
 

 

 وتربیت تعلیمپساساختارگرایی و 

 

Poststructuralism and Education 

تعریف اصطالح پساساختارگرایی مشکل است. این اصطالح 

، درهم آمیخته نوگراییغلب با اصطالح خویشاوند خود، پساا

 نوگراییپسوا  ،شوود و در واعوب برخوی مدتنودات معتندنود       می

، است دهشری گذا که از پیش پایهکاربردی ازطریق الگوهای 

پساسوواختارگرایی را در شووخوی خووویش عوورار داده اسووت.   

نظوری موورد    هوای  توانیم با شداسایی تفاوت میات موضوع  می

را از یکدیگر بازشداسوی کدویم.   آنها  مطالعه این دو اصطالح،

موضوووووع نظووووری مووووورد مطالعووووه پساسوووواختارگرایی، 

، نوگراییو موضوع نظری مورد مطالعوه پسوا  « ساختارگرایی»

 مدزلو   تواند بوه   ساساختارگرایی می. هرچدد پاست« نوگرایی»

و نووع   ورزی ، سبک مشخصی از فلسوفه خاصی از تفکرنوع 

کوار   ای بوه   خاصی از نوشتن توصیف شود ولی نباید به گونوه 

 دد.کرا متبادر  3و وحدت 2، تفرد1رود که احساس هخگونی

. خود اصطالحی خالی از مداعشوه نیسوت   «پساساختارگرایی»

کدد که اصطالح پساسواختارگرایی در    اشاره می 4سترومارک پ

« نظریوه پساسواختارگرایانه  »یی اسوت و  امریکا یاصل مفهوم

، کوه براسواس   یمدحصر به فرد آمریکایی نامی است بر اعدام

ریزی شوده    پردازات پایه  جذب کارهای طیف متدوعی از نظریه

ه در تور، ایون اصوطالح عدووانی اسوت کو        شکل کلی است. به

جامعه دانشگاهی کشورهای انگلیسوی زبوات بورای توصویف     

که به سواختارگرایی داده   رود کار می به پاسخ فلسفی متخایزی

 5سااسوترو  -در کارهوای کلوود لووی    [که ایون پاسوخ  ]شد، 

)مارکسیسووومل،  اک  6شداسووویل، لوووویی آلتوسووور  )موووردم

)ادبیوواتل، نخووود یافتووه 8)روانکوواویل، و روالت بووارت7الکوات 

                                                 
1 . homogeneity 
2 . singularity 
3 . unity 
4 . Mark Poster 
5 . Claude.Levi Strauss 
6 . Louis Althusser 
7 . Jacques Lacan 

بوه سوهم     ،9نفرد فرنوک ایلسوو  معاصور آلخوانی مو    است. ف

-نوووو»اصوووطالح  ،10هخاندووود جوووات اسوووتروکخوووویش، 

بوور پیوسووتگی بووا   آت کیوودأت سووبب را بووه 11«سوواختارگرایی  

 اک استروک با تخرکز بر اثور  دهد.   ترجیح می ،ساختارگرایی

توورین و   جوودیدر واعووب -« سوواختارگرایی -پسووا» دریوودایی

 -ساختارگرایی به خود دیده اسوت ترین نندی که   هوشخددانه

-پسووا»در « پسووا» وا ه آموودت ،بوور ایوون بوواور اسووت کووه   

درصودد بسو     پویوایی، آیددی و  پس»لحاظ  به« ساختارگرایی

دهود    او اداموه موی   ت است.آ 12درست سیرمساختارگرایی در 

نندی بر ساختارگرایی است کوه از   ،ساختارگرایی -پسا» که:

برخوی از  دیگور،   عبوارت  آموده اسوت: بوه    وجوود  دروت آت به

د و بوه  نو گیر  کار می ساختارگرایی را علیه خود آت به 13ادعاها

که  ،ددکد  اشاره می های مبدایی در روش آنها  برخی ناسازگاری

ل، 1987) 14در منابل ریچارد هارلدد«. ستا   دهشاز آت غفلت 

وضوب   چتور واحودی   مدزل  را به« 15ابرساختارگرایی»اصطالح 

ربدوایی مفروضوات مشوترک    بر چوارچوب زی  که مبتدی کدد می

)اروپواییل،   16شداسات  ساختارگرایات، پساساختارگرایات، نشانه

« و دیگورات  هوا  ، فوکوویی ها های آلتوسری، الکانی  مارکسیست

 است.

و « نوسووواختارگرایی»، «پساسووواختارگرایی»تخوووام عبوووارات 

، جدبش تاریخی، نهوادی و نظوری نزدیوک    «ابرساختارگرایی»

مول عورار   أهسته مرکزی، مورد ت مدزل  هرا ب« ساختارگرایی»به 

سوادگی پساسواختارگرایی را    توات بوه   نخی ،هخه باایندهدد.   می

ای از مفروضات مشترک، روش، نظریه یوا حتوی     به مجخوعه

 مدزلو   بوه بدوابراین اشواره بوه آت،    . خاصی فروکاست 17مکتب

 زیورا بهتور اسوت   فکوری   ةپیچیود کوال    –فکوری   یجدبش

                                                                          
8 . Roland Barthes 
9 . Manfred Frank 
10 . John Sturrock 
11 . neo.structuralism 
12 . rightful 
13 . arguments 
14 . Richard Harland 
15 . superstructuralism 
16 . Semioticians 
17. school 
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 شوک  بوی گیورد.    ل انتنادی را دربر میعخ گوناگوتهای   شکل

ای اسووت کووه   میووات رشووته [پساسوواختارگرایی دانشووی]عطووب 

 .داردولی مرتبطی  ،گوناگوت 1های  رشته

 مطالعوه بدوت تردید در پدیدآیی پساسواختارگرایی، در کدوار   

هوای    ساختارگرایانه از فروید و مارکس، کشف دوباره نوشوته 

از هوا،    دگر از ایون نوشوته  فردریک نیچه و تفسیر مارتین هایو 

ای   گروهی از متفکورات فرانسووی ننوش تعیوین کددوده      سوی

کسوی کوه در    مدزل  مارکس به مطالعهاین داشته است؛ که در 

فرویود   .دکور کیود  أی عودرت ت   کارهای خویش بر دروت مایه

ل شده و ئاولویت مفهومی عا 3میل 2ةکسی که بر انگار مدزل  به

کوه   موورد توجوه عورار گرفتوه اسوت     فیلسووفی   مدزل  نیچه به

مفهوم دیگور عائول   فرعیت یا اولویتی برای مفهومی نسبت به 

نهد که عدرت   رو می فلسفه نیچه روشی را پیش است و نشده

 و میل در آت ترکیب شده است.

های  اک دریودا،    در آثار و نوشته ،نسل اوی پساساختارگرایی

،  یل دلووز،  5لیوتار،  ات فرانسوا 4میشل فوکو،  ولیا کریستوا

و بسیاری کسوات دیگور نخوود     7،  ات بودریار6لوس ایریگاری

بور پورداختن بوه     یافته است. متفکرات پساسواختارگرا، عوالوه  

شوود،    مرتب  موی  به برخی فیلسوفات خاص آشکاراآثاری که 

، 8هووای متخووایزی از تحلیوول )چوووت: نوشتارشداسووی    شووکل

ل را 11معدوا  ، تحلیول 10، تبارشداسوی 9شداسوی   واسازی، باسوتات 

هوای تحلیول را     انود؛ در اکرور مووارد ایون شوکل       توسعه داده

هخچوت نندی بر نهادهایی خاص )چووت: خوانواده، دولوت،    

زندات، کلیدیک، مدرسه، کارخانه، نیروهای نظامی، دانشگاه و 

هوای    پوردازی طیفوی از رسوانه     حتی خود فلسوفهل و توووری  

                                                 
1. strands 
2. notion 
3. desire 
4. Julia Kristeva 
5. Jean.François Lyotard 
6. Luce Irigaray 
7. Jean Baudrillard 
8. grammatology 
9. archeology 
10. genealogy 
11. semanalysis 

، تودریس، تلویزیووت،   «نوشوتن »، «خوانودت »)چوت:  گوناگوت

هوای    ، فویلم، و شوکل  13، هدرهای تجسوخی 12هدرهای بصری

ثیر نسوول اوی أانوود. توو  یافتووهارتبوواا الکترونیکوویل توسووعه  

دروت ایون تووأثیر در  پساسواختارگرایات بسوویار گسوترده بووود.   

   هوای  های مهیجی در جدیدترین پوووهش   فرانسه به پیشرفت

شداسوی،    ، موردم ، روانکاوی، نظریوه ادبوی  نهضت آزادی زنات

به باروری این نسل  ،هخچدین. انجامیدشداسی و تاریخ   جامعه

ها و درهم تدیدگی آنها در یکدیگر، مدتهی شود    رشته گسترده

ای   هوای توازه شوکل گرفتوه      های فکری در حوزه  پیشرفت که

چوت نظریه فیلم، مطالعات رسانه، مطالعوات پسااسوتعخاری،   

 14یایو گر  تبار و یونانی  فریناییت اییاامریکامطالعات مربوا به 

 اشت.را درپی د

اهخیووووت پساسوووواختارگرایی بوووورای فلسووووفه و نظریووووه 

حدودی، بر این واععیت استوار است کوه  پرورش تاو آموزش

فلسوفی بور علیوه     یواکدش خدزل تواند به  پساساختارگرایی می

و  70در اواخر دهوه  گرایانه تفسیر شود.   اثبات م اجتخاعیوعل

توسعه نظری ساختارگرایی فرانسووی مدجور بوه    دی، میال 80

د کووه بووه شووای   فرارشووته« 15الگووووارة -ابوور»سووازی   نهادیدووه

د؛ اموا  کرسازی علوم انسانی و علوم اجتخاعی کخک   یکپارچه

بیدانوه و    سازی در مفهومی بیش از اندازه خووش   این یکپارچه

یی علخی از علوم اجتخاعی به انجام رسید. ادعای سواختارگرا 

بر مرکزیت زبات و تحلیول  « ابرالگوواره»[ وضعیت وجود]به 

بووود؛ و  مبتدووی علخووی آت در زنوودگی اجتخوواعی و فرهدگووی

گووری یووا   داللووت 17هووای  یووا زیرنظووام 16هووا  نظووام مدزلوو  بووه

مووورد مالحظووه عوورار گرفووت.  18شووداختی خودارجوواع  نشووانه

« زبووانی  گشووت»در ایوون معدووا، بخشووی از    سوواختارگرایی

                                                 
12. the visual arts 
13. the plastic arts 
14. Hellenistic 
15. mega.paradigm 
16. systems 
17. subsystems 
18. self.reflexive 
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فیلسوفات غربی اتخاذ شوده بوود.    ازطریقی بود که تر  گسترده

شداسووی   سوودت زبووات در اواخوور عوورت نوووزدهم موویالدی    

گرایوی    در صوورت  را های خواص خوود    ساختارگرایانه ریشه

ثیر مشترک فردیداند دو سوسوور و  أتحت ت داشت کهاروپایی 

شداسوی    رومن یاکوبسن به برناموه پووهشوی مسول  در زبوات    

اسوتروس،  -در دسوتات کلوود لووی   [ ین سدتا ]وارتنا یافت. 

، روالت بارت، لوئیس آلتوسر،  اک الکات، 1ای. جی. گریخاس

میشوول فوکووو و بسوویاری دیگوور راه خووویش را بووه دروت     

شداسی، نند ادبی، روانکاوی، مارکسیسم، تاریخ، نظریوه    مردم

بوه   کوه د؛ کور زیباشداسی، و مطالعوات فرهدوع عخوومی بواز     

شوداختی و    تخدد بورای تحلیول نشوانه   چارچوبی فراگیر و عدر

لحاظ  به وشداختی جامعه، اعتصاد و فرهدع توسعه یافت   زبات

موورد   ،هم پیوستهدرهای   هایی از نشانه  منظا مدزل  کارکردی به

 ه عرار گرفت.توج

فلسوفی بوه    یپساساختارگرایی پاسختوات   می ویوه ، بهبدابراین

شأنی که  – یر کردتفس علخی مورد ادعای ساختارگرایی شأت

ی بورای علووم اجتخواعی    ا الگووواره  -چوت ابر به موجب آت

 هخچووت حرکتوی   تووات آت را  نیز می شود؛ و  درنظر گرفته می

بخشی فردریک نیچوه، موارتین هایودگر و     که با الهام دانست

 شوأت و  2مددی  ، نظام«ساختار»مرکززدایی از  صدددیگرات، در

 متووافیزیکیربداهووای زی برآمووده تووا  علخووی سوواختارگرایی 

های دیگور    و دامده آت به برخی جهت را ننادی ساختارگرایی

زمات با این نندها عداصر اساسوی   که هم . درحالیبگستراندرا 

 شود.   ساختارگرایی در نند سو ه انسانی حفظ می

یی را ارهای نظری اصلی پساسواختارگ   گیری و نوآوری  جهت

های آت با سواختارگرایی    اوتها و تف  لحاظ شباهت توات به  می

 د:کرخالصه [ به عرار زیر]

 

                                                 
1. A. J. Greimas 
2. systematicity 

 هاشباهت

      ةنقدی بر فلسفه انسان باورانه عصرر رنسرانو و سر 

اندیشره انسران    3عقالنی، مستقل و نمایان بررای خر ی    

نسوبت بوه امتیوازی کوه     . بدگخانی مشوترک  باورانه آن عصر

 آگاهی انسوانی، هخچووت   برای پدیدارشداسی و وجودشداسی

مستنل، به سهولت در دسترس، و تدها مبدوای تفسویر    [امری]

 شوند. عائل می تاریخی، فهم و عخل

 هوای    . با نظور بوه نظوام   فهم نظری کلی از زمان و فرهنگ

که در آت رواب  درونی میات عداصر سوازنده   4زبانی و نخادین

تور تلنوی    تک عداصر آت مهم از بررسی مجزای تک [نظام]آت 

تارگرایات و پساسوواختارگرایات هوور دو بوواور شووود. سوواخ  مووی

بوور  هووای نوآورانووه مبتدووی    شداسووی  و روش –سوسوووری 

هوای زبوانی بوه خوود ارجواع        که نشوانه  -های آت را  بصیرت

 اند.  دهدد و نه به مدلولی مستنل از خود، پذیرفته  می

       باور مشترک بره ناخ آآگراو و سراختارهای پنهران یرا

که تا اندازو زیاآی، رفتارهای  تاریخی-نیروهای اجتماعی

. بسویاری از  راند  و بر آن حکم میاست آو کرما را محدوآ 

، آشووکاراهووای سوواختارگرایی و پساسوواختارگرایی    نوووآوری

های بالیدی   مرهوت پووهش فروید درباره ناخودآگاه و بررسی

عنالنیوت   [وجوود ]؛ که دیدگاه فلسوفی رایود دربواره    ستاو

 دهکور سوو ه را تضوعیف    6رای خوویش  گری ب  و نخایات 5ناب

تری کوه تخوایز سودتی میوات خورد و        و پیچیدگی عظیم است

دهود، جوایگزین     )دیوانگیل را مورد تردید عرار می خردی  بی

 د.کد آت می

  [هرای  آمر زو ]برر   میراث و سنت عقالنی مشترک مبتنری 

گرایران   متفکرانی ازجملره س سر ر، یاک بسرص، تر ر     

                                                 
3. self.transparent 
4. symbolic 
5. pure rationality 
6. self.transparency 
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این سدت عنالنی مشترک هخچووت   .روسی، فروید، مارکو

های متعوددی دارد. موا آت را     ای است که سرنخ  کال  پیچیده

زموات و   نوامیم کوه بوا رشود هوم       گرایی اروپوایی موی    صورت

شداسی، شعرشداسی، هدر، علوم و ادبیوات    در زبات 1پوشات هم

 در روسیه پیش از اننالب،  نو و یدا آغاز شد.

 

هاتفاوت

   کوه سواختارگرایی ازطریوق     درحوالی  .طرح مجدآ تراری

بووه دنبووای حووذ  توواریخ بووود،    2زمووانی هووای هووم  تحلیوول

هووای   کیوود مجوودد بوور تحلیوول أپساسوواختارگرایی ازطریووق ت

، 6، ناپیوستگی ساختارها، توالی5دگرگونی ،4جهش ،3درزمانی

تور از هخوه آنچوه     مهوم  شداسی و احتخای دارد  ، باستات7تکرار

ای بوه    نامد، عالعه تازه  ارشداسی میفوکو به پیروی از نیچه، تب

های تبارشوداختی    . روایتباشدتاریخ انتنادی را موجب شده 

شووند؛    شداسوی درنظور گرفتوه موی      جوایگزین هسوتی   مدزل  به

شداسی   پرسش از هستی [در پساساختارگرایی]دیگر  عبارت به

 گیرد.  عرار می بررسیامری تاریخی مورد  خدزل به

 اتخرا   ] گرایی آر علر   انسرانی،    ن علمبه چال  طلبید

کیدی ن  برر  أشناسی و ت  آر معرفت 8ضدمبناگروی [م ضع

گرایوی و    . پساساختارگرایی، عنول آر تفسیر 9اتالت آیدگاو

گرایی در ساختارگرایی و اعتنواد    اثبات  یافت  گرایی تداوم  واعب

، پیشورفت، و هخچدوین توانوایی    11آت به روش علخی 10راسخ

و شداسایی سواختارهای   تشخیصاختارگرایانه در رویکرد س

 طلبد.  ذهن انسات را به چالش می ،ها  تخام فرهدع 12کلی 

                                                 
1. overlapping 
2. synchronic 
3. diachronic 
4. mutation 
5. transformation 
6. serialization 
7. repetition 
8. anti.foundationalism 
9. perspectivism 
10. promethium faith 
11. scientific method 
12. universal structures 

     هر ن  مکشف آوبرارو نیهره و تفسریر هایردگر از او ه

آثار نیچه روش جدیودی را بورای    .«پرآاز  آخریص متافیزیک»

عودرت و میول در    13پردازی و درک عخلکرد گفتخوانی   نظریه

به دسوت   14انسانی و امکات چیرگی بر خود موضوعاتبدیات 

کوه بورای بوار    هایدگر در کتاب دو جلدی خوویش   دهد.  می

چاپ شود، بور کتواب اراده    « نیچه» نامبا م  1961نخست در 

را هخچوووت  شوود و اوتخرکووز منیچووه  15معطووو  بووه عوودرت

 [کووه درحووالی]د. کوورتفسوویر « پوورداز  آخوورین متافیزیووک »

هایودگر از نیچوه   « فروکاهشوی »دریدا با تفسیر  ،طورخاص به

تواریخ متافیزیوک   « 16شوکدی   ساخت»به مخالفت برخاست و 

 د.کرتبدیل « واسازی»غربی را به 

   توواریخ  بخووش مهخووی از . فنّرراوریفلسررفه انتقرراآی

هوای    ای از توسوعه   تواند هخچوت زنجیره  پساساختارگرایی می

ی نوشوته شوود.   فدّاورنظری نوآورانه درباره تصور هایدگر از 

هایدگر با ننادی او از تاریخ متافیزیک غربی و  یفدّاورفلسفه 

یوا   18پوئسویس  یفدّاوروجود مرتب  است. ذات  17آشکارگی

ل ریشه دارد. 19گری است که در آشکارگی)الریا هخات آفریدش

خووود را در آت  نوووین یفدّوواورکدوود کووه ذات   او اظهووار مووی

 «20چوارچوب بخشوی  »ت را کوه آ سوازد   ایی آشکار می پدیده

، مفهوومی کوه حواکی از    «21ذخیوره ثابوت  » مدزل  نامد، و به  می

شووند، خوود را     امید مصور  ذخیوره موی    مدابعی است که به

مرحلوه   نووین  یفدّواور معدای دعیوق کلخوه،    کدد. به  می نخایات

گزیدد   برمیای را   شیوه ،انگاریل  نهایی تاریخ متافیزیک )نیست

کوه  ] ،سوازد   اص، وجود خود را آشکار میکه در این دوره خ

عابول درک   طورکامول  ویوه به به [است که] 22سازی  ذخیره [آت

                                                 
13. discursive operation 
14. self.overcoming 
15. Will to Power 
16. destruction 
17. disclosure 
18. poiesis 
19. aletheia 
20. enframing 
21. standing reserve 
22. stockpiling 
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اسوت.  یافتوه  برای استفاده انسات اختصواص   هخ  آتو  است

 شداسانه فنبه هیچ روی  فدّاوریکدد که ذات   هایدگر بیات می

ی است فدّاورل و نگاهی فراگیر از 1)گشتلی نیست بلکه نظام

از وجود انسانی توصیف شده اسوت؛ کوه    وجهیچوت که هخ

توانود نحووه     ی ماشیدی میفدّاورکه  کدد  تخرکز می ای  بر شیوه

 مخودوش و اعخوای و آموای موا را     دانسات را تغییر ده هستی

بین یا بدبین جلوه نکدد.   سازد. هایدگر مراعب است تا خوش

د؛ بیدو   او کار خویش را هخچوت تخهیدی برای آغازی نوو موی  

انگاری عوادر خواهود     که فرد را برای نجات خویش از نیست

ساخت و به فرد مصوخم بورای دسوتیابی بوه اصوالت، یواری       

 رساند.  می

 های عصر   ی و نقد سیاسی  ارزشساالر مرآ شدن  پررنگ

موورد انتنواد عورار    هایی را   شیوه ،. پساساختاگراییروشنگری

ریزی   برای پی نوگرا هخوا آزادیهای   ساالری  که مردمدهد  می
های دوتایی )بورای    ای از تنابل  هویت سیاسی برمبدای زنجیره

وی، ووینغیرمسووونخونووه، مانآنووات، شهروندنغیرشووهروند، مس 
دت برخوی  کور « دیگوری »مشروعل، موجب طورد یوا   نامشروعن
تدهووا بووه  ،کشووورهای غربووی. شووود  هووای از مووردم مووی  گووروه

وابسوته بوه شوهروند     حنوق -دددک شهروندات حنوق اعطا می
نود از مهواجرات،   ا و غیرشوهروندات کوه عبوارت    -بودت اسوت 

 بررسوی مورد « 4بیگانگات»هخچوت  3و پداهددگات،2پداهجویات

، واسازی  سلسله مراتب سیاسی ارزش، ویوه گیرند. به  عرار می
های دگربوودگی کوه از     های دوتایی و فلسفه  متشکل از تنابل

شوود،    و اجخاع ناشی موی  نخایددگینند پساساختارگرایانه بر 

نهضوت آزادی  گرایوی و    های جاری چدود فرهدگوی    در بحث
 شوند.  بسیار بااهخیت تلنی می زنات

  مبتنری  « 5آغدغه حکمرانی»اثر اخیر ف ک  که بر انگارو

                                                 
1. Gestell 
2. asylum 
3. refugees 
4. aliens 
5. governmentality 

آغازگر حجم عظیخوی از کارهوای معاصور در     اثر. ایص است

 دالیل سیاسوی را موورد   آشکارافلسفه سیاسی شده است، که 

را « دغدغوه حکخرانوی  ». فوکوو اصوطالح   دهود   نظر عرار موی 

کدود،    وضب می خواهی نوآزادیو  خواهی آزادیبهدگام تحلیل 
درباره ننود   6ای  هخچوت سرچشخه آموزه خواهی آزادیکه به 

گونوه متخوایزی از    ،نگرد. فوکوو   دالیل مربوا به حکومت می

وره د خووواهی آزادیهووای   سیاسووت  کووه پایوو 7روایووی  فرمووات

را به معدای هدر حکخرانی کردت و نشوات  شده است نوگرایی 

هدور  »کدود کوه     کیود موی  أبورد. او ت   کوار موی   دادت پدیدآیی، به

، در عرت شانزدهم میالدی پدید آمده اسوت  «حکخرانی کردت
چوت، حکخرانی بر  گوناگونیهای   ایؤو علت پدیدآیی آت، س

ل، 9زه موذهبی )آموو  8خود )رفتار فردیل،  حکخرانی بر انفاس

ل، بووده اسوت.   10وتربیوت  تعلویم حکخرانی بر کودکوات )علوم   
بخشوی از   مدزلو   به« اعتصاد»در هخین زمات است که  کخابیش

شوود. آت    هوای سیاسوی موی     حکخرانی بر کشور، وارد فعالیت
کدود عالعخدودی او بوه      چیزی که رویکرد فوکو را متخایز موی 

شود؛ و به طور   عدرت اعخای می« چگونه»ای است که ؤاین س

ضخدی در تودارک ننودی بور تخوایالت معاصور در اولویوت       

فروکواهش آت   [نیوز ]بخشیدت بیش از اندازه به مسائل دولت و 
بور کوارکرد مشوخص     مبتدی 12یا مدفرد 11به یک واحد مدسجم

هوای    . هردوی فوکو و دریدا، با عطف نظر بوه نوشوته  استآت 
ی دولت جهانی کانت، خود را مخاطب دورنخا 13سیاسی  جهات

بررسوی   –و 14سواالری عخیوق    دریدا از موردم [حتی]و  داند می

سوخن رانوده   « ساالری آیدوده   مردم»در  -های نو  یفدّاورتوسعه 

 است.

 وجود داشته باشد کوه   ی. اگر رکد15های آگرب آگی  فلسفه

                                                 
6. doctrine 
7. rule 
8. souls 
9. pastoral 
10. pedagogy 
11. unity 
12. singularity 
13. cosmopolitical 
14. deep 
15. difference 
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متخایز کدد، آت انگواره   [از ساختارگرایی]پساساختارگرایی را 
هوای    بوه شویوه   گونواگونی فکورات  اسوت کوه مت  « دگربودگی»

انود.    ده، توسعه داده و به کوار بورده  کرآت را استفاده  گوناگوت

. اسوت ، نیچه، سوسوور و هایودگر   از مفهوم دگربودگی أمدش

 اسواس فلسوفه نیچوه را بر   نیچه و فلسوفه  یل دلوز در کتاب 
کدود و ایون تفسویر را هخچووت       اصل دگربودگی تفسویر موی  

برد. نظر دریدا درباره   هگلی به پیش می دیالکتیکای به   حخله
د؛ کور کوم در دو مدشوا ردیوابی     توات دست  دیگربودگی را می

هوای زبوانی ازطریوق      یکی، این بصویرت سوسوور کوه نظوام    

شووند و دیگوری تصوور هایودگر از       دگربودگی سواخته موی  
 دگربودگی. از نخستین بیات مفهوم دگربودگی ازسوی دریودا 

در حدود یک  diffèrance وا ة ه آت بهل تا توسعم 1959)در 
، diffèranceکدد،   دهه زمات برده است. چدانچه دریدا بیات می

اسوت کوه موجوب     1هم، ریشه مشترک تخام مفاهیم موضعی

د و هم شورا هرگونوه معدواداری    شو  مرزبددی در زبات ما می

جدبشووی متشووکل از »تدهووا حوواکی از  نووه diffèranceاسووت؛ 
، 6، راه فرعوی 5، ارجاع4، تعلیق3، تفویض2خیرأت ادگربودگی ب

، نهایوت در بلکوه هخچدوین،   « اسوت  8توداریو 7اندازی  عنب
نامد،   می 10از موجودات 9چدانچه هایدگر آت را تفاوت وجود

-ازطریوق دگربوودگی موجوود   « دگربوودگی  11بس »موجب 
 diffèranceشود. به معدوای دعیوق کلخوه،      می 12وجودشداختی

اسوت. در منابول    موضووع ی زبوانی  هوا   طرحی از محدودیت

کدد و معتند است، این   را اختراع می diffèrendلیوتار مفهوم 
او ]نهود.    مفهوم شرا اصلی وجوود هور گفتخوانی را بدوا موی     

ی جهوانی بورای   ایو   طورکلی ما با فنودات عاعوده   به» [گوید:  می

                                                 
1. positional 
2. delay 
3. delegation 
4. reprieve 
5. referral 
6. detour 
7. postponement 
8. reserving 
9. Being 
10. beings 
11. unfolding 
12. ontico.ontological 

هخچدین «. هستیم [گفتخات] 13های ناهخگوت  داوری میات گونه
آت بوور دیگوور  14ای از گفتخووات کووه تفوووق  گونووه»گویوود   مووی

چدانچوه   Diffèrend«. ها، عادالنه باشد، وجوود نودارد    گفتخات

کومل   ای از تضواد )دسوت    نخونوه »کدد   لیوتار آت را تعریف می

ای برای   دلیل در دست نبودت عاعده میات دو طر  است که به
وانود  ت  داوری که عابل اعخای بر هر دو طر  دعوا باشد، نخوی 

  .«دشوبه طور عادالنه رفب 

 وضوعیت  ». در تعریوف لیوتوار از   ها  بدگمانی به فراروایت

ای اسوت کوه     ، پساساختارگرایی واجد خصیصوه «نوگراییپسا

هوای فرارونوده     ها و نظرگواه   توات آت را بدگخانی به برهات  می
و وا گوات   15که این خصیصه بوا رد توصویفات اصویل    ،نامید

بدگخانی نسوبت بوه   »طور خاص،  ه است. بهنهایی ترکیب شد

کدد، کوه ایون     به پرسش از مشروعیت اشاره می« ها  فراروایت
های کالت متدوعی اسوت    مشروعیتِ اعتداربخش، خود روایت

ترکیبوی یوا    16توسوعه یافتدود. ابرگفتخوات    نووین که در دورات 
طرفی وجود ندارد که امکات بازتولید وحدت نظری دانش   بی

هووا، دعوواوی یووا   باشوود و یووا بتوانوود میووات دیوودگاهرا داشووته 

فلسفه و علوم « گشت زبانی»دد. کداوری  ،های رعیب  گفتخات

یوا   17طرفوی فرازبوانی    ، فرض بیمیالدی اجتخاعی عرت بیستم
 کدد.  یید نخیأشداختی مبداگرانه را ت  امتیاز معرفت

  های   یفنّاورو آشکارگی  «قدر /آان »آریافت ارتباط

. ازنظور فوکوو،   بر تحلیل ف کر  از قردر    یابی مبتنی  تسلط

پوردازد؛ در تخوام نظوام اجتخواعی       عدرت به تولید خوود موی  
و ارتباا تدگاتدگی با دانش دارد. عودرت   گسترش یافته است

سورکوبگر اسوت   عودرت  تدها  پردازد زیرا نه  به تولید خود می

ایون   [البته]یازد )که   بلکه هخچدین به خلق دانش نو دست می

جوای ایدکوه    د.ل. عودرت بوه  تواند موجب آزادی شو  دانش می

جوا پخوش    شود در هخوه ماندد حکومت در یک مرکز مستنر 

                                                 
13. heterogeneous genre 
14. hegemony 
15. canonical 
16. master discourse 
17. metalinguistic 
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است؛ و ایون  « عدرتندانش»و بخشی از مجخوعه است شده 
مدظوور   به 1بدین معداست که دانش، در معدای اعخای گفتخانی

کو ها تولید شده است. فو  اعخای عدرت و تسل  بر بدت انسات

ی خوویش از توسوعه   تاین نظر را ازطریق مطالعات تبارشداخ

ماندود زنودات و مدرسوه و     بسو  داده اسوت   نووین نهادهای 
هوای    پدیدآیی علوم اجتخاعی متداسب با آنکه به ابوداع روش 

 .اند نوین تسل  اجتخاعی یاری رسانده

 [نقد]  هرای آان /اطالعرا  و جامعه/اقتصراآ      سیاسرت

وتربیت مدوابب   برای فیلسوفات تعلیم ایی. پساساختارگرجهانی

وتحلیل مفروضاتی بپردازند  کدد تا به تجزیه عنالنی فراهم می

شودت در   جهوانی  خواه آزادیمسل  نو الگووارهکه در ساختن 

شدت کوه   اند، جهانی شکل اعتصادی جامعه جهانی اعخای شده
شود بر پایه دانوش و تجوارت آزاد بدوا شوده اسوت.       ادعا می

زه تولیوود شووده و دانووش جهووانی اعتصوواد در کدووار دانووش تووا

 2بسترهایعنالنیت، فردیت و نفب شخصی،  سدتیمفروضات 

آنهوا   .دهدود  دسوت موی   بوه مهخی برای واسازی و نند دانوش  
تلنوی  های مفهومی برای مفواهیم جوایگزین     هخچدین جایگاه

 .شوند می
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 3: مصطفی مراآیمترجم

 

                                                 
1. discursive practices 
2. construction sites 
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