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  تربيت اخالقي زدايي پساساختارگرا در مرجعيت
  با رويكردي انتقادي از منظر اسالمي

  1مريم بناهان
 

نگرش پساساختارگرايي به اخالق، بر محور تأكيد بر كثرت، تنوع و تفاوت در حوزه ارزش ها و نفي 
پساساختارگرايي براي مجموعه خلقت هيچ هدف . قطعيت، تعين و فراگير بودن اصول اخالقي استوار است

ا متصور نمي شود تا جهت گيري افعال آدمي را نسبت به آن قابل سنجش و قضاوت ارزشي متعين و وااليي ر
ارزش ها متغير، متكثر، و فردي . از منظر پساساختارگرايي ساختار نظام مندي از ارزش ها وجود ندارد. بداند
ربيت اخالقي محلي بنابراين سخن گفتن از اصول اخالقي مشترك، فراگير و ثابت؛ و تأكيد بر آنها در ت. است

بر اين مبنا پساساختارگرايي نمي تواند با پذيرش مرجعيت اصول اخالقي عام و همگاني  .از اعراب ندارد
در مقابل رويكرد اسالمي به اخالق با تكيه بر وجوه مشترك انساني، بيش از توجه به تفاوت . سازگار باشد

توان گفت از منظر اسالمي، دست كم، ارد؛ لذا ميهاي ارزشي؛ بر تشابه ها و اصول جهاني اخالق تأكيد د
از منظر اسالمي ارزش ها بر اساس ميزان اثربخشي در . پذيرش مرجعيت برخي از اصول اخالقي ضروري است

حصول به كمال و تعالي انساني داراي انواع و مراتب مختلف اند كه متخلق شدن به هر كدام مرتبه اخالقي 
بدون ترديد اين دو رويكرد متفاوت به ارزش ها و اصول اخالقي متضمن . زندم ميمتفاوتي را براي انسان رق

مسأله پژوهش تبيين حدود و ثغور تفاوت و . پيامدها و نتايج متفاوتي در حوزه اخالق و تربيت اخالقي است
اخالقي  تمايز اين دو نگرش يه مرجعيت اصول اخالقي و تصريح اهم نتايج و پيامدهاي آنها در حوزه تربيت

اين مقاله حاصل انجام پژوهشي در باره مرجعيت زدايي اخالقي پساساختارگرا است و برآن است تا با . است
زدايي اخالقي پساساختارگرا را رويكردي انتقادي از منظر اسالمي برخي نتايج و پيامدهاي رويكرد مرجعيت

  .براي اخالق و تربيت اخالقي آشكار كند
  :پرسش هاي پژوهش

  :ت برگرفته از مسأله پژوهش چنين مطرح مي شودسواال
و جايگاه آن در اخالق و تربيت  -اصول اخالقي-پساساختارگرايي و اسالم هريك چه نگاهي به مرجعيت  -

  اخالقي دارد؟ 

                                                            

١
     mbanahan@gmail.com؛)س(ت، مدرس دانشگاه الزهرا دكتراي فلسفه تعليم و تربي  
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پيامدهاي نگرش مرجعيت زداي پساساختارگرا براي اخالق و تربيت اخالقي به ويژه از منظر مباني فلسفي  -
  ؟ اسالمي چيست

به اين منظور ابتدا به جهت توصيف مرجعيت اخالقي با تعريف . تبييني است -روش انجام پژوهش توصيفي 
از سه طريق به وضوح بخشي مفاهيم و تحليل مفهومي اين اصطالح آغاز مي كنيم زيرا تعريف مي تواند 

به نظم در آوردن  -3؛ ايجاد فهم مشترك -2روشن ساختن ذهن و رفع ابهام؛  -1": جديد و نو كمك نمايد
به دنبال آن به منظور تصريح نگرش  ).104، ص 1388فرامرز قراملكي، ( "باورهاي موجود ذهني

پساساختارگرايي نسبت به مرجعيت اخالقي، به تبيين اخالق و تربيت اخالقي از منظر پساساختارگرايي مي 
ارتباط تبيين شده؛ و در نهايت در قالب نقد پردازيم؛ و پس از آن نظر اسالم به عنوان رويكرد بديل در اين 

رويكرد مرجعيت زداي اخالقي پساساختارگرا از منظر اسالمي به پيامدهاي اين رويكرد براي اخالق و تربيت 
كه به نقد مباني فلسفي مرجعيت زدايي اخالقي نقد انجام شده نقدي بيروني است .  اخالقي اشاره مي شود

  .ي فلسفي اسالم مي پردازدپساساختارگرا از منظر مبان
تاريخ فلسفه غرب در تالشي مداوم براي استقرار يك زمينه بنيادين است، يك "كند كه  دريدا استدالل مي

يكي به عنوان : تواند حاكميت داشته و كنترل كند مي مركز دائمي ثابت، يك نقطه ارشميدسي كه از دو جهت
منشأيي كه به بازي كه . گيرد ه همه چيز از آن سرچشمه مينقطه آغازين مطلق و ديگري به عنوان كانوني ك

آن چه دريدا سعي دارد  ).279، ص 1978، 1دريدا( "بخشدآورد خاتمه مي گشاينده است و امكان را فراهم مي
به نمايش بگذارد تصميم ناپذيري نهايي تقابل ها و در نتيجه عدم امكان جداسازي چيزي به عنوان يك منشأ 

لذا باور به مرجعيت، به معناي حل تضادها و ) 41، ص 2002، 3بيستو .(و خود موجود است 2خالص، ناب
  .پذيري است و اين از منظر پساساختارگرايي امري ناشدني استها و حصول تصميمتقابل

مطابق نظر اسالم در مبحث ارزش ها و اخالق، اصول و احكامي كه بر مبناي ويژگي هاي هويتي و فطري   
اما آنچه . ، مشمول اطالق و جاودانگي است و نوع انسان را بدون هيچ قيدي در بر مي گيردهدوين يافتانسان ت

در شرايط و مقتضيات زماني و مكاني ظهور مي كند؛ و از جمله بخشي از ارزش ها و اخالقيات، قابل تغيير 
بنابراين . م اجرايي آن استواضح است كه منظور از اين تغيير نه در اصول؛ بلكه در مصاديق و احكا. است

اند، و  ها از نظر مادي و طبيعي در مواضع و مواقع مختلف قرار گرفته علي رغم آن كه انسان "مطابق نظر اسالم 
                                                            

1  Derrida 
2 uncontaminated 
3  Biesta 
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ها در وضع  شان متغير هست از جنبه آن كمال صعودي و معنوي همه انسان در شرايط مختلف، نيازهاي بدني

 "شود ها و بدها در آن جا يكسان و كلي و دائم مي ها و خوب تنيمتشابهي قرار دارند و قهراً دوست داش
  ).353، ص1354جعفري، (

  :يافته هاي پژوهش
سطح ديدن ارزشي همه معارف، راهي براي معرفت شناسي پساساختارگرا با تأكيد بر پلوراليسم معرفتي و هم

ختارگرا حركت را بدون جهت و هستي شناسي پساسا. تشخيص معرفت قابل قبول از غير آن باقي نمي گذارد
بر اين مبنا، . داندرونده ميغايت، و در گسست و مستقل از لحظه پيشين و به دور از يك روند خطي و پيش

شناسي پساساختارگرا با تأكيد انسان. نمايدترسيم محصول مطلوب و غايي براي تربيت اخالقي ناخوشايند مي
ها از ارزش. بنددهاي معين تربيتي كه ناظر بر اهدافي ويژه است ميشهاي متكثر راه را بر ارائه روبر هويت

در اين صورت سخن گفتن از معيار، تقدم و . منظر پساساختارگرايي در ارتباطي افقي با يكديگر قرار دارند
لذا  بسط چنين فضايي به حوزه اخالقيات منجر به پرورش . معني استتأخر و در نهايت داوري ارزشي  بي

ايز فرومايه تر انساني، كسب سود مادي و مصرف گرايي، بي هنجاري، بي ثباتي و ماللت جوانان، به همراه غر
هاي فردگرايانه و لذت طلبانه فزاينده اي مي شود كه مردم را عموماً به سمت رضايت شخصي جهت گيري

ع انسان به معناي تهي كردن هاي فراگير و جاوداني نوانكار ويژگي). 34، ص 1999، 1كار(متمايل مي سازد 
انسان از معناي انسانيت و عدم توجه به امكان گفتمان، مفاهمه و همگرايي جهاني است كه منجر به تأكيد بر 

در اين در حالي است كه مرجعيت معتدل اسالمي . ها به جاي تقويت نگاه برادرانه به يكديگر استنابرابري
انه مي تواند با نيازها و شرايط متغير انساني همراه شده در عين اعتقاد به گرايحوزه تربيت اخالقي با نگاهي واقع

  . ها و اصول همگاني اخالقي تأكيد نمايدتفاوت و تغيير بر تشابه
  .گرايي اخالقي اسالمزدايي اخالقي پساساختارگرا، تربيت اخالقي، مرجعيتمرجعيت: واژگان كليدي

  
  : فهرست منابع

  .تشيع: قم. اخالق و مذهب). 1354. (جعفري، محمدتقي -
 .بوستان كتاب: قم  3، 2 ،1 ، جتحريرى براصول فلسفه وروش رئاليسم). 1381.(شريعتي سبزواري، محمدباقر -

: قم). خسروشاهي و محمد جواد حجتي كرماني- به كوشش سيدهادي (  روابط اجتماعي در اسالم). 1387. (طباطبايي، سيد محمد حسين-
  .بوستان كتاب

                                                            

1
 Carr 
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 .بوستان كتاب: قم). ترجمه مهدي تدين(1، ج  )نهايت فلسفه(نهايه الحكمه ). تابي. (طباطبايي، سيد محمد حسين-

  .حوزه علميه قم: قم. اصول و فنون پژوهش در گسترة دين پژوهي). 1388. (فرامرز قراملكي، احد-
  .مدرسه: تهران. ربيت اسالميفلسفه تعليم و ت). 1390. (مصباح يزدي، محمد تقي و گروهي از نويسندگان-

 - Biesta Gert J.J. (2002). Preparing for the incalculable: Deconstruction  Justice, and The 
question of education. in  Derrida and Education. London, Routledge. 
-Carr, David.(2003), Education, Knowledge And Truth:Beyond the postmodern impasse. Taylor 
& Francis e-Library.  
-Derrida, Jacques. (1978). Writing and Difference, trans. A.Bass, Chicago: The University of 
Chicago Press. 
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