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چكيده

هدف اصلي اين مقاله بررسي ديدگاههاي آگوستين دربارة آموزش و ارتباط آن با زبان در
ديالوگ آموزگار با طرح سه مدل آموزش بر مبناي يادآوري ،اشاره و اشراق است .در اين
مقاله با روش توصيفي استنتاجي ابتدا به شرح ديدگاه آگوستين دربارة نقش زبان و كلمه در
آموزش پرداخته و سپس نتايج حاصل از آن در نحوة آموزش مورد بحث قرار گرفته است.
به عقيدة آگوستين آموزش به معناي معمول آن با محوريت كاربرد كلمات به عنوان
نشانههاي واقعيت آغاز ميشود اما در ادامه بايد از نشانههاي كالمي به سوي واقعيت نهفته در
پشت آنها به عنوان هدف اصلي آموزش حركت كرد .در نتيجة پژوهش نشان داده شده
است كه بر اساس نگرش آگوستين در مدل اشراق آموزش و يادگيري واقعي نه از راه زبان
بلكه با درك دروني و به مدد نوعي قوه بينش و اشراق صورت ميگيرد .در واقع از نگاه
آگوستين آموزش به معناي دقيق كلمه تنها بر عهدة خداوند است و آموزگار انساني
نميتواند به كسي چيزي بيش از آنچه كه با آن آشنا بودهاند ،بياموزد .در ادامه دو نقد مهم
بر اين نگرش از سوي ويتگنشتاين و شفلر مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده است كه
با فهم دقيقتر نظرية آگوستين ميتوان نقدهاي مطرح شده را پاسخ گفت.
کليـدواژههــا :آموزش ،يادگيري ،يادآوري ،اشاره ،اشراق.
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بهشمار ميرود .او در اين اثر با فرزندش دربارة پيچيدگيهاي زبان و نقش آن در آموزش گفتگو
ميكند .اين ديالوگ حاوي مسائل مهمي ازجمله نقش كلمه و نشانه در زبان ،آموزش ،يادگيري
حاصل از آشنايي ،اكتساب دانش واقعي ،حافظه ،يادآوري اذهان ديگر ،تعريف اشاري و مسئلة
مهم اشراق است .مسئلهاي كه او به آن ميپردازد اين است كه آيا زبان در واقعيت چيزي را
آموزش ميدهد يا خير و اگر چنين باشد چگونه ميتواند اين كار را بهصورت موفقي انجام دهد.
نيمة نخست ديالوگ آموزگار بحث دربارة معماهاي گوناگون دربارة زبان آدمي است و اين
پيچيدگي حاصل تعاريف غيردقيقي است كه موجب ابهام ميان كاربرد يک اصطالح در
موقعيتهاي گوناگون است (.)Anderson, p. 406

در پايان اين ديالوگ آگوستين نتيجه ميگيرد كه آموزش اصيل انتشار يا انتقال اطالعات
نيست،كه از نظر او بهتر است آن را دستورالعمل يا راهنما ( )instructionخواند بلكه فعاليتي است
كه در آن يادگيرنده معموالً خود قادر به درك واقعيت امور خواهد بود
p. 40).

(McGinnis & Metress,

درواقع آنگونه كه گريمس ميگويد در نگاه آگوستين ياددهي فرايند طرح پرسش و

جستجوي پاسخها از راه گفتگو است

(p. 175

 .)Grimes,اما دلمشغولي واقعي آگوستين اين

است كه از محدوديت ذاتي زبان به سوي نظرية يادگيري مبتني بر يادآوري و نهايتاً يادگيري و
دانش واقعي حاصل از اشراق الهي عبور كند.
ازنظر آگوستين

()Augustine, p.11

كلمات براي كاربردشان وجود دارند و مهمترين شكل

كاربرد كلمات ياددادن و آموزش است به باور آگوستين كاربرد نشانهها با آموزش دادن يكسان
نيست .در واقع آگوستين مدلي از آموزش و يادگيري را مطرح ميكند كه مطابق آن كلمات
كاري بهغيراز برانگيختن شخص به سمت يادگيري انجام نميدهند .نبايد فراموش كرد كه
كلمات تنها نيرويي ترغيبكننده و برانگيزاننده براي شناخت و دانستن درون يادگيرنده است و
لذا او يادگيري و آموزش واقعي را حاصل آموزشي نميداند كه به شكل بيروني و با كلمات
موجب شناخت شده است ( .)ibid, p.59در مدل آرماني ياددهنده در پي انتقال محتواي ذهن خود
به يادگيرنده نيست بلكه به دنبال طرح پرسشهايي براي هدايت بهسوي فهم درستي يا نادرستي
حقيقت آنچه بيانشده توسط خود يادگيرنده است .او اين مدل يعني اشراق را تنها شيوة آموزش
راستين به شمار آورده است.
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آموزش و یادگيري از نگاه آگوستين

ديالوگ آموزگار با اين پرسش آگوستين شروع مي شود كه ما وقتي سخن ميگوييم چه كاري
انجام ميدهيم؟ پاسخ آگوستين است كه هنگامي كه صحبت ميكنيم يا مي خواهيم چيزي را
ياد بدهيم يا چيزي را ياد بگيريم .از نظر آگوستين سخن گفتن داراي هدفي دوگانه است يا
منظور آموزش چيزي است يا به خاطر آوردن كه اين هر دو يا براي ديگري است يا براي خود
شخص .به باور كرامر مسئلة اصلي آگوستين يادگيري است زيرا معتقد است كه ما هنگام سخن
گفتن در حال آموزش و ياددادن چيزي به كسي هستيم ( .)Kramer, p. 5به عقيده آگوستين در
آموزش ( )Docereشخص اصوالً در پي مطلع كردن شخص مقابل به شكل كلي است .اما پيش از
آن پرسش مهم او اين است كه آيا آموزش به آدمي امكانپذير است؟ نتيجة رساله آموزگار اين
اس ت كه پس از بحث و پژوهش بر ما معلوم شده است كه هيچ آموزگاري به غير از خداوند
دانشي به آدمي نميآموزد.
آگوستين در اعترافات( )Augustine, 1991, p.10مراحل يادگيري بعدي دوران كودكياش را
توصيف كرده است .اين فعاليت نه به عنوان كسب دانش گذشتگان بلكه يادآوري و فراخواندن
( )calling forthآن چيزي است كه پيشتر نزد او حاضر بوده و آن را ميشناخته است .اين شناخت
پيشين از چشم او پنهان مانده بود تا زماني كه در فرايند آموزش شخص ديگر به ذهن او
فراخوانده ( )calling uponشود .به گفتة آگوستين اين شناختي است كه به غير از اين شيوه او
هرگز امكان آگاهي نسبت به آن را نداشته است .اين همان چيزي است كه ذاتي كودك است
حتي پيش از به دنيا آمدن او و مالنهاور اين عبارت آگوستيني را به فراخواندن تعليمي
( )pedagogical callتعبير كرده است (.)Mollenhauer, p. 16

به عقيدة آگوستين هيچگونه يادگيري از راه نشانههاي زباني صورت نميگيرد زيرا نميتوان
نشانه را شناخت مگر اينكه بدانيم بر چه چيزي داللت دارد .در اين صورت چيزي از نشانه
نميآموزيم ازاينرو آموزش و ياددادن توسط نشانهها امري ناممكن است .به باور آگوستين
وقتي واژة ناآشنايي را ميشنويم براي ما بيمعناست تا زماني كه بتوانيم آن را با مدلولش
مرتبط سازيم زيرا نشانه بهخوديخود آنچه بر آن داللت دارد را به ما نشان نميدهد و لذا دانش
بهواسطة آشنايي مستقيم با خود چيزها پديد ميآيد تا اينكه حاصل شناخت و آموزش
نشانهها باشد ،به همين خاطر آموزش و يادگيري از راه كلمات و زبان امكانپذير نيست
(.)Augustine, 1995, p. 55

به عبارتي از نظر آگوستين ما هنگامي ميتوانيم نسبت به چيزي
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شناخت داشته باشيم كه خود همان چيز براي ما حاضر و در دسترس باشد و در مواردي كه ما
چيزها را با ذهن خود درك ميكنيم آنها را بيواسطه و با نور دروني حقيقت خود خواهيم
شناخت؛ بنابراين آموزش و يادگيري واقعي از راه بصيرت حاصل از بينش دروني صورت
مي گيرد كه هيچ ارتباطي به كلمات و زبان ندارد و اين همان نتيجه نهايي آگوستين است كه با
زبان نميتوان چيزي را به كسي ياد داد زيرا يادگيري حاصل بصيرت و بينش آدمي است .حال بر
اساس درك كلي از مباني فلسفي و معنايي آگوستين ميتوان ديدگاه او درباب مقوله آموزش و
يادگيري را بر اساس سه مدل مطرح شده در ذيل بازسازي كرد.
آموزش درمقام یادآوري

آگوستين معتقد است كه تنها كار كلمات يادآوري

()reminding

است .كلمات داراي قدرت

تأ ثيرگذاري كافي بر ذهن هستند تا آن را به دنبال چيزي كه خواهان آن ميباشيم سوق بدهند
اما آنها چيزها را به گونهاي كه ما آنها را ميشناسيم به ما نشان نميدهند
p. 36).

(Augustine, 1995,

در نتيجه كلمات تنها ميتوانند توجه مستقيم ما را به سوي چيزي جلب كنند اما به واقع

نمي توانند چيزهاي عرضه شده را نشان دهند .در واقع از نظر آگوستين كلمات تنها نقش
برانگيزاننده براي يادگيري دارند و كامالً مشخص است كه ميزان بسيار اندكي از آنچه كه
گوينده ميانديشد را ميتواند در قالب كلمات بيان كند (.)ibid, p. 46
به باور آگوستين ميان عمل آموزش كه دربردارنده يادآورشدن ( )commemorareاست و عمل
يادگيري كه دربردارنده به يادآوردن

()recordari

است تمايز وجود دارد .شخص در حال

آموزش يا انتقال اطالعات در حقيقت چيزي را به ذهن شنونده يادآور ميشود كه او در پي به
يادآوردن آن بوده است .يادآوري عموماً با رجوع به ديگران و به خاطر آوردن يک موضوع
صورت ميگيرد اما اين امر ميتواند در ارتباط با خود شخص نيز صورت گيرد .به اين معنا
آموزش را بايد به معناي يادآور شدن در نظر گرفت؛ اما او با تمايز ميان اين دو معناي به
يادآوردن به تحليل ماهيت دوگانه فرايندي ميپردازد كه در عمل آموزش نقش ايفاء ميكند .از
سوي ديگر يادگيري به معناي به يادآوردن است .بنابراين آموزش دربردارنده دو فرايند متمايز اما
مشابه است كه يادآوري به ديگري و به خود را شامل ميشود .به گفتة گوناگان اين دو وجه از
فرايند ارتباط متقابل نقش محوري را در استدالل آگوستين بر عهده دارند ،زيرا هرگونه عمل
آموزش و يادآورشدن لزوماً دربردارنده فعاليت يادگيري و به يادآوردن است
2004, p. 25).

(Connaghan,
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آگوستين در ديالوگ آموزگار برخي اعتراضات به اين ايده را مطرح ميكند .در وهلة نخست
اين اعتراض بررسي ميشود كه فعاليتهايي مانند سوالپرسيدن و آوازخواندن و دعاكردن به نظر
هيچ ارتباطي با آموزش و تعليم ندارند زيرا با اينكه در اين امور ما از كلمات بهره ميبريم ،اما
منظور از انجام آن ها آموزش به ديگران نيست .اما آگوستين عقيده دارد كه در اين موارد نيز
هدف آموزش و يادگيري است اما روشي كه به كار برده ميشود يادآوري است ،خواه به
خودمان خواه به ديگري .در حالي كه فرزند او عقيده دارد كه اگر منظور از هر سخنگفتن و به
كار بردن كلمات آموزش و يادگيري باشد در اين صورت در نيايش نيز بايد چنين باشد در حالي
كه ما چيزي را به خداوند نه آموزش ميدهيم و نه يادآور ميشويم .آگوستين

(Augustine,

) 1995, p. 8پاسخ مي دهد كه در اين مورد نيز ما در حال سخنگفتن هستيم اما روح ما به شكلي
دروني با خود سخن ميگويد .در واقع حتي هنگامي كه شخص سخت در حال انديشيدن است
اگرچه اين كار را با كلمات صدادار انجام نمي دهد اما به اين خاطر كه او در حال انديشيدن به
كلمات است در اين صورت روح در حال سخن گفتن دروني است .بنابراين به عقيدة آگوستين
شخص با سخنگفتن صرفاً چيزي را به ذهن متبادر ميكند و اين كار به كمک كلمات ذخيره
شده در ذهن صورت ميگيرد و حافظه واقعيتهايي را كه اين كلمات بر آن ها داللت دارند را
در ذهن شخص حاضر ميكند.
اساس مدل آموزش در مقام يادآوري كاربرد كلمات و نشانهها هستند و اين پيشفرض را دارد
كه براي بيان هر حالتي از احساس و انديشه و براي ارجاع به هر واقعيتي ميتوان از نشانهاي براي
انتقال آن به ديگران بهره برد .اما آگوستين پرسشي را در خصوص اين حكم كلي مطرح ميكند
مبني بر اين كه بسياري از كلمات در ظاهر به هيچ واقعيت بيروني اشاره ندارند .بنابراين چگونه
ميتوان اين نوع كلمات را بامعنا دانست و در آموزش از آنها بهره برد؟ او مواردي مانند "اگر"
يا "هيچچيز" را به عنوان شاهد مثال خود ذكر ميكند .آگوستين ( )ibid, p. 14عقيده دارد كه
تمام كلمات بر چيزي داللت ميكنند و رابطة مطابقت ميان نشانه و چيز همواره و بدون مثال
نقض وجود دارد اين در مورد مواردي مثل درخت كامالً مشخص است اما در مورد كلماتي مثل
"اگر" و يا "هيچچيز" اين ها به نه بر واقعيت بيروني و اشياي خارجي بلكه بر يک موقعيت ذهني
داللت دارند.
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آموزش اشاري

بحث آگوستين از آموزش اشاري ( )ostensiveدربردارندة عدم كاربرد كلمات است زيراكلمات
معاني گوناگوني دارند و زمينهساز سوءتفاهم هستند .از نظر آگوستين شناخت واقعيت بسيار برتر
از شناخت نشانه ها و كالم است زيرا از نگاه او هدف اصلي آموزش آشنايي با واقعيتهاست و
نشانههاي كالمي تنها واسطهاي براي اين آشنايي هستند .به عقيدة او

()ibid, p. 39

واقعيت

شناختهشده بسيار بهتر و با ارزشتر از واقعيت فينفسه است ودانش حاصل از جمع واقعيتها
بسيار ارزشمندتر از واقعيت تنها ميباشد .به همينخاطر دانش نسبت به واقعيت برتر از دانش
نشانههاي واقعيت است .اين نگرش منجر به اين ميشود كه اصالت آموزش همچون اشاره بيشتر
از آموزش همچون يادآوري باشد .بنابراين مهم آموزش به شيوهاي است كه در آن آموزگار
بتواند فراتر از نشانهها و كلمات رفته و واقعيتها را تعليم دهد .در واقع نشانهها دانشي از واقعيت
فينفسه به دانشآموزان ياد نميدهند .نامگذاري قابليتي است در زبان كه به خودي خود
نميتواند توجه را از كلمه به سوي واقعيت جلب كند زيرا اگر شخص پيشتر با آنچه كه ناميده
شده است آشنا نباشد در اين صورت ناميدن هيچ چيزي به او نميآموزد .در واقع اگر آموزش به
عنوان يادآوري تنها روشي باشد كه ما بتوانيم چيزي را ياددهيم در اين صورت هيچچيزي را
نميتوان بدون كاربرد نشانهها آموخت.
ركن اساسي اين مدل از آموزش عمل اشارهكردن است .خود آگوستين

(Augustine, 1991, p.

) 13در عبارت مهمي در كتاب اعترافات كه ويتگنشتاين آن را در ابتداي كتاب پژوهشها نقل و
مورد نقد قرار داده است آموزش اشاري را مبناي يادگيري ميداند .آگوستين از زبان كودك
ميگويد كه والدين او وقتي چيزي را مينامند در همين حال به سوي آن چيز حركت ميكنند
لذا او با مشاهده اين عمل متعلق آوايي كه بيان كرده و آنچه را به آن اشاره ميكنند را ميفهمد.
او به تدريج با كاربرد مكرر واژهها در جاي درست خود ميتواند بفهمد كه به چه چيزي داللت
دارند و لذا پس از آن ياد گرفته است كه بتواند با تكرار همان صداها نشانهها را براي بيان
خواسته هاي خود به كار گيرد .اما يادگيري اشاري نه تنها اشاره كردن با انگشت به سوي يک
چيز مورد داللت واقع شده را شامل ميشود ،بلكه دربرگيرندة نشان دادن يا نمايش دادن بدون
نشانه نيز است.
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آموزش اشراقي

آگوستين پس از آنكه نتيجه گرفت آموزش به شكل يادآوري و اشاره در انتقال دانش ناموفق
است به برهاني ايجابي يعني نظريه اشراق براي تشريح امر يادگيري روي آورد .اين مدل آموزش
اصيل مبتني بر ديالوگ دروني درون يادگيرندة با خودش است .مسئلة مهم دربارة يادگيري
همچون اشراق ميزان اطمينان و يقين دربارة واقعيتهاي شناخته شده از راه آموزش است .اين
يقين برخالف شيوة يادآوري يا نمايش نه بهواسطة ارتباط ميان نشانه و واقعيت بلكه برگرفته از
شيوهاي است كه در آن واقعيتها با يكديگر مرتبط بوده و قابل درك هستند .براي آگوستين
تنها آموزش در مقام اشراق داراي اين ميزان از يقين و قطعيت ميباشد .اما قطعيت به دست آمده
نشان مي دهد كه فهميدن نه مستلزم امر محسوس بلكه نيازمند امر معقول است اين يعني واقعيتها
نه صرفا درون حواس بلكه در عقل قرار دارند و به شيوه معقول درك ميشوند.
آموزگار درون ( )interior teacherيا اشراق درون نشان از نوعي درك شهودي دارد .به باور
مووني در اين مرحله آگوستين با دانش شهودي ( )intuitive knowledgeيعني درك مستقيم و
بيواسطه اعيان معقول سروكار دارد .آموزش دربارة چيزهاي محسوس نه از راه كلمات بلكه
مستلزم درك حسي آن پديده ميباشد ( .)Mooney, p. 59يادگيرنده در مرحلة درك واقعيتهاي
عقالني ميتواند به طور مستقيم به آنها دسترسي داشته باشد و اين كار به كمک نور حقيقت و
آموزگار حقيقي و دروني و اشراق الهي صورت ميگيرد .در آموزش هم چون اشراق آموزگار
حقيقي به جاي آموزگار انساني يادگيرنده را به نور اشراق دروني از سوي خداوند نائل ميكند.
آگوستين در پايان ديالوگ آموزگار مي گويد با در نظر گرفتن تمام چيزهايي كه درك ميكنيم
حقيقت نه بيرون از ما بلكه درون ذهن ما حضور دارد ()Augustine, 1995, p. 55

به باور آگوستين ما حقيقت را از آموزگار واقعي يعني خداوند دريافت ميكنيم اما در مقابل
دريافت حقيقت كامالً منفعل نيستيم بلكه آن را به خود يادآور شده و به نوعي در نوعي
گفتگوي دروني و طرح پرسش و پاسخ به آنها با خودمان گفتگو ميكنيم .آگوستين نتيجه
ميگيرد كه ما نبايد صدق آن دسته از كلماتي كه مبتني بر مرجعيت الهي است را به هيچ
آموزگاري نسبت دهيم زيرا اين حاصل آموزش آموزگار زميني نيست بلكه آموزگار آسماني
تمامي انسانها چنين ميكند و او هدايت ما را از درون و به كمک نشانههاي بيروني صورت
ميدهد .به عقيدة برخي در اين نگرش كلمات صرفاً محرك يادگيري هستند و خداوند با استفاده
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از كلمات به ما يادآور ميشود كه درون ما سكني گزيده است و تنها با كمک و عشق او موفق
به يادگيري ميشويم (.)Immerwaher, p. 659

به همين دليل ،در نيمه نخست ديالوگ آموزگار هرگاه سخن از ياددادن و يادگرفتن است
منظور آگوستين ارتباط با شخص ديگر است اما در نيمة دوم اين ياددهي و يادگيري بدل به امري
دروني شده و در اينجا ديگر مخاطب شخص بيروني و ديگري نيست بلكه در اينجا منظور ذهن
خود فرد است .درك آگوستين از يادگيري به مانند تأمل در فرايند عميقاً سمبوليک و نمادين
مبتني بر الگوي خلقت است .بنابراين كلمه به عنوان آموزگار درون به عنوان موتور محركهاي
درك ميشود كه ايدههايي را درون ذهن آدمي به وجود ميآورد .فعاليت كلمه بالقوه براي
شناخت است اما براي كامل شدن محتاج نورالهي و اشراق است(.)Chidester, p. 85

پيامد آموزشي مدل اشراق اين است كه آموزگار از كالم براي بيان دانش بهره ميبرد اما قصد
او حکكردن گزارههاي خود در ذهن يادگيرنده براي تكرار آنها نيست بلكه همچون محركي
است براي او تا خود به جستجوي واقعيت و بينش مرتبط با آن برآيد و آموزش در اين حالت در
بينش خود يادگيرنده به سرانجام ميرسد .بهواقع يادگيرنده به شكل دروني ميآموزد و هيچ
آموزگار بيروني نميتواند به اين شيوه به او چيزي ياد بدهد .البته به گفتة توماس آكويناس
هنگامي كه آگوستين نشان داد كه تنها خداوند آموزگار واقعي بشر است منظور او اين نبود كه
آدمي نميتواند از هيچ آموزگار بيروني ( )exterior teacherچيزي ياد بگيرد بلكه منظور او اين
بود كه خداوند تنها آموزگار دروني آدمي است (.)Augustine, 1995, p. 60
بنابراين حتي اگر ياددهنده موفق شود محتواي انديشة خود را به يادگيرنده منتقل كند كه
آگوستين دراينباره شک دارد بازهم چنين ارائهاي براي دانش اصيل كافي نيست .اين بدين دليل
است كه قطعيت و يقين كه مشخصة دانش واقعي از نظر آگوستين است مستلزم عمل قضاوت
دروني از سوي يادگيرنده است .اين قضاوت به خودي خود مبتني بر تشخيص آن از سوي
يادگيرنده است .اين تشخيص نه از سوي آموزگار بيروني بلكه برخاسته از درون خود دانشآموز
است .اما او چگونه مي تواند حقيقت چيزي را بدون اينكه پيشتر واجد معيار يا مدلي براي سنجش
و قضاوت دربارة آن باشد ،تشخيص دهد؟ آگوستين ( )ibid, p. 62نتيجه ميگيرد بايد آموزگاري
دروني وجود داشته باشد كه معيار الزم و شرايط مورد نياز براي كسب حقيقت و درك قطعيت و
يقين از سوي دانش آموز را فراهم آورد .شناخت آموزگار درون يعني عقل خداوندي ميتواند
منجر به درك و قطعيت دانش حقيقي شود .اين به ديگر ويژگي مهم مدل آموزش اشراقي يعني
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تأمل دروني و قضاوت شخص يادگيرنده دربارة مطلب آموخته شده اشاره دارد .براي آگوستين
يادگيري مستلزم چيزي بيش از كلمات است و اين بهجاي تبادل شفاهي موضوع بينش و بصيرت
( )insightدروني است.
نقد نگرش آگوستين

ديدگاه آگوستين مورد دو نقد جدي واقع شده است .نخست نقد ويتگنشتاين بر مفهوم آموزش
اشاري و سپس نقد شفلر بر مفهوم آموزش اشراقي كه اكنون اين دو نقد را مطرح و آنها را
نقادانه تحليل خواهيم كرد.
نقد ویتگنشتاین بر آموزش اشاري

ويتگنشتاين كتاب پژوهشهاي فلسفي خود را با نقلقولي از آگوستين شروع كرده و بخش
مهمي از كار خود را به نقد اين نظريه اختصاص داده است ( .)Wittgenstein, 2001, p.1مشخصة
اصلي تعريف اشاري اشاره كردن به يک چيز با به كار بردن نام در نظر گرفته شده براي آن چيز
است .اين مدل از يادگيري به گونهاي است كه در آن معنا با آنچه كه مورد اشاره قرار گرفته
است معادل انگاشته مي شود .اين نگرش به نوعي ميان زبان با واقعيت ارتباط برقرار ميكند و
بر آن است كه زبان از راه اشاره واقعيت را لمس ميكند .اما اين گرايش معمول در يادگيري
زبان همان چيزي است كه ويتگنشتاين خواهان كنار گذاشتن آن است .از نظر او اشكال اين
نظريه اين است كه منظور خود را بتوان صرفاً از راه عمل تعريف اشاري به ديگري ياد داد .به
عقيده ويتگنشتاين ( )ibid, p.28آموزش اشاري هرگز نميتواند به خودي خود معناي يک كلمه
را مشخص سازد زيرا درك آموزش اشاري منوط به آشنايي پيشين با بخشهاي مهمي از زبان
است و اشاره را ميتوان به شيوههاي كامالً متفاوتي تفسير كرد.
از نظر ويتگنشتاين آگوستين يادگي ري را مبتني بر آموزش اشاري دانسته است .به باور او
يادگيري و آموزش را نميتوان با روش ناميدن چيزها به دست آورد .از نظر او آگوستين زبان را
به اسامي و نشانه و يادگيري را به عمل اشاره كردن و ناميدن تقليل داده است .البته ويتگنشتاين
خود در كتاب رسالة منطقي فلسفي چنين ديدگاهي دربارة زبان دارد .او در اين اثر ميگويد:
”اشياء را تنها ميتوان ناميد و با كمک نشانهها ميتوان آنها را نشان داد“
p. 15).

(Tractatus, 2001,

اما ويتگنشتاين در پژوهشها از نگرش آگوستين به مثابه درك فلسفي از معنا انتقاد كرده
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است ( . )Wittgenstein, 2001, p.3مطابق اين نگرش آموزش به عنوان امري بدون قصد در بطن
تبيين آگوستين از اشاره قرار دارد .به عقيدة او كودكان زبان را از راه اشاره بزرگساالن ياد
مي گيرند بدون اينكه بزرگساالن قصدي مبني بر آموزش او داشته باشند .اين عمل آموزش
غيرعمدي و ناخواسته از راه حركات بدني صورت ميگيرد كه ذاتاً اشارهاي است .اشارة
ويتگنشتاين در اينجا به عبارتي است كه آگوستين در كتاب اعترافات نقل كرده است:
بزرگترهايم من را با ارائة كلمات و با ياددهي رسمي آموزش ندادند بلكه من خود قدرت
سخن گفتن را با عقلي كه خداوند در من نهاده بود ياد گرفتم .اين كار را با استفاده از صداها
و حركات گوناگوني بخش هاي بدنم انجام دادم و سعي كردم تا نيات و مقاصد خود را به
ديگران انتقال دهم .اما من قدرت انتقال تمام آن چيزي را كه ميخواستم به ديگران نداشتم
و ديگران نيز نميتوانستند خواستههاي من را درك كنند(.)Augustine, 1991, p. 43

در واقع ويتگنشتاين منتقد سرسخت آموزش از راه اشاره يا همان ياددهي اشاري است .به
عقيدة او شخص از راه اشاره صرف نميتواند معناي كلمهاي را بفهمد بلكه الزم است تا پيشتر
براي فهم آن تمرين كرده و تربيت شده باشد .به عقيدة او آموزش اشاري فقط به همراه تربيت
ويژه ميتواند به شخص كمک كند ( .)Wittgenstein, 2001, p.13به همين دليل آموزش اشاري
واژهها با تربيتي متفاوت فهمي كامالً متفاوت را پديد ميآورد .پاسخ ويتگنشتاين بر مشكل ابهام
در مسئلة تعريف و آموزش اشاري عامل تربيت است زيرا تعريف و يادگيري اشاري بدون تربيت
مناسب به فهم نميانجامد ( )ibid, p.6ويتگنشتاين ميگويد منظور او از تربيت مشابه آن چيزي
است كه در موقع سخن گفتن از تربيت يک حيوان براي انجام كارهاي خاص به كار ميبريم
( )ibid, p.77او در برگهها ميگويد ”مربيان بايد به خاطر داشته باشند كه هرگونه توضيح بنياني در
تربيت دارد “ ( .)ibid,, 1991, p. 58بنابراين همانگونه كه كلمات و نشانهها ميتوانند به لحاظ
كاركردهاي متفاوت و زمينههاي گوناگون خود داراي ابهام باشند انجام يک عمل از راه
اشارهكردن نيز دچار همين ميزان از ابهام خواهد بود .در واقع ويتگنشتاين نگاه ما را از بصيرت و
شعور دروني كودك آگوستين براي فهم زبان و روايت احوالت دروني او به نحوة زيستن و
كاربرد زبان در متن اشكال زندگي سوق ميدهد

(p. 76

 .)McGinns & Metress,ويتگنشتاين به

ما ميگويد كه معناي حاصل از يادگيري اشاري با ناميدن يا تعريف جداگانه بدون متن و زمينة
كاربرد واژه حاصل شدني نيست بلكه از راه شركت در بازي زباني و آگاهي نسبت به قواعد اين
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نوع كاربرد زبان مطابق با گونه اي از شكل زندگي كساني كه در آن به عمل تعريف مبادرت
كردهاند ميتوان نسبت آن چيز آگاهي پيدا كرد.
افزون براين ويتگنشتاين تمايز مهمي ميان تعريف اشاري و آموزش اشاري كلمات قائل شده
است به عقيدة ويتگنشتاين ،آگوستين ميان تعريف اشاري و آموزش اشاري تمايزي قائل نشده
است و به ظاهر اين دو را با هم خلط كرده است .در واقع آنچه آگوستين دربارة آموزش اشاري
كلمات بيان كرده است تعريف اشاري نيست به اين خاطر كه كودك نميتواند بپرسد كه اين
كلمه نام چيست؟ ( )Wittgenstein, 2001, p.6به عقيدة او آموزش اشاري ما را در درك كلمات
كمک ميكند اما اين تنها بخشي از فرايند درك معناي كلمات است .درك كردن زماني
صورت ميگيرد كه آموزش اشاري با تربيت و ياددهي همراه شود .به باور او تربيت زمينهاي
شفاف براي حركت و مشخص كردن كاربرد كلمات فراهم ميآورد .ابهام اشاره از نظر
ويتگنشتاين سرانجام منجر به ابهام اجتنابناپذير در آموزش كلمات از راه اشاره خواهد شد .لذا
به نظر هيچ راهي وجود ندارد كه آموزگار بت واند امكانات متعدد ابهام در هر مورد از تعريف
اشاري را محدود كرده تا مطمئن شود كه دانشآموز قادر به درك چيز درست مورد داللت واقع
شده باشد.
كاربرد ،پاسخ ويتگنشتاين براي حل اين ابهام است .به عقيدة او اگر كسي كاربرد كلمهاي را
بداند در اينصورت ميتوانيم از او بخواهيم كه درك خود از آن كلمه را از طريق تعريف
اشاري براي ما بيان كند ( .)ibid, p. 86او تأكيد كرده است كه معناي يک واژه كاربرد آن در
زبان است

()ibid, p. 43

و كاربرد يک واژه در عمل معناي آن است

()ibid,,1991, p. 69

از

اينرو ويتگنشتاين تربيت اشاري را با ابهامزدايي از واكنش و كاربرد تكميل كرده است كه بر
اساس آن تربيت و ياددهي عادت كردن به كاربرد درست است .او ( )ibid, 2001, p.36معتقد
است عدم توجه به نقش زمينه و كاربست در آموزش اشاري منجر به اين عقيده غلط ميشود كه
بايد منشأ توان يادگيرنده براي درك معناي اشارهشده را نه در بيرون بلكه عاملي ذهني بداند.
ويتگنشتاين عقيده دارد كه درك معناي كلمه تنها حاصل تربيت است زيرا به گفتة او ”اينجا
آموزش زبان توضيح نيست بلكه تربيت است“ (.)ibid, p. 5

ويتگنشتاين براي آنكه مراد خود از تربيت را مشخص سازد به مفهوم تعريف اشاري ارجاع
ميدهد و مي گويد بخش مهمي از تربيت اين است كه معلم به چيزها اشاره كند و توجه كودكان
را به آنها جلب كند و در همان زمان واژهاي را بر زبان بياورد .اما به گفتة او اين هنوز با توضيح
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اشاري يا تعريف اشاري فاصله دارد زيرا كودك هنوز نميتواند بپرسد نام آن چيست؟ به عبارتي
كودك هنوز به فن ناميدن تسلط ندارد .در واقع مطابق نظرية تصويري از زبان كودك به محض
شنيدن واژه تصويري از آن در ذهنش حاضر ميشود (.)ibid, p. 6

البته مشخص است كه ويتگنشتاين كامالً با اين ديدگاه مخالف است زيرا از نگاه او هدف زبان
ايجاد تصاوير نيست .در واقع او مخالف اين نيست كه هنگام شنيدن واژه ميتواند تصويري از آن
در ذهن كودك نقش ببندد اما اين به معناي دقيق كلمه فهميدن آن واژه محسوب نميشود.
بنابراين او معتقد است كه آموزش اشاري تنها در سايه تربيت اشاري معناي واژه را در متن
كاربست آن براي كودك روشن خواهد ساخت به همين دليل در سياق و زمينههاي گوناگون و
به تبع آن تربيتهاي گوناگون فهمي كامالً متفاوت به رغم آموزشي مشابه به همراه خواهد
داشت .لذا مسئلهاي كه در خصوص اشاره به عنوان ركن اصلي اين مدل از آموزش وجود دارد
اين است كه چگونه ميتوان عملي را در حال انجام آن براي ديگري با اشارهكردن توضيح داد.
تحليل نقد ویتگنشتاین

همانگونه كه اشاره شد ويتگنشتاين نقد خود را به انديشة آگوستين با عبارتي از كتاب اعترافات
آغاز كرده است .اما اينكه آيا ويتگنشتاين نسبت به مطالب مطرح شده از سوي آگوستين در
ديالوگ آموزگار وقوف داشته است يا خير همچنان بحث وجود دارد .به عقيدة برنيت تعريفي
كه ويتگنشتاين در ابتداي پژوهشها از آگوستين ارائه ميكند اشارات بسيار مهم پيشين آگوستين
در كتاب اعترافات را ناديده گرفته است (p. 2

 .)Burnyeat,دو بند مهم در كتاب اعترافات موضع

آگوستين دربارة يادگيري از راه اشاره را مشخص ميكند .او مينويسد” :چنين نبود كه ديگران
الفبا را با آموزش رسمي و قرار دادن كلمات در يک نظم مشخص به من آموزش داده باشند
بلكه من قدرت سخن گفتن را با عقلي كه خداوند به من اعطا كرده است كسب كردهام “
( .)Augustine, 1991, p. 13لذا آگوستين به صراحت يادآور شده است كه بزرگترهاي او از راه
تعريف اشاري به او چيزي نياموختهاند بلكه او خود با مشاهدة حركات و صداهايي كه آنها
هنگام به زبان آوردن نام آن چيز از دهان خود خارج ميكنند و به كمک نيروي حافظه موفق
شده است كه در الگوي زباني آنها شركت جسته و قادر به درك معناي كلمات آنها شود .در
واقع بزرگترها تالش نمي كنند تا از راه آموزش اشاري به او چيزي بياموزند بلكه خود او معناي
سخنان بزرگترها را با مشاهدة حركات بدن آنها در متن زندگي تشخيص داده است .كودك
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الگويي را در اطراف خود از اعمال بزرگترها تشخيص ميدهد و خواهان مشاركت در اين
الگوي زندگي است ولي او اين را نه توسط آموزش بزرگترها بلكه توسط نظارهكردن رفتار
روزمره در متن زندگي ياد ميگيرد .بنابراين در تبيين آگوستين در كتاب اعترافات دربارة
يادگيري كلمه ،آگوستين نه به اشراق الهي بلكه به حركات بدني بيانكنندة تمايالت شخص به
عنوان زبان عمومي همة انسانها اشاره دارد .بيشک اشراق الهي به همان اندازه در اختيار تمام
انسانها است با اين حال آگوستين در اين زمينه به آن متوسل نميشود .در عوض او تمام
توجهاش را بر حركات بدني معطوف ميكند.
اما آگوستين در ديالوگ آموزگار خود به خوبي از ابهام موجود در تعريف اشاري آگاه بوده
است .او در ديالوگ آموزگار به وضوح ابهام تعاريف اشاري را مورد تأييد قرار داده است .او
معتقد است با اشارة انگشت نميتوان به چيزي به غير از واقعيتي كه اشاره شده اشاره كرد
و اين اشاره نه به سوي نشانه بلكه يادآوري چيزي است كه ما آن را چنين كلمهاي خواندهايم
).(ibid, 1995, p. 48

در نتيجه به وسيلة اشاره كردن هيچ واقعيتي را نميآموزيم كه پيشتر

ميشناخته ايم .در واقع از نظر آگوستين ما هيچ چيزي را از راه كاربرد نشانه هايي كه آن ها را
كلمه ميخوانيم ياد نميگيريم .به همين خاطر به جاي سوال دربارة يادگيري معناي كلمه يعني
معناي پنهان در صدا و دانش پيشين نسبت به واقعيت مورد داللت و اشاره واقع شده توسط آن
نشانه بايد در پي درك واقعيت از راه نشانه هستيم.
آگوستين همچنين از مثال راه رفتن براي ابهام در تعريف اشاري استفاده كرده است .هنگامي
كه از كسي كه در حال راه رفتن است درخواست شود تا اين عمل را توضيح دهد او چگونه
مي تواند چنين كاري را بدون كاربرد كلمات و تنها از راه نمايش اين عمل انجام دهد؟ آگوستين
ميگويد نميتوان مرز مشخصي براي سرعت حركت در اشاره به عمل راه رفتن مشخص كرد
زيرا امكان دارد كه راه رفتن با شتاب كردن يا برداشتن قدمهاي جداگانه خلط شود .اما اين ابهام
را با توسل به عقل و توانايي آن براي درك امور حل كرده است

(p. 18

 .)ibid,اما تفاوت

ديالوگ آموزگار كه نوعي بحث كامالً تخصصي دربارة آموزش و زبان به شمار ميآيد با كتاب
اعترافات كه نوشتهاي با مشخصة عموميتر است اين است كه اگوستين در آن به جاي توسل به
حركات بدن به نيروي خردورزي حاصل از اشراق الهي متوسل ميشود

(p. 96

 .)Engelland,در

واقع او معتقد است كه فرايند يادگيري از راه تعريف اشاري به تنهايي صورت نميگيرد بلكه
شخص به كمک نيروي خردورزي خود قادر است تا حتي اشارات مبهم را نيز در نظام زباني
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درك كرده و معناي آن را تشخيص دهد .دراينصورت اگر خرد اعطاء شده از سوي خداوند و
اشراق الهي درون ما از سوي آموزگار واقعي و دروني ما وجود نداشته باشد ما هرگز معناي
راه رفتن يا شكار پرنده را نخواهيم فهميد .بنابراين خداوند به ما عقلي اعطا كرده است كه ما را
قادر مي سازد تا از راه اشاره چيزي را ياد بگيريم نه اينكه صرف كنار هم قرار گرفتن نشانه و چيز
به وجود آن چيز داللت ورزد .بدون خرد ابهام هميشگي در اشاره كردن مانع از يادگيري
خواهد شد.
از سوي ديگر درباب اهميت آموزش اشاري ويتگنشتاين خاطر نشان ساخته است كه اين نوعي
از آموزش است كه مؤيد نوعي پيوند و ارتباط ميان كلمه و چيز است .به عبارتي در نقد خود
داللت كلمه بر اعيان واقعي را اساس آموزش اشاري به شمار آورده است .به همين دليل معتقد
است اين نوع نگرش يادگيري و آموزش را تنها به اسامي محدود كرده و زبان را آنگونه كه
آگوستين به نظر او قائل بوده است تا حد يک ابزار ارتباطي صرف تقليل ميدهد .اما بايد گفت
آگوستين در ديالوگ آموزگار به خوبي از اين مسئله آگاه بوده است .براي مثال او

(Augustine,

) 1995, p. 14دربارة مدلول كلماتي مانند اگر و هيچ سؤال ميكند زيرا اگر كلمة هيچ بر هيچ
چيز داللت داشته باشد در اين صورت بي معنا و نامعقول است .اما موضوع مهمتر اينكه از نظر
آگوستين الزم نيست اين اعيان جنبة بيروني و عمومي و مستقل از ذهن گوينده داشته باشند يعني
بايد چيزهايي در واقعيت

()res

باشند .عين مدلول از نظر آگوستين ميتواند امري كامالً ذهني

باشد .نكتة آخر نيز اينكه به عقيدة آگوستين برخالف آنچه كه ويتگنشتاين ميپندارد شناخت
حاصل از آشنايي يگانه شناخت واقعي است كه داللت كالمي تنها در مرحلهاي پس از آن يعني
هنگامي كه شخص با موضوع مورد اشاره توسط كلمه از قبل آشنا باشد امكانپذير خواهد بود.
در اين نگرش واقعيتهاي عرضهشده در دانش بايد به شكل مستقل از زبان نزد ذهن دانشآموز
حاضر شوند زيرا زبان كاركرد داللت بخشي بر واقعيت را ندارد و كاركرد كلمات آموزگار
صرفاً برانگيزانندة دانشآموزان است تا خودشان به دنبال حقيقت باشند
115).

(Gallagher, 1992, p.

بنابراين محدود كردن برداشت آگوستين از ماهيت آموزش و يادگيري به انتقال اطالعات

با شيوة اشاري به مانند اين است كه نگاه ويتگنشتاين دربارة معناداري را به كاربرد محدود كنيم.
نقد شفلر بر آموزش اشراقي

مدل آموزش و يادگيري حاصل از اشراق مبين رويكردي كامالً متفاوت در آموزش است .به
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عقيدة شفلر پيشفرض اين مدل در تقابل با ديدگاهي است كه در آن آموزگار منتقلكنندة
ايدهها يا ذرات دانش به ذخيرة ذهني دانشآموز است و مدل آگوستيني منكر امكان چنين انتقالي
است زيرا آگوستين دانش را موضوع اشراق ميداند و اين را نميتوان از طريق دادههاي حسي
واحدهاي زباني به دست آورد و از طريق ياددهنده منتقل كرد .مطابق اين نگرش دانش كسب
شده به كمک بينش دروني يادگيرنده ماهيتي به كل متفاوت نسبت به آن چيزي دارد كه ماحصل
ذخيرة اجزاي دانش در ذهن دانشآموز است .اين امر موجب تفاوت اساسي ميان عبارات صرفاً
ذخيرهشده و بازتوليد شده از سوي يادگيرنده از يکسو و درك بنيان و كاربرد آنها از سوي
ياددهنده ميشود.
از نگاه شفلر نظرية اصلي آگوستين مبني بر اينكه شخص نميتواند دانش جديد را تنها به كمک
كلمات منتقل كند درست است ،زيرا دانش صرفاً ذخيره كردن اطالعات از سوي يادگيرنده
نيست .او موافق اين است كه يادگيري صرفاً هضم اطالعات زباني نيست و اينكه دانش مستلزم
چيزي بيش از اين است .بااينحال شفلر معتقد است كه اطالعات بيانشده از سوي آموزگار
شرط الزم براي دانشآموزان است تا بتوانند خود به دنبال اين حقايق باشند ،لذا برخالف ديدگاه
آگوستين زبان و خصوصاً زبان حامل اطالعات نقش اساسي در فرايند تربيتي بر عهده دارد و
شرط الزم براي كسب دانش است (.)Scheffler, 2014, p.70

به عقيدة شفلر مهمترين چالش نگرش آگوستين حاصل درهم آميختن معناي كلمات با
گزارههاست .آگوستين معتقد است كه معناي كلمات را ميتوان به شكل معقولي از راه آشنايي با
واقعيت به دست آورد؛ اما ازنظر شفلر معناي كلمه معموالً مستلزم آشنايي با واقعيتي كه كلمه بر
آن داللت دارد نيست زيرا معقول بودن كلمات را ميتوان از راه تعريف به دست آورد كه
دربرگيرنده آَشنايي مستقيم با چيزها نيست؛ اما اگر از اين اعتراض چشمپوشي كنيم و بپذيريم كه
درك كلمه معموالً مستلزم اين آشنايي است ،بااينحال همچنان از نگاه شفلر اين نتيجه به دست
نميآيد كه درك جمله درست به همينسان مستلزم آشنايي با موقعيت اموري باشد كه اين
كلمات نشان دهندة آن ها هستند .اما به باور شفلر چالش آگوستين در خصوص آموزش را
بهراحتي ميتوان رد كرد ،بر اين اساس كه ما ميتوانيم گزارهها را درك كنيم پيش از اينكه با
واقعيتهايي كه بر آنها داللت ميكنند آَشنايي داشته باشيم .پيامد مسئله اين است كه ياددهنده
ميتواند يادگيرنده را با كاربرد زبان از واقعيتهاي جديد آگاه سازد .بنابراين به عقيده شفلر
دانشآموز ميتواند معناي جمله را به شكل غيرمستقيم دريابد و اين كار را با تركيب اجزاي آن
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انجام ميدهد و او را به اينسو هدايت خواهد كرد كه به تحقيق در باب درست يا غلط آن جمله
در واقعيت بپردازد .درمجموع اطالعات جديد را ميتوان به شكل معقولي توسط گزارهها به
ديگران منتقل كرد (.)ibid, p. 73

تحليل نقد شفلر

با دقت بيشتر در نظرية آگوستين در خصوص آموزش و يادگيري ميتوان دريافت كه استدالل او
در خصوص عدم توانايي زبان براي حمل معناي موردنظر آموزگار براي انتقال به ذهن يادگيرنده
را نبايد آن گونه كه شفلر در نقد خود مدعي است به تفاوت ميان كلمه و گزاره فروكاست.
درواقع آگوستين معتقد است كه ماهيت زبان به گونهاي است كه تنها ميزان بسيار اندكي ازآنچه
گوينده قصد بيان آن را دارد به مخاطبش منتقل ميشود و اين ناشي از نقصان جدي زبان در به
تصوير كشيدن معناي پنهان در اذهان و ايدهها است و اين ارتباطي به تفاوت ساختار ميان گزاره با
اجزاي تشكيلدهنده آن يعني كلمات ندارد .لذا برخالف برداشت شفلر مبني بر جايگزين كردن
جمالت به جاي كلمات در رفع مسئله مطرح از سوي آگوستين نقش ندارد زيرا در نگرش
كاربردي زبان دلمشغولي اصلي شناخت چگونگي بهكارگيري زبان در بازي مناسب آن است.
نكتة ديگر اينكه برخالف عقيدة شفلر يادگيرنده صرفاً به خاطر آگاه شدن از واقعيتها نسبت
به آنها دانايي پيدا كند و به نظر در اين مورد آگوستين كامالً برحق است .مطابق نگاه آگوستين
ما جمالت جديد را در هر زمان درك ميكنيم و اين كار را بر اساس درك كلمات
تشكيلدهنده و دستور زبان آن جمله انجام ميدهيم؛ بنابراين بيان اينكه جمله بر نوعي از واقعيت
داللت دارد درست نيست مگر اينكه دانشآموز پيشتر با اين واقعيت آشنايي داشته باشد زيرا در
غير اين صورت جمالت آموزگار تنها آوايي محض براي او خواهد بود .درواقع دانشي كه
آگوستين به آن عالقهمند است دانشي است كه مستلزم چيزي بيش از دريافت و پذيرش
اطالعات درست است .الزمة اين دانش آن است كه دانشآموز در خصوص اطمينان از درستي
اطالعات كسبشده محق باشد .آگوستين به ما يادآور ميشود كه كلمات فيذاته حتي اگر در
قالب جمله نيز قرار گيرند ميتوانند داراي معاني متفاوت و حتي در برخي موارد متضاد باشند .او
براي شرح بهتر اين نگرش از مشكالت چندگانه در بخش گوينده و گيرندهاي كه بهواسطه ابزار
زباني به تعامل با يكديگر ميپردازند سخن ميگويد.
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درواقع حتي اگر يادگيرنده بتواند دستور زبان گزاره را درك كند و به واقعنمايي تصويري
كلمات بهكاررفته در گزاره پي ببرد دليلي بر آن نيست كه بتواند گزاره را بهدرستي درك كند.
در حقيقت آگوستين استدالل خود را با اين هدف مطرح نكرده است كه از نظرية تصويري زبان
در داللت يکبه يک ميان كلمات با واقعيت حمايت كرده و لذا به اين نتيجه راضي شود كه اگر
كلمهاي مابازاي واقعي در جهان خارج نداشته باشد نميتواند واجد معنا باشد .به نظر ميرسد كه
آگوستين اين مقدمه را بدين منظور طرح كرده است تا محدوديتهاي زبان و كلمات را براي
انتقال دانش واقعي به يادگيرنده خاطرنشان سازد و ما را از اين خيال خام برهاند كه با تالش
دستوري و تحليلي ميتوانيم كلمات غير شفاف و ناواضح را از دايره واژگاني خود بيرون كنيم تا
زباني كامالً منطقي و واقعنما براي ابراز انديشهها در اختيار داشته باشيم و با اين روش مرزي دقيق
ميان گزارههاي شفاف و مبهم براي پي بردن به كنه عقيده ياددهنده نزد يادگيرنده ترسيم كنيم.
نتيجه

در ديالوگ آموزگار آموزش و يادگيري به دو معناي يادآوري و اشاري بررسي شده است و در
نهايت به اين نتيجه منجر مي شود كه هر دوي اين شكل از ياددهي ناكافي هستند زيرا دانش
حاصل از چنين آموزشي فاقد آن ميزان از يقين است كه آگوستين عقيده دارد براي شناخت
مناسب ضروري است .نوع سوم و حقيقي آموزش ،اشراق از سوي آموزگار واقعي يعني خداوند
است .آگوستين در ديالوگ آموزگار به اين نتيجه رسيد كه دانستن موضوع روند دروني آگاهي
است كه او آن را اشراق ناميده است .او معتقد است كه خداوند بهعنوان آموزگار واقعي درون
ما عمل ميكند و ازاينرو ذهن با دانشي كه از آموزگار دروني خود دريافت كرده است به مرتبة
اشراق و درك جهان ميرسد .بنابراين زبان نقشي كه اصوالً كاركرد اصلي آن يعني ياددادن و
آموختن بود را انجام نميدهد .به همين خاطر با درك بازنگري شده از آموزش و يادگيري ،زبان
وظيفة محدودتري بر عهده داشته و تنها نقش برانگيزاننده و شاهد را ايفاء ميكند .براي كسب
دانش و ترغيب و برانگيختگي بهسوي يادگيري ،نقش بسيار مهمي بر عهده دارد زيرا چيزها را
تنها به شكل مستقيم ميتوان آموخت.
در مجموع مطابق نگرش آگوستيني به مقولة آموزش و يادگيري ،ياددهنده در فرايند ياددهي
كار خود را از راه يادآوري ايدهها به يادگيرنده صورت ميدهد؛ اما يادگيرنده در مواجهة مستقيم
با چيزها ياد ميگيرد كه خود به ارزيابي آنچه به آنها گفتهشده است بپردازد .در واقع يادگيرنده
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 تكرار و تقليد از، حافظه.خود بايد چيزها را ديده و درك كند و صدق آنها برايش آشكار شود
 بنابراين آموزش اصيل انتشار يا انتقال.آموزههاي آموزگار براي درك مطالب كافي نيست
اطالعات نيست كه نه دانش بلكه تنها ميتواند عقايد را فراهم سازد بلكه فعاليتي است كه در آن
 خود قادر به درك،يادگيرنده معموالً نخستين عاملي است كه به مدد برخورداري از نيروي خرد
 درنتيجه يادگيري از نگاه آگوستين نوعي فرايند كشف يا درك.واقعيت چيزها خواهد بود
.دروني است و كسب دانش حقيقي آن با كمک اشراق الهي صورت ميگيرد
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