
 
 
 
 
 

  

   نيتگنشتايبر و نيآگوست يزبان -يكينگاه هرمنوت ريتأث يبررس

  يتيترب يهاداللتو 
  

  ٢ يآزاده بزرگ، ١فاطمه زيبا كالم

   30/4/92تاريخ پذيرش:   1/2/92 تاريخ دريافت:

 
 چكيده

 
بيتـي تر يهـاداللتزباني آگوستين بر ويتگنشتاين و  -نگاه هرمنوتيكي ريتأثهدف اصلي اين پژوهش بررسي 

) اسـت. ي(نظـر ياديبن قاتيو از نظر هدف از نوع تحق يفي، كهاداده تيپژوهش از نظر ماه نيا .باشديمآن 

 يو اسـتنتاج يقـيتطب ،يلـيتحل ،يـيو از نظـر روش اجرا يفي، توصـهاداده يبه لحاظ روش گردآور ن،يهمچن

پـر رنـگ  يهانشانه توانيم، متأخر نيتاتگنشيتا و نياز آگوست يكيرشد نگاه هرمنوت ريبا توجه به س  .باشديم

 ي امـروزفلسـف قـاتيمدرن را مشاهده كرد كه در تحق يكينگاه هرمنوت نيدر تكو نيآگوست يكينگاه هرمنوت

بهـره  تيـو ترب ميدر امر تعل يفلسف هينظر نيا ينظر يهاانيبناز  توانيمحالت  نيدر ا .مانده است از نظر دور

 اين نگاه نوين،  در نتيجه تحليل. رونديمبه شمار  سيابزار در امر تدر نيدرتمندترگفتار و زبان ق زيراگرفت، 

 سـتميتحول نگاه معلم و دانش آمـوز در س يچگونگر تربيتي شناسايي و استخراج شدند كه ناظر ب يهاداللت

  مي باشند. معلم و دانش آموز نيارتباط متقابل ب ن،يو همچن يآموزش

  تيترب ن،يتگنشتايو ن،يزبان، آگوست ك،يهرمنوتهاي كليدي: واژه

                                                 
 f.ziba.m@gmail.com ،دانشگاه تهران يتيو علوم ترب يدانشكده روانشناس اريدانش . 1

 رش دانشگاه تهرانفلسفه آموزش و پرو يدكتر يدانشجو . ٢

و  نيتگنشتايبر و نيآگوست يزبان -يكينگاه هرمنوت ريثأت يبررس ).1392( بزرگي، آزاده ؛فاطمه ،زيباكالم

  .27-42 )،1( 3،نامه مباني تعليم و تربيتپژوهش .يتيترب يداللت ها
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  مقدمه

ارترين ذاز تأثيرگ 1گوستينآبه سنت  معروف م)430-354(ماركوس اورليوس اوگوستينوس

سنت مسيحي  پايه گذاراناو از عالوه بر اين، د. شومحسوب مي ن وسطيقروفيلسوفان مسيحيت در اوايل 

كتاب مقدس عقايد هاى اشراقى افالطونى را با كوشيد تا انديشهاو  .آيدبه حساب مي پروتستانو  كاتوليك

را  اونفوذ  كهدر زمينه الهيات دارد  به ويژه يبسيار يهاهينظرآگوستين  ).1385،60 ،فروغى( وا سازدآ هم

كه الهام نموده  مطرح ييهاهينظرن، ارتباط و معنا نيز همچنين درباره زبا .تا دوران جديد حفظ كرده است

 2فلسفه زبانقرار گرفته است. فلسفي  يهاپژوهشبه لحاظ نقش زبان و معنا در بخش فيلسوفان زبان معاصر 

با عمل زباني تبيين  را فلسفي يهاواژهاست كه معنا و محتواي  فلسفه تحليليهاي جريان نيترمهماز 

يكي از  .، توجه نمايدانديفلسف يهامفهومبا همراه هايي كه حقيقي واژه تفادهو فيلسوف بايد به اس كنديم

رويكرد  ،خود دوره دوم تفكر در اوت، ويتگنشتاين بود. نگاه آگوستين قرار گرف ريتأثافرادي كه تحت 

  .)52، 1382 زاده،ي(عل در بوته نقد قرار داددر مورد زبان را  پيشين خودآگوستين به زبان و همچنين ايده 

و پيروي از قواعد زباني براي  هامفهوماظهار داشت كه معني  توانيم متأخربنا بر نظر ويتگنشتاين 

ارتباط بين معلم و شاگرد نقش مهمي دارد. به عبارت ديگر، دانش آموز زماني درس را فرا در  آنهاكاربرد 

درك مفهوم با توجه  ، به بيان ديگرزباني يهايبازدرست به كارگيري و كه با پيروي از قواعد گرفته است 

الزم است ترتيب بدين . )1351هارت ناك، ( نائل آيد هاواژهبه بستر كالم، به درك صحيح مفهوم و معني 

پژوهشگران تعليم و  رسديمبه نظر  مورد بررسي قرار گيرد. متأخرچگونگي و خاستگاه نگاه ويتگنشتاين 

 ،آگوستين بود ريتأثكه تحت  را متأخرويتگنشتاين  برآمده ازتربيتي هرمنوتيك  يهاداللتتربيت تاكنون 

نظري اين نظريه فلسفي در امر تعليم و تربيت  يهانايبناز  توانيمدر اين حالت  .اندندادهقرار  توجهمورد 

از اين رو، . رونديمكه گفتار و زبان قدرتمندترين ابزار در امر تدريس به شمار بهره گرفت، چرا

پژوهش از نظر ماهيت اين . روديمانجام اين پژوهش به شمار  ييهاضرورتاز تربيتي اين نگاه  يهاداللت

 روش گردآوريبه لحاظ  همچنين،دف از نوع تحقيقات بنيادي (نظري) است. ه از نظرو ، كيفي هاداده

  . باشديمروش اجرايي، تحليلي، تطبيقي و استنتاجي از نظر توصيفي و  ،هاداده

 
  

  

                                                 
1. Augustinus 
2. philosophy of language 
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  آگوستين و زبان

ايجاد  ،هدف زيرا، كندينمعمل ي زباني از گستره قراردادها خارجدر رفتار زبانى خود  انسان

 و هنرى يهانشانهزبان شناسى با  يهانشانهميان  ، بايداز اين رو ).1388(باطني،  معنى است ارتباط و انتقال

دارد معنايي  كلمههر  ،بر اساس ديدگاه آگوستين. قائل شدنقاشى تمايز  و شعر، داستانچون زيبايى شناسى 

       ي ناميدن آن به كار كلمه برااست كه  ءيمعنا همان شدر واقع،  .دارندارتباط دو سويه كه با يكديگر 

از طريق  زبان كند. علم بهاست كه بر آن داللت مي ئييش ،معناي هر كلمهبه عبارت ديگر،  .رودمي

ها جملهكنند و نام گذاري ميرا  ءاشيا ،در زبان هاكلمهد. شوآموختن اسامي اشياي مختلف حاصل مي

(مهدوي نژاد،  كلمه استآن متناظر با  ي هر كلمهمعنات توان گف. بنابراين ميها هستندهاي اين نامتركيب

1384 ،74(.  

 بافقط  ،، آموختن زبانگاهد. بر اساس اين نشوكامل مي ،زبان د،اشيا را بدان اسم همهانسان اگر  

كه آگوستين اين  دارديم) بيان 1384( 1). مك گين64، 1351، هارت نك(شود حفظ اسامي حاصل مي

آنها  دميديمزماني «كه  دهديمشرح چنين  »اعترافات«كتاب  خود در يهاتجربهمطلب را با بيان 

كه آنها  دميفهميمو  دميديماين را  .رفتنديمو سپس به سمت آن  بردنديم) چيزي را نام ترهابزرگ(

. غرض آنها با خواننديمبا خارج كردن آوايي از خود آن را  ،به چيزي اشاره كنند خواهنديمچون 

حالت چهره، بازي  .شد، گويي كه آن زبان طبيعي همه مردم بودبدني آنها نشان داده مي يهاركتح

در  به تكرار هاواژه . زماني كههستند ها، حركت اعضاي ديگر بدن و لحن صدا مبين حالت ذهني ماچشم

ه آنها به چيزهايي به تدريج دريافتم ك .شنيدممي ،رفتنديممختلف به كار  يهاجملهدر  خودجاي مناسب 

كنند؛ از آن پس بود كه آموختم براي بيان مقصود خود چگونه از دهانم براي شكل دادن به اين داللت مي

ها واژه ،هاي معناداردر گزاره دارد كه) نيز اظهار مي2009( 2كان ).62،1384مك گين، ( نشانه استفاده كنم

داراي معنايي تنهايي و بدون كاربرد در جمله خاصي، حتي به و هر واژه  كننديمگذاري را نام ءاشيا

يا موجود يك تنها به اين دليل معنادار است كه به گزاره يك خارجي است.  ءدهنده شينشان مشخص و

   .كندميداللت  ءييك ش

دار نيز مركب از هاي معنيعناي واژه همان چيزي است كه واژه براي آن وضع شده است و گزارهم

اي كه در آن مستقل از زمينه، هاهر يك از گزاره .و به منزله تصويري از عالم واقع هستندبوده ا اشي يهانام

                                                 
1 . McGinn 
2 . Cahn 
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. كلي و داراي معيارهاي ثابتي است ،امري واحد ،زبان .داراي يك معناي مشخص هستند ،شوندمي استفاده

محيط  بهزبان  ،ارد. در واقعهاي جهان رابطه دو با واقعيت بوده ، قابل كشفدارد ذاتي منحصر به فرد ،زبان

كه تصاويري  استدرست شده  ييهامفهومزبان از  ،بنابراين .دارندها داللت بر اشياء نام اشاره دارد وبيرون 

درخت براي همگان قابل درك و تصور است و مصداق ثابتي در  واژه به طور نمونه، .آوردمي را به ارمغان

زبان و  ؛مستقيم وجود دارد ذهني انسان و زبان رابطه هايتصور بيندارد. هاي مختلف ها و زمانمكان

د. صورت كالم، عين صورت نبا واقعيات جهان هستي رابطه برقرار نماي د كهنيابمعنا مي انديشه انسان وقتي

تنها وقتي ممكن است كه صورت كالم مطابق با تركيب واقعيت  ،معني با يهاجملهواقعيت است و اداي 

  ).23، 1،1386(مگي باشد

و زبان  شكل ،كلمه ذاتبه دنبال درك  شنود،را مي ياجملهاي شنوندهوقتى  از منظر آگوستين،

تر از كه گوش قادر به شنيدن آن نيست و فرا استمحسوس آن نيست، بلكه در جستجوى درك آن چيزى 

 محسوس  يهاكلمهبان و كه در ز دانديم 3ردخيا  2آن را كلمه درونى آگوستينزبان محسوس است. 

درون و تجلى كامل معناى  يهاشهياندزبان محسوس ترجمان دقيق به عبارت ديگر، پنهان شده است. 

دقيق همان چيزى باشد كه از ازل با به طور تواند كلمه خدا يعنى مسيح نمى هستي،در عالم . درونى نيست

معناى درونى برخاسته از معرفت ضمنى است و . و كامل است تام ، اگرچه تجلي خداوندخداوند بوده است

  .)37-4،1997،36(گروندينپذير و متنوع استبه همين دليل زبان كه برخاسته از شهود واضح نيست، شكل

 آگوستينداراي زبان خاص خود هستند. به اعتقاد انتقال معنا به بشر  براي هاي آسماني نيزكتاب

كافي به قواعد تفسيرى براى درك كتاب مقدس  يبنديپا تنها قابل فهم است. البته ن وروش ،كتاب مقدس

 وند بر انسان، بايد از جانب خداشوديم، بلكه نور قلبى كه به واسطه آن ابهام كتاب مقدس برطرف نيست

اصلى ابهام در  خاستگاه ،مجازى ناهايمعحقيقى با  ناهايمع آگوستين معتقد بود كه آميختگيالهام شود. 

است  گشاراه ،هاى روشنبه بخش هاابهام الهى در ارجاع يروشنگركه در اينجا ب مقدس است اكت

در كتاب مقدس از تمايز هر واژه با معناى رمزى آن آغاز  5ليتأو ،آگوستيناز نظر  ).81، 1385، فروغى(

-بيانبا  يليتأو توان اصول و قواعد آن را تدوين كرد. نظريهشود و خود اين مسئله يك علم است و مىمى

پذيرفت كه اما نمى ،دانستمى ليتأوآگوستين هرگونه بيان مجازى را قابل  .كندپيدا مى ربط هاى مجازى

                                                 
1. Magee 
2.Verbum 
3. Reason 
4. Grondin 
5 . interpretation  
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هاى موجود در و نام هاواژهدر كتاب آيين مسيحيت از رمز اعداد و  اوهر مجازى داراى معناى رمزى باشد. 

       رمزهاى واقعيت به شمار اعداد در كتاب مقدس  كه معتقد استاو كتاب مقدس سخن گفته است. 

رمزى دارد و هر عدد كه در  .»خداوند جهان را در شش روز آفريده است«عدد شش در عبارت آيند، مى

 رازدر كتاب آيين مسيحيت ميان نشانه، نماد و  همچنين،. دارداين كتاب آمده نيز نشانى از واقعيت پنهانى 

از آن چيزها را  ييهالحظهشناساند؛ نماد شانه، چيزها را به ما مىشود و بر اين باور است كه نتمايز قائل مى

عبارت است از پرده  ليتأو، وسيله پوشاندن حقيقت پنهان است و در حقيقت عمل رازكند و آشكار مى

 .شتو هرمنوتيكي به متون باز گ يليتأونگاه  ،بدين ترتيب ).503، 1389(احمدي،  برداشتن از حقايق نهان

  

  و هرمنوتيك آگوستين 

به معناى بيان كردن، توضيح دادن، ترجمه كردن يا تأويل نمودن است.  »1هرمنويين«واژه يونانى 

يعنى پيام » هرمينس«به معناى تأويل، اغلب به معناى تأويل پيام قدسى است. افالطون  شاعران را » هرمينيون«

 با آگوستين. كردنديمل تأوي) ثيلىتم( رمزى صورت به را 2هومر فيلسوفان. خوانديمآوران خدايان 

نوافالطونى و ارتقا دادن نفس از سطح لفظى و اخالقى متن به معناى معنوى آن، عهد  يهامفهوم از استفاده

 بود رايج ميانه يهاسدهعتيق را به عنوان حكايتى رمزى و تمثيلى تأويل كرد. تأويل رمزى در سراسر 

   ).384، 1998، 3(كريگ

. شوداي اجمالي اشاره يمفهوم شناسرامون معنا و هرمنوتيك الزم است به پيشينه از بحث پي پيش

رود يمبه كار » semiotics« هواژ با انگليسي در زبان ،كه در قرن بيستم شكل گرفت ينشانه شناسمباحث 

استفاده  »علم العالمات« از عبارت براي بيان آن نيز هازبان از يونان باستان برجاي مانده است. عرب كه

هاي دين آموزه«آگوستين قديس اين واژه را در قرون وسطي به كار برد و كتابي با عنوان  .كنندمي

معتقد آگوستين  .توانيم كتاب مقدس را تفسير كنيماين بود كه چگونه مي اونوشت. بحث اصلي  »مسيحي

در كه هايي بندي نشانهيم و دستههاي كتاب مقدس و تنظاز نشانه بايدبراي بحث از تفسير كتاب مقدس  بود

هاي نشانه ،روندهايي كه به طور معمول در متون به كار مي. نشانهوجود دارد، استفاده نمودكتاب مقدس 

ها هستند كه ها رفت و گفت اين نشانهسراغ نشانه و انواع آن،او به جاي بحث از داللت  .هستند زباني

ها را ، نشانههاداللتتقسيم به جاي همچنين،  .است و مدلولي دارددال  ،. نشانهشوندرا موجب ميداللت 

                                                 
1. hermeneuein 
2. Homer 
3 .Craig 
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  . )28، 1976، 1(اكو داللت در دين يهابحثميان  است آگوستين پلي يهابحثتقسيم كرد. 

و قابل متمركز و محدود  مقدس كتاب مبهم يهانكتهرا در  هرمنوتيكي پژوهش آگوستين سنت

گيرد. مي است، فاصله و رمزي ايو كنايه تمثيلي مقدس كتاب معتقدند همه هك و از كساني دانستميفهم 

 هپاي او رويكرد . اينشوند مانع فهم هاابهام شود كهمي احساس تنها در مواردي هرمنوتيكي تأمل نياز به

 مفسر بستگي روحي وضعيت يز بهچ همهكه  بود بر آن آگوستين است. قواعد هرمنوتيكي تنظيم به گرايش

 است مهم مفسر نيز  ذهنيت متن، نقش به بر توجهعالوه  ،فهم حصول براي كه دهديمنشان  امر اين دارد.

، 2(جراند داندنمي متن مفسر در قبال و انفعال تسليم هرا نتيج متن فهم از اين رو، .)35 ،1997(گورندين،

بر  تا در كنار نور الهي ارائه دهدقواعد مدوني متون،  ليتأوسعي كرد براي  اوه بر اين، عالو ).34، 1988

 يهاعبارت، مقايسه آنها با هاعبارتگوستين براي فهم اين آ. قاعده نباشد دشوار هاعبارتفهم  ،مؤمنقلب 

فنون  همچنين مفسر بايد با متن كتاب مقدس و بستر تاريخي آن و بنابراين،روشن كتاب مقدس است. 

 آفرينمعناي ظاهري ابهامداراي استعاري كه  يهاعبارتباشد تا بتواند پس از تشخيص آشنا  ليتأوبالغي 

  .)35، 1997(گورندين،  معناي آنها بپردازد ليتأوروشن به  يهاعبارت، به ياري هستند

يان عقل يا انديشه ب. لوگوس به معناي پردازديم 3آگوستين در نگاه خود به تشريح مفهوم لوگوس

، 4(پپين يك فرآيند مغزي باشد فقطگفتار ممكن است به صورت ايجاد لفظ و يا است.  گفتار يا نوشتار در

ها در لوگوس، يعني كلمه يا حكمت ازلي خدا، همه انسان معتقد است كه) 1379( 5ژيلسون .)226، 1377

دگان يوناني قادر بودند حقايق را كه درون كه در عيسي مسيح متجسد شد، سهيم هستند. بدين سان، نويسن

  مبهم درك كنند.  طوركلمه نهاده شده بود، به 

 دورهترين چهره هرمنوتيك شاخصآگوستين،  كه توان ادعا كردبا توجه به آنچه گفته شد مي

ميان  اوكه  اي استوجود گرايانهگوستين، ارتباط آنظريه هرمنوتيك  ترين خصوصيتمهم باستان است.

، ي نيستگوستين، خواننده كتاب مقدس، سوژه آرامآشود. به نظر تاب مقدس و خواننده آن قائل ميك

از كالبد كالم بيرون كشد. اين  كوشد تا معناي حقيقي كالم خدا راست كه ميا هراساني موجودكه بل

 شود.س ميبخشد، اما مانع فهم كتاب مقدگرچه فرآيند فهم معنا را سمت و سو مي ارتباط وجودي،

 كتاب مقدس يهاواژهبر آن بود كه  اورا در كتاب مقدس ارائه نمود.  هاليتأوگوستين، چشمگيرترين آ
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خواص بايد بر دريافت  اما ،آيد. معناي لفظي آن به فهم عوام در ميهستندظاهري و باطني  ناهايواجد مع

ين بروز يافت و سبب وضع چهار گوستآرويكرد با سعي هرمنوتيكي اين . دروني همت گمارند ناهايمع

 عوام گونهشناختي است و آن را دريافت زبانه معني لفظي كه اشار ،نخست شد.مفهوم متفاوت در انجيل 

و پنهان از متون ظاهري كتاب است. آشكار ساختن اين معني  هاواژهمعني تمثيلي و نهفته در  ،دوم .داندمي

اخالقي و اندرزي متون  ناهايمع ،يل هرمنوتيكي امكان دارد. سومپنهان در سايه تفسير تمثيلي يا همان تأو

 .ديآيمدست  هي روحاني كه در كاربرد دانش تأويل به همراه شهود قدسي بناهااست و چهارم، مع

، در هر ه همين دليلخواند. ب كتاب مقدس را به چهار گونه متفاوت توانميگوستين آ بنابراين، از نظر

گوستين اين چهار رويكرد خوانش و تأويل را در مورد متون آآيد. اوت به وجود ميمتف يليتأوخوانش، 

  ).1382(پورحسن،  داندمعتبر مي نيزغير ديني 

  

  پيامدهاي نگاه هرمنوتيكي آگوستين

 اوهاي با نوشتهنتايج زير را در بر داشته باشد.  توانديماز نگاه آگوستين  فرايند تاريخي هرمنوتيك

گوستين اعالم آمطرح شد.  هاو همچنين تمامي دانش منزله علم تأويل در آيين مسيحيت هرمنوتيك به

براي دست يافتن به علم تأويل متون،  اواست.  هاي علم هرمنوتيكمبتني بر بنيان داشت كه تأويل يك متن

تأويل  باب »يتآيين مسيح«با نگارش كتاب  گوستينآ داند.مي الزم شناختي را مقدمهتوانايي نحوي و زبان

ن پيشين عالمامتفاوت از برداشت كه  كرددريافت و فهم جديدي از كتاب مقدس عرضه  را باز كرد و

 ناهايمتون مع كه معتقد بودگوستين آ ت.علوم نيز راه ياف اين نگرش تازه به عرصه فلسفه و د.مسيحي بو

نو به متن  روحيجديد،  اين معناهاي .آفريندمي جديدي معناهايو خواندن و تأويل متن،  دارند يگوناگون

از اين رو،  .پذيرددر هر متن صورت مي روندها اين فرايند فر .نياز داردمجدد خواهد بخشيد كه به تأويل 

  .هر تأويل آغاز آفرينش معناهاست

گوستين به شمار آمتون مقدس، اساس فلسفي هرمنوتيك ديني  به خصوص انگاشتن متونرمزي  

يك از تفاوت معناي نخست متن با معناي اصيل و پنهان و باطني كه معناي دوم متن است و هرمنوت .آيدمي

گشايي كتاب مقدس را رويكرد گوستين شيوه درست رمزآ .شودآن ريشه دارد، تعريف ميگونگي رمزدر 

همان روشى  .ديگر از كتاب قلمداد كرد يهاهيآبر  هاهيآاستوار نمودن تأويل  ديگر متن به متن و به عبارت

  ).509، 1389(احمدي،  كه بعدها به تفسير متن به متن شهرت يافت
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  و آگوستين 1ويتگنشتاين

 مفسر كتاب مقدسكه همان  هرمس او عقيدهدانست. به گوستين هرمنوتيك را يك علم مىآ

ر واژه با معناى هرمنوتيك از تمايز معناى نخستين ه آشنا باشد.يونانى و التين  ،با سه زبان عربىبايد  است،

نگاه آگوستين قرار گرفت،  ريتأثيكي از افرادي كه تحت  ).508، 1389(احمدي، شود رمزى آن آغاز مى

تمام مسائل فلسفي را حل  »٢تراكتاتوس« كتاب نگارش بود كه با باوربر  ابتداويتگنشتاين ويتگنشتاين بود. 

 اوليه خود تجديد نظر ياما پس از مدتي در آرااز دانشگاه و فلسفه كناره گرفت.  و به همين دليل كرده

در مورد  پيشين خودرويكرد آگوستين به زبان و همچنين ايده  ،خود دوره دوم تفكر ويتگنشتاين در .نمود

اشياء  ،در زبان هاكلمههر يك از ويتگنشتاين اول و آگوستين معتقد بودند كه . گذاشتبوته نقد به زبان را 

اين معنا وابسته و متناظر با كلمه و  دارد هر كلمه معنايي .هستند هاناماين  ا تركيبهجملهو  نامندرا مي

  ).71، 1384(مهدوي نژاد،  نشيندجاي آن مي كه كلمه بهآن چيزي ؛ است

 راجمله  و كردطرحي از يك انديشه تلقي مي همچون گزاره را اول،همانند ويتگنشتاين  آگوستين

كه در آن  بافتيها مستقل از اين نظريه هر يك از گزاره در واقع، با توجه به ت.دانساز واقعيت مي نمايي

يادگيري  چنانچه). به عبارت ديگر، 1382،61(عليزاده، داراي يك معناي مشخص هستند ،شوندمي استفاده

ها بقيه اسممعين و در نهايت درباره  يهافعلدرباره سپس  ،اهابتدا درباره اسم شود،توصيف  گونهزبان اين 

صحت آن را و قرار داده  را مورد نقد اين نظريهويتگنشتاين ). 68، 3،1973تولمين و (جنيك بايد فكر كرد

تجويز كاربرد زبان و تعيين محدوده  ،كه كار فيلسوف بر اين باور است دومويتگنشتاين  برد.زير سوال مي

كه اين  دارديمبيان نقد نظريه آگوستين  ن درآن نيست، بلكه كار او توصيف كاربرد زبان است. ويتگنشتاي

يابند و ا معنا ميهبافتدر اين  هاكلمه، زيرا گيردناديده مي ،دارد كه كلمه در آن كاربرد را بافتي ،ايده

         ويتگنشتاين از قول آگوستين. )4،1380،46(استيور واحد نيست در صورت لزومكاربرد كلمه  بافت

(مك گين، ها هستند هاي اين نامها تركيبجملهو نامند هاي زبان چيزها را مياژهيك يك وگويد كه مي

از نظر اما  ،الزمه چنين برداشتي از زبان اين است كه زبان را داراي يك ذات بدانيم ).1384،28

را عبارت زبان معنا  لذا، زبان ذاتي ندارد تا يك ارتباط دو سويه ميان لفظ و معني پديد آورد. ،ويتگنشتاين

چنين نيست كه لفظ براي شيئي معين وضع شده مطرح كرد. هاي زباني را از كاربرد دانست و ايده بازي
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هاي متفاوتي تواند نقشبلكه يك لفظ مي، باشد و در تمام كاربردها لفظ فقط بر يك شي داللت كند

- كه تسميه با نام بودمعتقد دوم  هر لفظ داراي كاربردهاي مختلفي است. ويتگنشتاين بنابراين،. داشته باشد

براي  توان معنا را فرا گرفت.يابد و به صرف بر چسب زدن نميخاص معنا مي بافتگذاري در يك متن و 

صدد نه آنكه با تأمل نظري در روندبهتر است كه ببينيم آنها در واقع چگونه به كار مي هاكلمهمعناي  فهم

 ).74، 1384(مهدوي نژاد،  تعريف آنها برآييم

 با اشاره آنها فراگيريشود و حاصل مي هااسمحفظ  اآموختن زبان فقط ب نگاه آگوستين،بر اساس 

، امكان پذير نيستآغاز كردن زبان با چنين تعريفي  دارد كهدوم بيان مي ويتگنشتاين .آيدبه عمل مي يحس

مخاطب  .»اين سيب سرخ است« ودشگفته ميتعريف به اشاره حسي مستلزم علم به زبان است. وقتي  زيرا

 اسمزبان فقط يادگيري  از طرف ديگر،. شود و نه چيز ديگربايد از قبل بداند كه درباره رنگ صحبت مي

 شيوه كه شوديمفرا گرفته  . زماني زبانباشديمآنها نيز از  استفاده روشدانستن  بلكه شامل نيست، هاكلمه

. شودياد گرفته و غيره  سؤال، توصيف، امر، خواهش، وعدهمانند متفاوتي  يهاهدفآن براي از  فادهاست

فقط شاگرد . را بدانداز گفتن اين كلمه  ابّن منظور، شاگرد بايد »آجر« ديگويما به شاگرد خود بّنزماني كه 

ر د آن با به كارگيريبه طور ضمني  هاكلمهمعناي  .خواهداز او چه مي افهمد بّننمي آجردانستن معناي با 

 است استفاده آن واژه شيوهدانستن  به معناي هااسمد؛ يعني علم به نشوفهميده ميموقعيت خاص يك 

 .)99، 1351 (هارت ناك،

با دانستن چگونگي  بلكه ،شودفهميده نمي معناي يك كلمه با تعريف نظري به نظر ويتگنشتاين

معناي يك كلمه در گرو كاربردهاي  فهميدن شود.مي درككاربرد كلمه يا توانايي به كار گرفتن آن 

از هايي ويتگنشتاين جنبه. شوديما، در نتيجه استفاده از قواعد دستور زباني حاصل مختلف آن است. معن

  داند و كلمه را با ابزار مقايسهنقش يا وظيفه آن مي كند،را معين ميكلمه كه معناي آن  كاربرد يك

گونه درست همان .شودتوصيف مي به كارگيري آن اسطهبه و كلمهيك  ،ويتگنشتاين از ديدگاه كند.مي

د نشومي فادهها براي مقاصد مختلفي استواژهبنابراين،  د.شوتوصيف مي زار به وسيله كاركردشكه يك اب

براي  اي از ابزارهاست كهزبان براي ويتگنشتاين مجموعه سان،بدينهستند. شمار و داراي كاربردهاي بي

 ).74، 1384(مهدوي نژاد،  رودمقاصد گوناگون به كار مي

از نظر  .بيگانه است يسفر به سرزمين شبيه آموزيگوستين از زبانآتوصيف  ،ويتگنشتاين از ديدگاه

و زبان آن كشور را  سفر كردهكه گويي كودك به يك كشور بيگانه  چنين استگوستين يادگيري زبان آ

داند كه با توجه به را فرايندي مي وينگنشتاين آن اما ،استاميال  زبان واسطه افكار وبه عقيده او  .فهمدنمي
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بار  ياگونهبه كودكان براي انجام اعمال كه دارد بيان ميوينگنشتاين  .شودنياز ما و به مرور آموخته مي

ويتگنشتاين، ( ديگران واكنش نشان دهند يهاكلمههنگام نياز به كار برند و به به ها را تا اين واژهآيند مي

1953(.  

  ويتگنشتاين و هرمنوتيك

 از آگوستين بود، متأثركه  نظريه تصويري زبان خودضمن نقد ويتگنشتاين اشاره شد،  چنانكه

وقتي قواعد هر  تنهاو  دزبان كليت واحدي ندار طبق اين نظريه،نظريه كاربردي زبان را مطرح نمود. 

به تبع و  هامفهومزباني تغيير كنند،  هايموقعيت. وقتي را فهميد هاد كه بتوان آننشوفرا گرفته مي موقعيت

از قبل فهمي وجود شود. لذا، . فهم قاعده نيز طي مشاركت در فهم آشكار ميكننديمنيز تغيير  هاواژهآن 

تحليل كاربردهاي واژگان در بافتي خاص فقط تاين، وظيفه مفسر بنابراين، طبق استدالل ويتگنشندارد. 

روند. چگونه به كار ميدر عمل ها يك اشتباه است. بايد ديد كه واژه ،نظريه عام طرح يك اواست. از نظر 

ا با شنيدن بّنشاگرد  به طور نمونه،توان گفت هيچ راه واحدي براي تفسير متون وجود ندارد. در نتيجه مي

هر چيزي نامي  كه يابدمي در واژهبا شنيدن  او. دهديموسيله مورد نياز استاد خود را به دست او آجر، واژه 

داند كه با شنيدن آن لفظ خاص، همچنين مي . شاگردكنداما صرف دانستن اين امر كفايت نمي ،دارد

با استفاده از اين  بناهستند.  زباني خاصي تعاملاين دو درگير  ،عملي خاص را نيز بايد انجام دهد. بنابراين

پيوند  و مقاصد آن هاهدفمعناي يك كلمه با . كندمقاصد ديگري را نيز دنبال مي كهدهد لفظ نشان مي

معناي مستقل و ثابت برآمده از محتواي تك  ،حقيقت كالم كند.و كلمه را با ابزار مقايسه مي خوردمي

. شودهر آن به شكلي تازه ظاهر مي گفتگوكه در فرآيند  ستاي سيالي يكه جريان معنابل، نيست هاعبارت

اين امر به معناي برقراري ارتباط كالمي است كه به واسطه رد و بدل كردن كالم و سنجيدن معناي كالم در 

   .)1351(هارت ناك،  تواند مفهوم كاربرد را در بر داشته باشد، صورت گيردجريان تعامل كه مي

هاي پر رنگ توان نشانه، ميمتأخرنگاه هرمنوتيكي از آگوستين تا ويتگنشتاين با توجه به سير رشد 

را مشاهده كرد كه در نوين گيري نگاه هرمنوتيكي نگاه هرمنوتيكي آگوستين در تكوين و شكل

و تفاوت  هانگاهاختالف  نكته قابل ذكر اين است كهمورد توجه قرار نگرفته است. فلسفي  يهاپژوهش

يك واقعيت است؛ يعني  ،هاكه اختالف ديدگاهد هرچن، ثابت نيست ملزم نفي فهم مشترك و فهمست هافهم

هاي شخصي افراد تابع ديدگاه سخن نبايد نتيجه گرفت كه حقيقت امري است كه وجود دارد، اما از اين

به  نياز هانكتهاين  هتفسير كند. هم ،پسندديمتواند به دلخواه متن را هر گونه كه خواننده مي و است يا مفسر

  د. ند كه بايد مورد بررسي قرار گيرنناگفته ديگري وجود دار يهاموضوعو  بحث بيشتري دارند
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  تربيتي حاصل از نگاه هرمنوتيكي نوين يهاداللت

 يهاهينظردر  .استضرورت نيازهاي فطري خويش به دنبال كسب دانش و آگاهي  هبنا ب انسان

فضاي آموزشي نيز چنين نگاهي به انسان كند. رشد ميبسته  يمحيط بوده و درعل انسان موجودي منف ،سنتي

گسستي وجود  او و جواني نوجواني ،دوران كودكي بين، يابدرشد ميي چنين فضايانساني كه در دارد. 

را بايد رويكرد خود . بنابراين، نظام آموزشي ندارد چنين انساني در دنياي امروز جايي. درحالي كه ردندا

نظام تواند در اختيار شود كه مي. زبان نيز ابزاري محسوب ميبه انسان تغيير داده و او را موجودي فعال بداند

نگاه  ريتأثدنياي مدرن را متحول سازد. در بخش بعدي، يادگيري  -آموزشي قرار گرفته و فرايند ياددهي

  .رديگيمنوين به زبان در تعليم و تربيت مورد بررسي قرار 

  

  آموزشي ضايف

تعامل بين نتيجه  تربيت نيز شود.آموزش و پرورش محسوب ميترين عوامل موثر در معلم از مهم

باشد. معلم به عنوان راهبر كالس و آموز است و اين تعامل حلقه ارتباطي بين اين دو تن ميمعلم و دانش

شده و اعمال و كاركردهاي  آموزان محسوبآموزشي دانش يهاتجربهجهت دهنده نيز فرايند آموزشي و 

گذارد. معلم با تكيه بر دانش دانش آموز و با استفاده از گفتار و بافت ميمستقيم  ريتأثبر نظام آموزشي  او

ترين زباني از مهم يهايبازنمايد. گفتار و آموز، فرايند تربيت را آغاز ميمتناسب با شرايط و سن دانش

در چنين  بهره الزم را ببرد.در اين راستا تواند آموز است كه معلم ميابزارهاي ارتباطي بين معلم و دانش

دو دهد كه زبان به كار گرفته شده در كالس درس مورد فهم رخ مي ياگونهفضاي تعاملي، يادگيري به 

معلم و شاگرد بوده و ارتباط كالمي و تعامل سازنده بين آن دو برقرار شود. در اين حالت جريان  جانبه

). كتاب درسي و متن 33، 2002، 1(يوهو شودتسهيل مي هامفهوماطي فعال شده و انتقال و دريافت ارتب

زيربناي امر يادگيري تعامل معنادار بين معلم و شاگرد به تنهايي ابزار يادگيري نيست و  نوشتاري ديگر

  آورند. آموز فراهم مينشمعلم و دا بينآموزشي  ارتباطاست. با برقراري اين ارتباط و درك گفتار طرفين، 
  

   نقش معلم

        كه به واسطه آن  كند ايجادتواند جريان كالمي را معلم به عنوان آغازگر فرايند آموزشي مي

. نقش معلم، شوديميادگيري  –و دانش آموز وارد چرخه ياددهي هاي شناختي دانش آموز فعال شدهبنيان

                                                 
1. Yu Ho 
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 شناختيهاي ). اين امر دروازه180، 2008، 1باشد (سولرآنها مي ازبهينه برقراري رابطه كالمي و استفاده 

          گشايد. زبان به عنوان قدرتمندترين ابزار آموزشي، نقش به سزايي در اين راستا ايفا آموز را ميدانش

 اداي واژگان نيست، فقطدرك وسعت و عمق آن براي معلم ضروري است. منظور از زبان،  ،نمايد. لذامي

  حائز اهميت است.بلكه عالوه بر محتواي صوري، درك معنايي و مفهوم واژه بر اساس بستر و بافت كالمي 

به واسطه  كه اين امر شوديم، يادگيري دانش آموز تسهيل در صورت ايجاد تعامل سازنده و معقول

جه به انتقال ديدگاه آموز و توجه به نقش هرمنوتيكي زبان و توبه كارگيري صحيح زبان بين معلم و دانش

آموز تعامل بين معلم و دانش تربيت در واقع معناي .رديپذيمصورت  هنگام استفاده از زبان، هر دو طرف

  گذارد.مياثر تربيت بر معلم هم  از ناشي تغييرات بنابراين .است

ترتيب بدين  وتواند جريان فرايند تربيتي را روان سازد انسان به واسطه قدرت كالمي خويش مي

اگر معلم بتواند لذا، ). 182، 2008(سولر،  احساس آرامش خاطر خواهند داشتهم معلم و هم دانش آموز 

به مناسب اقدام  كالم بردن به كارتواند با بر محتوا را بشناسد، مي اوآموز و اشراف محدوده معرفتي دانش

 ارتباط مستقيم دارد. هر ،او از زبان مناسبه آموز با استفادشناخت معلم از دانش نمايد.آموز تعامل با دانش

تر باشد، معلم بيشتر در استفاده از كالم قوي اوتسلط اشد و ب بيشترموضوع نسبت به آموز دانش قدر معرفت

  استفاده نمايد. به عنوان ابزار ارتباطيتواند از زبان مي

  

  معلم در تعيين فرايند آموزشي نقش

بر زبان، بايد  هاآنآموزان و ميزان اشراف هاي كالمي و زباني دانشمعلم با در نظر گرفتن ويژگي

 هاهدفو مقاصد فردي و اجتماعي دانش آموز تنظيم نمايد، اين  هآموزشي را با توجه به روحي يهاهدف

به آنها در توان دانش آموز  يابيدست تا تعريف شوندكوتاه مدت و بلند مدت  يهاهدفدر قالب  بايد

  نمايد. كالم در اين راستا نقش كليدي ايفا مي .نيان شناختي او را غني سازدب و  باشد

شكل  هآموزان بخشك اداري و براي همه دانش قوانيندر شيوه سنتي، محتواي آموزشي بر اساس 

                  هدفي . به همين دليل خمودگي در نظام آموزشي، بيشوديمهاي متمادي تدوين سال طييكسان و 

 يدر حال. خورنديمبه چشم  نظامديگر در اين  مشكالتآموزان، ترك تحصيل در آنها و بسياري دانش

گفتار استفاده از پيش فرض قرار دادن ، شوديمآموز تعريف هاي دانشمحتوا با توجه به قابليت، وقتي كه

 خاصش آموز با تسلط زباني دان د وشوتر و پوياتر ميو جريان آموزشي روان شوديم مهم تلقيناسب نيز م

                                                 
1. Soler 
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  دريابد. راسن و شرايط خود قادر است مقصود آموزشي 

         محور بنا  پژوهشهاي معلم و به طور كلي نظام آموزشي، محتواي آموزشي را بر پايه فعاليت

هاي شآموز رايانه،شامل كار با  تواننديمها ). اين نوع فعاليت16، 2010، 1همكاراننهند (تاتسوكي و مي

، و يادگيري گروهي باشد كه موفقيت در استفاده از آنها به درك كاربردي زبان وابسته است ياكتابخانه

  معناي متفاوتي خواهد داشت.  ،هر واژه در هر حوزه زيرا

توان به اين نكته دست و محتواي آموزشي بيان شد، مي هاهدفمورد باال در با توجه به آنچه در 

و محتواي آموزشي  هاهدفبنيان تدريس،  زيراشود، س معلم نيز دستخوش تغيير مييافت كه روش تدري

هاي ، بحث گروهي، بارش مغزي و پرسش و پاسخ از روشئلهاست. روش تدريس فعال از جمله حل مس

دارد و  اشارهمفهوم تعامل به طور ضمني به  زيرااست،  نگاه جديد به آموزشتدريس پيشنهادي در اين 

كالم معمول بين دو نفر نيست،  ،ي در موفقيت اين روش دارد. مراد از گفتارئآن، گفتار نقش بسزا عالوه بر

هايي اشاره به روشفعال هاي تدريس است. همچنين، روش دو طرفبلكه درك معناي گفتار از سوي 

يل نمايد. اين آموزان را تقويت و يادگيري را به يك جريان دوسويه تبدهاي دانشدارد كه بتواند فعاليت

  . )1999، ٢سلبي( نوع روش تدريس مستلزم استفاده از زبان كاربردي است

ويتگنشتاين در دهد. آموز را نيز تغيير ميتوجه به كاربرد و دوري از تجويز، شيوه رفتار با دانش

ويق موافقت، رد كردن، توقع و تشرا متضمن چهار عمل آموز رفتار با دانش »هاي فلسفيپژوهش«كتاب 

آموز در كشف و تواند باعث پويايي دانش. استفاده از اين چهار عمل حين فرايند تدريس ميكندمعرفي مي

محتواي آموزشي را متناسب  تگنشتاينكند. وينيز تغيير مي يآموزش يهاهدف و شودنهادينه كردن محتوا 

كند و كالم به و فرهنگي تعيين مي ، نيازهاي اجتماعي، سياسياوآموز، نيازهاي فردي با دانش پيشين دانش

  . )1391كالم و باقري،زيبا( شودعنوان پايه تعامل در نظر گرفته مي

  

  تحول ديدگاه دانش آموز

آنچه در  ،رو نياآموز به عنوان قطب مهم آموزشي وظيفه جذب دانش را بر عهده دارد. از دانش

ترين آثار به دهد. يكي از مهمقرار مي ريتأثتحت مستقيم به طور را او دهد، عملكرد فرايند تدريس رخ مي

، زيرا )91، 2011، 3آموز است (زوآ و تروسلكارگيري روش تدريس فعال، رشد تفكر خالق در دانش

                                                 
1 .Tatsuki  
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3. Zhao & Throssell 



     1392، بهار و تابستان 1، شماره 3سال                    دانشگاه فردوسي مشهد                    نامه مباني تعليم و تربيت، پژوهش   40

شود، دست به گزينش هاي تفكر روبرو ميآموزان با انواع شيوهآموز در تعامل با معلم و ديگر دانشدانش

نمايد. توجه به مي هاسوالجديد به هاي گذارد و سعي در ارائه راه حلنار ميزند، يادگيري تقليدي را كمي

تكرار آموز در پرتو دوري از . قدرت تخيل دانشكنديم ترپررنگكاركرد گفتار، مقوله خالقيت را 

آموز ممكن . دانشاستمطلق نبودن علوم بشري  هاي زباني بيانگركارگيري بازيصرف و به صرف مطالب

  ).  77، 1391با ارائه قانوني جايگزين يا برتر، قوانين قبلي را دستخوش تغيير نمايد (زيبا كالم و باقري، است 

كه اين فرايند به  دهديمآموز در مواجهه با طيفي از افكار، سيستم فكري خويش را ارتقا دانش

و جريان كالمي جاري  دهد. درك محيطمدد كالم و درك منظور محتوا و معلم در بستر آموزشي رخ مي

آموز از طريق درگير شدن در كارگيري و درك صحيح زبان است. در عين حال، دانشدر آن مستلزم به

يابد كه خود ها دست ميها، مهارت و نگرشاي از دانشمتنوع يادگيري به مجموعه يهاتجربهها و فعاليت

سازنده و  يهاليتماد به بروز هر چه بيشتر آنها سهم داشته است و اين امر خوگيري و توليد در شكل

كارگيري صحيح گفتار در فرايند يادگيري مستلزم بهكند. اين امر كمك مياو افزايش قدرت اراده در 

 ئلهصحبت كردن، گوش دادن، استدالل و حل مس مانندهاي مهم زندگي است. عالوه بر اين، كسب مهارت

در ذات . انسان رونديمبه شمار كارگيري صحيح كالم ن آثار بهترياز مهم تعاملي يهاتجربهاز طريق 

موجودي اجتماعي است و ابزار زندگي در اين اجتماع زبان و گفتار اوست. الزمه داشتن زندگي اجتماعي 

 شود.كارگيري صحيح سخن است كه درك متقابل را موجب ميموفق به

  

  ارتباط متقابل بين معلم و دانش آموز

باشد. يند تدريس ميامعلم در فر اصلي آموز از وظايفباط صحيح بين معلم و دانشبرقراري ارت

هاي حاكم بر و ويژگي آموزاين فعاليت سازمان يافته آموزشي نيازمند ارتباط صحيح و شناخت دانش

آموزان دارد و اين كلي و رفتاري تدريس خود نياز به هدايت دانش يهاهدف. معلم براي رسيدن به اوست

معلمان در  .باشدمي و كالم موثر است، ارتباط كه همانا هابستر انتقال پيام فراهم آمدنهدايت مستلزم 

را براي تحقق و  آموز راهبين معلم و دانشكنند. ارتباط مي عمل هايآورفن و نوشتارها، گفتارها ي ازدنياي

معلم در برقراري ارتباط با  ان دانش. آگاهي و ميزسازدهموار ميآموزشي و پرورشي  يهاهدفرسيدن به 

اطالعات و انتقال  هارتباط يعني مبادل نمايد اين است كهسزايي دارد. آنچه مهم ميه نقش بدانش آموز 

و ارتباطي نظام ، نقش كارآمدارتباط نبود الت فردي، سازماني و اجتماعي در بسياري از مشك هريش معني.

سخن  از جاه باستفاده  ،بنابراين .)2011،92و تروسل، است (زوآارتباطي كلي سوء تعبير و تفسيرهاي به طور

 ،شيوه تدريس نوينبه طوركلي، در باشد. در بهبود كيفيت ارتباط بين معلم و دانش آموز بسيار موثر مي
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  شود. ممكن مي آموز و معلمارتباط متقابل كالمي ميان دانش از طريقهاي كالسي فعاليت

نيز  آموزدانش. باشدآغاز كننده ارتباط آموزشي  ،پيام هعنوان فرستنده معلم به ك رودانتظار مي

كند. اگر اين استنباط با مقصود و هدف معلم يكي پيام را پس از دريافت استنباط مي وگيرنده پيام است 

 نظامد كه توان به نكته رسيدر واقع مي نرسيده است. خودآموزشي  يهاهدفبايد گفت كه معلم به  ،نباشد

شوند را شناسايي در اين فرآيند بايد عواملي كه مانع ارتباط صحيح مي ده است.شارتباطي دچار نقصان 

طلبد كه نشانگر درك، هايي را مير پاسخوثد. ارتباط منموآموزان آنها را برطرف كرد و به كمك دانش

، شرط موفقيت ارتباط و تعامل، به عبارت ديگرباشد. آموزان به امر تدريس ميعالقه و توجه دانش

  ارتباطي مشترك بين معلم و دانش آموز است كه از طريق زبان ميسر است. يهاراهبرقراري 

) است كه در جريان ارتباط حالت انفعالي ندارد. از آموز -دانشگيرنده پيام ( ،عنصر مهم ديگر

شود و هدفي است كه ارتباط حاصل مي است كه از برقراري ريتأثعنصر  ،عناصر ديگر فرايند ارتباط

بستگي به ارتباط  شده سيتدر هامفهومدرك  .فرستنده از ابتداي ايجاد ارتباط بايد به آن توجه داشته باشد

هاي موفقيت يا شكست معلم در امر آموزش و ايجاد موقعيت ،مطلوب معلم با شاگرد دارد. به عبارت ديگر

چگونگي انتقال آن و  ،عوامل موثر در يادگيري بستگي به نوع پياممطلوب يادگيري و اصالح يا تقويت 

توان معلم را هاي آموزشي ميبه همين دليل در جريان ارتباط .نحوه بازخورد شاگردان نسبت به پيام دارد

 ،و نيروي موثر در برقراري ارتباط و سودمندي آن در كالس درس دانست دانش آموزعامل هدايت رفتار 

، شرايط و عوامل موثر ارتباط، نوع كيفيت و سودمندي تفهيم دانش آموز اند با توجه به بازخوردتوزيرا مي

در اين راه آشنايي معلم به زبان و  .و تفاهم را بيشتر كند و در نتيجه سطح و ميزان يادگيري را افزايش دهد

  كاركرد آن در فرايند آموزش به او كمك شاياني خواهد نمود. 
  

  نتيجه گيري

 از يريرپذيتأثبا  متأخر نيتگنشتايبرآمده از و كيهرمنوت يتيترب يهاداللت وهشژر اين پد

نيز  سيدر امر تدر ابزار نيقدرتمندتر به عنوان گفتار و زبانو به اهميت  گرفتمورد توجه قرار  نيآگوست

 و شكل دادرا  اوزبان  بر ويتگنشتاين، بنيان تفكر ريتأثآگوستين از جمله انديشمنداني است كه با .اشاره شد

به نقد نظريه آگوستين  به نقد نظريه اول خود و در واقع در نهايت ويتگنشتاين با در نظر گرفتن بستر كالم،

ست كه ا معتقد دومويتگنشتاين اين انتقاد چيزي از ارزش نگاه آگوستين به زبان نمي كاهد.  ، اماپرداخت

توصيف كاربرد زبان است.  دوده آن نيست، بلكه كار اوتجويز كاربرد زبان و تعيين مح ،كار فيلسوف

هر لفظ داراي  بنابراين،. داشته باشدهاي متفاوتي تواند نقشيك لفظ مي بيان داشت كهويتگنشتاين 
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 روند،ببينيم آنها در واقع چگونه به كار ميكه بهتر است  هاكلمهمعناي  براي فهم كاربردهاي مختلفي است.

تبيين  توانيمتربيتي را  يهاداللت. با توجه به اين امر، صدد تعريف آنها برآييمنظري در نه آنكه با تأمّل

و فرايند  در تضاد استاست  هيسوكيو  محفوظاتمتكي بر و سنتي آموزش كه  ماشينيكرد كه با نگاه 

مري اساسي كه در آن زبان و درك مفهوم واژگان با توجه به نقش آنها ا كنديمآموزش تعاملي را مطرح 

در اين رويكرد نوين به آموزش، نگاه معلم و دانش آموز و همچنين فرايند آموزشي دچار  .شوديمتلقي 
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