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چکیده:
فلسفه تحلیلی در تمام اشکال آن مدعی تحلیل و ایضاح است .از نظر راسل در شکل مطلوب ،فلسفه تحلیلی بر
ارتباط بین زبان و واقعیت تاکید دارد .ویژگی مهم تمامی فلسفههاي تحلیلی ،ادعاي بیطرفی است .به گفتهي
ویتگنشتاین ،فلسفه «باقیگذاشتن هر چیزي به شکلی که هست» میباشد .به این معنی که فلسفه جهان را تغییر
نمیدهد .فقط جهان را روشنتر میکند (نودینگر .)1110 ،تحلیل زبان و تحلیل مفاهیم شاخصترین فعالیت
فلسفه تحلیلی تعلیموتربیت است .گرچه تحلیل یکی از مهمترین جنبههاي فلسفه و حتی گام نخست اندیشهي
فلسفی است ،اما کار فیلسوف به آن محدود نمیشود .آنچه که میان تحلیل زبان و تعلیموتربیت رابطهي عمیق
برقرار میکند ،ربط میان فلسفه و تعلیم وتربیت است .معرفی اجمالی فلسفه تحلیلی و فعالیت اصلی آن یعنی
تحلیل زبان و ارتباط آن با تعلیموتربیت که رابطهي میان تحلیل زبان و تعلیموتربیت را آشکار میسازد و به ما
میگوید که تحلیل چگونه در تعلیموتربیت به ما کمک میکند ،هدف اصلی نگارش این مقاله است.
واژههای کلیدی :تحلیل زبان ،فلسفه تحلیلی ،تعلیموتربیت ،فلسفه تحلیلی تعلیموتربیت

 .3مقدمه:
در سراسر تاریخ فلسفه ،تالش براي تحلیل یکی از تامالت جدي فلسفی بوده است .افالطون در کتاب
"جمهوریت" این کار را در مورد مفهوم عدالت انجام داد .وي سقراط را بهعنوان کسی معرفی میکند که
میکوشید تا نقاط ضعیف استداللهاي کسانی را که با آنان گفتوگو میکرد آشکار سازد .در سنت تحلیلی
مفاهیم اصلی حوزهي مورد بحث مشخص میشوند ،روایی استداللهاي ارائهشده در آن بررسی میشوند و
مفروضههاي پنهانی آن آشکار میگردند (پیترز و هرست .)26 :1161 ،فلسفهي تحلیلی یکی از جنبشهاي غالب
فلسفی در قرن بیستم است .تقریباً از زمان آغاز به کارش با روح عقالنیت و علم متحد شد و به سرنگونی
سوداگرانهي متافیزیک و ریشهکنکردن رازوارگی فلسفی اختصاص پیدا کرد .به لحاظ روششناسی ،با بهرهگیري

 .Nazari.f1364@gmail.comدانشگاه شهید چمران اهواز ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،اهواز ،ایران1 .
 .Ghader.piroty@gmail.comدانشگاه شهید چمران اهواز ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،اهواز ،ایران2 .
 .دانشگاه شهید چمران اهواز ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،اهواز ،ایران3.
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از منطق جدید به عنوان منبع بینش فلسفی و سپس پس از گشت زبانی در فلسفه با مالحظهي دقیق و اصولی
زبان و کاربرد آن همراه گشت .فلسفهي تحلیلی در اشکال گوناگونی از دههي  1110تا  1150رونق گرفت
(بلتزیکی و ماتار .)1116 ،مکتب تحلیلی پس از جنگ جهانی دوم که پایگاه آن عمدتاً دانشگاه آکسفورد بود در
اشتغاالت فکري جنبش تحلیلی نیمه اول قرن بیستم که مرکز اصلی آن دانشگاه کمبریج بود ،شرکت نداشت.
مکتب آکسفورد علیه مکتب کمبریج که شخصیتهاي برجستهي آن برتراند راسل و ویتگنشتاین نویسنده
"رسالهي منطقی  -فلسفی" بود به عکس العمل پرداخت .اگرچه عالقه به زبان فصل مشترک هر دو مکتب بود،
مکتب متاخر درصدد دسترسی به زبان کامل منطقی که از نارساییهاي زبانی که در اختیار داریم عاري باشد،
نبود .از سوي دیگر درک آن از تحلیل زبان نیز شامل فروکاستن آن به عناصر اتمی نمیشد و پژوهش خود را
درباره زبان به مثابه کشفیاتی درباره ساختار واقعیت تلقی نمیکرد .اگرچه تفاوتهاي زیادي در فلسفههاي
تحلیلگران پس از جنگ همچون "گیلبرت رایل"" ،جان اوستین"" ،پیتر استراسون" ،و پیروان نزدیکتر
ویتگنشتاین متاخر مانند "الیزابت آلنسکومب"" ،پیتر گیچ" ،و "پیتر وینچ" دیده میشود .این فالسفه و دیگران
مجموعاً صورتهاي متمایزي از فلسفهورزي را بنا کردند که موارد زیر از جمله خصیصههاي برجسته آن هستند:
فلسفه شامل پیجویی و کشف طرحهاي مفهومی است که در بطن زبانی که میدانیم و بهکار میبریم نهفته است.
تحلیل فلسفی تقلیلگرا نیست ،بلکه وجههي پیوندي دارد؛ در اینباره تحقیق میکند که چگونه یک مفهوم اغلب
به طرزي پیچیده و نامنظم در شبکهاي از مفاهیم که با آن رابطه ي منطقی دارد در پیوند است .این نوع فلسفه
درصدد کشف حقایق تازه درباره جهان نیست؛ فلسفه برخالف تصور راسل ،بخشی از فعالیت علمی نیست بلکه
درباره اموري پژوهش میکند که ما آنها را از پیش ولو اغلب به صورت ناقص درک میکنیم و هدف آن
وضوح بخشی به جاي ابهام و سردرگمی است .بنابراین یکی از وظایف فلسفی و براي برخی فیلسوفان تنها وظیفه
آن جنبه درمانگري دارد ،تا تفکر ما را از تنگناهاي ذهنی که معلول این نظریههاي مغلوط است رهایی بخشد.
پژوهش ویتگنشتاین متاخر که به کتاب "تحقیقات فلسفی" ( )1171انجامید ،نیروي پرتوانی در خصوص بازنگري
مفهومی در این حوزه مفهومی بود ،هرچند که سهم مستقل فالسفه آکسفورد را نباید نادیده گرفت (وایت،
 .) 1112به باور ویتگنشتاین متاخر ،زبان واقعیتی اجتماعی و در دسترس همگان است ،نه جوهري که بتوان
ماهیت آن را با استدالل ذهنی محض به دست آورد .زبان به مثابه یک کنش انسانی در یک بافت اجتماعی
ماهیتی بسیار پیچیده دارد و ازاینرو نمیتوان آن را طبق یک الگوي ساده توضیح داد .بنابراین توصیه
ویتگنشتاین این است که توصیف را جانشین توضیح کنیم و بهجاي آنکه به معانی کنشهاي زبانی بیندیشیم،
کارکرد عملی آنها را در متن جریان زندگی درنگریم (ندرلو .)1110،از این گذشته بیان بسیار قوي ویتگنشتاین
در این خصوص این است که سخنگفتن به زبان را باید یکی از صور مختلف فعالیت انسانی دانست و اینکه لفظ
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هم خود یکی از اعمال است (مگی .)75 :1152 ،ویتگنشتاین تأکید مـیکنـد که زبان داراي هیچ ماهیت واحدي
نیست که تمامی کاربردهاي آن را شامل شود بلکه به طور نامحدودي گسترشپذیر است .بنابراین هر کاربرد آن را
میتوان به یک «بازي» تشبیه نمود که تنها داراي شباهت خانوادگی با یکدیگرند (خالقی ،17 :1162،بهنقل از
موسوي .)1161 ،ویتگنشتاین در باب رابطه میان زبان و فعالیتهاي روزمره زندگی ،تأکید دارد کـه منظور وي از
«بازي زبانی» شامل زبان و اعمالی است کـه در آن بافتـه شـده میشود (ویتگنشتاین . )5 :1160 ،بین زبان و
صورتی از زندگی پیوندي تفکیکناپذیر وجود دارد؛ به طوري کـه هر کدام از بازيهاي زبانی را باید نوعی رفتار
انسانی و مرتبط با سایر رفتارهـاي خـود تلقی کنیم (مگی .)747 :1152،ویتگنشتاین تأکید میکند اینجا با
اصطالح بازي زبـان قصد برجسته ساختن این واقعیت را داریم که سخن گفتن بـه زبـان ،بخـشی از یـک فعالیت
یا بخشی از صورت زندگی است (ویتگنشتاین .) 21 :1160 ،یکی از رویدادهایی که به گسترش دامنه فلسفه
تحلیلی انجامید ورود آن به رشتههاي مختلف علوم بود .از نیمۀ دوم قرن بیستم فیلسوفان تحلیلی به رشتههاي
گوناگونی چون زیباییشناسی ،اخالق ،تاریخ ،دین و تعلیموتربیت وارد شدند .فلسفۀ مضاف از جمله فلسفۀ تحلیلی
تعلیم وتربیت حاصل این رویداد بود .فلسفه تحلیلی تعلیموتربیت وظیفه ي خود را تحلیل و تبیین مفاهیم ،و شرح
گزارههاي تربیتی میداند (توسلی .) 1167 ،به همین ترتیب به تبع وقوع انقالب به اصطالح زبانی در فلسفه ،به
ویژه فلسفه زبان عادي که با فلسفه آکسفورد (موج دوم سنت تحلیلی) تداعی شده است ،این نظر مطرح شد که
فلسفه بیشتر باید به عنوان یک «فعالیت» تفسیر شود تا مجموعهاي از ادعاها که بر اساس آن میتوان
استنتاجهایی به عمل آورد؛ و براین اساس ،شاخص ترین فعالیت فلسفی در فلسفه تحلیلی تربیت تحلیل
مفهومهاست (پیترز و هرست .) 72 :1161 ،اگر بخواهیم با احتیاط سخن بگوییم باید گفت که تحلیل مفهومی در
خدمت کارکرد مهم و مفید تشخیص کاربردهاي اصطالحات ،زدودن ابهامها و روشنساختن مدعاهاست .تحلیل
مفهومی که غالباً با تفسیر ضدبنیادگرایی ویتگنشتاین متاخر ارتباط دارد و با آن تداعی میشود ،تصور میکند که
فلسفه نوعی زباندرمانی است .همانگونه که میتوان انتظار داشت ،تحلیل به جز در مواقعی که نظریه تربیتی به
ور طه ابهام مزمن در بیان ،و سستی کاربردها و استفاده میافتد ،تاثیر شایستهاي داشته است .فلسفه تحلیلی
تربیت براي توجیه ادعاهاي تربیتی اساسی و حقیقی خود از دو روش مرتبط استفاده کرده است :در اولین روش،
تحلیل مفاهیم به منزله جستوجوي شرایطی است که به طور منطقی براي استفاده از واژه مورد نظر الزم و کافی
باشد ،یا دستکم جستوجوي شرایط الزم ،در صورت دشوار بودن دسترسی به شرایط کافی ،در نظر گرفته
میشود .بنابراین اگر تحلیل کاربرد واژه مورد نظر اشاره میکند که نمیتوان کسی را فرهیخته (تربیتشده) نامید
مگر آنکه چیز ارزشمندي را یادگرفته باشد ،بنابراین «تربیت مستلزم یادگیري چیز ارزشمندي است» .ازاینرو
این تحلیل یک حقیقت مفهومی را بیان میکند .هدف چنین فلسفه تربیتیاي تولید مجموعهي جامعی از حقایق
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مفهومی درباره تربیت است .هدف این حقایق مفهومی ارائه نوعی چهارچوب عقالنی و ذهنی براي نظریه تربیت
است که ادعاهاي تجربی به آن افزوده شده اند .فلسفه تحلیلی تربیت ،که به وسیله پیترز ،هرست و سایر فیلسوفان
تربیت توسعه یافت و نشان موسسه علوم تربیتی لندن در دهه  1170را بر خود دارد ،به وضوح این قرائت از
تحلیل را نشان میدهد .دومین دیدگاه جاهطلبانه در مورد روششناسی تحلیلی ،تحلیل را به منزله جستوجوي
پیشفرضهاي بنیادي دانش درنظر میگیرد .این روششناسی ،در صورتی که در مورد تربیت بهکار رود ،در پی
آن است که بداند نظریه پردازهاي تربیتی کدام ادعاهاي تربیت اصیل و حقیقی را بهعنوان پیشفرض مدنظر
گرفتهاند .نظریه پرنفوذ «صورتهاي دانش» هرست تا حدود زیادي مرهون تحلیل پیشفرضهایی است که به
هنگام داشتن چیزي در ذهن داریم .به گونه مشابه ،دیدگاه پیترز دراینباره که چه چیزهایی بهعنوان فعالیتهاي
ارزشمند در تربیت انتخاب شوند ،بر تحلیل پیشفرضهاي منطقی یک انتخاب عقالنی ،منصفانه و بیطرفانه
مبتنی است (همان.)77-75 :
بنابر آنچه ذکر شد ،هدف از مطالعه این پژوهش بررسی نقش و جایگاه تحلیل زبان در تعلیموتربیت است .مسلماً
تعلیم وتربیت موثر بیش از هرچیز نیازمند تحلیل مفاهیم تربیتی اساسی است چراکه ابهام در مفاهیم و زبان
تربیتی مشکالت جدي بر سر راه تعلیموتربیت ایجاد میکند .به عقیده پژوهشگران مشکالت عدیدهاي که امروزه
تعلیموتربیت دنیا و حتی تعلیموتربیت کشور ما با آنها روبهروست تا حدودي میتواند ناشی از کژفهمیها و
ابهامات مفاهیم تربیتی باشد؛ مشکالتی اعم از شیوههاي تدریس نامناسب و ناهمگون ،برنامه ي درسی دور از
انتظار ،اهداف غیرعملی و آرمانی ،شیوههاي ارزشیابی ناعادالنه ،تفکیک تربیت از تعلیم و غیره .ازاینرو این
پژوهش در جهت کمک به رفع نارساییها و آسیبهاي موجود ناشی از ابهامات مفهومی و کژفهمیها در
تعلیموتربیت ضروري به نظر میرسد.

 .8مبانی نظري:
براي بررسی خاستگاههاي فلسفه تحلیلی تعلیموتربیت از این جهت که در ذیل فلسفههاي مضاف قرار میگیرد،
باید ابتدا تاریخچهاي از فلسفه ي تحلیلی ذکر کرد و سپس وارد بحث فلسفهي تحلیلی تعلیموتربیت شد .چراکه
براي فهم بیشتر فلسفه تحلیلی تعلیموتربیت ،شناخت فلسفه تحلیلی امري مهم و ضروري تلقی میشود.
اصطالح تحلیل ( )Analysisریشه اي یونانی دارد که به معناي تالش براي تجزیه و بازکردن چیزي است .این
اندیشه که چنین فعالیتی میتواند الگویی براي تبیین ساختارهاي پیچیده با ارجاع آنها به اجزاء سادهترشان
باشد ،نیز خود اندیشهاي یونانی است که نمونه آن در رسالهي تئتتوس افالطون در قضیهي رویاي سقراط آمده
است .ایده تحلیل در آغاز عصر جدید در این راي دکارت که باید ویژگیهاي طبایع بسیط را در هر موضوع
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مشخص کرد مجدداً ظاهر میشود و این همان چیزي است که آرنولد در کتاب منطق هنر اندیشیدن صراحتاً آن
را اتخاذ نوعی روش تحلیل خوانده است .این روش را در بخش اعظم فلسفهي این دوره میتوان دید ،مثالً در بیان
الک درخصوص تصورات مرکب در رساله درباره فهم انسانی که در آن از این روش و با تحلیل تصورات مرکب به
اجزاي سازنده آنها ،یعنی تصورات بسیط استفاده شده است .تحلیل استعالیی کانت در نقد عقل محض از تحلیل
دکارتی به تحلیل تواناییهاي ما براي فهم سیر میکند و با بسط سنت ایدهآلیستی بهویژه در آثار هگل ،چرخش
از روش تحلیل به روش دیالکتیکی سرعت بیشتري میگیرد .به این ترتیب یکی از وجوه گسست از ایدهآلیسم ،که
با جی.اي.مور تحقق یافت ،دعوت به بازگشت به تحلیل است .او بر علیه تبیینهاي ایدهآلیستی مدعی شد که یک
چیز وقتی صورت معقول مییابد که به مفاهیم تشکیلدهنده ي خود تحلیل شود .چنانکه راسل نیز دریافته بود،
همین برداشت مور از تحلیل الهامبخش برنامهي تحلیلی او گردید (بالدوین .)1162 ،دیدگاه رایج درباره فلسفهي
تحلیلی این است که فلسفهي مزبور منشاء انگلیسی  -آمریکایی دارد و راسل و مور نیز از بانیان آن هستند؛ ولی
مایکل دامت معتقد است :خاستگاه واقعی فلسفه تحلیلی آلمان ،و فرگه نیز موسس و پیشگام آن است؛ زیرا
تحلیل فلسفی چیزي جز تحلیل اندیشه ها از رهگذر زبان نیست و این همان رسالتی است که نخستین بار فرگه
آن را مطرح کردهاست .سرل نیز به عنوان یکی از فیلسوفان تحلیلی معاصر ،براین باور است که فلسفه تحلیلی
بهطور مشخص بر آثار فرگه ،ویتگنشتاین ،راسل ،مور و اثباتگرایان منطقی حلقه وین در دهههاي  1120و
 1110استوار است .البته اگر باز هم به عقب برگدیم ،فلسفه تحلیلی فرزند طبیعی تجربهگرایی فیلسوفان
بریتانیایی ،یعنی الک ،برکلی ،هیوم و فلسفه استعالیی کانت است ،بلکه حتی بسیاري از پیشفرضها و
دستمایههاي فیلسوفان تحلیلی را می توان در آثار فیلسوفان کهنی همچون افالطون و ارسطو مالحظه کرد .اما
شاید بهترین بیان اجمالی درباره منابع فلسفه تحلیلی این باشد که پیدایش این سنت فلسفی را نتیجهي پیوند
سنت تجربهگرا در معرفتشناسی و فعالیت مبناگرایانه کانت با روشهاي تحلیلی -منطقی و نظریههاي مبتکرانهي
فرگه در اواخر قرن نوزدم بدانیم (کلباسی و نیکسیرت.)1165 ،
فلسفه بریتانیا در قرن بیستم سه مرحله اساسی را طی نمود که هر سه به نوعی تحت نفوذ راسل بود .در مرحله
اول ،واکنشی به ایدهآلگرایی هگلی که در ظهور فیلسوفا نی چون بردلی متجلی شد .این واکنش در تاریخ فلسفه
تحت عنوان واقع گرایی یا رئالیسم شناخته شده است .بانیان اصلی آن راسل و مور بودند .مرحله دوم ،فلسفه
تحلیل منطقی است .این فلسفه از راسل و مهمتر از او شاگردش ویتگنشتاین نشات گرفته و اندیشههاي آن در
شکلگیري حلقه وین نقشی اساسی داشته است .از دهه  1110به بعد این فلسفه بهنام اثباتگرایی منطقی مشهور
شد .مرحلهي آخر فلسفهي زبان شناسی است ،که باز هم تحت تاثیر ویتگنشتاین به همراه رایل و دیگر فیلسوفان
آن زمان ایجاد شد .مور نیز بر این روند تاثیر مهمی گذاشت و هدف اصلی آن این بود که از طریق توجه به معنی
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حقیقی زبان ،تناقضهاي متافیزیکی و شکاکانهي فلسفی حذف شود و نظریهي ذهنی ارائه شود که بیشتر بر
فعالیت هاي قابل مشاهده افراد تاکید کند تا بر احساسات و اندیشههاي درونی و غیرقابل حل .البته باید گفت این
طبقهبندي مانند اکثر طبقهبنديها در فلسفه ناقص است .بهنظر میرسد از دههي  70به بعد فلسفه زبانشناسی
ضعیف شده و بازگشتی بهسوي فلسفههاي سیستماتیک و تاریخی دیده میشود که در این میان میتوان از
چهرههاي متفاوتی چون کارل پوپر از یک طرف و کالینگود از طرف دیگر نام برد (زیباکالم.)251 :1110 ،
مکتب تحلیلی پس از جنگ جهانی دوم که پایگاه آن عمدتاً دانشگاه آکسفورد بود در اشتغاالت فکري جنبش
تحلیلی نیمه اول قرن بیستم که مرکز اصلی آن دانشگاه کمبریج بود ،شرکت نداشت .مکتب آکسفورد علیه مکتب
کمبریج که شخصیتهاي برجستهي آن برتراند راسل و ویتگنشتاین نویسنده "رسالهي منطقی -فلسفی" بود به
عکس العمل پرداخت .اگرچه عالقه به زبان فصل مشترک هر دو مکتب بود ،مکتب متاخر درصدد دسترسی به زبان
کامل منطقی که از نارساییهاي زبانی که در اختیار داریم عاري باشد ،نبود .از سوي دیگر درک آن از تحلیل زبان
نیز شامل فروکاستن آن به عناصر اتمی نمیشد و پژوهش خود را درباره زبان به مثابه کشفیاتی درباره ساختار
واقعیت تلقی نمیکرد (وایت.)1112 ،
یکی از رویدادهایی که به گسترش دامنه فلسفه تحلیلی انجامید ورود آن به رشتههاي مختلف علوم بود .از نیمۀ
دوم قرن بیستم فیلسوفان تحلیلی به رشتههاي گوناگونی چون زیباییشناسی ،اخالق ،تاریخ ،دین و تعلیموتربیت
وارد شدند .فلسفۀ مضاف از جمله فلسفۀ تحلیلی تعلیم وتربیت حاصل این رویداد بود .فلسفه تحلیلی تعلیموتربیت
وظیفهي خود را تحلیل و تبیین مفاهیم ،و شرح گزارههاي تربیتی میداند (توسلی .)1167 ،فلسفه ارتباط عمیق و
بنیادین با تربیت دارد ،زیرا هردو به بررسی موضوعاتی چون هستی ،انسان و ارزشها میپردازند .ازاینرو یکی از
حوزههاي اصلی که فیلسوفان به بررسی و تحقیق درباره آن پرداختهاند ،حوزه تربیت بوده است ،اما فلسفه تربیت
بهعنوان یک حوزهي معرفتی خاص و فلسفه ي منظم ،عمر کوتاهی دارد که قدمت آن به حدود صدسال میرسد
(هرست و پیترز :1161 ،هفده) .در دهه ي پنجاه عالوه بر تحلیل مفاهیم ذهنی که توسط رایل انجام شد ،کارهاي
مهم دیگري نیز به وقوع پیوست که بر رشد و شکوفایی فلسفه تحلیلی تعلیموتربیت اثر داشت .مانند تحلیل
مفهوم درک و حقیقت به وسیله آستین ،مفهوم فهم توسط استراوسون و زبان اخالق توسط هیر .در این وضعیت
پربار از متون فلسفی بود که فیلسوفان تربیتی فعالیتهاي خود را آغاز کردند .نخست دو فیلسوف بهنامهاي
هاردي و اُکانر به تقلید از فعالیتهاي تحلیلی به شرح و تبیین ایدههاي تربیتی پرداختند .همچنین در 1170
کتاب زبان تعلیم وتربیت اثر ایزاریل شفلر منتشر شد .وي در این اثر به تحلیل مفاهیم و مقوالتی پرداخت که در
گفتمانهاي تربیتی اهمیت داشتند (توسلی .)1167 ،به طور مشخص ،فلسفۀ تعلیم و تربیت تحلیلی با انتشار

1215

www.SID.ir

Archive of SID
هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی

دانشگاه شیراز
 03و  03اردیبهشت 3031

کتاب سی.دي .هاردي ،فیلسوف استرالیایی ،تحت عنوان «حقیقت و مغالطه در نظریۀ تربیتی »1در سال 1142
آغاز شد« .تفسیر هاردي از فلسفۀ تحلیلی ،به روح حاکم بر کارهاي ویتگنشتاین [متقدم] نزدیکتر بود .هاردي بر
خالف اندیشهوران معاصرش ،عالقهاي به ابداع ،تولید یا کاربرد نظریههاي فنی فلسفی در تفکر یا عمل تربیتی
نداشت» (کامینسکی ،17 :1166 ،بهنقل از بهشتی .)1167 ،در سال  1175با انتشار کتاب اکانور با عنوان
مقدمهاي بر فلسفۀ تعلیم و تربیت و سپس در سال  1170با انتشار کتاب شفلر با عنوان زبان تعلیم و تربیت،
فلسفۀ تحلیلی تعلیم و تربیت آرام آرام جایگاه راسخی در ادبیات این رشته به دست آورد .میان دیگر
شخصیتهاي متنفّذي که سهم قابل توجهی در تکمیل و توسعه فلسفۀ تحلیلی تعلیم و تربیت داشتهاند میتوان
از پیترز ،وایت ،دیردن ،هرست ،ویلسون ،بارو ،شفلر ،سولتیس ،اسنوک ،گریبل ،فایگل و برزینکا نام برد (بهشتی،
 .)1167براي معرفی عمیقتر فلسفه تحلیلی تعلیموتربیت ضروري است که آراء فیلسوفان بهنام این رویکرد مانند
پیترز ،هرست ،شفلر و برزینکا بررسی شود که دراینجا به دلیل محدودیت بهطور خالصه ذکر میگردد.

 -3-8ریچارد پیترز:
فلسفه تحلیلی تربیت ،بیشترین تاثیر را از آثار و شخصیت پرنفوذ ریچارد استنلی پیترز پذیرفته است .وایت او را
پدر و بنیانگذار فلسفهي تحلیلی بریتانیایی میداند (هرست و پیترز :1161 ،هشتادوپنج) .پیترز در سال 1172
رشته فلسفه تعلیموتربیت را در دانشگاه لندن رونق بخشید و با برپایی سمینارها و سخنرانیها توجه گروه زیادي
را به سوي فلسفه تحلیلی تعلیموتربیت جلب کرد .وي در سال  1177کتاب تاثیرگذار خود به نام اخالق و
تعلیموتربیت را منتشر نمود .وي در همهي فعالیتهاي فکري خود به تحلیلی دقیق از مفهوم تعلیموتربیت همت
گماشت .پیترز معتقد است یک فیلسوف ترب یتی باید مرز و حدود مفاهیم تربیتی را نشان دهد ،به توصیف دقیق
زمینههاي دانش و گفتمانها بپردازد و طرحهاي مفهومی که زیربناي باورها و معیارهایی براي توجیه و تایید
گزارهها هستند نشان دهد .فیلسوف میتواند پیشفرضهاي نظریههاي تربیتی را مورد انتقاد قرار دهد و به اصالح
آنها بپردازد .الزم به ذکر است که پیترز انجام همهي این امور را با استفاده از استداللهاي منطقی ،آنگونه که
مورد نظر فیلسوفان مکتب کمبریج است ،امکانپذیر میداند (توسلی .)1167 ،تحلیل مفهوم تربیت جزء مباحث
اساسی نظریهي پیترز بهشمار میرود .وي می کوشد با تحلیل مفهوم تربیت ،شناسایی وجوه متمایز و مشابه آن با
سایر مفاهیم همخانواده و شرایط شناختی ،نظام ارزشی و مبانی اخالقی تربیت نگاه تازهاي از مفهوم تربیت
بهدست دهد .تحلیلهایی که از مفهوم تربیت ارائه میدهد و مباحثی که در خصوص ریشهشناسی این مفهوم ارائه
میکند ،در نوع خود جذاب و کم نظیر هستند و خواننده را با دنیاي جذاب و تودرتوي مفاهیم آشنا میکند .به نظر
1. Truth and Fallacy in Educational Theory
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پیترز تربیت دربردارندهي ورود به فعالیتهایی است که پیگیري آنها به خاطر خودشان ارزشمند است،
برجستهترین این فعالیتها عبارتند از :پیگیري حقیقت ن ظیر دانش ،تاریخ ،ادبیات و فلسفه .به اعتقاد پیترز انسان
تربیتشده یک متخصص محدود و چشمبسته نیست ،بلکه چشماندازهاي گستردهاي را درک میکند (هرست و
پیترز /کریمی :1161 ،نود و یک).

 -8-8پل هرست:
اندیشههاي هرست فوقالعاده انتزاعی هستند و بر موضوعاتی از قبیل مفهومسازيهاي بنیادین یا اصول متمرکز
هستند ،به سختی به اجرا درمیآیند و متراکم و متفاوتاند .وضوح دیدگاههاي هرست ،ضرورت و رهنموديبودن
آنها ،مستلزم توجه انتقادي مداوم است؛ داللتهاي تربیتی نظریههاي او فراوان است ،اما مستلزم تفسیر دقیق
هستند .آثار هرست معرف بسیاري از ویژگی هاي سنت در حال رشد فلسفه تحلیلی تربیت است که در آن به
ارائه ي توضیح و آشکار کردن مفاهیم مورد بررسی به خاطر توجیهات ضروري براي حمایت از استداللهاي مربوط
به موضوعات تربیتی بنیادین توجه میشود .کارهاي اولیه او شامل بیان مفصل ماهیت نظریهي تربیتی است و در
برابر جذب خام آن در مدل عملی مقاومت می کند .نوعی طرح مفهومی از اصطالح تدریس و استدالل به نفع این
امر ،که چون مذهب داراي جایگاه معرفتشناختی نامعینی است ،نمیتواند به منزلهي مبنایی براي تربیت اخالقی
مورد نظر باشد .وي ز نظر دیدگاههاي مذهبی به تدریج به سوي حوزهي الادريگري حرکت کرد .با وجود این
پرداختن به معرفتشناسی در آثار اولیه هرست وجه غالبی دارد .وي با معرفی مفهوم صورتهاي دانش در مقالهي
«تربیت آزاد و ماهیت دانش» انواع دانش را مشخص کرد و داللتهاي آن را براي برنامهي درسی و روش تدریس
بیان نمود (همان ،صد و پنج و صد و شش) .هرست با ارائه نظریه اشکال دانش ،ادعا میکند که هر یک از اشکال
دانش داراي ساختار منطقی و متمایز خود هستند و وظیفه تعلیموتربیت آن است که متربیان معرفت و عقالنیت
وسیعی پیدا کنند ،این کار با ورود متربیان در ساختارهاي متمایز اشکال دانش صورت میگیرد (نوردنبو /عطاران،
1211- 25 :1157؛ بهنقل از زیباکالم و حیدري.)71 :1111 ،

 -0-8ایزرایل شفلر:
ایزرایل شفلر فیلسوف آمریکایی است که داراي تالیفاتی در فلسفه تعلیموتربیت ،فلسفهي علم ،معرفتشناسی و
تربیت دینی است .شفلر در شروع آثار و کتبی که در زمینهي فلسفه تحلیلی تعلیموتربیت به رشتهي تحریر
درآورده است ،بارها دیدگاه خود را درباره فلسفه ،فلسفه تحلیلی و فلسفه تعلیموتربیت شرح میدهد .شفلر نخست
در تعریف فلسفه میگوید :فلسفه جستجوي یک بینش کلی بر پایهي عقالنیت و منطق است .از لحلظ تاریخی به
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کسانی فیلسوف گفته می شود که در موضوعاتی چون طبیعت جهان فیزیکی ،ذهن ،علیت ،فضیلت ،قانون ،تاریخ و
اجتماع تفکر و تفحص کرده اند .یک فیلسوف با ابزار دالیل و شواهد در جستجوي دقت و وضوح درباره اشیا است.
او براي حداکثر بصیرت و حداقل ابهام تالش میکند .منظور شفلر از پایهي عقالنی و منطقی صرف به عقل نیست،
بلکه او به اعتبار دالیل و قابل قبول بودن ابزارها و روشها در دست یابی به دانش تاکید دارد .شفلر نیز مانند دیگر
صاحبنظران و دستاندرکاران امر تعلیموتربیت لزوم بازنگري در اصول و تفکرات رایج تربیتی را احساس کرد .از
دیدگاه وي توجه به معنا و عملکرد مفاهیم زمینهي برخی تحلیلها در فلسفه تعلیموتربیت معاصر است .عالوه بر
مفاهیمی چون "دانستن"" ،یادگرفتن"" ،فکرکردن"" ،فهمیدن"" ،توضیح دادن" که در روانشناسی علمی و
ادبیات فلسفی هم مورد تحلیل واقع میشوند ،مفاهیم اختصاصیتر مانند "انضباط ذهنی"" ،آموزش"" ،برنامه
درسی" ،و  ....زمینهي فعالیت فکري فیلسوفان تعلیموتربیت در زمان کنونی است .به اعتقاد شفلر تحلیل براي
فلسفه ضروري است اما براي کارکردن به مواد و محتوا نیازمند است .برخورد فلسفی با موضوعات تربیتی درواقع
ابزارها و روشهاي تحلیل را پیشفرض می گیرد ولی آن را به دنیاي مشترک ما از دانش و عمل ارجاع میدهد .به
اعتقاد شفلر جداکردن اندیشه از عمل براي هردو زیان بخش است ،درحالی که پیوند بین این دو سبب غناي در
عمل و وضوح در اندیشه میشود (توسلی.)1167 ،

 -4-8ولفگانگ برزینکا:
ولفگانگ برزینکا ( )1126نظریهپرداز صاحب نام در فلسفهي تحلیلی تعلیموتربیت است .برزینکا جنبههاي
مختلفی از تعلیموتربیت را مورد تحقیق و تفحص قرار داده است ،اما پژوهشها و آثار او در فلسفه تحلیلی
تعلیم وتربیت حجم قابل توجه از فعالیتهاي فکري او را تشکیل میدهد .برزینکا مانند همه فیلسوفان تحلیلی
بهویژه فیلسوفان زبان به وضوحبخشی مفاهیم و نظریههاي تربیتی توجه فوقالعاده دارد .وي در آغاز همهي
تالیفات خود که در این زمینه به رشته تحریر درآورده است ،به صراحت بیان کرده است که آشفتگی در زبان و
مفاهیم تعلیموتربیت امري مسلم است و دانش تعلیموتربیت بیشتر از همهي موضوعات علمی رایج دستخوش
ابهام است .از دیدگاه برزینکا هر فعالیت نظریهاي نظاممند در علم تعلیموتربیت پس از تحلیل مفاهیم
بهکارگرفتهشده امکانپذیر است .به همین سبب وي یکی از آثار خود به نام مفاهیم اساسی علم تعلیموتربیت را به
این موضوع اختصاص می دهد .در این کتاب سه مفهوم تعلیموتربیت ،اهداف تربیتی و نیاز به تعلیموتربیت از
جنبههاي مختلف زبانشناختی و تحلیلهاي نقادانه مورد بررسی قرار گرفتهاند .اثر دیگري از برزینکا نیز به تحلیل
مفاهیم تربیتی میپردازد .این کتاب اهداف تربیتی ،ابزار تربیتی ،توفیق تربیتی نام دارد .برزینکا در مقدمهاي که
براي ترجمه ي انگلیسی این کتاب نگاشته ،معتقد است هیچ علم تجربی نظاممند تربیتی وجود ندارد .وي محتواي
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اصلی چنین علمی را در ارتباط بین اهداف ،ابزار و نتایج تعلیموتربیت میداند .ابزار تربیتی در حقیقت همان
فعالیتهاي تربیتی و نهادهاي تربیتی هستند که آرمانهاي تربیتی را تحقق میبخشند .آرمانها ،اهداف یا مقاصد
تعلیموتربیت نام دارند ،هر مطالعه اي که ارتباط بین این دو را بررسی کند مطالعهي سودمندي خواهد بود .اما
مسالهي مهم دیگري نیز در اینجا وجود دارد و آن مالحظهي شرایط موفقیت و یا دالیل شکست در عملکردهاي
تربیتی است (همان).

 .0مرور پیشینهها:
در رابطه با مضوعات تحلیل فلسفی ،فلسفه ي تحلیلی و تحلیل زبان کارهاهاي بسیاري صورت گرفته است اما در
رابطه با فلسفه تحلیلی تعلیموتربیت و بهطور کلی مکتب لندن که از روشهاي تحلیلی در تحلیل مفهوم تربیت و
عناصر آن بهرههاي فراوانی بردند مقاالت چندانی بهچشم نمیخورد .هرچند ناگفته نماند که کتابهایی درباره
روشهاي تحلیل متفکران تحلیلی تعلیموتربیت و مکتب لندن در چندسال اخیر نگارش شدهاند ،اما هنوز سواالت
فراوانی در این زمینه وجود دارد که شاید بهتر باشد نویسندگان و پژوهشگران عرصهي تربیت با جدیت بیشتري
به آن ها بپردازند .این پژوهش به مقاالت محدودي در رابطه با فلسفهي تحلیلی و تعلیموتربیت مواجه شد که
بهطور خالصه ذکر میگردد.
توسلی ( )1167در مقالهاي تحت عنوان «فلسفهي تحلیلی و تاثیر آن بر فلسفهي تعلیموتربیت» به بررسی تاثیر
فلسفهي تحلیلی بر تعلیموتربیت می پردازد .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کار فلسفه تحلیلی حل
مسایل اجتماعی نیست و کارکرد اصلی فلسفهي تحلیلی وضوحبخشی به مفاهیم ،تصورات و نظریههاي فلسفی
است اما هنگامی که این فلسفه با تعلیموتربیت پیوند میخورد ،از آنجا که تعلیموتربیت عملکردي اجتماعی
است ،تحلیل و روشنگري مفاهیم تربیتی میتواند دربردارندهي هدایتهاي عملی براي معلمان و مربیان باشد.
البته این پژوهش در اصل به کاربرد تحلیل در تعلیم وتربیت نپرداخته و تنها با ذکر خاستگاههاي فلسفهي تحلیلی
و آراء اندیشمندان فلسفهي تحلیلی تعلیموتربیت تاثیر فلسفهي تحلیلی بر فلسفهي تعلیموتربیت را با ذکر آراء
منتقدان نشان داده است.
باقري ( )1167نیز در مقالهي «جایگاه فلسفهي تعلیموتربیت در میانه نظر و عمل :تاملی بر واپسین چالش
فلسفههاي تحلیلی و قارّهاي» به بررسی مباحثهي میان ویلفرد کار نماینده فلسفهي قارّهاي و پل هرست
نمایندهي فلسفهي تحلیلی تعلیم وتربیت پرداخته است .ویلفرد کار در حمایت از فلسفه عملی در برابر فلسفه
نظري برآن است که فلسفهي تعلیموتربیت را باید به منزلهي شاخه اي از فلسفه عملی در نظر گرفت تا هم بر
رخنه نظریه/عمل فائق آییم و هم مصونیتپنداري فلسفه تعلیموتربیت از تغییرات عرصه عملی را فروپاشیم.
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هرست در مخالفت با این تصور معتقد است که تعبیر "فلسفه عملی" غلطانداز است زیرا فلسفه ،همواره فعالیتی
انتزاعی و نظري بوده است و چون فلسفه فعالیتی از نوع مرتبهي دوم است ،بنابراین نقش فلسفه تعلیموتربیت در
بررسی عمل تعلیم و تربیتی بهصورت غیر مستقیم از طریق مفاهیم ناظر به آنها صورت میگیرد.

 .4روش شناسی مطالعه:
با توجه به اینکه رویکرد پژوهش حاضر رویکردي کیفی است و هدف از آن بررسی رابطه تحلیل زبان و
تعلیم وتربیت است ،روش پژوهش به صورت توصیفی -تفسیري است .این رویکرد که به آن توصیفی -روایی نیز
میگویند و بلنکی و همکارانش ( )1112آن را توصیفی -تفسیري نام نهادهاند ،مستلزم حدودي از تفسیر و نیز
پیش از آن انتخاب اطالعات است و اگرچه توصیف ،هدف مهم آن است ولی برخی از توصیفها در این رویکرد به
سمت تفسیر و تاویل سوق مییابد (میکات و مورهوس .)122 :1114 ،بدین ترتیب ابتدا توصیفی از تحلیل زبان و
فلسفه تحلیلی تعلیموتربیت ارائه میگردد و سپس بر مبناي توصیف ارائهشده ،رابطه میان تحلیل زبان و
تعلیموتربیت روشن خواهد شد.

 .1یافتهها (بحث و بررسی):
حال که در اوایل هزاره سوم میالدي بهسر می بریم و دنیاي امروز با رشد و توسعه خیرکنندهي علم و فناوري
روبهرو شده است و نظام تعلیموتربیت نیز بهعنوان یکی از زیرنظامه اي اجتماعی از تاثیر این موج گسترده بهدور
نمیباشد ،میتوان ابراز نمود که تمامی اجزاي تعلیم وتربیت مانند هدف ،محتوا ،روش و غیره تحت تاثیر تغییرات و
تحوالت موجود در جهان قرار میگیرد .در عرصهي تاریخ تعلیموتربیت همواره شاهد شکلگیري نظریات و
اندیشههایی بودهایم که هریک به گونهاي پاسخگوي مشکالت مقطعی خاص از تاریخ بودهاند .بخش عمدهي
فلسفه تعلیموتربیت در دهههاي  ،1170 ،1170و  1150میالدي به تحلیلهاي زبانی و مفاهیم تعلیموتربیتی
اختصاص داده شده بود .انگیزه ي اساسی براي انجام این کار این باور بود که زبان معمولی یک گنجینه بزرگ از
معنا میباشد که بهنظر می رسد آنگونه که باید و شاید تاکنون به آن پی برده نشده است ،زیرا هنوز مورد تحلیل
واقع نگردیده است (زیباکالم و حیدري .)1 :1111 ،گفتیم که در فلسفه تحلیلی تالش بر آن است که گزارههاي
زبانی طبقهبندي شوند و زبان توصیفی از زبان ارزشی تفکیک گردد و با فراهم ساختن زمینه کافی ،بررسی نقادانه
زبان صورت گیرد (گوتک .)201 :1160 ،درواقع فیلسوفان تحلیلی وظیفه فلسفه را توضیح زبان ،مفاهیم و
روشهایی میدانند که در علوم یافت میشود؛ یعنی وظیفه درجه دوم براي فلسفه قائلند و برخالف قدما که
فلسفه را مادر علوم میپنداشتند ،فلسفه را خادم العلوم میخوانند (شعارينژاد .)752 :1161 ،برزینکا معتقد است
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آشفتگی در زبان و مفاهیم تعلیموتربیت امري مسلم است و دانش تعلیموتربیت بیشتر از همهي موضوعات علمی
رایج دستخوش ابهام است .از دیدگاه برزینکا هر فعالیت نظریهاي نظاممند در علم تعلیموتربیت پس از تحلیل
مفاهیم بهکارگرفتهشده امکانپذیر است (همان) .ازهمینرو میتوان اظهار نمود که مهمترین شیوه تحلیل فلسفی،
تحلیل مفهوم هاست .تحلیل مفهومی عبارت است از فهم معناي یک مفهوم از طریق بررسی مفاهیمی که
جنبههاي اختصاصی ،مهم و عینی آن را آشکار می کند و روابط آن را با دیگر مفاهیم و زندگی اجتماعی ما
مشخص میکند .در تحلیل مفهومی شناسایی طیف گزارههایی که مفهوم مورد نظر در آنها بهکار میرود نیز از
جهت دریافت موارد کاربرد و فواید آن مهم است .البته نکته مهم در این زمینه آگاهی از شرایط کاربرد یک مفهوم
است ،با توجه به این که شناسایی آشکار مجموعه شرایط الزم و کافی براي استفاده از یک مفهوم اغلب ممکن
نیست ،باید به رسیدن به نتایج یا فرضیاتی درباره این شرایط اکتفا نمود (پیترز و هرست .)1161 ،ویتگنشتاین در
رساله منطقی -فلسفی خود تصریح میکند که «فلسفه باید اندیشهها را روشن سازد و حدود آنها را دقیقاً معین
کند درغیر اینصورت به اصطالح تیرهوتار و لکهدار خواهد بود» .این رویکرد جدید بهویژه در انگلستان تدریجا به
بیشتر زیرمجموعههاي فلسفه از جمله فلسفه تعلیموتربیت راه یافت و رویکرد قدیمی "شرح اندیشه فیلسوفان و
داللتهاي آن در نظام تعلیموتربیت" جاي خود را به " بررسی چیستی و تحلیل و ایضاح مفاهیم رایج در
تعلیموتربیت" داد (حیدري و بختیار نصرآبادي .)1166 ،در فلسفهي متاخر ،ویتگنشتاین براین باور است که نباید
د ر جستجوي معنا بود ،بلکه کاربرد را باید جستجو کرد .در این نظریه ،زبان یک عنصر فعال و بااهمیت در زندگی
آدمیان است ،نه این که تنها تصویرگر واقعیت باشد .بنابراین براي یافتن معناي یک واژه باید به کاربرد آن در
زمینه خاص آن توجه نمود؛ یعنی زمینهاي که وابسته به ر فتارهاي کامال جمعی و سبک زندگی ماست.
ویتگنشتاین هر زبانی را یک سبک زندگی بهحساب میآورد .از این دیدگاه او گفتار علمی ،سیاسی ،هنري و دینی
شیوههاي مختلف بهکارگیري زبان هستند که در هر کدام از آنها زبان ابزاري است براي منظوري خاص .بر همین
اساس ویتگنشتاین روش کسانی که مثال گزارههاي دینی را به سیاق گزارههاي علمی میسنجند ،مردود میداند.
هر گزاره باید در بازي زبانی خودش بهکار گرفته شود .بازي زبانی داراي دو وجه است ،وجهی زبانی شامل واژهها و
جمله ها و وجهی غیرزبانی شامل رفتارها و کردارها .در پیوند این دو وجه است که معنا آشکار میشود (توسلی،
 .)1167فلسفه ارتباط عمیق و بنیادین با تربیت دارد ،زیرا هر دو به بررسی موضوعاتی چون هستی ،انسان و
ارزشها میپردازند .از اینرو یکی از حوزههاي اصلی ،که فیلسوفان به بررسی و تحقیق دربارهي آن پرداختهاند
حوزه تربیت بوده است .از نگاه نقیبزاده فلسفهي تربیت شاخهاي از معارف بشري است که ویژگیهاي انسان را
تبیین میکند ،به مباحث نظري و مفاهیم کلی و انتزاعی میپردازد و با تبیین ماهیت تربیت ،اهداف ،اصول و
روش هاي آن سروکار دارد؛ اما از سوي دیگر نوعی دیدگاه نظري و راهنماي اقدام بهشمار میرود که باید به تبیین
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تعامل نهاد سیاست ،اقتصاد ،جامعه ،خانواده و حقوق با نهاد تربیت بپردازد و نظریههایی جهت هدایت عمل تربیت
ارائه کند ،زیرا شاخهها یا مبانی معرفتشناسی ،هستیشناسی و ارزششناسی به تدوین نظریهي تربیتی کمک
میکند و نظریهي تربیتی به نوبهي خود بهعنوان مبناي عمل تربیتی بهکار میرود .فلسفه تربیت و نظریهي
تربیتی موضوعات شاخههاي فرعی فلسفه را با عمل تربیت به هم پیوند میزند و ارتباط منطقی بین مبانی و عمل
تربیت را فراهم میآورد (پیترز و هرست :1161 ،هفده و هجده) .با توجه به مباحث ذکرشده در خصوص تحلیل
زبان و تربیت می توان اظهار نمود که تربیت و عناصر آن از مواردي هستند که اگر فهم صحیح و بهجایی از آن
نشود ،قطعاً انسان را به ورطهي گمراهی می کشاند .فهم مستلزم تحلیل است .تحلیل مفاهیم تربیتی ما را در
پیشبرد اهداف نظري و عملی رهنمون میسازد .مسلماً اگر در جامعهاي متناسب با فرهنگ ،آداب اجتماعی،
عقاید ،باورها و سبکهاي زندگانی افراد مفهوم تربیت به درستی فهم نشده باشد ،میان آنچه در نظر و آنچه در
عمل اتفاق میافتد شکاف عمیقی صورت میگیرد .درواقع آسیبهاي ناشی از کژفهمیها و ابهامات مفهومی
دامنگیر عرصهي اجرایی و عملکردي نیز میگردد؛ همانگونه که شاهد آن هستیم که در جامعهي ما بسیاري از
معضالتی که وجود دارد نشاتگرفته از بدفهمیها و کژفهمیهاي مفهوم تربیت در فرهنگ رسمی و فرهنگ
عمومی می باشد .باقري معتقد است که معضالت در نظام فعلی تعلیموتربیت ما از دو رشته برمیخیزند .یک رشته
از این معضالت مهم ،عملی و اجرایی و رشتهي دیگر ،نظري و اندیشهاياند .در قسمت اول میتوان به این نمونه
اشاره کرد که معلمان جایگاه شغلی معین و مطمئنی ندارند و همین تزلزل ،هر برنامهي خوبی را بینتیجه
میگرداند .در قسمت دوم می توان به همین خالءهاي فکري مانند تامل نداشتن در مورد ماهیت هردانشی و الهام
نگرفتن از آن براي تنظیم اصول و روش هاي آموزش اشاره کرد .تبیین نکردن این مبناهاي نظري و فکري ،روابط
معلمان و شاگردان را فارغ از اصول و روشهاي مشخص نشان میدهد و معلم و دانشآموز نمیدانند که روابط
خود را بر چه مقیاسی باید استوار کنند و دراین مورد ممکن است بر حسب موقعیت و به میزان خشم و خوفی که
دارند عمل کنند (باقري .)1110 ،کریمی نیز براین باور است که نظام آموزش و پرورش کشور ،از لحاظ هدف،
اصول ،مبانی و آرمانها حداقل در حد نوشتهها ،گفتهها و شعارها و حتی مصوبات قانونی نه تنها کاستی ندارد،
بلکه بسیار غنی و آرمانی نیز هست و شاید یکی از اشکاالت موجود همین فاصله فزاینده بین اهدف آرمانی و
واقعیتهاي جاري باشد چرا که با نگاهی اجمالی به قانون اهداف و وظائف آموزش و پرورش و کلیات تغیر نظام
آموزش و پرورش درمییابیم که آنچه از نظر جنبههاي ارزشی ،اخالقی ،فرهنگی ،اعتقادي و سیاسی خواهان
انتقال و ترویج آن به نسل آینده هستیم به نحوي شایسته و بارز مورد مالحظه قرار گرفته است؛ از اهداف کلی
گرفته تا اصول ،خط مشیها و سیاستها همه و همه جاي پاي محکم و مستندي از آرمانهاي دینی را در
بردارند .اما با این وجود ،این سئوال باقیاست که علت پیدایش گسستِ فزاینده میان اهداف و برنامهها از یک سو
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و انتظارات تربیتی از سوي دیگر چیست؟ چرا بین آنچه در میدان نظر و" قصد" بیان شده و آنچه در
میدان"عمل" و"اجرا" صورت میگیرد با آنچه در بازده نهایی"کسب"میشود ارتباط معناداري وجود ندارد؟! چرا
بین آنچه در برنامههاي آموزش و پرورش و کتابهاي درسی"قصد"کردهایم و آنچه دانشآموزان در رفتار خود
کسب کردهاند؛ نه تنها فاصلهاي وسیع بلکه در برخی موارد تعارضی عمیق وجود دارد؟!» (کریمی-17 :1161 ،
 .)14شاید در پاسخ به این سواالت بتوان ادعا کرد که آنچه مردم و عموم از تربیت انتظار دارند با آنچه که در
آییننامهها ،گفتهها و مصوبات قانونی آمده و تدوین شده ،تناسب و یگانگی ندارد؛ یعنی میتوان گفت که بخشی از
مشکالت در تعلیموتربیت ناشی از این است که در مفهوم تربیت و متعلقات مفهوم تربیت ابهام است؛ بنابراین
تحلیل صحیح از تربیت میتواند بخشی از نیازهاي موجود و واقعیتهاي جامعه را برآورده سازد .ازاینرو عملکرد
صحیح تربیت مبتنی بر تحلیل صحیح مفهوم تربیت است و در حقیقت اساس تعلیموتربیت میبایست بر مبناي
تحلیل صحیح از تربیت بنا شود .همانگونه که بیان شد فیلسوفان تحلیلی بهطور کلی و فیلسوفان تحلیلی
تعلیموتربیت بهطور خاص هیچ ادعایی براي ورود به مسایل اجتماعی و حل اینگونه مشکالت ندارند .همانگونه
که از قول بنیانگذاران فلسفهي تحلیلی ،مانند راسل و ویتگنشتاین بیان شد ،وظیفه و کارکرد اصلی فلسفه تحلیلی
وضوحبخشی به مفاهیم ،تصورات و نظریههاي فلسفی است تا بدین وسیله به رفع ابهامات از اندیشهها و آراي
فلسفی بپردازند .از آنجا که تعلیموتربیت عملکردي اجتماعی است و به اشتراک مساعی میان افراد اجتماع مربوط
میشود ،قطعاً فعالیتهاي فکري فیلسوفان تحلیلی تعلیموتربیت میتواند دربردارندهي هدایتهاي عملی براي
معلمان و مربیان باشد (توسلی .)1167 ،پس از طریق تحلیل حقیقت مفهومی مشخص میگردد .تحلیل میتواند
هم دست اندرکاران و متخصصان تربیت را در رسیدن به اهداف مورد ن ظر یاري رساند و هم انتظارات عموم را در
نوع تربیت متناسب با تغییرات دنیاي امروز برآورده سازد.

 .6نتیجه گیري:
اگر بخواهیم با احتیاط سخن بگوییم باید گفت که تحلیل مفهومی در خدمت کارکرد مهم و مفید تشخیص
کاربردهاي اصطالحات ،زدودن ابهامها و روشنساختن مدعاهاست .تحلیل مفهومی که غالباً با تفسیر
ضدبنیادگرایی ویتگنشتاین متاخر ارتباط دارد و با آن تداعی میشود ،تصور میکند که فلسفه نوعی زباندرمانی
است .همانگونه که می توان انتظار داشت ،تحلیل به جز در مواقعی که نظریه تربیتی به ورطه ابهام مزمن در بیان،
و سستی کاربردها و استفاده میافتد ،تاثیر شایستهاي داشته است (پیترز و هرست /کریمی.)77-75 :1161 ،
نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که از دیرباز رابطه اي بسیار تنگاتنگی میان فهم و تحلیل بوده است،
همان گونه که سقراط براي فهم بهتر شاگردان خود از شیوه تحلیل مفاهیمی چون شجاعت ،عدالت و غیره استفاده
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میکرد .بنابراین از آنجا که تحلیل می تواند فهم ما را نسبت به موضوع ،پدیده یا رویدادي گسترش دهد و فهم
نیز از شرایط اصلی تعلیموتربیت است پس رابطهاي عمیق میان تحلیل و تعلیموتربیت برقرار است .در واقع
مفاهیم و واژهها اگر به خوبی توضیح داده نشوند ،مشکالت زیادي براي فهم ما بهوجود میآورند که بهتر است
آنها را تحلیل کرد .در نهایت از آنجا که تحلیل مفاهیم تربیتی میتواند ما را در جهت فهم بهتر وکاربرد صحیح
مفاهیم تربیتی یاري رساند بنابراین با تحلیل مفاهیم تربیتی ابهامات و سردرگمیهاي مفهومی درمان و فهم
عمیق و درستی نسبت به تعلیم وتربیت و مفاهیم مرتبط با آن از جمله تدریس ،برنامه درسی ،ارزشیابی ،هدف و
غیره صورت خواهد گرفت .آنچه از این پژوهش حاصل آمد فهم رابطه میان تحلیل زبان و تعلیموتربیت بود؛
درحقیقت این پژوهش نشان داد که تحلیل زبان چگونه میتواند در تعلیموتربیت موثر افتد .به نظر میرسد با
توجه به معضالت فراوانی که در تعلیموتربیت جامعه ي ما وجود دارد ،جاي بسی تحلیل مفهوم تربیت در بافت و
سیاق ایرانی  -اسالمی خالی است؛ یعنی چگونه میتوان چهارچوب نظري و عملیاي تدوین کرد که برخاسته از
فلسفه تربیت ایرانی -اسالمی باشد .مسلماً این امر نیازمند تحلیل مفهوم و عناصر تربیت با توجه به فرهنگ
ایرانی-اسالمی است .آن چه ویتگنشتاین برآن عقیده داشت این بود که هر موضوعی با توجه به مکان و زمان و
موقعیت خودش گفتمان خاص خودش را دارد؛ ازاینرو با توجه به نظریه بازيهاي زبانی ویتگنشتاین میتوان این
موارد را بررسی کرد .در آخر پیشنهاد به پژوهشگران در عرصهي تعلیموتربیت این است که به پژوهش تحلیلی به
سبک متفکران تحلیلی تعلیم وتربیت بیشتر توجه شود تا از این رهگذر بتوان معضالت ناشی از بدفهمیهاي
مفهومی در نظام آموزشی را درمان کرد.

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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