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چکیده
پژژهوهش حاضژژر بژژا ه ژ  ،بررسژژی و معرفژژی دی ژ هاه نژژان دیژژویی در و ژژوص هنژژر و
زیباییشناسی و استخراج اشارات تربیتی وی برای نظام تعلیموتربیت اسژممی ایژران انجژام
ش  .رویکرد پهوهش کیفی و از نوع روش تحلیل محتوا بود .نامعه پژهوهش تألیفژات نژان
دیویی بود که متون و منابع مربوط به حوزه هنر و زیباشناسی بهعنوان نمونه انتخژا شژ .
سپس بر اساس دی هاه ایشان درباره هنر و زیباییشناسی ،اشارات و راهبردهای کلیژ ی در
تربیت زیباییشناسی استخراج ش  .ابزارهای ان ازههیری ،فژرم فیشبژرداری و نیژز سژیاهه
تحلیل محتوای محقق ساوته بود .نحوه بررسی اعتبژار نتژای هژم بژر اسژاس معیارهژای
تعیین اعتبار در تحلیژل محتژوا یعنژی ،باورپژییری ،وابسژتگی ،انتقالپژییری ،تأیی پژییری
بهدستآم ه است .نتای پهوهش حژاکی از آن اسژت کژه هنژر و زیباییشناسژی از دیژ هاه
دیویی شامل چهار محور :تناسب و هماهنگی ،وودآهاهی کیفی ،بیژان و ابژراز احساسژات،
تخیل میباش و برآین تربیتی این آموزهها در آمژوزشوپرورش ایژن اسژت کژه متولیژان و
مت ژ یان تعلیموتربی ژت را از غفلژژت فزاین ژ های کژژه رانژژع بژژه آمژژوزش عمژژومی هنژژر و
زیباییشناسی در فراین های تربیتی ونود دارد ،آهاه کرد و اهمیت آن را در زن هی هوشزد
کرد.
واژگان کلیدی :هنر ،زیباییشناسژی ،تحلیژژل محتژژوا ،دیژژویی ،اشژژارات تربیتژژی ،تعلیموتربیژت
اسممی.
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 .1تاریخ وصول1400/07/27 :
 . 2استادیار هروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ،کرمانشاه ،ایران (نویسن ۀ مسئول)
marzbaneadib@yahoo.com
 . 3دکتری فلسفه هنر و زیبایی شناسی ،عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه.
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 .1مقدمه
در نظامهای آموزشی بهو وص آموزشوپرورش بهعنوان یک نهاد تربیتی و آموزشی
که مسئولیت تعلیم علوم و تربیت شهرون ی را به عه ه دارد؛ حفژ اسژژتان اردهای
باالی آموزشی بهعنوان هستۀ اصلی نظام آموزشی از اهمیت واصی برووردار اسژژت،
چرا که کیفیت آموزشی در این نظامها نتیجۀ تونه به هنر و زیباییشناسی در مراکز
آموزشی و تربیتی است (مهر محمژ ی .)14:1390،ایژژن در حژژالی اسژژت کژژه نظژژام
کنونی تعلیموتربیت ،تونه وژژود را بژژه ننبژژههای عملژژی و پژژرورش ابعژژاد شژژناوتی
معطو ساوته و از بع زیباییشناوتی و هنری زن هی غافل مانژ ه اسژژت .در واقژژع
هنر و زیباشناسژی هنژژوز بژژهعنوان موضژژوعات مهژژم و دارای اولویژژت کژژه نظامهژژای
آموزشی بای برای پرورش آنها سرمایههیاری کنن  ،شناوته شژ ه نیسژژتن (بژژاقری،
 .)45:1389برای نمونه میتوان به غفلت از «هنژژر» کژژه بیشژژترین تژژأ یر را در درک
اشژژیا و موقعیتهژژا بژژرای تربیژژت زیباییشناسژژی دارد ،اشاره کرد .هنرهایی مانن
ﻃراحی ،کارهای دستی ،عکاسی ،نمایش ،آواز ،موسیقی ،حرکات موزون و نویسن هی
در این نظام نایگاه و یقی ن ارن و حتی درسهژژژژژژژژایی چون نقاشی و ادبیات نیز
بهصژژورت اصولی ت ریس نمیشژژون  .نتای بروی از تحقیقات نیز بر این ادعا صحه
میهیارد .در این زمینه ،نبود ه مشخص برای آمژژوزش هنژژر در م ارس ،غفلت از
اصول و مبادی هنر هیشته ایران ،تأکی بر مهارت و فن ،فراموشی بع محتوایی هنر،
نبود فضای آموزشی مناسب و ک فهمیها و بژ فهمیهای اساسی دربارۀ ماهیت هنر
بهعنوان امری تفننی و سرهرمکنن ه و نه حژژوزهای برای هسترش تفکر برنامۀ درسی
نظام آموزشی ایران ،از دالیل اصلی ناکارآم ی آموزش هنژژر در نظژژام آموزشژژی ایران
مطرح ش ه است (مه یزاده.)8:1388 ،
مضافاً اینکژژه ،در برنامۀ درسی نظژژام تعلیموتربیژت اسژژممی ایژژران ،حوزههای نق
هنری و زیباییشناسی ،تا حژ ودی فراموش ش ه است .یکی از مهمتژژرین دالیل این
امر ،اراﺋه نکردن تبیین روشنی از معنا ،ح ود و غژژور آمژژوزش هنژژر یژژا بژژه تعبیژژری
«سواد هنری» است که این امر متأ ر از نایگاه مبهم هنژژر در نظژژام آموزشژژی اسژژت
(کاظمپور و همکاران .)18:1387 ،هرچن که اویژراً در سژژن تحژژول بنیژژادین نظژژام
آموزشوپرورش در بخش مربوط به فلسفه تربیژژت در نمهژژوری اسژژممی ایژژران ،بژژه
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تربیت هنری و زیباییشناسی بهعنوان یکی از ساحتهای ششهانه تربیژژت اسژژممی
اشاره ش ه است .تربیت در این ساحت ناظر به رش قوه ویال ،عواﻃف ،احساسژژات و
ذوق زیباییشناوتی (درک و ولق زیبایی) متربیان بوده و توان رمزهشژژایی و کشژژف
ونوه زیباییشناوتی امژژور هنژژری و پ یژ ههای زیبژژا (اعژژم از زیباییهژژای حسژی و
غیرمحسوس) و توان ولق و اب اع هنژژر و آ ژژار زیبژژا از لژژوازم رشژ متربیژژان در ایژژن
ساحت است (صادقزاده قم ری و حسنی.)145 :1396 ،
سیر تاریخی بحثها دربارۀ زیباییشناسی نشان میده که تونه به پرورش بع
زیباییشژژژژناوتی در فراین تربیت ،نیز مطرح بژژژژوده است ،چنان که در آغاز حرفۀ
تربیتی دیویی ،هنرهای دستی و زیبا ،نقش مهمی در م رسۀ آزمایشگاهی او داشته
و آرمان او نیز این بوده است که «هنرها بای نقطه اوج آرمانهرایی و منتهای درنژژه
پاالیش تمام کارهایی را که دانشآموزان بر عه ه دارن  ،باش » .از نظر دیویی تربیژژت
زیباییشژژژژژژناوتی نیازمن آن است که تجربیات مربوط به زیباییشناسژژژژژژی در
تعلیموتربی ژت نقش محوری داشته باشن  .تجربۀ زیباییشژژناوتی نیز به آهاهی دقیق
ادراککننژ ه برای دی ن اشیا ،بههونهای متفاوت از شکل مرسوم و عادی آنها بستگی
دارد؛ بنابراین ،وظیفۀ تربیت زیباییشناس ژی ،پرورش این آهاهی از ﻃریق آشژژناکردن
فراهیران با آ ار هنری ،افزایش توانایی آنها برای درک و واکنش به آنها ،ولق،
هروهبن ی و تحلیل آ ار هنری ،مهارتهای تفسیری و  ...یا بژهﻃورکلی ایجاد «سژژواد
زیباییشناسی» است .چرا که موضوع محوری زیباییشناسی ،درک منطق احساسات
و عواﻃف انسانها و چگونگی انتقالپژژییری این حژژاالت است .این موارد در تجربیات
هنری که در مقایسه با سایر تجربیات انسان ،بیشتر با حواس سروکار دارن  ،نمود
بیشتری مییاب ؛ بنابراین زیباییشناسژی علمژژی اسژژت کژژه در مژژورد ادراک مسژژاﺋل
مربوط به زیبایی بحث میکن و موضوع زیباییشناسی نیز نوع واصی از تجربه است
که هر فرد با پ ی های دارد و همﭽنین ،روش واصی از درک اشژیا و موقعیتهاسژژت
که بهصورت برانگیختگی در قالب رشتههای هنری تجلی مییاب (لیلیان و همکاران،
52:1388؛ ﻃهماسب زاده.)18:1393 ،
به تبعیت از دیویی ،زیباییشناسی بای اساس هرهونه فهم عمیق از معنا و تفکر
شود .تا نایی که معنا در نریان تجربهای قرار میهیژرد کژژه نمیتژژوان بژ ون یژژک
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مونودی که در محیط دوالت میکن  ،ونود داشته باش و این مفهژژوم هنژژر اسژژت.
هنر نایی است که معنای نسمی حاضر در همهنا ،فاﺋق و برترین اسژژت و تجربژژۀ
زیباییشناسی بر مبنای معنای نسمی و حسی (درک ش ه) است (امینژژی.)1388 ،
از این نظر ،معنا بر پایه یک فراین نسمی همراه با احسژژاس پایژهریزی میشژژود و
ورد و است الل یک فراین مجسم است .هم راستا با این مسیر ،ت ور با فراینژ های
نسمی هره میوورد و میتوان شکلی از تجربه و وژژمق و قابژژل تبژ یل از تجربژژه
باش (دیویی.)32:2016 ،
بههرحال ،در نهان امروزی با ونود مساﺋل و معضمت فژژردی و انتمژژاعی و ...
تربیت کودکژژان و نونوانژژان بژژر اسژژاس زیباییشناسژی بژژهعنوان یکژژی از الزامژژات
تعلیموتربیت اسممی برای آشناکردن دانشآموزان با تجربیات ن ی و بهعنوان یک
کارکرد اساسی آموزش ،در فراین یاددهی و یژژادهیری و ابعژژاد تربیتژژی موردتونژژه
است (کیم .)29:2017 ،1مضافاً اینکه ،رویکرد زیباییشژژناوتی در نظژژام آموزشژژی
یک ضرورت است و راهی برای تونه به بعژ عژژاﻃفی ،عمقژژه ،وواسژژته ،تمژژایمت،
انگیزه ،استع اد ،تفاوتهای فردی و  ...فراهیران در برنامههای آموزشی میباش .
در ادامه و در ارتباط با پیشینه پهوهش میتوان به پهوهشهای مشابهی که انجژژام
ش ه است ،اشاره کرد
ان اری و همکاران ( )1393در پهوهشی بژژا عنژژوان «تحلیلژی بژژر نظریژه تجربژژه
زیباییشناسی نان دیویی» به نتژژای ذیژژل دسژژت یافتنژ  :در تجربژژه زیباشناسژی
عوامل مؤ ر و هنرمن انهای ماننژ احسژژاس ،ابژژراز و تخیژژل در کنژژار وژژردورزی از
انزای ضروری تربیت بهحسا میآی و مونب تکمیل تجربه ،درک ،معنی و فهژژم
ارزش در افراد میشود ،این تجربه منجر به بژژرانگیختن حساسژژیت و همژ ردی در
بین افراد ش ه ،به بهبود و درک روابط نهان ﻃبیعی و انتماعی میانجام و رفتژژار
و قضاوتهای اومقی را افزایش میده .
تسلیمیان ،سرم ی و سیفی ( )1396در پهوهشی بژژا عنژژوان «تبیژژین نایگژژاه
ادراک زیباشناسانه در تعالی ذهنی یادهیرنژ هان و اراﺋژژۀ الگژژویی مفهژژومی بژژرای
برنامۀ درسی هنر» به این نتای دست یافتنژ کژژه یژک شژژبکه مفهژژومی از پژژیش
1. Kim
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نایافته و نغرافیای منطقی کشف نش ه ،میان ادراک زیباشناسانه و نشان اول بعژ
نامعیت ذهنیت فلسفی ونود دارد که میتوان زمینهای برای برنامهریزی درسی و
ﻃراحی آموزشی با رویکرد زیباییشناسی باش .
اورال )2017( 1در پایاننامۀ دکتری وود تحت عنوان ت ریس بهعنوان تجربژژه
پایانی به تحلیل دی هاه دیویی در تجربه زیباییشناسی و تأ یر ابعژژاد آن بژژر نحژژوۀ
ت ریس و بهویهه بر آموزش معلمان پرداوته است .وی با مطالعه آ ار دیویی از قبیل
تجربه و ﻃبیعت و هنر بهمثابه تجربه و با شیوه هرمنوتیکی  -پ ی ارشناسی ،به این
نتیجه رسی که حاصل ت ریس یک تجربه پایانی است که بژژا سژژنت آمریکژژایی در
آنﭽه که نان دیویی تحت م رسهای عنوان کرده هماهنگ است و در واقع ضرورت
دارد بهعنوان تمشی مج د برای اراﺋه ابعاد زیباییشناسی در ایجاد شخ یت مثبت
که در ا ر این تجربه پایانی بهدستآم ه ،به سمت آموزش معلمان حرکت کن .
یو )2018(2در پهوهش وود تحت عنوان تحلیل ابعژژاد زیبژژاییشناسژژی اوژژمق
دیویی ،به نقش ابعاد زیباییشناوتی در یژادهیری نامعژژهمحور در آمژژوزش عژژالی
اشاره میکن  .یادهیری نامعهمحور تا ح وسیعی بهعنوان یک آمژژوزش یژژادهیری
قوی برای تربیت اومقی موردتونه بوده است .پس از تحلیل ابعژژاد زیباییشژژناوتی
دیویی که شامل احساس ،هم ردی ،تخیژلورزی و اظهژژار اسژژت ،بژژر اسژژاس بعژ
تخیلورزی یک م ل برای یادهیری نامعهمحور در آموزش عالی پیشنهاد میده .
در نهایت ،آنﭽه مورد تأمل میباش این است کژژه نگژژاه تربیتژژی مبتنژژی بژژر هنژر و
زیباییشناسی در نامعه ما بهش ت مورد غفلت واقژژع شژ ه و نایگژژاه آن در تربیژژت
هنری بهدرستی شناوته نش ه است .به صورتی که حتی توصیههای اسناد باالدستی
تعلیموتربیت اسممی از نمله تأکیژ بژژر سژژاحت هنژژر و زیباییشناسژی در مباحژژث
تربیتی نیز ،در عمل دریﭽه تازهای نگشوده است؛ بنابراین بررسژژی تربیژژت در مقولژژه
هنری و زیباییشناسی نیازمن تونه ویههای است .در میان فیلسوفان تعلیموتربیت و
نظری ژهپردازان ایژژن حژژوزه ،دیژژویی در قژژرن بیسژژتم زیباییشناسژژی را وارد مباحژژث
تعلیموتربیژت کژژرد .وی توانسژژته اسژژت بژژا رویکژژردی هنژژری بژژه تربیژژت و تجربژژۀ
1.Oral
2.You
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زیباییشناسی ،نگاهی نو و تجربهای تازه اراﺋه کن ؛ بنابراین با نظر به اهمیت پژژرورش
بع زیباییشناسی در مؤسسات تربیتی ،پهوهش حاضر بر آن است که ضمن معرفژژی
و بررسی دی هاه نان دیویی در و وص هنر و زیباییشناسی بژژه تحلیژژل اشژژارات و
دستاوردهای آن برای تعلیموتربیت اسممی بپردازد.
.1-1

سؤاالت پژوهش

 -1نان دیویی درباره هنر و زیباییشناسی چه آموزههایی دارد؟
 -2اشارات تربیتی دی هاه دیویی در نظام تعلیموتربیت اسممی ایران ک امان ؟
 .2-1روش تحقیق
پهوهش حاضر با رویکرد کیفی به شیوه توصیفی با تأکی بژژر تحلیژژل محتژژوا اسژژت
.نامعه تحلیلی پهوهش شامل کلیه متون ،منابع و آ ژژار نژژان دیژژویی اسژژت .حجژژم
نمونه هم عبارت است از متون و منژژابع مژژرتبط بژژا حژژوزه هنژژر و زیباییشناسژی در
دسترس بود .برای انجام این پهوهش ،بروی از کتا ها و آ ار دیویی و شارحان وی،
مجمت الکترونیک و مقاالت مونژژود که با موضوع این پهوهش مرتبط بودن  ،مطالعه
ش  .در واقع ،سعی بر این بود که با توصیف نظاممنژ  ،افکار و نوشژژتههای دیژژویی در
زمینژژه هنر و زیباییشناس ژی شرح داده شود .برای انجام ایژژن کژژار از روش تحلیلژژی
استفاده ش  .مریژژام )2015( 1بیان میکن ژ تحلیل دادههژژا یک فراین م اوم در ﻃی
پهوهش است که همزمژژان با شروع فراین نمژژعآوری دادههژژا  -با انتخا نخستین
سن و هزینش مطالب واص  -و نگارش پهوهش ،آغاز میشژژود .در واقژژع در ایژژن
مطالعه ،محقق ابت ا به انتخا آ ار دیویی و مقاالت مکتو و الکترونیکی مرتبط بژژا
موضوع که بای تحلیل شون  ،پرداوته و بر اساس اه ا و سژژؤاالت تحقیژق ،مژژواد
وام تهیه ش  .سپس استخراج مفاهیم از آ ار منتخب و معناکاوی مفاهیم در محتوا
و در متن به شیوۀ فیشبرداری انجام ش  .نحوه بررسی اعتبار نتای هژژم بژژر اسژژاس
معیارهای تعیین اعتبار در تحلیل محتوا یعنی ،باورپییری ،وابسژژتگی ،انتقالپژژییری،
تأیی پییری بهدستآم ه است (بازرهان .)120:1393

1. Merriam

زیبایی شناسی و هنر از دیدگاه جان دیویی و اشارات تربیتی  /مرزبان ادیبمنش و51 ...

هوتز و لکامپژژت( 1نقژژل از هژژاول2؛ )2011نیز معتق ن یادداشتهای کژژه از ﻃریژژق
فیشبرداری تهیه میشون در ابت ا برای تمایز برنسژژتهترین دادههژژا از سایر دادههژژا
استفاده میشژژود؛ بنژژابراین ،ه ژ های پهوهش از یک سو به هزینش مطالب واصی
انجامی و همﭽنین ،مطالعه آ ار مختلف دیویی ،باعث شکلهیری سؤالهای ن ی ی
دربارۀ موضوع پهوهش ش که نگارن هان را به مطالعژژژژه بیشتر و یادداشژژژژتبرداری
واداشژژت .در واقع ،سؤالهای ن ی  ،از دادههژژایی که نمژژعآوری میشژژ ن  ،ناشی
میشژژ ژ و بهتژژ ژ ری برای پاسخ به این سؤالها ،در راستای انجام پهوهش ،مطالب
دیگری در اسناد بع ی مژژژ نظر قرار میهرفژژژت .زمانی که مطالب استفاده ش ه در
مقاله به ﻃور کامل نمژژعآوری ش  ،یادداشژژتها چن ین بار مطالعه و ک بن ی ش ؛
سپس بر اساس تشابه و تفاوت یادداشژژژژژتها ،مقاله سازمان داده ش  .به دلیل نقش
محوری نوشتن و یادداشژژژتبرداری در تحقیق تحلیلی ،ایژژژن روش را روش تحقیق
«نوشتن» میداننژژ ژ که ﻃی آن ،پهوهشگر میوواهژژ ژ که دربارۀ موضوع پهوهش،
محتواهای واصی را برهزین  .هرین )14:2015( 3معتقژ اسژژت کژژه نوشتن شکلی از
تفکر و هسترش فراین ووان ن و به تحریر درآوردن است .وی نوشتن را یژژک «روش
تحقیژژق»  4رسمی میدانژژ ؛ زیرا با نوشتن ،لنز ن ی ی برای مشاه ه پی ا میشژژود.
نستجو برای نمژژژژژژعآوری و تحلیل یک متن و سامان دادن آن به ﻃرزی تازه ،راه
ن ی ی از نوشتن دربارۀ موضژژوع را سژژبب میشژژود که باعث ایجاد حس میشژژود و
مخاﻃب به این شیوه ،شروع به مشاه ه و دی ن وواه کرد یژژژژژژژا این شیوه را هم
تجربه وواه کرد .این شکل از نوشتن تجربی است.
 .2یافتهها
در پاسخ به اولین سؤال :نان دیویی درباره هنر و زیباییشناسی چه آموزههایی دارد؟

1. Goetz and LeCompte
2. Howell
3 .Greene
4. inquiry
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دی هاههای نان دیویی با تأکی بر هنر و زیباییشناسی در چهار محور-1 :تناسب و
همژژاهنگی-3 ،وودآهژژاهی کیفژژی -3،بیژژان و ابژژراز احساسژژات  -4تخیژژل ،و در
قسمتهای مجزا به شرح زیر اراﺋه میشود.
بعد اول :تناسب و هماهنگی
نخستین ویههی تجربه زیباییشناسی ،تناسب و هماهنگی است که هم زمان تجربژژۀ
نامنظم را بههونهای منظم به یک تجربه تب یل میکنن « :چیزی که یک تجربه را به
تجربه زیباییشناسی تب یل میکن دهرهون کردن بات و هیجانات به نحوی اسژژت
که در نهایت منجر به ترکیب رضایتمن انه میشود» .تأکی دیویی در تجربه زیبایی-
شناسی بر حرکت ،بسط ،تغییر و نقطه اوج است .وی حرکت به سمت انعقژژاد تجربژژه
را نقطه مقابل توقف و سکون میدان (دیژویی .)38 :1980،بژژهزعم دیژژویی در دایژژره
وح ت یک تجربه ،شای پیشام های بسیاری بژژه ونژژود آینژ  ،لژژیکن کیفیژژت وژژود
تجربه چنان یکپارچگیای ب انها میبخش که آن را همانن یک تجربه منسژژجم در
میآورد .وقتی موضوعی تجربه میشود راهش را تا انتهژژا ﻃژژی مژژیکنژ و منجژژر بژژه
تشکیل تجربهای واح میشود .آنهاه است کژژه ایژژن تجربژژه در درون نریژژان کلژژی
تجربه ،یکپارچه میهردد و از تجربههای دیگر متمژژایز مژژیشژژود (ان ژژاری ،لیاقتژ ار،
ن رآبادی.)57:1393 ،
«یک قطعه از ا ر هنری بهنحویکه رضایتبخش باش پایان میپییرد ،یک مسژژئله
راهحل وودش را میرود ،یک بازی انجام میشود ،در هر موقعیت ،اعژژم از وژژوردنی،
بازیکردن ،م احبه کردن ،کتا نوشتن یا شرکت در یک مبژژارزۀ سیاسژژی ،همگژژی
ﻃوری انجام میشود که در پایان ب ون هیچ تژژوقفی بژژه نهایژژت رشژ برسژ چنژژین
تجربهای کامل و باکیفیت تفرد بخش و وودبسن هی همراه اسژژت» (دیژژویی:1980 ،
.)35
بنابراین ،به ح رش رسی ن ،کیفیت تفرد بخش و استقمل ویههی منح ربهفرد و
اصلی یک تجربه زیباییشناسیان که منجر به اتحژژاد و انسژژجام در آن مژژیشژژود .او
تفاوت میان تجربه زیباییشناسی و تجربه فکری را در محتوایشان تعبیر میکن  .ماده
هنرهای زیبا کیفیات است و محتوای تجربه فکری شامل نشانهها و نمادهژژایی اسژژت
که وود فاق هرهونه کیفیت ذاتیان  .نشانهها و نمادهایی که یژژا معژژر سژژایر مژژوارد
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هستن یا ممکن است در تجربهای دیگژژر بهصژژورت کیفژژی تجربژژه شژژون درحالیکژه
کیفیات را بای بهواﻃر وودشان درک کرد؛ کیفیژژاتی کژژه محتژژوای تجربژه زیبژژایی-
شناسی را تشکیل میده  .بهزعم دیویی ،تفاوت بین این دو تفاوتی بس بزرگ است.
به همین دلیل است هنری که مطلقاً فکری است هرهژژز بژژه انژ ازۀ موسژژیقی ننبژژه
عامهپسن نخواه داشت .بااینحال وود تجربه ،کیفیت عاﻃفی رضایتبخشژی دارد،
زیرا وان یکپارچگی درونی و کمالی اسژت کژژه بهواسژژطه حرکژژت مژژنظم و بسژژامان
حاصل ش ه است (دیویی .)38 :2006،چنین ساوتاری از نظر دیویی زیباییشناسژژی
است .وقتی امری زیباییشناوتی پ ی ار میشود چنان آشکار ویههیهژژای تجربژژه را
نشان میده که نایگاه و موقعیتی بیرونژژی پیژ ا مژژیکنژ و کژژاممً از تجربژژه غیژژر
زیباشناسانه متمایز میشود ،در واقع هیچ نوع تجربهای وح ت و انسژژجام نمژژییابژ
مگر اینکه کیفیژژت زیباشژژناوتی داشژژته باشژ  .بنژژابراین اتحژژاد ،انسژژجام ،تناسژژب،
هماهنگی و نظم انزاء اصلی و ضروری تجربۀ زیباییشناسیان که وان یکپژژارچگی
درونی و دارای نظم است .این مونب اتحاد بین تجربههای فکری و هیجژژانی شژ ه و
آن را از تجربههای معمولی متفاوت میسازد.
بعد دوم :خودآگاهی کیفی
تجربه حاصل تعامل انسان با محیط پیرامونش است که بهصورت چروژژهای بژژه ﻃژژور
م اوم و مستمر در حرکت است و مونب تغییر وضعیت و نهایتاً کسب تجربژژه مژژی-
شود (دیویی .)29:1991 ،این چروه تعامل با محیط مونب وودآهژژاهی انسژژان نیژژز
میشود ،زیرا وی از مقاص ش آهاه میشود ،عاﻃفه یا هیجژژان نشژژانه آهاهانژژه نژژوعی
هسست است .هسست میان عوامل درونژژی و بیرونژژی .ایژژن ناهمژژاهنگی در موقعیژژت
مونب تأمل انسان میشود .میل به اعاده اتحاد ،عاﻃفه یا هیجان را تب یل به عمقژژه
نسبت به چیزها بهمنظور تحقق هماهنگی میکن  .با تحقق این همژژاهنگی ،موضژژوع
تأمل بهعنوان معنای موضوع نلوه میکن  .هنرمن ازآنجاکه به این مرحله تجربه که
اتحاد در آن صورت میهیرد عمقه واصی دارد ،آنها را میپروران و تجربژژهای را کژژه
وح ت یافته و تام است به سطح آهاهی ناری درمیآورد (دیویی .)45 :1980 ،ایژن
ویههی وودآهاهی است.
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از این ویههی تحت عنوان کیفیت بیواسطه نیز یاد میشود .بژژه ایژژن معنژژا کژژه
انسانها تحت بروی از شژژرایط وژژاص ،از احساسژژات و پاسژژخهژژای احساسژژی وژژود،
آهژژاهی کیفژژی دارنژژ کژژه بژژه آن احساسژژات آهاهانژژه مژژیهوینژژ (پورحسژژینی و
همکاران .)29:1394،در اساس ،اولین رابطژژه انسژژان بژژا واقعیژژات ،بهصژژورت تجربژژه
کیفی نمود مییاب  .تجربه کیفی تجربهای نیست کژژه بمفاصژژله بژژا فراینژ کنژ وکاو
م اولههرانه و بررسیهای مونود و از قبل الهام ش ه همراه باش  .بلکژژه یژژک تجربژژه
اولیه و ب ون واسطه است .ر واقع ،تجربه کیفی مونب وودآهاهی کیفی میشود.
دیویی ( )42 :1980بیان میکن این کیفیت هیجانات است کژژه تکمیژژلکننژ ه
تجربه است و به آن تمامیت و وح ت میبخش و این هیجانات آهاهانه است ،در این
صورت معنادار میشود .هیجانات زمانی که معنادار میشون منجر به حرکت و تغییر
در تجربه میشون  .در غیر این صورت همانن نوششها و هیجانات ناههانی نژژوزادی
میمان که غیرارادی و غیرآهاهانه است .بنابراین عواﻃف و احساساتی کژژه منجژژر بژژه
وودآهاهی میشود همانن نوعی نمایش عمل میکن که دارای صژژحنه ،تماشژژاچی،
بازیگر ،زمان و ﻃرح است و کاممً با آهاهی انجام میشود .در حقیقژژت تجربژژه واحژ
دارای الگو و ساوتار است و با تجربیات هیشته به تجربۀ عمیق و واح دست مییاب .
از نظر دیویی تجربههایی هم هستن که در عمل کارایی دارن ولژژی آهاهانژژه نیسژژتن .
این فعالیتها به ﻃور وودکار انجام میشود .به پایان میرس اما نه با آهاهی و یا بژژه
اوج نمیرس  ،با کمک مهارت هوشمن انه موانع را از سر راه بر میدارد امژژا تجربژژه را
نمیپروران  .در واواقعبین و قطب بی ه فی و کارایی مکانیکی قرار دارد که در نهت
تکمیل مسیر یا رون ی انجام میهیرد .چنین تجربههایی بیحس و بی نان هسژژتن
زیرا منجر به تجربهی واح ی نمیشود .این تجربهها زیباییشناسی نیستن و بین دو
قطب قرار دارن که در یک ﻃر توالی است که آغاز و پایانی واص ن ارد و در قطب
دیگر مح ودیت و توقف است که شامل انزایی است که با یکژ یگر پیونژ مکژژانیکی
دارد .این تجربهها بهق ری زیادنژ کژه ناوودآهژژاه مژژمک هژژر تجربژژهای در زنژ هی
محسو میشون (پیس.)56:2010، 1

1. Pace
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بعد سوم :بیان و ابراز احساسات
زمانی که موضوع یا مفهومی به مرحله وودآهاهی کیفی رسی و احساس ش  ،بژژرای
شکوفایی نیاز به ابراز ش ن و تجلی در رفتار دارد .ابراز یا تجلی فقط یک تخلیه نارس
احساسات یا انرژیهای رها ش ه نیست .بلکه بیشتر فراینژ ی از کنکژژاش درونژژی بژژر
تعاممت فردی  -محیطی است که همراه با وواهشها و هوسها به تکمیل نیازهژژا و
رفع نواقص میپردازن  .ابراز یک تمش ذهنی است که سعی دارد وود را آشکار سژژازد
و اصرار به این دارد که افراد تعم اً به نستجوی معانی وارج از ناکامیها ،پریشانیها،
ناراحتیهای احساسژژی ،تحریژژک و شژژادی مژژیپژژردازد (دیژژویی .)47:1988 ،بیژژان،
برحسب ریشه کلمه به معنای با فشار بیرون ریختن است .زمانی که فردی هنرمن بژژا
احساسات ش ی روبرو میشود ،اﻃمعات و وقایع محیطی که در آن قرار دارد تحریک
میشود ،در نتیجه این فرد در قلب و ذهن وود احساس بیتابی و هیجژژان مژژیکنژ .
این احساسات که توسط حواس ظاهری فرد به حرکت در میآی بهق ری قوی اسژژت
که بع از م ت زمان کوتاهی که شکل هرفتن نیاز به وارج ش ن به شژژیوهای دقیژژق
دارن تا بتوان فشارهای درونی را رها کن  .در این حالت هنرمن محتوای احساسژژی-
اش را از ﻃریق ولق یک ا ر هنری ابراز میکن  .همانن این امر ،عامژژل اومقژژی نیژژز
نگرانیها و ممحظات اومقیاش را در مورد موضژژوعات وژژاص از ﻃریژژق فکرکژژردن،
نوشتن ،صحبت کردن ،نقش بازی کردن یا رویاپردازی ذهنی ابراز میکن  .این تفکژژر
ابراز ش ه مبتنی بر احساسژژات ،یژژک فراینژ سژژاده تخلیژژه احساسژژات نیسژژت .زیژژرا
احساسات ناری ب ون کنترل ،تراکم و پاسخ به نیازهای معین و پیام ها ابژژراز نمژژی-
شون  .این فشردن و آمیختن احساس و اﻃمعات در یک تجربه کامل برای یک ه
معین ،بخشی است که نظریه احساس دیویی را با نظریه احسژژاسهرایژژان در زمینژژه
نقش احساس در اومقیات پیون میده  .همان ﻃور که عقل هرایان بر است الل نا
ن ای از احساس تاکی داشتن  ،احساس هرایان بر احساسات اومقی در این نایگاه
پایبن بودن  .در حالی که دیویی در تقابل با هر دو ،هم بر تمژژایمت عقژژل هرایژژان در
است الل نا و هم بر نظرات احساسی احساس هرایان تونه داشت .از نظر او عقژژل و
احساس به ﻃور مسالمتآمیز و بی غرضانه نیاز بژژه کژژار بژژا یکژ یگر دارنژ (ان ژژاری،
لیاقت ار ،ن ر آبادی.)29:1393 ،
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در نظریه دیویی ،احساس نایگاه بسیار مهمی دارد .احساس یکژژی از سژژازههژژای
مهمی است که منجر به آمیختن تجربه اومقی با تجربۀ زیبژژاییشناسژژی مژژیشژژود.
احساس در کنش متقابل فرد با محیط نقش مهمی ایفا میکن  .احساس یک ویههی
ذاتی و ﻃبیعی انسان است کژه بژژر ارتباﻃژژات وی نفژژوذ دارد .در حقیقژژت انسژژان بژژا
احساس ،نوآوری و ومقیت انتماعی را میآفرینژ  .ایژژن احساسژژات نژژهتنها عناصژژر
تعیینکنن ه در ولق آ ار هنری هستن  ،بلکه در درک رفتار و موقعیت انسانهژژا نیژژز
حیاتیان  .دیویی معتق است که احساسات و تفکرات ن اییناپییرن  .ایژژن احسژژاس
است که عقای را با یک یگر پیون میده  .در واقژژع احساسژژات ،حقژژایق و تجربیژژات
ن اهانه و منفرد را به شکل یک واح کلی و کیفژژی در مژژیآورد .البتژژه در آغژژاز هژژر
احساس و هیجانی در تجربه معنادار نیست .یعنی احساس بهتنهایی منجر به تغییر و
تشکیل یک کیفیت پیﭽی ه در تجربه نمیشود ،بلکژژه در حرکژژت رویژ ادها بهسژژوی
نهایتی که مطلو یا منفور است ،معنادار میشود .بهعنوانمثال زمژژانی کژژه وحشژژت
میکنیم از نا میپریم یا هنگام شرم در دم سرخ میشویم .اما ایژژن وحشژژت و شژژرم
بهوودیوود حاالت عاﻃفی نیستن بلکه تنها بازتا های وودکارن و برای ایژژن کژژه
بهصورت احساسات درآین بای انزایی از وضعیتی را شامل شون که دارای هژ فی و
غایتی است .از نا پری ن زمانی احساسی میشود که چیزی ته ی آمیز ونود داشژژته
باش که بای از آن هریخت .بنژژابراین احسژژاس نیژژروی محژژرک و اسژژتحکامبخش در
تجربیات زن هی است (دیویی.)43 :2006 ،
دیویی با ای ه ن اسازی احساس از است الل مخالفت میکنژ  .وی مژژیهویژ هژژم
احساس وهم عقل بخشهای ضروری ﻃبیعت و تجربه انسان را تشکیل میدهن کژژه
با هم ترکیب ش ه و یک واحژ کلژژی را مژژیسژژازن  .شژژکا م ژژنوعی بژژین عقژژل و
احساس تنها منجر به تجربههای تحریف ش ه میشود و به دلیل این کژژه احسژژاس و
موقعیت را نادی ه میهیرن  ،منجر به تونه یکنانبه به اومق ش ه اسژژت (ان ژژاری،
لیاقت ار ،ن رآبادی.)1393 ،
دیویی ( )52:1980بیان میکن  ،اسژژت الل بژژا احسژژاس همژژراه اسژژت زیژژرا نژژهتنها
منطقی و حسا ش ه است بلکه پیشبینیکنن ه نیز میباشژ  .پیشبینژی فراتژژر از
منطق و محاسبه اسژژت ،زیژژرا نژژهتنها پیشبینیکننژ ه احتمژژاالت آینژ ه بژژر اسژاس
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اﻃمعات مونود و حال است ،بلکه مونب درک بیشتر ارزشها ،احساسات و نیازهای
افراد میشود .با پیشبینی کردن ،آین ه تنها یک سود ویهه یا زیان محاسبات نیست،
بلکه یک وزنه کلژژی از پیامژ هایی بژژا امکانژژات متنژژوع بژژا ت ژژورات و غایژژتهژژای در
دسترس یا غایتهای مشهود میباش  .بنابراین احساس یک وزنه مهژژم و اساسژژی در
کسب تجربه زیباییشناسی است بهﻃوریکه ب ون آن مفژژاهیم و تجربژژههژژا ،معنژژای
وود را از دست میده  .اما اینکه آیا اومقیات با احساسات انسژان شژژکل مژژیهیژژرد
مسئلهای است که همﭽنان مورد اوتم بین دیویی و فیلسوفان سنتی است.
بعد چهارم :تخیل
ویل در مرکز درک و فهم فرد قرار دارد ،تجربه زیباییشناسی از نظر دیویی ،تخیلی
است .است الل وی این است که تمام تجربه آهاهانه ما ،دارای نوعی کیفیژت تخیلژژی
است .زیرا هرچن ریشههای هر تجربهای در تعامل مونود زن ه با محیطش پی ا می-
شون  ،آن تجربه تنها در صورتی آهاهانه و ادراک میشود که معناهایی از تجربههژژای
پیشین وارد آن شون  .ب ین ترتیب تخیل تنها دروازهای است که این معناها میتوانن
از ﻃریق آن راه وود را به تعاملی ناری باز کنن  .وی میافزای تنها از ﻃریژژق تخیژژل
است که معنا افاده میشود .این بهواﻃر آن است که تفاوت بین تجربه زیباییشناسی
و تجربه معمولی در تسلط نسبی بع تخیل نهفته است .تخیل عبارت است از انطباق
آهاهانه امژژر ن یژ و قژ یم (ناویژ ی کمتژژه نعفرآبژژادی؛ عبژ لی )1396 ،تخیژژل
تاان ازهای به ومقیت ،نوآوری ،یا وودانگیختگی مربوط میشود .تخیژژل را نژژاظر بژژه
تمام شناوتها و دریافتهای بشر میدان  .تخیل یک ظرفیت قابل ارنمنژ روانژژی،
ونودشناوتی و معرفتشناوتی است و با وهم و ویال که از واقعیت و توان ادراکژژی
بهدور است ،تفاوت دارد .تخیژژل فاصژژلههرفتن از واقعیژژت بژژرای نیژژل بژژهمراتب برتژژر
ونودی یا ولق واقعیتهای تازه در ساحتهای هوناهون اسژژت (مهرمحمژ ی:1390،
.)17
تخیل بهعنوان یک ویههی مهم تجربه زیباییشناسژژی ،نژژایگزینهژژای ممکژژن را
برای اعمال ،در یک زمینه منتخب از فعالیت در حال انجام ،مورد بررسی قرار میده
و امکان نستجو برای ای ههایی را فراهم میآورد که میتوان این موقعیت را بازسازی
کن و برای روشهای عادی در تفسیر و تعبیر چیزها نایگزینهایی را پیشنهاد کن .
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از ﻃریق زیباییشناسی ،میتوان به اهمیت تخیل بهصورت تغییر نهان از ﻃریق عمل
دستیافت ،بژ ین ترتیژژب احسژژاس در عمژژل آشژژکار مژژیشژژود (ان ژژاری ،لیاقتژ ار،
ن رآبادی .)1393 ،منظور دیویی این است که چنانﭽه وواهژژان ادراک ا ژژر بژژهواﻃر
همان چیزی که هست باشیم ،آنهاه کیفیات و معانی وود ا ر بای به تجربه ما شکل
دهن  .درحالیکه ا ر هنری نبای صرفاً همﭽون تلنگری بژژر احیژژای مجژ د وژژاﻃرات
شخ ی و افکار فردی یا ت اعیهایی باش که ا ر هنژژری را بازنمژژایی مژژیکننژ و در
عوض مؤلفههای ا ر ،هران ازه هم عجیب به نظر آین  ،میبایست مجژژال آن را داشژژته
باشن که شکل و شمایل احساس شخص تجربهکنن ه را تعژژین بخشژژن  .دیژژویی در
ادامه اظهار میکن نبای پیش فهمهایمان را در ولق ا ر هنری دوالت دهژژیم ،بلکژژه
بای راه را بازکنیم تا وودش راسا وود را آشکار کنژ  ،بژژه آن مهلژژت دهژژیم و انژژازه
دهیم که نمع کثیری از معانی را داشته باش که بیواسطه غیرقابلدرکان  .با ونود
آن که دیویی اذعان دارد که تخیل در تجربۀ زیباشناوتی نقش حیاتی دارد ،ولژژی آن
را ن ای از وهم و ویال میدان  .وی ویالپردازی و رؤیاپردازی را حاالتی میدان که
حضور آشکاری در بروز حاالت زیباشناسانه دارن  ،این حضژژور در ولژژق آ ژژار هنژژری
بارزترن  .چرا که آنها شرایط الزم را برای ظهور معژژانیای فژژراهم مژژیآورنژ کژژه در
اعماق ونود آدمی انباشته ش هان  .بااینحال ویالپردازی و رؤیاپروری ابعژژاد اصژژلی
این تجربه نیستن  ،چرا که دو عن ر کنترل و ه را نادی ه میهیرن و از میژژان بژژر
میدارن (دیویی.)287 :1980،
در واقع کار اصلی تخیل این است که در یک زمینۀ انتخابی احتماالت را کنژ وکاو
کن  ،آنها را به یک ﻃرح و نقشه عمل تب یل کن و مهژژمتژژر اینکژژه امکژژان بازسژژازی
موقعیتها را از ﻃریق ای هها فراهم کن  .ب ینوسیله تخیل ممکن است انسژژان را بژژه
انجام کارها رهنمون شود و منجر به تب یل و تغییر در درک اومقی و معنژژایی وژژود،
دیگران ،مؤسسات و فرهنگها شژژود و شژژرایط انتقژژاد ان یشژژمن انه بژژهمنظور ایجژژاد
تغییرات بیپیرایه و معقول را فراهم کن  .همﭽنین ،تخیل این امکان را ایجاد میکن
که احتماالت آین ه را در واقعیات حال ،آشکار و حقیقت را بازسازی کنیم که به ایژژن
امر پیشبینی میهوین  .بنابراین ننبۀ دریافتی و تأ یرپییری تخیل است که به ﻃور
ویهه اهمیت دارد .یک تخیل فعال و وو رش یافته میتوان اعمال ومق دیگران را
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در آ ارشان بهدرستی درک کن (ناوی ی کمته نعفرآبادی؛ عب لی .)1396،بنژژا بژژر
نظر دیویی ،رهبران میهبی رؤیای بهترین احتماالت و آنﭽه اومقژاً بایژ باشژ را در
سر داشتن  ،نه صرفاً هزارش نتای یک عمل عقمنی و متناسب با ورد را .بژژه همژژین
واﻃر در تربیت اومقی مربیان بایستی همانن رهبژژران مژژیهبی بژژه ﻃژژور روشژژن و
صریح ،ارزشهایی را در نظر هیرن که درص د تحقژژق آن هسژژتن  .از ﻃریژژق تربیژژت
اومقی که یک کنکاش عملی است ،متربیان ممکن است به درک اومقی پیامبرهونه
دست یابن و چنین درکی نیازمن تخیلی شاعرانه و اومقی است.
ن ول شماره  )1آموزههایی دیویی در و وص هنر و زیباییشناسی
ردیف

ابعاد مورد تأکی دیویی در
و وص هنر و
زیباییشناسی

آموزهها

 در فراینژژ تژژ ریس بایژژ ﻃژژوریبرنامهریزی شود که بین عاﻃفه ،عمژژل و
نتای  ،تناسب و وح ت ونود داشته باش .
بع اول تناسب و هماهنگی

بع دوم

خودآگاهی کیفی

 بژه حژ رشژ رسژژی ن ،کیفیژژت تفژژردبخش و استقمل ویههژژی منح ژژربهفرد و
اصلی تجربۀ زیباییشناسیان که منجر به
اتحاد و انسجام در تربیژژت زیباییشناسژی
میشون .
 تعامژژل بژژا محژژیط و کسژژب تجربیژژاتزیبایی شناسی که این تجژار منجژژر بژژه
وودآهاهی میشون .
 بروژژژورداری از عواﻃژژژف و احساسژژژاتآهاهانه منجر بژژه وودآهژژاهی مژژیشژژود و
همانن نوعی نمایش عمل مژژیکننژ کژژه
دارای صحنه ،تماشاچی ،بژژازیگر ،زمژژان و
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ﻃرح هستن و کاممً با آهاهی انجام مژژی-
شود.

بع سوم بیان ابراز و احساسات

بع چهارم :تخیل

 احساس منجر به آمیختن تجربۀ اومقیبا تجربۀ زیباییشناسی میشود.
 انسان با احسژژاس ،نژژوآوری و ومقیژژتانتماعی را میآفرین .
 احساس در کنش متقابل فرد با محژژیطنقش مهمی ایفا میکن .
تونه همزمان به ابعاد رش ی فراهیژژران و
پرهیز از تونه صژژر بژژه ننبژژه وژژاص از
مراحل رش ی
 امکان بازسازی موقعیتهای یادهیری رااز ﻃریق ای هها فراهم میکن .
 شژرایط انتقژژاد ان یشژژمن انه بژژهمنظورایجاد تغییژژرات بژژیپیرایژژه و معقژژول را در
فراین های تربیتی فراهم میکن .
 تخیل این امکان را ایجاد مژژیکنژ کژژهاحتماالت آین ه را در واقعیات حال ،آشکار
و حقیقت را بازسازی کرد.

 -2اشارات تربیتی دیدگاه دیوویی در نظوام تعلیموتربیوت اسوالمی ایوران
کداماند؟
تا کنون دی هاه نان دیویی در زمینه هنر و زیباییشناسی بحثوبررسی ش ه اسژژت،
در زیر اشارات تربیتی این دی هاه را در پژژن محژژور در نظژژام تعلیموتربیژت اسژممی
ایران بررسی میکنیم:
محور اول :فرایند تدریس و یادگیری بهمثابه تجربهای زیباییشناختی
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ازآنجاکه دیویی کل زن هی و کل فراین تربیت را بهصورت تجربۀ هنژژری و زیبژژایی-
شناوتی میبین  ،پس تجربۀ ت ریس و یادهیری از دی او تجربهای زیباییشژژناوتی
است .امینی ( )48:1384بیان میکن که از نظر نان دیویی کیفیت زیباییشناوتی
ننبۀ ابزاری نیست ،بلکه بیشتر کمال نویانه است ،یعنی آن چیزی که انجژژام مژژی-
هیرد و میبای مسئلۀ اصژژلی در تعلیموتربیژت باشژ  .امژژا هنگژژامی کژژه مژژا تجژژار
زیباشناوتی و متغیر را ﻃمیهدار اه ا آموزشی قرار میدهژژیم ،ایژژن بژ ین معنژژی
نیست که این رویکرد با دیگر اه ا آموزشی ناسازهار است .هرکسی مستع کسب
و لیت بردن از تجار زیباییشناوتی است بهشرط آن که هژژوش وژژمق از ﻃریژژق
تعلیموتربیت توسعه داده شود .پس تجربۀ هنری که در فراین یادهیری کسب مژژی-
کنیم تنها در م رسه کارساز نیست و این برای همه زن هی مفی است.
از ویههیهای دیگر تجربۀ زیباییشناوتی ،داشتن وح ت در کل کار است .در کل
فراین ت ریس در نظام تعلیموتربیت اسممی بای بین عاﻃفه ،عمل و نتژژای وحژ ت
ونود داشته باش و هیچیک از این ویههیها بهتنهایی نمایان نباش  ،بلکژژه وحژ تی
یکپارچه حکمفرما باش  ،تا ت ریس ،تجربهای واح هردد .ت ریس بای بهصورت یک
فرم کلی باش و فراهیران نبای از این فرم ،آهاه باشژژن (اورال .)47:2017،1از دیژ
دیویی اهر ت ریس را کیفیت فراهیر و همهنانبهای فرا نگیرد ،مخاﻃبین آن از درز و
شکا های آن آهاه میشون  .در این حالت به معلم اعتماد نمیکنن و مطالب او هم
وو یاد هرفته نمیشود و حر و اعمال او تأ یر مثبت ن ارن  .در این مورد دیویی
میهوی  :هنر ت ریس مانن هر کار هنری والص ،بای در عین تغییرپییری و نوآوری
در نهت نیل به ه  ،از وح ت و انسجام الزم برووردار باش  .هر مرحله ت ریس به
مرحله قبل و بع آن مت ل باش و از تجار کلی استفاده شود .ت ریس نبای از این
شاوه به آن شاوه باش  ،بلکه هنرمن انه بهسوی یک ه مشترک و رشژ بیشژژتر
نریان یاب و به صورتی در بیای که بتوان آن را به یک تابلو نقاشی زیبا تشبیه کرد.
ب ین ترتیب ت ریس بهصورت یک نریان منسجم در میآی و وستگی و دلزدهژی
را از معلم و شاهرد میزدای (ناوی ی کمته نعفرآبادی؛ عب لی .)1396،در مجموع،
1. Orall
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نگاهی زیباییشناوتی داشتن به شغل معلمی و ضرورت ص اقت و نظم برقرار کژژردن
بهصورت هنرمن انه در فراین ت ریس و یادهیری از مواردی هستن که بای در نظژژام
تعلیموتربیت اسممی موردتونه قرار هیرن .
محور دوم :اشتغال به تدریس و آموزش بهمثابۀ کاری هنری
هرین )2015( 1میهوی که «من به این نتیجه رسی هام که هرچن محیط تژ ریس
از غنای باالیی برووردار باش  ،شرایط کاری پایهای معلم و رسژژوم آموزشژژی ،اغلژژب
تمش معلم را برای تعامل با محیط مختل میکن  .من نتیجژژه هرفتژژهام کژژه بروژژی
نیروها ،هسترۀ سطح تونه ،احساسات و یادهیری معلم را در محیط کارش محژ ود
میکن » .دیویی نیز در مورد شغل معلمی مشکمت زمینهای در آن را بیان میکنژ
ولی اعتقاد دارد که معلم بای بهعنوان یک هنرمن  ،ضمن استفاده از مبانی علمی از
وود ومقیت همنشان ده و عموه بر حل مساﺋل درهیر با کار وژژود ،نژژوآوری هژژم
داشته باش  .همﭽنین باتونهبه برداشتهایی که از هفتههای دیژژویی ()502 :1991
صورتهرفته است اینﻃور میتوان نتیجه هرفت که مسئلۀ کار و اشتغال معلمان ،با
صر تغییر در دستمزدها ،پایین آوردن ساعات کژژار و بژژا افژژزایش سژژاعات فراغژژت
قابلحل نیست .چنین ت وری صرفاً نویت دیرینۀ کار و فراغت را حف میکن  .ما
بای کاری کنیم که معلم در تولی محتوا مشارکت داشته باش  .آنﭽژژه اهمیژژت دارد
تغییری است که نیروی فشار بیرونی را بکاه و قوت حس آزادی و عمقژژۀ شخ ژژی
در فعالیتهای تولی ی برای تعلیموتربیت را افزایش ده  .پس عمقه یکی از پژژیش-
شرطهای ضروری رضایت زیباییشناوتی است .همین شرایط برای فراهیر هم اهژژر
ایجاد شود و ق رت انتخا بر اساس عمقه برای او فراهم شود به نکژژات مثبتژژی در
تعلیموتربیت اسممی وواهیم رسی  .اهر ت ریس بهواﻃر ت ریس باش  ،نژژه بژژهواﻃر
هرفتن دستمزد و اهر یادهیری بهواﻃر یادهیری باش  ،نه بهواﻃر هرفتن م رک یژژا
یافتن شغل ،آنگاه ت ریس و یادهیری ،لیتبخش وواهن بود و این موردنیاز فراینژ
یادهیری در نظام تعلیموتربیت اسممی است.
محور سوم :رابطۀ علم و هنر در فرایند تدریس و یادگیری

1. Greene
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دیویی معتق است که زیباییشناسی کل تجربههای زن ه را ترکیب مژژیکنژ  .تمژژام
تحقیقهای علمی و فلسفی با نزﺋیات و امور مهم سیاسژژی و صژژنعتی دارای تجربژژۀ
زیباییشناوتی هستن  ،چون دارای نوعی پویایی هستن  .از دی دیویی علم در واقع
بخشی از هنر است ت ریس فعالیتی است مرکب از دو ننبۀ اساسی علژژم و هنژژر در
ت ریس از بع علمی استفاده میشود اما آنﭽه که ماهیت اصلی ت ریس را میسازد،
همان بع هنری آن است ،از ﻃر دیگر معلمی را ع های هنر میدانن  .اما این امژژر
باعث نمیشود که عمل معلم بینیاز از نظریه باش  .دیویی میهوی  :اهر تضادی بین
علم و هنر ونود داشته باش من مجبور وواهم بود از آنهایی ﻃژژر داری کژژنم کژژه
اصرار دارن تعلیموتربیت هنر است .هرچن در اینجا تضادی ونود ن ارد .در ت ریس
و یادهیری در نظام تعلیموتربیت ایران بای تفکر باش تا تژ ریس را علمژژی قلمژ اد
کنیم .ونود تفکر تنها مربوط به علم نیست و در هنر هم تفکر ونود دارد .به هفتژژۀ
دیویی ،ولق یک ا ر هنری ،هنرمن را با تقاضای فکری و شناوتی ن ی تری نسبت
به مفاهیم و معانی آن روبهرو مژژیسژژازد؛ بنژژابراین هنژژر و علژژم درهمتنی هانژ و در
ت ریس ،علم و هنر از هم ن ایی ن ارن در این مورد مهرمحم ی ( )1390میهوی
که دیویی در بین صاحبنظران تعلیموتربیت نخستین کسی اسژژت کژژه بژژه هنژژر بژژا
رویکرد هنری یا تفکر هنری در نظامهای تعلیموتربیژت اسژژممی ارزش قاﺋژژل شژ ه
است .در تجربه زیباییشناسی عوامل مژژؤ ر و هنرمن انژژهای ماننژ احسژژاس ،ابژژراز و
تخیل در کنار وردورزی از انزای ضروری تربیت به شمار میآی و مونژژب تکمیژژل
تجربه ،درک ،معنی و فهم ارزش در افراد میشود .این تجربژژه منجژژر بژژه بژژرانگیختن
حساسیت و هم ردی در بین افراد ش ه ،به بهبژژود و درک روابژژط نهژان ﻃبیعژژی و
انتماعی میانجام و رفتار و قضاوتهای اومقی را افژژزایش میدهژ  .همﭽنژژین در
فراین تعلیموتربیت اسممی بایستی اسژژتفاده از عوامژژل روانشناسژی مثژژل تخیژژل و
عاﻃفه در فراین ت ریس و یادهیری م نظر قرار هیرد.
محور چهارم :پرهیز از تقابلها و دوگانهانگاری در تدریس
دیویی ما را به پرهیز از تقابل ایجادکردن بین هنرهای زیبا و سژژودمن دعژژوت مژی-
کن  .دیویی مینویس  :وقتی سیسژژتم م رسژژه بژژه ﻃژژور عملژی ابژژت مژیکنژ کژژه
سودمن ی بهتر از زیبایی است ،چگونه میتوان انتظژژار داشژژت کژژه کودکژژان در بنژ
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قوانین سههانۀ یادهیری چون ووانژ ن ،نوشژژتن و حسژا کژژردن محبژژوس نشژژون .
چگونه میتوان انتظار داشت کژژه کودکژژان از حیژات ابژ ی و تژژاریخی وژژود محژژروم
نمانن  .ادبیات و موسیقی و نقاشی و نز اینها که هنرهای زیبا ووان ه مژیشژژون  ،از
عناصر مهم تعلیم و تربیتان  .هنرهای زیبا فعالیتهای عملژی دلپژژییر و سژژودمن ی
برای کودکان فراهم میآورن (دیویی.)53 :2006 ،
دیویی بر ن ایی ذهن و نسم ،مادی و معنژژوی ،هنرهژژای زیبژژا و سژژودمن و ...
میتازد و بر پیوستگی آنها تأکیژ دارد؛ بنژژابراین در نظژژام تعلیموتربیژت اسژژممی
ات ال یادهیری با امور روزمره و انتماعی بایستی برقرار هردد .دیویی ق داشت تژا
امکاناتی ن ی برای تجار انسانی از ﻃریق بازآفرینی تسلسل میان معنژی ،ارزش و
روحانیژت از یژک سژژو و فیزیژک ،زیسژژت و محسوسژژات از سژژوی دیگژژر بگشژژای  .او
همﭽنین امی داشت تا شکا ایجاد ش ه در ا ژژر توسژژعۀ م رنیسژژم را از بژین ببژژرد.
نظریۀ پیوستگی بنیادی دیویی مانن مفهژژوم زمینژۀ عمژژومی دریژ ا در پژی در هژم
شکستن ح ار نویتها و تمایزهای وشک و قاﻃعی است کژژه تخیژل وژژمق را بژژه
نابودی کشان ه و باعث ازهمهسستگی تجربۀ فژژردی و حیژات انتمژژاعی شژ ه اسژژت
(دیویی.)89:1991 ،
محور پنجم :ترکیب فرایند یادگیری با امور روزمره
دیویی وظیفۀ هنر را در ترفیژژع زنژ هی مشژژاه ه کژژرده و همژژاهنگی و ت ژژحیح
کیفیت آن را مهمترین تکلیف هنر میدان  ،بای زیباییشناسی و تجربژژۀ زیبژژایی-
شناسانه ،مسئلهای انسانی قلم اد شود و به زن هی روزمره و انتماع مژژا بیاعتنژژا
نباش (ناوی ی کمته نعفرآبادی؛ عب لی .)1396،تعلیموتربیت بژژا قژژوانین وژژود
مانعی بر سر راه وود میباش  .ما بای قوانین دستوپاهیر در تربیت را شناسژژایی
کنیم و به رفع آنها بپردازیم .یکی از موانع تونه نکردن به زنژ هی عژژادی اسژژت.
هفته ش که از دی دیویی کارهای روزمره صبغۀ هنری دارنژ ؛ بنژژابراین در نظژژام
تعلیموتربیت اسممی ،ت ریس هنری بای با امور روزمره تعامل برقرار کنژ و بژژین
موضوع درسی م رسه و تجار مستقیم روزمژژره زنژ هی ارتبژژاط برقژژرار هژژردد،
همﭽنین در ت وین کتب و محتوای تربیتی به ات ال آنها با زن هی تونه شود .در
تربیت اومقی هم بای چنین کرد .از نظر دیژژویی تهیژژۀ لیسژژتهژژای مخت ژژر از
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ه های تربیتی نظیر وﻃنپرستی ،ون ان ملی ،اومق ،انضباط و ...کافی نیست،
بلکه بای تمامی اه ا تربیتی متنوع و مطژژابق بژژا زنژ هی باشژژن  .بژژههرحال در
آموزش و پرورش بای متناسب با سرف لها و محتوای آموزشژژی ،فرصژژتهای در
اوتیار دانشآموزان قرارداد تا بتوانن بین محتوای آموزشی مونود در م رسژژه و
نیازهای و احتیانات واقعی زن هی وود و تجاربی که دارن تعادل برقژژرار سژژازن ،
تعلیموتربیتت اسممی برای این که به اه ا وود هم دررابطهبا یادهیرن ه فردی
و هم در رابطه با نامعه دست بای براساس تجربژژه کژژه همیشژژه تجربژژۀ زنژ هی
واقعی یک فرد است پایهریزی شود (دیویی .)2004 :24 ،از دی دیویی آموزش و
پرورش زن هی است نه آماده ش ن برای زن هی .بنابراین بای در م ارس ،زن هی
واقعی نریان داشته باش .
ن ول شماره  )2اشارات تربیتی دی هاه دیویی با تاکی بر هنر و زیبژژایی شناسژژی
در آموزش و پرورش
ردیف

محورهای تربیتی

اشارات تربیتی

محور اول

 نگاه زیبایی شناوتی داشژژتن بژژهشغل معلمی
 ضژژرورت صژژ اقت و نظژژم برقژژرارکردن بهصورت هنرمن انه.
فراین ت ریس و یادهیری  -هر مرحله ت ریس به مرحله قبل و
بهمثابه تجربهای زیبژژایی -بع آن مت ل باش و از تجار کلی
استفاده شود.
شناوتی
 ت ریس بای حول ه مشترک ورش بیشتر نریان یاب و به صژژورتی
در بیای که بتوان آن را به یک تژژابلو
نقاشی زیبا تشبیه کرد.

محور دوم

اشژژتغال بژژه تژژ ریس و  -تونه به مشژژارکت معلژژم در تولیژ
آمژژوزش بهمثابژژۀ کژژاری محتژژوای آموزشژژی (تونژژه بژژهنظام
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هنری

محور سوم

آموزشوپرورش غیرمتمرکز)
 تژژو م سژژاوتن عمقژژه و عشژژق بژژامباحژژث علمژژی و فراین ژ یژژاددهی -
یادهیری (عمقه یکی از پژژیششژژرط-
هژژای ضژژروری در فراین ژ ت ژ ریس
است).

استفاده از عوامل روانشناسی مثژژلتخیل و عاﻃفژژه در فراینژ تژ ریس و
یادهیری  -استفاده از عوامژژل مژژؤ ر و
هنرمن انهای مانن احسژژاس ،ابژژراز در
رابطژژژه علژژژم و هنژژژر در
کنار وژژردورزی در فراینژ تژ ریس و
فراین ت ریس و یادهیری
یادهیری
تکمیژژل تجربژژه ،درک ،معنژژی و فهژژم
ارزش در افژژراد در فراین ژ ت ژ ریس و
یادهیری.

 ت ریس واح داشتن ات ال یژژادهیری بژژا امژژور روزمژژره وانتماعی
 پرهیژژز از تقابژژل ایجژژادکردن بژژینمحوووووور پرهیژژژژز از تقابلهژژژژا و
هنرهژژای زیبژژا و سژژودمن در فراینژ
چهارم دوهانهانگاریها در ت ریس
ت ریس
 ایجاد وح ت و همژژاهنگی در کژژلفراین ت ریس بهو وص بین عاﻃفه،
عمل و نتای
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 آموزشوپرورش زنژ هی اسژژت نژژهآمادهش ن برای زن هی
 ت ریس هنری بای با امژژور روزمژژرهمحوووووور
پیون برقرار کن  .همﭽنین در تژ وین
ترکیب فراین یادهیری با
کتب و محتوای تربیتی به ات ال آنهژژا
پنجم
امور روزمره
با زن هی تونه شود.
 ارتباط بین موضوع درسی م رسه وتجار مستقیم روزمره زن هی
 .3بحث و نتیجهگیری
پهوهش حاضژژر ضژژمن معرفژژی و بررسژژی دیژ هاه نژژان دیژژویی در و ژژوص هنژژر و
زیباییشناسی به تحلیل اشارات و دستاوردهای آن برای نظام تعلیموتربیژت اسژژممی
ایران پرداوته است .با نظر به اینکه تربیت زیباییشناسژی و هنر مقولژژههایی هستن
که بهوس ژیله آنها ،هم میتژژوان دنیا را احساس و درک کرد و هم آن را هسترش داد،
امژژا تحقیقات مختلف در کشور ما نشان میدهژ که تربیت زیباییشناسژی و آموزش
هنرها تا ح ی ب ان بیتژژژژژژژونهی ش ه و این مقولژژژژژژژههای اساسی و مهم ،در
آمژژوزشوپرورش کشور ما به حاشیه ران ه ش ه است .درواقع ،هنر و زیباییشناسژژی
هنوز بژژژژهعنوان موضوعاتی مهم و دارای اولویت که نظامهژژژژای آموزشی بای برای
پرورش آنها سژژژژژرمایههیاری کنن  ،شناوته نش ه است؛ بنژژژژژابراین یکی از اه ا
نگارن هان این مقاله ﻃرح دی هاه نان دیژژویی در حوزۀ تربیت زیباییشناسژی و هنر
بوده است .ناذبۀ دی هاه دیژژژژویی در این است که سعی کرده است با تحلیلهژژژژای
مختلف و تجربی ،بین هنر و زیباییشناسژژژی ارتباط برقرار کن  .ازایژژژنرو ،این ای ه
میتوان الگوی مناسبی برای کاربرد آن در نظام تعلیموتربیژت اسژژممی ایژژران فراهم
آورد؛ زیرا سعی کرده است بسیاری از ابعژژژژژژژژژژژاد ،نوانب آموزش هنرها و تربیت
زیباییشناسژژی :انسژژجام ،وودآهژژاهی کیفژژی ،احسژژاس ،تخیل را در نظر هیرد و
سؤالهایی را که ممکن است در حین امر آموزش هنرها و تربیت زیباییشناسژژژژژژی
او این است که همۀ نیروهای انسانی را اعم از
مطرح شون  ،پاسخ هوی  .ه
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حواس ،احسژژاس ،تخیل ،حافظه و ذهن که در امر یادهیری مؤ رن  ،درهیر نمای  .در
و وص بع انسجام بر اساس دی هاه دیویی ،هیچ نوع تجربژژهای وحژ ت و انسژژجام
نمییاب مگر اینکه کیفیت زیباییشناوتی داشژژته باشژ  .بنژژابراین اتحژژاد ،انسژژجام،
تناسب ،هماهنگی و نظم انزاء اصلی و ضروری تجربۀ زیباییشناسژژیانژ کژژه وانژ
یکپارچگی درونی و دارای نظم است .این مونژژب اتحژژاد بژژین تجربژژههژژای فکژژری و
هیجانی ش ه و آن را از تجربههای معمولی متفاوت میسازد .در و وص وودآهژژاهی
کیفی نکته قابل تبیین این است کژژه تجربژژه زیباییشژژناوتی و ی ژژهای الهژژامی و
مکاشفهای دارد و هرهز از مکاشفه معنایی مضاعف دست نمیکش در واقژژع در یژژک
تجربۀ زیباییشناوتی عامل مسلط ،کیفی و شهودی اسژژت .البتژژه ایژژن بژژه معنژژی آن
نیست که در تجربۀ زیباییشناسی صفت و و ی ه عقمنژژی ونژژود نژ ارد .چژژرا کژژه
دیویی بر وردورزی هم تأکی دارد .تأکی بر و ی ه کیفی یا شناوتی عاملی اسژژت
که هنر و علم را از نظر درنه متمایز میسازد ،و چنژژین ونژژه تمژژایزی نوعژاً تفژژاوت
نیست .از نظر دیویی ،هر فعالیت عادی و معمولی که به روش وودش به انجام برسژ
به یک تجربه تعم اً پرورشیافته تب یل میشود و مژژیتژژوان بهدرسژژتی آن را تجربژژه
زیباییشناسی نامی .
احساس یکی دیگر از سازههای مهمی است که منجر به آمیختن تجربژژه اومقژژی بژژا
تجربه زیباییشناسی میشود .احساس در کنش متقابل فرد با محژژیط نقژژش مهمژژی
ایفا میکن  .احساس یک ویههی ذاتی و ﻃبیعی انسان است که بر ارتباﻃات وی نفوذ
دارد .در حقیقت انسان با احساس ،نوآوری و ومقیت انتماعی را میآفرین .
در مورد بع تخیل ،با نظر به اهمیتی که هنرها و زیباییشناسی دارن  ،دیژژویی به
دنبال اراﺋه و ﻃرح نقشژژژهای برای این حوزه است تا به وسیلۀ آنها ،هوشیاری افراد را
افزایش داده و تخیل آنها را برای هشودن فضاهای ذهنی ،بی ار و رها سازد .او در این
مسیر ،سواد زیباییشناسی را موردتونه قرار میده و بر این اعتقاد ،بژژهعنوان ه
تربیت زیباییشناسژژژژی کژژژژه بر شناوت ،ق ردانی و تفسیر تأکی دارد که تجربیات
زیباییشناس ژی بای در تعلیموتربی ژت نقش محوری داشته باشن ؛ زیرا تجربه و دانش
زیباییشناس ژی باعث ،هشودهی در زمینژژه روشهژژای دانستن میشژژود و روشهژژا و
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دی هاههای ن یژ  ،ذهژژن را بژژه چژژالش میکشژژانن (ناویژ ی کمتژژه نعفرآبژژادی؛
عب لی.)1396،
در و وص سؤال دوم پهوهش ،یافتهها حاکی از قابلیژژت هنژژر و زیباییشناسژی
بهعنوان یک پارادایم و چشمان از برای نظام تعلیموتربیت اسممی ایران اسژژت .ایژژن
چشمان از منبعث کنن ه مؤلفههایی است که میتوانن در کنار مؤلفژژههای ملهژژم از
روانشناسی ،فلسفه آموزش و پرورش ،نامعه ،فناوری اﻃمعات و ارتباﻃات و غیژژره
قرار هیرن و ت میمات برنامهریزان آموزشی را متأ ر سازن ؛ بهعبارتدیگر ازآنجاکژژه
زیباییشناسی بهعنوان یکی از ساحتهای ونودی انسژژان مطژژرح بژژوده و از سژژوی
دیگر میتوان الهامبخش و وسیله تربیت باش با کاربست مؤلفههایی کژژه دریافتژژهها
ب انها اشاره ش ه مطابق دی هاه نان دیژژویی میتژژوان تربیژت را از ﻃریژژق هنژژر و
زیباییشناسی به سرانجام رسژژان  .نیژژل بژژه ایژژن مق ژژود مسژژتلزم آشژژنایی ت ژژمیم
هیرن هان و مجریان برنامههای درسی با این مؤلفژژهها و نلژژب نظژژر آنژژان میباشژ .
ومصه اینکه فراین تژ ریس و یژژادهیری در نظژژام تعلژژیم و تربیژژت اسژژممی ایژژران،
تجربهای زیباییشناوتی است و بای بهصژژورت زیباییشژژناوتی اراﺋژژه هژژردد :از دیژ
دیویی برای این که فراین ت ریس و یادهیری ،ننبژژه زیباییشناسژی داشژژته باشژ ،
بای این موارد را به کاربرد :استفاده از مبانی علمژژی در فراینژ تژ ریس و یژژادهیری؛
استفاده از عوامل روانشناسی مثل تخیل و عاﻃفژژه در فراینژ تژ ریس و یژژادهیری؛
نگاهی زیباییشناوتی داشتن بژژه شژژغل معلمژژی؛ اسژژتفاده از بژژازی در ایژژن فراینژ ؛
ضرورت ص اقت و نظم برقرار کژژردن بهصژژورت هنرمن انژژه؛ تژ ریس واحژ داشژژتن؛
پرهیز از تقابلها در ت ریس؛ ات ال یادهیری بژژا امژژور روزمژره و انتمژژاعی .آنﭽژژه در
تحلیل این بخش قابلتأمل هست این است که فراین تژ ریس و یژژادهیری در نظژژام
تعلیموتربیت اسممی ایران بای بر مبنای تفکر باش تژژا بتژژوانیم فراینژ تژ ریس را
علمی قلم اد کنیم .چرا که ونود تفکر تنهژژا مربژژوط بژژه علژژم نیسژژت و در مباحژژث
هنری و زیباییشناسی هم تفکر ونود دارد؛ بنابراین هنر و علم در هم تنی هان و در
ت ریس ،علم و هنر از هم ن ایی ن ارن .
البته یافتههای این پهوهش برای یک برنامه درسی ب ون تونه به دوره تح یلی یا
حوزه یادهیری واصی مطرح ش ه و متناسبسازی آن بژژا برنامژژه درسژژی دورههژژای
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تح یلی و حوزههای یادهیری مشخص ،نیازمن بررسیهای دیگری میباشژ  .با نظر
به ایژژن اهمیت که ای ۀ دیژژویی میتوان نقطۀ عزیمت بحث و ﻃرح آن در آموزش و
پرورش ایران و در پی آن ت ارک فرصتهایی برای انراییش ن آن باش  .بر این
اساس ،الزم است با تغییر بنیادهای فکری و نگرشی دربارۀ این مقوله،
سیاستهیاران نظامهای آموزشی را به اهمیت هنر و زیباییشناسی ترغیب کرد و
ﻃرحهایی را برای برون رفت از وضعیت مونود پیشنهاد کرد.
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