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 چکیده
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 مقدمه

ی برای انجام دادن گیرتفکر انتقادی کمابیش به معنای تفکر اندیشمندانه و منطقی است و به تصمیم

کاری اشاره دارد. تفکر انتقادی، نقد کردن صرف نیست، بلکه نگاهی تیزبینانه است و به دانش آموزان 

 مسائل قرار گیرند و درباره آن فکر کننددهی شده در جریان های مؤثر و سازمانکند به شیوهکمک می

(Tajarod, Fazel &  Ghasemi, 2014, P 22 .) « تفکر انتقادی یک مؤلفه محوری در فهم انسان و مسئول

زعم گری، تفکر انتقادی با تحلیل و (. بهGary, 2011, p 211) «بسیاری از دستاوردهای ادراکی آدمی است.

دهد. همچنین های فرد را کاهش میبخشد و میزان اشتباهینش و آگاهی میتبیین اطالعات، به ذهن بصیرت، ب

از طریق تفکر انتقادی، افراد ضمن بررسی و تحلیل اطالعات دریافتی، قدرت تفکرشان، توسعه و بهبود 

 ر مطالعاتدهد که بیشت(. پولی، با مطالعه ادبیات پژوهش در باب تفکر انتقادی نشان میGary, 2011) یابدمی

و ارزیابی  ها، ارائههایی چون پرسشگری، استدالل، تشخیص فرضیهصورت گرفته در این زمینه بر مؤلفه

اند. او رسالت تفکر انتقادی را کمک به فراگیران به منظور دستیابی به گیری تأکید کردهها و نتیجهداده

ه و کنند، تفکر و تأمل کردیافت میداند تا بتوانند بر آنچه از طریق حواس درای از فهم و آگاهی میدرجه

   (.Polly, 2014 ای از اطالعات در اذهان بدون تفحص و تفکر دوری نمایند.)از انباشت مجموعه

الزم به ذکر است که تفکر انتقادی چیزی ذاتی در درون آدمی نیست، بلکه مهارت نقادانه اندیشیدن 

های تفکر نقادانه را توسعه بخشید. در این زمینه، تتوان مهاروپرورش میاکتسابی است و از طریق آموزش

ون گلدر معتقد است تفکر انتقادی یک فرایند طبیعی و ذاتی نیست. لذا باید دانش آموزان را تحریک و 

فکری و  هایهای خویش را به چالش بکشند و تواناییها و دانستهتشویق کنیم تا با پرسشگری، مشاهده

(. ازآنجاکه تفکر انتقادی امری ذاتی نیست، لذا، در مراکز Van Gelder, 2005) شان را بهبود بخشندذهنی

های های نقاد و متفکر پرداخت و مهارتتوان به تربیت ذهنهای مناسب میآموزشی با طراحی و ایجاد برنامه

مواجه  لتفکر انتقادی را توسعه بخشید. بدین ترتیب، وقتی دانش آموزان با یک ادعا یا پیشنهاد یک عم

رباره آن را رد کنند یا داوری د تصمیم بگیرند که آن را بپذیرند، توانند به نحو دقیق و سنجیدهشوند، میمی

توان گفت منظور ما از ذهن نقاد در این پژوهش، افرادی شکاک )شک به یک معنا، می معلق بگذارند.

واهدی کنند تا ببینند چه مبناها و شل امور پرسش میهمواره از دلی کنند،( هستند؛ آنها تحلیل و نقد می1سازنده

 برای ادعاهای مطرح شده وجود دارد. تردید کردن، پرسیدن و تعلیق حکم، عادت آنهاست. 

های فکری موضوعی نیست که تنها در عصر حاضر به آن توجه شده باشد، عالقه به توسعه توانایی

                                                 
1. Constructive Skepticism 
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 جود تأکید بر افزایش مهارت فکری از جمله تفکر خالق وبا و بلکه ریشه در تاریخ تعلیم و تربیت دارد.

 های آموزشی نتوانسته استوپرورش، این بینش در برخی نظامنقادانه دانش آموزان در الگوی جدید آموزش

بر  این درحالی است که(. Trickey & Topping, 2007)وپرورش سنتی غلبه کند های آموزشفرضبر پیش

های نامطلوب بر مدارس ، عادتدر مدارس ایران اثر گسترش و توسعه مدارس و نظارت ضعیف بر آنها

 یپافشارها گونه عادتحتی گاهی بسیاری از مربیان و معلّمان بر ضرورت حفظ این. حاکم شده است

یتی را فراهم و ترب آنها به تکرار مطالب، زمینه تعلیم کردن مجبورداشتن شاگردان و ساکت نگه ؛کنندمی

که حتی ، بلندارد ییجا آندر ها و شک در امور و پدیدهکند که نه تنها تشویق شاگردان به فکر کردن می

ی نظم جریان آموزششک و تردید داشتن در امور، که  کندمیگاهی در ذهن معلّمان نیز این باور را تقویت 

(. See Neyestani, 2016; Shrepour & Soleimani, 2012; Karimi & Sharif, 2014زند )میرا به هم 

های خود به وجود آورد، باید در نظر داشته باشد که اگر نظام آموزشی بخواهد تحولی اساسی در روش

 های مساعد برای تفکر وها و مسائل و نیز ایجاد محیطو رفع چالشها و باورهای معلّم تجدید بنای اندیشه

های آن همه پرسشگر و نقاد باشند دیگر ای که انسانمالحظه است. در جامعهابلقترین مسائل از مهمنقادی 

ها نخواهد ماند چراکه با شک و تردید و نقد صحیح، همه چیز در مسیر جایی برای اعمال نفوذ قدرت

 سازی پیش خواهد رفت.روشن

ای نقاد به هیت ذهنها و چشم اندازهای نظام تعلیم و تربیت به وفور صحبت از تربدر بحث سیاست

های نقاد است. آنچه از ذهن نقاد آید، اما آنچه مهم است مباحث مربوط به چگونگی تربیت ذهنمیان می

هن نقاد به رود ذاطالعات و اخبار دریافتی قرار نگرفتن است. انتظار میهرگونه رود تحت تأثیر انتظار می

ا شک و تردید نگاه کند و بعد از بررسی جوانب ها جهت شناخت حقیقی و تشخیص درست از غلط بپدیده

گیری اصلی تفکر انتقادی، پرورش جهت»در حقیقت  مختلف مسئله به انتخاب یا رد آنها بپردازد.

هبود و بتوانند از طریق شک گرایی سازنده همواره در مسیر یادگیرندگان متفکر و مستقلی است که می

.  در (Amini, Madani & Asgarzadeh, 2014, P 42)« دارند.ارتقای کیفیت تجربه انسانی خود گام بر

های نقاد است تا با شک سازنده به معرفت حقیقی اندرکاران آموزشی تربیت ذهنحقیقت، هدف دست

یاری موارد، رسد. چنانکه در بس. لذا فهم و تبیین حقیقی مؤلفه شک گرایی سازنده مهم به نظر میدست یابند

های های آموزشی و متون مربوط به تفکر انتقادی از شک سازنده و یا داشتن نگاه نقادانه به پدیدهدر سیاست

ت. در سازنده پرداخته شده اسآید، اما کمتر به ماهیت و چیستی شک گرایی جهان پیرامون سخن به میان می

شود که اساساً شک گرایی سازنده چیست و آیا هر نوع شکی سازنده و منجر این راستا، این سؤال مطرح می
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را باید در امر تربیت ذهن نقاد مدنظر قرار داد؟ آیا در شک  هاییشود؟ چه مؤلفهبه کسب معرفت حقیقی می

ه اصول و قواعد از پیش تعیین شده پیروی کرد؟ اگر پذیرفته شود ک گرایی سازنده یا تربیت ذهن نقاد باید از

ذهن نقاد در بررسی امور یا گفتگوهای کالسی باید در شک سازنده تابع معیارهای از پیش تعیین شده باشد، 

 تعیین شده، آیا فراگیران شیپ ازشود؟ در واقع پیروی محض از معیارها و اصول پس آزادی عمل آنها چه می

 دهد؟ کارانه سوق نمیهای نقاد را به یک نوع نظام تربیت محافظهذهنیا 

های مطرح های ویتگنشتاین متأخر، ضمن پاسخ به پرسشدر این نوشتار با تکیه بر اندیشه بنابراین،

وهش های این پژشود. الزم به ذکر است که یافتههای نقاد ارائه میشده، راهکارهایی به منظور تربیت ذهن

و  باشد. در واقع در بحثر قابل استفاده در گفتگوهای کالسی، مباحث اجتماعی و انسانی میبیشت

ها در های بین معلم و دانش آموزان به ویژه در مباحث علوم انسانی توجه به این راهکارها و مؤلفهوگوگفت

صه معرفی به طورخال نخست اندیشه ویتگنشتاین متأخرتواند مفید باشد. برای این منظور، نقادی امور می

های فلسفی ایشان به دست آید. سپس، ضمن معرفی گیریشود تا فهم کلی از فلسفه متأخر و جهتمی

های شک سازنده از منظر ویتگنشتاین متأخر، همزمان به تحلیل و تبیین آنها در چهارچوب و فضای مؤلفه

 شود. تربیتی پرداخته می

 

 فلسفه متأخر ویتگنشتاین

متأخر، ویتگنشتاین به این درجه از فهم دست یافت که نظریه تصویری زبان، تصویری در فلسفه 

پس از بازگشت دوباره به فلسفه به این نکته پی  محدود از چگونگی عملکرد زبان در زندگی واقعی است. او

یار ساده سدو مؤلفه دانستن ارتباط بین زبان و واقعیت یعنی نسبت اسم و ماهیت تصویری گزاره، ب»برد که 

(. دیدگاه ویتگنشتاین در دوره متأخر این نیست که این تصویر Kenny, 2013,, p 240« )انگارانه است.

کامالً غلط است، بلکه این تصویر تنها یک کاربرد از کاربردهای موجود در زبان است. )نظریه تصویر زبان( 

این  ها جهت فهم ذات زبان بود و بهپدیده او  در فلسفه متقدم با یک رویکرد تحلیلی درصدد رخنه در درون

به نحو تنگاتنگی به  1باور به یک تحلیل نهایی»خاطر توجهی به کاربردهای زبان در زندگی روزمره نداشت. 

وابسته است که تمایز امر بسیط و امر مرکب، تمایزی مطلق است؛ یعنی یک  2این فرض موجود در رساله

وصف، ساده یا مرکب است، اما نکته این است که بسیط بودن و مرکب  شی مستقل از زمینه و بدون قید و

از  های بسیط و مرکب را در شمار بسیاریبودن، خصوصیاتی مطلق نیستند که ذات خود شی باشند. ما واژه

                                                 
1. Final Analysis 

 (Wittgenstein, 2014) ویتگنشتاین« فلسفی-منطقیرساله ». کتاب  2
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(. سؤال ویتگنشتاین Fann, 2002, p 85-86« )بریم.های گوناگون به کار میهای مختلف بسته به زمینهشیوه

، دنبال ذات ایمسفه متأخر این است که چرا باید در کلماتی که خود ما برای برآوردن مقاصدمان ساختهدر فل

باشیم. در واقع، در زبان ذاتی وجود ندارد، بلکه آن چیزی است که کاربران زبان برای رسیدن به مراد خویش 

ه باشند و این کاربرد در درون های زبان ممکن است چندین کاربرد داشتاند. واژهآن را به وجود آورده

ها نهفته نیست. به طورنمونه، برای واژه شیر در زبان فارسی چندین کاربرد تعریف شده است. اینکه در واژه

زندگی روزمره چگونه به تشخیص کاربرد کلمات بپردازیم، وابسته به زمینه و بافت جمله و شرایطی است 

اجتماعی  هایدر صورت واژگانزبان نباید دنبال ذات باشیم، بلکه  بریم. بنابراین، درکه آن را به کار می

مالت گیری جاند؛ یعنی قوانین مطلق بر نحوه شکلهای متفاوتی ایجاد شدهمختلف برای منظورها و هدف

بنابراین، در . 1حاکم نیستند بلکه دستور زبان منعطف و دارای قواعد خاص خود است، اما دلبخواهی نیست

ای موعهآموزیم، نه تنها یک فن بلکه مجوقتی ما زبانی را می»باور است که  نیا بردوره متأخر، ویتگنشتاین 

آموزیم. سخن گفتن به یک زبان تنها شرکت در یک عمل نیست، بلکه شرکت در پیچیده از فنون را می

ه از اعمال ی کادهیچیپاز عمل  است عبارت تواند بگوید که یک زباناعمال متفاوت بسیاری است. آدمی می

 (. Fann, 2002, p 108-109) «بسیاری تشکیل شده است

ها نهفته است؛ زیرا ممکن است کسی به ای مهم که پشت همه این مالحظهرسیم به مسئلهاینجا می»

د، اما کنیاید. درباره همه جور بازی زبانی صحبت میشما راه آسان را پیدا کرده»من اعتراض کند: 

است  ا مشترکهاید ذات بازی زبانی. لذا ذات زبان چیست: چه چیز در همه آن فعالیتهیچ جا نگفته

کند. پس خودتان را از همان قسمت بررسی هایی از زبان تبدیل میو چه چیز آنها را به زبان یا بخش

عام  اید و آن قسمتی است درباره شکلکه زمانی بیشترین دردسر را برایتان فراهم کرد خالص کرده

همه آنچه زبان خوانده  به جای پیدا کردن چیزی که در –ها و زبان. ... و این راست است گزاره

 شانمههها یک چیز مشترک ندارند که ما را وادارد برای گویم این پدیدهشود مشترک است، میمی

ی هاشابهتمهای متفاوت زیادی به یکدیگر مربوط هستند )اما به شیوه -، میریکارگبهیک واژه را 

این را  کنمنامیم. سعی میرا زبان میخانوادگی(. به دلیل این رابطه یا این روابط است که همه شان 

 (.Wittgenstein, I, 2001, 65« )های زبانی( توضیح بدهم)بازی

کند: هسته مرکزی بازی زبانی را چنین معرفی می« 2در باب یقین»در کتاب  ، ویتگنشتاینسرانجام

                                                 
1. For further study, see Kenny, A., 2013 ( Language-Games) &  Hacker, P. M. S., 2008 (The Autonomy of 
Grammar)  
2. On Certainty 
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دانم من همه اینها را می». (Wittgenstein, 2004, 204)« عمل کردن ماست که در بن بازی زبانی واقع است.»

 ,Wittgenstein, 2004« )دهد.و این خود را در نحوه عمل کردنم و سخن گفتنم درباره چیزها نشان می

ه شود، در ادامه بهای زبانی شناخته می(. اینکه چطور و چگونه اعمال و رفتار ما به عنوان مبنای بازی395

واژگان  در هتوان نتیجه گرفت کاین بخش از نوشتار چنین میبندی در جمعگیرد. تفصیل مورد بحث قرار می

. در 1های زبان، هیچ ذاتی نیست که همه در آن مشترک باشند، اما همپوشانی زیادی با هم دارندو گزاره

آید. در واقع، این بحث معانی واژگان، به جای تعیین یک مرز، سخن از مرزهای معانی متنوع به میان می

کنند و های مختلف زندگی از زبان برای منظورهای مختلف استفاده میهستند که در صورت کاربران زبانی

ای به مانند که کاربردهای متفاوتی دارند و ممکن است این کاربردها از جامعهها همچون ابزاری میواژه

 زبان جامعه دیگر متفاوت باشد و حتی در یک صورت زندگی، یک واژه دارای چندین کاربرد باشد.

 به محض ذهنی استدالل با را آن بتوان ماهیت که جوهری نه است همگان دسترس در و اجتماعی واقعیتی

 روازاین و دارد پیچیده بسیار ماهیتی اجتماعی یک بافت در انسانی کنش یک مثابه به آورد. زبان دست

 هایی از زبان، توصیهویژگیبه دلیل چنین  بنابراین، داد. توضیح ساده الگوی یک طبق را آن تواننمی

 جای به و (Wittgenstein, I, 2001, 89-133که توصیف را جایگزین تبیین کنیم) است این ویتگنشتاین

 در نظر بگریم. زندگی جریان در متن را هانآ عملی کارکرد بیندیشیم، زبانی هایکنش معانی به آنکه

 

 جهت دستیابی به شناخت حقیقی  های جهانشک سازنده در بررسی پدیده 

م توان به فههای پیرامون زندگی نمیبدون شک و تردید سازنده در اطالعات دریافتی و پدیده

آید که ابتدا بر آنچه پیرامون ما و مقابل چشمانمان قرار مطمئن دست یافت. فهم مطمئن زمانی به دست می

آثار  های مختلف مسئله، شک را برطرف کنیم. دربهدارد شک کنیم و سپس با پژوهش و مطالعه بیشتر از جن

یقین نوشت که  ای در بابویتگنشتاین، مبحث شک از جایگاه باالیی برخوردار است. ویتگنشتاین کتابچه

آثار  ترینتوان نکات مفیدی را در خصوص شک از آن بیرون کشید. این اثر به عنوان یکی از ژرفمی

 منتشر شد.  1690ین اثر او بود که بعد از مرگش در سال شود و آخرویتگنشتاین محسوب می

توان شروع کرد که آیا هر نوع شک و تردیدی سازنده است و به در ادامه، بحث را با این سؤال می

شود؟ بایستی اذعان داشت که از منظر ویتگنشتاین هر نوعی شکی سازنده نیست و نه فهم حقیقی منجر می

شک کردن در باب همه محاسباتمان دال بر دیوانگی »ود، بلکه ویرانگر است. شتنها به حقیقت منجر نمی

                                                 
1. For Further Study, See  Wittgenstein,  2001, p. 108 and Stroll, 2004  
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اگر شخصی بگوید که چند روز پیش از آمریکا به انگلستان . »(Wittgenstein, 2004, 217)« است، نه خطا

 پرواز کرده، ممکن نیست در این مورد در اشتباه باشد. فقط اگر دیوانه باشد ممکن است در این امر مرتکب

دلیل این تمایز از نگاه ویتگنشتاین این است که روال  (.Wittgenstein, 2004, 674-675) «اشتباه شود.

کامالً  با رویه تصحیح یک اشتباه–وار طور از شکی دیوانهیا همین –وار منصرف کردن کسی از باوری دیوانه

لوه دارد یا نه، در نظرم احمق ج اگر شخصی به من بگوید شک دارد که بدنی»متفاوت است. او معتقد است 

که متقاعدش کنم بدنی دارد، به چه معناست. اگر چیزی بگویم و این گفته دانم سعی در اینکند. اما نمیمی

چطور تصحیح چنین . »(Wittgenstein, 2004, 257))«دانم چگونه یا چراشک او را مرتفع سازد، نمی

 Wittgenstein, 2004, cited)« به محاسبه دیگری اعتماد کنیم.توانیم تصور است و چطور میاشتباهی قابل

in Kenny, 2013, P. 302) وار را از با داشتن چنین باورهایی درباره شک، ویتگنشتاین حساب شک دیوانه

کند. از جنبه تربیتی وقتی کسی دچار خطا و اشتباه شود، امیدی در هدایت و راهنمایی خطا و اشتباه جدا می

شود افراد در محاسبات خود دچار خطا و اشتباه شوند. عدم دسترسی به اطالعات صحیح سبب می او هست.

ی که در خطا هستند، افرادتوان به های مناسب میبا هدایت صحیح و فراهم ساختن اطالعات و استدالل

کند، دیگر امیدی به تربیت و هدایت او نیست؛ خطاهایشان را نشان داد. اما وقتی کسی در همه چیز شک می

به کدام مبنا و دانش برای متقاعد کردن و برطرف کردن شک  میدانینمزیرا دیگر به عنوان مربیان تربیت 

 آنها تکیه کنیم. 

 

 های شک سازنده در تربیت ذهن نقاد توجه به مؤلفه

 یابی به شناخت حقیقی مورد تأکید ویتگنشتاینچنانکه اشاره شد، شک سازنده در امور جهت دست

د. آموزهایی وجود دارد که چگونگی شک و تردید اثربخش را به ما میاست. در آثار او، معیارها و مالک

به عنوان نکات کاربردی در حوزه تعلیم و تربیت و به ویژه در امر پرورش تواند ها میتوجه به این مؤلفه

تربیتی  ها، به توضیح و تفسیرهای نقاد، مفید و اثربخش واقع شود. در این بخش ضمن اشاره به این مؤلفهذهن

 شود.  های نقاد پرداخته میآنها در راستای پرورش ذهن

ادی اعتمپس بی»نویسد: ویتگنشتاین می .(Kenny, 2013, p 298). شک مستلزم دالیل و مبانی است 1

 ,Wittgenstein) «کندشخص عاقل این را قبول می»توانیم بگوییم معقول باید دلیل داشته باشد؟ همچنین، می

. اگر کسی بر امری (Wittgenstein, 2004, 458)« کنیمما بر اساس دالیل مشخص شک می(. »323 ,2004

عقیده است  نیا ربماند؟ ویتگنشتاین شک کند و نتواند برای اثبات شک خویش دلیل عرضه نماید، به چه می

(. پس Wittgenstein, 2004, 123...« )کنم برای شک کردن در اینکه کنم دلیلی پیدا نمیبه هر جا نگاه می»
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ها که در ؟ شاید پاسخ این باشد که در برخی گزارهاگر دلیلی برای شک وجود ندارد، چرا باید شک کرد

گذشته به آنها باور و یقین داشتم بعد از مدتی دریافتم که در خطا بودم. اینک آنها را باور ندارم. در نتیجه 

دانم و درباره همه آنها شک طبق این تجربه، وقوع چنین چیزی درباره همه باورهای دیگرم را نیز ممکن می

ای باشد تا در تمام بارهایمان شک کنیم؟ پاسخ گیری درست است و باید بهانهآیا این نتیجه کنم. امامی

دهد که شک بایستی چیزی بیش از اظهار کالمی ویتگنشتاین در این زمینه جالب است. او به ما نشان می

ک واقعی ردن، ششود. بنابراین، بدون دالیل و مبانی شک کشک باشد که در ادامه به طور کامل تبیین می

 (.Hojjat, 2012, P75-76شود )شود بلکه تنها اظهار شک قلمداد میشناخته نمی

توان چنین اذعان داشت که از نظر ویتگنشتاین، داشتن دالیل و مبانی، اولین مؤلفه طورکلی، میبه

الیل راه دیک شک سازنده و شروع آن است. وقتی در بررسی امور، شک و تردید درباره یک موضوع به هم

لوح و اسناد کافی باشد در آن صورت، حاصل آن سازنده و مطلوب خواهد بود. به طور مکرر واژه فرد ساده

لوح سادهند. ابرا دری جهان پیرامون هایواقعیت پیچیدگیایم. چنین افرادی قادر نیستند یا ساده بین را شنیده

افراد . تگوید که گویا شدنی اسد؟ و ناباورانه میشوپرسد: مگر میشود. هر بار میزده میپیاپی شگفت

را به  انششهیاندتوان فضای ذهنی آنها را اشغال کرد و زمام نگر، بسیار زود باورند و به راحتی میسطحی

 هایچیدگیمشکالت و پیبه ی تجربگکمعدم تربیت مناسب و یا  خاطربه در برخی مواقع دست گرفت. آنها 

رعت و به سدر نتیجه ه و تحلیل عمیق و همه جانبه مسائل زندگی عاجزند، زید و از تجله توجه ندارنئهر مس

تردید  شک و لوح بدون. در واقع، در مقایسه با دانایان، افراد سادهرسندو اطمینان می« یقین»به سهولت به 

بحث  استدالل  ونیاز از کرده و بی فرض را بدیهیکنند و مسائل پیچیده درباره یک مسئله اظهارنظر می

، در اندلیدلتابع آنها چون قرار دارند و اهل نظر دانند. در مقابل چنین افرادی، غیرضروری میدرباره آن را 

دهند که درباره اعتبار هر دلیل به بحث و تأمل کنند و به خود جرات میدلیل مقاومت میبرابر ادعاهای بی

ه شکل کند این است که چرا این دو دسته افراد ب. سؤالی که در اینجا به لحاظ تربیتی اهمیت پیدا میبپردازند

ها را تا اوتتوان این فاصله و تفدهند؟ آیا با تعلیم و تربیت مناسب میها واکنش نشان میمتفاوتی به پدیده

اشد. درست است که در مباحث رسد چنین امری تا حدودی ممکن بحدودی از میان برداشت؟ به نظر می

های ارثی دانش آموزان مطرح است، اما عوامل محیطی و تربیتی نیز در این تربیتی سخن از استعداد و قابلیت

ا فراهم ساختن توان بمیان تأثیرگذارند. به این دلیل و به خاطر تأثیر عوامل محیطی بر رفتار فراگیران، می

ها تا حدی که ممکن است اقدامات جهت از بین بردن این فاصله های آموزشی،فضاهای مطلوب در محیط

های مناسب به آموزش مهارت شک و تردید سازنده به فراگیران الزم را انجام داد و با فراهم کردن موقعیت
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توانند جهت بحث گروهی، موضوع خاصی را به بر اساس دلیل و مبانی پرداخت. به طورنمونه، معلمان می

نهاد کنند. سپس، برای ترغیب به فعالیت بیشتر از آنها جهت تفکر و تأمل در باب آن موضوع فراگیران پیش

ای هستند، دعوت به عمل آورند. با این کار، در حین اینکه فراگیران درگیر تفکر و تفحص بر روی مسئله

 ای مختلف موضوعههای مناسب، توجه فراگیران را به ابعاد و زاویهتواند با طرح پرسشمعلم همزمان می

جلب کند و از دانش آموزان بپرسد کدام اطالعات صادق و کدام کاذب است و چرا؟ حتی معلمان خود با 

توانند موضوع را به چالش بکشند. در چنین فضایی، فراگیران به طور عملی در داشتن دالیل و ارائه آن می

به این  ها را یاد بگیرند وحوه بررسی پدیدهرود نفعالیتی درگیر و شرکت فعال خواهند داشت و انتظار می

شوند، بدون بررسی و مطالعه )شک و تردید( درجه از آگاهی برسند که وقتی با اطالعات جدید مواجه می

 توانند یاد بگیرند که شک مستلزم دالیل و مبانی است. تن به پذیرش آنها ندهند. از طرف دیگر، همزمان می

نویسد: ویتگنشتاین می (.Kenny, 2013, p 298)ظهار کالمی شک باشد . شک باید چیزی بیش از ا2

توانم تصورش کنم؟ اگر این چگونه است اگر اکنون در این شک کنم که دو دست دارم؟ چرا هرگز نمی»

این امر چه تفاوتی در . »(Wittgenstein,2004, 247)« را باور نداشته باشم چه چیزی را باور خواهم داشت؟

توان اذعان داشت اساس می نیا بر(. Wittgenstein,2004, 338)« کند؟ها( ایجاد میها  )شکاکزندگی آن

ها بایستی منطقی و تأثیرگذار باشد؛ یعنی شک واقعی دارای آثار و پیامدهایی در که شک در امور و پدیده

دهد و بروز نمی واقع این است که شکاک چیزی بیش از اظهار شک، از خود»رفتار فرد شک کننده است. 

ک کند. اما ویتگنشتاین معتقد است اگر کسی واقعاً شک کند، این شرفتار او با رفتار دیگران تفاوتی نمی

.« گذارد و این رفتار است که نشانگر باور شخص استآثاری بیش از این خواهد داشت و بر رفتار او تأثیر می

(Hojjat, 2012, P75-76اگر کسی ادعا کند که به .)  همه چیز شک دارد اما در رفتار و عمل مانند دیگران

رفتار کند، از نظر ویتگنشتاین تنها تفاوت آن با دیگران این است که درباره بعضی چیزها قدری بیشتر حرف 

(. آیا ممکن نیست کسی درباره امری شک کند و باوجوداین رفتاری Wittgenstein,2004, 338زند )می

باشد؟ چرا. اما از نظر ویتگنشتاین چنین احساسی در کاربرد زبان و زندگی روزمره  مشابه با دیگران داشته

 (. Hojjat, 2012, P77تأثیر است )بی

گیرد که آنها بازی شک را می نشأتاینکه برخی افراد درباره همه امور نامطمئن هستند، از اینجا 

نماید تا در نقد امور، طبق فرد را یاری میهای آن، اند. آشنایی به بازی شک و قواعد و مؤلفهنیاموخته

های زبانی خودشان رفتار نمایند؛ یعنی در امر شک سازنده بایستی فرد شک کننده دالیل کافی ارائه و بازی

در کنار آن، در رفتار و عمل او بتوان آثاری بیش از اظهار شک مشاهده کرد. ویتگنشتاین درباره معلم و 
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گذارد چیزی را برایش توضیح دهند؛ زیرا شاگرد نمی»نویسد: رس چنین میشاگرد در یک محیط کالس د

کند. معلم ها و مانند آن سخن معلم را قطع میهای خود مثالً در وجود چیزها، معنای واژهپیوسته با شک

 «دارند.هرگز معنایی ن اآلنهای تو گویم؛ شکدیگر حرف مرا قطع نکن و ببین من به تو چه می»گوید: می

. تصور کن شاگرد (Wittgenstein,2004, 310)« های زبانی شک نیست(های بازی)یعنی شک مطابق مؤلفه

ن را آ کسچیه، آنجا میزی هست، حتی وقتی هم که گردانمیبرمو آیا وقتی هم رویم را »بپرسد:  واقعاً

کند که در یعنی معلم احساس می. »(Wittgenstein,2004, 314)« بیند؟ آیا معلم باید او را آرام کند؟نمی

طور است. اگر شاگرد در قانونمندی طبیعت و در موجه بودن واقع این سؤال موجهی نیست و درست همین

شود کند که این امر تنها مانع او و شاگرد شده و سبب میمعلم احساس می –های استقرایی شک کند استنتاج

ی او حق دارد؛ مثل این است که فردی بخواهد در اتاق–فتی نکند شاگرد در یادگیری فقط درجا بزند و پیشر

بندد، بیند. سپس دوباره کشو را میکند و آن چیز را در آنجا نمیدنبال چیزی بگردد. لذا کشویی را باز می

کار  نکند تا ببیند آن چیز شاید حاال در آنجا باشد و به همین ترتیب ایماند و بار دیگر آن را باز میمنتظر می

 سؤال هنوز شاگرد آن صورت، نیهم به. است اموختهیندهد. او هنوز دنبال چیزی گشتن را را ادامه می

 ,Wittgenstein) .«میبده ادی او به خواهیممی ما که است اموختهین را یباز نیا. است اموختهین را دنیپرس

خی قواعد و به برزمان حال نیستیم بنابراین، شک و تردید غیرمنطقی ناشی از این است که در (. 315 ,2004

دهد های محیط پیرامون خویش اشراف نداریم. آشنایی با برخی قواعد این امکان را به افراد میو نیازمندی

 های خود را به خوبی ایفاء کنند. تا به عنوان بازیگر نقش

های آن است؛ یعنی وقتی یک شخص به چیزی شک متکی بر قواعد و بازیبنابراین، شک سازنده 

تشخیص باشد. سؤالی که مطرح است این است که چه نوع رفتاری کند، باید آثار شک در رفتار او قابلمی

مدنظر است؟ پاسخ ویتگنشتاین چنانکه اشاره شد، این است که رفتار فرد شکاک باید متفاوت از دیگران 

شود؟ آیا ته شود شک او واقعی و چیزی بیش از اظهار کالمی شک است. این چطور سنجیده میباشد تا گف

های مختلف های زندگی، قواعدی حاکم است؟ آیا تمام مردم جهان در صورتبر رفتار افراد در صورت

یری گهای زبانی شک چگونه قابل یادکنند؟ سؤال دیگر این است که بازیاجتماعی به یک شکل رفتار می

د و صحبت کنو آموختن هستند؟ به طورنمونه، ویتگنشتاین معتقد است کودکی که در همه چیز شک می

خواهد گونه پیشرفتی در کارهایش نکند، هنوز بازی آن را نیاموخته است و در نتیجه هیچمعلم خود را قطع می

ء ای جزنین افرادی نتیجههای کالسی نیز تالش برای متقاعد کردن چداشت و درجا خواهد زد. در بحث

شمول است؟ اتالف وقت کالس نخواهد داشت. این بازی چیست؟ چه قواعدی دارد؟ آیا امری مطلق و جهان



 15  ... نیتگنشتایو شهیشک سازنده در اند یهامؤلفه                                                  1369 بهار و تابستان، 1، شماره 7سال 

هایی هستند شود؟ اینها سؤالگیریم؟ و اینکه مبنای این بازی زبانی از کجا ناشی میچگونه آن بازی را یاد می

 پاسخ داده شود.  های بعدی به آنهارود در بخشکه انتظار می

ها موجوداتی اجتماعی انسان .(Kenny, 2013, p 299). شک مستلزم تسلط بر یک بازی زبانی است 3

. ویتگنشتاین فهمندپردازند و مقاصد یکدیگر را میهستند و از طریق تسلط بر یک بازی زبانی به تعامل می

 دهند بالفاصله شک کند؟ این فقطیاد میتواند در آنچه به او کودک چگونه می»بر این عقیده است که 

 ,Wittgenstein, 2004« )های زبانی ناتوان است.ممکن است به این معنا باشد که او از آموختن برخی بازی

ری ام دارم. بنابراین، اگر دیگدانم اغلب به این معناست که من دالیل درستی برای گفتهمن آن را می(. »283

نا دانم. دیگری، اگر با این بازی زبانی آشباشد، تصدیق خواهد کرد که من آن را میبا این بازی زبانی آشنا 

. این (Wittgenstein, 2004, 18)« شود دانست.باشد، باید بتواند تصور کند که چگونه چنین چیزی را می

عی باشد، واقهمان بازی شک است که پیش از این به آن اشاره شد. برای اینکه شک افراد سازنده، اثرگذار و 

توان در های زبانی شک و تسلط بر قواعد آن باشد.  بدون آشنایی با قواعد بازی نمیبایستی متکی بر بازی

 امر بازی موفق بود.  

خن های زبانی متفاوتی سهای زبانی مانند بازی زبانی شک، ویتگنشتاین از بازیدر نظریه بازی

حوزه  های زبانی آنبرای موفقیت در کاری بایستی بتوان بازیگوید. هر بازی قواعد خاص خود را دارد. می

تصور است بدون فهم یک زبان، بتوانیم با دیگران به بحث و گفتگو را فراگرفت. به طورنمونه، آیا قابل

بپردازیم؟ تصور کنید وارد یک کشور بیگانه شوید و انتظار دارید که بر روی یک موضوع تربیتی با 

ی زبانی هااست که شما قواعد حاکم بر بازی نیمسئله اوگو بپردازید. بحث و گفتنظران آن به صاحب

فهمید. چگونه ممکن است بدون تسلط بر یک بازی زبانی بر روی یک موضوع خاص به یکدیگر را نمی

های بحث و نقادی آن پرداخت؟ آنچه مسلم است این است که امکان مشارکت و برقراری ارتباط در بحث

شود؛ زیرا برای برقراری ارتباط باید نقادی امور بعد از تسلط بر بازی زبانی آن حوزه حاصل میعلمی و 

 طرفین بحث با بازی زبانی موردنیاز آشنا باشند. 

مند تنها درون یک بازی های قاعدهآنچه مطرح شد حاکی از این است که شک مانند سایر فعالیت

یم شک تنها درون یک بازی زبانی ممکن است، دقیقاً به همین گویوقتی می»شود. پذیر میزبانی امکان

معناست؛ یعنی شک ورزیدن یک فعالیت است که امکان آن منوط به کسب استعداد این فعالیت است که 

 «های مربوط به آن در یک چارچوب یقینی میسّر نیست.مانند هر فعالیت دیگری جز با فراهم آمدن زمینه

(Hojjat, 2012, P77 .) به منظور شک ورزی درباره »چنانکهP  باید بفهمیم از گفتنP  چه معنایی مدنظر



 1369 بهار و تابستان، 1، شماره 7سال                    دانشگاه فردوسی مشهد                   نامه مبانی تعلیم و تربیت، پژوهش   19

ای از ابتدا در درون یک نظام عملی هر آزمونی، هر تأیید و تضعیف فرضیه(. »Kenny, 2013, p 299« )است.

د، شوقتی برای ما فرصت بودن و مشارکت در یک نظام فراهم نبا (.Wittgenstein, 2004, 105) «شود.می

هایی که درون این نظام جاری است، اطالع داشته باشیم یا چگونه ممکن چگونه ممکن است درباره اندیشه

است به نقد آنها بپردازیم؟ با مشارکت در یک بازی زبانی و تسلط بر بازی آنها، امکان شک و نقد برای 

گنشتاین شود. از منظر ویتاصل میشود. حتی امکان اندیشیدن با تسلط بر یک بازی زبانی حافراد فراهم می

بنابراین، به عنوان مجریان  (.Wittgenstein, 2001, I, 329« )خود زبان محمل یا وسیله فکر یا اندیشه است.»

های ههای نقاد باشیم، الزم است ابتدا بازی زبانی نقد کردن و مؤلفتعلیم و تربیت چنانچه به دنبال تربیت ذهن

یاز مشارکت نهای درس نیز تسلط بر یک بازی زبانی که الزمه و پیشآن را به فراگیران یاد دهیم. در کالس

 های مختلفن توانایی را خواهد بخشید تا به بررسی و نقد موضوعهاست، به کودکان ایدر آن کالس

گیرد چه چیز تحقیق گیرد، همزمان یاد میهای آن را( یاد میوقتی کودک زبان )و بازی»بپردازند؛ زیرا 

کودکی که در یک بازی زبانی  (.Wittgenstein, 2004, 472)« شدنی است و چه چیز تحقیق شدنی نیست.

یم ها را نخواهد داشت چه برسد به اینکه انتظار داشته باشاشد، توانایی تشخیص امور و پدیدهتسلط نداشته ب

 به شک و تردید حقیقی از امور بپردازد. 

هایی را پیش روی بازیگران آن ای، موانع و محدودیتعدم تسلط بر یک بازی زبانی در هر حیطه

ه الزمه ازی زبانی )بازی زبانی نحوه گفتگوی علمی( کدهد. کودکی که در مدرسه تسلط بیشتری بر بقرار می

مشارکت در آن مدرسه است، کسب کند، به طور مسلم پیشرفت مطلوبی را در مقایسه با سایر فراگیران نشان 

های مختلف نوشتاری و خواهد داد؛ زیرا در محیط کالس تمام اطالعات و دانش از طریق زبان به شکل

صورت  ها را درک کند، در آنشود. اگر فراگیری نتواند معانی و کاربرد واژهمیگفتاری به فراگیران عرضه 

های کالسی شرکت و به فهم و درک مطالب بپردازد و تالش معلمان جهت انتقال نخواهد توانست در بحث

 نتیجه خواهد ماند. محتوای آموزشی بی

م. در ادامه بانی آن تسلط داشته باشیتا اینجا مشخص شد که برای شک و تردید یا نقد باید به بازی ز

شود که بعد از فراگیری و تسلط بر بازی زبانی شک، مرزها، محدوده و دامنه یک شک این سؤال مطرح می

 خألها را در تواند امتداد داشته باشد؟ ویتگنشتاین در فلسفه متأخر، بررسی پدیدهو نقادی حقیقی تا کجا می

کشد و معتقد است که معانی و کاربرد واژه در زمینه و صورت و به چالش میو به دور از بافت به شدت نقد 

ها نباید آن را بیرون از زمینه اجتماعی آنها شان کامالً آشکار است و برای فهم و درک معانی واژهاجتماعی

ا و هو به بحث درباره درستی و نادرستی معانی واژه ( Wittgenstein, 2004, 553- 554وجو کرد )جست
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 نادقیق یک سرزنش است و دقیق یک»نقادی آنها پرداخت؛ زیرا در فلسفه متأخر برخالف فلسفه متقدم 

عبارت دقیق بودن یا غیردقیق »اند. هایی نسبیدر واقع، آنها اصالح .(Wittgenstein, 2001, I, 88) «ستایش

ا )یا گیرد. هیچ آرمان یکتشکل میبودن در رابطه با یک معیار در درون یک زمینه )یا بازی زبانی( معین 

ها الزم است آنها را در بافت در  بررسی پدیده(. Fann, 2002, p 83) «معیار مطلق( از دقت وضع نشده است.

 و محیط واقعی خودشان و نه در خأل بررسی کرد. 

د، ورکنند. انتظار میشان کسب میها معنای خود را در بافت و صورت اجتماعیازآنجاکه گزاره

فرد نقاد در بررسی و تحلیل امور، حوزه و دایره مطالعاتی خویش را مشخص کند. چنانچه در مقیاسی وسیع 

معناست. های محیطی به مرزبندی امور و تعریف و نقد آنها بپردازیم، امری بیبدون در نظر داشتن ویژگی

 زبانی آن حوزه است. با زیستنهای الزمه نقادی امور، شرکت در یک صورت اجتماعی جهت تسلط بر بازی

توان به فهم قواعد و معانی آن حوزه دست یافت و احیاناً به نقد آنها پرداخت؛ در یک صورت اجتماعی می

هایی هستیم. شک هنوز نیازمند مبناست و اگر هیچ باور و مبنایی زیرا برای هر نقدی نیازمند قواعد و مالک

ی امور بپردازیم، نقادی کردن ممکن نخواهد شد. این مبانی از نباشد که بر اساس آن به بررسی و نقاد

زبانی یک  هایرو، با فراگیری و تسلط بر بازیاند. ازاینها متفاوتای به جامعه دیگر با وجود اشتراکجامعه

ویتگنشتاین (. Hojjat, 2012, P137-144توان به نقادی امور در سایر جوامع پرداخت )صورت اجتماعی، نمی

ونه بازی ای بیرون از هرگدهد که واژهمعنایی فلسفی هنگامی رخ نمیترین شکل بیمعمول»نویسد: ین میچن

شود که واژه در بازی زبانی غیر از بازی زبانی مناسب آن کاربرده شود، بلکه زمانی ظاهر میزبانی به

براساس این دیدگاه و (. Wittgenstein, 1974, 126 –cited in Kenny, 2013, P 246)« کاربرده شود.به

انی های اجتماعی، معتوان چنین ادعا کرد که به تعداد همه صورتهمسو با نتایج مطالعه عسگری یزدی  می

متفاوت وجود خواهد داشت و کسی حق ندارد دیگری را که در دنیای متفاوتی است بر اساس دنیایی که 

رت اجتماعی باید به طور کامل آن را درک کرد و خود او در آن حضور دارد نقد کند. برای نقد یک صو

برای درک درستی از آن دنیا باید در آن حضور و مشارکت فعال داشت. اگر بخواهید زبان فلسفی را به 

درستی درک کنید، باید وارد دنیای فلسفه شوید و برای درک زبان هنر باید وارد دنیای هنر شد. اگر چنین 

مورد و غیرمجازند؛ زیرا نقدها در دنیاهای متفاوت رخ داده است. حتی در قلمرو یبیشتر نقدها ب اساساًباشد 

توان در های متعدد وجود دارد و نمیدنیاها و زمینه فالسفهجایز نیست چون به تعداد  فالسفهفلسفه نقد همه 

های ین گروهبدنیای یک مکتب یا نظرگاه فلسفی، دیدگاه دیگران را نقد کرد. بر این اساس، فهم مشترک 

که برای فهم آنها (، مگر اینAsgariyazdi, 2014های اجتماعی وجود نخواهد داشت )مختلف در صورت



 1369 بهار و تابستان، 1، شماره 7سال                    دانشگاه فردوسی مشهد                   نامه مبانی تعلیم و تربیت، پژوهش   18

توان نتیجه های ویتگنشتاین، میوارد جهان زیست آنها شد و به زبان آنها تسلط یافت. در نتیجه طبق گفته

ته توانند ارتباط معناداری باهم داشند و نمیها در جوامع مختلف مانند جزایر جدا از یکدیگرگرفت که انسان

باشند و احتماالً مسیر یکدیگر را تداوم بخشند و تکمیل نمایند مگر اینکه وارد دنیای یکدیگر شوند و با 

 های زبانی آن دست یابند.حضور فعال در زیست جهان یکدیگر به فهم بازی

ر داوری و سنجش موضوعی ابتدا باور برای ه .(Kenny, 2013, p 301). شک مستلزم یقین است 4

 توان درباره خوب یا بد بودن چیزیای از قواعد بنیادی الزم و اساسی است و بدون آن نمیو یقین به مجموعه

شک  دیگر، الزمهبیانصحبت یا قضاوت کرد. این در حالی است که کار شکاک تهی از مبانی است. به

کند. ونی بلکه نسبت به آنچه در گذشته باور کرده نیز تردید میشکاک این است که نه فقط در باورهای کن

اگر بکوشی در همه چیز شک کنی، به شک در چیزی »گیرد. بنابراین این تردید باورهای او را از دست او می

صورت ابتدایی بازی (. »Wittgenstein, 2004, 115« )نخواهی رسید. بازی شک خود مستلزم یقین است.

(. این یقین Wittgenstein, 1993, P 397« )شود.ست؛ زیرا بی یقینی هرگز به عمل منجر نمیزبانی یقین ا

 آید؟ و چگونه ممکن است بدون شک و نقد، به باوری اعتماد داشته باشیم؟ می دست بهچیست؟ چگونه 

ه کبنیانی که به آن یقین داریم خود، نه صادق است و نه کاذب، بلکه پایه صدق و کذب است. چنان

اگر صادق آن است که مبنایی داشته باشد، پس مبنا خود صادق نیست، کاذب هم »ویتگنشتاین معتقد است 

ناپذیر، نه دانسته است نه پذیر است و نه توجیهمبنا نه توجیه. »(Wittgenstein, 2004, P. 205)« نیست.

دلیل (. »Stroll, 2004, P. 220) «نادانسته، نه تردیدپذیر نه تردیدناپذیر، فقط مانند زندگی آدمی است.

نمایند؛ واسطه به ما صادق بها بیای گزارهاما پایان این نیست که پاره -رسدآوردن، توجیه شواهد به پایان می

« یعنی نوعی دیدن از جانب ما نیست، بلکه عمل کردن ماست که در بن بازی زبانی واقع است.

(Wittgenstein, 2004, P. 204)« .و این خود را در نحوه عمل کردنم و سخن « دانممن همه اینها را می

گوییم مبنا عمل ما در واقع، وقتی می (.Wittgenstein, 2004, P. 395)« دهد.گفتنم درباره چیزها نشان می

شد ر ویتگنشتاین هر انسانی از بدو تولد در جریان»و مانند خود زندگی آدمی است به این معناست که از نظر 

ررسی شود که در وهله نخست حاصل بتدریج واجد چارچوبی برای نگرش به عالم میو تربیت یافتن خود، به

ه آن را ناخواهایی است که خواهو گزینش شخصی او نیست بلکه ناشی از نحوه عمل و زندگی او و آموخته

ت. او در آینده انجام خواهد گرف به ارث برده است. دوم اینکه، مبنا و اساس هرگونه پژوهشی است که توسط

پذیرد؛ چراکه صحیح و غلط ازآنجا معنا هر آزمون، قبول یا رد از سوی او تنها بر آن اساس صورت می

 ها به آن وابسته است. ویتگنشتاین این چارچوبشود و موجودیت استداللگیرد و در درون آن تعیین میمی
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 -(. پس این مبنا و یا جهانHojjat, 2012, P. 87« )نامد.می 1تصویر -را تصویر شخص از جهان یا جهان

ین های مختلف. آشنایی اصلی ما با اشود نه از طریق آشنایی با نظریهواسطه عمل افراد حاصل میتصویر به

گیرد امر از نوع تأمل نظری نیست بلکه از نوع مراوده واقعی و بیرونی است. آنچه کودک در ابتدا یاد می

 -آموزند که کتاب وجود دارد، صندلی وجود دارد کودکان نمی»و عمل است نه باور به چیزی.  طرز رفتار

بنابراین،  (.Wittgenstein, 2004, 476)« گیرند که کتاب را بیاموزند و روی صندلی بنشینند.آنان یاد می

یقینی »کند. نها عمل میکند، بلکه با یقین کامل به آکودک باورهای خود را با قانع شدن و توجیه کسب نمی

(؛ یعنی Hojjat, 2012, P. 91« )ای گوید یقینی در رفتار است نه یقین در تفکر قضیهکه او از آن سخن می

ارد و دهد. به این خاطر، شک به این باورهارفته اعمال او باورهای او را شکل میکند و رفتهابتدا عمل می

(. لذا، اگر کسی به ما اعتراض Wittgenstein, 2004, P. 148) نیست، چون این چگونه بودن و عمل آنهاست

 «این نحوه عمل من است.»ای از باورها باور داریم، پاسخ این است که کند که چرا بدون شک، به مجموعه

(Wittgenstein, 2004, P. 148 لذا این باورمند شدن در اختیار ما نیست از جمله همان رفتارهای غریزی .)

ی ما دهد. البته این مبانی تنها رفتارهای غریزعقیده ویتگنشتاین مبنای باورهای ما را شکل می است که به

  2های خاص خود را دارد.نیستند و سازوکارها و پیچیدگی

گوییم ما به این مبناها )جهان تصویر( یقین داریم، به این معنا نیست که این مبانی مراحل وقتی می

توان به صورت یکجا . در واقع هرگز نمی(Burbules, 2005, p308)رده باشد پژوهش و ارزیابی را طی ک

درباره این مبانی تحقیق، پژوهش و شک کرد. تردید در مبانی و سخت هسته، همه چیز را با خود از بین 

دهد. امکان شک و پژوهش در امور از طریق خود این مبانی برد و فرد بازی زبانی خود را از دست میمی

دست یافتن به یقین )جهان  3تصویر فراگیران را شکل داد؟. -توان در مدارس، جهانشود. آیا میل میحاص

تصویر( چیزی نیست که بتوان در مدارس به فراگیران آموزش داد، بلکه با بودن در جهان و با داشتن تجربه، 

سب انسان با مشاهده و تعلیم ک این نظام چیزی است که»کند. ذهن نقاد به وجود برخی چیزها اشراف پیدا می

بعد از اینکه فالن چیز را دیده و . »(Wittgenstein, 2004, 279)« آموزدمی»گویم کند. آگاهانه نمیمی

(. ذهن نقاد با داشتن Wittgenstein, 2004, 280« )بهمان چیز را شنیده، دیگر در وضعی نیست که شک کند

                                                 
1. World-Picture 

به خاطر محدودیت فضا در اینجا امکان بررسی کامل آن ممکن نیست به این خاطر جهت آشنایی بیشتر با جهان تصویر و عدم .  2

 . Hojjat, 2012, P 85-150 امکان شک درباب مبانی نگاه کنید به

« تجربه»ریق گذراندن دوره درسی، بلکه از طریق آیا کسی می تواند این دانش را یاد بگیرد؟ بله، برخی می توانند. اما نه از ط. » 3

(Wittgenstein, 2001, II, P. 400) 
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 «زبان که محفل اندیشه است.»جتماع و با یادگیری های فراوان جهت شرکت فعال در یک افرصت

(Wittgenstein, 2001, I, 329) شود که نظام فکری یا نحوه می نائلتصویری  -به کسب مبانی و جهان

دهد. با شکل گرفتن نظام فکری، افراد قابلیت بررسی و داوری و نقادی امور نگرش فرد به امور را شکل می

ر درون یک ای، از ابتدا دهر آزمونی، هر تأیید و تضعیف فرضیه»ویتگنشتاین  کنند؛ زیرا نظررا کسب می

سازد و فقط در درون این دانش ما نظام کالنی را می. »(Wittgenstein, 2004, 105)« شود.نظام عمل می

. این نظام (Wittgenstein, 2004, 410)« نظام است که هر جزء خاصی ارزشی دارد که ما برای آن قائلیم.

انی آن، از های زبشود که فرد در قضاوت امور با تکیه بر قواعد حاکم بر آن و طبق بازیفکری مبنایی می

گوید. اما این نظام و قواعد حاکم بر آن، همگی از ثبات یکسانی برخوردار صدق و کذب امور سخن می

بازی »ود: شمان تحت تأثیر تغییرات واقع میتوان همه آنها را در یک سطح قرار داد و در طول زنیستند و نمی

رسد، ها معقول یا نامعقول میآنچه به نظر انسان. »(Wittgenstein, 2004, 256)« کند.زبانی با زمان تغییر می

ید و رسهای دیگر نامعقول میرسد که در زمانهایی چیزی به نظر آنها معقول میپذیرد. در زمانتغییر می

های مبنایی در یک سطح (. در حقیقت میزان تغییرپذیری گزارهWittgenstein, 2004, 336)« برعکس

دارد و آبی که  کند. رودخانه بستریافکار ما را به یک رودخانه تشبیه می»نیستند. در این زمینه ویتگنشتاین 

روند آیند و میمی رافکاری ثابت و پابرجا هستند و افکار دیگری بر بستر این افکادر این بستر در جریان است. 

های تصویر ماست. آنچه مهم است این است که خود بستر رودخانه نیز دو بخش دارد: صخره -آن بستر جهان

های کف سختی که در معرض هیچ تغییر و حرکتی نیستند، یا فقط تغییری نامحسوس دارند، و شن و ماسه

ت گردند. این نسب نینشتهکف رودخانه مانده رودخانه که هر از گاه ممکن است شسته و زایل شوند یا در 

اندک های کوچک ممکن است به بستر رودخانه پیوسته و اندکتواند با زمان تغییر کند و برعکس سنگمی

  (. Wittgenstein, 2004, 96-99, cited in Hojjat, 2012, P 146-147) «سخت شوند

توان بیان کرد و آن اینکه وقتی فردی در یک صورت از بعد تربیتی نکات مهمی را در این باب می

ق آن، دنیا کند که فرد از طریتصویری را کسب می –آید از طریق تعلیم و تربیت، جهان اجتماعی به دنیا می

کند. امکان پژوهش، نقادی و یهای زبانی آن، امور را نقد و ارزیابی مبینی و بازیبیند و طبق جهانرا می

ره طور که اشاتصویر همان -شود. این جهانتصویر برای فرد فراهم می-شک ورزی نیز از طریق این جهان

صویر صورت ت-در آن وجود دارد، اما این تغییر در بخشی از جهانشد، مطلق و ثابت نیست بلکه امکان تغییر 

رد. ه شاید نتوان در یک دوره تغییرات ایجاد شده را احساس کگیرد کگیرد یا بسیار به سختی صورت مینمی

های تصویر بسیار کمتر از بخش-تر جهانهای مبناییدر واقع امکان تغییر، تردید و تجدیدنظرها در بخش
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های رویین پذیرش تغییرات به معنا این نیست که با سرعت باالیی تغییرات حاصل روبنایی است. در الیه

-این تغییرات سرعت خیلی پایینی دارند. تغییرات و یا شک و تردید در تمام باورهای جهانشود، بلکه می

شک  تک این واقعیاتتوانیم در تکمی»گیرد. باره و باهم درباره تمام مبانی صورت نمیتصویر به یک

باره یم به یکتوانچراکه نمی(؛ Wittgenstein, 2004, 232« )توانیم در همه آنها شک کنیمکنیم، اما نمی

ورکلی، طبهتصویر را کنار بگذاریم. خود شک و تردید و نقادی در امور هنوز نیازمند مبناست. -تمام جهان

اره باورها تواند دربها و باورهای علمی، از طریق شک و تردید اثربخش، مییابی به بینشذهن نقاد برای دست

در صورت موجه نبودن حذف و کنار بگذارد.  و اعتقادات خویش شک و بازاندیشی نماید و برخی را

ازآنجاکه بسیاری امور در دوران کودکی بر افراد تحمیل شده و آنها هم در کنار رفتارهای غریزی افراد، 

 های تفکر، کودک آنها را کسباند، در دوران کودکی به خاطر عدم رشد قابلیتجزئی از بارهای فرد شده

تواند های فکری، ذهن نقاد با شک سازنده میکنند. با رشد قابلیتش ایفا میو در نحوه نگرش او به مسائل نق

رفته تهدهی نماید و رفها را به چالش بکشد و از نو ارزیابی و سازمانفرضتک باورهای تحمیلی و پیشتک

 تصویر جدید کسب کند.  -جهان

د و های زبانی متعددر بازیافراد »بایست به آن اشاره کرد این است که نکته مهم دیگری که می

های خاص خود را دارند. ممکن است ها قواعد و مفروضهجویند و هر یک از این بازیمختلفی شرکت می

یقینیات یک بازی زبانی برای کسی که در آن بازی شرکت نکرده است هرگز یقینی تلقی نشود. پس این 

ه از طریق هایی کمهم بیشتر در باب باورها و یقین البته این« اند.ها به لحاظ افراد مختلف هم نسبییقین

آید صادق است، نه در همه آنها. تمام باورهای موجود در های علمی به دست میو پیشرفت دستاوردها

ارهای شوند. به طورنمونه، برخی رفتطور که گفته شد به یک میزان یقینی محسوب نمیتصویر همان-جهان

ک توان درباره آنها شهای زبانی در تمام جوامع یکسان و هیچ وقت نمیه بازیها بدون توجه بغریزی انسان

وجوی نوزاد برای شیر بعد از تولد یا دست نزدن بر آتش. به این دلیل، برخی مفسران آثار کرد مانند جست

که طوری. بههای زبانی پیچیده را پیشنهاد کردندهای زبانی ابتدایی و بازیویتگنشتاین، تفکیک بین بازی

تغییرات بازی زبانی پیچیده از بازی به بازی دیگر و یقینیات آنها در باب آن مسائل )مانند دانش علمی( از 

(. یقینیات پیشرفته )حاصل دستاوردهای علمی( که در Hojjat, 2012, PP. 141-142اند )یکدیگر متفاوت

شود و خارج از آن بازی، یقینی محسوب نمیشود برای افراد یک بازی زبانی برای افراد آن مسلم فرض می

 اند تا به دایره باورهای آنها اضافه شود.نیازمند توجیه
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 نتیجه 

 کارانه و غیرمنعطفهای آموزشی محافظهتوان نظامهای به دست آمده، میدر این بخش، طبق یافته

وجه های زبانی تهای بازینیازمندیبه شرایط و ، معموالً های متمرکزمطلق را به چالش کشید، زیرا در نظام

کند و مناطق و مدارس ملزم به اجرای را نهاد مرکزی تهیه میهای آموزشی و پرورشی شود و کلیه برنامهنمی

امه ها و منابع آموزشی و برن.کتابکنندهای اساسی را اتخاذ میمدیران عالی تصمیم؛ باشندآن می انهوفادار

جریان مها فاقد انعطاف بوده و شود. این نظامتوسط مرکز، تعیین و تدوین می درسی و حتی بودجه مالی نیز

های محیطی و ترین افراد به نیازمندیبه عنوان آگاهخصوص معلمان و مدیران های آموزشی بهبرنامه

الت و تسهیهای درسی یا لوازم محتوای کتاب، قادر نیستند برنامه آموزشی سطوح اجراییدر اجتماعی، 

 . آموزشی را در راه پاسخ گوئی به نیازها، شرایط و امکانات محلی تغییر دهند

گذاران آموزشی نباید دور مدارس حصار بکشند و آن را از جامعه که مدارس در دل آن سیاست 

به فراگیران  اتوان تمام دانش و حقیقت رها میاند جدا سازند و نباید انتظار داشته باشند که در کالسواقع شده

راگیران، تصویر ف –گیری جهان ها، برای شکلبیاموزند. به جای تحمیل دانش از قبل تعیین شده در کالس

باید فرصت کسب تجربه برای آنها فراهم شود. شایسته است به آنها فرصت بدهند تا مستقل بودن را تجربه 

های ی محیطی و اجتماعی آگاه شوند. نظامهاو از نزدیک با جهان خارج در تماس باشند و به نیازمندی

های نقاد باید آموزشی به جای انتقال صرف دانش، باید نقاد و متفکر انتقادی تربیت کنند. برای پرورش ذهن

 ،شک مستلزم دالیل و مبانی استهای زبانی شک سازنده به فراگیران آموخته شود. ازآنجاکه بازی

ران های دیگبدون دلیل و اسناد، تن به پذیرش سخنان و حرفد که بروندادهای مدارس باید افرادی باشن

بدون دلیل و سند حرف دیگران را رد نکنند. در این نوع از تفکر به برساخت یا  که اموزندیبحتی ندهند. 

اهند معقول بودن خوافراد می کهیهنگامشود. به ویژه یک باور هستند پرداخته می دالیلی که پشتوانهارزیابی 

های خود یا دیگران را بررسی و ارزیابی نمایند، ذهن نقاد باید به این مرحله از شناخت دست یابد که اندیشه

اظهار شک جهت نقادی امور، هیچ جایگاهی در زندگی  تفاوت شک حقیقی را با اظهار شک دریابد؛ زیرا

رود شک تأثیر خود را بر رفتار و کردار فرد شک کننده یا منتقد، ر میروزمره و کاربرد زبان افراد ندارد. انتظا

 با مشاهده رفتار و کردار فرد کهیطوربهآشکار سازد و چیزی بیش از اظهار کالمی شک و یا نقد باشد. 

 کند. منتقد، بتوان مشاهده کرد که ایشان مطابق باورهای خویش عمل و رفتار می

های زبانی یک بازی زبانی است و بدون تسلط بر قواعد حاکم بر بازی شک سازنده مستلزم تسلط بر

شک، فرد قادر نخواهد بود به نقادی درست و صحیح از امور بپردازد. با تسلط بر قواعد حاکم بر بازی زبانی 

س اسا کنند و برهای بنیادی در بازی زبانی شک، اشراف پیدا میای از دانش و مؤلفهشک، افراد به مجموعه
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پردازند. آشنایی به قواعد در هر بازی، به بازیگران آن حوزه کمک آن قواعد به ارزیابی و نقادی امور می

ی نقاد ها، باید در نظر داشت که ذهنبا وجوداین های خویش را به نحو مطلوب ایفاء کنند.کند تا نقشمی

ده محدود کنند. هرچند فرد نقاد در توانند خود را به قواعد از پیش تعیین شجهت بررسی امور تنها نمی

 ردیرابگفبررسی امور باید به قواعد حاکم در آن بازی زبانی مسلط باشد و قواعد حاکم بر آن بازی زبانی را 

و در نقادی امور طبق آن قواعد، امور را بررسی و ارزشیابی و نقادی کند، اما همیشه این روند کافی نیست؛ 

باشد می های کم و زیاداعی ثابت نیستند و هر لحظه شاهد تغییرات و دگرگونیهای اجتمزیرا جامعه و صورت

شرایط محیطی، قواعدی نو، ایجاد و به مجموعه قواعد پیشین اضافه و یا جایگزین  به خاطرو در برخی مواقع 

رای بشود. همچنین قواعد و باورهای حاکم در یک بازی زبانی قطعیتی مطلق و دست نخوردنی آن قواعد می

 در نزد ویتگنشتاین باوری« این دست من است»همه اوضاع و احوال ندارند. به طورنمونه، باور به این گزاره 

های ی خویش شک کند؛ زیرا کسی که بر وجود دستهادستمطلق است و امکان ندارد کسی درباره وجود 

نیم. به محاسبه دیگری اعتماد ک توانیمچطور میدانیم وار است و دیگر نمیخویش شک کند، شک او دیوانه

، ممکن است در شرایطی خاص در حقیقت مورد تردید واقع شود. «این دست من است»گزاره  ،وجود اینبا 

قطع شده و در وسط خیابان  شانیهادستبه طورنمونه، در شرایطی که دو نفر همزمان تصادف کرده و 

بنابراین،  1تواند موجه باشد.در چنین موقعیتی این می« استاین دست من »، اگر یکی از آن دو بگوید اندافتاده

کنند. های متفاوتی ایفا میهای مختلف نقشها و زمینههای زبانی در موقعیتقواعد و باورهای حاکم بر بازی

رود ذهن نقاد با تسلط بر بازی زبانی شک و با آشنایی به وضعیت حاکم در یک بازی زبانی از انتظار می

های مختلف به بررسی امور و نقد و ارزیابی آنها بپردازد. های موقعیتغییرات، شرایط و نیازمندیجمله ت

ل شموهای ثابت و جهانها و شیوهتوان روشخواهد به نقادی امور بپردازد از قبل نمیبرای فردی که می

اعی و پاسخ شرایط محیطی و اجتمها به کار آید. در تعلیم و تربیت نیز توجه به معرفی کرد تا در همه موقعیت

های مختلف از اصولی است که بایستی موردتوجه قرار گیرد. به طورنمونه، در اینجا درخور به وضعیت

 دهد: ای را نشان میشود که اهمیت توجه به شرایط بافتی و زمینهای نقل میخاطره

ک خانم انه که توسط یفنجان شکسته شد: یکی از نویسندگان حاضر برای مدتی در یک آشپزخ»

کند. زمانی کرد. در آنجا خانم مسن این خاطره را نقل میشد کار میای اداره میمسن و دنیا دیده

کرد که به طور تصادفی فنجانی از ها به مادرش کمک میکه او دختر جوانی بود، در شستن ظرف

ند، وع به گریه کدرنگ مادرش بدون اینکه فرصت دهد دخترش شردستش افتاد و شکست. بی

                                                 
1. For more information look at Hojjat, 2012, P 140 
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شکند. )بعد خطاب به دخترش گفت( فنجان دیگر را با پرت کردن بر روی کف آشپزخانه، می

 (. Peters, Burbules, & Smeyers, 2008, P 178« )دیدی؟ آن هیچ اهمیتی ندارد.

ای هتوان به افراد و فراگیران مجموعشود از این داستان گرفت این است که نمینکته اخالقی که می

از فنون را یاد داد و انتظار داشت تا در همه شرایط کارساز باشد. بلکه در زمینه است که بهترین نوع عمل را 

واند به تآمده انجام داد. ذهن نقاد با بودن در یک وضعیت و موقعیت میتوان با توجه به وضعیت پیشمی

کند و طبق آن عمل کند. این عمل  های محیطی و اجتماعی بصیرت حاصلوجود قواعد حاکم و نیازمندی

مادر  نه کامالً از روی هوس و دلبخواهی است و نه پیروی از قواعد از قبل تعیین شده. در مثال فنجان هیچ 

ای اخالقی از قبل تعیین شده وجود نداشت بلکه مادر دختر طبق تجارب زیسته خود و طبق شرایط قاعده

 دهد. فتار ممکن را از خود نشان میآمده، بهترین پاسخ و روضعیت جدید پیش

توانند بندی کرد: افراد نمیتوان چنین جمعها میراستا با نتایج برخی پژوهشدر تربیت ذهن نقاد هم

به همه چیز شک کنند. بلکه شک خود مستلزم یقین است. این یقین حاصل پژوهش نیست. با عمل زندگی 

ه هستند بر ک گونهآنرفته یک صورت اجتماعی، امور رفته کردن و تسلط بر یک بازی زبانی و مشارکت در

(. افراد Cristiane Maria, 2016; Smeyers and Marshall, 1995 & Kenny, 2011شوند )افراد نمایان می

ی دییأتکنند و مشاهده اعمال افراد، مهر با عمل زندگی و بودن در جهان، به وجود برخی حقایق، یقین پیدا می

، و آن باورها، به عنوان مبنای افکار، در قضاوت اندرفتهیپذورهایی که آنها را به صورتی یقینی است بر با

   1کنند.ی مینیآفرنقشحول مسائل مختلف،  هایداورنقادی و 

تصویر و داشتن یقین به وجود برخی امور به عنوان پایه  -همچنین الزم به ذکر است که کسب جهان

گیرد و ضدیتی با آن ندارد و به معنای ی تربیت ذهن نقاد قرار نمیهاآموزهقابل شک و تردید سازنده در م

ست است باشد. درمجموعه باورهایی تحت عنوان یقین به عنوان مبنای اندیشه افراد نمی کورکورانهپذیرش 

، ذهن یهای فکرکند اما با رشد تواناییکه در مراحل اولیه رشد، کودک باورهایش را بدون دلیل کسب می

ی کند. در واقع، اینکه روزرسانبهتک باورهایش شک کند و باورهای خویش را تواند در تکنقاد می

ت هسته توانیم به آن سخرسیم که دیگر نمیگوییم در نقادی و بررسی امور با شک سازنده به جایی میمی

ای باید بهانهپذیریم و این نمیشک کنیم به این معنا نیست که بدون تفکر و بررسی، برخی امور را یقینی 

برای برخی مربیان باشد تا در فرایند تربیت فراگیران به تحمیل برخی باورها به اذهان فراگیران بدون مطالعه 

و بررسی و نقادی بپردازند و فراگیران را متقاعد نمایند تا به وجود چنین باورهایی یقین داشته باشند. بلکه در 

                                                 
1. For Further Study, See Burbules, 2005, P 309 & Wittgenstein, 2004, 413 
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شد، با داشتن ذهن نقاد و با حضور  و عمل مشارکت و زیستن و کسب تجربه در عوض همانطورکه اشاره 

یقین  کنند. اینشود و به وجود آنها یقین حاصل میهای نقاد آشکار میرفته برخی امور بر ذهنجهان، رفته

است، ر رفتار گوید یقین دکند. یقینی که ویتگنشتاین از آن سخن میچیزی است که فرد مطابق آن عمل می

ای. ذهن نقاد به خاطر فرصت مشارکت در یک بازی زبانی و به یاری مشاهده اعمال و رفتار نه تفکر قضیه

سازد. کند که آن باورها امکان شرکت در آن جامعه را برایش فراهم میباورهایی را کسب می ساالنبزرگ

ه چیز یک موجود کنش گر است و نحودر نتیجه ازآنجاکه شأن ابتدایی انسان عمل اوست و انسان قبل از هر 

نگرش او به امور نیز متأخر از شکل زندگی و عمل اوست، پس الزم است به جای انتقال دانش نظری محض 

 به اذهان فراگیران، محوریت کار تعلیم و تربیت با رویکرد عملی صورت پذیرد. 

 

 تقدیر و تشکر

استاد دانشگاه اوترخت کمال تشکر را بجا آوریم که با  1دانیم از پروفسور هرمان فیلیپسالزم می

و نظرات ارزنده، ما را در نوشتن این مقاله راهنمایی کردند. همچنین از دکتر  هاسؤالمطالعه این اثر و با طرح 

پویان تمیمی عرب استادیار دانشگاه اوترخت به جهت خواندن و ارائه نظرات ارزنده جهت ارتقای این 

  دردانی می کنیم.اثرتشکر و ق
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