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 وتربیتتحلیل زبان و تعلیم

 

 0مقدم، دکتر مسعود صفایی8اقدمقادر پیروتی، 3رودبالیفاطمه نظري

 

 چکیده:

مطلوب، فلسفه تحلیلی بر فلسفه تحلیلی در تمام اشکال آن مدعی تحلیل و ایضاح است. از نظر راسل در شکل 

ي طرفی است. به گفتههاي تحلیلی، ادعاي بیارتباط بین زبان و واقعیت تاکید دارد. ویژگی مهم تمامی فلسفه

باشد. به این معنی که فلسفه جهان را تغییر می« گذاشتن هر چیزي به شکلی که هستباقی»ویتگنشتاین، فلسفه 

ترین فعالیت (. تحلیل زبان و تحلیل مفاهیم شاخص1110کند )نودینگر، تر میدهد. فقط جهان را روشننمی

ي هاي فلسفه و حتی گام نخست اندیشهوتربیت است. گرچه تحلیل یکی از مهمترین جنبهفلسفه تحلیلی تعلیم

میق ي عوتربیت رابطهچه که میان تحلیل زبان و تعلیمشود. آنفلسفی است، اما کار فیلسوف به آن محدود نمی

وتربیت است. معرفی اجمالی فلسفه تحلیلی و فعالیت اصلی آن یعنی  کند، ربط میان فلسفه و تعلیمبرقرار می

سازد و به ما وتربیت را آشکار میي میان تحلیل زبان و تعلیموتربیت که رابطهتحلیل زبان و ارتباط آن با تعلیم

 کند، هدف اصلی نگارش این مقاله است. می وتربیت به ما کمکگوید که تحلیل چگونه در تعلیممی

 وتربیتوتربیت، فلسفه تحلیلی تعلیمتحلیل زبان، فلسفه تحلیلی، تعلیم های کلیدی:واژه

 

 :مقدمه. 3

در سراسر تاریخ فلسفه، تالش براي تحلیل یکی از تامالت جدي فلسفی بوده است. افالطون در کتاب 

کند که عنوان کسی معرفی میعدالت انجام داد. وي سقراط را به این کار را در مورد مفهوم "جمهوریت"

کرد آشکار سازد. در سنت تحلیلی  وگو میهاي کسانی را که با آنان گفتکوشید تا نقاط ضعیف استدالل می

شوند و شده در آن بررسی میهاي ارائه شوند، روایی استداللي مورد بحث مشخص میمفاهیم اصلی حوزه

هاي غالب  ي تحلیلی یکی از جنبش(. فلسفه26: 1161گردند )پیترز و هرست، پنهانی آن آشکار می هايمفروضه

فلسفی در قرن بیستم است. تقریباً از زمان آغاز به کارش با روح عقالنیت و علم متحد شد و به سرنگونی 

گیري شناسی، با بهره اظ روشکردن رازوارگی فلسفی اختصاص پیدا کرد. به لحکن ي متافیزیک و ریشهسوداگرانه

                                                   
1 ایران. ، اهواز، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، شهید چمران اهواز. دانشگاه  Nazari.f1364@gmail.com 

2 ایران. ، اهواز، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، شهید چمران اهواز دانشگاه . Ghader.piroty@gmail.com 

3 ایران.، اهواز، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، شهید چمران اهواز دانشگاه.   
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ي دقیق و اصولی از منطق جدید به عنوان منبع بینش فلسفی و سپس پس از گشت زبانی در فلسفه با مالحظه

رونق گرفت  1150تا  1110ي ي تحلیلی در اشکال گوناگونی از دههزبان و کاربرد آن همراه گشت. فلسفه

جنگ جهانی دوم که پایگاه آن عمدتاً دانشگاه آکسفورد بود در  (. مکتب تحلیلی پس از1116)بلتزیکی و ماتار، 

اشتغاالت فکري جنبش تحلیلی نیمه اول قرن بیستم که مرکز اصلی آن دانشگاه کمبریج بود، شرکت نداشت. 

ي آن برتراند راسل و ویتگنشتاین نویسنده هاي برجستهمکتب آکسفورد علیه مکتب کمبریج که شخصیت

العمل پرداخت. اگرچه عالقه به زبان فصل مشترک هر دو مکتب بود، بود به عکس "فلسفی -ي منطقیرساله"

هاي زبانی که در اختیار داریم عاري باشد، مکتب متاخر درصدد دسترسی به زبان کامل منطقی که از نارسایی

و پژوهش خود را شد نبود. از سوي دیگر درک آن از تحلیل زبان نیز شامل فروکاستن آن به عناصر اتمی نمی

هاي هاي زیادي در فلسفهکرد. اگرچه تفاوتدرباره زبان به مثابه کشفیاتی درباره ساختار واقعیت تلقی نمی

تر ، و پیروان نزدیک"پیتر استراسون"، "جان اوستین"، "گیلبرت رایل"گران پس از جنگ همچون تحلیل

شود. این فالسفه و دیگران دیده می "پیتر وینچ"، و "چپیتر گی"، "الیزابت آلنسکومب"ویتگنشتاین متاخر مانند 

هاي برجسته آن هستند: ورزي را بنا کردند که موارد زیر از جمله خصیصههاي متمایزي از فلسفهمجموعاً صورت

بریم نهفته است.  کار میدانیم و بههاي مفهومی است که در بطن زبانی که میجویی و کشف طرحفلسفه شامل پی

کند که چگونه یک مفهوم اغلب باره تحقیق میي پیوندي دارد؛ در اینگرا نیست، بلکه وجههفلسفی تقلیل تحلیل

ي منطقی دارد در پیوند است. این نوع فلسفه اي از مفاهیم که با آن رابطهبه طرزي پیچیده و نامنظم در شبکه

سل، بخشی از فعالیت علمی نیست بلکه درصدد کشف حقایق تازه درباره جهان نیست؛ فلسفه برخالف تصور را

کنیم و هدف آن ها را از پیش ولو اغلب به صورت ناقص درک میکند که ما آندرباره اموري پژوهش می

بخشی به جاي ابهام و سردرگمی است. بنابراین یکی از وظایف فلسفی و براي برخی فیلسوفان تنها وظیفه  وضوح

هاي مغلوط است رهایی بخشد. را از تنگناهاي ذهنی که معلول این نظریه آن جنبه درمانگري دارد، تا تفکر ما

( انجامید، نیروي پرتوانی در خصوص بازنگري 1171) "تحقیقات فلسفی"پژوهش ویتگنشتاین متاخر که به کتاب 

مفهومی در این حوزه مفهومی بود، هرچند که سهم مستقل فالسفه آکسفورد را نباید نادیده گرفت )وایت، 

(. به باور ویتگنشتاین متاخر، زبان واقعیتی اجتماعی و در دسترس همگان است، نه جوهري که بتوان 1112

ماهیت آن را با استدالل ذهنی محض به دست آورد. زبان به مثابه یک کنش انسانی در یک بافت اجتماعی 

ضیح داد. بنابراین توصیه توان آن را طبق یک الگوي ساده تورو نمیماهیتی بسیار پیچیده دارد و ازاین

هاي زبانی بیندیشیم، که به معانی کنشجاي آن ویتگنشتاین این است که توصیف را جانشین توضیح کنیم و به

(. از این گذشته بیان بسیار قوي ویتگنشتاین 1110ها را در متن جریان زندگی درنگریم )ندرلو،کارکرد عملی آن

که لفظ ه زبان را باید یکی از صور مختلف فعالیت انسانی دانست و اینگفتن بدر این خصوص این است که سخن
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که زبان داراي هیچ ماهیت واحدي  کنـدویتگنشتاین تأکید مـی(. 75: 1152هم خود یکی از اعمال است )مگی، 

آن را  پذیر است. بنابراین هر کاربردبه طور نامحدودي گسترش نیست که تمامی کاربردهاي آن را شامل شود بلکه

نقل از ، به17: 1162خالقی،) تشبیه نمود که تنها داراي شباهت خانوادگی با یکدیگرند «بازي»توان به یک می

منظور وي از  ویتگنشتاین در باب رابطه میان زبان و فعالیتهاي روزمره زندگی، تأکید دارد کـه (.1161موسوي، 

. بین زبان و (5: 1160 ویتگنشتاین،) شودمی فتـه شـدهکـه در آن با است شامل زبان و اعمالی «بازي زبانی»

هاي زبانی را باید نوعی رفتار هر کدام از بازي ناپذیر وجود دارد؛ به طوري کـهصورتی از زندگی پیوندي تفکیک

 با کند اینجامی تأکید (. ویتگنشتاین747: 1152کنیم )مگی، تلقی انسانی و مرتبط با سایر رفتارهـاي خـود

 یـک فعالیت از بخـشی زبـان، بـه گفتن سخن که داریم را واقعیت این ساختن برجسته زبـان قصد بازي حاصطال

(. یکی از رویدادهایی که به گسترش دامنه فلسفه 21: 1160است )ویتگنشتاین،  زندگی صورت از بخشی یا

هاي بیستم فیلسوفان تحلیلی به رشتههاي مختلف علوم بود. از نیمۀ دوم قرن تحلیلی انجامید ورود آن به رشته

وتربیت وارد شدند. فلسفۀ مضاف از جمله فلسفۀ تحلیلی شناسی، اخالق، تاریخ، دین و تعلیم گوناگونی چون زیبایی

ي خود را تحلیل و تبیین مفاهیم، و شرح وتربیت وظیفه وتربیت حاصل این رویداد بود. فلسفه تحلیلی تعلیم تعلیم

(.  به همین ترتیب به تبع وقوع انقالب به اصطالح زبانی در فلسفه، به 1167داند )توسلی، می هاي تربیتیگزاره

ویژه فلسفه زبان عادي که با فلسفه آکسفورد )موج دوم سنت تحلیلی( تداعی شده است، این نظر مطرح شد که 

توان بر اساس آن می اي از ادعاها کهتفسیر شود تا مجموعه« فعالیت»فلسفه بیشتر باید به عنوان یک 

ترین فعالیت فلسفی در فلسفه تحلیلی تربیت تحلیل  هایی به عمل آورد؛ و براین اساس، شاخص استنتاج

(. اگر بخواهیم با احتیاط سخن بگوییم باید گفت که تحلیل مفهومی در 72: 1161هاست )پیترز و هرست،  مفهوم

ساختن مدعاهاست. تحلیل  ها و روشن، زدودن ابهامخدمت کارکرد مهم و مفید تشخیص کاربردهاي اصطالحات

کند که شود، تصور میمفهومی که غالباً با تفسیر ضدبنیادگرایی ویتگنشتاین متاخر ارتباط دارد و با آن تداعی می

توان انتظار داشت، تحلیل به جز در مواقعی که نظریه تربیتی به گونه که میدرمانی است. همان فلسفه نوعی زبان

اي داشته است. فلسفه تحلیلی افتد، تاثیر شایستهطه ابهام مزمن در بیان، و سستی کاربردها و استفاده میور

تربیت براي توجیه ادعاهاي تربیتی اساسی و حقیقی خود از دو روش مرتبط استفاده کرده است: در اولین روش، 

اي استفاده از واژه مورد نظر الزم و کافی وجوي شرایطی است که به طور منطقی برتحلیل مفاهیم به منزله جست

بودن دسترسی به شرایط کافی، در نظر گرفته وجوي شرایط الزم، در صورت دشوارکم جستباشد، یا دست

شده( نامید توان کسی را فرهیخته )تربیت کند که نمیشود. بنابراین اگر تحلیل کاربرد واژه مورد نظر اشاره می می

رو ازاین«. تربیت مستلزم یادگیري چیز ارزشمندي است»ندي را یادگرفته باشد، بنابراین که چیز ارزشممگر آن

ي جامعی از حقایق اي تولید مجموعهکند. هدف چنین فلسفه تربیتیاین تحلیل یک حقیقت مفهومی را بیان می
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براي نظریه تربیت  مفهومی درباره تربیت است. هدف این حقایق مفهومی ارائه نوعی چهارچوب عقالنی و ذهنی

اند. فلسفه تحلیلی تربیت، که به وسیله پیترز، هرست و سایر فیلسوفان است که ادعاهاي تجربی به آن افزوده شده

را بر خود دارد، به وضوح این قرائت از  1170تربیت توسعه یافت و نشان موسسه علوم تربیتی لندن در دهه 

وجوي شناسی تحلیلی، تحلیل را به منزله جستطلبانه در مورد روشدهد. دومین دیدگاه جاه تحلیل را نشان می

کار رود، در پی شناسی، در صورتی که در مورد تربیت بهگیرد. این روشهاي بنیادي دانش درنظر می فرض پیش

فرض مدنظر  عنوان پیشپردازهاي تربیتی کدام ادعاهاي تربیت اصیل و حقیقی را بهآن است که بداند نظریه

هایی است که به فرضهرست تا حدود زیادي مرهون تحلیل پیش« هاي دانشصورت»اند. نظریه پرنفوذ فتهگر

هاي عنوان فعالیت باره که چه چیزهایی بههنگام داشتن چیزي در ذهن داریم. به گونه مشابه، دیدگاه پیترز دراین

طرفانه انتخاب عقالنی، منصفانه و بی هاي منطقی یکفرضشوند، بر تحلیل پیشارزشمند در تربیت انتخاب 

 (.77-75مبتنی است )همان: 

وتربیت است. مسلماً بنابر آنچه ذکر شد، هدف از مطالعه این پژوهش بررسی نقش و جایگاه تحلیل زبان در تعلیم 

زبان وتربیت موثر بیش از هرچیز نیازمند تحلیل مفاهیم تربیتی اساسی است چراکه ابهام در مفاهیم و تعلیم

اي که امروزه گران مشکالت عدیدهکند. به عقیده پژوهشوتربیت ایجاد میتربیتی مشکالت جدي بر سر راه تعلیم

ها و تواند ناشی از کژفهمیروست تا حدودي میها روبه وتربیت کشور ما با آنوتربیت دنیا و حتی تعلیمتعلیم

ي درسی دور از  هاي تدریس نامناسب و ناهمگون، برنامهابهامات مفاهیم تربیتی باشد؛ مشکالتی اعم از شیوه

رو این هاي ارزشیابی ناعادالنه، تفکیک تربیت از تعلیم و غیره. ازاینانتظار، اهداف غیرعملی و آرمانی، شیوه

ها در هاي موجود ناشی از ابهامات مفهومی و کژفهمی ها و آسیبپژوهش در جهت کمک به رفع نارسایی

 رسد.ضروري به نظر می وتربیت تعلیم

 

 . مبانی نظري:8

گیرد،  هاي مضاف قرار میوتربیت از این جهت که در ذیل فلسفههاي فلسفه تحلیلی تعلیمبراي بررسی خاستگاه 

وتربیت شد. چراکه  ي تحلیلی تعلیمي تحلیلی ذکر کرد و سپس وارد بحث فلسفهاي از فلسفهباید ابتدا تاریخچه

 شود.وتربیت، شناخت فلسفه تحلیلی امري مهم و ضروري تلقی میفلسفه تحلیلی تعلیمبراي فهم بیشتر 

اي یونانی دارد که به معناي تالش براي تجزیه و بازکردن چیزي است. این ( ریشهAnalysisاصطالح تحلیل )

ترشان  ه اجزاء سادهها بتواند الگویی براي تبیین ساختارهاي پیچیده با ارجاع آناندیشه که چنین فعالیتی می

ي رویاي سقراط آمده ي تئتتوس افالطون در قضیهاي یونانی است که نمونه آن در رسالهباشد، نیز خود اندیشه

هاي طبایع بسیط را در هر موضوع است. ایده تحلیل در آغاز عصر جدید در این راي دکارت که باید ویژگی
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است که آرنولد در کتاب منطق هنر اندیشیدن صراحتاً آن  شود و این همان چیزيمشخص کرد مجدداً ظاهر می

توان دید، مثالً در بیان ي این دوره میرا اتخاذ نوعی روش تحلیل خوانده است. این روش را در بخش اعظم فلسفه

الک درخصوص تصورات مرکب در رساله درباره فهم انسانی که در آن از این روش و با تحلیل تصورات مرکب به 

است. تحلیل استعالیی کانت در نقد عقل محض از تحلیل ها، یعنی تصورات بسیط استفاده شدهسازنده آن اجزاي

ویژه در آثار هگل، چرخش آلیستی بهکند و با بسط سنت ایدههاي ما براي فهم سیر میدکارتی به تحلیل توانایی

آلیسم، که یب یکی از وجوه گسست از ایدهگیرد. به این ترتاز روش تحلیل به روش دیالکتیکی سرعت بیشتري می

آلیستی مدعی شد که یک هاي ایدهبا جی.اي.مور تحقق یافت، دعوت به بازگشت به تحلیل است. او بر علیه تبیین

ي خود تحلیل شود. چنانکه راسل نیز دریافته بود، دهنده یابد که به مفاهیم تشکیلچیز وقتی صورت معقول می

ي (. دیدگاه رایج درباره فلسفه1162ي تحلیلی او گردید )بالدوین، بخش برنامهتحلیل الهامهمین برداشت مور از 

آمریکایی دارد و راسل و مور نیز از بانیان آن هستند؛ ولی  -ي مزبور منشاء انگلیسیتحلیلی این است که فلسفه

گام آن است؛ زیرا سس و پیشمایکل دامت معتقد است: خاستگاه واقعی فلسفه تحلیلی آلمان، و فرگه نیز مو

ها از رهگذر زبان نیست و این همان رسالتی است که نخستین بار فرگه تحلیل فلسفی چیزي جز تحلیل اندیشه

عنوان یکی از فیلسوفان تحلیلی معاصر، براین باور است که فلسفه تحلیلی است. سرل نیز بهآن را مطرح کرده

و  1120هاي وین در دهه گرایان منطقی حلقهن، راسل، مور و اثباتطور مشخص بر آثار فرگه، ویتگنشتای به

گرایی فیلسوفان استوار است. البته اگر باز هم به عقب برگدیم، فلسفه تحلیلی فرزند طبیعی تجربه 1110

ها و فرضبریتانیایی، یعنی الک، برکلی، هیوم و فلسفه استعالیی کانت است، بلکه حتی بسیاري از پیش

توان در آثار فیلسوفان کهنی همچون افالطون و ارسطو مالحظه کرد. اما هاي فیلسوفان تحلیلی را مییهما دست

ي پیوند شاید بهترین بیان اجمالی درباره منابع فلسفه تحلیلی این باشد که پیدایش این سنت فلسفی را نتیجه

ي هاي مبتکرانهمنطقی و نظریه -روشهاي تحلیلی شناسی و فعالیت مبناگرایانه کانت با گرا در معرفتسنت تجربه

 (.  1165سیرت، فرگه در اواخر قرن نوزدم بدانیم )کلباسی و نیک

فلسفه بریتانیا در قرن بیستم سه مرحله اساسی را طی نمود که هر سه به نوعی تحت نفوذ راسل بود. در مرحله 

نی چون بردلی متجلی شد. این واکنش در تاریخ فلسفه گرایی هگلی که در ظهور فیلسوفاآلاول، واکنشی به ایده

گرایی یا رئالیسم شناخته شده است. بانیان اصلی آن راسل و مور بودند. مرحله دوم، فلسفه تحت عنوان واقع

هاي آن در تحلیل منطقی است. این فلسفه از راسل و مهمتر از او شاگردش ویتگنشتاین نشات گرفته و اندیشه

گرایی منطقی مشهور نام اثباتبه بعد این فلسفه به 1110وین نقشی اساسی داشته است. از دهه  گیري حلقهشکل

شناسی است، که باز هم تحت تاثیر ویتگنشتاین به همراه رایل و دیگر فیلسوفان ي زباني آخر فلسفهشد. مرحله

این بود که از طریق توجه به معنی  آن زمان ایجاد شد. مور نیز بر این روند تاثیر مهمی گذاشت و هدف اصلی آن
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ي ذهنی ارائه شود که بیشتر بر ي فلسفی حذف شود و نظریههاي متافیزیکی و شکاکانهحقیقی زبان، تناقض

هاي درونی و غیرقابل حل. البته باید گفت این هاي قابل مشاهده افراد تاکید کند تا بر احساسات و اندیشهفعالیت

شناسی به بعد فلسفه زبان 70ي رسد از دههنظر میها در فلسفه ناقص است. بهبنديقهبندي مانند اکثر طبطبقه

توان از  شود که در این میان میهاي سیستماتیک و تاریخی دیده میسوي فلسفهضعیف شده و بازگشتی به

 (.251: 1110 کالم،هاي متفاوتی چون کارل پوپر از یک طرف و کالینگود از طرف دیگر نام برد )زیباچهره

جنبش  يآن عمدتاً دانشگاه آکسفورد بود در اشتغاالت فکر گاهیدوم که پا یپس از جنگ جهان یلیمکتب تحل

مکتب  هیبود، شرکت نداشت. مکتب آکسفورد عل جیآن دانشگاه کمبر یکه مرکز اصل ستمیاول قرن ب مهین یلیتحل

بود به  "یفلسف -یمنطق يرساله" سندهینو نیتگنشتایآن برتراند راسل و و يبرجسته هايتیکه شخص جیکمبر

به زبان  العمل پرداخت. اگرچه عالقه به زبان فصل مشترک هر دو مکتب بود، مکتب متاخر درصدد دسترسیعکس

زبان  لیدرک آن از تحل گرید يباشد، نبود. از سو يعار میدار اریکه در اخت یزبان هايییکه از نارسا یکامل منطق

درباره ساختار  یاتیو پژوهش خود را درباره زبان به مثابه کشف شدینم یاتم عناصرفروکاستن آن به شامل  زین

 (.1112، تی)واکرد ینم یتلق تیواقع

هاي مختلف علوم بود. از نیمۀ یکی از رویدادهایی که به گسترش دامنه فلسفه تحلیلی انجامید ورود آن به رشته

وتربیت  شناسی، اخالق، تاریخ، دین و تعلیم هاي گوناگونی چون زیباییبه رشتهدوم قرن بیستم فیلسوفان تحلیلی 

وتربیت  وتربیت حاصل این رویداد بود. فلسفه تحلیلی تعلیم وارد شدند. فلسفۀ مضاف از جمله فلسفۀ تحلیلی تعلیم

. فلسفه ارتباط عمیق و (1167داند )توسلی، هاي تربیتی میي خود را تحلیل و تبیین مفاهیم، و شرح گزارهوظیفه

رو یکی از پردازند. ازاینها میبنیادین با تربیت دارد، زیرا هردو به بررسی موضوعاتی چون هستی، انسان و ارزش

اند، حوزه تربیت بوده است، اما فلسفه تربیت هاي اصلی که فیلسوفان به بررسی و تحقیق درباره آن پرداختهحوزه

رسد ي منظم، عمر کوتاهی دارد که قدمت آن به حدود صدسال میخاص و فلسفهي معرفتی عنوان یک حوزهبه

ي پنجاه عالوه بر تحلیل مفاهیم ذهنی که توسط رایل انجام شد، کارهاي : هفده(. در دهه1161)هرست و پیترز، 

د تحلیل وتربیت اثر داشت. ماننمهم دیگري نیز به وقوع پیوست که بر رشد و شکوفایی فلسفه تحلیلی تعلیم

مفهوم درک و حقیقت به وسیله آستین، مفهوم فهم توسط استراوسون و زبان اخالق توسط هیر. در این وضعیت 

هاي  نام هاي خود را آغاز کردند. نخست دو فیلسوف بهپربار از متون فلسفی بود که فیلسوفان تربیتی فعالیت

 1170هاي تربیتی پرداختند. همچنین در تبیین ایدههاي تحلیلی به شرح و هاردي و اُکانر به تقلید از فعالیت

وتربیت اثر ایزاریل شفلر منتشر شد. وي در این اثر به تحلیل مفاهیم و مقوالتی پرداخت که در کتاب زبان تعلیم

با انتشار  یلیتحل تیو ترب میبه طور مشخص، فلسفۀ تعل(. 1167هاي تربیتی اهمیت داشتند )توسلی، گفتمان
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 1142در سال  «1یتیترب ۀیو مغالطه در نظر قتیحق»تحت عنوان  ،ییایاسترال لسوفیف ،ي. هاردي.دیکتاب س

بر  يهارد بود. تر کی]متقدم[ نزد نیتگنشتایو يها به روح حاکم بر کار ،یلیاز فلسفۀ تحل يهارد ریتفس»آغاز شد. 

 یتیعمل ترب ایدر تفکر  یفلسف یفن يها هیکاربرد نظر ای دیبه ابداع، تول يا معاصرش، عالقه وران شهیخالف اند

با انتشار کتاب اکانور با عنوان  1175سال  در (.1167نقل از بهشتی، ، به17: 1166کامینسکی، ) «نداشت

 ت،یو ترب میبا انتشار کتاب شفلر با عنوان زبان تعل 1170و سپس در سال  تیو ترب میبر فلسفۀ تعل يا مقدمه

 گرید انیم. رشته به دست آورد نیا اتیدر ادب یراسخ گاهیآرام آرام جا تیو ترب میتعل یلیفلسفۀ تحل

 توان یاند م داشته تیو ترب میتعل یلیو توسعه فلسفۀ تحل لیدر تکم یکه سهم قابل توجه يمتنفّذ يها تیشخص

)بهشتی،  بردنام  نکایو برز گلیفا بل،یاسنوک، گر س،یبارو، شفلر، سولت لسون،یو  هرست، ردن،ید ت،یوا ترز،یاز پ

نام این رویکرد مانند وتربیت ضروري است که آراء فیلسوفان بهتر فلسفه تحلیلی تعلیمبراي معرفی عمیق .(1167

 گردد.طور خالصه ذکر میپیترز، هرست، شفلر و برزینکا بررسی شود که دراینجا به دلیل محدودیت به

 

  ریچارد پیترز: -8-3

تاثیر را از آثار و شخصیت پرنفوذ ریچارد استنلی پیترز پذیرفته است. وایت او را فلسفه تحلیلی تربیت، بیشترین 

 1172: هشتادوپنج(. پیترز در سال 1161داند )هرست و پیترز، ي تحلیلی بریتانیایی میپدر و بنیانگذار فلسفه

ها توجه گروه زیادي نرانیوتربیت را در دانشگاه لندن رونق بخشید و با برپایی سمینارها و سخرشته فلسفه تعلیم

کتاب تاثیرگذار خود به نام اخالق و  1177وتربیت جلب کرد. وي در سال را به سوي فلسفه تحلیلی تعلیم

وتربیت همت هاي فکري خود به تحلیلی دقیق از مفهوم تعلیمي فعالیتوتربیت را منتشر نمود. وي در همه تعلیم

یتی باید مرز و حدود مفاهیم تربیتی را نشان دهد، به توصیف دقیق گماشت. پیترز معتقد است یک فیلسوف ترب

هاي مفهومی که زیربناي باورها و معیارهایی براي توجیه و تایید ها بپردازد و طرحهاي دانش و گفتمانزمینه

و به اصالح هاي تربیتی را مورد انتقاد قرار دهد هاي نظریه فرض تواند پیشها هستند نشان دهد. فیلسوف میگزاره

گونه که هاي منطقی، آني این امور را با استفاده از استداللها بپردازد. الزم به ذکر است که پیترز انجام همهآن

(. تحلیل مفهوم تربیت جزء مباحث 1167داند )توسلی، پذیر میمورد نظر فیلسوفان مکتب کمبریج است، امکان

کوشد با تحلیل مفهوم تربیت، شناسایی وجوه متمایز و مشابه آن با یرود. وي مشمار میي پیترز بهاساسی نظریه

اي از مفهوم تربیت خانواده و شرایط شناختی، نظام ارزشی و مبانی اخالقی تربیت نگاه تازه سایر مفاهیم هم

ارائه  شناسی این مفهومدهد و مباحثی که در خصوص ریشههایی که از مفهوم تربیت ارائه میدست دهد. تحلیل به

کند. به نظر نظیر هستند و خواننده را با دنیاي جذاب و تودرتوي مفاهیم آشنا میکند، در نوع خود جذاب و کممی

                                                   
1. Truth and Fallacy in Educational Theory  
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ها به خاطر خودشان ارزشمند است، هایی است که پیگیري آني ورود به فعالیتپیترز تربیت دربردارنده

ظیر دانش، تاریخ، ادبیات و فلسفه. به اعتقاد پیترز انسان ها عبارتند از: پیگیري حقیقت نترین این فعالیت برجسته

کند )هرست و اي را درک میاندازهاي گسترده بسته نیست، بلکه چشم شده یک متخصص محدود و چشمتربیت

 : نود و یک(.1161پیترز/ کریمی، 

 

 پل هرست: -8-8

هاي بنیادین یا اصول متمرکز سازيمفهومالعاده انتزاعی هستند و بر موضوعاتی از قبیل هاي هرست فوقاندیشه

بودن هاي هرست، ضرورت و رهنمودياند. وضوح دیدگاهآیند و متراکم و متفاوتهستند، به سختی به اجرا درمی

هاي او فراوان است، اما مستلزم تفسیر دقیق هاي تربیتی نظریهها، مستلزم توجه انتقادي مداوم است؛ داللتآن

هاي سنت در حال رشد فلسفه تحلیلی تربیت است که در آن به  معرف بسیاري از ویژگیهستند. آثار هرست 

هاي مربوط ي توضیح و آشکار کردن مفاهیم مورد بررسی به خاطر توجیهات ضروري براي حمایت از استداللارائه

ي تربیتی است و در شود. کارهاي اولیه او شامل بیان مفصل ماهیت نظریهبه موضوعات تربیتی بنیادین توجه می

کند. نوعی طرح مفهومی از اصطالح تدریس و استدالل به نفع این برابر جذب خام آن در مدل عملی مقاومت می

ي مبنایی براي تربیت اخالقی تواند به منزلهشناختی نامعینی است، نمیامر، که چون مذهب داراي جایگاه معرفت

گري حرکت کرد. با وجود این ي الادريی به تدریج به سوي حوزههاي مذهبمورد نظر باشد. وي ز نظر دیدگاه

ي هاي دانش در مقالهشناسی در آثار اولیه هرست وجه غالبی دارد. وي با معرفی مفهوم صورتپرداختن به معرفت

 ي درسی و روش تدریسهاي آن را براي برنامهانواع دانش را مشخص کرد و داللت« تربیت آزاد و ماهیت دانش»

کند که هر یک از اشکال  بیان نمود )همان، صد و پنج و صد و شش(. هرست با ارائه نظریه اشکال دانش، ادعا می

وتربیت آن است که متربیان معرفت و عقالنیت دانش داراي ساختار منطقی و متمایز خود هستند و وظیفه تعلیم

گیرد )نوردنبو/ عطاران، ایز اشکال دانش صورت میوسیعی پیدا کنند، این کار با ورود متربیان در ساختارهاي متم

 (.71: 1111نقل از زیباکالم و حیدري، ؛ به25-1211: 1157

 

 ایزرایل شفلر: -8-0

شناسی و  ي علم، معرفتوتربیت، فلسفهایزرایل شفلر فیلسوف آمریکایی است که داراي تالیفاتی در فلسفه تعلیم

ي تحریر وتربیت به رشته ي فلسفه تحلیلی تعلیمکتبی که در زمینه تربیت دینی است. شفلر در شروع آثار و

دهد. شفلر نخست وتربیت شرح میدرآورده است، بارها دیدگاه خود را درباره فلسفه، فلسفه تحلیلی و فلسفه تعلیم

تاریخی به ي عقالنیت و منطق است. از لحلظ گوید: فلسفه جستجوي یک بینش کلی بر پایهدر تعریف فلسفه می
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شود که در موضوعاتی چون طبیعت جهان فیزیکی، ذهن، علیت، فضیلت، قانون، تاریخ و کسانی فیلسوف گفته می

اند. یک فیلسوف با ابزار دالیل و شواهد در جستجوي دقت و وضوح درباره اشیا است. اجتماع تفکر و تفحص کرده

ي عقالنی و منطقی صرف به عقل نیست، ظور شفلر از پایهکند. مناو براي حداکثر بصیرت و حداقل ابهام تالش می

یابی به دانش تاکید دارد. شفلر نیز مانند دیگر ها در دستقبول بودن ابزارها و روشبلکه او به اعتبار دالیل و قابل 

کرد. از  وتربیت لزوم بازنگري در اصول و تفکرات رایج تربیتی را احساساندرکاران امر تعلیمنظران و دستصاحب

وتربیت معاصر است. عالوه بر ها در فلسفه تعلیمي برخی تحلیلدیدگاه وي توجه به معنا و عملکرد مفاهیم زمینه

که در روانشناسی علمی و  "توضیح دادن"، "فهمیدن"، "فکرکردن"، "یادگرفتن"، "دانستن"مفاهیمی چون 

برنامه "، "آموزش"، "انضباط ذهنی"تر مانند صیشوند، مفاهیم اختصاادبیات فلسفی هم مورد تحلیل واقع می

وتربیت در زمان کنونی است. به اعتقاد شفلر تحلیل براي ي فعالیت فکري فیلسوفان تعلیم، و .... زمینه"درسی

فلسفه ضروري است اما براي کارکردن به مواد و محتوا نیازمند است. برخورد فلسفی با موضوعات تربیتی درواقع 

دهد. به گیرد ولی آن را به دنیاي مشترک ما از دانش و عمل ارجاع میفرض میهاي تحلیل را پیش وشابزارها و ر

بخش است، درحالی که پیوند بین این دو سبب غناي در اعتقاد شفلر جداکردن اندیشه از عمل براي هردو زیان

 (.1167شود )توسلی، عمل و وضوح در اندیشه می

 

  ولفگانگ برزینکا: -8-4

هاي  وتربیت است. برزینکا جنبهي تحلیلی تعلیمپرداز صاحب نام در فلسفه( نظریه1126لفگانگ برزینکا )و

ها و آثار او در فلسفه تحلیلی وتربیت را مورد تحقیق و تفحص قرار داده است، اما پژوهشمختلفی از تعلیم

هد. برزینکا مانند همه فیلسوفان تحلیلی دهاي فکري او را تشکیل میوتربیت حجم قابل توجه از فعالیت تعلیم

ي العاده دارد. وي در آغاز همههاي تربیتی توجه فوقبخشی مفاهیم و نظریهویژه فیلسوفان زبان به وضوح به

تالیفات خود که در این زمینه به رشته تحریر درآورده است، به صراحت بیان کرده است که آشفتگی در زبان و 

ي موضوعات علمی رایج دستخوش وتربیت بیشتر از همهامري مسلم است و دانش تعلیموتربیت مفاهیم تعلیم

وتربیت پس از تحلیل مفاهیم  مند در علم تعلیماي نظامابهام است. از دیدگاه برزینکا هر فعالیت نظریه

را به وتربیت تعلیم مفاهیم اساسی علمپذیر است. به همین سبب وي یکی از آثار خود به نام شده امکان کارگرفته به

وتربیت از وتربیت، اهداف تربیتی و نیاز به تعلیمدهد. در این کتاب سه مفهوم تعلیماین موضوع اختصاص می

اند. اثر دیگري از برزینکا نیز به تحلیل هاي نقادانه مورد بررسی قرار گرفتهشناختی و تحلیلهاي مختلف زبانجنبه

اي که نام دارد. برزینکا در مقدمه اهداف تربیتی، ابزار تربیتی، توفیق تربیتیکتاب پردازد. این مفاهیم تربیتی می

مند تربیتی وجود ندارد. وي محتواي  ي انگلیسی این کتاب نگاشته، معتقد است هیچ علم تجربی نظامبراي ترجمه
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زار تربیتی در حقیقت همان داند. ابوتربیت می اصلی چنین علمی را در ارتباط بین اهداف، ابزار و نتایج تعلیم

ها، اهداف یا مقاصد بخشند. آرمانهاي تربیتی را تحقق می هاي تربیتی و نهادهاي تربیتی هستند که آرمانفعالیت

ي سودمندي خواهد بود. اما اي که ارتباط بین این دو را بررسی کند مطالعهوتربیت نام دارند، هر مطالعهتعلیم

ي شرایط موفقیت و یا دالیل شکست در عملکردهاي جا وجود دارد و آن مالحظهاین ي مهم دیگري نیز درمساله

 تربیتی است )همان(.

 

 ها:. مرور پیشینه0

ي تحلیلی و تحلیل زبان کارهاهاي بسیاري صورت گرفته است اما در در رابطه با مضوعات تحلیل فلسفی، فلسفه

هاي تحلیلی در تحلیل مفهوم تربیت و کلی مکتب لندن که از روشطور وتربیت و بهرابطه با فلسفه تحلیلی تعلیم

خورد. هرچند ناگفته نماند که کتابهایی درباره چشم نمیهاي فراوانی بردند مقاالت چندانی بهعناصر آن بهره

ت اند، اما هنوز سواالوتربیت و مکتب لندن در چندسال اخیر نگارش شدههاي تحلیل متفکران تحلیلی تعلیمروش

ي تربیت با جدیت بیشتري وجود دارد  که شاید بهتر باشد نویسندگان و پژوهشگران عرصه فراوانی در این زمینه

وتربیت مواجه شد که ي تحلیلی و تعلیمها بپردازند. این پژوهش به مقاالت محدودي در رابطه با فلسفهبه آن

 گردد.طور خالصه ذکر می به

به بررسی تاثیر « وتربیتي تعلیمي تحلیلی و تاثیر آن بر فلسفهفلسفه»حت عنوان اي ت( در مقاله1167توسلی )

پردازد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کار فلسفه تحلیلی حل وتربیت میي تحلیلی بر تعلیمفلسفه

هاي فلسفی بخشی به مفاهیم، تصورات و نظریهي تحلیلی وضوحمسایل اجتماعی نیست و کارکرد اصلی فلسفه

وتربیت عملکردي اجتماعی جا که تعلیمخورد، از آن وتربیت پیوند میاست اما هنگامی که این فلسفه با تعلیم

هاي عملی براي معلمان و مربیان باشد. ي هدایتتواند دربردارندهاست، تحلیل و روشنگري مفاهیم تربیتی می

ي تحلیلی هاي فلسفهوتربیت نپرداخته و تنها با ذکر خاستگاه البته این پژوهش در اصل به کاربرد تحلیل در تعلیم

وتربیت را با ذکر آراء ي تعلیمي تحلیلی بر فلسفهوتربیت تاثیر فلسفه ي تحلیلی تعلیمو آراء اندیشمندان فلسفه

 منتقدان نشان داده است.

و عمل: تاملی بر واپسین چالش  وتربیت در میانه نظري تعلیمجایگاه فلسفه»ي ( نیز در مقاله1167باقري )

اي و پل هرست ي قارّهي میان ویلفرد کار نماینده فلسفهبه بررسی مباحثه« ايهاي تحلیلی و قارّهفلسفه

وتربیت پرداخته است. ویلفرد کار در حمایت از فلسفه عملی در برابر فلسفه ي تحلیلی تعلیمي فلسفه نماینده

اي از فلسفه عملی در نظر گرفت تا هم بر ي شاخهوتربیت را باید به منزلهمي تعلینظري برآن است که فلسفه

وتربیت از تغییرات عرصه عملی را فروپاشیم. پنداري فلسفه تعلیمرخنه نظریه/عمل فائق آییم و هم مصونیت
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اره فعالیتی انداز است زیرا فلسفه، هموغلط "فلسفه عملی"هرست در مخالفت با این تصور معتقد است که تعبیر 

وتربیت در ي دوم است، بنابراین نقش فلسفه تعلیمانتزاعی و نظري بوده است و چون فلسفه فعالیتی از نوع مرتبه

 گیرد.ها صورت میصورت غیر مستقیم از طریق مفاهیم ناظر به آنو تربیتی به بررسی عمل تعلیم

 

 . روش شناسی مطالعه:4

حاضر رویکردي کیفی است و هدف از آن بررسی رابطه تحلیل زبان و که رویکرد پژوهش با توجه به این

روایی نیز  -تفسیري است. این رویکرد که به آن توصیفی -وتربیت است، روش پژوهش به صورت توصیفی تعلیم

اند، مستلزم حدودي از تفسیر و نیز تفسیري نام نهاده -( آن را توصیفی1112گویند و بلنکی و همکارانش )می

ها در این رویکرد به از آن انتخاب اطالعات است و اگرچه توصیف، هدف مهم آن است ولی برخی از توصیفپیش 

ترتیب ابتدا توصیفی از تحلیل زبان و  (. بدین122: 1114یابد )میکات و مورهوس، سمت تفسیر و تاویل سوق می

شده، رابطه میان تحلیل زبان و ارائهگردد و سپس بر مبناي توصیف وتربیت ارائه میفلسفه تحلیلی تعلیم

 وتربیت روشن خواهد شد. تعلیم

 

 ها )بحث و بررسی(:. یافته1

ي علم و فناوري بریم و دنیاي امروز با رشد و توسعه خیرکنندهسر میحال که در اوایل هزاره سوم میالدي به

دور  اي اجتماعی از تاثیر این موج گسترده بهه عنوان یکی از زیرنظاموتربیت نیز بهرو شده است و نظام تعلیمروبه

وتربیت مانند هدف، محتوا، روش و غیره تحت تاثیر تغییرات و  توان ابراز نمود که تمامی اجزاي تعلیمباشد، مینمی

گیري نظریات و وتربیت همواره شاهد شکل ي تاریخ تعلیمگیرد. در عرصهتحوالت موجود در جهان قرار می

ي اند. بخش عمدهاي پاسخگوي مشکالت مقطعی خاص از تاریخ بودهایم که هریک به گونهدههایی بو اندیشه

وتربیتی  هاي زبانی و مفاهیم تعلیممیالدي به تحلیل 1150، و 1170، 1170هاي وتربیت در دههفلسفه تعلیم

عمولی یک گنجینه بزرگ از ي اساسی براي انجام این کار این باور بود که زبان ماختصاص داده شده بود. انگیزه

رسد آنگونه که باید و شاید تاکنون به آن پی برده نشده است، زیرا هنوز مورد تحلیل نظر میباشد که بهمعنا می

 يها تالش بر آن است که گزاره یلیدر فلسفه تحل(. گفتیم که 1: 1111واقع نگردیده است )زیباکالم و حیدري، 

نقادانه  یبررس ،یکاف نهیگردد و با فراهم ساختن زم کیتفک یاز زبان ارزش یفیوصشوند و زبان ت بنديطبقه یزبان

و  میزبان، مفاه حیفلسفه را توض فهیوظ یلیتحل لسوفان(. درواقع فی201: 1160، )گوتک ردیزبان صورت گ

فلسفه قائلند و برخالف قدما که  يدرجه دوم برا فهیوظ یعنی شود؛یم افتیکه در علوم  دانندیم هایی روش

برزینکا معتقد است  (.752: 1161 نژاد، ي)شعار خوانند یفلسفه را خادم العلوم م پنداشتند، یفلسفه را مادر علوم م
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ي موضوعات علمی وتربیت بیشتر از همه وتربیت امري مسلم است و دانش تعلیم آشفتگی در زبان و مفاهیم تعلیم

وتربیت پس از تحلیل  مند در علم تعلیماي نظامت. از دیدگاه برزینکا هر فعالیت نظریهرایج دستخوش ابهام اس

توان اظهار نمود که مهمترین شیوه تحلیل فلسفی، رو میپذیر است )همان(. ازهمینشده امکان کارگرفته مفاهیم به

بررسی مفاهیمی که هاست. تحلیل مفهومی عبارت است از فهم معناي یک مفهوم از طریق  تحلیل مفهوم

کند و روابط آن را با دیگر مفاهیم و زندگی اجتماعی ما هاي اختصاصی، مهم و عینی آن را آشکار می جنبه

رود نیز از کار می ها بههایی که مفهوم مورد نظر در آنکند. در تحلیل مفهومی شناسایی طیف گزارهمشخص می

البته نکته مهم در این زمینه آگاهی از شرایط کاربرد یک مفهوم  جهت دریافت موارد کاربرد و فواید آن مهم است.

که شناسایی آشکار مجموعه شرایط الزم و کافی براي استفاده از یک مفهوم اغلب ممکن است، با توجه به این

ن در (. ویتگنشتای1161نیست، باید به رسیدن به نتایج یا فرضیاتی درباره این شرایط اکتفا نمود )پیترز و هرست، 

ها را دقیقاً معین ها را روشن سازد و حدود آنفلسفه باید اندیشه»کند که فلسفی خود تصریح می -رساله منطقی

ویژه در انگلستان تدریجا به این رویکرد جدید به«. دار خواهد بودوتار و لکهصورت به اصطالح تیرهکند درغیر این

شرح اندیشه فیلسوفان و "وتربیت راه یافت و رویکرد قدیمی لیمهاي فلسفه از جمله فلسفه تعبیشتر زیرمجموعه

بررسی چیستی و تحلیل و ایضاح مفاهیم رایج در "جاي خود را به  "وتربیتهاي آن در نظام تعلیم داللت

ي متاخر، ویتگنشتاین براین باور است که نباید  (. در فلسفه1166داد )حیدري و بختیار نصرآبادي،  "وتربیت تعلیم

ر جستجوي معنا بود، بلکه کاربرد را باید جستجو کرد. در این نظریه، زبان یک عنصر فعال و بااهمیت در زندگی د

که تنها تصویرگر واقعیت باشد. بنابراین براي یافتن معناي یک واژه باید به کاربرد آن در آدمیان است، نه این

فتارهاي کامال جمعی و سبک زندگی ماست. اي که وابسته به رزمینه خاص آن توجه نمود؛ یعنی زمینه

آورد. از این دیدگاه او گفتار علمی، سیاسی، هنري و دینی حساب میویتگنشتاین هر زبانی را یک سبک زندگی به

ها زبان ابزاري است براي منظوري خاص. بر همین کارگیري زبان هستند که در هر کدام از آنهاي مختلف بهشیوه

داند.  سنجند، مردود میهاي علمی میهاي دینی را به سیاق گزاره روش کسانی که مثال گزارهاساس ویتگنشتاین 

ها و کار گرفته شود. بازي زبانی داراي دو وجه است، وجهی زبانی شامل واژههر گزاره باید در بازي زبانی خودش به

شود )توسلی، ه است که معنا آشکار میها و وجهی غیرزبانی شامل رفتارها و کردارها. در پیوند این دو وججمله

فلسفه ارتباط عمیق و بنیادین با تربیت دارد، زیرا هر دو به بررسی موضوعاتی چون هستی، انسان و  (.1167

اند  ي آن پرداختههاي اصلی، که فیلسوفان به بررسی و تحقیق دربارهرو یکی از حوزهپردازند. از اینها میارزش

هاي انسان را اي از معارف بشري است که ویژگیي تربیت شاخهزاده فلسفه. از نگاه نقیبحوزه تربیت بوده است

پردازد و با تبیین ماهیت تربیت، اهداف، اصول و کند، به مباحث نظري و مفاهیم کلی و انتزاعی میتبیین می

رود که باید به تبیین شمار می هاي آن سروکار دارد؛ اما از سوي دیگر نوعی دیدگاه نظري و راهنماي اقدام بهروش
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هایی جهت هدایت عمل تربیت تعامل نهاد سیاست، اقتصاد، جامعه، خانواده و حقوق با نهاد تربیت بپردازد و نظریه

ي تربیتی کمک شناسی به تدوین نظریه شناسی و ارزش شناسی، هستیها یا مبانی معرفتارائه کند، زیرا شاخه

ي رود. فلسفه تربیت و نظریهکار میعنوان مبناي عمل تربیتی بهي خود بهه نوبهي تربیتی بکند و نظریهمی

زند و ارتباط منطقی بین مبانی و عمل هاي فرعی فلسفه را با عمل تربیت به هم پیوند میتربیتی موضوعات شاخه

ده در خصوص تحلیل : هفده و هجده(. با توجه به مباحث ذکرش1161آورد )پیترز و هرست، تربیت را فراهم می

جایی از آن توان اظهار نمود که تربیت و عناصر آن از مواردي هستند که اگر فهم صحیح و بهزبان و تربیت می

کشاند. فهم مستلزم تحلیل است. تحلیل مفاهیم تربیتی ما را در ي گمراهی مینشود، قطعاً انسان را به ورطه

اي متناسب با فرهنگ، آداب اجتماعی، مسلماً اگر در جامعه سازد.پیشبرد اهداف نظري و عملی رهنمون می

چه در چه در نظر و آنهاي زندگانی افراد مفهوم تربیت به درستی فهم نشده باشد، میان آنعقاید، باورها و سبک

ها و ابهامات مفهومی  هاي ناشی از کژفهمی گیرد. درواقع آسیبافتد شکاف عمیقی صورت میعمل اتفاق می

ي ما بسیاري از گردد؛ همانگونه که شاهد آن هستیم که در جامعهي اجرایی و عملکردي نیز میدامنگیر عرصه

هاي مفهوم تربیت در فرهنگ رسمی و فرهنگ ها و کژفهمیگرفته از بدفهمیمعضالتی که وجود دارد نشات

خیزند. یک رشته  ما از دو رشته برمی وتربیتباشد. باقري معتقد است که معضالت در نظام فعلی تعلیمعمومی می

توان به این نمونه اند. در قسمت اول میايي دیگر، نظري و اندیشهاز این معضالت مهم، عملی و اجرایی و رشته

نتیجه ي خوبی را بیاشاره کرد که معلمان جایگاه شغلی معین و مطمئنی ندارند و همین تزلزل، هر برنامه

توان به همین خالءهاي فکري مانند تامل نداشتن در مورد ماهیت هردانشی و الهام می گرداند. در قسمت دوم می

هاي آموزش اشاره کرد. تبیین نکردن این مبناهاي نظري و فکري، روابط نگرفتن از آن براي تنظیم اصول و روش

دانند که روابط  نمی آموزدهد و معلم و دانشهاي مشخص نشان میمعلمان و شاگردان را فارغ از اصول و روش

خود را بر چه مقیاسی باید استوار کنند و دراین مورد ممکن است بر حسب موقعیت و به میزان خشم و خوفی که 

 هدف، لحاظ از کشور، پرورش و آموزش (. کریمی نیز براین باور است که نظام1110دارند عمل کنند )باقري، 

 ندارد، کاستی تنها نه قانونی مصوبات حتی و شعارها و ها گفته ا،ه نوشته حد در حداقل ها آرمان و مبانی اصول،

 و آرمانی اهدف بین فزاینده فاصله همین موجود اشکاالت از یکی شاید و هست نیز آرمانی و غنی بسیار بلکه

 نظام تغیر کلیات و  پرورش و آموزش وظائف و اهداف قانون به لی اجما نگاهی با که چرا باشد جاري هاي واقعیت

 خواهان سیاسی و اعتقادي فرهنگی، اخالقی، ارزشی، هاي جنبه نظر از آنچه که یابیمدرمی  پرورش و آموزش

 کلی اهداف از است؛  گرفته قرار مالحظه مورد بارز و شایسته نحوي  به هستیم آینده نسل به آن ترویج و انتقال

 در را دینی هاي آرمان از مستندي و محکم پاي جاي همه و همه ها سیاست و ها مشی خط اصول، تا گرفته

 سو یک از ها برنامه و اهداف میان فزاینده گسستِ پیدایش علت که است باقی سئوال این وجود، این با اما. بردارند
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 در آنچه و شده بیان "قصد "و نظر میدان در آنچه بین چرا چیست؟ دیگر سوي از تربیتی انتظارات و

 چرا! ندارد؟ وجود معناداري ارتباط شود می"کسب"نهایی بازده در آنچه با گیرد می صورت "اجرا"و "عمل"میدان

 خود رفتار در آموزان دانش آنچه و ایم کرده"قصد"درسی هاي کتاب و پرورش و آموزش هاي برنامه در آنچه بین

-17: 1161ریمی، ک!« )دارد؟ وجود عمیق تعارضی موارد برخی در بلکه وسیع اي فاصله تنها نه اند؛ کرده کسب

چه که در چه مردم و عموم از تربیت انتظار دارند با آنشاید در پاسخ به این سواالت بتوان ادعا کرد که آن (.14

توان گفت که بخشی از  ها و مصوبات قانونی آمده و تدوین شده، تناسب و یگانگی ندارد؛ یعنی میها، گفتهنامهآیین

این است که در مفهوم تربیت و متعلقات مفهوم تربیت ابهام است؛ بنابراین  وتربیت ناشی از مشکالت در تعلیم

رو عملکرد سازد. ازاینهاي جامعه را برآورده تواند بخشی از نیازهاي موجود و واقعیتتحلیل صحیح از تربیت می

ت بر مبناي بایسوتربیت میصحیح تربیت مبتنی بر تحلیل صحیح مفهوم تربیت است و در حقیقت اساس تعلیم

طور کلی و فیلسوفان تحلیلی همانگونه که بیان شد فیلسوفان تحلیلی به تحلیل صحیح از تربیت بنا شود.

گونه گونه مشکالت ندارند. همانطور خاص هیچ ادعایی براي ورود به مسایل اجتماعی و حل اینوتربیت به تعلیم

ویتگنشتاین بیان شد، وظیفه و کارکرد اصلی فلسفه تحلیلی  ي تحلیلی، مانند راسل وکه از قول بنیانگذاران فلسفه

ها و آراي هاي فلسفی است تا بدین وسیله به رفع ابهامات از اندیشهبخشی به مفاهیم، تصورات و نظریهوضوح

وتربیت عملکردي اجتماعی است و به اشتراک مساعی میان افراد اجتماع مربوط جا که تعلیمفلسفی بپردازند. از آن

هاي عملی براي ي هدایتتواند دربردارندهوتربیت می هاي فکري فیلسوفان تحلیلی تعلیمشود، قطعاً فعالیتمی

تواند  گردد. تحلیل می(. پس از طریق تحلیل حقیقت مفهومی مشخص می1167معلمان و مربیان باشد )توسلی، 

ظر یاري رساند و هم انتظارات عموم را در اندرکاران و متخصصان تربیت را در رسیدن به اهداف مورد ن هم دست

 نوع تربیت متناسب با تغییرات دنیاي امروز برآورده سازد.

 

  . نتیجه گیري:6

اگر بخواهیم با احتیاط سخن بگوییم باید گفت که تحلیل مفهومی در خدمت کارکرد مهم و مفید تشخیص 

. تحلیل مفهومی که غالباً با تفسیر ساختن مدعاهاست ها و روشنکاربردهاي اصطالحات، زدودن ابهام

درمانی  کند که فلسفه نوعی زبان شود، تصور میضدبنیادگرایی ویتگنشتاین متاخر ارتباط دارد و با آن تداعی می

توان انتظار داشت، تحلیل به جز در مواقعی که نظریه تربیتی به ورطه ابهام مزمن در بیان، گونه که میاست. همان

 (.77-75: 1161اي داشته است )پیترز و هرست/ کریمی، افتد، تاثیر شایستهو استفاده می و سستی کاربردها

اي بسیار تنگاتنگی میان فهم و تحلیل بوده است، دهد که از دیرباز رابطهاز پژوهش نشان می حاصل نتایج

عدالت و غیره استفاده گونه که سقراط براي فهم بهتر شاگردان خود از شیوه تحلیل مفاهیمی چون شجاعت،  همان
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تواند فهم ما را نسبت به موضوع، پدیده یا رویدادي گسترش دهد و فهم جا که تحلیل میکرد. بنابراین از آنمی

وتربیت برقرار است. در واقع اي عمیق میان تحلیل و تعلیمپس رابطه وتربیت استنیز از شرایط اصلی تعلیم

آورند که بهتر است  وجود میداده نشوند، مشکالت زیادي براي فهم ما بهها اگر به خوبی توضیح مفاهیم و واژه

تواند ما را در جهت فهم بهتر وکاربرد صحیح جا که تحلیل مفاهیم تربیتی میها را تحلیل کرد. در نهایت از آن آن

درمان و فهم  هاي مفهومیمفاهیم تربیتی یاري رساند بنابراین با تحلیل مفاهیم تربیتی ابهامات و سردرگمی

وتربیت و مفاهیم مرتبط با آن از جمله تدریس، برنامه درسی، ارزشیابی، هدف و عمیق و درستی نسبت به تعلیم

وتربیت بود؛ چه از این پژوهش حاصل آمد فهم رابطه میان تحلیل زبان و تعلیمغیره صورت خواهد گرفت. آن

رسد با  وتربیت موثر افتد. به نظر میتواند در تعلیمیدرحقیقت این پژوهش نشان داد که تحلیل زبان چگونه م

ي ما وجود دارد، جاي بسی تحلیل مفهوم تربیت در بافت و وتربیت جامعهتوجه به معضالت فراوانی که در تعلیم

اي تدوین کرد که برخاسته از توان چهارچوب نظري و عملیاسالمی خالی است؛ یعنی چگونه می -سیاق ایرانی

اسالمی باشد. مسلماً این امر نیازمند تحلیل مفهوم و عناصر تربیت با توجه به فرهنگ  -بیت ایرانیفلسفه تر

چه ویتگنشتاین برآن عقیده داشت این بود که هر موضوعی با توجه به مکان و زمان و اسالمی است. آن-ایرانی

توان این هاي زبانی ویتگنشتاین میرو با توجه به نظریه بازيموقعیت خودش گفتمان خاص خودش را دارد؛ ازاین

وتربیت این است که به پژوهش تحلیلی به ي تعلیمموارد را بررسی کرد. در آخر پیشنهاد به پژوهشگران در عرصه

هاي وتربیت بیشتر توجه شود تا از این رهگذر بتوان معضالت ناشی از بدفهمیسبک متفکران تحلیلی تعلیم

 رمان کرد.مفهومی در نظام آموزشی را د

 

Abstract: 

Analytic philosophy claims analysis and clarification in all its forms. Based on Russell, in a desired 

form, analytic philosophy emphasizes on relationship between language and reality. An important 

feature of all analytic philosophies is the claim of neutrality. According to Wittgenstein, philosophy 

is "leaving everything as it is". This means that philosophy does not change the world. It just makes 

the world brighter (Noddings, 1390). Language analysis and concept analysis are the most 

prominent activity of analytic philosophy of education. Although analysis is one of the most 

important aspects of philosophy and even is the first step of philosophical thought, it is not limited 

to the work of philosophers. The thing that connects language analysis with education, is the 

relationship between philosophy and education. The main purpose of this paper is a brief 

introduction of analytic philosophy and its main activity means language analysis and its relation 

with education that reveals the relationship between language and education. 

 

Keywords: Language analysis, Analytic philosophy, Education, Analytic philosophy of education 
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