدید را به دست میکه ایده
منطق فهم همان منطق قیاس  به بیان دیگر،دهد. های جدیدی به دست نمیکه ایده

 رضی است.ف
کاربردشناختی  هایی معناشناختی ویادگیرنده، نخست حدس مفسر/ خواننده/

بدین صورت در حال فعلیت بخشیدن  ؛زند تا قانونی برای تبیین یک نتیجه بیابدمی
 از طریق شواهدرا بر آن معانی قبلی  های متن است و معانی جدید و ابداعیبه نشانه

لذا  ؛کنداضافه می ،دهدو توانایی هایی که متن به مفسر برای اثبات حرف خود می
. های پنهان متن هستند که با تحریک مفسر به ظهور آمدند، نشانههاییچنین قانون

 (1389 )ترمس،
شکل  های شناختی به نوعی نتیجه محدودیت قالب/محدودیتکه نتیجه آن

فناوری متن چاپی هستند. بنابراین انقالب در فناوری به انقالب در ظرفیت با 
تواند موجب  شود شود و استفاده از رسانه فرامتن میهای شناختی منجر میتوانایی
  .های متن چاپی را همپوشانی کندچالش

                                                           
1. Pires 
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 از جمله ؛های الزم را داردفرامتن سازنده توانایی برای کنش در مجموع،
تواند در روند که می یشناختهای معرفت، تغییر و بازیافتن رویاروییالقیتخ

 بخشی تربیت دینی مفید واقع شود. پیشرفت و تعمیق
در این راستا، فرامتن به عنوان سازه فرهنگی جدید با کسب تجارب متنوع، 

ی، ارشته، ارتباط محتوایی و مطالعات میانان تبادل نظر و گفتگو میان ادیانامک
های متنوع تدریس و روش حل مسئله پرورش رویکرد انتقادی و نمایان شدن روش

 نقش تسهیلی داشته باشد.تواند تربیت دینی می در تعلیم و
بیت دینی: بررسی وجوه تعمیق1جدول  بخشی رسانه فرامتن در تر

 کارکردهای دینی بخشی فرامتنوجوه تعمیق

 کسب تجارب متنوع
کید بر جنبه تجربی افراد بتوانند معنا را که ؛ اینادیان تأ

 گیری کنند.قالب را ایآمادهد نه اینکه معنای پیشنبساز
 های فرهنگی و دینیغنابخشی بافتو  گفتگو آزادتأمین فضای  امکان تبادل نظر و گفتگو میان ادیان

ارتباط محتوایی، خواندن غیر متوالی 
یق برنامه چندرشته  ایو تشو

امکان تفسیر باز و  متنیتباطات درون و برونفراهم کردن ار
 پذیری باالو انعطاف

 های مختلف دینیقابلیت تفکر انتقادی نسبت به دیدگاه پرورش رویکرد انتقادی

 های متنوع تدریسنمایان شدن روش
های مختلف با توجه به تنوع بافت و نمایان شدن روش

 زمینه های مختلف دینی
 تفسیرا و هفرضیهدر  حل مسئله در فهم متون دینیرویکرد  روش حل مسئله

 گیرینتیجه
 قرار تأثیر تحت را تربیتی هایآموزه پساساختارگرایی تفکر که است دهه یک از بیش
 تکثرگرایی، که است مدرنیسمپست اصلی هاینظریه از پساساختارگرایی .است داده

 همگرایی رود.شمار می آن به شناسیمعرفت مفاهیم از ساختارشکنی و چندگانگی
 مراتبیسلسله و سنتی تعابیر مدرنیستی،پست و پساساختارگرایی نظریه با فرامتن پارادایم
  .کندمی متحول آموزشی مختلف سطوح در را تربیت و تعلیم نظام هایمؤلفه به مربوط
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 اتکا چاپی متن رسانه به فقط دینی تربیت در اگر دهد،نشان می پژوهش نتایج
 ما هایروش گاهآن ؛ایمکرده محصور متن این فیزیکی محدوده در را خود ،شود

 هاییچالش با فرامتن مانند پیشرفته هایفناوری ظهور با که ماند خواهند سنتی
 بودن محدود متکثر، نگاه فقدان نگری،کل فقدان قبیل از ؛شد خواهیم روبرو

 .واقعی ارزشیابی فقدان و هنویسند نظر یا استاد تقریر متن، محتوایی و فیزیکی
 متن فناوری شکل/ قالب محدودیت نتیجه نوعی به شناختی هایمحدودیت

 هایچالش شود موجب تواندمی فرامتن رسانه از استفاده راستا این در هستند که چاپی
 .کند همپوشانی را چاپی متن

کید ادیان تجربی هایجنبه بر متنوع تجارب کسب با فرامتن  به بیشتر و کندمی تأ
 را خاصی معنای کهاین نه بسازد را معنا خودش بتواند آموز دانش که است این دنبال

 میان گفتگو و نظر تبادل در چنینهم ؛کند گیریقالب آن در آماده پیش از طوره ب
 هر با و سنی هر در فراگیران هایدست در را دانش تولید و تفسیر امکان ادیان،

 تأمین و یادگیرنده هایقابلیت غنای به که دهدمی قرار نیدی و قوم هر و قابلیتی
 .شودمی منجر وی متعدد نیازهای

 متن کردن معین توانایی ای،رشته میان مطالعات و محتوایی ارتباط در فرامتن
 فراهم را همجوار فضاهای داخل متعاقب( تفسیر) یادداشت رشته تحلیل، و اساسی

 هاینظریه و شود وصل دیگر موضوع هاده با واندتمی دینی موضوع هر که آوردمی
 . شود آوریجمع آن به راجع متفاوتی

کید بافت معنایی بر مبتنی تدریس متنوع هایروش بر فرامتن  این که کندمی تأ
ها عبارتند روش این از برخی دهد؛می شدن نمایان اجازه متنوع هایروش به محیط

 .نوشتنی خواندنو  گوییقصه گفتگو، تفسیر، مسئله، حل سخنرانی، روش از
 مسئله حل فرایند متنی، هر فهم مانند دینی متون فهم دینی، تربیت در همچنین

 فهم برای مرحله هر در مفسر تا جایی که کندمی پیروی خاصی منطق از و است
 موجود شواهد اساس بر را کاربردشناختی و معناشناختی هایفرضیه متن، معنای
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 سربلند آزمون از هافرضیه این اگر. زندمی آزمون محک به را هاآن و کشدمی پیش
 شواهد میان -دور حرکت این و رودمی دیگری هایفرضیه سراغ به ،نیایند بیرون

 به که یابدمی ادامه جا بدان تا -مربوطه هایفرضیه و کاربردشناختی و معناشناختی
 . یابد دست متن از مقبول فهمی

 شودمی فراهم چندگانه و هوشمندانه جستجوهای توانایی فرامتن ریقط از ،بنابراین
 از دینی معارف و علوم میان ارتباط و گفتگوها و گرفته شدت هامتن بینابینی روابط و

 و تعلیم عرصه در پژوهش سبک به توانندمی که شودمی برخوردار بیشتری اهمیت
 .دهند دیگری صورت دینی، تربیت

 و کتاب متن که نیست معنا بدین دینی تربیت و تعلیم فرایند در نفرامت از استفاده
 سازه عنوان به فرامتن به باید بلکه ؛اندبیهوده خواندن و یادگیری سنتی ساختارهای

 اطالعات از بخشی تواندمی که است تربیت و تعلیم اختیار در که جدیدی فرهنگی
 بخشیتعمیق و بهبود برای ییفضا همچون یا و بگذارد فراگیر اختیار در را الزم

کید؛ لذا نگریست آن به دینی تربیت  و اطالعات فناوری که شودمی نکته این بر تأ
 .دارد تسهیلی نقش تربیت و تعلیم در ارتباطات
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