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کند حل کرد. به زعـم او هنگـامی قـادر بـه حـل       فهمی درست از اینکه زبان چگونه کار می

بود که منطق زبان را بفهمیم. این موضوع در واقع تفکر غالب در تمـام   مسائل فلسفه خواهیم

دهـد.   ي او را به یکدیگر پیوند می ي ویتگنشتاین است و مراحل متقدم و متأخر فلسفه فلسفه

او در دوران گذار خود به دیدگاهی درباره ماهیـت روش فلسـفی رسـیده بـود کـه هرچنـد       

ـا     نسبت به فلسفه حفظ میوجوه اصلی دیدگاه تراکتاتوسی او را  کرد، اما از جهتـی اساسـی ب

آن متفاوت بود. ویتگنشتاین به این فکر رسیده بود که مسائل پدید آمده بر اثر سوء برداشـت  

منـد حـل کـرد، آنگونـه کـه وي در       هاي فلسفی دستگاه توان با ایجاد نظریه ما از زبان را نمی

هـا بـراي    عتقد بـود در عـوض ایجـاد نظریـه    تراکتاتوس تالش کرده بود تا انجام دهد. وي م

ي اول آن مسـائل را بـا از میـان برداشـتن سـوء       پرداختن به مسائل فلسفی، ما باید در وهلـه 

گردند منحل کنیم. به همین دلیل است کـه ویتگنشـتاین در    ها را موجب می هایی که آن تفاهم

ـتگاه    هاي فلسفی) روش آثار دوران گذار و متأخر خود (به ویژه پژوهش منـد   بـه شـدت دس

کنـد کـه صـراحتا     نویسـی را اتخـاذ مـی    کند و در عوض، رویکرد قطعه تراکتاتوس را رها می

  اي داراي ساختار منتهی نشود. چنان طراحی شده که به نظریه

، خود را فـردي در  1930هاي سال  ي متأخر خود در سخنرانی ویتگنشتاین در آغاز فلسفه

چیز جدیدي تبـدیل کـرده اسـت، یعنـی چیـزي کـه بـه جـاي         گیرد که فلسفه را به  نظر می

تـوان فلسـفه را    کنـد کـه دیگـر نمـی     جستجوي حقیقت، در جستجوي معنا است و ابراز می

توانـد بـه دنبـال     ي علوم دانست. فلسفه تعالی خود را از دست داده است و دیگـر نمـی   ملکه

ـین چیـزي وجـود     نـدارد. دیگـر مسـائل    پژوهش ماهیت عینی اشیاء برود چرا که اساسا چن

بزرگ وجود ندارند، بلکه تنها توهمات بزرگ و جذابی از چنـین مسـائلی وجـود دارنـد. در     

ـا زبـان را از      وظیفه«نتیجه  ي فلسفه این است که به پژوهش در باب گرامر زبان مـا بپـردازد ت

  ).PI,§118» (اي بپیراید هاي پوشالی یک چنین خانه

ي فلسفه براي کودکان (فبـک)، همـواره    گذار برنامه بنیان)، Matthew Lipmanمتیو لیپمن (

  هاي ویتگنشتاین متأخر تاکید داشته است.   بر تاثیرپذیري خود از اندیشه

  

  . رویکرد ویتگنشتاین متأخر به فلسفه2

  هدف ایجابی فلسفه: پژوهش دستورزبانی 1.2

ي اوسـت.   فهم فلسـفه  ي متأخر ویتگنشتاین و کلید ي پژوهش دستورزبانی، محور فلسفه ایده

هـا و   در این روش از پژوهش که خود راهنماي ویتگنشتاین است، به جـاي تاسـیس نظریـه   
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ي ویتگنشتاین مسـائلی کـه در    پردازیم. به عقیده ي توضیحات جدید، به بررسی زبان می ارائه

در  هایی هستند که ریشـه  بدفهمی«فلسفه پیش روي ما قرار دارند مسائل تجربی نیستند، بلکه 

رود بـروز   زمانی که زبـان مـا بـه تعطـیالت مـی     «) و PI,§93( »عدم درك منطق زبان ما دارند

شـود و   ي خـود خـارج مـی    ). به عبارت دیگر زمانی که زبان از بافت ویژهPI,§38( »کنند می

دهـد ایـن مشـکل     ي عملی، ملموس و معمول خود را در زندگی روزمره از دست مـی  جنبه

ـتند   با وارسی کارکردهاي زبان ما قابل حـل «ها  فهمیکند. این بد بروز می ). در PI,§109( »هس

رونـد.   نتیجه مسائل فلسفی هنگامی که سازوکارهاي زبان به درستی دریافته شوند، از میان می

ـانی    و تا زمانی که فیلسوفان راه صحیح بررسی این سازوکارها را به کار نبرده اند، ماننـد مگس

  روند. اند و نومیدانه وزوز کنان به این سو و آن سو می افتاده هستند که در بطري گیر

 surfaceحل خروج، دریافتن تفاوت میـان، بـه تعبیـر ویتگنشـتاین، گرامـر سـطحی (       راه

grammar) و گرامر عمقی (depth grammar  است. مراد وي از گرامر آن چیزي نیست که بـه (

ـارت دقیـق   شود؛ بلکه مر طور عادي از این کلمه فهمیده می تـر، منطـق    اد وي منطق و بـه عب

ـانی وجـود دارد؛ بنـابراین،       فعالیت زبانی معینی است. انواع گوناگون بسـیاري از فعالیـت زب

کنـد. از نظـر    هـا کـار مـی    هاي متفاوت زیادي وجود دارد که گرامر زبـان بـه آن شـیوه    شیوه

انـد در بطـري    ردهویتگنشتاین، فیلسوفان بـه دلیـل آنکـه تنهـا بـه گرامـر سـطحی توجـه کـ         

بنـابراین پـژوهش   «نویسـد:   . از این رو مـی )117:1388گریلینگ،(اند  گیري به دام افتاده مگس

ها، بر مسائل مـا پرتـو    ما، پژوهشی گرامري است. چنین پژوهشی با روشن کردن سوء تفاهم

انـدن  ي واضـح گرد  ). این امر تکرار توصیف تراکتاتوس از فلسفه به مثابـه PI,§90( »افکند می

دهـد   دهد؛ در عوض آنچه که ارائه مـی  ي معنایی ارائه نمی است. ویتگنشتاین هیچگونه نظریه

بندي مفاهیمی از قبیل نـام، واژه، معنـاي    سازي گرامري مفاهیم و شبکه عبارت است از واضح

ـاري، جملـه،      یک واژه، منظور داشتن معنایی از یک کلمه، توضیح معناي کلمـه، تعریـف اش

  ).H&B,2005:14هاي جمالت، گزاره و غیره ( ، کاربردمعناي جمله

ـته     ي مفهـومی   در نتیجه هدف ایجابی فلسفه به زعم او این است که بـه شـکل یـک رش

) گرامري را به نحوي تنظیم کند که مناسبات و ارتباطـات متعـدد و   dataدرآید که اطالعات (

ـار فلسـفه بایـد خصوصـیات مهـم      گرامـري اصـطالحات    متنوع آن روشن شود. براي این ک

ـتباه    مشکل زا را دریافته و روابط میان کاربرد آن و کاربرد دیگر عباراتی که ممکن است بـه اش

خلط شده و یا به اشتباه از آن متمایز شده باشند را دریابد. هـدف از ایـن کـار منحـل کـردن      

).H&B,2005:284مسائل فلسفی و از بین بردن توهمات فلسفی است (
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ـاي مهـم فلسـفه    د به این نکته توجه داشت که برخی چهـره در پایان بای ي تحلیلـی، از   ه

ـاهی اوقـات      جمله فرگه، معتقد بودند که زبان روزمره، ناقص، مبهم، گمراه کننـده و حتـی گ

متناقض است؛ از این رو تاسیس زبانی ایدئال را مدنظر قرار دادند: زبانی دقیـق و فاقـد ابهـام    

ـایی جنبـه   از نظـر ویتگنشـتاین متـاخر چنـین دیـدگاه     و داراي ساختاري شفاف. امـا   هـاي   ه

ي قدرتمندي دارند و تنوع کاربردهاي موجود در زبان طبیعـی را در   گرایانه متافیزیکی و ذات

گیرنــد. زبــان روزمــره اساســا مشــکلی نــدارد و در نتیجــه روش فلســفه از نظــر  نظــر نمــی

) و نه تبیین. آنچـه  213:1392،است (ویتگنشتاین» توصیفی محض«ویتگنشتاین متاخر روش 

شود، کاربرد زبان است و از آنجایی که مسائل فلسفه ریشه در نـاتوانی مـا در    که توصیف می

هاي گرامر موجود دارد، جایگزین کردن زبان موجود با یک زبان به اصـطالح   درك طرز بیان

اهـد گذاشـت،   هـا خو  ایدئال این مسائل را منحل نخواهد کرد، بلکه صرفا سرپوشی روي آن

ـتند کـه در زبـان        ها اشاره می زیرا مشکالتی که ویتگنشتاین به آن کنـد ناشـی از مسـائلی هس

دهنـد و در صـورت حـل نشـدن وارد آن زبـان ایـدئال نیـز         عرفی و غیر تکنیکی ما رخ می

  خواهند شد.

  هدف سلبی فلسفه: درمان 2.2

فهـومی رهـا کنـد، توهمـات     هـاي م  هدف سلبی فلسفه این است که ما را از بند سـردرگمی 

ـانی    متافیزیکی را از بین ببرد و اسطوره هاي نمادگرایی و روانشناسی را متزلزل کند. ایـن درم

). بـدین ترتیـب   H&B,2005:284هاي مربوط به فهـم اسـت (   براي انواع مشخصی از بیماري

نظـر ویتگنشـتاین،   ) تصور کنیم. فیلسوف از therapeuticباید فلسفه را به مثابه امري درمانی (

کنـد. او ماننـد یـک     هاي فهـم در خـودش را درمـان مـی     انسانی است که بسیاري از بیماري

ـا متافیزیـک را    ). ویتگنشـتاین در پـژوهش  PI,§254کنـد (  بیماري با یک سوال برخورد مـی  ه

شـود. موضـع    هاي سطحی زبان فریفته می داند؛ فیلسوف توسط جنبه نتیجه بدخوانی زبان می

ـاره    این موضعی به شدت افراطی است. وي خود را آخرین فیلسوف مـی ویتگنشت دانـد و اش

ـازي   کند که آن کس که در فلسفه آخرین نفر باشد برنده است. وي کار خـود را ویـران   می س

ـیک آن مـی       دانـد. درمـان تـوهم فلسـفی در      فلسفه، دسـت کـم در شـکل متـافیزیکی کالس

ـات بالفعـل زبـان. وي در       ي ها همانند تراکتاتوس اسـت: مواجهـه   پژوهش ـتقیم بـا واقعی مس

ها از کاربرد متافیزیکی بـه کـاربرد    دهیم، برگرداندن واژه آنچه انجام می«نویسد:  ها می پژوهش
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). آنچه میان ویتگنشتاین متقـدم و متـأخر متفـاوت اسـت، ماهیـت      PI,§116». (روزمره است

  ).346:1392اي است (کنفیلد، چنین مواجهه

ـاي گونـاگون بـه     ي سوء فهـم  هاي فلسفی به واسطه نشتاین سردرگمیي ویتگ به عقیده ه

شوند که به مـا یـادآوري    هایی درمان می اند و به نحو عقالنی و به وسیله استدالل وجود آمده

دهند که از مرزهاي معنا تخطی شـده اسـت،    کنند چگونه کلمات را به کار ببریم، نشان می می

ي در دسـت رسـیدگی را در    دهند، یا اینکـه نمونـه   شان میها را ن ها و عدم مشابهت مشابهت

ایـم را بـراي    اي که نادیده گرفته هاي گرامري گذارند تا ویژگی هاي زبانی خیالی می کنار بازي

  ).  H&B,2005:286ما روشن کنند (

کند و هـم بـا روانکـاوي. فیلسـوف      ویتگنشتاین فلسفه را هم با درمان پزشکی قیاس می

ـات پنهـان را    پنهان را آشکار میهاي  معنایی بی کند، درست همانطور که یک روانکاو احساس

ـا   توان به مواجهه بـا آن  کند. و در هر دوي این موارد تنها پس از آشکارسازي می آشکار می ه

ـاي نادرسـت در    ي فیلسوف این است که در صـورت انجـام قیـاس    پرداخت. فعالیت اولیه ه

هاي نادرستی که به صـورت ناخودآگـاه دچـار     هد، قیاسهاي بیانمان به ما هشدار بد صورت

ـایی   یک روش فلسفی واحد وجود ندارد، هرچند روش«نویسد:  شویم. بنابراین می ها می آن ه

  ).PI,§133» (هاي درمانی متفاوت وجود دارند مانند شیوه

ي فلسفه با روانکاوي یا درمان پزشکی قیاس خـوبی اسـت، امـا بایـد بـه برخـی        مقایسه

ـاره روان انسـان را بـه میـان       ت مهم توجه داشت. روانکاو پاي یک نظریـه نکا ي پیچیـده درب

اي نیست. مسائل روانکـاوي   ي ویتگنشتاین بر اساس هیچ نظریه کشد، در حالی که فلسفه می

هاي زبـان   هاي کودکی و غیره دارد، در حالی که مسائل فلسفی ناشی از مولفه ریشه در آسیب

ـارانی مـی        ما و همچنین گرایش پـردازد کـه    هاي عقلی مـا اسـت. روانکـاوي بـه درمـان بیم

اي داشته باشند، در حالی که فیلسوف مـدنظر   توانند در زندگی روزانه خود عملکرد بهینه نمی

دهند کـه زبـان بـه تعطـیالت      زمانی رخ می«پردازد که  ویتگنشتاین به مواجهه با سواالتی می

  ).PI,§38» (رود می

هاي سلبی مهم دیدگاه ویتگنشتاین متأخر دربـارة فلسـفه ایـن اسـت کـه او       یکی از جنبه

اي در فلسفه وجود ندارد. هیچ تـز   تاکید بسیاري بر این موضوع دارد که هیچ نظریه یا فرضیه

ـا    و یا تبیینی در فلسفه وجود ندارد. به زعم ویتگنشتاین در تمامی دستگاه هاي فلسفی اگـر م

ـالش کشـیدن    فرض برخی از پیش هاي اساسی آن دستگاه را به چالش کشیده و اگر این به چ
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ریزد. در نتیجـه او در دوره متـأخر فکـري     ما معتبر باشد، تمامی آن دستگاه به یکباره فرو می

  فرض مورد تردیدي نباشد.   ي هیچ پیش دهد که بر پایه خود مفهومی از فلسفه ارائه می

ت که درست همانطور که هیچ تبیینی بر اساس مدل علـم  ي دیگر این تلقی این اس نتیجه

ـایی   در فلسفه وجود ندارد، هیچ کشفیات جدیدي نیز در فلسفه وجود ندارد، زیرا سـوءفهم  ه

ـتند (  ـا    BT,416که در فلسفه وجود دارند ناشی از فقدان اطالعات نیس ). در نتیجـه فلسـفه تنه

ــم (  ـاهمتی در فهـ ــه د understandingمســ ــت () بشـــر دارد و نـ ) او knowledgeر معرفـ

)H&B,2005:274.(  

  

  مسائل فلسفی ةمنابع ایجادکنند 3.2

ـتند و نـه مسـائلی     «چنان که دیدیم به عقیده ویتگنشتاین  مسائل فلسفه مسائلی مفهـومی هس

ي پژوهش دستورزبانی منحل شوند. مسـائل و مشـکالت    ) و باید به وسیلهZ,§458» (حقیقی

ـا مسـتلزم    هاي مفهومی. حل یـا منحـل کـردن آن    فهم ، سوءفهم هستند فلسفی ناشی از سوء ه

ي مسئله است. در باز مـی شـود،    کشفیات جدید نیست بلکه مستلزم روشن ساختن صبورانه

ي فلسـفه   تنها نیاز است که دستگیره را بشناسیم و آن را به سمت درستی بچرخـانیم. وظیفـه  

که هر کجـا سـردرگمی و یـا مشـکلی      این نیست که نظام جهان را بنیان نهد، بلکه این است

  مفهومی رخ داد مداخله کند.  

هاي فالسفه جلوگیري کرد، اگـر تنهـا    توان از بسیاري از منازعات و سردرگمی در نتیجه می

ـا در کـودکی دریافتـه      به سراغ حقایق پایه ). Matthews,1996:176ایـم بـرویم (   اي کـه همگـی م

هـایی   تواند به وسیله بررسی ریشـه  نامد، می می »فلسفی«ها را  ویژگی مسائلی که ویتگنشتاین آن

دهد روشن شود. البته باید توجـه داشـت کـه تعـداد ایـن منـابع داراي        ها نسبت می که او به آن

  کنیم: ها اشاره می ترین آن حصر عقلی نیست. با این حال ما در ادامه به برخی از مهم

هـاي   ي ایـن مسـائل، ویژگـی    آورنـده  ترین منـابع بـه وجـود    . گرامر زبان: یکی از مهم1

ـاي بسـیار     کننده گمراه ي گرامر زبان ما است که داراي تنوع زیادي است. عباراتی بـا کاربرده

ـاراتی بـا کاربردهـاي مشـابه         متفاوت ممکن است شبیه هم به نظر برسـند، در حـالی کـه عب

است، اما دومـی  » خانهداشتن «شبیه » داشتن ذهن«توانند متفاوت به نظر برسند. براي مثال  می

بر خالف اولی بر صورتی از مالکیت داللت دارد؛ همچنین خانه یک واقعیت مادي اسـت در  

  حالی که ذهن چنین نیست.  
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منبع مرتبط دیگري ناشی از عدم توجه ما به این موضوع است که با وجود اینکـه ممکـن   

ـازي زبـانی دیگـر مشـ       ابه باشـد، آن دو  است بخشی از یک بازي زبانی با بخشـی از یـک ب

هاي یکـی را بـر دیگـري تسـري      ) نیستند. بنابراین ما برخی از ویژگیhomologousهمسان (

گـوییم   کنیم که مناسب یکی و نـه دیگـري اسـت. بـراي مثـال مـی       داده و نتایجی حاصل می

شود، مطمئنا عالم براي مدت زیـادي   می 25+25=50مطمئنا امروز باران خواهد بارید، مطمئنا 

ي  گیـریم کـه همـه    درد دارم. ما این موضوع را مسـلم مـی   که وجود دارد، مطمئنا دنداناست 

  ها نوعی اطمینان هستند و اگر هم تفاوتی داشته باشند، تنها در درجه اطمینان ماست.   این

ـانی اسـت.      منبع دیگر مشکالت ناشی از دل ـازي زب مشغولی ما با صورت مشخصـی از ب

دم فکري خود ویتگنشتاین مثال آورد و گفت تمامی فکـر و ذکـر   ي متق توان از دوره مثال می

هـاي جملـه را    او در تراکتاتوس تنها درگیر نوع خاصی از جمله خبري است و دیگر صورت

  ).H&B,2005:277-8گیرد ( نادیده می

. روش علمی: درست نخواهد بود اگر بگوییم ویتگنشـتاین تمـامی مسـائل فلسـفی را     2

ـا   ما میناشی از گرامر زبان  داند. منابع دیگري نیز وجود دارند که به نوعی ریشه در فرهنگ م

ـین   هـاي نظریـه   توان به موفقیـت  دارند. براي مثال می ـاره کـرد کـه       هـا و تبی ـاي علمـی اش ه

فیلسـوفان دائمـا روش علـم را در    «ي تمدن غربی طی چهار قرن اخیر بوده اسـت.   مشخصه

ي پرسش و پاسخ به سواالتی را بـه   ناپذیري وسوسه برابر چشم خود دارند و به طور مقاومت

ـاریکی محـض       آن روش دارند. این تمایل منشاء واقعی متافیزیک اسـت و فیلسـوف را بـه ت

ي علـم فیلسـوفان را بـه ایـن سـو سـوق        ). مدل اغواکننده58:1392(ویتگنشتاین،» کشاند می

ـ   می ـتند: (ال ف) نظریـه؛ (ب) تبیـین   دهد که چنین گمان کنند که در جستجوي موارد زیر هس

هایی از نـوع   هایی از یک نوع به پدیده ) پدیدهreductionبر اساس مدل علم؛ (ج) فروکاست (

ي طبیعی را بـه کمتـرین تعـداد از     دیگر، بر اساس مدل فروکاست علمی که تبیین یک پدیده

نـوع دیگـر؛   کاهد. و همچنین فروکاست عباراتی از یک نوع به عباراتی از  قوانین پایه فرو می

ـاهیم (  ــل مفـ ــده    concept-analysis(ت) تحلی ــی پدی ــل علم ــدل تحلی ــاس م ــر اس ــا.  ) ب ه

)H&B,2005:281ویژگـی  «کننـد کـه    هایی متافیزیکی مطـرح مـی   ) در نتیجه فیلسوفان پرسش

ـات را در قالـب پرسـش علمـی بیـان         ها این است که ابهامی دربـاره  آن ـتور زبـان کلم ي دس

  ).84:1392(ویتگنشتاین،» کنند می

اي اسـت کـه    هاي علمـی  ي تالش ریشه» چرا؟«ها و پاسخ به سوال  اصرار بر تبیین پدیده

ـتیاق را بـه فلسـفه منتقـل کـرده و گمـان         طبیعت را براي ما قابل فهم کرده است. ما ایـن اش
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ـاهی مـدل    کنیم می می توانیم به مسائل فلسفی بر اساس مدل تبیین در علوم طبیعی (و حتی گ

توجه به این واقعیت هسـتیم کـه مسـائلی در فلسـفه و      ریاضیات) پاسخ دهیم. و بیتبیین در 

ي مـنظم   شناسی و غیره) وجود دارند که به وسـیله  ها (مانند انسان شناسی، زیبایی دیگر حوزه

ي ویتگنشـتاین   اند. به عقیـده  ها را روشن خواهند ساخت منحل شده ساختن اطالعاتی که آن

مـا را در تنگنـاي   » عدد یک چیسـت؟ «، »معنا چیست؟«، »یست؟طول چ«هایی چون  پرسش«

توانیم به چیزي اشاره کنـیم و در   ها نمی کنیم که در پاسخ به آن گذارند. احساس می ذهنی می

  ).33:1392(ویتگنشتاین،»  عین حال باید به چیزي اشاره کنیم

شـود   نامیـده مـی  اي بین اسم و مسمی یا چیزي که  اگر از شما پرسیده شود که چه رابطه

اي روانشناختی اسـت [...] و   وجود دارد، مایلید در پاسخ اظهار کنید که این رابطه، رابطه

  ).37:1392گیرد (ویتگنشتاین، ظاهرا در محیط یا ظرف عجیبی به نام ذهن صورت می

ـا بـی   به زعم ویتگنشتاین کوشش و ایـن   )40:1389گـین،  مـک (ثمرانـد   هاي ناظر به تبیین م

ـا را      ي ف وظیفه لسفه نیست که همه چیز را تبیین کند، به همان معنـایی کـه علـوم طبیعـی چیزه

از آنجا که همه چیز در معـرض دیـد اسـت چیـزي بـراي تبیـین کـردن        «کنند، چون  تبیین می

) بـه زعـم   PI,§126. (»ماند؛ چون مثال آنچه که پنهان اسـت بـراي مـا هـیچ جالـب نیسـت       نمی

ردازانه ریشه در این انگاره دارد که گویی باید در پدیدارها رخنـه  پ ویتگنشتاین این دیدگاه نظریه

هاي کـاهو بـه خـود     کنیم که گویی سعی داریم تا با کندن برگ ) ما چنان عمل میPI,§90کنیم. (

خواهم بگویم کار ما اصال تاویـل چیـزي    می«نویسد  اي می کاهو برسیم. او در کتاب آبی و قهوه

». اســت» صــرفا توصــیفی «ت. فلســفه بــه واقــع   بــه چیــزي یــا تبیــین چیــزي نیســ     

) در C,§189». (در جایی باید از تبیین به توصیف صرف گـذر کـرد  «) و 58:1392(ویتگنشتاین،

نتیجه این موضوع گمراه کننده خواهد بود که بگوییم به دنبال تحلیل مفـاهیم هسـتیم، چـرا کـه     

ات جدیـدي در بـاب ترکیـب    شود، یعنـی اطالعـ   در علم منجر به کشفیات جدید می» تحلیل«

دهد. در فلسفه بر خالف علم، از پیش همـه اطالعـات مـورد نیـاز را در اختیـار       پنهان اشیاء می

زا اسـت و همچنـین    داریم؛ آنچه که فاقد آن هستیم داشتن نمایی کلی از گرامر عبارات مشـکل 

  ود.مهارت منظم ساختن اطالعات گرامري به نحوي که موجب از بین رفتن توهمات ش

شـود،   پردازي علمی نیست که موجب تحریف تامـل فلسـفی مـی    اما این تنها مدل نظریه

شود. در واقع ایـن یکـی از خطاهـاي     هاي بالفعل علم نیز موجب مشکالتی می بلکه پیشرفت

ـایی متـافیزیکی بـر     کنند تا نظریـه  هاي متافیزیکی فیلسوفان است که تالش می اصلی تالش ه

هاي مفهومی را بر اسـاس مـدل تبیـین     کنند تا پدیده ها تالش می آناساس مدل علم بسازند. 
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اند مانند صـور   انگیزي به وجود آورده علمی تبیین کنند و در نتیجه چیزهاي عجیب و حیرت

افالطونی، مونادهاي الیب نیتسی، محرِّك نامتحرّك ارسطویی، نومن کانتی، امر مطلق هگلـی  

علمی موفق  فیلسوفان را وسوسه کرده است تـا در   و غیره. همچنین گاهی قدرت یک نظریه

ـین کننـد. بـراي مثـال هیـوم        تالش باشند تا امور گیج کننده را به قیاسِ یک مدل خـاص تبی

  کند. هاي خود در باب فهم انسانی را بر اساس فیزیک نیوتون مدل سازي می پژوهش

ـتیاق   . تعریف: فیلسوفان از زمان افالطون، که تحت تاثیر روش هندسه3 ي یونانی بود، اش

ـا ماننـد سـقراط و     اند، تا ماهیـت ذاتـی اشـیاء را نشـان دهنـد. آن      فراوانی به تعاریف داشته ه

اند که راه حل مسائل فلسفی در یافتن تعاریف اصطالحاتی اسـت   افالطون بر این گمان بوده

یــا » شــناخت چیســت؟«پرســد  شــوند. بــراي مثــال ســقراط مــی کــه موجــب مشــکل مــی

  ».  یست؟چ  عدالت«

کنیم که تعریف آن چیزي است که از ما رفـع   ما اشتباها فکر می«گوید  اما ویتگنشتاین می

این تصور که براي روشن شدن معناي یـک لفـظ   «) و 71:1392(ویتگنشتاین،» کند مشکل می

ي موارد کاربرد آن یافت، قید و بندي بر پـژوهش فلسـفی    کلی باید عنصري مشترك در همه

ـا فیلسـوف مثـال       را آن نه تنها هیچ نتیجهنهاده است؛ زی هـاي   اي نداشته، بلکـه باعـث شـده ت

ـایی مـی   تواننـد   ملموس و عینی را نامربوط دانسته و کنار بگذارد، یعنی چیزهایی را که به تنه

ي او  ) بـه عقیـده  60:1392(ویتگنشـتاین، ». به او یاري رسانند تا کاربرد آن لفظ کلی را بفهمد

ها تنها قواعدي بـراي کـاربرد    کنند. آن کنند، بلکه آن را تعیین می ار نمیتعاریف، ذات را آشک

ـنی   کلمات ارائه می افکننـد.   اي بـر ذات اشـیاء نمـی    دهند و به طور مستقل از زبان هـیچ روش

رسـد کـه    زا وجود ندارد و به نظـر هـم نمـی    تعاریف محکمی در باب برخی عبارات مشکل

اي اسـت   تر آنکه منبع برخی مشکالت اغلب به گونـه  . مهمها اندیشید بتواند تعریفی براي آن

ـا خواهـد مانـد.       که حتی اگر به تعریف مناسبی براي آن ها برسیم، مشکل مـا همچنـان پابرج

ـاقی خواهنـد      براي مثال مشکالت آگوستین درباره زمان، با دادن تعریفی از زمـان همچنـان ب

شته اسـت. ویتگنشـتاین در اینجـا بـه     ها نگ بود، چرا که فقدان تعریف موجب این سردرگمی

  پردازد. گرایی ناشی از اصرار براي ارائه تعریف می مبارزه با ذات

ـتن    «تواند  . اشتیاق به کلیت: منبع دیگر می4 باشـد و تمایـل بـه    » سـر در پـی کلیـت داش

آوریـم   ها را تحت لفظ کلی مـی  ها که ما معموال آن ي هستی جستجوي چیزي مشترك با همه

مشغولی فردبه روش علمـی اسـت کـه     ). خاستگاه این موضوع نیز دل57:1392این،(ویتگنشت

  تر و قدرتمندتر است. به دنبال نظریات هرچه کلی
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) داریم کـه ایـن نیـز    unity» (وحدت«. اشتیاق به وحدت: همچنین ما اشتیاق فراوانی به 5

ـا بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه        هاي علمی ما دارد که در آن ریشه در تالش تعـداد زیـادي از   ه

ـات فلسـفی خـود نیـز       پدیده ها را ذیل یک قانون فراگیر بگنجانیم و از این تمایـل در تحقیق

ـتیم کـه همـه    پیروي می ي چیزهـایی کـه تحـت یـک      کنیم. در نتیجه مایل به این فرض هس

ـتند و ایـن موضـوع را     گیرند، داراي ویژگی یا ویژگی کلمه قرار می-مفهوم هاي مشترکی هس

ـته   میدر نظر ن اي از امـور اغلـب ماننـد خـانواده دانسـتن       گیریم که تعمیم یک مفهوم بـه دس

هاي دارنـد کـه داراي    ها بدین دلیل داراي وحدت هستند که شباهت اي از افراد است. آن عده

) family resemblanceهمپوشانی است. براي فهم این موضوع از مفهوم شـباهت خـانوادگی (  

  مک گرفت.توان ک ویتگنشتاین نیز می

ـایی داریـم     . اصرار بر ضرورت: ما اصراري متافیزیکی به جستجوي ضرورت6 هـا در ج

ـاي بازنمـایی خودمـان از واقعیـت را      هاي فرم که در آنجا ضرورتی وجود ندارد. ما ویژگی ه

ایـم و بنـابراین    کنیم که ساختار ضروري زبان یـا جهـان را دریافتـه    فرافکنی کرده و گمان می

  ).H&B,2005:283هاي وهمی را تبیین کنیم ( تا این ضرورت کنیم تالش می

سـازي داریـم، بـه     سازي: و در آخر اینکه ما گرایشی خاص به افسانه . گرایش به افسانه7

ـازي   ها بپـردازیم. ایـن موضـوع بـه ویـژه در شخصـی       جاي اینکه صرفا به توصیف پدیده س

ي  شـود. بـه عقیـده    تنیده است دیـده مـی  ها  هایی که بشر به دور آن نیروهاي طبیعت و افسانه

ـا    افسانه«ویتگنشتاین آنچه که کمتر واضح است، این واقعیت است که  اي کامل درون زبـان م

اي از زمـان   ي فضا، افسانه اي از ذهن به مثابه )؛ براي مثال، افسانهBT,434» (جاي گرفته است

ي  ی از ادراك و مانند آن. یک فلسـفه ي صورت نگري به مثابه اي از درون ي رود، افسانه به مثابه

  کند. سازي عمل می خوب در تقابل با تمایل به افسانه

  

  . رویکرد لیپمن به فلسفه3

  فبک از نظر لیپمن ۀهدف برنام 1.3

ـپمن        )، یکی از فعـاالن برنامـه  Ronald Reedرونالد رید ( ي فبـک، معتقـد اسـت کـه متیـو لی

ي دو مشـکل زیـر را در    یل ایجـاد کـرد کـه دغدغـه    ي فلسفه براي کودکان را بدین دل برنامه

  ) داشت:educationسیستم تعلیم و تربیت (

ـالی کـه یـک جامعـه      الف. کودکان آنگونه که قادر به آن هستند تفکر نمی ي  کننـد، در ح

  خواهد تا خوب بیاندیشند. اي است که از کودکان می حقیقتا دموکراتیک جامعه
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هـا و اشتیاقشـان بـراي کنـدوکاو      ت و تعجب آنب. کنجکاوي ذاتی کودکان، حس حیر

  ).Reed,1992:147یابد ( فکري به طور چشمگیري پس از رفتن به مدرسه کاهش می

» ي کنــدوکاو حلقــه«راه لیــپمن بــراي حــل ایــن مشــکالت، آمــوزش فلســفه از طریــق 

)community of inquiry     ي او اهمیـت جسـتجوي مسـائل و     ) بـه کودکـان اسـت. بـه عقیـده

). در Lipman,1988:33شـود (  ي کندوکاو در این است که موجب تفکر می در حلقه مشکالت

ـایی کنـدوکاو در کـودك      ي اصلی واقع ایده اي که در پس این برنامه وجود دارد تقویـت توان

شـود، تعمـدا مـبهم و     هاي فلسفی که براي این برنامـه نوشـته مـی    است. به همین دلیل رمان

هـاي مباحثـه در    گري، استدالل و مهـارت  ي تقویت پرسش یلهسربسته هستند. چرا که به وس

ـا آن در زنـدگی      کننده هاي گیج سازند تا با جنبه ها را قادر می کودکان آن ي زبان طبیعـی کـه ب

). لیپمن مدام بـر ایـن موضـوع تاکیـد     Lipman,1988:144روزمره درگیر هستند روبرو شوند (

؛ یـا او در جـایی دیگـر    »چرا؟«پرسند  کنند که می دارد که کودکان فلسفیدن را زمانی آغاز می

کننـد.   شود که کودکان آغاز به پرسیدن معناي کلمات می کند که فلسفه زمانی آغاز می ادعا می

ــه Lipman,1977:31شــود  ( در نتیجــه فلســفه بــا شــگفتی و حیــرت آغــاز مــی  ) و منجــر ب

افیزیکی، منطقی یـا اخالقـی   تواند مت ها می شود، که این پرسش هاي کلی و فلسفی می پرسش

  ).Lipman,1977:36باشد (

هـاي   شـوند (مهـارت   ي کندوکاو تشویق و پرورانده می هایی که در حلقه برخی از مهارت

  منطقی و رفتار ارتباطی):

هـاي   کند؛ از تعمیم بندي  تواند سواالتش را صورت آموز می هاي کلی کندوکاو: دانش مهارت

هـایی تبیینـی بپـرورد؛ تفـاوت      شواهد براي مدعیات کند؛ فرضیه عجوالنه اجتناب کند؛ تقاضاي

  ها را تشخیص دهد؛ نظرات خود را بر اساس نظرات دیگران بنا کند؛ موقعیت

توانـد نقـدهاي مسـتدل را     آموز مـی  ي صدر (رواداري): دانش هاي مربوط به سعه مهارت

ا ببینـد؛ بـه دیگـران بـه     هاي یـک مسـئله ر   بپذیرد (خوداصالحی و انتقادپذیري)؛ دیگر جنبه

  عنوان یک فرد احترام بگذارد؛  

هـاي مناسـب صـورت دهـد؛ بـه دنبـال        تواند قیـاس  آموز می هاي استدالل: دانش مهارت

ـایش بـه طـور مسـتدل        شفاف کردن مفاهیم مبهم باشد؛ تمایز و ارتباط هـا را بیابـد؛ از باوره

هـاي پنهـان را    فـرض  ئه کند؛ پـیش یابی در تجربه) و مثال نقض ارا حمایت کند؛ مثال (مفهوم

ـاي معقـول و سـنجیده صـورت دهـد       هاي مناسب کند؛ و قضـاوت  شناسایی کند؛ استنتاج ه

)Lipman,2003:167-71.(  
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  چرخش زبانی 2.3

انـد.   سال تاریخ فلسفه، فیلسوفان تعاریف متفاوت و متعددي از فلسـفه ارائـه داده   2500طی 

، تنها یکی از ایـن تعـاریف کـه بـر رویکـرد متیـو       اما تا آنجا که به بحث حاضر مربوط است

لیپمن تاثیر گذاشته است، براي ما حائز اهمیت است. از حدود ابتداي قرن بیسـتم چرخشـی   

در تاکید فیلسوفان در درون فلسفه رخ داد. این چرخش زمانی روي داد که فیلسوفان به ایـن  

شود چیزي وجـود دارد   یشیده میموضوع توجه کردند که میان اندیشیدن و آنچه که بدان اند

ي واسط) و آن زبان است که بسیار مهم است، اما تا پـیش از ایـن نادیـده گرفتـه      (یک حلقه

شده است. این تغییر روش بیشتر همراه بود با تحلیل مفاهیم و واژگان زبان به منظور روشـن  

ر کارهـاي  شـناختی بـیش از همـه تحـت تـاثی      ها. این حرکت به سمت تحلیل زبان کردن آن

هاي فلسفی بود. همزمـان بـا ایـن موضـوع کـه بـه        لودویگ ویتگنشتاین به ویژه در پژوهش

اي (پدیدارشناسـان)   چرخش زبانی مشهور شد، فیلسوفانی بـه ویـژه در فضـاي سـنت قـاره     

  شوند نهادند. اي که در زبان روزمره یافت می هاي فلسفیِ بنیادي فرض تمرکز خود را برپیش

ي  بـه [برنامـه  «که این تمرکز در فلسفه بر روي زبان عرفـی، نادانسـته    لیپمن مدعی است

). همچنـین نـه   Lipman&Sharp,1978:4» (فلسفه براي کودکان] محتوا و اعتبار بخشیده است

کنـد،   ي فبک و امکان آن را تبیین مـی  ي خود فیلسوفان، برنامه تنها بازتعریف فلسفه به وسیله

). ایـن  Lipman&Sharp,1978:6دهـد (  لیم و تربیت صورت مـی بلکه همچنین بازتعریفی از تع

 Johnچرخش به سمت زبان روزمره براي برنامه فبک اهمیت بسـیاري دارد. جـان دیـویی (   

Deweyاش تـاثیر زیـادي    هاي تربیتی )، فیلسوف امریکایی که از جمله کسانی است که دیدگاه

ت که فیلسوفان بـه جـاي پـرداختن    بر تفکرات لیپمن گذاشته معتقد است زمان آن رسیده اس

ي  به مسائلی که صرفا مخصوص فالسفه هستند، روي به سمت مسائلی بیاورنـد کـه مسـئله   

ي مسائلی باشد که همگی ما در زنـدگی روزمـره    بایست درباره ي افراد است. فلسفه می همه

  شویم. ها روبرو می با آن

  

  آکادمیک ۀکاربردي در مقابل فلسف ۀفلسف 3.3

ـتند یـا نـه،      براي قضاوت در مورد اینکه آیا دیگر گونه هاي تمرین فلسفی حقیقتا فلسـفه هس

اي کـه   تواند به عنوان یک سرمشق در نظر گرفته شود. فلسـفه  نفسه نمی ي آکادمیک فی فلسفه

شود در واقع نقـد روشـی اسـت کـه فلسـفه بـه طـور معمـول در محـیط           با کودکان کار می
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ي  و این همزمان است بـا نقـدهاي قـرن بیسـتمی از درون جامعـه     شود  آکادمیک تدریس می

خود فیلسوفان در فضاي آکادمیک. لودویگ ویتگنشتاین یکی از ایـن فیلسـوفان اسـت. نقـد     

ـاقی نمانـده      فلسفی او این بود که دیگر هیچ موضوع خاصی که تنها مختص فالسـفه باشـد ب

که از زبان عرفی جـدا شـده و در   است. آنچه که مختص فیلسوفان است تنها مفاهیمی است 

ـار شـده اسـت و همچنـین پاسـخ هـاي         یک چارچوب فلسفی، معنایی خـاص بـر آن   هـا ب

اند. تدریس فلسـفه از طریـق دیـالوگ     مندي که فیلسوفان مشهور به سواالت فلسفی داده نظام

دهد که فلسفه یک روش کندوکاو در مـورد سـواالت بنیـادي اسـت      در برنامه فبک نشان می

  ها نیست. روش علمی قادر به پاسخ به آنکه 

ـاي تمرکـز بـر پاسـخ      ي  هـاي داده شـده   بر اساس این رویکرد، دانشجویان فلسفه بـه ج

ـته باشـند.     دیگران به سواالت فلسفی، باید بر یافتن پاسخ براي سواالت خودشان تمرکـز داش

اننـد. ایـن یکـی از    ها به سمت سـواالت برگرد  ها باید توجه خود را از پاسخ براي این کار آن

ي فعالیـت پرسـیدن سـواالت     ي عملی و کاربردي است. یعنی فلسفه به مثابه هاي فلسفه جنبه

ـاي داده شـده بـه     ي دانـش، یعنـی همـان پاسـخ     که بسیار متفاوت است با فلسفه بـه مثابـه   ه

ي فیلسوفان مشهور. دانشجویان باید همان چیزي را انجام دهند کـه فیلسـوفان هنگـام     وسیله

ـاز بـه تحلیـل       دهند؛ یعنی سواالت فلسفی بپرسند و با بی فلسف انجام میت تعصـبی و دیـد ب

توانسـت   اي هـم نمـی   مفاهیم بپردازند، چرا که بدون انجام چنین کاري اساسا و اصال فلسـفه 

ـاکی    وجود داشته باشد. در نتیجه تغییر جهتی که فلسفه براي کودکان و حلقـه  ي کنـدوکاو ح

) جمعـی، چندصـدایی،   praxisي عملـی (  ط بـا بازنمـایی فلسـفه بـه مثابـه     از آن هستند مرتب

ـالوگ ــی  دیـ ــور، ب ــت       مح ــره اس ـات روزم ــر تجربیـ ــی ب ــماعی، و مبتن ــطه، زبانی/س واس

)Kennedy,1999:345   حلـی   ). فلسفه تالشی است مستمر براي کنار آمدن بـا سـواالتی کـه راه

  ازي پیوسته دارند.ها نیاز به بازگویی و بازس حل ساده ندارند و این راه

  

  پشتیبان نظري و روشیِ آموزش تفکر ۀفلسفه به مثاب 4.3

تقویت تفکر کودکان و کمک بـه  «نویسد  ي کتاب تفکر در تعلیم و تربیت می لیپمن در مقدمه

ها براي اینکه براي خودشان بیاندیشند باید وظیفه اصلی مدرسه باشد و نه نتیجه عارضـی   آن

ي  هاي فلسفه است. بـه عقیـده   ناسب براي این کار، استفاده از ظرفیتیکی از ابزارهاي م». آن

ها باشد. ایـن افسـانه کـه     ي دانشگاه تدریس فلسفه دیگر امري نیست که تنها به عهده«لیپمن 

ي تاسـف اسـت. فلسـفه پشـتیبانی مناسـب بـراي        فلسفه تنها مختص بزرگساالن است مایـه 
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ـاي   آموزش تفکر است و موجب تقویت مهارت ـازي (  ورزي، مفهـوم  اسـتدالل ه -conceptس

formationــکل ــري داوري ( ) و شــ ــان مــــیjudgment-shapingگیــ ــود ) در کودکــ » شــ

)Lipman,2003:70ـاي منطقـی و     تنها فلسفه است کـه مـی  «ي لیپمن  ). به عقیده توانـد معیاره

ــت ــناختی معرف ــه  ش ــه برنام ــد     اي ک ــراهم کن ــت را ف ــد آن اس ــدارس فاق ــی م » ي درس

)Lipman,2003:228   از نظر او هیچ راهی بهتر از این براي آموزش تفکر نقادانه بـه کودکـان .(

ـنتی   هـا بیـاموزیم. البتـه نـه فلسـفه      ي فلسفه بـه آن  وجود ندارد که آن را ذیل یک دوره ي س

)، تقویـت   deliberationوگـو، تامـل (   ي  مبتنی بر روایت که بر گفـت  دانشگاهی، بلکه فلسفه

  ).Lipman,2003:230جامعه تاکید دارد ( ي داوري و استحکام قوه

ـازي (صـورت   بنـدي) شـده و بـه نحـو مناسـبی       بنابراین اگر فلسفه به نحو مناسبی بازس

شـود.   آموخته شود، موجب پیشرفت قابل توجهی در آموزش تفکر در تعلـیم و تربیـت مـی   

خواهیم پرداخت) بـه  (که در ادامه به آن » ي کندوکاو حلقه«توان از  براي نیل به این هدف می

عنوان روشی براي آموزش تفکر نقادانه، خالقانه و همدالنه (مراقبتی) استفاده کـرد. مـدارس،   

) در reflectiveي آینده، باید به دنبـال گسـترش عنصـر تـاملی (     به عنوان تولیدکنندگان جامعه

نطقـی  ي دموکراتیـک بـه شـهروندانی معقـول و م     تعلیم و تربیت باشند. مـا در یـک جامعـه   

)reasonableتر در آینـده   تر به معناي والدین و شهروندانی منطقی ) نیازمندیم و مدارس منطقی

  خواهد بود.  

ـار از موضـوعاتی    نتیجه آنکه لیپمن هم فلسفه را به مثابه ي سبکی از تحقیق، منبعی سرش

تیبان توانـد پشـ   داند که براي پرورش تفکر در کودکان بـه آن نیـاز اسـت و در نتیجـه مـی      می

فلسـفه  «نظري و روشیِ مناسبی براي آموزش تفکر به کودکان باشد. و هم اینکه، از آنجا کـه  

ـا    تواند مالك شود، می شامل منطق هم می ها و معیارهایی براي ارزیابی تفکر به دست دهـد ت

  ). به زعم لیپمنLipman,1977:25» (کودکان از تفکر صرف به تفکر خوب برسند

ـا کـه ممکـن اسـت واضـح و         صرار میفلسفه بر سه امر ا ـا آنج ورزد: ما باید بیـاموزیم ت

ـان اسـت      منطقی بیاندیشیم؛ ما باید ارتباط این اندیشیدن را با مسـئله  ـیش رویم اي کـه پ

ـازه   هـاي جـایگزیین و گزینـه    نشان دهیم؛ و ما باید به طریقی بیاندیشیم که راه اي  هـاي ت

  ).Lipman,1977:189بیابیم (

ایی دیگر فلسفه را بـه مثابـه پشـتیبان نظـري علـوم مختلـف دانسـته و        همچنین او در ج

دانـد، تـا بتواننـد     ها و علوم نظري منفرد می هاي رشته ماهیت آن را استعال بخشیدن به دیدگاه

بندي کنند. در واقع این فلسـفه اسـت کـه     اهداف تربیتی مورد نظر خود را به روشنی صورت
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ـته  بهترین مسیر و روش براي دستیابی  ـا و   به این اهداف را حتی بهتر از متخصصـان آن رش ه

ي لیپمن ایـن موضـوع بـه معنـی      دهد. به عقیده همچنین متخصصین تعلیم و تربیت ارائه می

خودبرتربینی فلسفه و فالسفه نیست، بلکه به این معناست که هنگامی که متخصصـین تعلـیم   

بنـدي   وزشـی خـود را صـورت   هاي مختلف اهـداف آم  و تربیت و همچنین نمایندگان رشته

ـتند کـه خـود تبـدیل بـه فیلسـوف شـده         می ـار هس انـد   کنند، تنها بدین خاطر قادر به این ک

)Lipman,1988:36.(  

در ادامه به نتایج رویکرد لیپمن به فلسفه و آموزش تفکر در مدارس خواهیم پرداخـت و  

توانـد بـه    اثیر گذاشته و مـی هاي ویتگنشتاین بر لیپمن ت نشان خواهیم داد تا چه اندازه اندیشه

  ي فبک کمک کند. پربار ساختن برنامه

  

  . نتایج رویکرد لیپمن به فلسفه4

  ورزيِ کودکان توان فلسفه 1.4

) ایـن اسـت کـه اسـتدالل و تعقـل کودکـان بـه        Piagetفرض اساسی روانشناسی پیاژه ( پیش

ا تـالش جهـت   ها پرورش خواهـد یافـت. لـذ    تر شدن آن صورت طبیعی و به موازات بزرگ

سرعت بخشیدن به این فرآیند، اتالف وقت خواهـد بـود و افـراد تنهـا پـس از رسـیدن بـه        

  توانند به مسائل انتزاعی بیاندیشند.   سالگی) می 12ي عملیات صوري (حدود  دوره

)، مرکزي به نام پژوهشگاه ملی تعلـیم و تربیـت   Carterدر زمان ریاست جمهوري کارتر (

)National Institute of Education   در امریکا تاسیس شد. در بخش آموزش و یـادگیري ایـن (

، موجی از نارضایتی و بدبینی نسبت بـه سـنت   80و اوایل دهه  70پژوهشگاه در اواخر دهه 

ـانی ماننـد ویگوتسـکی         پیاژه اي در حال آغاز بـود و بیشـترین تـاثیر را از نظریـات روانشناس

)Vygotsky) و برونر (Brunerت (گرف ) میLipman,2003:30  لیپمن نیز جزو کسانی بود کـه .(

تحت تاثیر این موج قرار گرفت. او معتقد است در آموزش تفکر به کودکان باید تالش کـرد  

ـا     ي مطالعـه  ي شناختی کودکان بـه وسـیله   به جاي تالش براي فهم توسعه ـایی کـه ب ي کاره

ـا    ) قادر به انجام آن نیستند، بهby interventionمداخله ( مطالعه اموري پرداخت که کودکـان ب

ـاژه    ها هستند. او این موضوع را مسئله مداخله قادر به انجام آن اي مهم میان ویگوتسـکی و پی

ي بسـیاري بـه نشـان دادن امـوري کـه       ي او روانشناسانی مانند پیاژه عالقـه  داند. به عقیده می

تواننـد بـر    ارند و در نتیجه نمـی کودکان در یک مرحله بدون کمک قادر به انجام آن نیستند د
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ـار را انجـام دهنـد        توان به آن این موضوع تمرکز کنند که چگونه می ها کمـک کـرد تـا آن ک

)Lipman,2003:67ـا          ). به عقیده ي او بهتر اسـت گفتـه شـود کـه کودکـان دوسـت ندارنـد ب

هــا بحــث کننــد  اصــطالحات انتزاعــی خشــک و فنــی ســروکار داشــته باشــند و دربــاره آن

  )، به جاي اینکه بگوییم داراي تفکر انتزاعی نیستند.171:1388اجی،(ن

ـتند، قـادر    کودکان تا آنجا که قادر به تقلید و درونی کردن بازي هاي زبانی بزرگساالن هس

شـود   اي است که آموختـه مـی   به پرسیدن سواالت فلسفی نیز هستند. فلسفه مانند بازي زبانی

ي فبک این است کـه   رکت جست. ادعاي بانیان برنامهتوان در آن ش و در سطوح مختلف می

گیرند (حرکاتی مانند بیان و ارزیـابی جمـالت،    حرکاتی که در بازي زبانی فلسفه صورت می

ـتتر اسـت. و اگـر     مثال زدن، استدالل شرطی و قیاسی) در کاربست نحوي و معنایی زبان مس

ـانی مشـترکی     ـالم زب ـایی     چنین باشد کودکان به همان میزان که ع بـا بزرگسـاالن دارنـد، توان

ـا آن   مشترکی نیز الاقل در برخی از حرکاتی که در دیالوگ فلسـفی صـورت مـی    ـا   گیرنـد ب ه

  ).Kennedy,1999:350دارند (

  

  فبک ۀتحلیل مفاهیم و پژوهش دستورزبانی در برنام 2.4

شان دهد کـه  هاي او در باب معنا تالشی بودند تا ن ي زبان ویتگنشتاین متأخر و دیدگاه فلسفه

اي براي کاربست معنادار یـک کلمـه مـورد     شناختی و یا امر درونی پیچیده هیچ اصول هستی

ي متأخر ویتگنشتاین حرکتی از دیـدگاه   نیاز نیست. در واقع تغییر اصلی و شاخص در فلسفه

). بنـابراین از نظـر   348:1392گرایانه در مورد معنا به دیدگاهی اجتماعی است. (کنفیلـد،  ذهن

(مـثال  » چیسـت؟  ---«و این یک بیماري فلسفی است کـه سـواالتی انتزاعـی بـه صـورت      ا

ـافرینیم. راه درمـان ایـن         زندگی، ذهن، زمان، زبان) بپرسـیم و در نتیجـه مسـائلی انتزاعـی بی

ـات در آن   ـا تنـوع     هـا بـه کـار مـی     بیماري نگاه کردن به شرایطی است که ایـن کلم رونـد، ت

فهم معناي عبارات، عبارت اسـت از    م را نشان دهیم. در نتیجههاي معنادار یک مفهو کاربست

  ها تعلق دارند. هاي زبانی متفاوتی که به آن ها در بازي رعایت قواعد براي کاربرد آن

ي فیلسوفان منحل کردن، و نه حل کـردن مسـائل فلسـفی بـه      به زعم ویتگنشتاین وظیفه

است که در این مسائل درگیرند. بـه همـین   ي مفاهیمی  ي نگاه کردن به کاربرد روزمره وسیله

). منظور او این است کـه مـی بایسـت    PI,§66» (میاندیش، بلکه بنگر«گوید  دلیل است که می

ـات در زبـان روزمـره در واقـع چگونـه بـه کـار         به این موضوع بنگریم یا نگاه کنیم که کلم

ف زبـان اسـت کـه    روند. به عبارت دیگر این سوءفهم ما از چگونگی کارکردهـاي مختلـ   می
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هویـت  «شـود. بـراي مثـال فیلسـوفان نبایـد از خـود بپرسـند کـه          موجب مسائل فلسفی می

در » هویـت «، بلکه به جاي آن باید بر این موضوع تمرکز کنند کـه کلمـاتی ماننـد    »چیست؟

روند. البته با وجود این مسئله حل نخواهد شد، چـرا کـه از    شرایط روزمره چگونه به کار می

اي وجود نداشته است (بلکه مسئله منحل خواهد شد). و این نگـاهی بـود کـه     ز مسئلهابتدا نی

ـا را متوجـه سـاخت        خود ویتگنشتاین نیز از آن پیروي می کرد. این ویتگنشـتاین بـود کـه م

ـتی    می شـناختی   توان به نحو معناداري در مورد ذهن سخن گفت، بدون اینکـه وجـودي هس

) در جهان در نظـر گرفـت. ایـن ویتگنشـتاین بـود کـه       thing» (شیء«براي آن به عنوان یک 

ـاي مفـاهیم فلسـفی     و » ذهـن «اي ماننـد   مسئله سنتی ذهن/بدن را به وسیله بررسـی کاربرده

  شان منحل کرد و به همین ترتیب. در کاربرد روزمره و نه متافیزیکی» تفکر«

ـته  «ي لیپمن  به عقیده ز مفـاهیم اسـت و   اي ا فلسفه، در کنار دیگر چیزها، مشتمل بـر هس

هـا بحـث شـده، تفسـیر شـده و       تنها در فلسفه است که این مفاهیم تحلیل شده، در مورد آن

). او نیز همچون ویتگنشتاین معتقد است که نبایـد بـه   Lipman,2003:277» (گردند روشن می

ـتی «دنبال به دست دادن یک تعریف کلی از به عنوان مثال مفهومی ماننـد   باشـیم بلکـه   » دوس

د کودکان را وادار سازیم تا به بررسی این مفهوم هم به صورت جزئی (مثال دوسـتی بـین   بای

ـا ایـن یـا آن     جان و دیوید) و هم به صورت کلی بپردازند. همچنین نباید به آن ها اجازه داد ب

). مفـاهیم  Lipman,2003:278اي از حقایق، مطلـب را پایـان دهنـد (    مثال جزئی و یا مجموعه

ـاهیم مجـرد (     وسیله فلسفی تنها به ـا   abstractي خود فرد و با مـرتبط سـاختن مف ) فلسـفی ب

تواند براي کسانی کـه در پـی    شوند. در نتیجه فلسفه می ) او روشن میconcreteتجربه عینی (

هاي مختلـف زندگیشـان را بازنمایـد بسـیار      دهی به مفاهیمی هستند که به خوبی جنبه شکل

  ).Lipman,1977:29مفید باشد (

ـاهیم، خـواص ذاتـی و           در واقع این یک فـرض مـدرن اسـت کـه معتقـدیم تعریـف مف

گیرد و در تقابل با این رویکرد ویتگنشـتاینی   اي که تجربیات و اشیاء دارند را در بر می درونی

ـا   ها آن است که معتقد است در تحلیل مفاهیم ما به دنبال این هستیم که ببینیم چگونه انسان ه

ي تعلیم و تربیت کـه تحـت تـاثیر دیـدگاه      د. بسیاري از پژوهشگران حوزهکنن را استعمال می

ي کنـدوکاو   تواننـد بپذیرنـد کـه هـدف حلقـه      رایج مدرن درباره تعاریف هستند، دشوار مـی 

هاي گوناگون به کـار   فلسفی این است که به وسیله بررسی اینکه یک مفهوم چگونه در بافت

ي کنـدوکاو بـه    م جزئی برسند. چرا که هدف حلقهرود، به فهمی جمعی درباره یک مفهو می

هاي تفکر نقادانه باشد، این است که کودك به طـور نقادانـه    جاي اینکه صرفا آموزش مهارت



مفهوم فلسفه نزد ویتگنشتاین متأخر و لیپمن   32

و خالقانه درباره مفاهیمی که براي فهم خودمان، دیگران و عالم مهم هستند (ماننـد زنـدگی،   

  مرگ، خوبی، انصاف) بیاندیشد.

ـارت اسـت از مفهـوم     مهـم برنامـه   در نتیجه یکی از اهداف ـازي و تحلیـل    ي فبـک عب س

مفاهیم، اما باید توجه داشت به هر تعریفی از مفاهیم مختلف که برسـیم، اوال موقـت بـوده و    

گرایانه در نظر گرفت. بلکه باید بـه یـک معنـاي     ثانیا نباید آن را به یک معناي افالطونی ذات

هـا چگونـه آن مفـاهیم     موضوع دانست که انسان ویتگنشتاینی آن را عبارت از جستجوي این

  برند. را به کار می

شـود تـا منظـور     ي کندوکاو نتایج بسیاري دارد. اوال موجـب مـی   تحلیل مفاهیم در حلقه

ـا سـخن    فردي که مفهومی را به کار می برد واضح شود و ثانیا هنگامی که آن را هنگام تفکر ی

در آن روشن شده و براي سـنجش اعتبـار میـان     هاي موجود فرض برد، پیش گفتن به کار می

  ) آن به آزمون گذاشته شود.intersubjectiveذهنی (

  

  فرم زندگی ۀکندوکاو به مثاب  ۀحلق 3.4

ي  دانـد کـه بـه وسـیله     ي کندوکاو می ي مشارکت در یک حلقه لیپمن تعلیم و تربیت را نتیجه

ـتیابی بـه فهـم و قـوه    شود و از اهداف آن عبارت است از د گر هدایت می تسهیل ي داوري  س

ـارت از  Lipman,2003:18بهتر( ). پارادایم تاملی، بر خالف پارادایم سنتی، تعلیم و تربیت را عب

ي او  داند. ایـن مـدل، بـه عقیـده     ي آن را استقالل یادگیرنده می کندوکاو دانسته و هدف اولیه

اتـا اجتمـاعی و مشـترك    ). این کنـدوکاو ذ Lipman,2003:25کامال اجتماعی و جمعی است (

. (Ibid:83)اي اجتمـاعی اسـت   ي زبان بنا شده اسـت و زبـان نیـز پدیـده     است چرا که بر پایه

هاي اجتمـاعی اسـت از    شود مهارت هایی که در حلقۀکندوکاو یاد گرفته می بخشی از مهارت

ـاي اخالقـی. هـدف در اینجـا ایـن اسـت کـه         جمله مهارت گفتگو، حل مساله و مهارت ه

کندوکاو را به صورت فعالیتی اجتماعی یاد بگیرند و سپس آن را درونـی کننـد. اگـر     کودکان

ها را درگیر بـا هـم فکـر     بخواهیم کودکان یاد بگیرند که چگونه براي خود فکر کنند، باید آن

  ).23:1389کردن کنیم (کم،

ـا مسـئله   اي از افراد است که جنبه ي کندوکاو مجموعه منظور از حلقه اي را  هاي موضوع ی

ـایی   ي کنـدوکاو داراي ویژگـی   بررسی کرده و به دنبال یافتن پاسخ براي آن هستند. حلقـه  ه

ـا خـود مـی      هدف نیست، بلکه به سمتی می ) بی1است: ( ) 2بـرد. (  رود کـه اسـتدالل آن را ب

فرآیند آن صرف مکالمه و مباحثه نیست، بلکه دیالوگ است. مکالمه، یـک مبادلـه اسـت، در    
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وگ یک جستجو، واکاوي و کندوکاو دوطرفه اسـت. مکالمـه قابلیـت هـدایت     حالی که دیال

ثبـاتی اسـت،    شدن ندارد، اما دیالوگ این قابلیت را داراست. همچنین دیالوگ، که مستلزم بی

) در آن بر روي هر سـه  3شود. ( یک عدم تعادل ایجاد کرده و موجب حرکت رو به جلو می

ــه و همدال    ــه، خالقان ــر (نقادان ــوع تفک ــده و آن  ن ــار ش ــه) ک ــی   ن ــی م ـا عمل ــد.  هـ گردن

)Lipman,2003:83) .(4ي افراد حلقـه نیـز    گویم در واقع به همه ) هرچیزي که من به شما می

شود، به انحاء مختلـف توسـط هـر فـرد تفسـیر       گویم و هر آنچه که به کل گروه گفته می می

) سـاختار حلقـه بـه    6) نیسـت. ( teleologicalشـناختی (  ي کندوکاو غایت ) حلقه5شود. ( می

ـایی  closureي فروبسـت (  اندازهاي متعدد افراد، اجـازه  ي چشم نحوي است که به واسطه ) نه

هـاي   فـرض  دهد؛ هرکس روایت خود را مطرح کـرده و در معـرض نظـرات و پـیش     را نمی

یابـد. فلسـفه در    گذارد و در طی این فرآیند وجوه مشترك خود با دیگـران را مـی   دیگران می

) کودکـان در  Kennedy,1999:341-349) .(7کندوکاو دائما در حال بازسـازي اسـت (   ي حلقه

ـا اهمیـت    ها را جدي گرفتـه و بـه آن   پردازند که آن ي کندوکاو به تحلیل مفاهیمی می حلقه ه

«[...] گویـد   دهند، در غیر این صورت ما شهروندانی خواهیم داشت که چنانکه لیپمن مـی  می

ـاره آن بحـث         نه درباره چیزي بحث می کنند که به آن عالقه دارنـد ونـه بـه چیـزي کـه درب

  ).Lipman,1988:14» (دهند کنند اهمیت می می

ـاي اجتمـاعی روانشاسـانی ماننـد      ي خود تحـت تـاثیر دیـدگاه    لیپمن در پیشبرد برنامه ه

ي اجتمـاعی رویکـرد    ویگوتسکی و فیلسـوفانی ماننـد ویتگنشـتاین اسـت. بـه ویـژه جنبـه       

متأخر در اینجا داراي اهمیت زیادي است، چرا که او است که اجـزاي اجتمـاعی   ویتگنشتاین 

ي متـأخر   دهد. یکی از مفاهیم مهمـی کـه نقـش مهمـی در فلسـفه      تفکرمان را به ما نشان می

تـوان  ). مراد او از فرم زندگی را مـی form of lifeکند مفهوم فرم زندگی (ویتگنشتاین بازي می

  چنین بیان کرد: این

هـا، سـنن و تمـایالت طبیعـی کـه      ها، رویهاع ضمنی رفتار زبانی و غیرزبانی، فرضاجم

ـان در    ها با یکدیگر سهیمي موجوات اجتماعی در آن ها، به مثابهانسان انـد و بنـابراین، زب

ـاربران   الگوي فعالیت و خصلت انسانی تنیده است و معنا را نگرش مشترك و ماهیت ک

  ).140:1388گریلینگ،بخشد ( آن، به عبارات آن می

» سخن گفتن با زبان، بخشی از یک فعالیت یا بخشـی از یـک فـرم زنـدگی اسـت     «پس 

)PI,§23    ي خـود را   ). فرم زندگی، چارچوب مرجعی است که ما هنگـامی کـه زبـان جامعـه
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گیریم که در درون آن کار کنیم. این مفهوم، ارتباط نزدیکـی دارد بـا آنچـه    آموزیم، یاد می می

  خواند.ین آن را خصلت ذاتا عمومی زبان میویتگنشتا

رسد تحت تاثیر این مفهوم ویتگنشتاینی است، روش تدریس فلسـفه   لیپمن که به نظر می

ها، بلکه بـه   داند، نه به خاطر سن آن در فضاي آکادمیک را مناسب تدریس براي کودکان نمی

نیسـت. در نگـاه او روش   ي فلسـفه   ي آکادمیک داراي ماهیت کندوکاوانـه  خاطر اینکه فلسفه

ي  اي از طریـق زیسـت فلسـفی اسـت کـه در آن میـان فـرم (نحـوه         ي کندوکاو نمونـه  حلقه

  ي لیپمن شود) همگونی وجود دارد. به عقیده آموزش) و محتوا (آنچه آموزش داده می

براي اینکه کسی فلسفه بیاموزد، باید به طور فعالی در زیست فلسفی درگیر شود و ایـن  

ممکن است که کودکان سنت فلسفی را براي خود کرده و آن را بـر اسـاس    در صورتی

اي کـه   ي آن تامل کنند و معانی اي درباره تجربیات خودشان بازتقریر کنند، به نحو نقادانه

ــل مــــی  ــیله حاصــ ــد   بــــدین وســ ــان کننــ ــلوك زندگیشــ ــوند را وارد ســ شــ

)Lipman&Sharp,1978:IX,X  .(  

و طریقـی بـراي انجـام دادن    » فـرم زنـدگی  «را یـک  درست مانند ویتگنشتاین که فلسفه 

  داند. می  امور

ـپمن ماننـد           مولفه ي دیگري که حـائز اهمیـت اسـت ارتبـاط دیـالوگ و تفکـر اسـت. لی

)، معتقـد  PI,§154دانـد (  ویتگنشتاین، که اموري مانند تفکر و فهمیدن را فرآیندي ذهنی نمـی 

لکه عبارت است از درونـی کـردن   نیست، ب» خصوصی«و » ذهنی«است که تفکر امري کامال 

ـارت     ). سرتاسر پژوهشLipman,1977:22گو یا دیالوگ ( و گفت هاي فلسـفی ویتگنشـتاین عب

ي فبـک بـه خـوبی     )؛ این مخاطب در برنامهinterlocutorاست از دیالوگ با مخاطبی فرضی (

  یابد. تجسم می

  

  گیري نتیجه. 5

ي خود فلسـفه را بـه مثابـه     ي متأخر فلسفه دورهدر این نوشته نشان دادیم که ویتگنشتاین در 

ـا پـژوهش دسـتورزبانی بـه بررسـی و روشـن سـاختن           امري درمانی در نظر می گیـرد کـه ب

پردازد و مسائل فلسـفی   زا می سازوکارهاي زبان و گرامر آن و همچنین تحلیل مفاهیم مشکل

شـود.   به مفهوم فلسفه میکند. چنین دیدگاهی موجب تغییري بنیادین در نگاه ما  را منحل می

با این تغییر نگاه، فلسفیدن دیگر امري تجملی و آکادمیک نخواهد بود و کودکان نیز قـادر بـه   

  فلسفیدن در نظر گرفته خواهند شد.
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سازي و تحلیل مفـاهیم قلـب عمـل فلسـفی اسـت. از نظـر        گري، مفهوم حیرت، پرسش

خته شـود، کودکـان را تشـویق خواهـد     لیپمن اگر فلسفه به نحو مناسبی بازسازي شده و آمو

ـتقل و تـاملی تبـدیل      کرد تا در منابع باورهاي خود تامل کنند و بدین طریق به متفکرانـی مس

ـبی بـراي آمـوزش تفکـر بـه         شوند. در نتیجه فلسفه می تواند پشتیبان نظـري و روشـیِ مناس

رند را تحلیـل کننـد و   ب اي) که به کار می ها کمک کند تا مفاهیم (فلسفی کودکان باشد و به آن

کنند را دریابند. به همین دلیل اسـت کـه    معناي تجربیات خود و جهانی که در آن زیست می

ي کندوکاو ارتباطی مهم میان معنا و تجربیات شخصی وجود دارد؛ به ایـن معنـا کـه     در حلقه

ـا آن   دهی (یا تغییر) مفاهیمی می دهی و بازشکل کودکان مدام به شکل هـا خـود،    پردازند کـه ب

  فهمند. دیگران و جهان را می

تـوان بـه مـواردي اشـاره کـرد.       از نتایج این نغییر نگاه به فلسفه و شروع و شیوع آن مـی 

فلسفه ورزي در این برنامه به یک رویکرد و متـد آموزشـی در آمـوزش واحـدهاي درسـی      

بیشـتري را  دیگر مانند علوم و فیزیک و غیره تبدیل خواهد شـد و بـه تـدریج تعـداد افـراد      

ي همگـانی شـدن ایـن رویکـرد، ایـن       تحت تاثیر این فرم زندگی قرار خواهد داد. در ادامـه 

کودکان به طـور طبیعـی در محـیط خـانواده، آمـوزش و پـروش و حتـی بعـدها در محـیط          

تواننـد در جهـت حرکـت بـه سـمت       آکادمیک و کار خود نیز تاثیرگذار خواهند بـود و مـی  

خـواهی در چنـین    اي حرکـت کننـد. توسـعه    جتماعی و حرفـه توسعه و پیشرفت فرهنگی، ا

ـایی مـادام   اي از پایین به باال خواهد بود. همچنین این افراد یادگیرنده جامعه العمـر خواهنـد    ه

ـا آن  ـا در جهـت    بود که در سرتاسر عمر خود متناسب با تغییرات روزمره زندگی و همراه ب ه

حرکـت خواهنـد کـرد. در نتیجـه تفکـر و       پیشبرد یادگیري رسمی، آزاد و غیر رسمی خـود 

  شود. فلسفیدن در این برنامه به جاي صرف دانش نظري به یک سبک زندگی تبدیل می
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