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 چکیده
فلسفه نوشتار و پیامدهای مهم آن برای بازاندیشی در  بارههدف اصلی این پژوهش، بازنمایی دیدگاه دریدا در

استفاده  برای دستیابی به این هدف، با .باشدمی آموزانساختار تعلیم و تربیت به منظور پرورش خالقیت دانش

استنتاجی، به شرح مبانی فلسفی )هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی( فلسفه  -از روش توصیفی

 هنوشتار از دیدگاه دریدا پرداخته و سپس پیامدهای تربیتی آن برای بازاندیشی در ساختار تعلیم و تربیت ب

صورت خاص، استنباط شد. در نتیجه پژوهش با ابتناء به ه آموزان بصورت عام و پرورش خالقیت دانش

ا های دریدا تصریح شد که تعلیم و تربیت مبتنی بر فلسفه نوشتار، تعلیم و تربیت به مثابه متن است که باندیشه

ای تواند گسترهباشد که میخوانش و تفسیر متفاوت همواره در حال شدن، در نتیجه فرایندی خالق می

های متفاوت و نیندیشیده شده تعلیم و تربیت را جهت پرورش خالقیت در فراگیران فراهم مکاننامحدود از ا

ورش خالقیت ساز پرنماید و با تأکید بر خلق معنا و نوشتار شخصی، تولید دانش و نه انتقال صرف آن را، زمینه

بیت گری، تعلیم و ترای از کنش تربیتی به عنوان دغدغه دیو پیشگامی سازد. همچنین با تفسیر تازه

 نوشتارشناسانه رویکردی مسئوالنه، به سوی خودآفرینی و رهایی بخشی خواهد بود. 

 فلسفه نوشتار، واسازی، ژاک دریدا، خالقیت، تعلیم و تربیت نوشتارشناسانه کلیدی: یهاواژه
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 مقدمه

زمرگی و صرف، رونسل جوان کنجکاو، جویا و تشنۀ شناخت است. تأمین این نیاز با توقف، پیروی 

شود. بلکه با ایجاد فضای باز، آزاداندیشی و محیطی سرشار از پرسش و پاسخ به سوی ایستا بودن میسر نمی

و  1جانبه باشد، باید مفهوم خالقیتای که خواستار پیشرفت همهیافتنی است. هر جامعهآفرینندگی، دست

همچنین برای استمرار وقوع  .درست هدایت شوددرستی درک کرده، شکل دهد تا به مسیر را به 2نوآوری

سازی و بازاندیشی در ساختارهای نهادینه است. در قرن بیست و یکم، عصر ارتباطات، فرهنگ نیازمندآن، 

ای داشته موفق خواهند بود که تفکر خالق و نوآورانه ییهاالعادۀ اطالعات، فقط آنسرعت و شتاب فوق

ترین رکن زیربنایی عنوان اساسید یک بستر مناسب دارد. نظام تعلیم و تربیت بهباشند. این امر، نیاز به ایجا

تواند یبودن در تمام سطوح جامعه م یریک جامعه در تعیین بنیاد زندگی اجتماعی و همچنین گسترش و فراگ

ه تعلیم صهمواره یکی از مسائل اساسی در عر ،رواینبستر مناسبی برای پرورش خالقیت و نوآوری باشد. از

های ترین دغدغهکه امروزه، پرورش خالقیت از مهمطوریو تربیت، توجه به خالقیت و پرورش آن است به

 .(Abdolahi, 2008) رودتعلیم و تربیت به شمار می یانمتصد

ای متفاوت که قبالً وجود نداشته خالقیت عبارت است از قدرت ایجاد چیزهای نو یا ابداع عقیده

ای است که از بدو تولد در همۀ خالقیت توانایی بالقوه» معتقد است 3(. مازلوi, 2008, p. 84Abdolahاست )

 ,Jafarian« ).دهندپذیری از دست میها این خصیصه را در دوران فرهنگاما اکثر انسان ،ها وجود داردانسان

2000, p. 49 .) آموز را تشویق کند، اساس کار مدرسه نباید مدرسه باید خودکاری دانش ،4دیوییبه زعم

 ,cited in Mayerبرداری باشد، بلکه فراگیر باید بتواند به پرورش خالقیت بپردازد )فقط پرورش فرمان

1995, p. 489هایی محیط»دانند که در ها می(. بیشتر دانشمندان خالقیت را نوعی توانایی در وجود انسان

های ذهنی برای ایجاد کارگیری تواناییاگر خالقیت به شود.کند و باعث خلق اثری تازه میبروز می« مساعد

گرفته شود. نظر های جدید ناشی از خالقیت در کارگیری اندیشهبه ییک فکر یا مفهوم جدید و ابداع به معن

کننده، مسئول و آگاه، انتخابجو، جستجوگر، خودهمچنین اگر آدمی را در نظام هستی موجودی حقیقت

گری و هنرنمایی را از خصایص مهم سازندگی، صنعت و چنانچه آفریننده، مبتکر و هنرمند محسوب کنیم

ترین منابع و ترین مسائل تا عظیمباور داشته باشیم که انسان قادر است از کوچک و انسانی به شمار آوریم

الهی بهره بگیرد و استعداد و خالقیت خود را در طبیعت به آثار هنری را خلق کند و در فطرت، از قدرت 

                                                 
1. Creativity 

2 .Innovation 
3. Maslow 

4. Dewey 
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القیت و خ پرورشتربیت و  تعلیمرسالت بنابراین صورت هنر تجلی بخشد، شکل صنعت و در ماوراء آن به

اما باید بدانیم اگر ساختار تعلیم و تربیت، پرورش خالقیت فراگیران را  (.(Safi, 2010 دخواهد بو نوآوری

شده ارائه دهد، اما خود فرآیندی خالق و الگویی از پیش تعیین هایهدفدر چارچوب  صورت کالمیبه

تعلیم و تربیت باید  ،آورد. در حقیقتعملی برای خالقیت ایجاد نکند، تناقض و تضاد درونی به وجود می

 پرورش خالقیتترین گام نظام تعلیم و تربیت در ها نمایش دهد. ضروریها و زمینهخالقیت را در همۀ حوزه

های فلسفی و بنیادی ساختار تعلیم و تربیت است تا تالش و کوشش در توجه به خالقیت در زمینه ،فراگیران

با نقد ساختار تعلیم و تربیت سنتی و رسیدن به درک مناسبی از مشکالت و مسائل سر راه پرورش خالقیت 

گونه با خالقیت همۀ فراگیران بدل شود. این در فرآیند تعلیم و تربیت، به فرآیندی خالقانه برای پرورش

های نو ها و روشها، طرحادی به ساختار تعلیم و تربیت و با ارائۀ بینشقای و انتدرکی عمیق و نگاهی ریشه

ایی که فرآیند آموزشی را به فضطوریساز ظهور، رشد و پرورش خالقیت در فراگیران باشد. بهتواند زمینهمی

حاکی از آن (. اما شواهد Safi, 2010, p.114بتکر، فعال، اثربخش و صمیمی تبدیل کند )بالقوه، خالق، م

که در ساختار رسمی فضای تربیتی حاکم بر جوامع، اغلب شاهد فقدان پرورش خالقیت هستیم. این است 

امتناع اندیشه، های ( و وجود بحرانTrifonas, 2000ها )توان با نظر به سرکوب تفاوت در تمام زمینهامر را می

 ربیشتکه  ناتوانی طوری( توجیه کرد. بهWatanabe, 2012امتناع یادگیری و امتناع نوشتن در تعلیم و تربیت )

آموزان و دانشجویان در خوانش و درک متون متفاوت و خلق نوشتار شخصی و به تبع آنها، پیروی دانش

ضعف در امور تحت تأثیر تعلیم و تربیت  صرف و نداشتن خالقیت و نوآوری در تولید دانش، نشانگر

ای به مفهوم خالقیت در ارتباط با مفاهیم دیگر تربیتی خصوص در حوزۀ رویکردها و نگاه ریشهناصحیح به

ای و دانشگاهی، اغلب نگاه ابزاری به مفهوم نوشتار شده و نگاه مانند نوشتار است. در نگاه تربیت مدرسه

شود. لذا تحلیل دقیق ماهیت نادیده گرفته می یتدر ارتباط با پرورش خالق آنزایی فلسفی و توان اندیشه

تواند کمک ویژه با واسازی تقابل گفتار و نوشتار در منطق دوقطبی حاکم بر سنت فلسفی غرب مینوشتار، به

 شایانی به شناسایی علل بنیادین نبود پرورش خالقیت در تعلیم و تربیت کند. 

ترین و که نوشتن از مطلوبطوریقیت، خالقیت در زمینه نوشتن است، بهیکی از ابعاد مهم خال

تواند به توسعۀ تفکر، تولید دانش و پرورش خالقیت منجر های آموزشی است که میترین فعالیتپیچیده

عنوان فیلسوفی اشاره کرد که با نگاهی به 1توان به ژاک دریدا(. در این میان میAali, 2016, p.134شود )

با  اوپردازد. های دوگانه در سنت فلسفی غرب مانند تقابل بین گفتار و نوشتار میمتفاوت به واسازی تقابل

                                                 
1. Derrida 
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های گفتار و نوشتار به بازآفرینی مفهوم نوشتار در ساحتی واسازی و واژگون کردن قطب راهبردکارگیری به

 پردازد. نو می

 

 دریدا دیدگاه از نوشتار فلسفه

مدرنیسم که شود. دیدگاه پستمدرن شناخته میمتفکران پستعنوان یکی از مشهورترین دریدا به

شناسی، های گوناگون از جمله ادبیات، فلسفه، جامعهامروزه در عرصه ،براساس نقد مدرنیسم شکل گرفت

مدرن بر ای را ایجاد نموده است. تعلیم و تربیت پستسیاست و تعلیم و تربیت وارد شده و تحوالت گسترده

مدرنیسم است. در تفکر خالق نیز به دنبال یافتن های پستحولی مبتنی است که محور اندیشهتغییرپذیری و ت

هایی تازه از طریق تغییر ساخت و تنظیم مجدد اطالعات هستیم. نگرش متفاوت به مسائل، جزء حلراه

تعلیم و تربیت در عصر مدرن  ،(. در گذشته Hoseini, 2010, p.14 &Khaliliخالقیت است ) ناپذیرجدایی

های ساختارشکنانه به مدرن تحت تأثیر اندیشهشد، اما تعلیم و تربیت پستاز دریچۀ علمی بررسی می فقط

 & Ebrahim, Beheshtiهایی منتقد بوده و  به نوآوری و خالقیت متکی است )دنبال تربیت انسان

Keshavarz, 2010, p.148وفی خالق به دنبال ساختارشکنی و نگاهی متفاوت و عنوان فیلس(. دریدا نیز به

های دریدا در حوزۀ تعلیم و تربیت، برخی از پژوهشگران گیری از اندیشههاست. در زمینه بهرهجدید به پدیده

 ; Farmahini, 2012اند )های دیدگاه واسازی دریدا در باب فرآیند تعلیم و تربیت توجه داشتهبه داللت

Trifonas, 2000 ; Higgs, 2002ای دیگر از رویکرد واسازی برای حل مسائل تربیتی استفاده کرده(، دسته

(، برخی دیگر از Bagheri, 2010 & Karimi, Sadeqzade, Sajadi ; Khalili & Bagheri, 2015اند )

 & Ebrahim, Beheshtiاند )های تربیتی دریدا به نقد آن پرداختهپژوهشگران نیز عالوه بر بررسی اندیشه

Keshavarz, 2010ای به های پژوهشی کمتر بدان پرداخته شده است، نبود نگاه ریشه(. آنچه در این مقاله

های پیشین پژوهش سبب شده که مفهوم نوشتار از دیدگاه دریدا است. شاید همین عدم توجه به مفهوم نوشتار

. مرکز نکنندتبا پرورش خالقیت در تعلیم و تربیت  های نوشتارشناسانۀ دریدا با تأکید بر ارتباط آنهااندیشه بر

که  از دیدگاه دریدا و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت 1رو، ضرورت پژوهش در زمینه فلسفۀ نوشتارایناز

 .همچنان مطرح استباشد، موضوع اصلی این نوشتار می

فلسفی است که بحث دربارۀ آن در ورزی ای اندیشه، گونه2زعم دریدا، نوشتارشناسیفلسفۀ نوشتار یا به

های ریزی شد و در دورهوسیلۀ افالطون در چارچوب منطق دوقطبی و تقابل گفتار و نوشتار پیفلسفۀ غرب به

                                                 
1. Philosophy of writing 

2. Grammatology 
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های فیلسوفان که در سدۀ بیستم با کاربعدی تقریباً با حفظ همان نگاه مغلوب به نوشتار گسترش یافت تا این

 ,Parsa, 2014شی متفاوت و خلق مفهومی جدید از نوشتار، به بلوغ تازه رسید )خالقی مانند دریدا با ارائۀ نگر

p.44ای به قدمت شناسی است. نگاهی که پیشینه(. فلسفۀ نوشتار در پی تغییر نگاه مغلوب نسبت به نوشتار در زبان

یعی طب»فتار وضعیت ، نوشتار امری فرعی و ثانوی است، اما گ3و سوسور 2افالطون دارد. در نظر روسو 1فایدروس

تنها استفادۀ افالطونی از نوشتار برای اولویت ژاک دریدا در نظر دارد تا نه»حال شود. بااینمحسوب می« زبان

اللت لفظ بر معنی ها دبخشیدن به گفتار، بلکه این برداشت نادرست مالزم با آن را نیز که زبان گفتاری موضوع

رو اینخواهد اتکای متافیزیک غرب بر این ترفندها را نشان دهد. ازیسازد، افشا کند؛ دریدا مرا حاضر می

 (.Tajik, 2007, p.65« ).کندنوشتارشناسی تا عمق فلسفه زبان و فرهنگ نفوذ می

سنت متافیزیکی در   4(  و واسازیDerrida, 1973, p.3خوانش صبورانۀ متون فلسفی )»دریدا به دنبال 

کوشد سرچشمه خطا را در پایان سنتی که نزدیک به دو هزار سال به درازا کشید، می اواندیشۀ غرب است. 

مفهوم لوگوس (. »Ahmadi, 1994است ) 5یا لوگوس محوری« کالم محوری»بیابد. این سرچشمه برای دریدا  

که لوگوس نشان داد  6هایدگر(. »Trifonas, 2003, p.286«).کنندۀ عقالنیت، علم، معرفت و گفتار استتداعی

است. به همین دلیل تقابل گفتار/  7در وهلۀ اول به معنای گفتار است و لوگوس محوری، مترادف با آوامحوری

نوشتار از نظر دریدا تقابلی کلیدی در متافیزیک غربی است و در این تقابل، پایگانی وجود دارد که نوشتار را 

آثار سنتی فلسفۀ غرب که  8گرایی(. در مقابل دوگانه3Derrida, 2013, p.4دهد )مشتق شده از گفتار نشان می

ب حسادانند، دریدا زبان را یک وضعیت، رویداد، یا نوعی نوشتار بهگفتار را در مقایسه با نوشتار وجه غالب می

بودن آن فراموش  یماهیت نوشتار ه تاآورد. در واقع خود زبان و همچنین چگونگی آموزش آن موجب شدمی

یابد. او رفته نوشتار جایگاه خود را باز میدریدا، عصر گفتارمحوری به پایان رسیده است و رفتهم زعبه »شود. 

 (. Khalili & Bagheri, 2010, p.57« )بردرا به کار می« 9مرگ گفتار»در این مورد استعارۀ 

                                                 
1. Phaedron 
2. Rousseau 

3. De Saussure 

4. Déconstruction 
5. Logocentrisme 

6. Heidegger 

7. Phonocentrism 
8. Duality 

9. Speech death 
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داند و به تبع هایدگر می 2بر غیاب 1دریدا غلبۀ گفتار بر نوشتار را در فلسفۀ غرب، مالزم با غلبۀ حضور»

جایی که حقایق در آن (. باور داشتن بهZeymaran, 2013« ).کندیاد می 3عنوان متافیزیک حضوراز آن به

ها، در درون یا جایی دیگر جایی در آسمانحضور دارند، همان متافیزیک است؛ میراثی افالطونی با باور به

ان وجهی است که در جایی قرار دارد و غیاب وجهی حضوری ثابت دارند. حضور هم ،که در آنجا حقایق

(. گفتار در تقابل گفتار و نوشتار در سنت Parsa, 2011, p.62است که همواره درحال شدن و تغییر است )

فلسفی غرب، جایگاه حضور معنا و مدلول در آگاهی و ذهن است. پس وجود منبعی برای معنا که تفکر از 

پرسد این منبع کجاست؟ و چه دلیلی در آن مفروض است. دریدا می ،ک شودآن نشأت بگیرد و به آن نزدی

معتقد است که معنا در جایی نهفته نیست، بلکه باید تولید  4به تبعیت از چارلز پیرس اوبرای وجود آن هست؟ 

دریدا  مزعکه بهآید، بلکه نتیجۀ تفسیر و خوانش است. مواجهۀ انسان با جهآنشود. معنا از جایی بیرون نمی

همچون متنی باز است، همواره با فرایند تفسیر همراه است. بنابراین الگوی مناسب تجربه، مشاهده نیست بلکه 

افتد شود و مدلول و معنای نهایی همواره به تعویق میخوانش است. جهان با فرایند تجربه خوانده و نوشته می

(Derrida, 2013, p.12نوشتارشناسی می .)گفتار نیست، بلکه این  5تنها نشانۀنوشتار نه»هد که کوشد نشان د

گفتار بعد از نوشتار  ،(. بنابراینDerrida, 1976, p.14« ).نوشتار است که اولین نشانه و عالمت زبانی است

 (.Khalili & Bagheri, 2010, p.57تر است )توان ادعا کرد که گفتار به حقیقت نزدیکآید و نمیپدید می

گوید که از نوشتار فراگیر دیگری سخن می وخواند ار مادون گفتار را نوشتار آوایی میدریدا نوشت»

پایان است؛ جایگاه هایی از آن هستند. این نوشتار همان جایگاه غیاب و داللت بیگفتار و نوشتار آوایی نمونه

(. منتقدان اصلی نوشتار مانند افالطون و سوسور همواره بر این Derrida,2013,p.19« )پایان معناتولید بی

رح تواند نیت خود را شاش جداشده و مؤلف نمیاند که اثر پس از نوشته شدن از نویسندهویژگی آن تاخته

. در این نوشتار داردداده و از آن دفاع کند. اما دریدا با تأکید بر همین ویژگی سعی بر بازگرداندن اعتبار 

برد. از دیدگاه منتقدان، نوشتار امری فرعی و ثانوی است و نوشتن  یتوان به هدف و غایت نوشتار پورت نمیص

واسطه دارند. نوشتارشناسی باور دارد نوشتار در نبود قیم به معنای بازنمود حقایقی است که در گفتار حضور بی

اش های نادیده گرفته شدهرود و امکانود میاش، به سوی گسترۀ نو و نامحدخود و به مدد مخاطب و خواننده

(. همچنین نوشتار دیگر محصول قصد و هدف مؤلف Khabazi, 2012, p.42رساند )را به منصۀ ظهور می

                                                 
1. Presence 

2. Absence 

3. Metaphisics of Presence 
4. Pierce 

5. Sign 
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کنند. متن، فضایی از امکانات نیست، بلکه محصول معناهایی است که خوانندگان در فرایند تفسیر تولید می

ای متن شرکت جستن در این بازی تفسیری و تولید معنا است و نه کشف معنگسترده برای تفسیر است؛ خواندن 

  .(Derrida, 2013, p.24) از پیش موجود، پس خواندن تولید خالقانه و بنابراین نوعی نوشتار است

مراد دریدا از متن، نوشتاری محدود و  .فهم نوشتار از دیدگاه دریدا به فهم متن گره خورده است

 چیزجهان متن ما و زبان دیدگاه ما دربارۀ متن جهان است. هیچ اوها نیست بلکه از نظر محصور در کتاب

خارج از زبان برای انسان دارای معنا و مفهوم نیست. دریدا معتقد است زبان تنها ابزار انتقال و ارتباط نیست، 

گونه ریدا برای زبان هیچشود؛ د(. در زبان، معنا تولید میRorty, 1978, p.145بلکه جریان زندگی است )

نهایت سخن به میان میافتادن معنا تا بی یقپذیرد و از بازی زبانی و به تعورا نمی 1.غایت و مدلول استعالیی

کم از بیست قرن پیش تمایل داشته و سرانجام موفق شده تحت نام زبان گرد آید، آورد. هر چیزی که دست

کند. گویی مفهوم نوشتار، دیگر صورتی جزئی، اشتقاقی و فرعی از اکنون دارد به نام نوشتار نقل مکان می

زبان عمومی نیست )منظور از زبان عمومی ارتباطات، تماس، بیان، داللت، تولید معنا یا تفکر و غیره است( 

 که دریدا از آن پشتیبانی یا(. نوشتارشناسی دو لبهDerrida, 2017, p.16بلکه نوشتار مبین حرکت زبان است )

ای و فراگفتمانی، دربارۀ عقالنیت نهادینه شده است که به برنامۀ عملیاتی با کند، نوعی حالت فرازمینهمی

ت. جهت نیسشده اشاره ندارد؛ به دنبال پرورش مرید و پیرو و با هیچ قدرتی موافق و همهدف از پیش تعیین

ای از هدفی است ذیری عملی و بارقهپروی دیگر آن به دنبال تفسیر و ابداعی است که حاصل آن، خوانش

 (. Trifonas, 2000, p.280که همواره دیگری را پذیرا باشد )

 ,Derridaسازی مرزهای تعیین شده، از آنها گذر کرد )توان مانند همیشه با نهادینهبه نظر دریدا نمی

1996, p.4 شده، ثابت و  و نهادی تثبیت(. چنین نیست که مفاهیمی مانند تعلیم و تربیت به منزلۀ امری بدیهی

عنوان ساختار بدیهی از حالت معیار خارج شود و با قرار دادن ساختار مطلق باشند. باید نظام تعلیم و تربیت به

تعلیم و تربیت پایگانی و گفتارمحور در زمینه روابط قدرت، به بررسی معنای آن بپردازند. در این صورت 

 هایدفهقیت در نظر و عمل تربیتی و تأکید بر پرورش خالقیت در تعارض درونی در زمینه عدم وجود خال

های تضاد گفتار و نوشتار، خالقیت و تولید بهشود. با وارونه کردن قطبشدۀ آموزشی، آشکار میتعیین

کنندگی و پیروی صرف به عنوان قطب غالب در متن تعلیم و شده با مصرفعنوان مفهوم به حاشیه رانده

ناپذیر تعلیم و ای از متن پایانشوند. ظهور مفهوم جدیدی از نوشتار به خلق امکان تازهجا میتربیت جابه

 دهد. شود؛ فرایند توانمندسازی افراد برای متفاوت زیستن، خالقیت را پرورش میتربیت منجر می

                                                 
1. Transcendental Signified 
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پیش  های ازشده و ارزشعنوان دانش کشفهای ثابت را بهتعلیم و تربیت مدرن همواره دیدگاه

محوری و پیروی را در گرایی، یقینگونه وحدتموجود در قالب برنامه و محتوای درسی ارائه کرده و این

ها سازی افراد در طرز تفکر، عقاید، معرفت و ارزشکند. چنین تربیتی به همسانآموزان القاء میذهن دانش

تفاوت آگاه نیستند و توانایی خلق نوشتار های مانسان و هاشود. در این وضعیت، افراد از دیدگاهمنجر می

چون و چرا برای ایدئولوژی مسلط و سربازانی برای حفظ وضع شخصی را نداشته و افرادی تابع و پیروان بی

هایی که از ظرفیت الزم برای تغییر و دگرگونی در شود تفاوتموجود خواهند بود. این وضعیت باعث می

وردارند، در مدرسه خاموش شده و نوعی رکود، سکون و در نتیجه، نداشتن جامعه و تعلیم و تربیت برخ ،خود

. پیامد (Abdoli & Shabani & Javidi & Ahanchian, 2016, p.33-4)خالقیت بر جامعه مستولی شود 

شده در تعلیم و تربیت است؛ امری که اغلب چنین وضعیتی، فروکاهش زبان به ابزار انتقال حقایق تعریف

 دارد. باز می« 1.تولید دانش»ن را از تفکر خالق و آموزادانش

بخش تمامی عنوان عامل بنیادی و انسجامتوجه و اهمیت دریدا به مفهوم نوشتار در نظام فکری او به

عنوان راه جدید واسازی به راهبردپس  در»، طلبد. درواقع، لزوم توجهی دوباره به آراء او را میاوهای اندیشه

 ,Trifonas, 2000« ).گاه چیزی غیر از نوشتار وجود نداشته استفرض وجود دارد که هیچپیشخوانش، این 

p.275شناختی  فلسفۀ نوشتار بر مبنای شناختی و ارزششناختی، معرفتهای هستی(. تفسیر و بازخوانی عرصه

تربیتی در رابطه با پرورش  تواند پیامدهای بنیادینواسازی تقابل دوگانۀ گفتار و نوشتار از دیدگاه دریدا می

و  منظور ایجاد زمینههای فلسفی تعلیم و تربیت بهخالقیت داشته باشد. ارمغان این بررسی، بازاندیشی در مؤلفه

آوردی که کمترین فایدۀ آن نگاهی دوباره جانبۀ خالقیت در فراگیران است. رهبستر مناسبی برای پرورش همه

یت کند. مفهوم خالقیت و پرورش خالققیت در نظام تعلیم و تربیت را ایجاد میتر به مفهوم خالو نگرشی عمیق

آید؛ به این معنا که این دغدغه وجود دارد تا ما های اصلی در فرآیند تعلیم و تربیت به شمار مییکی از دغدغه

. بنابراین این سؤال یمبتوانیم زمینه و بستر مناسبی برای پرورش خالقیت همۀ افراد در تعلیم و تربیت فراهم آور

تواند به بستری مناسب برای پرورش افراد خالق های فلسفی میکه تعلیم و تربیت با چه زمینه شودمطرح می

 بخش خالقیت در عمل باشد؟که تجلیطوریبدل شود، به

ضرورت پرداختن به فلسفۀ نوشتار از دیدگاه دریدا از این جهت است که اگر درک درستی از مفهوم 

های بنیادین و فلسفی توان زمینهوشتار بر مبنای واسازی تقابل گفتار و نوشتار توسط دریدا به دست آید، مین

منظور ایجاد بستر مناسب برای پرورش خالقیت در فراگیران مورد بازاندیشی قرار داد. در تعلیم و تربیت را به

                                                 
1. Making Knowledge 
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گیری از اندیشۀ نوشتارشناسی دریدا مبتنی بر این است که با بهرهاصلی نوشتار حاضر ین راستا، هدف ا

شناسی، تی، به شرح مبانی فلسفی )هساوواسازی تقابل گفتار و نوشتار و ارائۀ مفهوم جدیدی از نوشتار توسط 

شناسی( فلسفۀ نوشتار پرداخته، پیامدهای تربیتی آن را در ارتباط با ساختار تعلیم و شناسی و ارزشمعرفت

 صورت خاص استنباط نماید.   آموزان بهو پرورش خالقیت در دانش صورت عامتربیت به

 

 در فلسفۀ نوشتار و پیامدهای تربیتی آن 2شناسیدر مقابل هستی 1شبح شناسی

ای تثبیت شده و ترین میراث دنیای باستان و عقیدهعنوان بزرگدر حال حاضر متافیزیک حضور به

در برابر سرنگونی آن و به استهزاء کشیدن کسانی که آن را مشترک در سنت فلسفی غرب است که مقاومت 

 ,Rorty, 1999بینی است )های سقراط، قابل پیشها در برابر اندیشهاندازۀ مقاومت آتنیکشند بهبه چالش می

p.2 که بتوان هر چیز دیگری را به آن ارجاع داد. این بنیان  3(؛ متافیزیک چیزی نیست جز یک بنیان یا پایگان

 ,Mosleh & Parsa, 2013یابد )یجاد امری ثابت در جریان شدن است که هر امر متغیری به آن ارجاع میا

p.95« .)تر سوی یک دنیای فکری که انسان را در یک مفهوم وسیعبرای جدا شدن از متافیزیک حضور باید به

(. Rorty, 1999, p.1«).رداز آنچه در عالم مثل افالطونی و عصر روشنگری و مدرن تعریف کرده، حرکت ک

مدرن برای گذر از تفکر متافیزیکی، خلق مفهوم جدید در چارچوب عنوان رویکردی پستواسازی به ،بنابراین

محدود ساختارهای تثبیت شده نیست. اگر حقیقت تربیتی با تکیه بر هر نوع پایگانی حاضر باشد، دیگر نادانی و 

هایی برای بودن در مسیر خطی، جای تغییر و شدن را میفرضیشپ ،فقدانی وجود نخواهد داشت. بنابراین

اما فرایند تعلیم و تربیت راه است و نه مقصد، پس تعلیم و تربیت با خوانش تربیتی یا همان نوشتار برابر  ،گیرند

کند. یم آشکارهای جدیدی را های متفاوت، همواره امکانمثابه متنی است که با خوانشاست. تعلیم و تربیت به

 .(Trifones, 2000, p.272) «.انتها استاز دیدگاه دریدا طراحی معماری تعلیم و تربیت بدون غایت و بدون »

 ادعای در دست داشتن روایتی در باب تعلیم و تربیت است که کامل و یبنیادگرایی تربیتی به معنا

های مند برای انسانعنوان نظامی ایستهای متافیزیکی حضور، تعلیم و تربیت  بهقطعی باشد. بر اساس پایه

شده است که عملی ثابت توسط نهادی مسلط برای حفظ وضع موجود  ذاتاً باثبات در دنیایی بامعنای تعریف

 ینابا آموزان بر عهده دارد. های ثابت را به دانششده و ارزشخواهد بود و وظیفۀ انتقال حقایق تعریف

گیرد. اما در نوشتارشناسی، تردید جدی دربارۀ قرار می هندگی در حاشی، پرورش خالقیت و تولیدکنیکردرو

                                                 
1. Spectralism 
2. Ontology 

3. Foundation 
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ناپذیری از انسان و هستی، ای برپایۀ تعریف ثابت و انعطافیافتهعنوان نظام سازمانهستی تعلیم و تربیت به

م از اگاه در چارچوب معنای تثبیت شده و نظعنوان متنی برای گسترش، هیچوجود دارد و تعلیم و تربیت به

از پیش تعیین هایهدفریزی بیرونی برای رسیدن به برنامه ،گیرد. بدین ترتیبای، قرار نمیقبل تعریف شده

دهد. در تعلیم و شده بر پایۀ تعاریف ثابتی از انسان، هستی، معرفت و ارزش وجاهت خود را از دست می

های متعدد و متفاوتی در ینی نیست و امکانبچیز در فرایندهای تربیتی قابل پیشتربیت نوشتارشناسانه هیچ

ای در فرایندهای صورت گذرا و مرحلهبه هاهدفرسد. در واقع جریان تعلیم و تربیت آزاد، به ظهور می

منظور پرورش گونه در عمل تعلیم و تربیت به فرآیندی ذاتاً خالق بهشوند، تا اینمتنوع آموزشی آشکار می

ل شود. برای خلق چنین فرایندی از تعلیم و تربیت، عالوه بر واسازی ساختار خالقیت در فراگیران، تبدی

را رفتن از که دریدا همواره برای فطورینوعی از خلق و ابداع نیاز است. بهمتافیزیکی نظام تعلیم و تربیت به

شکنند هم می یافته را درهای فکری تثبیتزند که قالبمنطق دوگانۀ سنت فلسفی، به خلق مفاهیمی دست می

ترین مفاهیمی که دریدا ابداع کرده، گسترانند. یکی از خالقانهسوی فضاهای متفاوتی میو دید انسان را به

شناسی را در مقابل طور متفاوتی شبحاست. درواقع دریدا ورای تقابل دو قطبی هستی و نیستی، به 1مفهوم شبح

در فلسفۀ نوشتار، مفهوم شبح و وجوه گوناگون آن در کند. شناسی سنتی و متافیزیک حضور خلق میهستی

کند. شبح با های ارزشی اهمیت اساسی پیدا میشناسانه و نظامشناسانه، معرفتهای متفاوت هستیحیطه

کشد. شبحشده از آنها را به چالش مییافته و بدیهیگسترش مرزهای واقعیت و زمان، تفسیر متافیزیکی تثبیت

ش قطعی مدرنیستی دریدا دارد که واقعیت امری از پیفلسفۀ نوشتار، اشاره به این نگاه پستبودگی واقعیت در 

مثابه شبح، روندی خطی و مکانیکی از گذشته، شدن است. زمان بهنیست بلکه همواره در حال تکوین و ساخته

ان حال همانند شود. گذشته و آینده همچون زمحال و آینده نیست و در هیچ حصاری محدود و محصور نمی

(. مفهوم شبح با سیالیت و نبود Khabazi, 2016, p.92« ).برندشبح وجود دارند ولی در غیاب به سر می

تواند هستی و وحدت هرگونه نظام متافیزیکی و ساختار پایگانی را به چالش کشد قطعیت خاص خود می

(Derrida, 1994, p.10بدین ترتیب در شبح وارگی، تربیت از مفه .)سوی کند و بهوم خطی زمان عبور می

ته دربارۀ گذش اییشهاست. از نگاهی دیگر، شبح تربیت همچون اند« در راه»شده و فرایندی  گشوده هآیند

باشد. میراث نوشتاری متون سنتی تربیتی که با شرکت جستن خوانندگان در بازی تفسیری و تواند مینیز 

تواند از طریق امکانی از راه برسد که هنوز تحقق پیدا نکرده ن متون میهای متنوع و متفاوتی از آدیدن امکان

                                                 
1. Specter 
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و در  ناپذیریانوار همواره در حال شدن و انجام به صورتی گذرا، پااست. بدین ترتیب تعلیم و تربیت شبح

 . 1تعلیم و تربیت در راه؛ راه است

 & Ebrahim, Beheshtiو مسلط شدن یک امر، دلیلی بر حقیقی بودن آن نیست ) یافتنرواج 

Keshavarz, 2010, p.148دهند، با (. ساختارهای ثابت و تثبیت شده که نوعی نگاه یا تفسیر را رواج می

شوند. اما رویکرد نوشتارشناسانه، عامل خالقیت سرکوب وجوه دیگر، در عمل مانع پرورش خالقیت می

توان تعلیم و ب و تشویق آن باشد. بنابراین میساز پرورش خالقیت، ترغیاست و تعلیم و تربیت باید زمینه

ما  2کنندگی دانست. دریدا در گلستربیت نوشتارشناسانه را خلق فرایندهای تربیتی متنوع برای پرورش خلق

آموزش چیست؟ مرگ )نمادین( والدین، »کند رو میرا با پاسخی غیرمنتظره به سؤالی آشنا ولی دشوار روبه

مادین یک ایدئال. البته در اینجا مرگ نشکل آغاز تشکیل شعور کودک و پایان شعور او برای تبدیلش به 

های آنها در اثرگذاری بر فرزند وابسته و ناتوانشان نیست، بلکه همچنین تنها مربوط به والدین و کاهش توانایی

نیز هست. احیای بازتولید یک شکل ایدئال در خاطرات قدرت ر چنین معنایی دبه معنای درگذشت کودک 

شده ساختگی است. تعلیم و تربیت نهادینهکردن مسیری مبنی بر آموختن الگوی جمعی تقریباً به معنای دنبال

 رواین(. ازTrifonas, 2000, p.273به دنبال تجسم شخصیت فرد غایبی است که قدرت آرزومند آن است )

ساز با جلوگیری از خودآفرینی، مانع از پرورش خالقیت در افراد خواهد شد. اما تعلیم و تربیت همسان

تعلیم و تربیت نوشتارشناسانه فرایندی است که از اجبار همسانی مبراست. هیچ انسانی تکرار دوبارۀ یک 

 رها هستند تا با تحقق ،پیرویفرد و از اجبار ها صرفاً شبیه به خود، منحصربهشکل ایدئال نیست. انسان

 صورت درونی در آنها پرورش یابد.خویشتن و خلق نوشتار شخصی، قدرت خالقیت به

  

 در فلسفۀ نوشتار و پیامدهای تربیتی آن 3تولید دانش

 ینگاتنگارتباط ت ،آموزش چیست ینکهست. ااشناخت و معرفت در تعلیم و تربیت عنصری اساسی 

مدرن مشغولی عمدۀ متفکران پستبا تعریف واقعیت و چگونگی به شناخت رسیدن دارد. به همین دلیل، دل

ز چیز بیرون اهیچ»یا « چیز متن استهمه»که  داردمانند دریدا نیز واقعیت و قلمروی آن است. دریدا اذعان 

شناختی میان ذهن و شکاف معرفت با تشبیه جهان به متن، ورای او(. »Derrida, 1976, p.233« )متن نیست

ها صرفاً یک امر نوشتاری محصور و محدود در کتاب»کند. مراد دریدا از متن عین، مفهومی جدید خلق می

                                                 
1. Education to Come 
2. Glas 

3. Making Knowledge 
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شناختی، تاریخی، اقتصادی، شناختی، معرفتهای هستینیست بلکه در امر واقع شده در تمامی ساحت

ها متنی (. هر یک از این ساحتDerrida, 1988, p.148)اجتماعی، سیاسی، اخالقی، هنری، ادبی و... است 

ا کدام مرجع دیگری نیستند. این متون در یک نسبت تفاوتی بمثابه واقعیت، سازوکار خود را داشته و هیچبه

توان مدلولی یافت که یک از آنان نمیشدن هستند. در هیچیکدیگر قرار دارند که هر آن در حال ساخته

 (. Khabazi, 2016, p.90« ).مل کندعو مرجع واقعیت مطلق فرازمانی، فرامکانی و فرامتنی مثابۀ بنیاد به

بح، دریدا نیز با خلق مفهوم ش»نقد واقعیت ثابت است.  ،مدرنهای اساسی تفکر پستیکی از ویژگی

تر و ساحتی سیالکشد. شبح از واقعیت را به چالش می اثبات گرایانهگرایانه و های متافیزیکی و تجربهتلقی

های ناممکن دهد و حکایت از وجوه و الیهثباتی واقعیت را به ما نشان میتر از واقعیت و همچنین بیگسترده

ناپذیر ناپذیر و تعینمثابه شبح، تعریف(. واقعیت بهKhabazi, 2016, p.91« ).ناپذیر واقعیت داردو دسترس

لیت واقعیت امری به فع»واره در حال شدن، تکوین و تغییر است. گیرد، بلکه همبوده و در هیچ قابی جای نمی

زند و از مرزهای مانند شبحی است که به این سو و آن سو پرسه میرسیده و حاضر در آنجا نیست، بلکه به

های دو قطبی واقعی و مجازی، هستی و نیستی، ای ورای تقابلگذرد و به گسترهمتعارف زمان و مکان می

 (.Derrida, 2002, p.3« ).رسدب میحضور و غیا

طور کامل حذف توانند بهکند که نمیها را با خود حمل میای از امکانشبح، بار معانی سرکوب شده

شبح با »شوند و دگربار در قامتی دیگر باز خواهند گشت. شوند، بلکه به حاشیه رانده شده، سرکوب می

گذارد فراموش کنیم هر معنای قطعی همواره معنایی مجازی و تمامی کنار گذاشته شده، نمیاحیای آنچه به

گونه را نیز با خود به همراه دارد و اساساً هر چیزی که در فرایند تعریف صلب یک امری کنار گذاشته شبح

با رهایی انسان از مفاهیم  ،(. بنابراینKhabazi, 2016, p.94« ).گرددگونه در قامتی دیگر بازمیشود، شبح

شده، آزادی تفکر در آنان افزایش یافته تا با خوانش متفاوت از متون به خلق حقیقی از پیش تعریف کذب و

شده و معرفی های نو ترغیب شوند. درواقع فلسفۀ نوشتار روند رهایی اندیشه از سلطۀ معنای تعریفاندیشه

درنتیجه جریانی به سوی ابداع  های نادیده و نیندیشیده شده، وعنوان ساحت دیگری و امکانواقعیت غایب به

 کنندگی است.و خلق

ه اندیشه کطوریمدرنیسم زبان جایگاهی همسنگ و حتی فراتر از عقل داشته است؛ بهاز نگاه پست

شود. و حتی ذهنیت انسان را باید برحسب زبان توضیح داد. معنا با نگرش دیگری و تفاوت، در زبان تولید می

ق شوند. بدون دیگری، تفکری نیز اتفاخلق دیگری، جریان اندیشه را موجب میدیگر گونۀ خواندن متون و 

زند. اما با نگاه دیگری، اندیشۀ به حرکت در های موجود، پرسه میافتد و ذهن تنها در چارچوب داشتهنمی
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 عارفی نهاد تعلیمالمتواند با تغییر منطق دائرهیابد. نوشتارشناسی میآمده، ایده ظهور یافته و خالقیت پرورش می

شناختن منطق دیگری، تعلیم و تربیت را به فرآیندی و تربیت و آماده ساختن آن برای پذیرفتن و به رسمیت

 ،ربیت نبوده استتعلیم و ت نظامگاه مبلغ تغییر کلی بنیان خالق بدل سازد. البته باید اذعان داشت که دریدا هیچ

ادعاتر نسبت به حضور حقایق باشد تا از این طریق بتوان و بی« ترطرفیب»بلکه تمرکز او بر یافتن مسیری بود که 

 (.Trifonas, 2000, p.273یادگیری مطرح کرد ) -های سیستم یاددهیدربارۀ بنیان یهایپرسش

مثابه معلمی است که انسان را به خوانش پردازی فلسفی باشد، بهکه به دنبال نظریهدریدا بیشتر از آن

کند. دریدای معلم به دنبال ترغیب فراگیران به واردکردن افکار شخصی متفاوتی از متون دعوت میعمیق و 

های شان از متن است تا بدین طریق بتوان از وجوه مختلف به متن نگریست و پرسشتو تفسیرهای متفاو

ای گونهی که بههای مختلف است. پرسشمتفاوتی مطرح کرد که مستلزم پشتکار و مطالعۀ صبورانه در حوزه

گونه مطرح شده و هیچ کمکی به پاسخ را در خود داشته باشد، پرسش نیست بلکه پاسخی است که پرسش

سوی وجه کند، بههدایت می« 1دیگری»سوی کند. پرسشگری، فراگیر را بهپیشرفت خالقیت انسان نمی

درونی فراگیر ظهور یافته، بنابراین  ای که از جوشششود. ایدهای نو خلق میدیگری از متن که همچون ایده

ا تواند بخشی از نوشتار باشد که تلقی و تفسیر متفاوتی از موضوع ردیگر، ایده میعبارتبه .یابدپرورش می

تواند هدف و رههای متفاوت و نو توسط فراگیران می(. درواقع خلق ایدهRorty, 1978, p.145طلبد )می

 تعلیم و تربیت باشد.آورد شیرین پرورش خالقیت در 

دریدا سعی در خلق مفهوم جدیدی از نوشتن نه دربارۀ جهان مستقل از انسان، بلکه دربارۀ متون دارد. 

کنندۀ تفسیری از متون دیگر هستند، بنابراین گویند، اما متون، بیانها، حقایقی را دربارۀ چیزهایی میکتاب

 ,Rorty,1978و با خوانش متفاوت به گسترش متون بپردازیم )باید به آزمون صحت بازنمایی متون پایان دهیم 

p.146ه دور از اصطالح علمی، بصورت رسمی و به(. متخصصین تعلیم و تربیت محتوا و کتب درسی را به

عنوان بازنمود حقایق، محدود و به دور دهند، درنتیجه محتوای درسی بهشناختی و ادبی ارائه میآثار زیبایی

های نویسندگی فراگیران، که روند بازتولید و خالقیت ست. چنین فضایی برای پرورش تواناییاز انعطاف ا

های آموزشی آینده تحت تأثیر دیدگاه موافقین دریدا امیدوارند که کتاب»باشد، مناسب نیست. 

تهییج تفکر منظور کار باشند بلکه بهتنها کمتر سلطه گرایانه، اختصاصی و محافظهنوشتارشناسانۀ دریدا نه

 (.   Rorty, 1999, p.1« ).تر باشندتر و جذابتر، شاعرانهخالق در فراگیران جسورانه

                                                 
1. Differance 



 1398، بهار و تابستان 1شماره  9سال                                         مشهد یدانشگاه فردوس ت،یو ترب میتعل ینامه مبانپژوهش   143

عنوان موجودی به« مرگ انسان»انسان مدرن،  1.خودمداری یدنمدرنیسم با به چالش کشدر پست

در جستجوی تفکری ، دریدا نیز دنبال آن (. بهSajadi & Dashti, 2008, p.85شود )شناس، اعالم میشناخت

است که از هرگونه محور و مرکزیتی رهایی یافته است. محوریتی که چه در عالم مثل افالطون ظاهر شده 

مدرن، (. در تفکر پستDerrida, 1978کانت ) 2.اندیشم دکارت و چه در ذهنیت استعالییباشد، چه در می

کز فرایندشناختی خارج و خود موضوع زبان، انسان از اریکۀ فاعلیت اندیشه و معرفت به زیر آمده، از مر

شود. با رد واقعیت خارج از متن زبان و وجود آدمی، امکان شناخت و کشف حقیقت امیال و ناخودآگاه می

شود. این توانایی رود و توانمندی دیگری برای انسان درنظر گرفته میپذیر نیز از بین میمفروض و شناخت

 ,Sajadi & Dashti, 2008در فرایند خلق، نه عقل، بلکه زبان است ) است و عنصر اساسی« خلق دانش»

p.85های متفاوتی برای فرایند انتها از امکانای بی(. درواقع عرصۀ واقعیت غایب در نوشتارشناسی، گستره

(. برای چنین انسانی هیچ مرجع Trifonas, 2000, p.274دهد )تعلیم و تربیت در پیش روی انسان قرار می

عنوان عامل زمینهجویی تصوراتش وجود نخواهد داشت و تخیالت انسان بهتداری برای مرزبندی و صرفهاق

 (. Rorty, 1999, p.2شوند )های نو و خالقانۀ حفظ و پرورش داده میساز خلق ایده

 

 در فلسفه نوشتار  4و تعلیم و تربیت اخالقی 3پذیرش مسئولیت

 -ترین مسائل فلسفی فرایند یاددهیمسائل تربیتی، به برخی از اساسیترین متفکر عنوان عمیقدریدا به

پردازد کننده و خالقانه، مییادگیری، با خوانشی نامتعارف از سنت متافیزیکی غربی، اما بسیار ترغیب

(Trifonas, 2000, p.271 ریچارد رورتی بر این .)است که از میان همه اندیشمندان عصر ما، دریدا  عقیده

رگذارترین متفکری است که به آرزوی سقراط درباره وظیفه اصلی فیلسوفان، جامه عمل پوشانده است؛ تأثی

هایی که بدیهی انگاشته شده و به فرضشده، زیر سؤال بردن پیششکستن قراردادهای تثبیتیعنی درهم

. اندیشۀ واسازی دریدا ((Rorty, 1999, p.2 انداند و خلق مسائلی که قبالً وجود نداشتهچالش کشیده نشده

اند، معانی اخالقی آن را بشناسند پردازان و فیلسوفانی که نتوانسته و یا نخواستهتوسط بسیاری از منتقدان، نظریه

اند هر دو عرصۀ تأثیرگذاری این اندیشه یعنی ایجاد و ارائه دهند، سوء تفسیر شده است؛ زیرا ترجیح داده

دریدا واسازی را »(. اما Trifonas, 2000, p.272دهی را رد کنند )یرویکردی مسئوالنه در عمل و آگاه

 زعم او،کند. به عنصر مسئولیت را به عرصۀ آموزش وارد می او، «داندرویکردی مسئوالنه و اخالقی می

                                                 
1. Self-Direction 

2. Transcendental Mentality 
3. Acceptance of Responsibility 

4. Moral Education 
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، همواره فرایند تعلیم و تربیت را ترتیب داده است. واسازی رویکردی 1پذیرش مسئولیت نسبت به دیگری

 (.Mesbahian, 2008, p.115به همۀ امور و همۀ شعب فلسفه از جمله فلسفۀ تعلیم و تربیت است )« همسئوالن»

واسازی (. »Derrida,1990,p.975« ).داندسوی عدالت میواسازی را رویکردی مسئوالنه به»دریدا 

پذیرش مسئولیت پردازد. شرط آموزش از نظر دریدا، دغدغه برای دیگری و به تفسیر رابطۀ من و دیگری می

ها سروکار دارد که منظور از فکر کردن نسبت به دیگری است. واسازی در امر آموزش مدام با این پرسش

طور عمیق به اگر به«. عنوان دیگری چیستدادن به دیگری و دانستن دربارۀ دیگری بهدربارۀ دیگری، درس

سش درواقع مسئلۀ آموزش و تربیت است. پر پروژۀ واسازی نگریسته شود، درخواهیم یافت که مسئلۀ واسازی

آموزش دهم و پاسخ « مثابه دیگریدیگری را به»توانم اصلی در این سطح این است که چه زمانی من می

ها به سطحی منتقل کلی این است که فقط زمانی چنین کاری ممکن است که آموزش از سطح فنون و روش

غایت زندگی، تاریخ و انسانیت مرتبط باشد  انجامسرعمیق به اخالق، سیاست و به طور شود که 

(Mesbahian, 2008, p.114.) 

دریدا ضرورت و امکان بازاندیشی در مورد تعلیم و تربیت از منظر زبان، عدالت، دیگری و مسئولیت 

 بااز نوع جدیدی از آموزش،  او(. »Higgs, 2002, p.175کند )واسازی خاطرنشان می راهبردرا، از طریق 

های آموزشی موجود را به بقای گوید. رویکردی که نه سازمانمثابه مسئولیت سخن میوان آموزش بهعن

اش رها کردن ترین نتیجهسازی غیرمسئوالنۀ آنها )که از نظر دریدا قطعیسازد و نه به ویرانخود امیدوار می

های ردازد. دریدا پرسشپهر چیزی به حال خود و در نتیجه تحکیم وضع موجود این مؤسسات است( می

توانستیم بگوییم ما، شاید از خود عنوان عناصر آموزشی( میاگر ما )به»  :کندای مطرح میبرانگیزاننده

کنیم؟ آیا ما مسئول پرسیدیم کجا هستیم؟ چه کسانی هستیم؟ چه چیزی و چه کسانی را نمایندگی میمی

 (.Mesbahian, 2008, p.116« )امری؟ هستیم؟ اگر هستیم، در برابر چه کسانی و برای چه 

این مسئولیت همانند رویارویی با امری ناممکن است و به مسئولیت در ساختار متعارف تربیتی که »

نفسه طور فیزیرا مسئولیت به ؛ای تکیه دارد، چندان شباهتی نداردشدهبه یک برنامه و موضع از پیش معین

و همزمان  ام رساندن آنتمداشتن مسئولیت مستلزم ناممکن دانستن در به اپذیر نیست. پذیر و پایانامری برنامه

آن است. به این دلیل که اتمام مسئولیت به معنای دقیق آن، در فلسفۀ نوشتار تمام هرگز به انجام رساندن 

ناپذیر، همواره درحال انجام و در حال شدن باقی خواهد پذیر نیست. مسئولیت به صورتی پایانامکان

« بخشدنشده رفته و آن را تحقق میبینی(. نوشتارشناسی به پیشواز امر پیشKhabazi, 2016, p.93«).ندما

                                                 
1. Other 
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(Trifonas, 2003, p.293بدین ترتیب امر پیش .)نشده به معنای زایش اندیشه و امکان متفاوت از طریق بینی

آموز را نه برای پیروی و تکرار شچنین تعلیم و تربیت نوشتارشناسانه، دانخوانش متفاوت متون است. این

سازد جانبۀ خالقیت، مهیا میهای جدید و پرورش همهآنچه موجود است بلکه برای ظهور امکان

(Mesbahian, 2008, p.117.) 

نگارانۀ خود از هستی و با پذیرش غیر و خودآفرینی چندباره، به هستی انسان با آفرینش روایت زیست

کید بر پرورش خالقیت، خوانش متفاوت و خلق نوشتار شخصی، تربیت اخالقی دهد. با تأخویش معنی می

گرایی افراطی  نقد شده کند. دریدا همواره برای نسبیترا ترغیب و تشویق می 1آفرینینوشتارشناسانه، ارزش

سازد، پذیرش گرایی ارزشی نیهیلیستی متفاوت میآفرینی مبتنی بر فلسفۀ نوشتار را از نسبیتاست اما آنچه ارزش

گویی شادمانه و پذیرش مسئولیت هستی خویش، ناگزیر به ارزشمسئولیت در دیدگاه دریدا است. انسان با آری

هایی که هستی دائمی ندارند، آنچه دائمی شود. خلق ارزشهایش در جریانِ شدن میآفرینی بر پایۀ انتخاب

ها در فلسفۀ نوشتار امری غیراخالقی و القا آن به انسانهایی از قبل ها است. تعیین ارزشاست، جریان خلق ارزش

دارد. به همین دلیل طرح موضوع تربیت اخالقی از « 2ضدبنیادگرا»است چراکه فلسفۀ نوشتار اصوالً موضعی 

های دیدگاه فلسفۀ نوشتار، نه بر اساس یک نظام اخالقی ثابت، بلکه برپایۀ شرکت در جریان واسازی ارزش

 (. Rahnama, 2012, p.120« )پذیردهای شخصی و موقتی صورت میزشثابت و خلق ار

 

 نتیجه

متفاوت است.  یم و تربیتتعلحاکم بر نظام فعلی  گاهنگرش فلسفۀ نوشتار به فرآیند تعلیم و تربیت با ن

نظام های جزئی، دقیق و عینی برای ای مفهومی با داللتصورت بستهبه همین دلیل ارائۀ یک نتیجۀ نهایی به

با  ،های علمی استتعلیم و تربیت حال حاضر که مبتنی بر ذهنیت آخرکاری با منطق دوقطبی در پژوهش

تالش برای اثبات حقیقتی غیرقابل بحث و قطعی، غیرمسئوالنه است.  درتوجه به ناسازگاربودن متون دریدا 

ناً با پس از آگاهی باشد، مطمئ و پایگانی چنین پایان استانداردی که به دنبال خاموشی کاملنظری ابراز 

شود، در ناپذیر فلسفۀ نوشتار که منجر به ظهور دیگری و دعوت به خلق متفاوت معنا میبینیقلمروی پیش

تضاد است. در فلسفۀ نوشتار با زیر سؤال بردن و واژگونی تقابل گفتار و نوشتار، ساختار گفتارمحور تعلیم و 

های هزیرا با تأکید بر پیروی صرف از رویکردها و مؤلف ؛یدا خواهد کردتربیت نیاز به بازبینی پرزحمتی پ

شده، تعلیم و تربیت در عمل فرآیندی خالقانه نبوده و توانایی ایجاد زمینهشده و ساختار نهادینهتربیتی تعیین

                                                 
1. Value Creation 

2. Anti-Foundamentalism 
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تعلیم و آموزان را نخواهد داشت. در مقابل ها و بستر مناسب برای پرورش هر چه بیشتر خالقیت در دانش

های مسلط و خوانش متفاوت تربیت مبتنی بر فلسفۀ نوشتار خواستار پرورش فراگیرانی است که با نقد گفتمان

توانایی خلق نوشتار شخصی و گسترش متون را داشته باشند. درواقع تعلیم و تربیت  یتاز متون مختلف درنها

پرورش خالقیت و نوآوری در افرادی کمک میهای فلسفی و بستر مناسب به نوشتارشناسانه با ایجاد زمینه

 کنند. پذیری و خالقیت را در تمام وجوه فرآیند تعلیم و تربیت حس میکند که انعطاف

توان با توجه به اهمیت پرورش خالقیت مالحظه نمود. جایگاه اساسی نوشتار در تعلیم و تربیت را می

علیم و م و تربیت خود نیز باید فرآیندی خالق باشد. تنوشتار برای پرورش خالقیت، تعلی ،از دیدگاه فلسفه

های کند تا در حلقهپذیرد و او را ترغیب میتربیت مبتنی بر فلسفه نوشتار آزادی و ابتکار فراگیر را می

کنندگان در فرآیند آموزشی بپردازد. همچنین از طریق کندوکاو به جستجو، بحث و گفتگو با دیگر مشارکت

های اندیشمندانه و خلق یر به خوانش متفاوت از متون و پذیرش دیگری او را به طرح پرسشبرانگیختن فراگ

های نو تشویق نماید. درواقع خلق نوشتار و تولید ایدۀ دیگری به ابراز وجود و پرورش خالقیت و ایده

آورد تا با سفری یآموزان فراهم مشود. این فضا موقعیتی مناسب برای دانشنفس در فراگیر منجر میاعتمادبه

های نیندیشیده شده و یا به حاشیه رانده شده بروند و با خوانش متفاوت از انگیز به سوی خلق امکانهیجان

 متون به خلق نوشتار و استعارۀ ادبی و علمی بپردازند. 

فنون  و هاای از دانشکه مجموعهتوان نتیجه گرفت که تعلیم و تربیت نوشتارشناسانه بیش از آنمی

های خالقانه، متفاوت و جانشین آموزشی، خاستگاه علمی داشته باشد، فرایندی هنری است و در جستجوی روش

های متنوع یادگیری ، همچنین محیطغیره نگاری، ساخت فیلم وهایی هنری مانند خود زیستبرنامه درسی، روش

ها که حاضر در شمار اندکی از دانشگاهکند. در حال را خارج از محیط بسته و محدود کالسی پیشنهاد می

نهند، خلق نوشتار ادبی و هنری جای پژوهش ساختاری و حتی ارائۀ رساله آزاداندیشی و تفکر خالق را ارج می

(. دریدا به Fani, 2004, p.72شده را در رشتۀ فلسفه تعلیم و تربیت گرفته است )از قبل تعیین یدکتری در ساختار

در تعلیم و تربیت  ،روایناز. گذرداست که از فرم کتاب و در چارچوب قرار دادن نوشتار، می دنبال نوشتاری آزاد

که بتواند به  سبکی و محتوا بدون، اما باشد قبولهای صوری آموزشی قابلنوشتارشناسانه نوشتاری که با مالک

 انجامید. ر به نوشتارهایی غیرمولد خواهدمورد تأکید نیست؛ زیرا این ام متفاوت اعطا کند، یآن هویت گارندهمتن و ن

 واقع تجسم عملی تولید و ابداع است، حائز اهمیت است.در فلسفۀ نوشتار، نوشتن مولد که به

باید اذعان داشت که آرای دریدا بیش از هر متفکری باعث بحث و جدل شده و گاهی نیز مورد 

ها و نقدها بیشتر به پیامدهای دیدگاه دریدا در تعلیم (. بحثRorty, 1999, p.1) ستا سوء تفسیر قرار گرفته
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های اخالقی، نگری بیش از حد، زیر سؤال بردن ارزشدر جزئی اوو تربیت وارد شده است. نقد دیدگاه 

گرایی افراطی، نفی هرگونه شناخت و ارزش داشت دیگری، نسبیتنداشتن مالک مشخص برای گرامی

آموز انجام شده است. همچنین نبود مالک مشخص و روشن در ارزشیابی، از دیگر یکسان برای معلم و دانش

های عمدۀ دیدگاه نوشتارشناسانه دریدا در تعلیم و تربیت است، چراکه اگر معیار و مالک مشخصی چالش

های آموزشی و پیشرفت تحصیلی برای ارزشیابی در تعلیم و تربیت نداشته باشیم، از نقاط ضعف و قوت روش

(. از دیگر نقدهای عمده Ebrahim, Beheshti & Keshavarz, 2010یابیم )فراگیران به خوبی آگاهی نمی

های علمی است، که بر دیدگاه نوشتارشناسانه دریدا وارد شده است، نفی تمام ساختارها و مرزبندی

رد به گزینش های علمی استانداکه از یک سو مجالت علمی بر اساس ساختار پژوهشی و روشطوریبه

پردازند و پژوهشگران را به سوی نوشتاری با زبان علمی، دقیق و عینی بدون هیچ ابهامی مقاالت علمی می

شده را محدودکنندۀ کنند و از سوی دیگر دریدا نوشتن در چارچوب ساختار از پیش تعییندعوت می

های نادیده شود و امکانداده می صتفرداند چراکه بر این اساس فقط به یک نوع نوشتار محدود خالقیت می

( Rorty, 1999یابند. دریدا به نوعی شعر را وارد فلسفه کرد )گرفته شدۀ متون هرگز مجال ظهور و رشد نمی

دهد، لذا نوشتاری که با استفاده از استعارگی ذاتی زبان، فرصت خلق تفسیرهای متنوع را به مخاطبانش می

د دریدا تمایز میان علم و ادبیات را از میان برده و با این کار مرز میان سرنظر میداند. البته بهتر میخالقانه

گشایی دریدا و پیروانش وظیفه مشکل»حقیقت و مجاز را نادیده گرفته است. برخی منتقدان دریدا معتقدند 

بودن و نتیجه  جدی کند و درگونه ای نقد ادبی تبدیل میدارد و آن را بههای فلسفی برمیرا از دوش اندیشه

گذارد که نقد ادبی ابزار انجام آن ای بر دوش نقد ادبی میعالوه وظیفهه برد و بسازندگی فلسفه را از بین می

لسفه به شود و حساسیت فرا ندارد. در نتیجه از توان نقد ادبی در قضاوت درست دربارۀ متون ادبی کاسته می

سازی تصنعی دو دیگر، این یکسانبیانکند. بهلی کاهش پیدا میتجزیه و تحلیل مفهومی و ارزیابی استدال

در   Haqiqi, 2000, p.59)« )کندزند و هر دو را دچار فقر میفعالیت فرهنگی، به  هر دو فعالیت لطمه می

تعلیم و تربیت نیز اگر مطالب علمی و ادبی بدون هیچ تفکیکی، آغشته به هم ارائه داده شوند، باعث مغشوش 

کند. دریدا در پاسخ به منتقدانش و ن اذهان فراگیران شده و در یادگیری منظم و دقیق، اختالل ایجاد میشد

اگر به »به کنایه در جواب پرسش ژان ایپولیت که از دریدا خواست جهت فکری خود را شرح دهد، پاسخ داد: 

نداشتم که نیاز بود قدمی برای رسیدن کنم، دیگر باور دانستم که به کدام مقصد حرکت میروشنی از قبل می

 .Trifonas, 2000, p.281)« ).کنممن پر کردن باقی این فضای خالی را به شما واگذار می ،به آنجا بردارم
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