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 چکیده

فردی  یهاتفاوتواسازی مفهوم  پژوهش، این اصلی هدف 
نیل به عدالت آموزشی و نقد نتایج به دست آمده  راستایدر 

به  یابیدست. برای بازسازی هابرماس است رویکردبر مبنای 
پژوهشی واسازی و بازسازی بهره  هاییافترهاین هدف، از 

داد ان فردی نش یهاتفاوتواسازی مفهوم  گرفته شد. نتایج
ایدئولوژیک شامل جلوه  یهاهدفبرداشت رایج دارای  که

ش و تفکیک دان هاتفاوتقانونی دادن، فریب، اشتراک در 
دیدگاه . واسازی، با ایجاد تردید در این باشدیم آموزان

از  .کندیمتضاد را  آشکار  یهاقطبرایج، لزوم جابجایی 

برخی از وجوه تضاد منبع خالقیت هستند  ندهبازساز نقدمنظر 
 .و نباید واسازی شوند

 ،بازسازی ،واسازی ،دریدا، هابرماس :های کلیدیواژه
 عدالت آموزشی ،فردی یهاتفاوت

Abstract 

The purpose of this study is deconstruction the concept 

of “individual differences” to achieve educational 

justice and critique of its implications from Habermas's 

reconstruction approach. To achieve this purpose, 

approches of deconstruction and reconstruction is used. 

The findings from deconstruction showed that common 

understanding of this concept has ideological goals, 

including legalization, to deceit, shairing of students to 

differences and segregation of students. Deconstruction 

by creating doubt in the popular view, the need to 

reconstruction it reveals. From reconstructive critiqe, 

some aspects of individual differences as a source of 

creativity should be considered and should not be 

deconstructed.    
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 مقدمه

 یهاظامنفردی دانش آموزان یکی از اصول تربیتی رایج و پذیرفته شده در تمامی  یهاتفاوتتوجه به 

که همان معلمان  -گذاران، برنامه ریزان و مجریان برنامه درسیت آموزشی است. طبق این اصل، از سیاس

موجود میان کودکان را اموری طبیعی و عادی مدنظر قرار دهند و  یهاتفاوت رودیمانتظار  -مدارس هستند

سامان دهند که با هر دانش آموز متناسب با سطح  یاگونهفضای طراحی و اجرای برنامه درسی را به 

فاوت، اما سوی دیگر ت ق و تجارب گذشته و امکاناتش مواجهه صورت گیرد.یشناختی، عال یهایتوانمند

آموزشی شود.  یهافرصتممکن است منجر به نادیده گرفتن لزوم برابری  هاتفاوتبرابری است. تاکید بر 

 یاهگونوجود دارد. به  یپنهان تقابل «فردی یهاتفاوترعایت »و « عدالت آموزشی»بین دو اصل ،در واقع

ی ممکن است به فرد یهاتفاوتدیگری را تضعیف کند. تاکید بر  تواندیمکه تاکید بیش از حد بر یکی، 

انش که به د ییهامهارتدانش، نگرش و  ،ین ترتیبدموجود منجر شود. ب یهاتفاوتباز تولید و ابقای 

، همگی در خدمت حفظ وضع موجود و تعمیق بی عدالتی آموزشی خواهد بود. چنانکه شودیمآموزان منتقل 

. از کندیماجتماعی در باز تولید آن مشارکت  یهاینابرابرمدرسه به جای کاهش : »ارددیمبیان  1بوردیو

جایگاهی محوری به این نهاد در جامعه امروز،  اختصاص با وجودباید فرآیندهایی را بررسی کرد که  ،این رو

 توانیم. با در نظر گرفتن میدان آموزشی به عنوان یک بازار ستآن را به این نتیجه معکوس کشانده ا

، سازوکارهایی را مشخص کرد که در نهاد آموزشی ضامن باز «عرضه»: از جنبه بیشتری ارائه داد یهالیتحل

اجتماعی  یهاهطبقبه تجزیه و تحلیل پیامدهای استفاده متفاوت « تقاضا»تولید اجتماعی هستند و از جنبه 

 (. Booneweitz, 2010, P. 130« ).از نهاد آموزشی پرداختگوناگون 

صل  صوص رابطه بین ا شی، یهاتفاوتدر خ     شان  ن        یارقلی       پژوهش   ی  ها    افته ی  فردی و عدالت آموز

ـــازگاری دارد، هرچند    که      دهد ی م ـــول عدالت اجتماعی ناس                                                                                 ایجاد مدارس غیرانتفاعی در مبانی خود با اص

ساختن این مدارس  سعی در عادالنه  سئوالن با گنجاندن طرح رافع  شته                                                         م   ه              نقدهای وارد ب   ن ی  تر   مهم     . از    اند     دا

ـــکاف طبقاتی، توجه به راهر آ      توان ی م                 مدارس غیرانتفاعی         و آثار       موزش                                                      به بازتولید طبقات اجتماعی، ش

ـــاره نمود ـــایر دانش آموزان اش  مطالعهدر  ،یارقلی و همکاران همچنین .(Yargholi, 2012 )                                        روانی برای س

سیدند که ودیگری  ساوات                         به این نتیجه ر سم م ص                                          فاداری جان رالز به مبانی لیبرالی          ول عدالت                طلبانه و طرح ا

شده تا    ی ا  ژه ی و                   مبتنی بر آن جایگاه                                                                          به تفرد و مساوات بخشیده است. تقدم جامعه بر فرد از نگاه والزر سبب 

    . (Yargholi et al., 2011 )                                                                        او مدافع تعلیم و تربیت همگانی و یکسان در مراحل اولیه تعلیم و تربیت باشد

                                                           
1. Pierre Bourdieu 
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ست که           صفار حیدری  ساخته ا شان                 در تحقق عدالت                           تحول بنیادین آموزش و پرورش     سند                        خاطرن

ــ ــت. این چالش          دارای چالش   ی     آموزش ــوی                   هایی اس ــو به ماهیت رویکرد آرمان گرایی و از س                                                  ها از یک س

                              رســـد تحقق عدالت آموزشـــی نیازمند                گردد. به نظر می                                             دیگر، به نگاه محدود ایدئولوژیک به عدالت بر می

ست سان و جامعه ا ست      معتقد         خانزاده    .(Saffar Heidari, 2014 )                                              رویکردی معنوی و تکثرگرا به ان    در    که      ا

سایی کرد            شناسی معاصر   ن       در روا      توان ی م                 دو جریان عمده را   ،     فردی   ی  ها     تفاوت                  زمینه طرح و بررسی     :           شنا

سانی را یگانه و منحصر به        نخست،       جریان    و     دهد ی م       ی کمی   بها    ها     تفاوت              به عوامل موجد    ،    داند ی م  فرد                              هر ان

شر باید دنیای ذهنی او را که  ست که برای درک فردیت ب     اوت                                  با دنیای عینی خارجی و واقعیات متف                                                         معتقد ا

ست سان           جریان دوم                       مورد مطالعه قرار داد.    ،   ا ستمی به ان سی صری از       نگرد ی م                          با رویکرد     ی  ها    نظام                 و او را عن

ـــتی ناختی   ،          های زیس ـــ ند ی م                      اجتماعی و روان ش ـــر دیگر خود در تعامل اســـت      دا با عناص ته  ـــ                                           که پیوس

( Khanzadeh, 1993).  

دسته رد. به سه دسته تقسیم ک توانیمدر زمینه بهره گیری از بازسازی و واسازی، تحقیقات قبلی را 

ــت ــناختی  ییهاآن ،نخس ــائل روش ش ــتند که فقب به مس ــائل تربیتی توجهی ندار اندپرداختههس  ندو به مس

(McCarthy, 1991 دسته دوم .)هابرماس و دریدا برای تربیت اجتماعی، اخالقی  یهاشهیانداز  ییهاداللت

ستنتاج  سازی اندکردهو مانند آن ا شته، اما توجهی به بازسازی و وا سوم Farmahini, 2004) اندندا سته  (. د

ستفاده ترندکینزدکه به موضوع این پژوهش  به طور .  اندهکرد، از این رویکردها برای حل مسائل تربیتی ا

ـــت که با وجود تفاوت در مبانی، کاربرد عملی دو دیدگاه دریدا و هابرماس در  هاتونننمونه،  معتقد اس

انه و بر تجارب یادگیری خالق کنندیمتدریس یکســـان اســـت  زیرا هر دو از نهادهای موجود تربیتی انتقاد 

ربیتی ت یهارنامهبکه در  دهدیمز با اســتفاده از واســازی نشــان نی . بنینگتون(Huttunen, 2007) تاکید دارند

به عنوان امر فرعی مدنظر قرار  ـــلی و غیاب  به عنوان امر کانونی و اص ـــور   . گفتار،ردیگیممدارس، حض

(. گریگور آلمر معتقد است واسازی دریدا Bennington,1980)عالمت حضور است و نوشتار، نشانه غیاب 

ــتر از رویکردهای دیگر فلســفی  فتار ر تربیت به کار رود. او واژه درس گد تواندیمو مفاهیم متضــاد او بیش

lecture  را به واژهlecriture  او تمایز بین بازی و تربیت را محصــول منطق محوری دانســته و  .واســازی کرد

ــتن هابچهاین تمایز را شــکســت و نشــان داد هر دو محصــول فعالیت  توانیممعتقد اســت با واســازی   دهس

(.(Ulmer,1985   عهلووت نیز در طال یت»با عنوان  یام مان ترب ماس، قهر ماس در « هابر هابر ـــهم  به س
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نه تدریس کیفی، تربیت  یهاپژوهش به ویژه در زمی به عنوان محل  هاارزشتربیتی  ـــازی مدارس  بازس و 

 (. ,Lovat 2013) کندیماشاره  1یادگیری گشتاری

ـــان  بنابراین، چنانکه ـــینه مطالعاتی نش ـــل تربیتی   ،دهدیمپیش ـــی و توجه بدو اص ه عدالت آموزش

دی است. اما فر یهاتفاوتبلکه بخشی از عدالت آموزشی، توجه به   ، مانعه الجمع نیستندفردی یهاتفاوت

آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته اسـت، تحلیل انتقادی این دو اصـل تربیتی به منظور ایجاد پیوند معنادار و 

شقوق ترکیک ایجاد تمایزهای مفهومی در هر  مفید بین آنهاست. برای این منظور باید با یب از این اصول، 

هابرماس، برداشــت  3و بازســازی دریدا 2واســازی یریکارگبهبا لذا، در این پژوهش، ســازوار آنها را یافت. 

ردن های فلسفی با روشن کیکرد. این روردیگیمقرار عمیق مورد بررسی « فردی یهاتفاوت»رایج از مفهوم 

ـــتایدئولوژی پنهان در  ـــتکه  دهندیمه ئروزمره ما و نتایج منفی آن، دیدگاهی ارا یهابرداش به  یابیدس

که واسازی و بازسازی مفهوم این است  پژوهشه اصلی ئلمسبه عبارت دیگر،  .دینمایمعدالت را هموارتر 

این مسئله در قالب دو سوال اصلی فردی چگونه به تحقق عدالت آموزشی کمک خواهد نمود.  یهاتفاوت

سازی مفهوم رایج ( 1که:  شودیمچنین مطرح  برای عدالت  ییهاداللتمتضمن چه « فردی یهاتفاوت» وا

  ؟د استنتایج بدست آمده وار ی برهایو پیشنهاد نقدهااز منظر رویکرد بازسازی، چه ( 2  آموزشی است؟

سخ به این  سشبرای پا ست هاپر سازی  معرفی اجمالی به ، نخ سشودیمپرداخته دریدا  از دیدگاهوا پس، . 

ه تایج بن مورد بررسی قرار گرفته و در پایان،« فردی دانش آموزان یهاتفاوت»مفهوم  ،رویکرد براساس این

 .شــوندیمو پیشــنهادهایی ارائه  ردیگیممورد نقد قرار  هابرماس  از منظر رویکرد بازســازیدســت آمده 

ل رویکرد دیالکتیکی هگاز هر دو  نخسـت،اسـتفاده از این دو رویکرد در کنار هم به سـه دلیل بوده اسـت. 

و  هارضفپیش  دهدیمو هدفشان تحقق عدالت است. با این حال مباحثات دو فیلسوف نشان  رندیگیممایه 

از خالل این  ،(. دومHabermas,1998, P. 165راهبردشـــان برای رســـیدن به عدالت در مقابل هم اســـت )

سوم نمونههمراهی،  شد.  ضه خواهد  ساختار در تعلیم و تربیت عر شینه مطالعه پ ،خوبی از تقابل عاملیت و  ی

ربیتی، دا در تحقیقات علوم تاستفاده از بازسازی هابرماس و واسازی دری با وجودتحقیق بیانگر آن است که 

تاکنون مورد « عدالت آموزشــی»به  یابیدســتو « فردی یهاتفاوت»آنها در زمینه اصــل  زمانهمکاربرد 

 . مطالعه قرار نگرفته است

 

                                                           
1. Transformative  
2. Deconstruction 
3. Reconstruction 
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 واسازی دریدا

 ،ندیآیموجود ه . از نظر دریدا وقتی ساختارها بدهدیمواسازی دریدا با هدف تحقق عدالت روی 

. ساختار به معنای روابب بین شودیمدرون آن ساختارها امر خوب و بد و یا امر مهم و غیر مهم تعریف 

امر کانونی نامید و یک چیز فرع که  توانیماجزاست. در ساختارها همیشه یک چیز اصل است که آن را 

مرد مایه قوام خانواده تلقی شده و  در ساختار خانواده، اغلب به طورنمونه،نامید.  یاهیحاشامر  توانیمآن را 

در هر ساختار یک تقابل کلیدی وجود دارد که این تقابل به نفع یکی  ،زن تابعی از آن بوده است. بنابراین

. این هاستتقابلجابجا کردن این  به دنبال(. واسازی Derrida, 1981, P. 28) از طرفین سوگیری شده است

ا راه واسازی برای درید از این رو، امر کانونی بر امر پیرامونی است.جابجایی به معنی نپذیرفتن سلطه 

ه یک همیش ابدییماز عدالت وجود دارد، اما آنچه عینیت  تصویرهاییبه عدالت است. در جوامع  یابیدست

و عدالت به تدریج و خود به خود به کنار نهاده  شوندیمساختار است. در این ساختار حاشیه و متن راهر 

زیرا حاشیه و متن متضمن محرومیت و برخورداری است. حال باید پرسید آیا این ساختار موجود،   شودیم

 به عدالت نزدیک شد.  توانیمعادالنه است؟ از نظر دریدا در دنیای امروز تنها با واسازی 

گونه که چ کندیمو روشن  دهدیمآگاهی به ما ساختار و چگونگی شکل گیری آن  بارهواسازی در

ی . از نظر او هر ساختارشوندیمدر ساختارها، یکی از دو قطب تضاد، کانونی و قطب دیگر فرعی تلقی 

 توانیمواسازی دریدا را  یهاشهیر .(Derrida,1995, P. 64) فریبنده و لذا نیازمند واسازی باشد تواندیم

با این تفاوت که او به سنتز )برنهاد( فکر  .((Bagheri, 2008, P. 31 کتیکی هگل جستجو کردلدر روش دیا

زیرا برنهاد، خود نوعی برتری است و ممکن است به امر کانونی   آن نیست یابیدستو به دنبال  کندینم

که به معنی آغشته بودن دو قطب تضاد به  بردیمبهره  1او از واژه آالیش ،دیگری تبدیل شود. در مقابل

، از این دریدا برای حفظ پویایی واسازی. اندآغشتهیکدیگر است. دو قطب تضاد، در هم تنیده و به یکدیگر 

(. Derrida,1995, P. 29« ).یک مالقات است تنها»واسازی  ،. از نظر اوکندیمرا روش بنامد پرهیز  آنکه 

هرچند (. Derrida, 1994, P. 178) داردشبح وار  ریتأثو نوعی  کندیمواسازی خودش را در همه جا متجلی 

ت به بوده و ممکن اس در نظر گرفتن مراحل مشخص، پی در پی و متمایز برای واسازی دریدا بسیار دشوار

زیر را  یهاتیفعالبا تسامح،  توانیماما  این مغالطه بینجامد که واسازی را در حد یک روش تقلیل دهیم،

سپس  ،شودیمابتدا یک متن، یک مفهوم یا رخداد اجتماعی مشخص : »او ترسیم نمود برای واسازی

ست ، خشونت بار و قهر آمیز اهاقطب. رابطه تضاد میان رندیگیمبازشناسی قرار مورد تضاد در آن  یهاقطب

                                                           
1. Contamination 
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 هاطبقباید به جستجوی آالیش  ،. در مرحله بعدشودیمو سبب برقراری سلسله مراتب میان آن دو قطب 

متن  ،پس. سگذارندیمبلکه همواره بر یکدیگر تأثیر  ،دنتضاد مرز قاطع و روشنی ندار یهاقطبپرداخت. 

د ش. استقرار یک متن در زمینه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن مانع از آن خواهد شودیمدر زمینه قرار داده 

 یهاطبقآشکار خواهد شد. وارونه کردن  یانهیزممحور باشد، بلکه وابستگی آن به عوامل  که متن، مطلق و

مفهوم پردازی جدید  و دهدیمتضاد، مرحله بعدی است، به طوری که قطب غالب، اقتدار خود را از دست 

ر ایعنی قطب مغلوب پس از آنکه در موضع غالب قرار گرفت، تحت مفهومی جدید آشک  ردیگیمصورت 

 (.Bagheri, 2009, P. 405) .«شودیم

 

 ردی دانش آموزانف یهاتفاوتواسازی مفهوم نتایج 

با هدف بررسی ایدئولوژی نهفته در آن و ایجاد زمینه رسیدن فردی  یهاتفاوتمفهوم در این بخش، 

« برابری»و « نابرابری» توانیممفهوم را این تضاد در  یهاقطب. شودیمواسازی  آناز  ترعادالنهبه برداشتی 

تری آموزشی بر قطب نابرابری تأکید بیش یهانظامفردی، امروزه در  یهاتفاوتدر نظر گرفت. براساس اصل 

بر هم  این تضاد یهاقطب. در حالی که دیآیمکمتر سخن به میان  ،اهمیت ایجاد برابری دربارهلذا  .شودیم

)زمینه فرهنگی،  یانهیزمنظر گرفتن وابستگی این مفهوم به عوامل  . با دراندآغشتهتأثیر داشته و به یکدیگر 

امر خوب و بد  ،. درون ساختار این مفهومشوندیمجدیدی بر ما آشکار  یهاتیواقعاجتماعی و سیاسی( 

. کاربرد این مفهوم همواره یکدست و منسجم نیست. برخی عناصر مفهومی آن به فراخور شودیمتعریف 

نه . اما این تلقی، با مالحظات منفعت جویاشوندیموضعیت اجتماعی، خوب، قانونی و اجتناب ناپذیر تلقی 

 ردهایکارک توانیم به طورنمونه،ای همراه است. حتی گاهی تضاد آشکاری در کاربرد آن وجود دارد. 

فردی، چهار گونه ایدئولوژی  یهاتفاوتبرداشت رایج از این مفهوم را روشن نمود. در واقع، واسازی مفهوم 

 :کندیمآشکار  زیرمستتر در برداشت رایج را به شرح 

فردی موجود  یهاتفاوتکه  شودیمدر برداشت رایج وانمود  :هاتفاوتجلوه قانونی دادن به  (1

اما  ،و باید مورد احترام قرار گیرند اندیانسانهمچون اموری طبیعی، اجتناب ناپذیر و قانونی، اموری 

. اصوالً از مزایای به کارگیری واسازی، زیر شودیمقانونی بودن این دیدگاه با واسازی آن خدشه دار 

(. چنین قوانینی از منظر Thompson,1990, P. 79) شوندیمسؤال بردن اموری است که قانونی فرض 

ه فرهنگی و اجتماعی است و نباید اجتناب ناپذیر پنداشت یانهیزمنتیجه فشار عوامل  تنهانقد واسازانه، 

از دانش  که به گروهی هاییبه امتیاز« فردی یهاتفاوت»قوانین موجود با بدیهی گرفتن اصل شوند. 
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. اما باید پرسید چه دهندیم، حقانیت شوندیمروم و عده کثیری از آن مح ردیگیمآموزان تعلق 

   ؟برندیمکسانی از این قوانین نفع 

منظور از تزویر،  به منظور فریب دادن عوامل آموزشی: هاتیواقعتزویر و پنهان سازی  (2

ی و اجتماعی، سیاس یهاینابرابر. در واقع مانندیمفرایندهایی است که طی آنها روابب سلطه پنهان 

. اما موضوع فرزندان شوندیمپنهان « فردی یهاتفاوت»عنوان  زیراقتصادی مردم در نظام آموزشی 

در  هانیا .گنجندینمفردی  یهاتفاوته حقوق دختران و پسران فقب در قالب ئلفقرا و اغنیا و یا مس

فاوت ت در عمل،فردی،  یهاتفاوتبه  هانگارانساده. با نگاه اندیفرهنگمسائل اجتماعی و  ،درجه اول

 . میکنیمرا برای یک طرف این تضاد بیش از پیش فراهم  هافرصتدر قدرت و 

فردی به شکل عام، در درون خود، به دنبال  یهاتفاوتبه کارگیری مفهوم  :هاتفاوتاشتراک در  (3

 هاتفاوتما همه در داشتن »این مضمون که  اتشکیل یک هویت جمعی بین دانش آموزان است. ب

ف ضعی یهاگروههمراه است.  یاژهیوایدئولوژیکی  یهاهدفاین یکپارچه سازی با «. مشترکیم

 شرکای خود بپذیرند. یهاداشتهموجود را به عنوان  یهاینابرابردانش آموزان باید 

پذیرش اشتراک دانش آموزان در داشتن  با وجودفردی،  یهاتفاوتمفهوم  تفکیک دانش آموزان: (4

وضع کند و از این طریق وضع  هاتفاوتتا قواعدی را براساس این  کندیمتفاوت، آنها را از هم جدا 

موجود و سلطه طبقه حاکم را حفظ نماید. نمونه این قواعد که اغلب به طور ضمنی هم پذیرفته 

ویژه، معلمین بهتر،  یهاکالسارس خاص و از دانش آموزان از مد یاعده، برخورداری اندشده

برای رهبری گروه، القاب متمایز کننده و مانند آن است. این تأکید بر جدایی دیگری از  ییهافرصت

 .شودیم دانش آموزان نسبت به یکدیگر یاطبقهمن، بعدها منجر به خشونت مذهبی، قومی و 

را ضرورت  ییهااقدامفردی در جهت تحقق عدالت،  یهاتفاوتحال واسازی مفهوم رایج   

« برابری»طب تربیتی، باید بر ق یهانظامبه عنوان امر کانونی در « نابرابری»جای تأکید بر قطب ه . ببخشدیم

 یهافاوتتنقش اصلی واسازی مفهوم  ،و به دنبال ایجاد برابری بین دانش آموزان باشیم. بنابراین نمودتأکید 

ه فردی به عنوان اموری طبیعی ب یهاتفاوتد تردید در ساختار مستقر است: در نظام آموزشی فردی، ایجا

د مانن یانهیزمکه با واسازی، نقش عوامل  شوندیمدور از فشارهای اجتماعی و تاریخی در نظر گرفته 

ی، بی اینکه یک نظام آموزش. شودیمفشارهای مربوط به ساختار اجتماعی و تأثیر عوامل انسانی برجسته 

 یهااوتتفلزوم توجه به »موجود ناشی از عوامل فرهنگی، اجتماعی و قانونی را تحت لوای اصل  یهایعدالت

پنهان کند، اقدامی ایدئولوژیک و گمراه کننده است. دست اندرکاران تعلیم و تربیت باید ضمن « فردی
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ضاد آن جابجایی قوانین و ساختار پذیرفته شده با قطب متدر برداشت رایج و قوانین حاکم، به  تفکر بیشتر

فهوم به  م توانیماهتمام ورزند. با گذر از ساختار مفهومی مستقر  هافرصتیعنی برابری در امکانات و 

نزدیک شد. اما نباید به ارائه تعریفی ایجابی از مفهوم عدالت پرداخت  « فردی یهاتفاوت»از  یترعادالنه

روند واسازی و جابجایی ساختارها را متوقف کرده و خود  تواندیم، شودیمکه تجویز  یاتازهزیرا مفهوم 

 .دریگیممورد نقد قرار رویکرد بازسازی از منظر این نکته  ،در ادامهزمینه ایجاد بی عدالتی باشد. 

 

 از منظر رویکرد بازسازی هابرماس فردی یهاتفاوت مفهوم نقد نتایج واسازی
نیازمند « فردی یهاتفاوت»تضاد در مفهوم رایج  یهاقطبدر مرحله واسازی مشخص شد که 

اما  .کندیمتضاد، شرایب را برای تحقق عدالت فراهم  یهاقطبجابجایی است. از نظر دریدا جابجایی 

 .Haghighi,1995, Pعدالت به چه معناست. عدالت همان واسازی است ) که گفت به طور دقیق توانینم

نقد  مانند نقد واسازانه ،(. در نظر هابرماسNorris, 2001, P. 65(. کاربرد این روش البته محدود است )52

 ارت. به عبردیگیمو مبناهای خود را نیز دربر  هاشالودهمنفی، نقدی عام و همه جانبه است که به ضرورت 

دور باطل  در یک سرانجام،. دیآینمنقدی بدون مبناست که به لحاظ فلسفی از عهده توجیه خود بر  دیگر،

   چراکه بدون تصوری از وضعیتشودیمو از تحقق عدالت ناتوان  افتدیمنسبی گرایی محافظه کارانه 

زی مفهوم در مرحله بازسا ،. بنابراینماندینمتضاد باقی  یهاقطببرای ادامه روند جابجایی  یازهیانگمطلوب، 

 نی برمبت یهاکوششفردی، تصور بر آن است که برای داوری در مورد عادالنه بودن یا نبودن  یهاتفاوت

اختار را اما این س گرفت،را در نظر  یاعادالنهساختار  فردی، نیاز به معیاری داریم و باید بتوان یهاتفاوت

، تصوری از مدینه فاضله ارائه کنند خواهندیمکه  انهیگراآرمان یهاهینظرتجویزی و  یهاهینظراز  توانینم

ذران افراد به منظور گ برای تعیین این ساختار عادالنه کافی است بدانیم که در زندگی روزمره، گرفت.

ه چعقالنی و معتبر تلقی شود،  یشانهاقضاوتسخنان و  ،عقالنی زندگی اجتماعی خود و برای اینکه اعمال

ه طور جدی ب برای اینکه به طورنمونه،. کنندیملی را بدیهی فرض کرده و به طور ضمنی آنها را رعایت اصو

برابر برای  یهافرصت)شامل  طرفانهیبپیش فرض ما این است که وضعیتی ، در یک بحث شرکت کنیم

 اعمال ما و به عبارتشرط امکان به طور ضمنی ، هایییتوضعچنین ه، پذیرش و رد دالیل( وجود دارد. ئارا

را از قبل فرض  یاعادالنه. افراد وضعیت ندن نزول و در عین حال غایت اعمال آدمی نیز هستأش دیگر

. راه نشان دادن این اصول متفاوت خواهد بودعقالنی  هاییتفعال میزان مشارکت آنها در . لذا،کنندیم

  بازسازی است. رویکرداستفاده از عادالنه، 
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کن در قلمرو آن، اعمالشان مم فقبو  کنندیمبه طور ضمنی پیش فرض  هاسوژهبازسازی یعنی آنچه 

 1بازسازی یعنی تصریح و توضیح (.P.Habermas,1979 , 95)را آشکار و تصریح کنیم  ،شودیمو محدود 

ضمنی و ناخودآگاهانه باقی  ،، اما خودکنندیمقواعد و ساختارهای زیربنایی که اعمال را ممکن و محدود 

 (Habermas, 2013, P. 325)پنهان واقعیت اجتماعی است  یهابخش. منطق بازسازی در پی کشف مانندیم

، تحلیل محتوا و ایینهزم نظریه مانندکیفی  یهاروشبیشتر در مقابل منطق رده بندی قرار دارد.  و

شناسی منطق رده بندی دارند و معانی ذهنی مصاحبه شوندگان را جمع آوری کرده و دسته بندی پدیدار

 درباره واقعیت ارائه دهند.  اییهنظرتا  (hasanzadeh, 2015, P. 132) کنندیم

رویکرد بازسازی به رابطه روساخت و ژرف ساخت توجه دارد. این رویکرد در منطق، ریاضیات، 

رویکرد بازسازی )که به آشکار کردن  یهاشهیر، اقتصاد و علوم دیگر کاربرد دارد. زبان شناسی، اخالق

سکی، چام هاییهنظرتا روش مامایی سقراط پی گرفت. در قرن بیستم  توانیم( را پردازدیمدانش ضمنی 

علوم انسانی بازسازنده هستند. آنها روند تحول ساختارهای زیربنایی را آشکار  یهانمونهپیاژه  و کولبرگ 

. کنندیمفارغ از اینکه محتوا چه باشد، نحوه اعمال زبانی، شناختی و اخالقی ما را ممکن و محدود  ،کنندیم

  (. Hulab, 2004, P. 71) شودیمممکن و محدود  ساختهبا این ژرف  عاملیت سوژه

را نشان  فردی یهاتفاوتباید تصوری از وضعیت عادالنه مفهوم  نخست از منظر بازسازی بنابراین،

 یهایژگیواز ما وجوه خاصی داریم و همین  که هر یک شودیمبه این نکته پرداخته  تنهادر تصور رایج  داد.

 که ما همگی در یکنیستیم. درحالی مانیهاتفاوتمنحصر به فرد، هویت ما را برمی سازند. ما چیزی جز 

. فرایندهای اجتماعی شدن در همان میشویمارتباط بین اذهانی به دنیا آمده و از طریق اجتماعی شدن، فرد 

 تواندیمبا دیگران ما رابطه زیربنایی که  یاعادالنهچرا به وضعیت  ،حال فرایندهای تفرد هم هستند. پس

ن شروط را رعایت ایعمل تربیتی ساختار اگر  شروطی را تعیین کرد که توانیمم. یداشته باشد، امیدوار نباش

ل درباره عم ییهافرضپیش  ، معلمان و خود دانش آموزاناولیای دانش آموزان. شودیمتلقی عادالنه کند، 

 معتبر دارند. یتربیت

ه صورت تربیتی ب، انجام اعمال ری دانش آموزان را پیش فرض نگیرندبرابمعلمان  اگر به طورنمونه،

ختیار ابرابر برای یادگیری در  یهافرصتکنند که پیش فرض اگر دانش آموزان  جمعی ممکن نخواهد بود.

ه اگر اولیاء پیش فرض کرده باشند ک. کنندیمفرایند تربیت مشارکت ، به طور جدی در قرار داردهمگان 

ظ منافع عده نتیجه تربیت از قبل به دلیل حفو  شودیم کودکانه رهایی و استقالل نتیجه عمل تربیتی منجر ب

                                                           
1. Explication 
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ش فرض همه پیبه طورکلی، کودکان خود را به مدرسه بفرستند.  شوندیمخاصی تحمیل نشده است، حاضر 

از منظر  هر چه عمل تربیتی. شودیمدرک و انجام  یاطرفانهیبعمل تربیتی از منظر که  تمایل داردبه این امر 

با  ا تقابلی که بین منافع خودیبه منافع خود و  فقبسوم شخص تعمیم یافته انجام و درک شود، افراد 

ظر مد ن یاطرفانهیبمنافع را در چارچوب عام و  شوندیمبلکه قادر  ،شندیاندینمهمنوعانشان وجود دارد 

 یهاجفتدر سایه آن قابل تحقق خواهند بود. در واقع با این عمل،  تنهاشخصی  یهامنفعتقرار دهند که 

 دیآیمو دیدگاهی به دست  شودیمکه واسازی در تالش بود تا آنها را جابجا کند، شکسته « من ـ دیگری»

 دیگری است. -که فراتر از تضاد بین من

اشد و به مبنای عدالت ب تواندیماگر چنین شروط عامی با تحقیقات فلسفی و علمی بازسازی شود، 

ل تربیتی معیار نقد اعما تواندیمدر نظر گرفته شود. دیدگاهی که « موقعیت آرمانی عدالت تربیتی»مثابه 

فلسفی  به عدالت تربیتی از تناقض یابیدستحال ادعای موجود باشد و هر کنش تربیتی با آن مقایسه شود. 

پیش  البته این. نهدیمه بازسازی و نه واسازی در اختیار این جنبه ایجابی و مثبتی است کدر امان است. 

که گویی  میکنیمهمواره طوری عمل »که آن است  واقع -نقیضمراد از  هستند. 1واقع -نقیض هافرض

 (.Yong, 1989, P. 75) .«در واقع وجود نداشته باشد گرچهوضعیت آرمانی وجود دارد، 

به سه جهان  زمانهمو اعمال دانش آموزان و معلمان در جریان زندگی روزمره، به طور  هاگفته

د: جهان عینی اشیای طبیعی، جهان اجتماعی و جهان درونی افراد. تقابل بین اصل عدالت آموزشی نرجوع دار

 یهاجهانفردی در مورد  یهاتفاوتفردی در جهان دوم بحث انگیز است  زیرا وجود  یهاتفاوتبا اصل 

 مثبت تلقی شود. تواندیممولد اعمال آدمی  یهاتیقابلطبیعی و ذهنی به مثابه 

باید به دو نوع تقسیم نمود: نوع اول ناشی از عوامل طبیعی و نوع  فردی را اساساً یهاتفاوت ،در واقع

ید ن تعلیم و تربیت ضمن پذیرش و تائا. دست اندرکارباشندیمدوم ناشی از عوامل غیرطبیعی یا اجتماعی 

کت تکاملی کتیکی در حرلبه مثابه منبعی مولد برای نوآوری و پویایی دیا هاتفاوتدسته اول )این دسته از 

بشر نقش مهمی دارند( باید در جهت حذف دسته دوم )که به جهان اجتماعی مربوط است و مانع تحقق 

 (هافاوتته جای تأکید بر برابر اجتماعی )ب یهافرصتایجاد  ( از طریق تأکید برشوندیمعدالت آموزشی 

متفاوت افراد را به عنوان منبع نوآوری و همکاری  یهادگاهیدکه  وجود دارداقدام نمایند. حال این فرصت 

 متقارن و برابر بنگریم.

 

                                                           
1. Counter-Factual  
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 نتیجه

فلسفی و علوم اجتماعی بر تقابل و حتی تضاد بین واسازی و بازسازی تاکید  یهاپژوهش در بیشتر

فکر ت زیرا آنها را توهم  کندیم اییشهر یاحملهشده است. دریدا به مفاهیم کانتی عقل و سوژه عقالنی 

مفاهیم کانتی را در کالبد  خواهدیمکه باید واسازی شوند. اما هابرماس  داندیم 1متافیزیکی و منطق محور

 اندیقالنعاجتناب ناپذیر تفکر و عمل  یهافرضزیرا آنها پیش  ریزی کند تاریخی از نو قالب  -اجتماعی

بین نتایج واسازی و  ییهاشباهتاین تقابل،  با وجود(. McCarthy,1991, P. 351که باید بازسازی شوند )

به عدالت و رهایی است و بر نفی دیالکتیکی هگل تاکید  یابیدستبازسازی وجود دارد. هدف هر دو، 

قدرت نقد تخریب گر واسازی در بررسی این مفهوم بیشتر از  ،از یک سو رسدیمبه نظر دارند. در حالیکه 

باید پذیرفت قدرت نقد سازنده بازسازی برای پردازش مفهوم جدیدی از  ،بازسازی است، از سوی دیگر

که  ییهابلتقا با وجوداصل عدالت آموزشی سازگار باشد بیشتر از واسازی است.  که با« فردی یهاتفاوت»

 یهااوتتفاز آنها در زمینه مفهوم  برگرفتهفلسفی بازسازی و واسازی وجود دارد، نتایج  یهامفروضهدر 

به  یهاافتهینتیجه،  فردی بیانگر آن است که هر دو به دنبال تحقق عدالت و برابری اجتماعی هستند. این

 .کندیمتایید را ( Huttunen, 2007) قبلی دست آمده از مطالعات 

« ردیف یهاتفاوتتوجه »تأکید خام و همه جانبه بر رعایت اصل که  دادپژوهش نشان این نتایج 

نواع بین ا ستیبایمرالمانه موجود منجر شود. لذا  یهاتفاوتممکن است به باز تولید و ابقای برخی 

واسازی و بازسازی، هر دو با جوهره دیالکتیکی، در جستجوی عدالت  شد.فردی تمییز قائل  یهاتفاوت

ری فردی، تأثیر این مفهوم در شکل گی یهاتفاوت. واسازی مفهوم دارندروند و نتایج متفاوتی هستند، اما 

ند نه و فارغ از فشار این مفهوم نیازم، اما برای ایجاد برداشتی عادالدهدیمامر کانونی و امر پیرامونی را نشان 

تصور بر آن است که اختالف، امری منفی است. اما در بازسازی  ،به کارگیری بازسازی هستیم. در واسازی

 تواندیمتصور بر آن است که به هرحال ناچاریم تلقی مثبتی از اختالف را همچنان در نظر بگیریم و بازسازی 

 مفهوم و تغییر شکل آن فراهم کند.  نیروی الزم را برای اصالح این

است. در  2، تقابل ساختار/ عاملرویکرد اصلی روش شناختی بین این دو یهاتفاوتیکی دیگر از 

ات بین . تاکید دریدا بر اینکه ساختار گرایان به دنبال مناسبکندیمواسازی، کفه ترازو به نفع عامل سنگینی 

 برداشت.، لذا باید از ساختارگرایی دست (Zaymaran, 2006, P. 193) عامالن هستند و نه خود آن عامالن

ترازو به نفع  دفاع او از فعالیت خواننده در برابر متن بیانگر همین معناست. بر خالف آن، در بازسازی، کفه

                                                           
1. Logo-Centrism 
2. Structure/Agent 



 1395 بهار و تابستان، 1 ، شماره6سال                    نامه مبانی تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد                    پژوهش   80

 -تو قائم به فرد نیست. ساختارهای بین االذهانی زیس یدل بخواه اصالًکند. تولید معنا ساختار سنگینی می

واقب پیش فرض در تربیت و علوم تربیتی عاین واقعی دارند. البته هر دو  یرتأثدر تولید و فهم معناها  1جهان

ناخوشایندی دارند. در صورتی که نقش علی ساختارهای اجتماعی موثر بر واقعیت موجود را نادیده بگیریم، 

و از توجه به  داندیمکه اختیار عمل عامالن را نامحدود  افتیمیمای  لوحانهسادهدر ورطه خوش بینی 

 غافلناعادالنه در کالس و نظام آموزشی را برساخته اند،  یهاتتفاوکه سازوکارهای تجربی و علی 

 ایهیلتحللذا باید آنها را حذف کرد. واسازی از جهت اخالقی  خنثی و فاقد ابزار الزم برای  .شویمیم

یت مسئول چون، در بازسازی (. با تاکید بر قطب ساختارMcCarthy,1991, P. 126تاریخی و اجتماعی است )

 . دهیمیمرا کاهش برای تربیت و عمل اخالقی  آنان ایهانگیزه  ،کنیمیم رنگکمافراد را 

اما  ،فردی داشته باشند یهاتفاوتاز نظر دریدا بی شک همه مجبورند برداشتی از مفاهیم عدالت و 

از نظر ، که یالدر ح. اندگرفتهاین برداشت بستگی به گفتمانی دارد که در آن گفتمان، این مفاهیم شکل 

ت این تصور بر این فرض مبتنی اس( ممکن است. البته طرفانهیبهابرماس تصور مفهومی از عدالت عام )و 

ه نظر حداقل باما . شودیمکه یک بازی زبانی استعالیی وجود دارد که هر موقعیت گفتار واقعی با آن ممکن 

 هاوراندفرهنگی جامعه است، یک گفتمان اصیل که در همه  یهاارزشدر زمینه تربیت که امری وابسته به 

 توانیمدست آمده در این تحقیق ه و نتایج ب ذکر شدهخالل نقدهای  ازسراغ نداریم.  ،ثابت باشد هافرهنگو 

 را مطرح کرد: زیرپیشنهادهای 

فردی، واجد تمام حقیقت نیست. در واقع قبول و پذیرش انفعالی  یهاتفاوتبرداشت رایج از مفهوم  (1

که ناشی از موقعیت طبقاتی و اجتماعی دانش آموزان  ییهاتفاوتفردی سبب شده تا  یهاتفاوت

که گویی ناشی از روابب  -همچون اموری طبیعی هافرصتهستند و نیز تفاوت در برخورداری از 

ناعادالنه اجتماعی مانند وجود مدارسی که تنها  یهافرصتد. در نظر گرفته شون -نیستندانسانی 

از مردم به آنها دسترسی دارند و یا تفاوت گسترده در امکانات موجود در مدارس  یاژهیو یهاطبقه

 مختلف باید با اقدام عملی اصالح شوند.

منبع  فردی یهاتفاوترا در نظر بگیرند.  آورندیممعلمان باید آنچه دانش آموزان با خود به کالس  (2

زیسته متفاوت دانش آموزان توجه کرد، اما به لحاظ اخالقی، معلم  یهاتجربهخالقیت هستند. باید به 

اید فردی را در نظر بگیرد و ب یهاتفاوتو حذف دسته دوم  هافرصتمسئول است که امکان برابری 

                                                           
1. Life-World 
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 وریفه ،اهتفاوت گونهنیابور از شرایب اجتماعی را برای تحقق عدالت اجتماعی باز طراحی کند. ع

 اخالقی معلم است.

بر قدرت عامالن اجتماعی و یا تاکید بر نقش ساختارهای هنجاری در ایجاد  جانبهکیجای تاکید ه ب (3

بنایی ساختارهای زیر ریتأثناشی از اختیار عامالن و  زمانهمرا  هاتفاوتاین  توانیمفردی  یهاتفاوت

در نظر گرفت و در تحلیل و تعدیل آنها، از یک سو بر لزوم خواست و نیت افراد و از سوی دیگر 

 موجود تاکید کرد. ناعادالنهبر لزوم اصالح ساختارهای 

د ، زمانی ممکن خواهد ش«فردی یهاتفاوت»نقد کارکردهای ایدئولوژیکی مفهوم رایج  نیمؤثرتر (4

صورت  نایدئولوژیکی از این کارکردها را بتوان در نظر گرفت. در غیر ایر که وضعیت عادالنه و غی

 واسازی آن دچار تناقض منطقی خواهد بود.   
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