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શળક્ષણ અને ઈશતશાવના વંદબભભાં તત્લજ્ઞાનની ન ૂતન વંકલ્નાઓ
 ભશેળબાઈ લી.ચૌધયી
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ધોાકુ લા પ્રાથશભક ળાા
તા.ભાણવા,જજ.ગાંધીનગય
* પ્રસ્તાલના :
ળૈક્ષણણક તત્લજ્ઞાન અને કેલણી યસ્ય વંકામે રાં છે . ળૈક્ષણણક તત્લજ્ઞાન એ તત્લજ્ઞાનની
પ્રામોજજત(Applied)પ્રળાખા તયીકે અસ્સ્તત્લભાં આલી છે .કેલણી દ્વાયા જીલનના આદળોનું શલશ્ર્રેણ
કયલાભાં આલે છે . તત્લજ્ઞાનના જીલનના અંશતભ વત્મોનું
ભતાનુવાય, „ તત્લજ્ઞાના એ કેલણીનો વાભાન્મ

અન્લેશ્રણ

કયે

છે .

જશોન ડ્યુઈ ના

શવધધાંત છે .( Philosophy may be Defined as The

General Theory of Education)૧ આદળભલાદ,પ્રકૃશતલાદ,લાસ્તલલાદ લગે યે ળૈક્ષણણક તત્લજ્ઞાનના જૂ ના
દ્રષ્ટિણફિંદુઓ છે . યં ત ુ આધુશનક યુગભાં શનભાભ ણ ાભે રા ળૈક્ષણણક તત્લજ્ઞાનના નલા દ્રષ્ટિણફિંદુઓની શલે
ચચાભ કયીએ.

* તત્લજ્ઞાનની ન ૂતન વંકલ્નાઓ / નલાં દ્રષ્ટિણફિંદુઓ :
 તત્લજ્ઞાનનાં નલાં દ્રષ્ટિણફિંદુઓ ( NEW PARADIGMS) આ મુજફ છે .
(૧) શલશ્ર્રેણ ( Analysis )
(૨) તાર્કિક શલશ્ર્રેણ ( Logical Analysis )
(૩) અનુબલલાદ અને તાર્કિક અનુબલલાદ ( Empiricism and Logical Empiricism )
(૪) શલધે માત્ભક વાેક્ષલાદ ( Positive Relativism )
(૫) નવ્મ લાસ્તલલાદ ( Neo Realism )
(૬) વભીક્ષાત્ભક લાસ્તલલાદ ( Critical Relativism )
(૭) ઈષ્ન્દ્રમ-પ્રદત્તનું તત્લજ્ઞાન ( Philosophy of Sense-Data )
(૮) તાર્કિક યભાણુલાદ ( Logical Atomism )
(૯) પ્રશતબાવભીભાંવા / વંવ ૃશત્તળાસ્ત્ર ( Phenomenology )
(૧૦) તાર્કિક પ્રત્મક્ષલાદ ( Logical Positivism )
(૧૧) તાર્કિક વંયચના ( Logical Construction )
(૧) શલશ્ર્રેણ ( Analysis )
લીવભી વદીભાં શલશ્ર્રેણની ર્શરચાર ળરૂ થઈ.૨ તે ના પ્રણેતા જ્મોર્જ એડ્લડ્ભ મ ૂય ગણામ છે .આ
અણબગભ વભગ્રને તેના બાગોભાં શલબાજીત કયે છે .આભ કયીને જેનું શલબાજન ન થઈ ળકે તે લા વય બાગ
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સુધી શોંચલાનો તે નો શેત ુ છે .અશીં લસ્ત ુનું ગુણાત્ભક નશી , ણ ર્યભાણણક કે જથ્થાનું ાસું જ ધમાનભાં
રેલામ છે . શલશ્ર્રેણનું ભશત્લ ણ છે . શલચાયોની સ્ટિ યજુઆત ભાિે બાાના શલશ્ર્રેણની અને
શલચાયના શલશ્ર્રેણની ણ આલશ્મક્તા છે .
(૨) તાર્કિક શલશ્ર્રેણ ( Logical Analysis ) :
શલમે ના લત
ભ ુ ે તાર્કિક પ્રત્મક્ષલાદ,શલશ્ર્રેણ અથલા દાળભશનક શલશ્ર્રેણનો શલકાવ કમો શતો. શલમે ના
ુભ ની સ્થાના ૧૯૨૨ ભાં થઈ શતી. લીવભી વદીભાં અંગ્રેજી તત્લણચિંતનભાં તાર્કિક શલશ્ર્રેણ /
લત
શલશ્ર્રેણાત્ભક તત્લજ્ઞાનનો ધલજ પયકાલનાય ણચિંતકોભાં જી.ઈ.મ ૂય ( ૧૮૭૩-૧૯૫૮), ફર્ટ્ાભ ન્ડ્ યવે ર( ૧૮૭૨૧૯૭૦ ) અને લુડ્શલગ શલટ્ગે ન્સ્િાઈન ( ૧૮૮૯-૧૯૫૧) નો વભાલે ળ થામ છે . આ તાર્કિક શલશ્ર્રેણ એક
શલશળટિ અણબગભ છે . આ અણબગભ યાખનાયા વલભ તત્લણચિંતકો એભ ભાને છે કે બાાભા અથભની સ્ટિતા
કયલી એ તત્લજ્ઞાનનું મુખ્મ કામભ છે , આથી અંશતભ

તત્લના સ્લરૂનું શનરૂણ કયવું અને જીલના ધમે મ

અંગે ન ંુ ભાગભ દળભન આવું એ તત્લજ્ઞાનનું મુખ્મ કામભ છે .૩
(૩) અનુબલલાદ અને તાર્કિક અનુબલલાદ ( Empiricism and Logical Empiricism ):
અનુબલલાદ એક જ્ઞાનભીભાંવીમ શવધધાંત છે તે ના ભતે ઈષ્ન્દ્રમાનુબલ આણા જ્ઞાનનો એકભાત્ર
સ્ત્રોત છે .( ફાહ્ય અનુબલ , આંતર્યક નર્શ ) રોક, ફકભ રે અને હ્યુભ અનુબલલાદના મુખ્મ દાળભશનકો છે . આ
અનુબલલાદ તે ભનોલૈ જ્ઞાશનક અનુબલલાદ ગણામ છે . ફર્ટ્ાભ ન્ડ્ યવે રે ોતાના ગ્રંથ „શપ્રિંવીીઆ ભૈથભેર્િકા‟
ભાં તકભ લાક્યોની યચના કયી શતી. તે ના ભતે જ્માયે તકભ ના આધાયે કોઈ વત્મ વાણફત થામ છે .ત્માયે તે
શનટકભન ંુ સ્તય ફૌધ્ધધક અને વૈ ધધાંશતક જ ફને લ ંુ યશે છે ,યં ત ુ

આ વત્મને અનુબલ દ્રાયા વત્માશત

(પ્રસ્થાશત) કયલાભાં આલે છે , ત્માયે તે વત્મ તાર્કિક અનુબલ વભકક્ષ ગણામ છે .૪તાર્કિક અનુબલલાદભાં
તકભ અને અનુબલ ફન્ને વત્મ સુધીશોંચલાના ભશત્લના સ્ત્રોત છે . તે જુના અનુબલલાદ થી ણબન્ન છે અને
ભનોલૈ જ્ઞાશનક અનુબલલાદ ને સ્થાને તાર્કિક અનુબલ ને પ્રાધાન્મ આે છે . તાર્કિક અનુબલલાદ ભાને છે કે
જે કથનોનું તાર્કિક  ૃથક્કયણ અને વૈ ધાંશતક ચકાવણી થઈ ળકે તે ને જ અથભયક્ુ ત ગણલાં. આ શવદ્ાંત
તત્લજ્ઞાનને શનયથભક ફતાલીને પક્ત તકભ ળાસ્ત્ર અને શલજ્ઞાનને જ ભશત્લ આે છે .
(૪)શલધે માત્ભક વાેક્ષલાદ ( Positive Relativism )કે પ્રત્મક્ષ વાેક્ષલાદ:
વાેક્ષલાદ એ શનયેક્ષ વત્તા (Absolute) નો શલયોધી ખ્માર છે આ શલશ્વભાં કોઈ શનયેક્ષ વત્તા છે
તે ભ આદળભલાદીઓ ભાનતા આવ્મા છે ,યં ત ુ વાેક્ષલાદ આ શલચાયનું ખંડ્ન કયે છે શનયેક્ષ વત્તાની
કલ્ના શનયથભક છે . કોઈ શનયેક્ષ વત્મ ( Absolute Truth ) નથી,કોઈ શનયેક્ષ શળલમ્ ( Absolute Good )
ણ નથી.અને કોઈ શનયેક્ષ સુદ
ં યમ્( Absolute Beautiful) ણ નથી. વત્મમ્ , શળલમ્ , સુદ
ં યમ્ એ વાેક્ષ
ખ્મારો છે વં ૂણભ શલશ્વ વાેક્ષ છે .
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યં ત ુ ફીજી ફાજુ પ્રત્મક્ષ વાેક્ષલાદ (Positive Relativism)નો વંફધ
ં તત્લ ભીભાંવીમ
લાસ્તશલકતાઓ વાથે ન યશેતાં તકભ શલદ્યા વાથે છે .જેભાં તકભ લાક્યોની વાેક્ષતાની ધાયણા વભાશલટિ છે .
ઉ.દા.તયીકે નીચેના ત્રણ લાક્યો જુઓ.
(૧) ગાંધીજી એક ભનુટમ છે .
(૨) ફધા જ ભનુટમો ાંખો શલનાના ફે ગ લાા શોમ છે .
(૩) ભનુટમ એક શલચાયળીર પ્રાણી છે .
ઉયોક્ત ત્રણ લાક્યોભાં પ્રથભ લાક્ય એક વ્મસ્ક્ત ભાિે , ફીજુ લાક્ય વ્મસ્ક્તઓના વમ ૂશ
ભાિે જ્માયે ત્રીજુ લાક્ય એક વાભાન્મ લસ્ત ુ ભાિે પ્રમોજામે ર છે .જ્ઞાતા, શલમ અને જ્ઞાનર્િમાના આધાયે
તકભ લાક્યોનો અથભ ફદરાઇ જામ છે .
(૫) નવ્મ લાસ્તલલાદ ( Neo Realism ):
નવ્મ લાસ્તલલાદે આદળભલાદનો ખ ૂફ શલયોધા કમો.જી.ઈ.મ ૂય આ લાદના પ્રફ વભથભક શતા.
ઈ.વ..૧૯૧૧ ભાં તે ભની કેસ્રિજ યુશનલવીિીભાં શનભણક
ં ૂ થઈ .ઇ.વ .૧૯૨૧ થી ૧૯૪૭ સુધી તે ભણે
ણિિેનની શલખ્માત શત્રકા „Mind‟નું વંાદન કયુું ૧૯૧૩ ભાં આ શત્રકા ભાં “ The Reputation of
Idealism‟ નાભના રેખ દ્રાયા તે ભણે નવ્મ લાસ્તલલાદનો પ્રચાય કમો.
(૬) વભીક્ષાત્ભક લાસ્તલલાદ ( Critical Relativism )
નવ્મ-લાસ્તલલાદીઓના શલયોધભાં ૧૯૧૬ભાં લાસ્તલલાદીઓનો એક વંઘ સ્થાશત થમો.૧૯૨૦ભાં
તે ણે એક ઘોણાત્ર પ્રકાશત કયુું.જેનું ળીભક શત.ં ુ “Essays in Critical Realism ” તે ના વભથભકોભાં શતાંલાવય , ડુયૈિ ડ્રૈ ક , જોન્વ શાપર્કિંવ , જેરવ શલન્વે ન્િ , વી.એ.સ્ર્ટ્ોંગ લગે યે. આ વંઘની સ્થાનાનો મુખ્મ
ઉદ્દે ળ નવ્મ-લાસ્તલલાદીઓની જ્ઞાનતત્લ વંફધ
ં ી ભાન્મતાઓભાં સુધાયો કયલાનો શતો.
(૭) ઈષ્ન્દ્રમ-પ્રદત્તનું તત્લજ્ઞાન ( Philosophy of Sense-Data )
કોઈ ણ લસ્ત ુ કે ણચત્રને આણી ઈષ્ન્દ્રમો ભન દ્રાયા જુએ છે . ઈષ્ન્દ્રમ-પ્રદત્ત અંગે નો વૌપ્રથભ
શલચાય મ ૂયે ોતાના ગ્રંથ „ Philosophical Studies ‟ ભાં કમો શતો.ત્માયફાદ ફર્ટ્ાભ ન્ડ્ યવે રે ઈષ્ન્દ્રમ-પ્રદત્ત
તત્લજ્ઞાન ય વશલળે કામભ કયુું શત.ં ુ ૫
(૮) તાર્કિક યભાણુલાદ ( Logical Atomism )
શલશ્ર્રેણાત્ભક તત્લજ્ઞાન અથલા તાજત્લક શલશ્ર્રેણના અણબગભને કાયણે (૧) તાર્કિક યભાણુલાદ,
(૨) તાર્કિક પ્રત્મક્ષલાદ અને (૩) બાાકીમ તત્લજ્ઞાન એ ત્રણ ણચિંતન પ્રલાશોનો િશભક ઉદ્દબલ થમે રો છે
તાર્કિક યભાણુલાદના મ ૂભ ૂત પ્રશતાદનની સ્ટિતા કયતાં યવે ર જણાલે છે કે વલભ લસ્ત ુઓનું સ્લરૂ
ગુણધભો ( Properties ) અને વંફધ
ં ો ( Relations ) ના વંદબભભાં વભજી ળકામ છે ,એિરેકેજગતની
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લસ્ત ુઓભાંજુદા જુદા ગુણધભો શોમ છે , અને તે ભ એ અન્મ લસ્ત ુઓ વાથે જુદા જુદા વંફધ
ં ો શોમ છે .
જગતની લસ્ત ુઓના ગુણધભો અને વંફધ
ં ો એ જગતને રગતી શકીકતો છે .૬
તાર્કિક યભાણુલાદભાં યભાણુ એિરે કોઈ તત્લ અર્શ , યં ત ુ યભાણુ એિરે
વયતભ બાાભાં લાક્ય(કથન). આ મ ૂ કથન એિરે જ યભાણુ.ં
(૯) પ્રશતબાવભીભાંવા / વંવ ૃશત્તળાસ્ત્ર ( Phenomenology )
ફાહ્ય લસ્ત ુ અને જ્ઞાતાના આંતર્યક વંફધ
ં ય સ્થાશત પ્રભાણ અથલા દળભન યભતત્લનું જ્ઞાન
ફાહ્યલસ્ત ુના અને આત્ભરક્ષીતત્લના અનુબલ ય આધાર્યત છે . એભ સ્લીકાયતો શવદ્રાંત.
(૧૦) તાર્કિક પ્રત્મક્ષલાદ ( Logical Positivism ) કે તાર્કિક બાલલાદ :
તાર્કિક પ્રત્મક્ષલાદભાં તાર્કિક નો અથભ યં યાગત તકભ ળાસ્ત્ર વાથે નથી ફર્ટ્ાભ ન્ડ્ યવે રે ઈ.વ..૧૯૦૩
ભાં “Principles of Mathematics” ુસ્તક પ્રકાશળત કયુું.ત્માયફાદતે ણે કાઈિ શૈડ્ વાથે શલખ્માત ગ્રંથ
“Principia Mathematica”નું પ્રકાળન કયુું. તે ભાં „તાર્કિક‟ ળબ્દાભાં ત્રણ શવધધાંતોનો વભાલેળ કમો.
(૧) લણભન શવધધાંત ( Theory of Description )
(૨) પ્રારૂ શવધધાંત ( Theory of Types )
(૩) વ્માધ્તત શવધધાંત ( Principle of Extensionality )૭
તાર્કિક બાલલાદના મુખ્મ ફે ઉદ્દે ળો આ મુજફ છે :
(૧) શલજ્ઞાન ભાિે એક સુદ્દ્રઢ અને સુયણક્ષત આધાયનું પ્રદાન કયવુ.ં
(૨) તત્લજ્ઞાનની શનયથભકતાનું પ્રદળભન કયવુ.ં
તાર્કિક બાલલાદના મુખ્મ શવધધાંતો નીચે મુજફ છે .
(૧) તે ભાં હ્યુભના અનુબલલાદ , કારિે ના પ્રત્મક્ષલાદ અને યવે ર, મ ૂય,
શલિગેં ન્સ્િાઈન તથા વ્શાઈિ શૈડ્ તાર્કિક શલશ્ર્રેણનો વભન્લમ થમે રો છે .
(૨) ણચિંતનની શદ શનધાભ યીત કયતી લખતે તે શદના ફન્ને ક્ષો ય શલચાય કયલો
જોઈએ.
(૩) શનગભનાત્ભક શલશ્ર્રેણને દળભનળાસ્ત્ર ોતાની શલમ લસ્ત ુ ફનાલી નથી
ળકત.ં ુ
(૪) દળભનનું કામભ યભતત્લની વભગ્રતાનું અધમમન નથી .
(૫) આગભનની વભસ્માનું વભાધાન કયવું તે દળભનનું કામભ નથી.
(૬) દળભનનું મુખ્મ કામભ લૈ જ્ઞાશનક તકભ લાક્યોનું શલશ્ર્રેણ કયલાનું છે .
(૭) કાયણ – કામભ નો વંફધ
ં તાર્કિક નથી,આનુબશલક છે .
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(૧૧) તાર્કિક વંયચના ( Logical Construction )
યવે રની તાજત્લક ળોધ કે જે તે ના ભતે તાર્કિક ળોધ છે તે ળોધ ર્દ્રભાગી પ્રર્િમા છે . એક એ કે તે
તાર્કિક અણું વયતભની ળોધ છે .આણા વાભાન્મ જ્ઞાનના શલશ્ર્રેણને આધાયે તે વય અણુત
ં ત્લો સુધી
શોંચલાની પ્રર્િમા છે . જ્માયે ફીજી તયપ તે જગત વંફશં ધત વંયચના છે . પ્રથભભાં અણુલ
ં ાક્યો(Atomic
Proposition) સુધી શોંચલાની પ્રર્િમા છે , જ્માયે ફીજાભાં બૌશતક દાથો તથા અન્મ ભત જેલા લણભનો
વંફશં ધત તે અંશતભ અણુલાક્યોની વંયચના છે . ઉયોક્ત ફંને પ્રર્િમાઓનો વભન્લમ એિરે તાર્કિક
વંયચના(Logical Construction)૮.
* વભાન *
આભ, ઉયોક્ત શલળદ્દ ચચાભ ને અંતે કશી ળકામ કે છે લ્રી એક વદીભાં તત્લજ્ઞાન અને
ળૈક્ષણણક તત્લજ્ઞાનની શલદ્યાળાખા ક્ષેત્રે કેિરીક આધુશનક વંકલ્નાઓ – દ્રષ્ટિણફિંદુઓ – આમાભો નો ઉદમ
થમો છે . જે પ્રલતભ ભાન યુગભાં શળક્ષણ જગતનું ભશત્લનું મોગદાન રેખવું જ યહ્યુ .
-: ાદનોંધ :૧. વાધુ પ્રે ભદાવ લ., કેલણીના દાળભશનક આધાયો, ર્દ્રશતમ આવ ૃશત્ત, અક્ષય
બ્બ્રકેળન, અભદાલાદ,૨૦૦૯, ૃટઠ ૪૫.
૨. યાલર નટુબાઈ લી.,કેલણીની તાજત્લક અને વભાજળાસ્ત્રીમ
આધાયશળરાઓ,પ્રથભ આવ ૃશત્ત, નીયલ પ્રકાળન ,અભદાલાદ,૨૦૧૧ ,  ૃટઠ ૬૮.
૩. યાલ વી.લી.,ાર્યબાશક કોળ - તત્લજ્ઞાન, પ્રથભ આવ ૃશત્ત,યુશનલશવિિી ગ્રંથ
શનભાભ ણ ફોડ્ભ ,ગુજયાત યાજ્મ,અભદાલાદ,૨૦૦૧, ૃટઠ ૬૭૦.
૪. ાંડ્ે યાભળકર,શળક્ષા દળભન,આગયા, ૃટઠ ૪૨૪.
૫. એજન,  ૃટઠ ૪૧૫ થી ૪૧૭.
૬. યાલ વી.લી., ઉયોક્ત, ૃટઠ ૫૪૭.
૭.ાંડ્ે યાભળકર,ઉયોક્ત, ૃટઠ ૪૩૦.
૮. યુ.જી.વી. ને િ / વે િ શળક્ષાળાસ્ત્ર, દાશનકા બ્બ્રશળિંગ કં ની,નલી ર્દલ્શી,૨૦૧૩,
 ૃટઠ ૬૯.
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