






 



 
                                                                                                                                              

  
  

  »علوم انساني« اشتغال بهشرايط امكان  ةدربار
 

  ∗حسين مصباحيان

  

  چكيده
سخن  »اشتغال به علوم انساني«چالشي به نام چالش  از اين مقاله تالش كرده است تا 

در جهت چنين . به ميان آورد و در باب شرايط امكان چنين اشتغالي طرح مطلب كند
: پرسش اصلي در كانون توجه اين مقاله قرار گرفته است سهطرح و بررسي ، رويكردي

علوم انساني آموزش فلسفه دوم اينكه نخست اينكه اصوال فلسفه علوم انساني چيست؟ 
و  علوم انساني ازاي  هاي منطبق با چنان فلسفه اينكه روش يا روش سوم و چيست؟

با ارجاع به تعريف  و دوم به ترتيب كدامند؟ پاسخ به پرسش اولآموزش اين علوم 
)  دلتنگي براي جايي كه اينجا نيست -فلسفه به مثابه دلتنگي(از فلسفه گاست اي  ارتگا

ي به پرسش مسئوليت برا -آموزش به مثابه مسئوليت(و تعريف دريدا از آموزش 
پي گيري شده ) كشيدن واقعيت جهت وادار كردن آن براي پذيرفتن وضعيتي متفاوت

از طريق نقد روش انباشت  است و پاسخ به پرسش دوم عمدتا با ارجاع به پائولو فريره و
و رهايي  2و ضرورت توجه به روش مشاركتي  1محوري يا آموزش به مثابه بانكداري

و نه اشتغال در (بنا بر اين اگر قرار باشد اشتغال به علوم انساني . امر آموزش 3بخشي
: سه شرط الزم است، صورت گيرد )علوم انساني يعني نان خوردن از علوم انساني

. نخست اينكه علوم انساني بايد همواره نسبت به وضع موجود انسان ناراضي باقي بماند
ا به حوزه عمومي بكشاند و خود را دوم اينكه مسئول است كه اين نارضايتي ر )گاست(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دانشگاه تهران ادبيات و علوم انساني ةدانشكد گروه فلسفهاستاديار  ∗

1. Banking Education  
2. Participatory Education  
3. Emancipatory Education  
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و سوم اينكه روشي از آموزش علوم انساني بايد   )دريدا(. نسبت به ديگري مسئول بداند
خواندن، گفتگو او را در امر ، ترويج يابد كه به جاي ذخيره گذاري دانش در ذهن دانشجو

امكانات  آنهم به منظور گشودن سينه واقعيت براي ظهور، كردن، انديشيدن و نوشتن
به عهده سه ، تبيين و تحليل هر يك از اين سه شرط )فريره(. مشاركت دهد جديد

مقاله با استخراج سه نتيجه به سرانجام رسيده . بخش اصلي مقاله نهاده شده است
ارتزاق از (اشتغال در «و  »اشتغال به علوم انساني«نخست اينكه موضوعات : است
سيس أت«ط ذهني و  عيني امري واحد يعني مسئله به ترتيب شرو »علوم انساني) طريق

كه مشكل اند  هستند و از اينرو تا آن حد موضوعاتي در هم تنيده» علوم انساني در ايران
دوم اينكه، آنچه در مسئوليت محافل ؛ بتوان يكي را بدون عطف به ديگري پيش برد

اشتغال به « ه مسئلهآكادميك، متفكران و نظريه پردازان علوم انساني است، پرداختن ب
را موضوع كار خود قرار  »اشتغال در علوم انساني«است، حتي اگر مسئله  »علوم انساني
جز از طريق خواندن، گفتگو كردن،  »اشتغال به علوم انساني«سوم اينكه ؛ داده باشند، و

و (آنهم به منظور گشودن سينه واقعيت براي ظهور امكانات جديد ، انديشيدن و نوشتن
به عبارت ديگر از طريق توجهي بنيادي به فلسفه اين علوم و فلسفه و روش آموزش يا 
  .شود نمي حاصل) آنها

اخـالق مسـئوليت،    بـه مثابـه نارضـايتي،    فلسـفه اشتغال به علوم انساني،  :ها كليدواژه
  .مشاركتي آموزش، ديگري

  

  قدمهم

  1»علوم انساني«اين نوشته در صدد است تا نشان دهد كه آنچه سبب تضعيف موقعيت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود كه موضوع آن مطالعه  اطالق مي »اي«هاي دانشگاهي  علوم انساني علوم انساني به رشته .1

ــان  « ــت انسـ ــرفتن روش   (Human Condition) »موقعيـ ــار گـ ــق بكـ ــاي  از طريـ هـ

علـوم  . اسـت  (Speculative) و نظريـه پردازانـه   (Critical)، انتقادي  (Analytical)تحليلي

هـاي   انساني از اينرو، در نخستين گام با علوم طبيعي و اجتماعي كه عمدتاً مبتنـي بـر روش  

تواننـد   هايي، به طور مشـخص، مـي   در باب اينكه چه رشته. شوند تجربي هستند، متمايز مي

اً همگان بـر  اما آنچه تقريب. ذيل علوم انساني تعريف شوند، مجادالت زيادي در گرفته است

گاه تاريخ را مادر علوم ( هايي همچون فلسفه، تاريخ  آن اتفاق نظر دارند اين است كه رشته

 Visual)، حقوق، ادبيات، دين، زبان شناسي، هنرهاي نمايشي و ديداري )اند انساني دانسته
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بحراني كه در كنار  ، است »اشتغال به علوم انساني«بحران ، در ايران شده است

سبب عدم تاسيس علوم انساني ، هاي ديگر و از جمله بحران اشتغال در علوم انساني بحران

الزم بوده است كه بحثي عرضه اي،  براي روشن ساختن چنين نظريه. در ايران شده است

ترين مسئله همه علوم يعني چيستي آنها،  ر مستقيم در باب مزاحمشود هرچند غي

گو اينكه عالوه بر آن الزم بوده است كه بحثي هم . اگر قابل جستجو باشداي  چيستي

از توافق اي  كه با مفروض گرفتن وجود درجه، عرضه شود در باب حدود علوم انساني

به ذكر كلياتي از آن در پانوشت اين  ،پيرامون حدود علوم انساني در بين عناصر دانشگاهي

                                                                                                                   
and Performing Arts) )ذاتاً در علوم انسـاني قابـل   )شامل نقاشي، موسيقي، تئاتر، رقص ،

هايي نظير انسان شناسي، ارتباطـات و مطالعـات فرهنگـي را     گو اينكه رشته. تعريف هستند

گاه پژوهشگراني كه . اند دانسته –مرز بين علوم انساني و علوم اجتماعي  ـهاي مرزي   رشته

انـد،   ناميـده شـده   (Humanists)، انسان گرايان كنند پژوهش مي هاي علوم انساني  در رشته

كه به علـوم انسـاني    (Untihumanist)توضيحي كه توسط دانش پژوهان ضد انسان گرايي 

سابقه تاريخي علـوم انسـاني بـه    .  اشتغال دارند، مورد اعتراض قرار گرفته و رد شده است

هـاي   ني، آموزش گسترده حوزهگردد، عصري كه در آن وظيفه علوم انسا يونان قديم باز مي

هنرهـاى آزاد هفـت   ، مفهـوم  (Roman Times)در اعصار رومي . مختلف به شهروندان بود

 –هندسـه   –منطـق   – (Rhetoric)فن بالغـت   –شامل گرامر  (Seven Liberal Arts) گانه

از ) دوره قـرون وسـطي  (حساب، موسيقي و نجوم سربرآورد كه در واقـع در دوره بعـدي   

در ايـن بـود كـه    هنرهاى آزاد هفـت گانـه   وجه تسميه . عمده مورد مطالعه شد موضوعات

در عصر رنسـانس  . قرون وسطى گفته مى شد كه هر علم يك هنر است و هر هنر يك علم

يك تغيير جهت عمده در علوم انساني رخ داد و آن مورد مطالعه قرار گرفتن علوم انسـاني  

در قـرن  ). سيقي مورد مطالعـه نظـري قـرار گرفـت    مثالً مو(بود و نه فقط تمرين كردن آن 

بيستم تغيير جهت ديگري در علوم انساني رخ داد و آن تالش براي تعريـف مجـدد علـوم    

  .انساني در متن يك جامعه دموكراتيك و طرفدار تساوي انسان بود
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  .صفحه اكتفا شده است

  

اين شده است كه اصوالً فلسفه آموزش علوم انساني چيست و ، پرسش اصلي بنابراين 

ورود به ، كدام است؟ پرسشي كه پرداختن به آناي  روش منطبق با چنان فلسفه

. ساخته استرا اجتناب ناپذير  »روش آموزش« و »آموزش«، »فلسفه«هاي  عرصه

در (هاي خوزه ارتگايي گاست  كه پايگاههاي نظري آن به ترتيب در نظرورزيهايي  عرصه

قرار داده  )در روش آموزش(و پائولو فريره  )در تعريف آموزش(ژاك دريدا ، )تعريف فلسفه

گرچه براي ورود به پرسش فلسفه آموزش علوم انساني به مثابه شرط الزم و . اند شده

هاي مختلفي برگزيد ولي اين نوشته  توان پايگاه مي »اشتغال به علوم انساني«ضروري 

سه متفكر از سه هاي  ها را در انديشه سعي كرده است اين پايگاه، همچنانكه گفته شد

طرحي براي ورود به بحث ، نقطه مختلف جهان قرار دهد و با تركيب تأليفي اين انديشه ها

و با مفروض گرفتن ، در جهت چنين رويكردي. ردفراهم آو »اشتغال علوم انساني«

قسمت اول نوشته ، ضرورت ورود به پرسش از فلسفه براي پاسخگوئي به پرسش مركزي

فلسفه ، وارد حوزه متافلسفه شده است و از ميان تعاريف مختلفي كه براي خود فلسفه شده

نتيجه بي واسطه . سازگار تر يافته است، به مثابه دلتنگي را با منظوري كه داشته است

چنين تلقي و تعريفي از فلسفه اين شده است كه اگر فلسفه زاده دلتنگي انسانها براي 

نيز بايد ، علوم انساني كه فلسفه كهنسال ترين عضو آن است. باشد، جايي كه اينجا نيست

و اين ميسر ، در چنين جهتي حركت كنند و از رنج نارضايتي انسان از وضع موجود بكاهند

بحثي كه در قسمت . ست مگر اينكه عنصر مسئوليت به امر آموزش علوم انساني بازگرددني

از فلسفه و به تبع اي  براي حركت در جهت چنان تلقي. دوم مقاله به آن پرداخته شده است

پرس و جوي روشي سازگار با ، آن فلسفه علوم انساني و چنين منطق يا هدفي از آموزش

با ارجاع به ، روشي كه در قسمت سوم نوشته –بوده است  آن دو نيز اجتناب ناپذير

او به ويژه در دو اثر اصلي  –پائولو فريره  –عميق و نگاه بديع متفكر برزيلي هاي  انديشه
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  .صورت بندي شده است، آموزشگري اميدو  آموزشگري ستمديده

  

به شرايط امكان ، هاي فوق در پيوندي ارگانيك  با نظرورزي، مالحظات نهايي مقاله 

نتايج و تبعات انضمامي آن پرداخته و حول سه نكته اصلي  و »علوم انساني«اشتغال به 

توان مسئله اشتغال در علوم انساني  را بدون ارجاع  نمي نخست اينكه: متمركز شده است 

دوم اينكه اشتغال به علوم انساني جزء از . به مسئله اشتغال به علوم انساني  پيش برد

، گفتگو كردن، ق بكارگيري هدفمند چهار روش همزمان و در هم تنيده خواندنطري

امر ، شود و بي توجهي به هر يك از عناصر چهارگانه فوق نمي انديشيدن و نوشتن حاصل

سازد و سوم اينكه گرچه هيچ متفكر و نظريه پرداز  مي آموزش در علوم انساني را مختل

و در اينجا به امر اشتغال در ، 1به مفهوم دريدايي كلمه »ديگري«تواند به  نمي علوم انساني

جزء اين ندارد كه مسئوليت انضمامي خود را از اي  اما چاره، بي توجه باشد، علوم انساني

  . به انجام رساند ـ يعني پرسش از ماهيت علوم انسانيـ طريق پيگيري نظري 

  

از فلسفه به مثابه نارضايتي از اي  تلفي: شرط اول اشتغال به علوم انساني

  )دلتنگي براي جايي كه اينجا نيست -فلسفه به مثابه دلتنگي (وضع موجود 

ولـي مـزاحم تـرين مسـئله     انـد   فيلسوفان همواره با مسائل فلسفي زيادي درگير بـوده 

همواره مسئله خود فلسفه بوده است؛ فلسفه چيست  آيا اصـالً ضـرورت دارد؟ آيـا فلسـفه     

هـا   از فرضيات غيرقابل توجيه نيست؟ فالسفه بزرگ زيادي درگير اين پرسش اي مجموعه

. همه كرامت ما در تفكر قرار دارد«گفت  مي پاسكال  به طور مثال. اند ها بوده و پاسخ بدان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :رجوع كنيد به . 1

  Derrida, Jacques."Deconstruction and the Other: Dialogue with Derrida" in 
Dialogue with Contemporary Continental Thinkers: The Phenomenological 
Heritage, ed. Kearney, Manchester: Manchester University Press, 1984. 
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 و آلبركـامو  )348:  1660پاسـكال،  ( ».پس بگذاريد تـالش كنـيم كـه خـوب فكـر كنـيم      

تواند به جدي ترين مسئله  زندگي بپردازد و جدي ترين مسئله  زندگي  مي گفت فلسفه مي

در واقـع  ، ارزش زندگي كـردن دارد يـا نـه   ، پرداختن به اينكه آيا زندگي«: خودكشي است

اين نوشته اما قصـد   ) 11: 1955، كامو( ».پاسخ دادن به اساسي ترين پرسش فلسفي است

وم انساني و به تبع آن اشتغال بـه فلسـفه را از   مسئله مركزي خود يعني اشتغال به عل، دارد

، كنـد  مـي  طريق تعريف ارتگايي گاست از فلسفه و ويژگيهايي كه او براي اين معرفت ذكر

ارسـطو و   متافيزيـك ضمن  ارجاع بـه كتـاب    فلسفه چيست ؟گاست در كتاب . پيش ببرد

نويسـد  از آنجـا كـه     ، مـي »انسانها ماهيتاً  ميل به دانستن دارند ةهم«اصل معروف او كه 

انسـان  «يك سخن مهمل و نامعقول است پس ايـن ادعـا نيـز كـه      »انسان ماهيتي دارد«

  )93:  1960 گاست،(» .نيز سخني نامعقول است، »ماهيتاً  ميل به دانستن دارد

ضمن پيوند دادن  فلسفه با زندگي انسان و فراتر از همـه شـايد بـا    ، گاست به جاي آن

كـل   )راديكال(اي  ريشه ةمطالع«فلسفه را ، كند مي زندگي انسان ايفاءنقشي كه معرفت در 

به ذكر چند ويژگـي   ، داند و براي وضوح بخشيدن به اين تعريف كلي از فلسفه مي »هستي

  . پردازد مي از آن

 1خود بسندگي/ نخستين ويژگي فلسفه چيزي است كه گاست آن را اصل خود گرداني 

تواننـد از حقـايقي كـه     نمي گاست معتقد است كه فالسفه ) 101:  1960 گاست،(. نامد مي

فالسفه بايد با در نظر داشتن مبـاني فلسـفي   . وام گيرند، اند توسط علوم ديگر سيطره يافته

ايـن  . انـد  ن با داليل مشخص به آن دست يافتـه پژوهش فقط چيزي را بپذيرند كه خودشا

. روش شناسـانه فلسـفه قلمـداد گـردد    تواند در حقيقت اصل  ، مياصل خود بسندگي، اصل

. تواند چيزي را به عنوان حقيقت بپذيرد كه بر بنياد فلسفه شكل نگرفته باشد نمي فيلسوف

فيلسوف همچنين نبايـد  . فيلسوف نبايد از حقايق مفروض قبلي چيزي در ذهن داشته باشد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Autonomy 
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 ».فلسـفه معرفتـي  بـدون پـيش فـرض اسـت      «هيچ چيزي را پيش فرض بگيرد چرا كه 

اين اشتياق براي خود بسند گـي فلسـفه گاسـت را بـه جسـتجوي       )101:  1960 گاست،(

، منبعي وامي دارد كه  بداهت مطلق اولين و اصيل ترين واقعيت را كه همانا  زندگي  است

كـه از  اي  نقطه، پيدا كردن واقعيت نهايي است ، بنابر اين، هدف از فلسفه. به او باز نماياند

و اين همان انديشيدن راديكال است كـه مـا را بـه    . ع به انديشيدن كنيمميتوانيم شرو، آن

، دهـد  مـي  سمت انكار هر چيزي به جزء آنچه كه خود را در تماميت خويش بـه مـا نشـان   

  . كشاند مي

اصـلي كـه   ، نامـد  مي  1ويژگي دوم فلسفه آن چيزي است كه گاست آن را اصل كليت

زيسـت  (آنچه كه مـا علـوم   . سازد مي علم متمايزفلسفه را از ، همچون اصل خود بسند گي

هستند كه فقط به بخشي از هايي  رشته، ناميم مي) ...شيمي و، نجوم، طب، فيزيك، شناسي

فلسفه ولي با كل و با تماميت واقعيت سـرو  . واقعيت عالقه مند هستند و نه به تماميت آن

چـه  ، ين دنيا دنياي مادي باشـد چه ا، باشد مي »آنچه در آن است«كار دارد و درگير دنيا و 

، بينـد  مي فلسفه خود را همچون معرفتي جهان شمول. چه خيالي چه مطلوب، دنياي ذهني

فيلسـوف از  . اسـت  »پژوهش همه هستي«هدف آن . چرا كه در اشتياق جهاني شدن است

بـا   فلسفه، با اينهمه . نظر گاست بايد اين واقعيت را بداند كه مطالعه او مربوط به كل است

و عالقه مند به وجوه جزئـي و خـاص و نيـز افـراد     ، سروكار ندارد )چيزها(همه وجوه اشياء 

كند كه چه وجهي از يك چيز كلي و جهان شـمول   مي فلسفه در واقع كشف. خاص نيست

خود او  اين عبارت پارادوكسـيكال را  ، براي خالصه كردن اين وجه از فلسفه گاست. است

: 1960 گاسـت، ( ».ها متخصص جهان، لسوف يك متخصص استفي«: گيرد كه مي به كار

105(  

معرفت از نظـر  . است) نظري(ويژگي سوم فلسفه اين است كه فلسفه معرفتي تئوريك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Principle of Universality 
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بر اساس استدالل است كه به وسيله منطق و قواعـد آن  ، گاست سيستمي از مفاهيم دقيق

، و در اينجـا فلسـفه  ، مورد نظـر تئوريك بودن به اين معنا است كه معرفت ، يابد مي انتظام

بر جهان سـلطه يابـد و يـا قواعـد و دسـتوراتي       )ابزاري(قصد ندارد كه به نحوي تكنيكال 

آيد كـه يـك    مي فلسفه از اينرو به نظر. انضمامي را براي تغيير يا خلق چيزها پيشنهاد دهد

 ز زنـدگي قـرار  معرفت غير كاربردي است كه در تقابل با زندگي يا حداقل با وجوه معيني ا

نويسد فلسفه خود يك كـنش يـا    مي بيند و مي گاست اين نگرش را قابل توضيح. گيرد مي

توانيم به آن اشتغال يابيم و بنابراين خود بخشي از زنـدگي   مي فعاليتي كه ما، فعاليت است

: 1960 گاسـت، (. گو اينكه شيوه متفاوتي از زنـدگي باشـد  ، از زندگي استاي  و حتي شيوه

107-106(  

كنند كه بخواهند آنها را تغيير دهند  مي ديگر با چيزها از آن رو سروكار پيداهاي  فعاليت

، وقتـي فلسـفه حضـور دارد   . فلسفه ولي يك فعاليت تئوريك اسـت . و يا نگران آنها باشند

زندگي انديشـمندانه  «: و انديشمندانه ، نظري، مگر به صورت تئوريك، رندگي حضور ندارد

» .معين بـين زنـدگي و خـود   اي  رعايت فاصله، ايستادن در خارج از زندگي استبه معناي 

انسان يك كشتي شكسته و از دست رفته در اقيانوس وجـود    )106-107:  1960گاست ،(

ايـن  بـدان معنـا    «: بنابراين يكي از نخستين وظايف او پيدا كردن منشاء خود اسـت . است

بلكه برعكس وجود انسان و زنـدگي انسـان   ، تدر زندگي اساي  نيست كه انسان گم گشته

 ،گاسـت (» .پريشان و از دست رفته است و به همين دليل است كه متافيزيـك وجـود دارد  

1960  :107-106(    

تئـوري يـا تأمـل    . اين بدان معنا است كه انديشيدن هدفي بسـيار مهـم و حيـاتي دارد   

 ئـوري فقـط آن را كشـف   ت. خيـزد  محض از عالقه بنيادين واقع شـدگي در جهـان برمـي   

خواهد بداند كـه بـه چـه     مي چرا كه، انسان نيازمند حقيقت است . سازد مي آن را، كند نمي

فلسفه از جستجوي  انسـان بـراي يـافتن مسـير     . تواند اعتماد و بر آن تكيه كند مي چيزي

شهود از آن ، ميسر است »شهود فلسفي«معرفت فلسفي تنها از طريق . خيزد مي هدايت بر
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جهت كه كنشي از معرفت و در واقع حضور بي واسطه حقيقت است و فلسفي از آن جهت 

فلسـفه  ، تواند از مفاهيم محض آغاز كنـد  نمي فلسفه. فلسفي است، كه موضوع اين معرفت

دهد كه فقـط چيـزي را حقيقـت     مي راديكاليسم فلسفه به ما اجازه. بايد بر شهود تكيه كند

 . يابند مي شهود ما حضور بدانيم كه با بداهت تمام در

توانـد   اي نمـي  دهد كـه هـيچ خواننـده    مي گاست رابطه فلسفه با زندگي را آنگونه شرح

اهميت بنيادي ارتباط اين دو با يكديگر را انكار كند و يا چنان تصـور كنـد كـه زنـدگي در     

اهـاي  گـذرد و آنچـه در ج   مي شود به آنچه كه در اطاق سمينار يا كتابخانه مي واقع تقسيم

پيوند ميان كارهايي كـه آدمـي   ، رويم مي وقتي ما به جستجوي فلسفه «. ديگر جريان دارد

 از دسـت رفتـه  ، رمي يابيم و خود را در قلب كثرت بيكرانـه ايـن اعمـال   دهد را د مي انجام

  (Gasset ,2002:106)» .يابيم مي

 Gasset)».انتزاعي از زندگي من نيستاي  لفهؤم«فيلسوف بودن هيچ چيز جز 

 1فلسفه يك امر كاركردي. دهد مي فلسفه چيزي است كه شخص انجام (2002:63,

. به نحوي بنيادي كار كردي است، يعني زندگي من، براي اينكه بنيادي ترين مفهوم، است

نويسد اين زندگي است كه واقعيت مطلق  ، ميگاست ضمن اشاره  به كوژيتوي دكارتي

بلكه اين زندگي است كه ، كر يك داده راديكال نيست ف« :است نه فكر يا سوبژكتيوتيه

  (Gasset ,2002:64)» .يك داده راديكال است

كند كه زندگي مطلق است براي اينكه انسانها قادر نيستند از چيزي  مي گاست بحث

بوده يا واقعيت زندگي من فرض قبلي و مقدم « :اند سخن بگويند كه در آن زندگي نكرده

 Gasset)».وابسته به زندگي من است، خواهد باشد مي هر چه، ديگري هر بوده. بوده است

من خود را پيش از آنكه به حيرت «: زندگي از اينرو مقدم بر تفكر است  (2002:113,

گو اينكه . يابم مي »رويارو با پروژه من بودن، هستماي  خود پاسخ بگويم كه چه پروژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Performative 
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اي  انديشيدن پيرامون اينكه هر يك از ما چه پروژههيچيك از ما هرگز در ، عالوه بر آن

ئي  پيايك حكم اتو »خودت را بشناس«اين است كه دستور . ايم توفيقي نيافته، هستيم

  (Gasset ,2002:132) ".است

معطل مانده ، انسان در ميان تنوعي از ايده ها«: نويسد مي منشاء فلسفهگاست در 

از . نيستند كه او را به محكمي در خود نگاه دارنددرحالي كه هيچيك از آنها قادر ، است

 لغزد و خودش را در حال سقوط مي /شود  مي اينرو بشر در بين معارف مختلف جا به جا

وقتي انسانها خود را از  (Gasset ,1967:102) .سقوط در اقيانوس ترديدها.. .يابد مي

جنبشي ، ]ا بر آن تكيه زنندي[يابند تا بر آن بايستند  نمي بينند و چيزي مي دست رفته

جنبشي كه آنها را به ، آيد مي فطري در جهت مخالف در ذهن آنها پديد/ غريزي 

فلسفه نوعي  (Gasset ,2002:44-45). دارد كه بر آن تكيه زنند مي جستجوي چيزي وا

كند حادثه  مي بيند و تالش مي ارتفاع گرفتن توسط كسي است كه خود را در خطر سقوط

فلسفه تالش براي بنا كردن چيزي براي كسي است تا بتواند در . خنثي سازدسقوط را 

  (Gasset ,2002:44-45)».جسمي سخت بيابد و بر آن بايستد، خالء

فلسفه ذاتاً سرشته . نه شكوفان گشته هوسي فارغبال، 1فلسفه نه زاده سودمندي است

، آنگونه كه هستند باشد، چرا كه مقصد فلسفه بايد جستجوي چيزها. ضرورت فرد است

اما اين همه . فلسفه بايد چيرگي برجهان باشد. باشد 2»اسب تك شاخ«فلسفه بايد شكار 

مشتاقي براي آن از چه روست؟ چرا نبايد به زندگي فارغ از فلسفه ورزي و به آنچه در 

وضوح به آنچه در آنجا به ، قناعت كنيم؟ چرا نبايد به آنچه از پيش بوده، جهان يافته ايم

هر آنچه در ، همه آنچه فراپيش ما است: بسنده كرد؟ به اين دليل، فراپيش ما است

در ذات خود جز ، و همه چيزهاي حاضر و روشن، تمامي آنچه به ما داده شده، آنجاست

و ته مانده چيزي غايب نيستند و ما را ياراي آن نيست اي  پارهاي  جز تكه، صرفاي  قطعه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . داند مي »سودمندي وجودي«گاست در جاهاي ديگر، به تكرار، فلسفه را  واجد يك   1
2. Unicorn 
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در هر موجود داده . احساس نكنيم، اي خالي آنچه را در آنجا نيستكه به آنها بنگريم و ج

بينيم كه زخم  مي. بينيم مي ....اين خط شكسته ذاتي را، در هر داده موجود در جهان، شده

درد اشتياقش كه در طلب پاره ، درد از اصل بريدگي آن موجود، مثله گشتگي آن موجود

اين .. .دهد مي به نزد ما ناله سر و نا خرسندي خدايي آن، گم گشته خويش است

همچون دوست داشتن بدون دوست داشته شدن و همچون دردي است كه در ، ناخرسندي

شناخت خويشتن چونان ، دلتنگي براي آنچه نيستيم. كنيم مي حس، اعضايي كه نداريم

، جمادي – 94: 1960، گاست(.. .اين است آن ناخرسندي. چيزي لنگ و لوچ و ناكامل

1385 : 12-11(  

  

در هم (آموزش به مثابه مسئوليت : شرط دوم اشتغال به علوم انساني

 )تنيگي مسئوليت و آموزش
كه در روشي اند  دريدا را يكي از عميق ترين متفكران در حوزه فلسفه آموزش دانسته

، بسيار برانگيزاننده و بديع و از طريق قرائت كم و بيش نامتعارف تاريخ متافيزيك غرب

، تريفوناس. (فلسفي اصيلي پيرامون تدريس و يادگيري طرح كرده استي ها پرسش

او فيلسوفي  بود كه همواره نياز عميقي به ايجاد يك فضاي جديد فلسفي  )271: 2000

بايست از حصارهاي كهنه و مهجور دانشگاه  مي فلسفه از نظر دريدا. كرد مي احساس

به طرح خود و انتقال خود به ديگري را ، آمد و مسئوليت بهتر انديشيدن به خود مي بيرون

 ديگر معرفت سرايتهاي  چرا كه  معرفت فلسفي در شكل و محتوا به حوزه، داد مي انجام

نخستين نهضتي بود كه به طور ، فلسفه در رويكردش به شناخت خود و جهان. كند مي

غير قابل سنجش امور سنجش پذير را به امور ، )يا افسانه(سيستماتيك واقعيت را به خيال 

از نظر دريدا ولي نگرش جديدي . ترجيح داد و خرد شناخت را مقدم بر حس آرزو دانست

صدايي از  فلسفه برخيزد كه ، الزم است تا در مقابل صداي كهن و سلطه يافته فلسفه
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به  ، 1»فلسفه در راه«گوش سپردن به اين صداي جديد و دل سپردن به اين . آزادتر باشد

بلكه . زم كنار گذاشتن فلسفه و يا جايگزين كردن آن با چيزي ديگر نيستهيچ رو مستل

و  با صبري بي اندازه سينه  2»ساخت گشائي«فقط به اين معنا است كه از طريق روش 

بنابراين آنچه را كه به آن نيازمنديم در واقع . فلسفه را براي ظهور امكانات جديد بگشائيم

امري كه خود مستلزم . شيدن به شرايط چنين تغييري استتغيير رابطه ما با فلسفه و اندي

 .پرسش گري حتي از خود پرسش: پرسش گري است

كه ساخت گشائي به هر چيزي مربوط است جزء موضوعاتي نظير اند  گاه گفته

يك آنارشيست  سر چهار ، همچون يك شيطان«گاه حتي دريدا را . مسئوليت و اخالق

 كشند كه تالش زائد الوصفي مي نيهيليست به تصويريك نسبيت گرا و يا حتي ، راها

خود فلسفه و حقيقت را حتي ، ارزش ها و اعتقادات را نابود سازد، نهادها، كند تا سنن مي

نمايش غيرمسئوالنه و تمام دستاوردهاي روشنگري را بي اثر كند و ، به استهزاء كشد

 ]روشنگري ـحقيقت  ـاعتقادات فلسفه  ـها  ارزش ـنهادها [معني خود را جايگزين آنها  بي

اظهار ، به روشي استهزاء آميز«، ميشل فوكو و ادوارد سعيد نيز )36: 1997، كاپوتو( ».سازد

يان استادانه و موشكافانه يك كه ساخت گشايي در واقع هيچ چيز جز باند  كرده

 ».شناسي آموزشي جديد يا يك فن تفسير پسا ساختارگرايانه از متن نيست روش

  )271: 2000، تريفوناس(

نه يك شوخي فكري است و نه يك نسبيت باوري  »ييساخت گشا«براي دريدا اما 

كه تحت حمايت مؤسسات تثبيت شده ، نيهيليستي و نه حتي يك روش جديد هرمنوتيكي

ساخت گشايي در . به جا مانده را تفسير كندهاي  آسوده خاطر و فارغ بال نوشته، فرهنگي

ي مسئوالنه به همه امور فلسفي و همه شعب  فلسفه از جمله فلسفه آموزش واقع رويكرد

و اگر آموزش  )945: 1990، دريدا(» .عدالت است، گشايي ساخت«اگر به تعبير دريدا . است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Philosophy to come 
2. Deconstruction 
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دغدغه براي ديگري و ، بنابراين شرط آموزش. اند گشايي به هم پيوند يافته و ساخت

توان از عدالت كه رابطه  مي صورتي است كه تنها درچنين. مسئوليت براي ديگري است

ساخت . عدالتي كه از نظر دريدا در راه است. سخن گفت ـكند  مي من و ديگري را تعيين

گشايي در امر آموزش مدام با اين پرسش ها سرو كار دارد كه منظور از فكر كردن درباره 

  گري چيست؟ درس دادن به ديگري و دانستن درباره ديگري به عنوان دي، ديگري

ديدير . بنابراين روشن است كه ارتباطي عيني بين ساخت گشايي و آموزش وجود دارد

نه  »فضاي جديدي براي فلسفه، دريدا و مسئله آموزش«تحت عنوان اي  كاهن در مقاله

بلكه  همچنين ، سازد كه چگونه مسئله آموزش در قلب آثار دريدا جاي دارد مي تنها روشن

اينگونه نيست كه ساخت گشايي و آموزش به نحوي تصادفي در فلسفه سازد كه  مي روشن

كند كه اگر به پروژه ساخت گشايي به  مي كاهن بحث. دريدا به هم پيوند يافته باشند

درخواهيم يافت كه مسئله ساخت گشايي در واقع مسئله ، نحوي عميق نگريسته شود

ديگري را «توانم  مي ني منپرسش اصلي در اين سطح اين است كه چه زما. آموزش است

آموزش دهم و پاسخ كلي اين است كه فقط زماني چنين كاري ميسر  »به مثابه ديگري

است كه آموزش به طور كلي و آموزش فلسفه به طور خاص از سطح تكنيك ها و روش 

تاريخ و ، سياست و نهايتاً به غايت زندگي، ها به سطحي منتقل شود  كه عميقاً به اخالق

  )3:  2001، كاهن(. ت مرتبط باشدانساني

طرح هايي  گشايي دريدا در سطح آموزش فلسفه را شايد بتوان در قالب تقابل ساخت

تواند  مي يك  نمونه از اين تقابل ها. شود مي كرد كه او بين دو وضع متفاوت فلسفه قائل

از قبيل  به اين شكل شرح داده شود كه  از يك سو فرد بايد عليه تسليم  هر امر فلسفي

مندي بيروني از  فلسفي و رشته فلسفه به هر نوع غايتهاي  برنامه، فلسفيهاي  پرسش

و از سويي ديگر فرد نبايد به هر . قبيل سودمند بودن و يا كارآمد بودن آن اعتراض كند

اين امر متفاوت . ارزيابي كننده و از اينرو مفيد فلسفه را انكار كند، نقش انتقادي، قيمتي

از يك سو و ضرورت توجه به مفيد ، ستجو نكردن سودمندي فلسفه در خارج از آنيعني ج
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توان در يك جا گرد آورد؟ اين تقابل يا پارادوكس  مي بودن فلسفه از سوي ديگر را چگونه

 چگونه قابل حل است؟  

شايد بتوان گفت كه اين تقابل در حقيقت تقابل وضع موجود فلسفه و فراتر از آن وضع 

 تحت عنواناي  مايكل پيترز در مقاله.  لوم انساني با وضع مفقود آنها استموجود ع

در اي  نامه« ضمن اشاره به مقاله هايدگر با عنوان، »دريدا و علوم انساني جديد، اومانيسم«

كه در آن هايدگر ضمن بررسي دقيق تاريخي و فلسفي مفهوم ، »خصوص اومانيسم

 رود و دركي متفاوت از آن ارائه مي معاصر فراتراز اشكال مختلف اومانيسم ، اومانيسم

تامالت دريدا در خصوص اومانيسم و علوم انساني جديد را رويكردي كامالً جديد ، دهد مي

از نظر پيترز ديدگاه دريدا اين است كه علوم انساني جديد را بايد با . بيند مي و متفاوت

پيوند دارد و از مفهومي به نام ، اردمسائلي كه درباره وظيفه دانشگاه در درون ما وجود د

همانا ذات  1»در راه«علوم انساني و هر چيز ديگر . سخن گفت »علوم انساني در راه«

، بنابراين واضح است كه ساخت گشايي هم در نقد و افشاي هر امري. ساخت گشايي است

عنوان امري در به ، صراحتي راديكال دارد و هم در توجه به آينده، و در اينجا علوم انساني

 ساخت گشايي در حقيقت امر پيش بيني نشده را تأئيد. و در اينجا علوم انساني در راه، راه

تواند به عنوان مسئوليت نامحدود تلقي  مي تعهدي كه فقط. كند و به آن متعهد است مي

  )211:  2001، پيترز(. مسئوليتي كه شايد نام ديگري براي آموزش باشد. شود

آموزشي هاي  يد روشن ساخت كه از سويي ادعاي اين امر كه دريدا روشبا اينهمه با

براي امر اي  صحيح نيست چرا كه او هيچ دستورالعمل رسمي، دهد مي مشخصي را ارئه

را براي اي  هيچ قاعده ؛پيچد نمي براي آناي  هيچ نسخه؛ دهد نمي تعليم و تربيت ارائه

دهد و هيچ تمهيدي براي اين  نمي پيشنهاد، بهره گيري از حق آزادي انديشه يا پاسخگوئي

هاي آموزشي قابل حصول  گري تادعا كه حقايق مطلق از طريق مدلي ايده آل از  هداي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. To Come  
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نزاع و در واقع نبرد بي ، از سوي ديگر اما اين فيلسوف ساخت گشا. چيند ، نميهستند

كند  مي ور طرحپاياني بين وضع موجود مفاهيم و وضع مفقود آنها را به روشي مسئله مح

  . شود مي كه سبب تحرك آموزش

ولي ، گرچه مالحظات و اشاراتي در برخي از آثار دريدا نسبت به امر آموزش وجود دارد

حق به « است تحت عنوانهايي  اثر اصلي او درباب آموزش در واقع مجموعه نوشته

و ضرورت كه در آن به نحوي فوق العاده به ارزيابي مؤسسات آموزشي فلسفه  »فلسفه

دريدا تصميم گرفت كه  1990در واقع در سال . رفرم در سيستم دانشگاهي فلسفه است

مدرسه و دانشگاه پرداخته ، كل متوني را كه او در آنها به مسائلي نظير آموزش و تحقيق

به همراه كليه مطالبي كه درباب درخطر بودن تكامل و تحول تفكر فلسفي نوشته بود ، بود

كند كه قصد  مي او در آغاز اين كتاب تأكيد. ب دوجلدي تحت منتشر سازدرا در اين  كتا

حق همگان به «تواند به شعار  مي داشته است كه يك كتاب جدلي و منازعه برانگيز كه

  . منتشر سازد، تبديل شود 1»فلسفه

 چه كسي از فلسفهدر حاليكه دريدا در جلد نخست اين كتاب كه تحت عنوان  

دهد تا با  مي گاه به مسائل مشخص سياسي جهان ارجاع، منتشر شده است 2ترسد؟ مي

، ارجاع آنها مقدمات الزم براي ورود به تحليل ساخت گشايانه از آموزش را فراهم آورد

. مقاالت گرد آوري شده در اين كتاب با مسائلي گسترده تر از مسائل سياسي سرو كار دارد

كليدي و ، ر واقع به تبار شناسي مفاهيم مركزيگيري مرسوم خود د او با دقت و سخت

اين مفاهيم . پردازد كه امر آموزش و به تبع آن دانشگاه با آن مواجه است اي مي اصلي

مانند زبان ( »هاي طبيعي زبان«مفهوم زبان يا آنچه ، شامل مفاهيمي نظير مفهوم طبقه

  . است »فلسفه در دانشگاهنهادينه كردن «و نيز تحليل فلسفي ، خوانده شده است )فرانسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. The Right of All to Philosophy 
2. Who's Afraid of Philosophy?: Right to Philosophy I .Stanford: Stanford 

University Press 2002 



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    490

  

كه عمدتاً به فلسفه دانشگاه  1 دانشگاههاي  چشمدر جلد دوم كتاب تحت عنوان 

 دريدا نظرات فيلسوفاني چون كانت و شلينگ را مورد بررسي قرار، اختصاص يافته است

دهد و مسئله مركزي و اصلي تحقيق و تدريس فلسفه را با آنچه كه خود مسئوليت  مي

واضح است كه مطالبي كه در اين دو جلد گردآوري . دهد مي پيوند، خواند يم 2دانشگاه

. از دستورالعمل ها و احكام نيست كه بتوانند در امر آموزش به كار رونداي  مجموعهاند  شده

هدف از اين تأكيد اين نيست كه بر امر ديگري يعني بر ضرورت توجه به عمق آثار دريدا 

بلكه هدف برجسته ساختن اين نكته است كه هر ، شود پيرامون آموزش تأكيد نهاده

به بدخواني او منجر ، تالشي براي خالصه كردن مفاهيم پيچيده فلسفه آموزشي دريدا

، گويد مي بنابراين همانگونه كه خود دريدا 3.به بار نخواهد آورداي  خواهد شد و نتيجه

، مستلزم صرف وقت«تي كه قرائ، قرائت دقيق و احترام آميزي براي فهم متن الزم است

كاري كه نيازمند خواندن چندين باره متن و به كار گرفتن اشكال . انضباط و حوصله است

چنين قرائتي مستلزم به كار بستن روش  )1995b  401:دريدا ،(» .جديد قرائت متن است

ن تواند خواننده فكور دريدا را به بازانديشي پيرامو مي ساخت گشايي. ساخت گشايي است

هدايت ، و تحليل فرضياتي كه در موضوعات مرتبط با فلسفه آموزش نهفته است، آموزش

 .كند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Derrida, Jacques.  Eyes of the University: Right to Philosophy.II. Stanford: 

Stanford University Press 2004 
2. University Responsibility 

اند كه  كند كه حتي به خود زحمت نداده دريدا خود از منتقدين سرسخت خود شكوه مي .3

او نقدهاي آنان را بيشتر نوعي واكنش اوليه . هاي او را بخوانند وقت صرف كنند و نوشته

 . داند تا ارزيابي مسئوالنه آثار او ، مي"چيزي كه متفاوت است "در برابر ترس از 
Derrida, Jacques. The Gift of Death. Trans. David Willis (University of Chicago 

Press: Chicago. 1995). P. 401. 
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نخست به رسميت ، برد مي دو امر را به موازات هم پيش، دريدا در اين كتاب دو جلدي

و دوم تأكيد بر ضرورت ، )در نظر و در عمل(شناختن حق هر فردي براي فلسفه ورزيدن 

. امكانات بيشتر براي دسترسي تعداد بيشتري از مردم به فلسفهتالش جهت فراهم آوردن 

است اي  پردازد و آن در واقع همان وظيفه مي به امر مهم ديگري هم، او عالوه بر اين دو

تأمل بر ديدگاهها و تاريخ آنچه كه :كند  مي كه نوشتن چنين كتابي بر يك نويسنده ديكته

، دريدا اما از خطرات و تبعات چنين حقي. ستپيوند داشته ا »حق به فلسفه«همواره با 

  : آگاه است »حق همگان به فلسفه«

بايد يك رابطه بي واسطه  توان يا مي به هيچ وجه به اين معنا نيست كه، حق به فلسفه

تواند فلسفه خودانگيز يا خلق  مي هيچ چيزي به نام آنچه كه. و فوري با فلسفه برقرار كرد

. وجود ندارد، بي شمار پاريس تمرين ميشودهاي  كه در كافهاي  فهفلس، ناميده شود 1الساعه

همانگونه كه من در ... توان باز توليد الگوهاي آماده فكري را فلسفه ناميد نمي به هيچ رو

تواند شكل بگيرد مگر آنكه پيشاپيش  اي نمي هيچ فعاليت فلسفي، ام ابتدا روشن ساخته

سبك بيان فلسفي و زباني كه فلسفه با آن ، نظر حداقل منابع حوزه فعاليت فلسفي مورد

كه در آن ، برخالف تصور ساده از فلسفه. مورد سنجش قرار گرفته باشد، گويد مي سخن

، دهم كه بگويم مي من ترجيح، شود مي فلسفه ورزي مترادف با در افكندن پرسش دانسته

گونه اين پرسش الزمه فلسفه ورزي نه فقط طرح پرسش كه دانستن اين امر است كه چ

اين نوع نگاه به فلسفه در حقيقت رابطه مسلمي را با معرفت به معناي اعم و . طرح شود

  . گيرد مي معرفت فلسفي به معناي اخص پيش فرض

چه اين تمايز را ، مختلف متافيزيك تمايز بگذاريمهاي  چه همچون هايدگر بين دوره

فلسفه ، اكهارتفلسفه روحاني با ، فلسفه شناخت با دكارت(مختلف فلسفه هاي  به دوره

آنتولوژي (منتقل سازيم و چه فلسفه را برحسب اهداف متفاوت آن  )با هگل و غيره 2نظري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. spontaneous 
2. Speculative 
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و منطق يا درگير ، اخالق يا آنچه به عنوان مطلوب در راه است، يا فهم آنچه بوده است

در واقع اين ، در هيچكدام از تقسيم بنديهاي فوق، )شدن در آنچه كه هست و غيره

آنچه  فلسفه ، كند نيست كه فلسفه را مختص و آن را از ساير معارف متمايز مي »موضوع«

از تفكراست كه  ما اي  سازد اين است كه فلسفه روشي از انديشيدن يا تجربه مي را  متمايز

 .ها بينديشيم سازد كه به هستي داري بيشتر خود و تقاوتمان با  ساير هستنده مي را وادار

  )6-10:  2002، دريدا(

شايد بتوان گفت كه قادر بودن به طرح پرسش فلسفي كه دريدا آن را در مقابل فقط 

دريدا به طرح . خود او قابل تشخيص باشدهاي  از پرسش، طرح پرسش قرار داده بود

چه كسي نسبت به فلسفه حق دارد؟ چه كسي قدرت يا امتياز : پردازد مي سؤاالت كاربردي

فكر يا عبارتي ، كند كه يك فكر يا  يك عبارت مي دست دارد؟ فرد چگونه تعيينآن را در 

: كند مي فرد را به طرح دقيق تر سؤاالت اساسي فلسفه هدايت، فلسفي است؟ اين سؤاالت

نقطه نظر فلسفي معرفت چه چيزي را در پي دارد؟ تدريس فلسفه آنگاه چگونه بايد باشد؟ 

تحقيق حمايت بايد خطر كرد؟ چگونه و كجا بايد از  چه انتظاري از آن هست؟ تا كجا

  ؟ چگونه و چرا بايد حق همه براي دسترسي به فلسفه را  تأمين كرد؟ كرد

كه در  1»گرف«فوق را در پيوستن دريدا به هاي  از پرسشاي  شايد بتوان پاسخ پاره

 دريدا. پيگيري كرد، شكل گرفت و دريدا يكي از اعضاي مؤسس آن بود 1975ژانويه 

از تحقيق پيرامون پيوندي بود كه اي  سازماندهي پيكره« نويسد كه هدف گرف دقيقاً مي

اساسنامه   )15:  2001، كاهن a 1990 :162 دريدا،(» .بين فلسفه و آموزش آن وجود دارد

ماهيت گرف و آنچه موضوع جدل بود را ، گرف كه دريدا يكي از نويسندگان اصلي آن بود

  :سازد مي روشن

كنيم كه انديشيدن بر روي آموزش فلسفه را بتوان از تحليل شرايط  نمي ما فكر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Greph, Group for the Research of the Teaching of Philosophy. 
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از آنجا كه هيچ تحقيق . تاريخي و به طور كلي وظايف سيستم آموزشي جدا كرد –سياسي 

گرف نيز محلي خواهد ، نظري وجود ندارد كه نتايج عملي و سياسي در پي نداشته باشد

شده در خصوص نهاد دانشگاه مورد بحث قرار خواهد بود كه در آن مواضع فكري اتخاذ 

 ،دريدا(. نيز اتخاذ خواهد گرديداي  اقدامات عملي، گرفت و بر اساس تحقيق و نقدي اصيل

c 1990: 152 15:  2001، كاهن(  

حق به «فقط به خاطر ، كند مي وقتيكه دريدا تعهدش به گرف را امضاء 1975در سال 

، ز طريق قدرت سياسي زمان مورد تهديد قرار گرفته استكند ا مي كه او احساس »فلسفه

پيوندد  مي بلكه همچنين به اين سبب به گرف، كند مي نيست كه مبادرت به چنين عملي

سود باوري و ، سازياي  فلسفه مبتني بر حرفه، كند نوع ديگري از فلسفه مي كه  احساس

تقابل گرف با قدرت سياسي بر سر  بنابراين. در مقابل فلسفه قرار گرفته است، فايده گرايي

  . تقابل دو نوع فلسفه بود. نبود »كم فلسفه«يا  »نه فلسفه«فلسفه و 

وارد كردن عنصر ، سازد مي آنچه دريدا را در فلسفه آموزش برجسته، عالوه بر اين

فالسفه آموزش و «وشايد از همين رو است كه . مسئوليت به عرصه آموزش است

فزاينده به آثار او و اي  آموزشي در سرتاسر جهان توجهي ويژه و عالقه پردازان برنامه نظريه

 دريدا در واقع تالش )3:  2001، بايستا(» .اند نظريه او در باره ساخت گشايي نشان داده

او بارها و در جاهاي . كند تا ارتباط نزديكي بين ساختارشكني و مسئوليت برقرار كند مي

سازي يا نابود كردن چيزي يكي  گشائي را نبايد با ويرانكند كه ساخت  مي مختلف تأكيد

در حقيقت يكي از برجسته ترين موضوعات در كارهاي دوره دوم حيات فكري . گرفت

او تالش كرده است كه مسائل اخالقي و فلسفه را به هم . مسئله مسئوليت است، دريدا

كه در دوره اول حيات اي  پروژه، بي آنكه پروژه فلسفي ساخت گشائي خود را، نزديك سازد

از نظر . در اين ميان قرباني كند، فكري دريدا به نظر در تقابل با فلسفه اخالق قرار داشت

و شخص حتي زماني كه شروع به اند  اخالق و تأمل فلسفي در هم تنيده، دريداي  متأخر

از نقطه نظر اخالقي ، كند پيشاپيش خود را در يك وضعيت بهتر يا بدتر مي طرح پرسش
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توان ادعا كرد كه  مي از اينرو. وضعيتي كه واجد حدي از مسئوليت است، قرار داده است

توان نوعي سازگاري بين پروژه  اخالقي و  ، ميحتي با قرائت محتاطانه فلسفه متأخر دريدا

  )7:  2004، سادلر(. فلسفه او برقرار كرد

ست كه از چه رو دريدا در آثار متأخرش به اين ا، پرسشي كه در اينجا قابل طرح است

يك پاسخ . كند مي گرايش پيدا )و حتي سياسي و مذهبي(سمت موضوعات اخالقي 

شد  اي مي تواند اين باشد كه پروژه او بايد منجر به نتيجه مي وسوسه انگيز به اين پرسش

د نشان دهد كه خواه مي دريدا در واقع. اش فراهم آمده بود كه مقدمات آن در آثار اوليه

ادعا را به فلسفه نسبت دهد كه فلسفه رها و مبرا از مسئوليت   تواند اين نمي هيچكس«

دريدا پروژه ساخت گشايي را به ، در كتاب اشباح ماركس حتي  )7:  2004، سادلر( ».است

حتي در جائيكه مورد تصديق قرار «: نويسد مي كند و مي عنوان يك پروژه سياسي توصيف

نوعي تعهد در  فلسفه ، و يا حتي مورد غفلت و انكار قرار گرفته است، استنگرفته 

 كه به نحوي ضمني به همه فلسفه ها و تفكرات فلسفي ساختاي  فلسفه، سياسي

اين تعهد مستتر در فلسفه سياسي خود  )93:  1994، دريدا( ».در جريان است، بخشد مي

مسئوليت اما قاعدتاً . ايي دريدا استنمادي از حضور عنصر مسئوليت در پروژه ساخت گش

سئوال بنابراين اين است كه دريدا ، بايد از طريق يك موضوع مسئوالنه خود را نشان دهد

دريدا ، كند؟ در كتاب هديه مرگ مي چگونه بين پروژه خود و امر مسئوالنه رابطه برقرار

  : دهد مي اينگونه به اين پرسش پاسخ
نامناسب از اينكه مسئوليت چيست يا  1»ضمون پردازيم«بگذاريد فراموش نكنيم كه  

چه بر اثر فقدان ، ندانستن. چه بايد باشد خود يك موضوع پردازي غيرمسئوالنه است
اي  به خودي خود نشانه، چه بر اثر فقدان آگاهي از معناي مسئوليت، معرفت الزم باشد

پرسش كه مسئول  براي مسئول بودن الزم است كه به اين. از فقدان مسئوليت است
، براي اينكه اگر درست است كه مفهوم مسئوليت. پاسخ داده شود، بودن چه معنايي دارد

همواره به طور ضمني با ، ترين و معتبر ترين شكل تداوم آن در تاريخ در قابل اطمينان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Thematization 
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تصميمي كه ، با پراكسيس و با يك تصميم سر و كار داشته است، با انجام دادن، عمل
به همان نسبت نيز اين ، رفته است مي اده اخالقي و يا از درك تئوريك فراتراز ضمير س

نيازمند يك تصميم يا يك عمل ] مفهوم مسئوليت[مطلب حقيقت دارد كه همان مفهوم 
  )25:  1995، دريدا(. مسئوالنه براي دريافت پاسخ پيرامون چيستي خود است

س تحصيالت تكميلي دانشگاه در مراسم دومين سالگرد تأسي 1980در سال،، دريدا

. گويد مي از نوع جديدي از مسئوليت تحت عنوان آموزش به مثابه مسئوليت سخن، كلمبيا

هاي آموزشي و  رويكردي كه نه سازمان. مسئوليتي كه متكي بر ساخت گشايي است

سازي غيرمسئوالنه   سازد و نه به ويران مي آكادميك موجود را به بقاي خود اميدوار محافل

كه از نظر دريدا قطعي ترين نتيجه اش رها كردن هر چيزي به حال خود و در   -آنها 

او سخنراني خود را در اين . پردازد مي -نتيجه تحكيم وضع موجود اين مؤسسات است

 ]عناصر دانشگاهي[اگر ما «: كند كه مي مراسم با پرسش ها و عبارات برانگيزاننده زير آغاز

پرسيديم كجا هستيم؟ چه كساني هستيم؟ چه  مي شايد از خود ،توانستيم بگوييم ما مي

و  چه كسانيمسئول هستيم؟ در برابر  ما كنيم؟ آيا مي چيزي و چه كساني را نمايندگي

  )3:  1992، دريدا( »براي چه امري؟

كند كه ضمن توصيف آموزش به مثابه  دغدغه  مي دريدا با طرح اين پرسش ها تالش

گشايي خود  را هم با نسبيت باوري غيرمسئول و هم با  سفه ساختبراي ديگري، تفاوت فل

او در اين سخنراني دقيقاً درباره مسئوليت آكادميك . كاري غيرمسئول نشان دهد محافظه

عقل عملي محض و يا «كند و نوع جديدي از مسئوليت را كه نه در توسل به  بحث مي

ساخت ، ر اتكاء به روش ويژه دريدابلكه د، )10-11:  1992، دريدا(» مفهوم محض قانون

، ماند نمي متدولوژيكيهاي  منحصر و محدود به رفرم روشي كه در امر آموزش، گشايي

  . كند مي جستجو
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ه كار گـرفتن  روشـي معطـوف  بـه     ب: شرط سوم اشتغال به علوم انساني

 ي و اميديرها
كـه نـه تنهـا بايـد روش     معتقد بود ، پائولو فريره متفكر برزيلي در حوزه فلسفه آموزش

در . بلكه همچنين بايـد روش خوانـدن جهـان را نيـز تعلـيم داد     ، خواندن كلمه  را آموخت

فريره معتقد بود كه شكل گيـري يـك آگـاهي انتقـادي بـراي بـه       ، جهت چنين رويكردي

تاريخي و اجتمـاعي آن  ضـرورتي تـام    هاي  پرسش كشيدن ماهيت جهان معاصر و زمينه

صحنه آموزش جز از طريـق يـك گفتگـوي متقابـل و كـامالً آزاد بـين        امري كه در. دارد

 )2:  1970، فريره(. شود نمي شاگرد و معلم ميسر

گوينده  پرحرف «فريره ضمن نقد رابطه موجود بين شاگرد و معلم كه در آن معلم يك 

، اسـت  »معلم يك ذخيره گذار و شاگرد يك ذخيره شونده،« ،»و شاگرد يك شنونده صبور

 آموزش از بيماري روايت گري رنـج «: نويسد مي خواند و مي سيستم و رابطه را رنج آور اين

شود كه دانشجو آنچـه را كـه    مي گري منجر به اين امر روايت )2:  1970، فريره(» .برد مي

به خاطر بسـپارد و ايـن امكـان را فـراهم     ، به نحوي مكانيكي حفظ كند، روايت شده است

يعني ذهني كه در آن ذخيـره شـده   ، بتواند از آن منبع، الزم داشتسازد كه هر وقت استاد 

، آمـوزش . بـردارد ، مشـخص هـاي   هر چيز كه الزم داشت از طريـق طـرح پرسـش   ، است

روندي كـه در آن دانشـجويان ذخيـره شـونده     . »ذخيره گذاري«شود به  مي بنابراين تبديل

آمـوزش انباشـت محـوري    فريـره ايـن نـوع آمـوزش را     . هستند و آموزگاران ذخيره گـذار 

  :نويسد مي نامد و مي) بانكداري(
ناميد كـه در آن دانشـجويان    »آموزش به مثابه بانكداري«توان  مي اين روند آموزشي را

نـرم  . يابند كه گردآورنده اطالعاتي شوند كه در آنها ذخيـره شـده اسـت    مي فقط فرصت
كاربرد اين است كـه ايـن روش   توان به  مي ترين كلماتي كه در مورد اين شيوه آموزشي

به عنوان ، جدا از امر گفتگو، چرا كه جدا از ضرورت تحقيق. انجامد مي به مرگ خالقيت
..  .اصوالً در اين روش دانشجويان انسان بـه حسـاب نيامـده انـد    ، دو پايه اصلي آموزش

و  بـي تـاب  ، از طريق پژوهش خستگي ناپـذير ، دانش تنها از طريق ابتكار و ابداع مداوم
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  )2:  1970، فريره(. شود مي حاصل، با جهان و با يكديگر، اميدوارانه انسان در جهان

شـود كـه    مـي  تلقياي  دانش به عنوان هديه«در سيستم آموزش به مثابه بانكداري اما 

 به آنهايي كه فاقدان معرفت تلقـي ، كنند مي توسط كساني كه خود را صاحبان دانش تلقي

، اين روش با ناديده گرفتن مطلـق ديگـري    )2:  1970، فريره(» .شود مي اعطاء، شوند مي

 حقيقت آموزش و دانش را مـورد غفلـت قـرار   ، كه ويژگي اصلي ايدئولوژي ستمگري است

فريره با بكار گرفتن ديالك تيك معروف هگلي در خـدايگان و   )2:  1970، فريره( .دهد مي

: دهـد  مي ثابه بانكداري را اينگونه شرحرابطه استاد و دانشجو در سيستم آموزش به م، بنده

ناديده گرفته شـدن  ، همچون برده در ديالك تيك هگلي، از خود بيگانه شده، دانشجويان«

 دهنـد و توجيـه   مـي  پذيرند و آن را با حضور معلـم و ديـده شـدن معلـم پيونـد      مي خود را

ـ    نمي اما برخالف برده آنها هرگز تشخيص.. .كنند مي  ه معلـم آمـوزش  دهند كه آنهـا نيـز ب

  )2:  1970، فريره(» .دهند مي

نقطه آغاز آموزش اصوالً بايد تالش براي حل كردن تناقض موجود در رابطه بين معلم 

هر دو طرف رابطه بايد به نحوي همزمان بپذيرند كه در حـال يـاد دادن و   . و دانشجو باشد

در امـر آمـوزش   تنها در اين صورت است كه حركـت عليـه سـتمگري    . ياد گرفتن هستند

اين راه حل به هيچ وجه از مفهوم آموزش به مثابه بانكداري قابل استخراج . گيرد مي شكل

چراكه آموزش به مثابه بانكداري نه تنها بر سر رابطه خدايگاني و برده گـي در امـر   ، نيست

روش هـا و  ، زننـد  مـي  زيـر بـه آن دامـن   هاي  بلكه از طريق كنش، فشارد مي آموزش پاي

يك جامعه سـتمگر بـه طـور كلـي     هاي  كه در واقع بازتاب و انعكاسي از كنشيي ها كنش

  :در اين روش. است
 دانـد و دانشـجو هـيچ چيـز     مـي  معلم همه چيز. گيرد مي دهد و دانشجو ياد مي معلم ياد

گويـد و   مـي  معلم سـخن . گيرد مي كند ،و دانشجو از فكر او بهره مي معلم فكر. داند نمي
 دهـد و دانشـجو نظـم    مـي  معلـم نظـم  . دهـد  مـي  و با فروتني گـوش  دانشجو بردبارانه

كـه مـورد مشـورت    ، كند و دانشجو مي معلم موضوع و متن درس را انتخاب.. .پذيرد مي
معلم اقتدار مفروض علمي خود را با اقتدار  .دهد مي خود را با آن وفق، قرار نگرفته است
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معلم فاعل روند . دهد مي دانشجو قرار آميزد و آن را در مقابل آزادي مي خود دراي  حرفه
  )3:  1970، فريره(. يادگيري است و دانشجو ابژه يادگيرنده صرف

انسانها موجـوداتي  ، بنابراين جاي تعجب نيست كه در مفهوم آموزش به مثابه بانكداري

  . رام و برنامه پذير تلقي شوند

ر كـاهش يـا حتـي الغـاي     د، قابليت نظام آموزشي مبتني بر آموزش به مثابه بانكداري

به تغيير چيزي دارنـد و  اي  تواند به سادگي ستمگراني را كه نه عالقه ، ميخالقيت دانشجو

  . سرويس دهد و خدمت كند، نه در پي روشن كردن حقيقتي هستند

فريره ضمن ارائه بحثي مفصل پيرامون رابطه دروني ستمگري و نظام آموزشي مبتنـي  

در حقيقت مصالح و منافع ستمگران نـه  «: نويسد مي ون دو بواربر بانكداري به نقل از سيم

دهـي آگـاهي    جهت در تغيير موقعيت و شرايطي كه ستمديدگي را ايجاد كرده است كه در

بـراي   )5:  1970، فريـره  -34: 1963، دوبـوار (» .شـود  مي ستمديدگان است كه پي گيري

بـا  ، سـازگار سـاخت  ، اينكه هر چه بيشتر بتوان ستمديده را با شرايطي كه در آن قـرار دارد 

  . توان بر او سلطه يافت و او را به انقياد در آورد مي آسوده گي بيشتري

آگاهانه يـا  ، گيرند مي از نظر فريره كسانيكه روش آموزشي مبتني بر بانكداري را به كار

 وزگاران خوش نيت بي شـماري هسـتند كـه همـين روش را بـه كـار      چرا كه آم(ناآگاهانه 

تواند به غير انساني تر كـردن بيشـتر    مي آنكه واقف باشند كه تالش آنها فقط بي، گيرند مي

امر آموزش و در نتيجه مناسبات اجتماعي بيانجامد،  از درك اين مطلب ناتوان هستند كـه  

 بدين معنا كه آنچه اين آموزگـاران ، عيت استخود اين ذخاير واجد نوعي تناقض درباره واق

ديـر يـا   . ناسازگار اسـت  )معلم و شاگرد(برند  مي گويند با واقعيتي كه همه در آن به سر مي

خواهنـد رسـيد   اي  به نقطه، از طريق تجربه واقعي زندگي، دانشجويان قبالً منفعل، زود اما

اگـر انسـانها ذاتـاً جسـتجوگر     . نـد كه عليه رام شدگي بايستند و از تن دادن به آن حذر كن

تقابـل معلـم و   (نهفته در آموزش به مثابـه بانكـداري   هاي  آنها دير يا زود به تقابل، هستند

پي خواهنـد بـرد و از طريـق     )شود و آنچه وجود دارد مي تقابل آنچه آموزش داده –شاگرد 
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  )4:  1970، فريره(. تالش خواهند كرد كه آزادي خود را بيابند، درگير شدن با آن

و تحقق چنـين  اي  توانند منتظر ظهور چنان لحظه نمي معلمين مسئول اما از نظر فريره

دانشـجو را درگيـر تفكـر انتقـادي و     ، معلم بايـد از همـان روز اول تـدريس   . آرزويي بمانند

تالش او بايد در اعتقادي عميق به دانشـجو و  . گرايي سازد مختلف انسانهاي  جوينده جلوه

بـراي رسـيدن بـه چنـين هـدفي معلـم بايـد خـود را در         . قه او تنيده شده باشدقدرت خال

  )3:  1970، فريره(. ياور و همتا بداند، كه دانشجو با او دارداي  رابطه

نيازمند حضور و ظهور نوع ديگـري از روش آموزشـي اسـت كـه     اي  ايجاد چنين رابطه

ر بانكداري كه كليات آن در بـاال  پس از نقد سهمگين خود به نظام آموزشي مبتني ب، فريره

آموزش در اين نظريه . كند مي مفهوم پردازي، آن را تحت عنوان روش مشاركتي، ارائه شد

، اين روش آموزشي همانگونه كـه انتزاعـي بـودن انسـان    . روشي است براي تمرين آزادي

ت  نيز ندارد كه باور به اين ناواقعي، كند مي مستقل و ناوابسته بودن انسان به جهان را انكار

اين روش آموزشي كه فريـره بـه تنـاوب  آن را روش    . جهاني مستقل از انسانها وجود دارد

هـاي زيـر    داراي ويژگـي ، كنـد  مي مشاركتي  و روش رهائي بحشي امر آموزش نام گذاري

  : است

امـري صـرف نظـر    ، ديالوگ در اين روش براي شـناخت و كشـف حجـاب از واقعيـت    

 دانشجويان در اين روش به عنوان متفكرانـي انتقـادي مالحظـه   . نكردني و ضروري است

اين روش مبنـاي  . شوند مي حركت دادهاي  شوند و در جهت ايفاي چنين نقش و وظيفه مي

خود را در تحريك حس خالقيت و تهييج انگيزه جستجو براي حقيقت و ضرورت تأمل بـر  

ان كسـي كـه درگيـر پـژوهش و     دهد و از اينرو دانشـجو را بـه عنـو    مي مسائل جهان قرار

بينـد و   مـي  دانشجو را به مثابه انساني پايان ناپذير، اين روش. كند مي تلقي، خالقيت است

آگـاهي از ايـن   . كنـد  مي آگاهي به اين پايان ناپذيري را فصل مميزه انسان و حيوان تلقي

به عبـارت  . سازد مي دانشجو را به امكان هرگونه تغييري باورمند، پايان ناپذيري و ناتمامي

 آمـوزش را نـاگزير  ، ويژگي پايان ناپذيري انسـان و خصـلت تغييـر پـذيري واقعيـت     ، ديگر
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آموزش در اين روش بـا  . سازد كه خود را به مثابه يك فعاليت يا كنش مداوم تلقي كند مي

آموزش در اين روش نوعي آينـده  . است »شدن«، »بودن«چرا كه الزمه ، كنش پيوند دارد

آموزش مشـاركتي  و  . است و از اينرو با ماهيت تاريخي انسان سازگار استاي  نگري ريشه

آموزش اين امـر را كـه مردمـان    ، به مثابه يك كنش آزادي بخش و انساني، رهائي بحشي

در جهـت  . ببينـد  مي برخود واجب و بنيادي، تحت سلطه بايد براي رهايي خود تالش كنند

گرد و معلم را به اين امـر كـه آنـان فـاعالن و     اين نوع روش آموزشي شا، چنين رويكردي

سازد كـه بـا هـر     مي سازد و آنها را قادر مي باورمند، تأثيرگذاران واقعي روند آموزش هستند

 آمـوزش مشـاركتي  هيچگـاه   . اعم از سياسي و روشنفكري مقابلـه كننـد  ، نوع اقتدارگرايي

اجازه طرح پرسش اي  ستمگرانهچرا كه هيچ نظم . تواند با منافع ستمگران سازگار شود نمي

در حاليكه پرسش مذكور در ذات آموزش مشاركتي  قـرار  . دهد نمي را به ستمديده »چرا؟«

توان گفت اين روش اصوالً انقالبـي اسـت  يعنـي از همـان آغـاز       مي دارد تا آن اندازه كه

  )12-10:  1970، فريره( .است »گفتگويي«

بار ديگـر  ، را نوشت »آموزشگري ستمديده«ب بيست و پنج سال پس از آنكه فريره كتا

. به آن بازگشت و سئواالت جديدي پيرامون آموزشـگري يـا آمـوزش شناسـي طـرح كـرد      

پديد آمدن كتاب ديگري بود تحت عنوان آموزشگري اميـد   ، حاصل قرائت مجدد متن فوق

 :اينگونه ذكر كرده بود كه هدف از تأليف آن را فريره
مراد . چراكه بي ايندو اميدي وجود ندارد، ضب نوشته شده استاين كتاب با عشق و با غ

كه نبايستي با اغمـاض و  اي  تاب آوري، است 1اين كتاب دفاع از راديكاليزم و تاب آوري
دفـاع از پسـت مدرنيتـه    ، اين كتاب نقد فرقه گرايـي . چشم پوشي يكسان انگاشته شود

نئوليبرال را در دستور كار خود قرار داده رد  محافظه كاري و انكار پست مدرنيته ، پيشرو
 )10:  1994، فريره(. است

رخـوت و بـي   ، جايي كه سستي. اميد اما از نظر فريره بايد از عمل و از نبرد ريشه گيرد

فريره از آنجا كه انسان را يك موجود پايان ناپـذير  . بندد مي اميد رخت بر، كنشي خانه كند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tolerance  
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خودش هاي  دهد كه آموزش مي هشدار، داند مي و ناتمامو امر آموزش را يك تالش مداوم 

او تبديل هاي  او خوانندگان آثار خود را از اينكه آموزه. نيز بايد مشمول اين قاعده كلي شود

خواهد كه آموزه هايش را چنان بخواننـد و   مي دارد و از آنان مي بر حذر، به متدولوژي شوند

وظايف آموزش دهندگان پيشرو از نظـر  . ديد سرزندنقد كنند كه از آنها چيزهايي به كلي ج

، فراهم آوردن شرايط امكان تأسيس اصل اميـد : دتوانند به شرح زير فهرست شون مي فريره

هـا و   قائل شدن احترام براي ديدگاه )9:  1994، فريره(؛ عليرغم همه موانعي كه وجود دارد

آنگونه كه آنها بياموزند ، گيرندگانمتفاوت و مختلف آموزش دادن به آموزش هاي  موقعيت

به چالش كشيدن اطمينان و يقين دانشـجو دربـاره    ؛بيشتري بروندهاي  كه در پي يادگيري

و تـالش بـراي    ؛از آن جهت كه او بتواند استدالل هايش را تقويت كنـد ، ادعايي مشخص

يهـاي  نيازمنـد فراتـر رفـتن از جهـان نگر    ، درك چرايي يك واقعيت "فهم اين مطلب كه 

:  1994، فريره(. قومي و جغرافيايي و تالش براي كسب يك بينش جهاني از واقعيت است

87(  

  

  مالحظات پاياني

چونان چون نامي . بخشد مي همچون امضاء به متن هويت، عنوان به تعبير دريدا -1

سازد كه در غياب متن درباره آن صحبت  مي كند و فرد را قادر مي مناسب براي متن عمل

بيني كند كه دربردارنده چه امري است و چه  بطه بين اجزاء آن بيانديشد و پيشبه را، كند

عنواني كه اين متن براي خود انتخاب كرده است در بردارنده اين . دهد مي چيزي را وعده

توان در باب  مي فرضيه است كه اوالً اشتغال به علوم انساني در ايران وجود ندارد و ثانياً

شرط امكان در اين نوشته به مفهوم . هني امكان پديد آمدن آن بحث كردشرايط عيني و ذ

به اين ، به كار گرفته شده است )چارچوب ضروري براي امكان ظهور چيزي(كانتي آن 

، »فلسفه«نهادينه شدن مفاهيمي از ، معنا كه شرايط امكان اشتغال به علوم انساني

از يك سو و فراهم آمدن امكاناات  )به عنوان شرايط ذهني( »روش آموزش«و  »آموزش«
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اشتغال به «موضوعات . از سوي ديگر است )به عنوان شرط عيني(اشتغال در علوم انساني 

به ترتيب شروط ذهني و   »علوم انساني) ارتزاق از طريق(اشتغال در «و  »علوم انساني

نرو تا آن حد هستند و از اي» سيس علوم انساني در ايرانأت«عيني امري واحد يعني مسئله 

گو . كه مشكل بتوان يكي را بدون عطف به ديگري پيش برداند  موضوعاتي در هم تنيده

دو چيز مستقل و ، و شرايط امكان آن »اشتغال به علوم انساني«اينكه بايد دانست كه 

آنچه ولي  در مسئوليت محافل آكادميك، متفكران و نظريه پردازان علوم  1.متمايز هستند

اشتغال «است، حتي اگر مسئله  »اشتغال به علوم انساني«، پرداختن به مسئله انساني است

يز جز از ناشتغال به علوم انساني . را موضوع كار خود قرار داده باشند »در علوم انساني

آنهم به منظور گشودن سينه واقعيت ، طريق خواندن، گفتگو كردن، انديشيدن و نوشتن

به عبارت ديگر از طريق توجهي بنيادي به فلسفه اين و يا (براي ظهور امكانات جديد 

 شود   نمي حاصل) علوم و فلسفه و روش آموزش آنها

اين بود كه شرط ، با چنين رويكردي آنچه اين نوشته درصدد نشان دادن آن بود -2

امكان ايجاد اشتغال به علوم انساني اين است كه قبل از هر چيزي به ماهيت اين علوم و 

به تفنني دانشگاهي تبديل ، ها ارجاع داده شود تا مباحث حوزه علوم انسانيروش آموزش آن

تعريفي كه از . بپردازد، كه مسائل مبتال به هر عصري است »اصل مطالب«نشود و به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانيم كه همه مكعب هـا   مي.  مكعبي را تصور كنيد كه توسط يك صنعتگر ساخته شده است .1

. سه وجهي هستند، و اگر يك شيء سه وجه داشته باشد، آن شيء يك شـيء ممتـد اسـت   

بنابراين مكان شـرط ممكـن اسـت، بـراي اينكـه آن      . امتداد اما بدون مكان غيرممكن است

با اينهمه بايد دانست كـه ايـن مكـان    . ب استشرط ضروري براي ممكن شدن وجود مكع

نيست كه مكعب را به وجود آورده است، بلكه اين صنعتگر است كه آن را به وجود آورده 

عالوه بر اين بايد دانست كه مكعب و مكان دو چيز متمايز و مستقل هستند، بنابراين . است

  . مكان  بخشي از تعريف مكعب نيست
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از آموزش به مثابه مسئوليت و از روش به مثابه امري رهائي ، فلسفه به مثابه دلتنگي

. تواند در جهت چنان رويكردي به كار گرفته شود مي از نظر اين نوشته، بخش ارائه شد

آدمي براي جايي كه هاي  نمايد كه فلسفه به عنوان بازتابي از دلتنگي مي گرچه غريب

ولي اين تعريف ، تلقي گردد، برد مي نيست و نيز نارضايتي او از وضعي كه در آن به سر

با فلسفه ، ازگاري كاملي داردعالوه بر اينكه با تاريخ بلند فلسفه و تحوالت تفكر فلسفي س

در امر  »مسئوليت«عليرغم اينكه مسئله ، به روشي مشابه. فلسفه نيز در انطباق است

هاي قرن بيستم  موسوم به ايدئولوژي، احتماالً تحت تأثير مخرب و منفي مكاتب، آموزش

 نظير ـبه حاشيه رانده شده و بحث شده است كه در امر آموزش نبايد عناصر اخالقي 

 ـو از جمله بحث دريدا ، جديد در باب آموزشهاي  را دخالت داد ولي بحثـ مسئوليت 

دريداد همچنانكه . دانند مي خنثي و مستقل بودن آموزش را هم ناممكن و هم نامطلوب

سياسي و  ـتاريخي هاي  توان از زمينه نمي كند كه آموزش فلسفه را مي ديديم بحث

مبتني بر سود باوري و فايده اي  شود فلسفه مي مثالً ديدهزمانيكه . اجتماعي آن جدا كرد

اي  كند كه در هراس شود و فلسفه مي مسئوليت فيلسوف حكم، گرايي تسلط يافته است

دريداد همچنانكه ديديم از طريق ساخت گشايي فلسفه . ديگر در مقابل آن قرار دهد

كند كه  مي مكن ادعابه بلندترين صداي م، »فلسفه در راه«موجود و سخن گفتن از 

تواند اين ادعا را به فلسفه نسبت دهد كه فلسفه رها و مبرا از مسئوليت  نمي هيچكس

اين مسئوليت اما نه با اتكاء به عقل و قانون سلطه يافته كه از طريق ارجاع به . "است 

 .ماهيت فلسفه آموزش ميسر است

پيا است و اگر به تعبير پل اگر فلسفه دلتنگي است و دلتنگي روايت ديگري از اتو -3

و اگر در امر آموزش بايد . مرده هستنداي  انسان و جامعه، ريكور انسان و جامعه بي اتوپيا

با مسئوليت پيوند يابد و دانسته شود كه چه چيزي بايد آموزش داده شود و چه چيزي نبايد 

 اهميت بنيادي، روش آموزش فلسفه و به طور كلي آموزش علوم انساني. تعليم داده شود

آموزد و  مي روشي كه به تعبير فريره نه تنها خواندن كلمه كه خواندن جهان را نيز. يابد مي
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از طريق پژوهش خستگي ، از طريق ابتكار و ابداع مداوم«دهد كه دانش تنها  مي تعليم

اين . »شود مي با جهان و با يكديگر حاصل، بي تاب و اميدوارانه انسان در جهان، ناپذير

به هيچ رو با نظام آموزشي به مثابه بانكداري كه در آن ، چنين روش همچنانكه ديده شد

روشي بنابراين . سازگار نيست، شود مي تلقي، معلم ذخيره گذار و دانشجو ذخيره شونده

قابل دفاع است كه در آن رابطه خدايگاني و بنده گي بين استاد و دانشجو مورد مخالفت 

امكانات الزم براي تأسيس اصل ، شود مي روند يادگيري دوطرفه تلقي. بنيادي قرار گيرد

را فراهم آورد و باالخره بداند كه درك چرايي يك ، عليرغم همه موانع موجود، اميد

نيازمند فراتر رفتن از جهان نگريهاي قومي و جغرافيايي و تالش براي كسب يك ، واقعيت

وان روش مشاركتي يا رهائي بخشي امر روشي كه تحت عن. بينش جهاني از واقعيت است

  . آموزش صورت پردازي شد

با اينهمه بايد تاكيد كرد كه موضوع مقاله هيچ ربط مستقيمي به شرح آراء و افكـار   -4

اين سه متفكر در واقـع از آن جهـت در مقالـه    . سه متفكر از سه گوشه جهان نداشته است

شرطي از شرايط امكان اشـتغال  بـه علـوم    كه توسط هر يك از آنان اند  اجازه حضور يافته

اشـتغال بـه   « به عبارت ديگر تز اصلي مقاله اين بـوده اسـت كـه   .انساني توضيح داده شود

 )به معناي  درگير شدن يا مواجه شدن مسـتقيم بـا مسـائل علـوم انسـاني     ( »علوم انساني

ثانياً به فلسفه يـا  ، گيرد كه اواالً به فلسفه علوم انساني توجه بنيادي شود مي زماني صورت

ماهيت آموزش به نحوي مداوم ارجاع داده شود و ثالثاً روشي از آموزش علـوم انسـاني بـه    

بـا   (Encounter)كار گرفته شود كه شـرايط امكـان اشـتغال بـه آن و يـا درگيـر شـدن        

نوشته سراغ فيلسوفاني رفته است ، بر اساس چنين رويكردي. موضوعات آن را فراهم سازد

 »اشـتغال  بـه علـوم انسـاني    «آموزش و روش آموزش با مسئله ، آنان از فلسفه كه تعريف

اين بوده است كه اگر قرار ، كه از اين سفر طوالني حاصل شدهاي  نتيجه. سازگار بوده باشد

و نه اشـتغال در علـوم انسـاني يعنـي نـان خـوردن از علـوم        (باشد اشتغال به علوم انساني 

نخست اينكه علوم انساني بايد همـواره نسـبت   : زم استسه شرط ال، صورت گيرد )انساني
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دوم اينكـه مسـئول اسـت كـه ايـن       )گاسـت . (به وضع موجود انسان ناراضي بـاقي بمانـد  

و   )دريـدا . (نارضايتي را به حوزه عمومي بكشاند و خود را نسبت به ديگري مسـئول بدانـد  

به جاي ذخيره گذاري دانـش  سوم اينكه روشي از آموزش علوم انساني بايد ترويج يابد كه 

آنهم بـه منظـور   ، او را در امر خواندن، گفتگو كردن، انديشيدن  و نوشتن، در ذهن دانشجو

    )فريره(. گشودن سينه واقعيت براي ظهور امكانات جديد  مشاركت دهد

نهايت اينكه موضوع مركزي مقاله شرايط امكان اشتغال به علوم انسـاني بـه نحـو     ـ5

از اين جهت بوده است كه  آنچـه سـبب   ، به ايران شده استاي  عام بوده است و اگر اشاره

تضعيف علوم انساني در ايران شده است بحران اشتغال به علوم انساني است و  از آنجا كه 

بي هدف و تكرار ايـن خوانـده شـده هـا     هاي  ايران بر خواندنهاي  روش غالب در دانشگاه

به آن مفهوم كه اين  »اشتغال به علوم انساني«توان از  ، نميو تا زمانيكه چنين است، است

فصل تمايز علوم انساني يا علوم طبيعـي آنگونـه   . سخن گفت، مقاله پي گيري كرده است

بدين معنا كه علوم انساني . ان آن استمحلي بودن همزم ـدر جهاني  : گويد مي كه ديلتاي

، گيـرد  مـي  شمول است و در شـمول  انسـاني قـرار    گيرد چون جهان مي در شمار علوم قرار

انسـان ناوابسـته بـه محـيط     ، محلي و وابسته به محيط است و و انسان پرنده، نچون انسا

يعنـي  ، شـبهه آموزگار بزرگ  سههاي  به ويژه پس از آموزه(تاريخي  ـ  اجتماعيـ   فرهنگي

كند كـه علـوم انسـاني در     مي بنابراين وقتي فردي ادعا.وجود ندارد )فرويد و نيجه، ماركس

بدين معنـا اسـت   ، ايران تاسيس نشده است يا اشتغال به علوم انساني در ايران وجود ندارد

هيچ نظريـه  جهانشـمولي ندارنـد و    اي،  در هيچ حوزه، كه صاحبان معارف انساني در ايران

 ، »عدم وجود علـوم انسـاني سـرزده از سـرزمين ايـران     «سخن گفتن از ، چنين استچون 

بايد با  احتمالي است كه منتقداناي  گزاره، نيست كه احتياج به اثبات داشته باشداي  فرضيه

  .از علوم انساني سرزده از ايران آن را ابطال كنندهايي  آوردن نمونه
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