
  

  

  

  

  

  

  داللتهای تربیتی دیدگاه پست مدرنیستی لیوتار و نقد آن

  
  ∗فانیاله  حجت

  

  چکیده
 به دیدگاه آشنایی تبـدیل      کم  کمویژه از دیدگاه لیوتار،     ه  مدرنیسم ب   های پست   آموزهدر دنیای معاصر،     

ـ       گوناگونهای    شود، به طوری که در حوزه       می   بـه  ویـژه تعلـیم وتربیـت     ه   سیاست، هنر، ادبیـات و ب
  .  پژوهش است اجرایکه ضرورت شناخت آنها،  مستلزمزند   دامن میمسائل جدیدی  گیری شکل

هـدف  و  انجـام شـده     » مدرنیستی لیوتار و نقد آن      داللتهای تربیتی دیدگاه پست   «این پژوهش با عنوان     
دیـدگاه لیوتـار و     ) شـناختی و ارزش شـناختی       شناختی، معرفت   هستی(  شرح مبانی فلسفی   آناصلی  

و های یـاددهی ـ  یـادگیری      و شیوه درسیۀیتی آن شامل اهداف آموزشی، برنامنباط داللتهای ترباست
  . است و تربیت مدرن بحران مدرنیسم و تعلیمکنندۀ  بیان

ـ  در حکم مدرنیسم   خـواهی،  یگرایـی، آزاد     اجتمـاعی و فلـسفی، بـا صـفاتی نظیـر انـسان              ای  شه اندی
 آن  گوناگون برتعلیم وتربیت در ابعاد        گسترده یمانند آن، تأثیر  گریزی و     گرایی، دین   ناسیونالیسم، عقل 

تعلیم وتربیـت   . استتعلیم وتربیت مدرن تربیت شهروند متمدن، متخصص و آزاد          هدف  . داشته است 
گـری و   گرایی، تجربـه  کند و حس علوم تجربی و فنی را بهترین محتوای برنامه درسی تلقی می    ،  مدرن

 آموزش و یادگیری    ۀوشهای مبتنی بر آن را بهترین شیو       شناخت و ر   ۀین شیو هترعقالنیت را به عنوان ب    
  . داند می

                                                           
  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت  .∗
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مـشکالتی جـدی بـه      ی،   ویژگیهای  چنین  با ، که مدرنیسم  اند  مدرن، مدعی    و دیگر متفکران پست    لیوتار
های وجود بشر و نیز فرهنگها، ارزشها و عقاید دینـی گروههـای دیگـر را     دنبال دارد، زیرا دیگر جنبه  

  .گیرد دیده مینا

بنابراین بر گفتگو،   . مدرن، مبانی جهانی و ثابتی ندارد، بلکه محلی و موقتی است             تعلیم وتربیت پست  
 مدرنیسم پست.  ضد استبدادی و انتقاد تأکید دارد و فرهنگیبررسیهایتکثرگرایی، تفاوت، دگربودگی، 

ها را آشکار و ، فراگفتمانها و فرازبانا دیدگاههای اکثریت حاکم، فراروایته گرایی و سلطۀ خطرات مطلق
تصمیمات آموزشـی،   مورد  لیوتار عمدتاً در    . کند  بر اهمیت دیگر دیدگاههای اقلیتی و محلی تأکید می        

بـاوری    تـوان بـه نـسبیت        که از جمله مـی     ،در پی دارد   این خود خطرات جدیدی      کند که   سکوت می 
  .کرد اشاره پذیری افراطی و متزلزل ساختن مبانی هنجاری و جامعه

  .5تفاوت، 4، دیگربودگی3، فراروایت2مدرنیسم ، پست1لیوتار: ها لید واژهک

  مقدمه
مدرنیـسم و     پرداز سیاسی، فرهنگی و فلسفی فرانـسه را پـدر پـست              نظریه )1924-1998 (ژان فرانسوا لیوتار  

). 1998، 6ارف روتلـج المعـ  هدایر (اند  نامیدهیسممدرن  او را انجیل یا مانیفست پست  مدرن  وضعیت پست کتاب  
گران، ر را لحظۀ ناباوری بـه روایتهـای کـالن مدرنیتـه ماننـد دیالکتیـک روح، آزادی کـا                   مدرنیسم  پستوی  
و  )53-54، صـص  1381، ی، ترجمه نـوذر 1979وتار، یل (کند طبقه تعریف می  بی آوری ثروت و جامعۀ    جمع

 و شـک بـه پیـشرفت و تکامـل را مطـرح      گرایی، تنوع سبکها و اهداف   به جای آن مفاهیم محدودیت، نسبی     
مدرنیسم با تأکید بر زبان و فرهنگ خواننده، در مقابل نیت نویـسنده،                پست ).26، ص 1984ار،  وتیل (سازد  می

 کـه از کـسب معرفـت حقیقـی عـاجز            ،داند   می )1381،  یباقر ( ذهنی ای  هعقل را نه یک کل واحد بلکه ساز       
، ی، ترجمه نوذر  1996رد،  یاب ب ب (است    ارزشهای فردی وابسته    زیرا معرفت به شرایط زمان و مکان و        ؛است

گرایـی،    کثرت،)1378، یداور ( رفتن مدرنیته و چیستی آنسؤال را دوران زیر  یسممدرن   بعالوه پست  .)1380
   ).1380، ی، ترجمه نوذر1992احمد،  (کنند نفی هر راه حل قطعی و نهایی تعریف می

 بررسـی   شـده و   لیوتار و اسـتنباط داللتهـای تربیتـی آن انجـام             یرا هدف نقد و تحلیل آ     باپژوهش  این  
های اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نو و شـناخت و حـل معـضالت تعلـیم و تربیـت کـشور در پرتـو                          اندیشه

کیفـی  آن موضوع پژوهش تاریخی ـ فلسفی، نوع  .  ضرورت چنین پژوهشی استدلیلبصیرت حاصل از آن 
  .استـ انتقادی  و روش آن تحلیلی 

                                                           
1. Lyotard                      2. postmodernism                       3. Metanarrative                 

5. difference                               6. Routllege Encyclopedia  4. Otherness                  
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  مبانی فلسفی اندیشۀ لیوتار
 سنتی با ماهیت آن ناسازگار باشد، اما به منظور ارائۀ منظم مطلب و فهم ی لیوتار در ساختارۀشاید بیان فلسف

  .  پردازیم بهتر آن، به ناچار پس از معرفی مبانی فلسفی به بیان داللتهای تربیتی اندیشۀ وی می

   معرفت شناسی لیوتار
ای اجتماعی و   عقالنی و نفی حقیقت قابل کشف، معرفت را سازهژۀ روایتهای کالن، سولیوتار ضمن رد

 ۀ سلطبخشیدن بهمحصول عبارتهای زبانی و ادعای کشف حقیقت را دستاویزی متافیزیکی برای مشروعیت 
بارت یک ع« :کند تحلیل می 1»رخداد عبارات«کسب معرفت را از منظر  وی ).1988تار، ویل (داند مدعیان می

هیچ . آیند عبارتها بر حسب تصادف و موقعیت از پی یکدیگر می )184، صی منبع قبلهمان (».دهد رخ می
 ،ی منبع قبلهمان (وجود ندارد» رخداد عبارات«پیش از )  متکلمۀ نیت سوژ چه افالطونی مُثُلچه( معرفتی

ر بستر رخدادها و موقعیتهای زیرا د )111، ص ی منبع قبلهمان ( داریم2 جهان عبارتها تعدادبه )122ص
، صص ی منبع قبلهمان (شود ته می آن قضاوت و شناخ گوناگون، موضوعِ شناخت بر اساس قواعد خاص

122 -147.(  
نما را اساس شناخت      ای و واقعیت    و زبان آینه   3ساز   سنتی، ساختار عقالنی منظم، تضادهای دوگانه      ۀفلسف

فاقـد قـدرت    را  زبـان    4زیها و تأکید بر تکثر، ناهمگونی و یکتـاگونگی        سا  داند، اما لیوتار با رد این دوگانه        می
کند، اما اغلب آنها را  محـدود و            را بیان می   یها  آداب و رسوم است؛ گاهی گفتن       زبان زادۀ . داند  نمایی می   واقع

  .)1379، ینوذر (سازد مبهم می

  روایتهای علم 
وی . منظور از روایت نوعی ساختار فلسفی اسـت       . کند  تقسیم می  6 و روایی  5لیوتار دانش را به دو نوع علمی      

دانـد، در مقابـل دانـش         علم را دانش حقیقی و دانشمند را قهرمان روشنگری، فرهیختگی، رشد و رهایی می             
امـا علـم   . )27، ص ی منبع قبلـ همان( دکن د بیگانه و نامشروع قلمداد می از خو نیافته، بدوی، روایی را توسعه

 ِ پس ادعای تولید دانش ،)10، ص  ی منبع قبل  همان (تاس 7و زبان تابع قواعد کاربردی     فرهنگ    و حاصل زبان 
 چـرا اعتبـار     یابـد،   مـشروعیت مـی    8 که با توسل به روایتهای کالن      ،عالوه علم مدرن  ه  ب. حقیقی افسانه است  

چ یـک   کند؟ دانش علمی و روایی اعتبار یکـسان، امـا قواعـد متفـاوت دارنـد و هـی                    دانش روایی را نفی می    

                                                           
1. Occurrence of phrases                   2. univers 

 یا مجاز بر مبتنی لیوتار دیدگاه اما.است» الف «متضاد ضرورتاً پس. نیست» الف «،»ب «که است اینگونه گفتمان این سادۀ مثال. 3
  .دو چیز متمایز و متفاوتند اما ضرورتاً متضاد یکدیگر نیستند» ب«و » الف«خالصه نمود که؛ اینگونه  توان می را تصویر

4.singularity                           5. Scientific knowledge                  6. Narrative knowledge 
7. Pragmatics                          8. metanarrative  
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 ممتـاز دانـستن علـم و    ۀنتیجـ  ).27-26–16-29 صص ،ی منبع قبلهمان( تواند دیگری را مشروع سازد نمی
  ).170ص، ی منبع قبلهمان (توسل به روایتهای کالن، امپریالیسم فرهنگی و فجایعی چون نظامهای توتالیتر است

 ۀسـی، علـم، رفـاه و رهـایی را حـق همـ             روایت سیا . داند  میکالن سیاسی و فلسفی     را بر دو نوع     لیوتار روایت   
داند، اما دولت برای مداخله در تعلیم وتربیت و حفظ ثبات و              انسانها و وظیفۀ دولت را هدایت مردم در این راستا می          

   ).31-33، ص ی منبع قبلهمان (جوید حاکمیت خود به این روایت توسل می
  سـیر دیـالکتیکی روح بـه سـوی خودآگـاهی             سبر اسـا   علوم    که مدعی است ) ـ آلمانی   هگلی  ( روایت فلسفی 

ای اسـت کـه دانـش نظـری را در سـاختار مـنظم                 و دانشگاه فراسوژه   )33، ص   ی منبع قبل  همان (یابند  مشروعیت می 
  ).34، ص ی منبع قبلهمان (برد عقالنی ـ فلسفی به سوی وحدت می

   ابطال روایتهای کالن 
 جنـگ جهـانی،  وقـوع  عقالنیت مدرن و عواقب ناگواری ماننـد  ، ببه اعتقاد لیوتار حوادث تاریخی خارج از چارچو      

، ص  1994،  1آشـر و ادواردز    (نظامهای توتالیتر و بحرانهای گوناگون، روایت کالن سیاسی را باطـل کـرد            گیری    شکل
سسات متنوع آموزشی، ساختار منطقی علم را باطـل و دانـشگاه را از موضـع                ؤو تخصصی شدن علم و رشد م      ) 163

اما روایت کـالن آزادی   ؛)39، ص 1984وتار، یل (زی علم خلع کرد و علم را در ردیف دیگر بازیها قرار داد  سا  مشروع
 ).35، ص ی منبـع قبلـ  همـان  (موانع رها باشـد   در شکلی نو مدعی است که انسان آزاد خلق شده است و باید از قید                

دانـش بـا   شود، بنـابراین   جب رهایی بشر میواسطۀ تشدید آگاهی مو ه  خود به خودی بلکه ب    ور  ه ط پیشرفت علم نه ب   
  ).36، ص ی منبع قبلهمان (یابد  مشروعیت می خدمت به تشدید آگاهی و تأمین رهایی بشر

  شناسی از دیدگاه لیوتار انسان
وی سـوژه را از مقـام       . کنـد   گرایی عناصر ناساز و متفاوت را حذف مـی          گرایی بدبین است، زیرا انسان       به انسان  لیوتار
 وی سوژه نه یک هستی ثابت و برتر، کـه  به عقیدۀ. نشاند کند و در کنار عناصر دیگر می   دهنده معرفت خلع می     سامان

معرفی الگوهای بـشری دیگـر    .)ی، سوژه و ناانسان 1993وتار،  یل (محصول نیروها و بازیهای اجتماعی و سیاسی است       
خودش بـستگی دارد، امـا خـود یـک جزیـرۀ            غایت زندگی هر فرد به  سعی و جدیت          . نه ممکن و نه مطلوب است     

، دارد ارتباطی و قواعد بازیهای زبانی قدرت و تحرک قابـل قبـول       ۀ پیچید ۀپرت و مجزا نیست، بلکه همواره در شبک       
و » نه هنوز انسان  «کودک انسان، واجد انسانیت      .)82، ص   ی، ترجمه نوذر  1979وتار،  یل (بی آنکه منفعلِ محض باشد    

 او ماهیت معین ندارد، در      .)127-128، ص   1376،  ی، به نقل از احمد    1993وتار،  یل ( انسان است  شمار ای به بی    وعده
ط به نقشی است که عبارات بازیها        او با انتخاب بازیهای زبانی، مشرو      2.انتخاب ماهیت خویش نیز کامالً مختار نیست      

   ).1988وتار، یل (یابد عبارت، هویتی تازه می به تعداد عبارات جهان داریم و او با ایفای نقش در هر ؛کنند تعیین می

                                                           
1. Usher & Edwards   
2. Internet Encyclopedia of Philosophy available on www. Utm. Edu / research / iep  
 / l / Lyotard. htm 
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  اخالق از دیدگاه لیوتار 
کند، اما این به معنـای فقـدان قواعـد و تعهـدات      لیوتار قواعد اخالقی ازلی، ابدی، مقدس و کالن را نفی می        

. دگیـر  اخالق نیز یک بازی زبانی با قواعد موقتی است که در بستر ارتباط اجتماعی شکل می               . اخالقی نیست 
 هـر کند، اما منبع واقعی تعهد، خود فرد است که بـا انتخـاب                هر بازی تعهدات اخالقی را به فرد تحمیل می        

پرسـش  .  کردن اخالقی نیز عمالً ممکن نیست؛ بودن یعنی بازی       گرایی   پوچ. شود  بازی به قواعد آن متعهد می     
 الاقل باید به قواعـد بـازی ارتبـاط          گرا  پس پوچ . ممکن است ،   ارتباط یِواسطۀ باز ه  از چرایی اخالق، خود ب    

  . متعهد شود
 گرایش اخالقـی اسـت،      ناپذیر  بخش جدایی » یگراند«مل عقالنی و اخالقی در بازیها و شنیدن صدای          أت

، 1وسیـ ج (تراشند اما هر چیز عقالنی، اخالقی نیست؛ تبهکاران خطرناک، برای اعمال خود دالیل عقالنی می    
جـای  بـه   کند و اجتماع بازیکنان       ازیهای زبانی هنجارها را تعیین می     ن، ب به جای عقل مدر    ).197، ص   1996

ترین بازی آن است که امکان طـرح و اجـرای بیـشترین بازیهـا را             ترین و عادالنه    اخالقی. نشیند  آرمانشهر می 
 ، ص 1381،  ی، ترجمه نـوذر   1979وتار،  یل (فراهم کند و ضمن بیان امر ناگفتنی حامی نزاع علیه کلیت باشد           

199.(   

   پست مدرن از دیدگاه لیوتارشناسی هنر و زیبایی
هنر توجه را بـه     . مدرن و نفسانی لیوتار بود       پست ۀمحور فلسف ) پیشتاز( 2شناسی و هنر آوانگارد     نظریۀ زیبایی 

هر جا عقل از حرکـت      . و عرصۀ تخیل و آفرینندگی است      )1994وتار،  یل (کند  محدودیتِ بازنمایی جلب می   
 لیوتـار   ).2000،  3شیلون و اسـتاند   ید (کند  شود و به ما در بیان تفاوتها کمک می           هنر راهگشا می   ،ماند  باز می 

مدرن به    توجه به ابعاد مجازی و نفسانی و ستیز با قواعد منطقی و در فلسفۀ پست               در فلسفۀ نفسانی به علت    
 آوانگـارد بـه علـت در هـم     نهد؛ بلکـه بـه هنـر    وی هر هنری را ارج نمی   . بخشد  علت بیان تفاوتها امتیاز می    

، در  شعربه   گفتگو و تصویر  دارد، مثالً در کتاب        عالقه   ،شده  شکستن امور قراردادی و ترتیبات از پیش تعیین       
نویـسد کـه       می 4 نفسانی  وی در کتاب فلسفۀ   . کند  می معنی، توجه    تِراهی برای خروج از ترتیبات باثبا     حکم  

هـای   دهد و آن را بـه گونـه   نۀ نظام معنی به کار هنری شکل می بافت و زمی   در حکم شکلها و رنگهای متنوع     
   .ای غیرمعمول معرف تفاوت، دگربودگی و امر ناگفتنی باشد  سازد تا به شیوه متکثر قابل تفسیر می

شود و بیـشتر بـر        می نامیده» مدرنیسم« آن چیزی است که معموأل در هنرها         ،مدرن  منظور لیوتار از پست   
  اوالً؛مـدرن اسـت   مورد نظر لیوتـار ترکیبـی از هنـر مـدرن و پـست         هنر. کند  د تأکید می  آزمایشگری آوانگار 

قـدر نـو و      کند، امـا آن     شود که همیشه در خالل مدرنیسم کار می          گفته می  رُویمدرنیسم به جنبش پیش     پست
ری اسـت   گـ   تجربه مدرنیسم روح   مفهوم پست در ثانی   . توان آن را مدرن نامید       می  متفاوت است که به سختی    

معنـی   مدرنیسم درهم شکنندۀ قواعد بدیهی ادراک و   پست .دهد   سوق می  که مدام مدرنیسم را به سمت تغییر      

                                                           
1. Geuss         2. Avant-garde       3. Dhillon & Standish       4. Libidinal philosophy                               
 



  
     ٧١  داللتهای تربیتی دیدگاه پست مدرنیستی لیوتار و نقد آن

 

 یعنی پیش از آنکه ؛مدرن باشد   که مدرن باشد، باید پست    بنابراین هر چیز پیش از آن     . وم مدرن آن است   به مفه 
   . و نقاد باشدشکن باید هنجار؛باشد پذیر هنجار

  تیداللتهای تربی
  شناسی لیوتار داللتهای تربیتی معرفت

ی در بستر فرهنگ و روابط نگفتیم که لیوتار معرفت را امری نسبی و حاصل گفتگوها و بازیهای زبا
آموزش و پرورش نیز یک منظرگاه زبانی و یک شاخۀ گفتگو با هدف خاص خویش . داند اجتماعی می

محصالن آن را گذاران آموزشی نیست، بلکه استفاً نیتِ از پیش تعیین شدۀ سیهدف آموزشی صر. است
به عبارت دیگر هدف تعلیم وتربیت هدفی از پیش تعیین شده، . پذیرند  میهمانند هدف یک بازی زبانی

 نیست، بلکه برگرفته از نیازهای اتفاقی، آنی و نناپذیر، تحمیلی و مجزا از تجارب واقعی محصال انعطاف
 در حکمقواعد تربیتی . شود  معلم و شاگردان طراحی و اجرا میاینجا و اکنون است که با مشارکت

دانش در لفافۀ اشکال متکثر فرهنگ، . شود دانش باید نقد و بررسی ۀکنند دهنده و محدود گفتگوهای شکل
های آموزشی باید  بنابراین قواعد و شیوه. ده شده استیزبان، آداب و رسوم و گفتگوهای تربیتی پیچ

  . ، دانشها و فرهنگهای متکثر و متفاوت انتخاب شودمتناسب با جهانها

  داللتهای تربیتی انسان شناسی لیوتار
 عاقل با ماهیت واحد و ثابت نیست، بلکه بـازیگری            و ودمختارخ موضوعدانستیم که انسان از دیدگاه لیوتار       

بـراین  . یابـد   ثـر مـی   گیرد، هویتهـای متک     است که بر اساس نقشهایی که در بازیهای زبانی متکثر به عهده می            
  :کردتوان استنباط و توصیه  اساس داللتهای تربیتی زیر را می

 ؛)فرهنگها، ارزشها، نژادها و زبانهای گوناگون( ارج نهادن به تفاوتها و دیگران •

  کالس و ارائۀ درس؛ۀهای ادار استفاده از روشهای متکثر در شیوه •

  درسی؛ۀ برناماستفاده از متون و منابع متنوع در تدوین و اجرای •

 امکانات الزم برای عملی شدن آن؛ کردن های متنوع یادگیری و فراهم معرفی شیوه •

  با یکدیگر و با معلم بر مبنای ناهمگنیها؛ صالن ارتباط متقابل محۀ زمینکردنفراهم  •

 قومی؛  اساس تفاوتهای فرهنگی، نژادی و  در فعالیتهای تربیتی برالن محصۀشرکت عادالن •

  انتقاد و پرورش تفکر انتقادی؛ۀ زمینکردنگرایی و فراهم  ز جزمداری ا خود •

   . جریان حاکم بر کالسحتی در صورت متضاد بودن با بروز حداکثر خالقیتها، ۀفراهم کردن زمین •
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  شناسی  داللتهای تربیتی هنر و زیبایی
 این دیدگاه هنری به شرح داللتهای تربیتی. ستیز است گفتیم که هنر مورد نظر لیوتار هنر هنجارشکن و کلیت        

  :استزیر 
تربیت و تدریس نیز    .  است  پذیری و توجه به زیبایی      اساساً یکی از ویژگیهای هنر ارتجالی بودن، انعطاف       

.  درسی اسـت   ۀطرح و اجرای برنام   تنوع در    اصول تعلیم وتربیت هنرمندانه      زیکی ا . تواند هنرمندانه باشد    می
 روشـهایی از قبیـل      ، درسـی  ۀ برنامـ  جانـشین وی روشـهای چندگانـه و       جمدرن، در جست    پردازان پست   نظریه

در تعـدادی از دانـشگاهها،      . کننـد   شخصی و اجرای نمایش را پیشنهاد می       ۀروشهای هنری، نوشتن زندگینام   
، 1زنـر یآ( شده اسـت   تعلیم وتربیت تصویبۀ در رشتی دکترۀنام  پایانبررسی پژوهش و   جاینوشتن رمان به    

مـدرن، پـژوهش کیفـی،        هـای پـست      نظریـه  بررسی دانشجویان دانشگاه آشلند پس از       .)4-10، صص   1997
درسی، برداشتهای خود را در قالب کارهـای هنـری نظیـر رمـان،                ۀ  و رویکردهای معاصر برنام    شناسی  زیبایی

ون، های اقوام و فرهنگهـای گونـاگ        ویژگی مهم این کارها توجه به رنگها و نشانه        . نقاشی و کوالژ بیان کردند    
ای بدیع و     فرهنگی به شیوه   ر و ارائۀ مسائل نژادی، جنسی و      های متکث   سازی برای تفسیر    افشای تفاوتها، زمینه  

 و هـیچ تفـسیری     کـرد   را بیان می   هدفی متفاوت     هرتفسیر ).1996،  2یجیم (خارج از توان پژوهش سنتی بود     
یری، تنـوع روشـها، بیـان تفاوتهـا،          تفسیر پـذ   ).25، ص   1996،  3موریبالت (مدعی خدمت به هدفی برتر نبود     

  . رفته بودگهای لیوتار الهام  شکنی در روش پژوهش و وجود هدفهای چندگانه از اندیشه هنجار
. باشـد    ما تولید حقیقت نیست، بلکه اختراع اشاراتی است که قابل تصور و ارائه               ۀوظیف «:گوید  لیوتار می 

از چنـین   . ایـم    و قابل ارتباط بهـای گزافـی پرداختـه         ما برای نوستالژی آشتی میان تجارب محسوس، شفاف       
   »علیـه کلیـت وارد جنـگ شـویم         بیاییـد . رسـد   هـای ارعـاب و سـرکوب بـه گـوش مـی              گرایشهایی زمزمه 

  ).81-82، ص ی، ترجمه نوذر1979وتار، یل(
ـ              درسی پست  ۀ آنچه گفته شد برنام    بنابر ش مدرن با کلیت مخالف است، یادگیری را منحصر به انتقال دان

پرست، ارعابگر و تفاوت ستیز مخالف است؛ مرزها        ای است؛ با فراروایتها و عقالنیت نژاد        رشته  میان داند،  نمی
کند، هـیچ هـدفی را بهتـر از هـدف             ساز مدرن را رد می      ناپذیر و منطق خطی دوگانه      بندیهای انعطاف هو گرو 

داند؛ افشاگر است، امـا هـیچ         م و دیگری می   داند و تنها مالک برتری را توجه به تفاوت، تنوع، ابها            دیگر نمی 
کـالم   دانـد و در یـک   کند، زیرا نتیجۀ چنین تالشهایی را ایجاد نظامی سـرکوبگر مـی             راه حل نهایی ارائه نمی    

  . مدرن هنرمندانه است درسی پست ۀ برنام
ی مکتـوب و     کـه در فعالیتهـا     کنـد   یدرسی هنرمندانه بصیرتها و احساسات را چنان با هم تلفیق م            ۀ  برنام
هـای     آماری نیست و آن را نیز یکـی از شـیوه           بررسیهایشود، اما خواهان حذف        آماری یافت نمی   بررسیهای

 سطوح  گیری  به شکل   هنری های  پروژه. داند، به شرط آنکه به نسبی بودن نتایج توجه کنیم           متکثر پژوهش می  
زمـان آن رسـیده     . ای دارد    سهم عمـده    که در برقرای عدالت و تعهد در جامعه        شود  منجر می جدیدی از فهم    

ـ               است که به جای شیوه     کـار بـریم کـه بـا        ه  های سنتی و قالبی، روشهای پژوهشی نوین، متکثر و متنـوع را ب
                                                           

1. Eisner                          2. Magi                         3. Bqltimore 



  
     ٧٣  داللتهای تربیتی دیدگاه پست مدرنیستی لیوتار و نقد آن

 

 لیوتـار، جریـان تولیـد علـم         عقیدۀبه  . مدرن نیز سازگار است     بازیهای زبانی لیوتار و فرآیند تولید علم پست       
  .  کمک روشهای متنوع پژوهش استجریان ایجاد حرکات و قواعد جدید به

 اجرایی تعریـف  ی ولو به عنوان مهارت ،شایستگی. روشهای تربیتی نیز صرفا شامل انتقال اطالعات نیست       
و اطالعـات نیـست، زیـرا فایـدۀ         رایانه   خوب یا دسترسی آسان به        شده باشد، صرفاً به معنای داشتن حافظۀ      

و توان سازماندهی اطالعـات در راهبـردی بـا کفایـت و             » ناینجا و اکنو  «ه در   سئلعملی اطالعات حل یک م    
ایم، محصل ممتاز کسی است که اطالعات بیشتر یـا تـوان               نیافته  تا زمانی که به اطالعات کامل دست      . نوست

یی عبـارت از اتـصال   ادستیابی همگانی بـه اطالعـات کامـل، حـداکثر کـار     در صورت  اما   ؛کسب آن را دارد   
که حاصـل   است   مناسب   یدا از هم در ترکیبی بدیع و نو و ایجاد حرکت یا سخن            ای از اطالعات ج     مجموعه

  ).51-52، صص 1381، ی، ترجمه نوذر1979وتار، یل (باشدخالقیت، تخیل و شهود 
 انـسانها، تواناییهـای آنهـا و        گروهیمدرن باید بر اساس زندگی فردی و          درسی پست   ۀ  اصول تربیتی و برنام   
مدرسـه و کـالس درس    ).80، ص ی منبـع قبلـ  همان (شود ان دادن به تغییرات انتخاب استفاده از تخیالت و مید   

تواند و نباید در چهارچوب متنهـا، روشـها و            درسی نمی   برنامه. باید عرصۀ تکثر بازیها و خلق حرکتهای نو باشد        
ود، محتـوای    اجازه داد بر اساس تجـارب خـ        نباید به محصال  . شده و قطعی محدود شود      تعیین  تجربیات از پیش  

  .به دست آوردخود را    به عبارت دیگر هر محصل تجربۀ خاصکنند،واحد را با تعابیر متفاوت درک 

  عدالت و تکثر 
تالشی است برای قضاوت بدون معیار واحـد و از پـیش         1کافرکیشی یا شرک  . لیوتار به عدالتهای متکثر اعتقاد دارد     

 عدالت یعنی در هر مورد و همیـشه حـساس    کهگوید ی می و2.قحقیقت، زیبایی، سیاست و اخالۀ موجود در زمین 
 )99، ص   1985وتار،  یل( توان مطمئن شد که فردی عادل است یا برای همیشه عادل خواهد بود               نمی .و نگران بودن  

 امـا مـشکل اصـلی در شـکاف     ؛)1999، 3راولـز  ( تابع موقعیت استدر اجرا تعریف خواه درعدالت خواه   بنابراین  
شـود و بـا پـذیرش         شود، زیرا با نفی قواعد عام عدالت، سازگاری و اجماع قربانی می             یه و عمل ظاهر می     نظر میان

. شویم  عدالتی می  سازیم و دچار بی     سازگاری و ثبات، ویژگیهای منحصر به فرد اخالقی را قربانی مراجع قدرت می            
  . بودن و قضاوت عادالنه کردن است  تربیت عادالنه شامل چگونه عادل

  :مفهوم مدرن و لیبرال عدالت مبتنی بر مفروضات زیر است.  عدالت و تربیت لیبرال توجه داشتمیان ۀلیوتار به رابط
 وجود فرصتهای برابر برای فعالیتهای اشخاص در سازمانها؛   •

  هماهنگی اجتماعی؛ضروری نبودنیافتگی جوامع برای نیل به مفهوم عام عدالت و  سازمان •

 اند؛  کسانی که عمل در چارچوب آن را پذیرفتهبه دستدالت تدوین راهکارهای ع •

 کند؛  عادالنه را ارزش تلقی  پرورش حس عدالت، تا فرد تربیت شده جامعۀ •
                                                           

1. paganism      2.[Internet Encyclopedia of Philosophy]. Htm available on  
http://www.utm.edu/research/iep/l/Lyotard.htm.                              3. Rawls 
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  شناخت قانون؛برایتربیت افراد  •

 تربیت اشخاص به منظور مشارکت آزاد و کامل در نظام عادالنه؛ •

  .)یهمان منبع قبل (ها، رسوم مذهبی و محاکمیای عدالت در نهادهایی مانند بازنهفته بودن راهکاره •
داری و بر مبنای همگونی اجتماعی تعریـف       لیوتار در سنت لیبرالی، عدالت نباید در بافت سرمایه         نظربه  
تفاوتی بـه منـافع       ها و بی  تضاداوالً اجتناب از    : در تدوین مفهوم عدالت باید دو اصل را در نظر داشت          . شود

 .)xii، ص   1985وتـار،   یل (ای وجـود نـدارد      کننـده   اً هیچ فرابرنامۀ مسلط و تنظـیم      ممکن است و ثانی   آنی غیر 
تـوانیم آن را تغییـردهیم،        جهان مملو از ناسازگاری، تفاوت طبقاتی و محرومیت اسـت و مـا ضـرورتاً نمـی                

  . بنابراین هماهنگی و توافق اجتماعی در آن ممکن نیست
ادانـه بـه قـوانین انـضباطی     ه انسان با راهنمایی عقل عملـی آز  پذیرد ک  یوتار این عقیده کانتی را هم نمی      ل

. شود که در فعالیتهای فکری خود تأمل اخالقی و عادالنه داشته باشند           وی به معلمان متذکر می    . نهد گردن می 
باحث کالمی و اسـتدالل عقالنـی       منظور از عدالت، انصاف سیاسی است نه عدالت متافیزیکی که مبتنی بر م            

اول بازگشت بـه بازیهـای زبـانی و         :  عدالت شامل دو موضوع کلیدی است      ).112، ص   2000،  لونید (است
شناختی تعلیم وتربیت عادالنه مجال خیزش        بازگشت به زبان به ابعاد ادبی و زیبایی       . دوم ایجاد تعهد اخالقی   

ـ                     می . کنـد  ار کمـک مـی   دهد و تعهد اخالقی به ما در فهم معنای امر واال و نقش آن در عدالت مورد نظر لیوت
  .)یهمان منبع قبل (دهد های قضاوت و تربیت نشان می هبدین ترتیب، او معنای زیباشناسی را در شیو

  عدالت و تفاوت 
لیوتار معتقد است تناقضات موجود در قواعد عام و موردی قضاوت و مسائل فلسفی  تربیت باید در قالـب                    

داستان تـاجر ونیـزی نمونـۀ مناسـبی از تفـاوت و       ).29 ص ،1988وتار، یل(د و داستان بیان شو   گفتگو، مثال   
را ) خـودی، اکثریـت   (و یک مسیحی  ) بیگانه، اقلیت ( داستان، محکمۀ یک یهودی   . نقش آن در قضاوت است    

 حفظ خون مقدس    ۀشود، اما هنگام اجرای حکم، قاضی به بهان         هراً مسیحی محکوم می   ظا. کشد  به تصویر می  
           ، 2000لـون،   ید(د  کنـ     نیت به جـان مـسیحی محکـوم مـی          ءنه، یهودی را به سو    در برابر بیگا  شهروند مسیحی   

 اجرای وارونۀ عدالت، از      با  قضاوت و قاضی با ظاهری عادالنه و       ۀیعنی قدرت با خزیدن به حیط      ).114ص  
 بـه  سازیها ضمن تصدیق نیاز ین وارونه ا).113-120، صص  ی منبع قبل  همان (کنند   قدرت محافظت می   ۀشبک

 قانون به زیان اقلیتهای خارج از مناسبات قدرت و به سـود             ۀگی مصادر قواعد و اصول عادالنه، بیانگر چگون     
ت  و از آنها تاثیر پذیرفتـه اسـ         شده ای از روابط اجتماعی و سیاسی تنیده        قضاوت در شبکه  . است  قدرتمندان  

 ).20، ص   1985،  1وتار و ثبـاوت   یل (شدتواند همیشه عادالنه با     جامعه نمی  ).207-217، صص   1996وتار،  یل(
بـان کـه بـه شـدت تحـت نفـوذ قـدرت و               ز. نیز ممکن نیست   ت از راه گفتگو   دستیابی به رستگاری و عدال    

و  2»امرنـاگفتنی «عـدالت یعنـی بیـان        .کنـد سیاست است، بعید است ما را قادر به گفتگوی اختیـاری و آزاد              
تنهـا قـضاوت احـساسی از    .  بیان تفاوت و عدالت را نـدارد هیچ مفهوم معین و زبان معقولی کفایت  . تفاوتها

                                                           
1. Thebaud                    2. inpresnentable                   
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، ص  1984وتـار،   یل (سـازد   مـی » دیگـران «آل بـا     ه و زندگی اید   و آفرینندگی ما را متوجه تفاوتها     طریق تخیل   
قاضی باید مـوردی قـضاوت کنـد، هـر وضـعیت ویژگـی              ؛  ار ثابت قضاوت، حافظ عدالت نیست     معی .)212

 هـیچ قاعـدۀ کلـی و قـضاوت     ،گیرد پاره شکل می شِ موقتی و چندبنای دانقضاوت بر م. خاص خود را دارد   
جهـان نـامتعین و   . قواعد عقالنی به ویژه توان قضاوت بـین عبـارات نـاهمگن را نـدارد         . نهایی وجود ندارد  

 و تاریخ روابطـش  و تاریخش قابل شناخت و پیش بینی نیست، آگاهی از کل داستان شخص است  ناهمگون  
 نگریـستن و     جهانی« اما باید چنان پیش رویم که گویی قادریم تمام جهان را بشناسیم، یعنی             ،ردنیز امکان ندا  

  .»محلی عمل کردن
تعادل ایجاد  یند مداوم   ادهد و تربیت فر     ی متفاوت  سوق می    نیازهای متفاوت انسان او را به سوی هدفها       

 و تخیل و شـهود       دانشنداشتن   و تعین    کنترل قواعد، توجه به ناهمگنی     .های متکثر یادگیری است     میان جنبه 
انگیزد و آن را به مفهومی        شناختی و آگاهی را برمی      تخیل و شهود، حس زیبایی    . شرط قضاوت صحیح است   

شناختی  تربیت زیبایی  .)147-150، صص   1989،  1ریهامشا( کند   انسانها تبدیل می   ۀهمگانی و مورد پسند هم    
را نقادی کنیم و بفهمیم که جامعه قلمـرو غایتهـای گونـاگون             » وتتفا«انگیزد که به کمک آن        احساسی برمی 

  .است و هر قضاوتی مستلزم احترام گذاشتن به دیگران و غایتهای آنها خواهد بود

  تعلیم و تربیت عادالنه 
 مناسبات جهـانی نـو و       براساسباید  را  فعالیتهای آموزشی، متون ادبی و تربیتی سنتی، قوانین حقوقی و سنن            

 تـا نقـاط ضـعف، آسـیبها و محـدودیتهای آن             کـرد هنگی و تربیت عادالنه و اخالقی ارزیابی مجـدد          فر  چند
تر است، زیرا باید عالوه بر تناسب و ربط یک سنت، تناسب و              البته ارزیابی متون فلسفی مهم    . مشخص شود 

  .د را نشان دهارتباط میان سنن گوناگون
 باید شایستگی تربیت نسلهایی را داشـته باشـند کـه بـه              کنیم و مربیان    ما در جهانی ناهمگون زندگی می     

بنابراین شرط بقـای    . شوند  خوانده می اآمیز و عادالنه در جهانی با ارزشهای متفاوت و متضاد فر              زندگی صلح 
  آزاد جهـانی اسـت     ۀشناسی و لـذت بـردن بـشر از مـوز            اییاین متون سودمندی آنها برای پرورش حس زیب       

سنتهای تعلیم وتربیت، آن را     در  صورت، امتناع از بازاندیشی مداوم         در غیر این   ؛)156، ص   ی منبع قبل  همان(
  .سازد بار یا تنفرانگیز مبدل می ای تأسف به پروژه

تعلیم و تربیت عادالنه منحصر به معرفی تشکیالت قضایی و تعاریف قراردادی از حق، قانون و عـدالت              
  تفاوتهای حاکم بر جریـان قـضاوتهای رسـمی را افـشا و در              نیست، بلکه باید طی گفتگوهای آزاد و متکثر،       

عدالت متکثـر بـه   . مطرح کند نسبت به آنها حساسیت ایجاد نماید و مفهومی نو و متکثر از عدالت               محصالن
هـا از امکانـاتی     نیـست، بلکـه بـدان معناسـت کـه اقلیت           افراد بر اساس معیارهـای حـاکم         ۀمعنای برابری هم  

 .شـوند نند بر اساس معیارهای فرهنگ خود پـرورش یابنـد، رشـد کننـد و قـضاوت       برخوردار شوند که بتوا   
 اجتماعی، فرهنگی و ارزشی متکثر و متفاوت به قـضاوت پردازنـد و              ۀ باید بتوانند به مقتضای زمین     النمحص

                                                           
1. Hampshire 



 
  1383، سال سوم،  پائیز 9شمارۀ       های آموزشیفصلنامۀ نوآوری   76
  

ـ کنندقضاوتهای دیگران را ارزیابی    ه  و ضمن داشتن باورها، ارزشها و مهارتهای متنوع و حتی متناقض عادالن
  .  ادامه دهند زندگیبهو صلح جویانه 

   تدریس و رد روایتهای کالن ۀنظری
 جامعه را ندارد، زیرا آن بخش از پیچیدگیها         ۀ لیوتار هیچ فراروایتی توان تبیین کامل مناسبات پیچید        عقیدۀبه  

 از  ای متـشکل    کالس درس نیز جامعـه    . شود  چوب تنگ فراروایتهاست، طرد و سرکوب می      رکه فراتر از چها   
، ارزشها و هویتهای متفاوت و متضاد اعضای این جامعـه را            عقایدافرادی با   . استروابط و مناسبات پیچیده     

هـای   ها، منابع و شـیوه   کالس، نباید به نظریهۀی تبیین و تنظیم فرآیندهای پیچید  هند، بنابراین برا    د  تشکیل می 
به . اجه خواهیم شد افت تحصیلی و ترک تحصیل مونظمی،   عالقگی، بی    با بی  زیرامحدود و معین اکتفا کنیم،      

زدایی و حاکمیت معیـار قابلیـت اجرایـی نـاقوس مـرگ اسـتاد بـه صـدا                      فرآیند مشروعیت  ۀعالوه در نتیج  
 سـاختن    نش نیست، بلکه فراهم   درخواهد آمد، زیرا در چنین شرایطی هدف و وظیفۀ تعلیم وتربیت انتقال دا            

عاتی و ترکیب اطالعـات در بازیهـا و حرکـات           دستیابی به بانکهای اطال    با چگونگی    محصالن آشنایی   ۀزمین
ای در انتقال دانش و تولید علـم از           شتهر    میانهای هوشمند و گروههای        لذا  شبکه   ؛جدید و تولید علم است    

 در چنـین    ).153-154، ص   1381،  ی، ترجمه نـوذر   1979وتار،  یل (گیرند   تواناترند و جای آنها را می      استادان
 یابند و مالحظـات سیاسـی، اخالقـی،          توانند به منابع وسیع و نامحدود دانش دست         آموزان می   رایطی دانش ش

  . دینی و سنتی مانند گذشته قدرت ممانعت و بازداری ندارد

  نقد وتحلیل 
 رد  است؛ از جمله در زمینۀشده مبانی فلسفی و نیز داللتهای تربیتی نقد   از نظر  مدرن لیوتار   های پست   اندیشه

 مبارزات ضد استعماری، اعـالم مـرگ اسـتاد در عـصر پـست               حاصل کردن   بیگرایی،    وایتهای کالن، نسبی  ر
های تربیتی، تعارض با مبانی تربیت دینـی،          نگری آموزه   مدرن، برابر دانستن همۀ دیدگاهها و فرهنگها، یکسو       

در ادامـه بـه بررسـی    . گردارز دانـستن معلومـات معلـم و شـا     اخالقی و اجتماعی، تضعیف نقش معلم و هم 
  .   پردازیم انتقادات و بیان پاسخهای احتمالی می

  نقد مبانی فلسفی
مدرنیسم را با تناقض مواجـه         روایتهای کالن، به لحاظ منطقی پست      ۀحکم بطالن هم   :رد روایتهای کالن  

مـی جزئـی    کند و اگـر حک      مدرنیسم را نیز نفی می      اگر این گزاره حکمی کلی باشد، خود پست       . کند  می
این انتقاد به شـرطی وارد اسـت   . باشد، فقط قابل اطالق به بعضی از روایتهای کالن است و نه همۀ آنها 

 یـک روایـت     ۀمدرنیسم را شامل انگـار      ساروپ پست . مدرنیسم را یک روایت کالن تلقی کنیم        که پست 
مـدرن   به اصطالح پست  » ایسم«افزودن پسوند   . کند  اما بیانات لیوتار خالف آن را ثابت می       . داند  کالن می 

لیوتـار در  .  تاریخ استۀمدرن فراروایت، ایدئولوژی یا فلسف به این شبهه دامن زده است که گویی پست       
 :گویـد    مـی  ]ایـدئولوژی، روایـت کـالن     [ مدرن به یـک فلـسفه تـاریخ         مورد خطر احتمالی تبدیل پست    
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مدرنیسم کردنـد،   پستوع به صحبت از  اضافه کردند و شرمدرن به پست» ایسم«آمریکاییها یک پسوند  «
مدرنیسم بدل به نوعی فلسفۀ تاریخ شده اسـت           ام، چون پست    کار نبرده ه  مدرنیسم را ب    گاه پست  من هیچ 
هـای تـاریخ دیگـر وجـود نـدارد، مـا بـا خطـایی منطقـی مـواجهیم، تناقـضی در                         گویـد فلـسفه     که می 

   ).212ص ، 1383، ترجمه جهانبگلو، 1993وتار، یل (»... اصطالحات
آیـا بـا وجـود تحـول مـداوم و سـریع جوامـع پیـشرفته،                  :مدرنیسم  تحول اوضاع و مشروعیت پست    

 مـدرن   وضعیت پست توصیفهای لیوتار همچنان مشروعیت دارد؟ لیوتار پانزده سال پس از انتشار کتاب             
 بـا اندیـشۀ   ای مدرنیسم نسبت به زمان انتـشار بـسط یافتـه و رابطـه              دارد که مفهوم کلمۀ پست      اظهار می 

مـدرن    توانم سه نویسندۀ قرن شانزدهم را معرفی کنم که نوعاً پست              می«افزاید که     وی می . مدرنیته ندارد 
هستند، یکی از آنها مونتنی است نسبت به روایتهای کالن مسیحی، دیگری ماکیاولی نسبت به سیاسـت                 

بلکه نسیان سیاسـت بـه   ی،  چون این دیگر نه سیاست رم است نه سیاست دولتهای جمهور       ،مدرن  پست
توانـست یـک      عنوان بازخرید گناهان است و بعد سروانتس که کار وی فراموشی کسی اسـت کـه مـی                 

کار آنها بی اعتقـادی و      . بردند  به سر می  »  بعدی ۀآیند«این سه تن در واقع در یک        » .قهرمان بورژوا باشد  
مدرنیـسم رشـدی      بر این اساس در پـست     «. آلها و تعریفهای قراردادی و تحمیلی است       ه اید دربارۀال  ؤس

 مـن دیگـر     ئلۀمدرنیـسم تغییـر کـرده و مـس          وجود ندارد، بکت از مونتنی بهتر نیست، سرنوشت پـست         
کار ما دیگر تشخیص    . شود  پرداختن به وضعیت گفتمان علمی نیست، بلکه شامل هنر و سیاست نیز می            

  ». معنای تفکر و نوشتن استۀتر دربار عالئم بیماری در اینجا و اکنون نیست، بلکه تفکری عمومی
داری یا دموکراسی غربی را       مدرنیسم روایتهای کالن سرمایه     آیا پست :  شمول رد روایتهای کالن    ۀدایر

  کند؟   میستثناداند یا آنها را م نیز باطل می
هـر  «اند؛ دکترین نظری هگـل   به اعتقاد لیوتار، طی پنجاه سال گذشته اکثر روایتهای کالن باطل شده 

زیـرا  . در آشـویتس باطـل شـد       ».چه واقعی است، عقالنی است و آنچه عقالنـی اسـت، واقعـی اسـت              
 در  80 تـا    60هـای     آشویتس واقعی بود، اما آیا عقالنی نیز بود؟ دکترین ماتریالیسم بـا شورشـهای دهـه               

آنچه دموکراتیک است، توسط مردم و بـرای مـردم          «، دکترین لیبرالیسم پارلمانی     1کشورهای بلوک شرق  
جریان آزاد عرضه و تقاضا موجب      «، دکترین لیبرالیسم اقتصادی     1968 2 مه با رویدادهای ماه  » ...است و   

ادی پـسا کنـزی بـا        و دکترین اصالحات اقتص    1929 و   1911با بحرانهای   » رفاه اقتصادی همگانی است   
  ).40، ص 1992لیوتار، ( باطل شد 1974-1979بحرانهای 

  

                                                           
 کارگران کشورهای بلوک شرق داشت که بر علیه سلطه روایت کایت از شورشهای مردمی و به ویژه حاین موارد. 1

   .کالن مارکسیسم و آزادی طبقه کارگر دست به قیام زدند
  .اشاره به قیامهای دانشجویی این سال در کشور فرانسه است که با سرکوب شدید دولتی مواجه گردید. 2
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، ص  1993،  1پروسا(هد   و دربست کنار ن    کند روایتهای کالن را یکسان تلقی        لیوتار تمایل دارد که همۀ    
ان چگونگی، چیستی و نیز چرایی رد روایتهای        یداشتن حداقل یک روایت کالن را برای ب        اما ساروپ    ،)153

 متوسـط و      رشـد طبقـۀ    بـر اثـر   عالوه ناکارآیی احتمالی مارکسیسم در اروپای غربـی،         ه  ب. داند  الزم می کالن  
شـده     مثبت و مشروع از مارکسیسم تعدیل      ۀاگر استفاد . داند  ن کامل آن نمی    را به معنای بطال    ،فرهنگ مصرفی 

 روایتهـای کـالن دیگـر مفیـد     های غربی توسعه در آمریکای التین مفید بوده است، چرا تعدیل            در نقد برنامه  
بخش مـشکوک هـستند، چـرا بایـد همـه آنهـا را رد کنـیم؟                   نباشد؟ اگر بعضی از روایتهای کالن مشروعیت      

وی . سازانه و در شناخت تنوع روایتهای کالن ناکـام بـوده اسـت              ساروپ معتقد است که تحلیل لیوتار ساده      
پ، وسـار  (دانـد   فایـده مـی     نفسه بی   روایتهای کالن را فی    ۀ احتیاط، اما نفی هم    ۀاجتناب از بنیادگرایی را الزم    

  ).207، ص 1382ک، ی، ترجمه تاج1993
های عـام را حـافظ احتمـالی     ایـدئولوژی  2اکسل هاننـت   :رد قوانین کلی و طرح ادعاهای عام بطور همزمان        

  طـرح حـق      ۀ زمین تماالًاحداند؛ به اعتقاد وی تکیه بر معیارهای عام شاید مانع نقد باشد، اما                عالئق اقلیتها می  
مدرنیسم حتی تنظیم یک قاعده یـا         که پست  افزاید در حالی    وی می . کند می فرهنگها را فراهم     ۀهمزیستی هم 

تواند مدعی حق همزیستی برابر و جهـانی         تابد، چگونه می    نمیورای اخالقیات داخلی خود بر    دستور کلی را    
   ).155، ص 1997 ،تهانن (؟کردن آن باشد برای همۀ فرهنگها و نهادینه

  نقد کـرده   از ذهنیت و عینیت اخالقی    را   مدرنیسم  پست تعریف   3روی ندردآ: ذهنی بودن مدلهای اخالقی   
طـرف و آزاد از ارزشـها را    گرایـی بـی    عینـی  ومدرنیسم را بـه کلـی ذهنـی    وی مدلهای اخالقی پست  . است
          .دن بـه چنـین عینیتـی تـالش کنـد     دیـک شـ  داند، ولی معتقد است که پژوهشگر باید بـرای نز    ممکن می غیر
ارزش کـار   او  . بین مدلهای اخالقی وجهان عینی باید تفاوتهایی وجـود داشـته باشـد            به عقیدۀ وی    عالوه  به  

داند، یعنی کار علمی بـه خواسـت کـسی     علمی را در برخورداری آن از عینیت کافی برای اثبات یا ابطال می           
   ).399 - 407، صص 1995، یرو آندرد (حقیقی یا ناحقیقی نیست

  :دهد مدرنیسم و به ویژه دیدگاه لیوتار نسبت می  زیر را به پستتتناقضا) 1993( 4روزنائو
                   . مدرنیــسم ضــد نظریــه اســت، امــا ضــدیت بــا نظریــه خــود یــک موضــع نظــری اســت پــست) الــف

ـ          ا ،کید می کند    أبودن ت   مدرنیسم بر غیر عقالنی     ستپ) ب طـور نامحـدود    ه  ما از ابزارها و اسـتدالل عقالنـی ب
د سنجـشی و  کیـ أها نوعی ت اما تمرکز بر حاشیهمدعی اجتناب از تجویز و سنجش است،      ) ج. کند  استفاده می 

 در  )ـهـ . کنـد    تأکید دارد، اما اغلب در متن دیدگاههای خود عمل مـی           5بر دیدگاه بینامتنی  ) د. تجویزی است 
کند و مدعی است که هیچ معیار معتبـری بـرای قـضاوت وجـود              ارهای مدرن را رد می    ها، معی   ارزیابی نظریه 

دازد و حکـم بـه   پـر  ندارد، اما معلوم نیست بر اساس چه معیاری به قضاوت در مورد معیارهای مدرنیسم می          
 ات را اثبـ   ، امـا معیارهـای خـود      کنـد   مـی تناقضات و ناسازگاریهای مدرنیسم انتقـاد        از   دهد و   بطالن آنها می  

کنـد،    هایش ادعای حقیقت را رد می       در نوشته ) ز. ثبات و متناقضی تکیه زده است      های بی  و بر معیار   کند  نمی
   ).1992 روزنائو، (ست که ادعاهای وی حقیقت است، که این نقض غرض است ااما مدعی

                                                           
1. Sarup         2. Axel Honnenth            3. Roy            4. Rosenau            5. interextuality   
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ـ     کند  متهم می  تعهد فکری    نداشتنگرایی و      هابرماس، لیوتار را به نسبی     ار خـالف آن را     ، اما بیانـات لیوت
گرایـی عمـومی      مدرنیسم را غالباً عرصۀ بـروز نـسبی         پست« :دارد  ای اظهار می    وی در مصاحبه  . دهد  نشان می 

ن دلیل در   مدرنیسم دارم، به همی     تر به پست    مدرنیسم این نیست، من نگاهی انتقادی       دانند، از نظر من پست      می
بینیم مالکـی بـرای       ریم هستم، چون به عکس وقتی می      های فک    داوری به دنبال ریشه    ۀآثار کانت و در نقد قو     

» ایـن درسـت اسـت     «یـا   » ایـن زیباسـت   «گوید ــ باید در گفتن        داوری وجود ندارد ــ آنگونه که کانت می       
گرایی فکری  نسبی. گرا نیست کنم که به کانت نزدیک هستم، هر چند کانت نسبی        احساس می . باشیمتر    جدی

، یعنی جهان آشوب    استگیر    کار و آسان    کنم جهان کنونی مسامحه     ما فکر می  ا گرا نیستم،   سطحی است، نسبی  
 اضـطراب  کنید بـا  ، به محض آنکه ارزشهای سنتی را نقد می…جهان اضطراب. که در آن قانون وجود ندارد 

 و  »؟در کجا قرار دارم   «،  »من که هستم؟  «شوید، این فکر که       ، زیرا با فکر مسئولیت مواجه می      شوید  مواجه می 
 تعهـد نیـز     نداشتن بنابراین اتهام    )209-210، صص   1383مه جهانبگلو،   ، ترج 1993وتار،  یل( »چه باید کرد؟  «

فیلسوف باید کارش را در مقام شهروند آگاه انجام دهـد، یعنـی   «:  ویعقیدۀوی روا نیست، زیرا به   در مورد   
 و در  )208، ص   یهمان منبع قبل   (».در اینکه چه چیزی عادالنه است و چه چیزی عادالنه نیست دخالت کند            

 در قبـال  مـسئول بـودن     « :دالت بجنگد و به آن متعهـد باشـد        تعیین شده نیز برای ع      جهان فاقد قانون از پیش    
بندی کند، بـدین معناسـت کـه بگویـد هـیچ       کوشد خود شخصاً آن را صورت  که فرد می  ،مفهومی از عدالت  

 است که قانون را پیدا کنم، معلوم کنم چه کسی بر حـق  ای وجود ندارد، وظیفۀ من   قاعدۀ از پیش تعیین شده    
 یا اینکه بپرسم آیـا الزم  …است و چه کسی بر حق نیست، وظیفۀ من است که از یک طرف جانبداری کنم     

نداشـتن  گرایـی و       بنابراین متهم ساختن لیوتار به نسبی      )یهمان منبع قبل   (»است حتماً جانب یکی را بگیرم؟     
بـاختن بـر سـر عقایـد یـک طـرف              سازیها و جان     لیوتار به آن تعهدی ندارد دوگانه      آنچه. تعهد مشکل است  

سـازیهای قـدیمی       در خصوص دوپـاره     وظیفۀ فیلسوف آن است که تعهدات و تصورات احمقانه        «: دعواست
ـ  هـ ییگرا بخـشیهای جهـانی و قهرمـان     ما در پایان نجـات  …چپ و راست را ناچیز شمارد      سـر  ه ای فـردی ب

، صـص   یهمـان منبـع قبلـ      (».به مفهوم دفاع از هدفی معین و مردن در راه این هدف            گرایی  انقهرم. بریم  می
207-206.(  

دهـد کـه در وضـعیت         ناپذیری ارائه مـی      خشک و انعطاف    دارد که لیوتار چنان نظریۀ       اظهار می  1 رورتی
 امـور را   دادننجـام فعلی از پیشنهاد هر جایگزین اجتماعی عاجز است و جستجو برای یافتن راههای بهتـر ا              

کند که بر اهمیت تعهد فکری   پشتیبانی می2در عوض رورتی از رویکرد دیوئی. )1991، یرورت( دکن منع می
ه معنای جزئیات روزمره را روشن و به هم مربوط کند، علـم    فهنگامی که فلس  «: کند  کی تأکید می  و ایدئولوژی 

ـ د (».رفتل یکدیگر خواهند     استقبا بهو عقیده و عمل     کند    میو احساس درهم نفوذ       )164، ص 1957، یوئی
  .رساند تر اشیا می در مقابل لیوتار اصرار دارد که جریان تغییرات مداوم ما را به معنای عمیق

 آیـا   ؟دند، ارزشها و باورهـا برحـق و ارزشـمن         اما آیا در چنین جهان متناقض و  ناهمگنی، همۀ فرهنگها          
؟ چـه تـضمینی  وجـود        دارنـد قدرت و امکانات یکسانی      همۀ آنها    ا در یک حد است؟ آیا     حقانیت  همۀ آنه   

دارد که قدرتها و گفتمانهای مسلط از طریق نفوذ در قلمرو ادبیات یا فلسفه و بـه طـور کلـی قلمـرو تولیـد                         
                                                           

1. Rorty                   2. Dewey 
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گـر بـا اسـتفاده از            آیا گروههـای سـلطه     نکنند؟های خود را بر دیگران تحمیل         متون درسی و غیردرسی ایده    
گاههای خود را گـسترش دهنـد و        توانند دید   های گروهی متنوع و حوزۀ نفوذ گسترده، نمی         انهتبلیغات و رس  

  ؟ تفاوت را تداوم بخشندۀپروژ
تـر از     تـر و برحـق      صحیحتواند چنین باشد که هیچ دیدگاه، نظریه و باوری برتر،             ال اول می  ؤپاسخ دو س  
ناچار منجر بـه سـلطۀ یـک فراروایـت بـر             هرگونه ادعای حقانیت، صحت و اعتبار بیشتر به          .دیگری نیست 

 ۀتوان گفت که اوالً هم       لیوتار می   بعد نیز با توسل به دیدگاه      سؤالدر مورد دو    . فراروایتهای دیگر خواهد شد   
مدرن به مفهوم واقعـی و نـه قـراردادی      و ثانیاً عدالت پست برابر ندارند فرهنگها و ارزشها قدرت و امکانات       

طلب و شهادت به وجـود و بـه نفـع تفـاوت               ها و فراروایتهای سلطه    همین نابرابری  معنای افشای مداوم  آن به   
دهـد، بایـد بـه بیـان آن           حتی آنگاه که تفاوت خود را در شکل سکوت و گمنامیِ قربـانی نـشان مـی                . است

تا فراروایت هست، تفاوت نیـز هـست   : بنابراین برای بیان سخن لیوتار باید گفت    . حساسیت بیشتر نشان داد   
 انتظار پیـروزی محتـوم نبایـد         و به سود آن شهادت داد، اما هرگز به         کردتا تفاوت هست، باید آن را افشا        و  
سـتیز کـه هـر نـوع      خـواه و تفـاوت      های قدرتمند، یگانـه      البته این نکته باقی است که در حاکمیت شیوه         .بود

ته ارج نهادن به تفاوتهـا و تکثـر         شود، الب   خورد و تقبیح و تکفیر می        ناهنجاری و انحراف می    انگناهمخوانی  
کننـد بـه نظـر        خوش کردن به داشتن گروههای متکثری کـه فقـط گفتگـو مـی               صداها ارزشمند است، اما دل    

و الاقـل در معـرض تهدیـد و سـتم            ندهای گوناگون خویـشاوند     بسیاری از اقلیتها از جنبه    . رسد  عاقالنه نمی 
ثرتر ؤتـر و مـ      تر مقبـول    تر و قوی    بزرگ هاییلی آنها در گروه   پیوند و همد  مشترکی قرار دارند، بنابراین شاید      

  . باشد
وار بـر پیکـر مدرنیتـه       مدرنیسم انگـل    رسد که پست     نظر می   انتقادات شدید لیوتار به مدرنیته به      به رغم   

، 1984وتـار،   یل (دانـد     مدرن را مدرنیسم در وضعیت آغازینش مـی         لیوتار پست . کند  روئیده و از آن تغذیه می     
زداسـت، امـا در    سـتیز و افـسون    شـکن، نقـاد، خرافـه        شاید علت آن باشد که مدرنیتۀ آغازین سنت        ).76ص  

مدرنیته در واقع      و پست  شود  مین تبدیل به یک ایدئولوژی متعصب       وضعیت پایانی با توسل به روایتهای کال      
» مدرن باشـد     باید پست  هر چیز قبل از آنکه مدرن باشد،      «از این جمله که     . واکنشی علیه وضعیت اخیر است    

  . شکن آغاز مدرنیته است مدرن همان موضع نقاد و سنت آید که پست می چنین بر
یی و نـشاندن بانکهـای  اطالعـات بـه     ان فراروایتها و حاکمیت معیار کارکند که بطال    بینی می   لیوتار پیش 

علـم نقـش نـاچیزی ایفـا        گویی در تعلیم و تربیت مورد نظـر لیوتـار م          . جای معلم، ناقوس مرگ استاد است     
 تادانروایتها به سر آمده باشد، وجود اسـ       ا اوالً حتی اگر عصر فر     :گوید  در انتقاد از این ادعا می      1نوین. کند  می

ه ثانیاً خودِ لیوتار بـا چـ     . برای افشای ماهیت و خطر روایتهای کالن و تشدید آگاهی در این زمینه الزم است              
چیزدانـی در مـورد    ار آن استادانی است کـه داعیـۀ همـه         یا منظور لیوت   گو ؟گوید  عنوانی در دانشگاه سخن می    

شاید بتـوان ماشـینهای هوشـمند را در         . گویند  حقیقت و روح دارند و با قاطعیت تمام در این باره سخن می            
 اما ایجاد فهم، الهام بخشی و تأمین یک الگوی انـسانی            ؛نتقال معلومات به جای معلم نشاند     ایجاد مهارتها و ا   

ارد؛ یی مورد قبول لیوتار بوده است، اختالف نظر وجـود د   االبته بر سر اینکه معیار کار     . ست استاد ا  یفز وظا ا
                                                           

1. A.T. Nuyen                 
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 مدرن دانسته و آرمان او حاکمیت این معیار است          یی را تنها معیار قابل دوام پست      ا، لیوتار کار  1به نظر بلوالند  
یی ا لیوتـار معیـار کـار    نظـر معتقدنـد کـه بـه        ران و سـای   2زیل تان    اما کی  ،)165-182، صص   1996بلوالند،  (

 وندـ باشـند تـا متناسـب و هماهنـگ باشـند، وگرنـه نـابود شـ                 اخواهـد کـار     وبگر است و از مردم مـی      سرک
یی را گـامی بـه سـوی تروریـسم          ا کار ۀ نیز به نقل از لیوتار سلط      3کولسوننی). 351-369،  1990تان، لیز یک(

          ص، صـ  1989،  یکلـسون ن (خوانـد   فرامـی نکـردن   بـازی   اصـالً    یـا     معـین  ای  داند چون همه را بـه بـازی         می
 گسترش ایمان مدرن به عقل و به دلیل تضعیف          دلیلیی را به    ا به ادعای نوذری، لیوتار معیار کار      ).205-197

ـ  ).723، ص   1380،  ینوذر (داند  میم  مدرنیس  پذیری و صراحت لهجه مطرود پست       تنوع، استقالل، انعطاف   ا ب
یی را معیار عصر مدرن دانسته و نسبت بـه پیامـدهای نـاگوار آن               ا، لیوتار معیار کار   اننتقدر اکثر م  توجه به نظ  

 مالک را 4شکنی یا مغالطه ارند که لیوتار در مقابل آن منطقد  اظهار میانتان و سایر زیل کی. ار داده استهشد
گوید لیوتار این اصـطالح را        میکه هوالب در بیان آن      ) 360ص،  یهمان منبع قبل  ( کند  مشروعیت معرفی می  

 نیروی محرکۀ در حکمدهد و اختالف نظر را      ها ربط می    به تناقضات و ابهامات و گسستهای موجود در گفته        
   .)192ص، 1375ه، یری، ترجمه بش1991، 5هوالب( دهد هات زبانی بر اجماع ترجیح میمواج

ی خرد و محلی، مرزهای قاطعی میـان مـسائل   کید بر روایتهاألیوتار با ت: جداسازی مسائل محلی و جهانی  
 جهـانی چنـین   ۀکند که بـا پـذیرش تعبیـر دهکـد     م میمحلی و جهانی، خاص و عام، اکثریت و اقلیت ترسی     

گونه که وی اذعان دارد، افراد در جامعه، اقلیتها در میان اکثریـت و               آن.  ناممکن است   بندی قاطعی عمالً    مرز
تنیـده  ای از بازیهـای قـدرت و سیاسـت            نیستند، زیرا در شـبکۀ پیچیـده      جوامع محلی در جهان جزایر پرت       

ای و مسائل عام و جهانی غافل نیـست و فقـط         شک لیوتار از تأثیر متقابل حوادث محلی و منطقه          بی. اند  شده
 از نظر وی خواهد مانع از تعمیم و تحمیل یک روایت یا فرهنگ بر فرهنگها و روایتهای دیگر شود، یعنی          می
  . د و هیچ یک مانع دیگری نباشداجرا شو بازیهای زبانی در کنار هم همچون فرهنگها و روایتها ۀ همدبای

مـدرنها    اگر هیچ حقیقتی وجود ندارد، ادعاهای لیوتـار و دیگـر پـست            : ادعای حقیقت ابزار توجیه قدرت    
 اثر باشـند؟    أ شوند و منش   شد چگونه باید تعبیر    نبا این ادعاها ادعای حقیقت است یا نه؟ اگر هیچ حقیقتی در          

مـدرنها را   ان منظور پـست مخاطب، از کجا معلوم که شوند  میتفسیر و تعبیر  های متکثر     اگر این ادعاها به شیوه    
جیـه  مدرنیـستها ابـزار تو    کسب مشروعیت و قدرت است، ادعاهای پـست ۀ اگر ادعای حقیقت، بهان؟یابند  در

اسـت، ایـن آخـرین ترفنـد          جیمـز ویلیـام مـدعی     کـه   گونـه     آیـا آن   ؟قدرت و مشروعیت چه کسانی اسـت      
مدرنیسم بلکه تمام تحلیلها و انتقادات        داری متأخر نیست؟ تعقیب منحصر به فرد قدرت نه تنها پست            سرمایه

  .کرددیگر را تخریب خواهد 

  داللتهای تربیتینقد 
 انتقاد، شهود و تخیل، ۀش قووتها، تربیت دموکراتیک، پرورقراری عدالت و بیان تفاارج نهادن به تفاوتها، بر

های محدود، استفاده از  به نظریه جستننتوجه به مسائل محیطی و مشکالت ناگوار ناشی از مدرنیته، توسل 

                                                           
1.Bloand             2. Kiziltan             3. Nicholson               4. paralogy               5. Holub                             
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اقعی آزادی ، توجه به معنای وتی، ارج نهادن به فرهنگهای متکثرروشهای متنوع در پژوهش و فعالیتهای تربی
 در دیدگاه به ویژهمدرن  نوع دانش از جمله داللتهای تربیتی پستآموز از منابع مت فرد و برخورداری دانش

  :در این زمینه وجود دارد با این همه انتقاداتی نیز.  استلیوتار
مدرنیستها بر تفاوت و تمایز تأکید دارد  لیوتار مانند بسیاری از پست :تأکید بر تفاوتها و دامن زدن به آنها

رسد توجه  به نظر می. داند  را هدف تعلیم وتربیت عادالنه میآنهان زدن به  و حتی دام تفاوتهاتا آنجا که بیان
 دارد و نقش  زیرا در کنار تفاوتها تشابهات نیز وجود؛نگری است ه تفاوتها موجب یکجانبهبیش از حد ب

 پست ، تربیتشود میسازی و نفی تفاوتها نقد   تعلیم وتربیت مدرن به علت یکساناگر. دکن مهمی نیز ایفا می
  . نقد شوددلیل توجه صرف به تفاوتها باید ه مدرن مورد نظر لیوتار نیز ب

. شکنی است مدرن ساخت از ویژگیهای بارز تربیت پست: شکنی و نفی مرزهای اخالقی و دینی ساخت
مراتبها، حدود و مرزها با ماهیت تعلیم و تربیت   سلسلهۀ ساختهای عینی و مفهومی و نفی همساختن واژگون

یت اخالقی و دینی را تشکیل  که ساختهای مفهومی و سلسله مراتبی بخش اعظم ترببه ویژه تضاد است، در
تمام مسائل هر   مرزها و دسترسی افراد به تمام دانشها و افشای بی قید و شرطۀ همنبا شکست. دده می

 آنگاه به ویژهمتفاوت شکنی و توجه به اقلیتهای  ساخت. کاری مجاز است، یعنی مجاز و ممنوع معنا ندارد
ها، باورها و عادتهای این اقلیت  چون رفتارخواهان باشند،   یت متفاوت همجنسساز است که مثالً اقل مشکل

عالوه فارغ از هر دین و ه های اخالقی و دینی اغلب فرهنگها و ادیان مغایرت دارد، ب خاص با آموزه
توان این دیدگاه را  در این صورت چگونه می.  نداردفرهنگی با طبیعت انسانی و حتی حیوانی نیز همخوانی

   ؟آنها میدان دادبه مثالً با دیدگاه رفع تبعیض نژادی، جنسی و طبقاتی برابر دانست و به همان اندازه 
انگیـز در دیـدگاه لیوتـار و دیگـر            یکی از مـسائل انتقـاد بـر       : آموزان  ارزش برابر برای دانش معلم و دانش      

، داننـد    معلم ارزشمند می   ۀ دانش و تجرب   ۀ همان انداز  آموزان را به    است که تجارب دانش   مدرنیستها این     پست
دادن انگیـزه و تـسهیل   را  معلـم  ۀ کالیو بک به نقـل از لیوتـار وظیفـ      البته.  در واقع چنین نیست    در حالی که  

از تجـارب و   گویـد  مـی تـر باشـد کـه     شاید دیدگاه دیوئی مقبول.  دانسته است، اما این کافی نیست   یادگیری
آمـوزان    دن به تجارب دانش   به عبارتی بها دا   . کرد یکی از منابع معتبر دانش استفاده         در حکم   معلم باید   دانش

  .  دیگری استۀئلو محصل ارزش برابر قائل شدن مس است، اما برای دانش معلم ئلهیک مس
 شـی ار معتقد است مفـاهیم آموز ه لیوتدر بخش داللتهای تربیتی اشاره کردیم ک: یادگیری از طریق گفتمان 

موزان بـا فرهنگهـا و باورهـای    آ آموزان و نیز میان خود دانش باید از طریق بحث و گفتگو میان معلم و دانش        
گروههـای  قدرت و دانش     که اوالً    کردالبته این نکتۀ ارزشمندی است، اما باید توجه         .  آموخته شود  گوناگون

 معلم و بعضی گروههای      و نیست برابر معلم   در قیاس با   به ویژه و   یکدیگر   در قیاس با  موزی  آ  متفاوت دانش 
ثانیـاً ایـن روش در مـورد        . شوند   اظهار نظر دیگران می    از آموزی در جریان بحث غلبه می کنند و مانع          دانش
داری در میـان      تالفهـای دامنـه   خثالثاً موجـب بـرانگیختن ا     .  ندارد ییادرسی ضرورت و کار   های   موضوع همۀ
 فقدان هدف معـین و اقتـدار کـافی معلـم بـرای               صورت  در به ویژه در چنین شرایطی    . شود  ن می آموزا  دانش

اگر . نخواهد داشت  مفیدی   ۀ تلف شدن وقت بسیار نتیج     به رغم یابد و     هدایت، احتماالً بحثها بیهوده ادامه می     
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           کافی بـه آن بهـا دهـیم، امـا          ۀقائل نشویم، الاقل باید به انداز      فرآیند آن ارزش     ۀه انداز  ب  یادگیری ۀبرای نتیج 
  .   نگری است شود، که این نوعی یکجانبه رسد در این دیدگاه نتیجه فدای فرآیند می به نظر می

  مدرنیسم و تعلیم و تربیت ما پست
ند و کیفی ای است و بخش اعظم مردم آن از دستاوردهای ارزشم       که بخشی از آن ایلی و عشیره        ای    در جامعه 
مـدرن جایگـاهی دارد؟ آیـا در          ، آیا بحـث تعلـیم و تربیـت پـست          اند   عمیقی نبرده  ۀربیت مدرن بهر  تعلیم وت 
 در تعلـیم و  بـه ویـژه   به مراحل عملی گـسترده  فناوریای که عقالنیت مدرن، تولید علم و استفاده از         جامعه

 آموزشـی و کـیش      فنـاوری ،  مند نبـوده    ریزان طراز مدرن بهره     ریزی درسی و برنامه      از برنامه  وتربیت نرسیده   
 مردان و حتی اکثریتها از حقوق کامل        ،نبودهیی و اثربخشی در مدیریت آموزشی و کالس درس مد نظر            اکار

ت ملی و اجتماعی در تعلـیم        بحث منافع ملی، هوی     و به  اند، چه رسد به زنان و اقلیتها        هتربیتی برخوردار نبود  
  تر اجتماعی نیست؟ اعتنایی به مسائل مبرم  بیپیش کشیدن چنین مباحثی، نشده توجه جدی وتربیت
 وجـود دارد و ایـن خطـر    بـسیار مدرن تشابه زا  مدرن و پیش ن بین گرایشهای پستنظرا   صاحب عقیدۀبه  

گریـی و علیـه دسـتاورهای سـودمند           مدرنیسم به سالحی در دسـت واپـس         شود که پست    جدی احساس می  
های پـست مـدرن تعلـیم          آیا آموزه  ؟ چنین خطری مطرح است     و تربیت نیز   آیا در تعلیم  . مدرنیته تبدیل شود  

گرایـی،   کشاند؟ آیا نقد فراروایتهای کالن مدرن تربیتی کـه مبتنـی بـر انـسان       گرایی می   وتربیت ما را به واپس    
بیتـی ارزشـمند ایـن       تر دسـتاوردهای  به معنای نفی همۀ      هگرایی و دموکراسی بود     م، لیبرالیسم، ملی  سمارکسی

بـه کـل    یا باید روایتهای کالن دیگری جای آنها را بگیرد که ضمن داشتن نقاط ضعف آنها،                دیدگاههاست؟ آ 
 آیا تربیت شهروندان آگاه به حقوق مـدنی بایـد تعطیـل شـود؟ آیـا تعلـیم و                    ؟فاقد دستارودهای مثبت باشد   

؟ آیا بایـد    اردرد تفکر علمی گام ب    ۀد کند؟ آیا نباید در راستای توسع      تربیت نباید به منافع ملی حساسیت ایجا      
زدایی را به کل تعطیل کند؟ اگر مدرنیسم، مدافع و مروج سکوالریته بوده است آیـا در                   زدایی و تقدس   خرافه

مدرن و معاصر باید قرائت خاصی از دین یا باورهای دیگر را رواج دهد کـه هـر گونـه                      تعلیم وتربیت پست  
شناسـی تربیـت دینـی و اخالقـی در ایـن          جه به آسیب  نقد و چون و چرا را تکفیر و منع کند؟ آیا نباید با تو             

های مـادی     زمینه تجدید نظر کرد؟ در تربیت اگر تعلیم و تربیت مدرنیستی، بر پرورش قوای عقالنی و جنبه                
مدرنیـستی، بـا نفـی کامـل نیازهـای مـادی فقـط در                  تربیت پست  ۀبه بهان باید  وجود انسان تأکید داشت، آیا      

اما از مقدسـات     نقد یا تحت این نام حرکت کنیم؟ آیا باید عقل ابزاری مدرن را              راستای رفع نیازهای معنوی   
داد، در تعلیم و تربیت پست مـدرن          ؟ اگر تعلیم وتربیت مدرن اروپا محوری را رواج می         کنیم ابزاری   ۀاستفاد

  چه چیز باید محور قرار گیرد؟ 
قط نفی مدرنیسم و دستاوردهای مثبـت       مدرنیسم را ف    بود اگر پست    ها مثبت می  سؤال این   ۀشاید پاسخ هم  

 از دیدگاه لیوتار نـه تنهـا کارکردهـای مثبـت            به ویژه مدرنیسم     عمیق پست  بررسیاما  . دانستیم   آن می   و منفی 
بنـابراین  . تر آنهـا تأکیـد دارد       کند، بلکه بر تعمیق و اجرای صحیح        مدرنیسم و داللتهای تربیتی آن را نفی نمی       

  : استرزشمندیوتار در موارد زیر اداللتهای تربیتی دیدگاه ل
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 لیوتار امروزه یکی از مسائل مهم جامعه        ۀ یکی از مباحث کلیدی اندیش     در حکم عدالت و تربیت عادالنه     
 تعلیم و تربیت ما نیز آن است که عالوه بر معرفی تشکیالت             ۀوظیف. ستتیجه تعلیم و تربیت کشور ما     و در ن  

 بحثهـای  درهای احتمالی سـوء اسـتفاده از قـانون را          ح قانون، شیوه  آموزان با رو    قضایی و آشنا ساختن دانش    
  . کندر کالس مطرح د انتقادی

یا از کم و کیف      ارزشمند دیگری است که بسیاری از معلمان         ۀمعلم و شاگردان نکت   مشارکت  با  یادگیری   •
 . یرنده نیاز دارددهند، لذا تعلیم وتربیت معاصر کشور به معلم یادگ  نمیآن آگاه نیستند یا به آن بها

 نشده استقبال زیادی    از آن  اما در کشور ما      ،م وتربیت مدرن نیز مطرح بوده     هر چند تفکر انتقادی در تعلی      •
 بـستر   همچـون مدرنیستها و دیدگاه لیوتار در پرورش تفکر انتقادی           سی از پست  أاست، بنابراین باید به ت    

 . یدقیت و باروری علمی کوشش الزم به عمل آخال

 بـه ویـژه  سـاز دموکراسـی و     شهروندان آگاه در تعلیم وتربیت مدرن وپست مدرن مطرح و زمینـه    تربیت •
 خود صرفاً از طریق طـرح مباحـث         تربیت شهروندان آگاه به حقوق و وظائف      . دموکراسی رادیکال است  

نـد،   الزم را فـراهم مـی ک       ۀ هر چند مبانی نظری زمین      و ها، مقاالت و سمینارها میسر نیست     ی در کتاب  رنظ
باید به طور عملی از طریق دموکراتیزه کردن روابـط معلـم وشـاگردان و شـاگردان بـا یکـدیگر اجـرا و                     

 .تقویت شود

گونـه   هر چند بحث اقلیتهای قومی و دینی ممکن است جدی گرفته نشود و قربانیان احتمالی آن نیز آن                  •
 ۀتها و نه حـذف و طـرد آنهـا، زمینـ    اوگوید خاموش باشند، اما توجه و ارج نهادن به این تف         که لیوتار می  

همدلی بیشتر شهروندان ایرانی را فراهم می کند، تا ضمن آگاهی از تفاوتها و اخـتالف عقایـد و باورهـا            
 .در کنار هم همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشند

هـا  گنجاندن شرح مراسم، باور.  توجه شودگوناگون درسی به فرهنگهای قومی و دینی        ۀمحتوای برنام در   •
 .ج نهادن به اقلیتهاستر در متون درسی گامی در راستای اگوناگونو عناصر فرهنگی و هنری اقلیتهای 

ت سـؤاال تر دنبال کنـیم، شـاید گنجانـدن           تر و گفتمانی    تربیت دینی و اخالقی را با دیدی بازتر و انتقادی          •
 ۀک مبحث دینی و اخالقی زمین      ی گوناگونیا گنجاندن روایتها و قرائتهای      انگیز در کنار متون اصلی        بحث

 . تری را فراهم کند القی عملیختربیت دینی و ا
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