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 های آن در تعلیم و تربیتاخلاق دیگریِ لویناس و دلالت
 

 دکتر بهبود یاریقلی   

 جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یتیگروه علوم ترب
 (9/9/79، تاریخ پذیرش:21/5/79)تاریخ دریافت:

 

 

 

 

 سرآغاز

است که مورد توجه امانوئل لویناس یکی از فیلسوفان غربی قرن بیستم 
و تحقیق عمیقی از جانب مربیان و نظریهه رهردازان غربهی قهرار هرفتهه 
است. فلسفه لویناس ریشه در تفکرات رس از جنگ جههانی دو  و ده  

های ای قرار دارد. بع  از جنگ جهانی دو  و ویرانهتوتالیتری فلسفه قاره
، 1توتالیتاریسهمای چالش بزرهی رهیش روی جامان ه از آن، فلسفه قارهبه

هایی کهه بعه  از دوره روگهن ری بهر ، فلسفه3یادهراییبنو   2یباورذات
ان ، قرار داد. توتالیتاریسم در اصطلاح بهه آن نهو  فلسفه غرب حاکم بوده

-ن رش، فکری، عملی و سیاسی است که در ری تمامیت خواهی، کلیت

 (1هرایی و اعمال سلطه بر دی ری است)
م رن ان، متفکران انتقادی آلمانی و فیلسوفان رستنظربه عقی ه صاحب

و رساساختارهرای فرانسوی، ریشه این توتالیتاریسم را در برداگت غلط از 
دانن  یا به زبان لویناس، ارائه تصویر یک هویت کامل یا تفکر هویت می

 هیرد.را نادی ه می« 5غیر»که « 4همانی»منطق 
 
 
 
 
 

 
 

 
خهود را نمایهان کهرد.  «6فلسفه تفاوت»وان این چالش در فرانسه با عن 

زمانی که توتالیتاریسم در تلاش برای تقلیل دی ری به یکسانی با حهف  
و یا جفب دی ری است، فلسفه تفاوت در تلهاش اسهت کهه غیهرممکن 

(. از 2بودن و غیرقابل تحمل بودن این حضور در کهل را، نمایهان سهازد)
لهاقی کهه در آن قواعهه  و نظهر لوینهاس وفیفهه او برسهاختن نظریهه اخ

هنجارهای اخلاقی تشریح گ ه باگ ، نیست بلکه نو  جهت هیهری مهن 
هردد، از این رو هه   فههم در قبال دی ری در این فلسفه مشخص می

معنای اخلاق دی ری است نه نظریه رردازی دربهاره بایه ها و نبایه های 
 (. 3اخلاقی)

حال رردامنه است: فلسفه یک ان یشه ساده و درعین برم ارتفکر لویناس 
را سهرکوب کهرده اسهت. لوینهاس در مجموعهه « غیهر»غهرب ریوسهته 

چشم یر آثاری که منتشر کرد جویای آن بود که ماهیت اخلاقی رابطه با 
 دی ری را از زوایای هوناهون گرح و تفصیل ده . 

 
 
 
 

 چکیده

« من»را به « دی ری»ای که نیست؛ فلسفه حادر حال در اخلاق  ده ، راسخ ویمحورِ م رن که در آن همه چیز را به کلیّت تقلیل میی سوژهفلسفهزمینه: 
دارد براین باور است که که « دی ری»ها را نادی ه می هیرد.  لویناس به عنوان فیلسوفی که دغ غه سازد و تفاوتخارج می کاهش داده و یا از قلمرو گناخت

در « دی هری»است و به جای درک گ ن، لمس می گهود. ایهن ن هاه فلسهفی بهه « من»ریشاریش «  دی ری»ای نیست که نیاز به گناختن باگ  و سوژه
 امکان بروز دارد، نمود عیانی دارد که تعلیم و تربیت یکی از این ساختارهاست.« همان»به « غیر»قلیل ساختارهایی که در آن ت

آموز هیری روابطی بین معلّم و دانشباعث گکل« همان»های آموزگی به عنوان دی ری لحاظ گ ه و تقلیل آن به همواره دانش آموز در نظا گیری: نتیجه
ان ؛ از جملهه تقویت کرده است. همچنین سایر ارکان آموزش و ررورش نیز به نوعی در جهت فربه کردن این فضا ها  برداگتهاو را « غیّریت»گ ه است که 

ان ، در راستای کلیت بخشی ن ریزی درسی. نظا  برنامه ریزی درسی با ایجاد ساختاری که در آن برخی مطالب، قابل ارائه و برخی دی ر حف  گ هنظا  برنامه
آموز به عنوان چههره، برنامهه عمل کرده است. ن اه لویناسی به اخلاق در تعلیم و تربیت در ری ارتباط معلم با دانش -رآم ه از ن اه توتالیتاریستی استکه ب-

  طریق آموزش می باگ .وار در فراین  ت ریس و ارتقاء ع الت از های فردی، ایجاد فضای دیالکتیکگ ه ها و تفاوتدرسی مبتنی بر توجه به حاگیه ران ه
 

  تعلیم و تربیت، اخلاق دی ری، لویناس.کلیدواژگان: 
 

 B_yarigholi@yahoo.comنویسن ۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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از نقهش  برخاسهتهبیش از هر چیز دی ر اهمیت امروزی اخلاق لوینهاس 
قائل است. این امهر  7ای است که او برای مسئله دی ربودهیکنن هیینتع

های هایی سهوای زمینههگود درورتاً تفکر لوینهاس در حیطههموجب می
گناسی مثال فمینیسم، مرد عنوانمورد علاقه خودش بازتاب ری ا کن ؛ به

 (.4و تربیت)
-ولفهتوجه به این نکته درورت دارد که در بررسی مبانی نظری اخلاق م

های مشهود است که لویناس با خوانشی عمیق رایه هفار اخلاق دی ری 
 آنها رعایت و دارد خاصی اصول نظران بر این باورن  اخلاقاست. صاحب

اصهل  چههار. باگه مهی انسهان با ارتباط در ایهر برنامه گرو  سرلوحه
 عهه الت، خودمختهاری،: از عبارتانه  کهه اسههت مطهرح بنیهادی، اخلهاقی

(. اصول مطرح گ ه در رهی حفها اسهتقلال و 5سودمن ی) و من ینازیان
 جویی بر دی ری در آن نمود دارد. ع   سلطه

اخلاق لویناس در مقا  ررسش ری و تحقیقی در باب اهمیت امر اخلاقی، 
کنه  و ی توأ  با احترا  و ررثمر با دی هری را تحلیهل میامکان مواجهه

های کنه  سرچشهمهتلهاش می کوگ  این امکان را محفهوظ به ارد ومی
جامعه انسانی و عادل را در این مواجهه ری ا کن . گرط امکان اخلاق نزد 

 ی من با دی ری است.وی، رابطه
ان یزی ساده است، جان کلا  لویناس درباره فلسفه غرب به طرز گ فت

هوی  مشخصه فلسفه آن بوده اسهت اما تبعات فلسفی مهمی دارد: او می
(. لوینهاس بهه 6غیراز آن حیث که غیر اسهت، بیان یشه )بهکه نتوانسته 

ای بپرورد درباره ر ی ار که به صورت متعلق معرفهت جای آن که فلسفه
رردازد که در آن دی ری هرههز ای میگود، به برساختن فلسفهفاهر می

 (.7گود)به تمامی دی ه، گناخته  یا تصاحب نمی
 

 انتقاد از سنت فلسفی غربی
رهیش  یایر تهازهمسهو های هر  که هوسرلکرد آغاز فکر می ردلویناس  

در اختیهار  یمهثثر هاییوهگهه از ایهن راه که ؛دهن روی فلسفه قرار می
ا انضمامی تجربه را یملموس  یهابرای آنکه عرصه هفارن یفیلسوفان م

لوینهاس در . کنن  حلیلی تهستذهنیت و  ،تر معنادر ریون  با مسائل کلی
 و هایه هر وسهرلعهه و بررسهی طولهانی و صهبورانه کهار هجریان مطال

ها همراه گه ه اسهت آن هاییکن  که نوآوررفته بیشتر مشاه ه میرفته
 .های فلسفی تفکر کنن ترین طرحکه بیرون از سنتیبا ناتوانی در این

سهتیزانه از تهاری  صهورت قرائتهی بنیهاداز ر ی ارگناسی به ناخرسن ی او
آی : فلسفه غرب با رهرده برداگهتن از غیهر رکلی درمیطوفلسفه غرب به

ای فهاهر سهتن ههصهورت ازایهن راه کهه به دمساز است که در آن غیر
فلسفه از همان روزههار طفولیهت  ده .یگود غیریت خود را از کف ممی
که غیر باقی ؛ هراس از غیری به حساسیتی علاج ناگ نی بوده است مبتلا
فهم  .فلسفه هستی است ،ست که فلسفه از بنیادبه همین دلیل ا .مان می

 (.4هستی حر  آخر آن و ساختار بنیادین آدمی است )
اولاً هوسرل بر آن است که دی ری سرانجا  در ذهنیهت  ازمنظر لویناس:

گود. حاصهل معنها بخشهی مهن اسهت. در ثهانی استعلایی من تقویم می
های   گهباهتآورد مثیهمجموعه اوصافی که هوسرل درباره دی ری می

به عقی ه لوینهاس اساسی ماست نه تفاوت من با دی ری. در صورتی که 

توان هفت تقوّ  خود من در هرو دی ری قائم به خویش است و حتی می
 (.6اوست. این حکم از حیث اخلاقی بسیار مهم است)

های که حال جای اهی اساسی در نوگهته «غیر» و« همان»اصطلاحات 
در  سهویناز روزهار مکالمات افلهاطون بهه ا کنن یممناسب ری ا لویناس 

اصهطلاح مرجهد در همهه حهال  لویناسفلسفه رایج بوده است به ادعای 
یا بالقوه آنچهه را بیهرون از  الفعلگود ببوده است که تصور می «همان»

 تضهمین وتی تعلهق دارد یهر بهه تمهامیّغ ده .یآن است در خود جای م
لوینهاس  .دمسهاز کهرد «همهان»آن را بها  توانمی اساس در که کن می

به طور فلسفه غرب  .م عی است که این کار مشخصه فلسفه غرب است
 (.4)فروکاست غیر به همان ؛بوده است گناسیینوعی هست غالب

های هونهاهون فهاهر خود را به گکل ،جهان هستی گناسانه تفکر غرب
بهرای مقابلهه بها ن راهی اسهت یافت همواره آن نهفته مقصود اما ؛کن می

 بهر معرفهت، بودننظریه افلاطونی تفکر  .ان یزدت برمیهراسی که غیریّ
 ،جویای دانستنش هسهتم آنچه راکه من از ریش  کن می تأکی  معنا این
دانم و هر معرفتی ریشاریش در درون من است ر ی ارگناسی هوسرل می

در مقها  را  «خهود»اش و حادرسهازی دوبهاره 8با مفاهیم حیث التفهاتی
رابطهه هایه هری  .نشهان هرهونه معنها و معرفهت در کرسهی می ص رم

هستن هان با هستی متضمن طرح هر چیزی است که خارج از این رابطه 
  گناسی یا خودگناسی است که بر تق ّنوعی من فلسفه ب ین قرار .باگ 
 هیردغیر مورد اعتنا قرار می .کن سوژه یا هستی تأکی  می ،همانبر خود 

طور که در نحوه عمل همان .اما فقط برای آنکه سرکوب یا تصاحب گود
ان و عهنمای فلسفه اذ خصلتدیالکتیک ه لی گاه یم نشانه و حرکت 
رو بهه هسهترش همهان های اعتنا به غیر برای جا دادن آن در دل حلقه

 (.4است )
 

 چهره
 چهره یکی از مفاهیم لویناس است که سرنوگهت اخلهاقی ان یشهه او را
آگکار می سازد. هن امی که من با انسانی دی هر روبهه رو مهی گهود در 

رسه  ی نخست چهره او توجه را به خود جلب می کن . به نظر مهیوهله
ی گخص دی ر، حالت غریبهی که لویناس بر این باور است که در چهره

توان  از طریق ادراک هستی این امر غریهب را نهفته است که سوژه نمی
گناخت و فهم خود درآورد. بهه عبهارت دی هر چههره قابهل  یزیر سلطه

فروکاستن به مودو  ادراک و گناخت نیست. چهر عضهوی اسهت بهی 
ی ترین اعضای آدمی. به هفتههحفاظ، بی دفا ، عریان و جزو تهی دست

اش مهوثّر و چهره بیش از همه عریان است که اهر چه عریانی» لویناس
ترین اسهت. نهوعی فقهر ذاتهی در  دستمطبو  است، در عین حال تهی

چهره وجود دارد. کوگش آدمی برای مخفی کهردن ایهن فقهر بها قیافهه 
هرفتن، با ادا درآوردن، مویّ  همین نکتهه اسهت. چههره بهی حفهاظ و در 

بار دعوت می معرض ته ی  است. تو هویی ما را به انجا  عملی خشونت
ن منهد مهی کن  و در عین حال همان چیهزی اسهت کهه مها را از کشهت

آورد اولهین بیهان آن (.  وقتی چهره به یکباره در جهان سهر برمهی8کن )
ترینِ همه قوانین یک فرمان است: قتل مکن. این فرمان اولین و بنیادی

-هیرد. دی ری در برابر تلاشها از آن سرچشمه میاست که سایر فرمان



 های آن در تعلیم و تربیتکتر بهبود یاریقلی: اخلاق دیگریِ لویناس و دلالت د  
 

 01 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

انز
پ

ه 
مار

 ش
،

1 ،
19

11
 

ري
رو

 م
له

قا
م

 
 

 

وانه  تورزد، زیهرا مهن نمهیهای من در راه تسلط و تصر  مقاومت مهی
دی ری را به تصر  خود درآورد یا حتی بفهم ، ی انه راه سرکوب او این 

توان  خواههان کشهتن است که در ص د از بین بردنش باگ . من تنها می
نهایت از دسترس قوای من موجودی باگ  که به کلی مستقل است و بی

قه رت  ایست  بلکه خود ق رتِرود و بنابراین دربرابر این قوا نمیفراتر می
توان  خواهان ان ازد. دی ری ی انه موجودی است که من میرا از کار می

 (.9کشتن او باگ  )
 

 پداگوژی
ای از روابهط مجموعهه -ته ریس گناسهیروش و هنهر علهم، -ر اهوژی
های ارتبهاطی بهرای طهر  دی هر است که هرکه ا  از سهویه 9نامتقارن

 فههم اخلهاق دی هریرو بهرای گود. ازاینعنوان دی ری محسوب میبه
لویناس و کاربست آن در تربیت به این ارتباط نامتقارن بای  توجهه ویه ه 

کن  و در حالت یادهیری نیسهت و مثال معلم ت ریس میعنوانداگت. به
هیرد و در حال ت ریس نیست و ب ون وجود چنین ع   آموز یاد میدانش

قه  اسهت ن هاه اول افته . لوینهاس معتتقارنی اصولاً یادهیری اتفاق نمی
گخص )من( نسبت به روابط و افراد، متفاوت از ن اه فرد دی ری اسهت. 

هیرد و بقیه امور و افراد از منظر اول گخص، من در مرکز جهان قرار می
هیهرد و وابسته من هستن . آن ذهنیتی که در ن اه هوسرل نیز گکل می

 (.11ب ان ررداخته گ )
از مواجهه انسانی است و افراد انسانی  به طور کلی تعلیم و تربیت گکلی

کنن هان در ایهن فراینه  در سهطوح متفهاوتی فههاهر عنوان مشهارکتبهه
با توجهه بهه  است وصورت طبیعی غیرهمسان گون  و این مواجهه بهمی

های متفهاوتی هها دارای لایههگ ه به آنها و ترتیبات اجتماعی ارائهنقش
ها در حالت کامل و اصهولی ین انسانازآنجاکه روابط متقابل ب ؛ وهستن 

 نیست، انتظار نظا  آموزگی اخلاقی و اصولی انتظاری بیهوده است.
عین، همیشهه اسهاس و و کاهش دی هری بهه 11احتمال کلیت بخشی ن

طورکلی دو توان  بهه لهرزه درآورد. بههدیوارهای یک نظا  آموزگی را می
به کلیت بخشهی ن در  سطح از روابط متقابل وجود دارد که باعث تمایل

گهود: یکهی در تعاملهات اجتمهاعی بهین همهه نظا  آموزش رسهمی می
آمههوزان بهها کنن هان در آمههوزش و دی ههری در تعامههل دانشمشههارکت

 (.11ی درسی)هابرنامه
اولین سطح و نو  تمایل به کلیت بخشی در ارتباط بین نقش و کهارکرد 

یک نظا  آموزگهی نقشهی افراد نظا  آموزگی نهفته است. تما  افراد در 
یهت مأمورها متناسب با در فراین  آموزش دارن  و این نقش مثثرحیاتی و 

عنوان یهک نههاد در نظهر ان  و م رسه بههو رویکرد سازمان گکل هرفته
 بر اسهاسارتباطات اجتماعی نیز  ؛ ودارد به یک نیاز اجتماعی راس  ده 

انی مسهئله خهود را گه ه اسهت. زمه نهاده بنااین کارکردهای اجتماعی 
یله وسهبهکن  که افراد در نظا  آموزگی به دا  افتاده باگهن  و نمایان می

عنوان کارهزار ساختار اجتماعی محسوب گون  ترتیبات اجتماعی، تنها به
به ارزش  ؛ وآموزان فقط با ن اه آماری و اقتصادی ن ریسته گون و دانش
زش جهت ورود به بهازار کهار بیشتر برای آمو ؛ وها توجهی نشودذاتی آن

آماده گون  و معلمان نیز در قالب و نقش افراد صهاحب قه رت توخهالی 

ی ه این امهر در رویکردههایی کهه همچنهان اقته ار معلهم را وبهخواهن . 
این ع   ارتبهاط و تعامهل اخلهاقی  ؛ ودانن ، زیاد استمی سثالغیرقابل 

طور خلاصهه نت باگ  بههتوان  خود عامل خشوآموز میبین معلم و دانش
توجهه  11ده  که فرد تنها بهه تمهایزیمهر عمل کلیت بخشی زمانی رخ 

و نهه بهه  15و به نقهش  14گخصنه به   13؛ به موقعیت 12فرددارد نه به 
 .16چهره

سطح دو  از تعامل و ارتباط در تعلیم و تربیت که تمایل به کلیت بخشی 
آموزان بهه ریهروی از برنامهه نشکن  تعه  دادر آن فهور و بروز ری ا می

 (.12و2درسی م ارس است که به طور ذاتی ه مونیک هستن )
نظران معتق  است: به طور عمومی تفکر غربی تمایهل بهه تقلیهل صاحب

واقعیت به یک سیستم عقلانی درک گ ه دارد، این ب ان معنی است که 
گود مطرح میعنوان ال ویی برای برنامه درسی دنیا ی که بهغربرارادایم 

یجه این امر منجر به یهک درنتتمایل به ارائه یک حقیقت مطلق دارن  و 
گهود چنهین رهارادایمی کمتهر از کلیهت بخشهی سیستم واح  تفکهر می

 (.11نیست)
سخن صریح لویناس خود هویای این مههم اسهت: تهاری  تفکهر غربهی 

ت تفسهیر عنوان تلاگی برای سنتز جهانی و تقلیل تما  تجربیاتوان  بهمی
ای که آههاهی جههانی را در درون خهود دارد و چیهزی مجموعه ...گود 

 گود.رو تفکر مطلق میازاین و هفاردینمخارج از آن باقی 
هرچه وجود برنامه درسی برای تحقق اه ا  آموزگی دهروری اسهت و 

وجود برنامه درسی است امها زمهانی  درهروموفق  وررورشآموزشتحقق 
گهود بخشهی از برنامه درسی برای ارائهه مطهرح میکه مسئله محتوای 

تهوجهی و درسهت یبهیرد و برخی دی ر مورد قرار می توجه موردمحتوا 
افت . برنامه درسی دانش را بهه یهک یمدر این زمان کلیت بخشی اتفاق 

ده  که در یک دوره تحصیلی بای  ارائهه یمکل و مفهو  یکپارچه تقلیل 
 (.13گود)

یت بخشی در حوزه سنجش و ارزگیابی رایهه یادهیرنه ه این تمایل به کل
سازد به این معنا که ابزارهای سهنجش کهه بهرای یمنیز خود را نمایان 

ای هسهتن  ی هومعیارهای  بر اساسرود یمآموزان به کار ارزگیابی دانش
ی آموزگهی و ههانظا که عمومیهت دارد و بهه همهین دلیهل رقابهت در 

آمهوزان موجهود وقعیت بهتر در بین دانشی درس برای کسب مهاکلاس
 (.13و11رو رقابت بر یادهیری توفق دارد)است و ازاین

 

 آموز از منظر لویناسرابطه بین معلم و دانش
ارتباط ذهنیت معلهم در یهک ارتبهاط ین ا درترین حالت ممکن یقعمدر 

آمهوز معلهم، دی هری هیرد. از منظر دانشگکل می 17جهان بین الاذهانی
برای معلهم،  ؛ واست و عکس آن البته صادق نیست بخشالها ت که اس

جهت هیری اخلهاقی عنوان یکبخش نیست و این امر بهآموز الها دانش
کن  کهه آموز را ایجاد میو همچنین یک تعه  ساختاری نسبت به دانش

 (.11ده )یمرفیری خود را نشان یتمسئولبا عنوان 
ههای مهورد تأکیه  منهتج از دیه هاه هیی ویکهی از  خودمختاری معلهم:

باگ  البتهه ایهن خودمختهاری بهه یملویناس برای معلم، خودمختاری او 
معنای نادی ه هرفتن دی ری و جای دادن دی ری بهه ذهنیهت فهردی او 
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نیست که خود لویناس تما  تلاش خود را برای مبهارزه بها آن قهرار داده 
 د لوینهاس مشههود اسهت:است بلکه به معنای آن است که در کلا  خهو

هرایی )قوا  من که ج ایی و روحگود رابطه با حقیقت وقتی ممکن می»
میل به حقیقهت از  .عنوان یک هویت متمایز( به انجها  رسهی ه باگه به

. ج ایی حالهت انهزوا و اسهتقلال از کلیههت گودیفق ان یک نیاز آغاز نم
 فهرضیشی را راسهت. درواقد حقیقت یک هستی مستقل گ ه در ج ای

 (.14)«هیردیم
ای داگهتن هویهت خهودکنترلی، قضهاوت مسهت ل ی هیوحاصل چنین 

 بهاداگتن، دانش آکادمیک و تخصصهی در حهوزه دانشهی خهود اسهت. 
آمهوز حال هنوز دغ غه اصلی اخلاق لویناسی که ارتباط معلم با دانشینا

یروی از ی نش ه است. دغ غه اصلی رااگارهدر حالت ای ه آل خود است، 
در ارتباط و ت ریس است که در این قسهمت بها عنهوان  18اخلاق دی ری

 است. گ ه اگارهمسئولیت به آن 
قرار ب یرد،  توجه مورداهر تنها وی هی خودمختاری معلم  مسئولیت معلم:

یری اخلهاقی هجههتههردد. ینمارتباط اخلاقی مه نظر لوینهاس محقهق 
عنوان دی ری آموز به  ه با دانشمرتبط با ت ریس در یک برخورد ناب وی

کنه . ریون د. در این مواجهه، دی ری بلافاصله حضور ری ا مییمبه وقو  
آی . مواجههه نمی حساببهدی ری در این مواجهه یک نمونه از یک نو  

بلافاصله به این معناست که معلم فرصت لاز  برای تبه یل و گناسهایی 
عنوان دی هری بیهرون از آموز بههشدی ری به خود را ن ارد. برعکس دان

 فردمنحصهربهآمهوزی یجه هر دانشدرنتهیرد و ی معلم قرار میبن دسته
تنهها  19نظیهر بهودنیبکنه . نظیهر مییبخواه  بود و این انحصار او را 

نیز هست و این امهر   21بودنمتفاوت بودن نیست بلکه غیرقابل تعویض 
 گههأنعنوان از آن بههه دههه  کههه لوینههاسیمبههه او ارزش اخلههاقی 

 (.15کن  )یاد می  21فردمنحصربه
اجتنهاب نسهبت یرقابلغدر این مواجهه ذهنیت معلم در جهت مسئولیت 

 رفدقابلاین مسئولیت  ؛ وهیردعنوان دی ری گکل میآموزان بهبه دانش
آموز هر دو غیرقابل تعویض هسهتن  و در و توجیه نیست و معلم و دانش

از خودمختاری و اسهتقلال بهه رهفیرش قهانون اخلهاقی  این فراین  معلم
 ده .یمدی ری  تغییر جهت 

 

 عدم تقارن تدریس
وجوه اخلاقی لویناس تأکیه  او بهر ماهیهت نامتقهارن  ینتریکی از خاص

دی ری که لویناس به تعبیری رایج در کتاب مق س  .است یرابطه اخلاق
ههای مهن وا یها مسهئولیتدر ق ،کن بیوه یا یتیم توصیف می ،او را غریبه

جه ایی انه اختن میهان مسهئولیت و به ه بسهتان را کهار  .نیسهت سهیم
انه  کهه نظریهه اخلهاق لوینهاس را از همهه کرده فتوصی ایکنن هیینتع

رو بهه دی هری احتهرا  اههر ازآن .کنه دی ر اخلاق متمایز می هاییهنظر
، کار باگ  وجود داگتهکه در عوض این احترا  توقد چیزی  هفاگته گود

در مسئولیت متقابهل دی هری  «من»وفیفه و مسئولیت  نیست :درستی 
این ع   تقارن با دریافت لوینهاس از  .کن در قبال من انعکاس ری ا نمی

دلالهت بهر آن  یحاًاصرار بر تقارن یا ب ه بستان تلو :دی ری سازهار است
و   جای دی هری سهخن ب ویهبهه داجهازه دار «مهن»خواه  داگت که 

اما  .دی ری به همان نو  یا جنسی تعلق دارد که من متعلق به آن هست
کنه  کهه تنهها بهر را ایجهاب می اییفههبه نزد لویناس رابطه اخلاقی وف

 ییههاکنه  کهه از راهرا مجبهور نمی« مهن»قه رتی  ؛فرض است «من»
رو اختیهار گهود کهه در اخلاقی نیست اهر ازآن ،اخلاق  .اخلاقی عمل بکن

  یا اهر انتظار داگهته باگه  ه هزینه دی ری ریش رو ن اگته باگاین زمین
گود مواجهه اخلاقی با دی ری منتهی می .چیزی عای  گود ،که در مقابل

تهوان آن را برحسهب است و نمی سویهبه صورت حتم یکبه اخلاقی که 
کهرد و ازآنجاکهه  یبن صهورت ،گودقواع ی که گامل حال هم ان می

ت یا گهمول توان عمومیّرابطه اخلاقی را نمی ،ارن استاین مواجهه نامتق
 (.4صورت مجموعه قوانینی اخلاقی درآورد )عا  بخشی  و به

رفیری در قبهال دی هری در یتمسئولدر تعلیم و تربیت نیز جای اه فهور 
کن  با توجه به دی هاه لویناس بهرای درک بهتهر فراین  ت ریس فهور می

دعوت »و ت ریس را تفکیک کنیم و تفاوت  مودو  بای  گرایط یادهیری
را در نظر ب یهریم و بهه « 23الها  بخشی»و « 22و فراخوانی به مسئولیت

صورت اساسی اصل رفتار اخلاقی در تفکیک این دو مفههو  از یکه ی ر 
عنوان دی هری محسهوب آموز کهه معلهم بههاستوار است. از منظر دانش

از منظههر معلههم زمههانی کههه  وآمههوز الههها  هرفتههه اسههت گههود؛ دانشمی
گههود معلههم دعههوت بههه عنوان دی ههری محسههوب میآمههوز بهههدانش
یری هگهکلرفیری گ ه است و توجه بهه ایهن تفهاوت باعهث یتمسئول
در  ؛ وههرددیمآمهوز ی نامتقارن از دی  لویناس بین معلهم و دانشارابطه

ا  رفیری در مقهیتمسهئولآموز باعث فراخوانی معلم به اصل وجود دانش
ایهن امهر به ان  ؛ ودی ری خواه  بود که رابطه عکس آن صادق نیست

عنوان صهورت طبیعهی در مقابهل معلهم بههآموز بهجهت است که دانش
دفها  چههره یبکن  و در فراین  ت ریس در حالهت دی ری فهور ری ا می

بهرای  «همسهایه»جهت لوینهاس از مفههو  ینازاکن . خود را نمایان می
 ،دی هریلوینهاس  ازنظهرکنه . بهاط اخلهاقی اسهتفاده میتشریح این ارت

او را  انه نمی تو هاهیچه «من»و  «من»است؛ در کنار  «من» ییههمسا

مسئولیت من در قبال او  دی ری از همان ابت ا، برخورد با»د. نادی ه ب یر
است کهه به ون  در قبال همسایه «من»را به دنبال دارد. این مسئولیت 

نامی ه است که عشق به همسایه  یزیاری برای آن چگک اصطلاح ناهو
؛ عشقی ب ون گهوانیت و از سرِ خیرخهواهی، عشهقی کهه در آن گودمی

آورد، ی خهود درمهیهای گوران یز را تحت سلطههای اخلاقی، جنبهجنبه
 (.15و11عشقی ب ون گهوت )

عنوان دی ری با عبارت همسهایه دلالهت دهمنی بهه آموز بهتعیین دانش
اجتنابی در زن هی معلهم حضهور دارنه  و یرقابلغطور ادی دارد که بهافر

رفیر همسهایه یبآسهعنوان دی ریِ آموز بهدرست به این دلیل که دانش
 ؛ وکنه عنوان معلهم را دعهوت بهه مسهئولیت میبه« من»است، « من»

چهره در مقا  یک عامل فراخوان اخلاقی فهور ریه ا  عنوانبهآموز دانش
کن  تو نبای  مرا بکشی و با به همان تقلیل دهی. این ه بیان میکن  کمی

ی هاخواسهتهگود معلهم در طهول زمهان آل اخلاقی باعث میرابطه ای ه
آموزان را در برنامه درسی و ت ریس خود منظور کن . ایهن دانش تکتک

جای دعوت به مسئولیت معلم باعث ریروی او از قانون اخلاق دی ری بهه
رهردازد یمآموزان هردد و در مقابل به محافظت از دانشیم خودمختاری
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هیرن . در هستره یمآموزان خارج از دایره مفاهیم قبلی معلم قرار و دانش
تر یهقدقمفاهیم معلم بودن یعنی تب یل غیر به همهان و یها بهه عبهارت 

عنوان یکهی از اجهزای سیسهتم اقتصهادی، فرهن هی و آموز را بههدانش
که معلم نیز ناهزیر در مقها  نماینه ه ایهن سیسهتم فهاهر سیاسی دی ن 

ایهن سهاختار  بهر اسهاساما با مفهو  فراخوانی به مسهئولیت و ؛ گودمی
ی نیسههت. هههیچ روگهچشمقابلآمهوزی از هههر نظههر فکهری هههیچ دانش

گهود و گهود و بهه حهال خهود رهها نمیآموزی نادی ه هرفتهه نمیدانش
تهوان یمقابل تعویض. به همین منظهور نظیرن  و غیریبها هرک ا  از آن

از ودعیت ت ریس در یک ساختار سازمانی سخن هفت که ممکن اسهت 
کن ؛ همانن  ارزگهیابی و یها سهایر  دارخ گهاین رابطه اخلاقی ای ه آل را 

گه ه در آن ریزیی و برنامهگ هکنترلی هانشانهی ت ریس که هابخش
ای  این نکته را نادی ه هرفت که طور که ذکر گ  نبهوی است. البته همان

ساختار سازمانی قابل حف  نیست و حتی این همسهای ی بهین معلهم و 
افت ؛ اما بای  در نظهر عنوان دی ری در این ساختار اتفاق میآموز بهدانش

افته  نبایه  آمهوز اتفهاق میداگت در هر ارتباطی که بین معلهم و دانش
 قرار ب یرد. آموز مورد فراموگیهمسایه بودن دانش

عنوان یک رابطه با گهخص ن رد: بهیملویناس به ت ریس در سه گیوه 
یه هاه لوینهاس دعنوان رابطهه اخلهاقی. در عنوان هفت هو و بههدی ر، به

 دی ران رفیرش چهره، ت ریس بیان ر مواجهه با چهره دی ری است. ای ه
 از و فراتهر کنه می رهر را مها آهاهی که نهایتیب ای ه مانن  ما، میان در

 .(2و16است) ما روزمره تجربه
 

 عدالت از طریق آموزش
در تبیین ع الت دی هاه لویناس براین مساله متمرکز است که جامعه نهه 
بر رایه قسمی وج ت نو ، نظیر نو  بشر، بلکه براساس کثهرت دی هران 

-بن ی نمهیمانن  است و تن به طبقهاستوار است که در آن هر سوژه بی

هستر یها قهراردادی اجتمهاعی بهه لت نیز بر اصول عا  و جهانده ؛ ع ا
منظور اهلی کردن غرایز طبیعی نو  بشر مبتنی نیست. ع الت به جهای 
اعمال قوانین از ریش موجود، اجتماعی از دی ران را که در آن هر کهس 

کن . ع الت به ون کسهی کهه بها قهرار مسئول هم ان است، ایجاب می
ا جامه تحقق بپوگان ، ممکن نخواه  بود. قانون داگتن در نزدیکی، آن ر

در قلب نزدیکی است. ع الت، جامعه، دولت و نهادهای دی ر را تنها بهر 
رایه نزدیکی می توان فهم کرد. این ب ان معنهی اسهت کهه ههیچ چیهز 

(. 17بیرون از دبط و نظارت مسئولیت گخص در قبال دی ری نیسهت) 
ههای ان اذعهان داگهت کهه محهیطتهوبا ن اه برآم ه از این ن رش مهی

 آموزگی نیازمن  آموزش به اخلاق است و نه اعمال قوانین.  
رفیری در قبال دی هری تنهها محه ود بهه فراخوان و دعوت به مسئولیت

رفیری در گود، این دعوت به مسهئولیتآموز کلاس درس خود نمیدانش
ا  جههان هایی در جامعه و در تمهگ هسطح کلان نسبت به حاگیه ران ه

رفیری در قبهال عه الت هیرد و ایهن امهر باعهث مسهئولیتنیز انجا  می
باعث توجهه  ایهای حاگیههردد. این دعوت به ع الت از جانب هروهمی
گود. توجه به این امر باعث در فراین  ت ریس می« 24های ریددی ر »به 

نی ه ای و کسانی که ص ایشان گههای حاگیهآموزان به هروهتوجه دانش

هههردد. رفیری هسههتن ، مییبآسههگهود و البتههه همههواره در معههرض نمی
های عمهومی بهرای بهه یتفعالیی برای انجا  هافرصتتوان  ت ریس می

، قربانیان جنگ، بیکاران و هارناهن ههایی چون ی ریدرسمیت گناختن 
ها ب ان جهت است کهه ایهن ی ریدگود. توجه معلم به این امثالهم می

خهود یهک  -عنوان دی هریبهه -آمهوزانبرای دانش هاگ هران هحاگیه 
 (.11و18گون )دی ری محسوب می

 برنامه درسی
یری مودوعات و مفاهیم دانشی در قالب برنامه درسی بهه دلیهل هگکل

ادعای بازنمایی دقیق، واح  و روگن از واقعیت خود موجب نادی ه هرفته 
عنوان دی هری وب بههگ ن مفاهیم و مودهوعات خهارج از ایهن چهارچ

گود. از نظر لویناس چنین ساختار منظمی خود باعث کلیهت بخشهی می
گود. وح ت بخشی به برنامه درسی خهود نمونهه کلیهت بخشهی بهه می

تفکری است که لویناس در تما  آثار خود تفکر غرب را بهه آن محکهو  
 کرده است.

امهه درسهی یری برنامه درسی و نحوه برنهگکلنمود تفکر غربی که در 
های آموزگی مشهود است؛ ههرایش بهه یهک رهارادایم حقیقهت در نظا 

اسهت. بهه همهین  زدهرقهممطلق و در نتیجه سیستم یکپارچه ان یشه را 
و بنابه ماهیت خویش نقشه راه تعیهین  طورمعمولبهجهت برنامه درسی 

های ارزگههیابی از ریشههرفت نظهها  آموزگههی و یههادهیری یوهگههکنهه ، می
کنهه  و محتههوای مطالههب قابههل آمههوزش بههه ان را تعیههین میآمهوزدانش
طور طبیعهی از انتخهاب برخهی از کنه  و بههآموزان را مشخص میدانش

 -زیران از اهمیت کمتهری برخهوردار هسهتن برنامه زعمبهکه  –مطالب 
 (.19و تما  این نکات نمودهای کلیت بخشی است) کنن یمی روگچشم

ی ب ون برنامه درسی نیز امکهان اجرایهی ی آموزگهانظا از سوی دی ر 
عبهور از کلیهت هرایهی در  حلراهی خود را ن ارد. هاه  گ ن و تحقق 

عنوان افراد آموزان بهبرنامه درسی، تأکی  بر وجود توانایی و قابلیت دانش
وار که حاصل ناب در یادهیری از طریق فراهم نمودن محیطی دیالکتیک

های ذکهر یتمح ودمراقبت خواه  بود و بر  آن تفکر انتقادی، خلاقیت و
 گ ه در تفکر غربی مستولی گ ه بر برنامه درسی فائق خواه  آم .

همچنین برنامه درسی منتج از دی هاه لویناس بای  به دنبال گنی ه گ ن 
ص ای دی ری و لمس آن باگ  و نه درک آن. لمس گ ن با درک گ ن 

دی هری در خهارج از معنهای  دهه یمتفاوت دارد. این لمس گ ن اجازه 
گ ه مورد توجه قرار ب یرد. در این نو  لمهس گه ن، ارتبهاط بها یلتحم

دی ههری قبههل از بههازنمودی گههناختی اسههت کههه در آن قضههاوت وجههود 
 (.11و19دارد)

 

 های تربیتی اخلاق دیگری لویناس دلالت
تهوان های تربیتی اخلاق دی ری لویناس، از دو زاویه میدر بررسی دلالت

به مودو  ن ریست. ن اه اول درورت رهرداختن بهه نظها  آموزگهی در 
قامت محل نمود توجه به اخلاق دی ری است که در آن عناصر مختلهف 
نظا  آموزگی همچون برنامه درسی، نو  ت ریس، روابط افراد در محهیط 
آموزگی، م یریت آموزگی و ... که بایه  مظههر و نمهود اخلهاق دی هری 
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سهازی ای جهت آمادهتوان نظا  آموزگی را زمینهمی باگ . از سوی دی ر
ها در نظر هرفت که در ص د حهف  دی هری بهه و تربیت نسلی از انسان

همان نبوده و غیریت را به رسمیت بشناسهن . در بهاب گهق اول بحهث 
های ریشین ذکر گ ه اسهت، بها ایهن وجهود در اصهل مباحثی در قسمت

ههای مختلفهی وجهود وزگی هفتمانهای آممساله تربیت اخلاقی در نظا 
ههای دارد در یک سو کسانی قرار دارن  که به طور کامل مخالف آموزش

اخلاقی در کلاس درس هستن ، و در سوی دی ر کسانی که موافق تربیت 
اخلاقی در م رسه بوده، اما معتق ن  که م رسه تاثیری را که بایه ، نه ارد. 

توان  از درهیر گ ن در مسئلۀ نمیآی ، نظا  آموزگی به راحتی به نظر می
آموزان اجتناب کن ، زیرا قابل تصور نیسهت کهه های اخلاقی دانشارزش

های ذهنی و گناختی کلاس جه ا تفکر اخلاقی یک کودک بتوان  از جنبه
 (.21گود )

همچنین رفیرش تکثر در نظا  آموزگی به وی ه در جامعه ایرانی به دلیل 
-رانه هساز گنی ن ص ای بهه حاگهیهن  زمینهتواگرایط حاکم بر آن، می

ان . توجهی مورد غفلت واقد گ ههای باگ  که عام انه و یا از سر بیگ ه
همچنین یکی از راهکارهای ادای مسئولیت در قبال دی ری بهه عنهوان 
دغ غه لویناس در عملیاتی گ ن اخلاق دی هری، وارد هفت هو گه ن بها 

وست که نظا  آموزگی بستری مناسهب رفیری درباره ادی ری و است لال
 (. 21برای تحقق آن است )

همچنین توجه به این نکته دروری است که جامه عمهل روگهان ن بهه 
های تربیتی برآم ه از فلسفه اخلاق دی ری لویناس، نیازمن  تامل و دلالت

اصلاح اساسی در بستر فکری و ساختاری نظا  آموزگی اسهت؛ از جملهه 
هفاری، ارزگیابی، تربیت نیروی انسانی متمرکز سیاستبازن ری در نظا  

 و ... . 
ههای اخلهاقی توجه به نظا  آموزگی به عنوان بستر رگ  و تربیت انسان

م ّنظر لویناس امری است که درورت دارد امکان، درورت و همچنهین 
ای چون جامعه ایران مورد بررسهی و مطابقت آن با فلسفه تربیتی جامعه

یرد. به هر روی رهیافت نظری و تحلیلی به طبیعت انسان تحقیق قرار ه
های او میتوان  به ن اه افراد به گأن و جای اه انسان و استع ادها و برتری

جهت ده ، ارزگهای رای ار انسانی و جای اه واقعی و کرامت ذاتی بشر را 
یادآور گود و در نتیجه، حس احترا  به بشر و رعایت رفتار اخلاقی نسبت 

 (. 22ان یزد و مرزهای ن اه ابزاری به او را در نوردد)او را بر می به
 

 گیرینتیجه
جای کنه : اههر بههکار لویناس را ررسشی ساده ولی رردامنه هه ایت می

گود با خشهونت راسه  به ته ی ی که از جانب دی ری متوجه می کهآن
 داده گود، تلاش گود که این امر رفیرفتهه گهود  کهه مالهک و صهاحب
جهان انحصار به فرد یا هروهی ن ارد و به ص ای دی ری هوش سهپرده 

که خاموش گود، این ودعیت حاکی از چه بود؟ بهه این عوضبهگ ، می
گهود بهه توصهیف لوینهاس لحاظ مضمونی، این ودد و حال منتهی می

 درباره سوب کتیویته، مسئولیت، جانشینی و ع الت.

های نظری و عملی یوهگکه به  ی استکسانآنلویناس همتای فیلسو  
ان  هایی را که به طور سنتی خاموش بودهکه هروه ان آنهوناهون در ری 

، قهوت ببخشهن . دی هریِ واداگهته بهه انه مان هیا از حقوقشان محهرو  
تهوان برحسهب یممثال عنوانیا قربانی گ ه را بههگ ه سرکوبسکوت، 

ر سلسله مراتبی نهادی تعریف ن اد، جنسیت، دین، طبقه یا جای اه واقد د
ده  ب ون قواعه ، اوامهر، دهوابط یها یمکرد. لویناس، اخلاقی به دست 

کهه صه ای دی هری را بایه  غایاتی روگن الّا باور اخلاقی ررگور بهه این
 (.4گنی . )

در ارتباط با تعلیم و تربیت بوده بلکه بیش از ههر  تنهانهنظریات لویناس 
ی آموزگی اسهت. ان یشهمن ی هانظا ن آن در زمان دی ری نیازمن  تبیی

معتق  است معلمان به درورت بای  در رهی « تغییر روزانه مغز»در بحث 
 نیستن ، اعصاب علو  دانشمن ان آموزان باگن  و معلمانتغییر ذهن دانش

 انسهان ذهن تغییر هاآن گغل آن در که هستن  یاحرفه تنها اعضای اما
یرهههفاری بههر ذهههن تأثهتههرین راه بههرای ب ؛ و(23اسههت. ) روز در هههر
ها با دی ری است. همچنین هم لی یهک آموزان مواجه آهاهانه آندانش

توان دیه هاه لوینهاس ینمآی  هرچه می حساببهمهارت دروری تربیت 
طورکلی تعلهیم و تربیهت در تعلیم و تربیت را به هم لی مح ود کرد. بهه

آموزان از جانب درون دانش «من»با به رسمیت گناختن  م نظر لویناس
نفسهه ارزگهمن  یفگود. ن اه لویناسی به تعلیم و تربیهت معلم گرو  می

 او کنه ،می احساس را دی ران رنج و تجربه که هوی نمی یسادهبه است
و 23اسهت) مها توانهایی از فراتر دی ری که کن  اذعان تا خواه یم ما از

آموزان درباره آن چیزی و دانش ی که در آن معلمامتوادعانه(. فلسفه 11
کنن  یمررسی ه و تعمق  سثالارزش دانستن دارن ،  که بای  یاد ب یرن  و

آمهوز در مقها  گهود کهه دانشو این امر منجر به برقهراری ارتبهاطی می
 کن .دی ری به همان تقلیل ری ا نمی

 

                 خالقیا یمالحظهها
ذکهر  در امانته اری ویه ه بهه مرتبط اخلاقی مودوعات ر وهش این در 

 .است گ ه رعایت علمی سرقت از ررهیز و منابد
 

 هنام واژه
 Totalitarianism.1 توتالیتاریسم
 Essentialism.2 ذات باوری
 Fundamentalism.3 بنیادهرایی

 Sameness.4 همانیاین 
   Other.5 غیر

 Philosophy of difference.6 فلسفه تفاوت
 Otherness.7 دهیدی ر بو

 Intentionality.8 حیث التفاتی
 Asymmetrical.9 نامتقارن

    Totalization.10 کلیت بخشی ن
 Distinction.11 تمایز
   Individual.12 فرد

 Position.13 موقعیت
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 Person.14 گخص
 Role.15 نقش
 Face.16 چهره

  Intersubjective relation.17 ارتباط بین الاذهانی
 Heteronomy.18 ریروی از اخلاق دی ری

 Uniqueness.19 بی نظیر بودن
    Irreplaceability.20 غیرقابل تعویض بودن
    Dignity of the unique.21 گان منحصر به فرد
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 Other others.24 دی ر دی ری ها
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