
 
 
 

  
   و آموزشهاي درسی بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه

  کید بر دوره ابتدائیأبا ت
  

  1محمود مهرمحمدي
 25/12/88 :تاریخ پذیرش  14/11/87 :تاریخ دریافت

 
  چکیده

 نخست به بازشناسی مفهوم تخیل پرداخته شده و معانی گوناگون آن بـه اجمـال مـورد بررسـی       ،در این مقاله  
انی کـار  عنوان یک ظرفیت انـس  اخت مفهوم تخیل بهسازد که شن این بحث مقدماتی روشن می. گیرد  ار می قر

ان تعلــیم و تربیــت و خــصوصاً  ناتمــام بــراي دســت انــدرکارعنــوان یــک پــروژة اي نبــوده و بایــد بــه ســاده
کـه بایـد     ایـن  خـصوصاً .اندیشند مطرح شود  خطیر می که به نوآوري و تحول در این عرصۀ      ارانیگز  سیاست

 ذهنی ممتاز و یک بیماري و -عنوان یک ظرفیت فکري ی و تخیل بهگسالرمیان معناي تخیل در کودکی و بز
 کاربرد تخیل و تجربیات  دربارةمنظر ثبوتی، از  یدنبال این مبحث مقدمات    به. خطرناك تمایز قائل شد    عارضۀ

اي در  ن موضوع متضمن پذیرش اصل تـازه ای. شود هاي درسی و آموزش بحث می تخیلی کودکان در برنامه   
عنـوان یـک ابـزار     تخیل بـه  نمودن آموزش به  قدرت و ظرفیت  وگ پاسخطراحی آموزشی است و چگونگی      

در بخـش بعـدي،    .دهـد   یادگیري را در کـانون توجـه قـرار مـی    -یک منبع مغتنم در فرایند یاددهی یا  ذهنی  
هاي تعلـیم و    ضرورت پرورش آن در نظامگیرد و  قرار می   مورد توجه  منظر اثباتی ظرفیت تخیل در انسان از      

شناسـی   شناسی و هـستی  توان به انسان از جملۀ این ابعاد می. شود  ابعاد گوناگون مورد بحث واقع می  تربیت از 
 تخیـل در  ، نقش"ساختن ذهن" ذهنی یا هاي بالقوة ه درسی در فعلیت بخشیدن به ظرفیتاسالمی، نقش برنام  

له یـا فراینـد علمـی    ، نسبت تخیل با حل مـسئ خرهناپذیر تخیل با خالقیت و باأل      نسبت گسست تفکر مفهومی،   
کید بر مواضـع اساسـی نویـسنده در ایـن     أبندي، عالوه بر ت در مقام جمع در آخرین بخش مقاله و  .اشاره کرد 

کـه  ورش  در نظام آموزش و پـر "هاي ذهنی قفل" پرداختن به پروژة دیگري جهت شناسایی  ضرورت  زمینه،  
  . گیرد مورد بحث قرار میترین موانع بر سر راه استفاده از تخیل یا پرورش آن می باشد  مهم
   تخیل، برنامه درسی، آموزش، دوره ابتدائی:ي کلیديها اژهو

                                            
 mehrmohammadi_tmu@hotmail.com                                                                           دانشگاه تربیت مدرساستاد -  1

هاي درسی و آموزش با تأکید  بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه). 1389(مهرمحمدي، محمود 
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  مقدمه
ایـن  . یمیعنی مفهـوم تخیـل، تأمـل نمـای    ترین مفهوم این نوشتار،    مهم الزم است در درجۀ نخست دربارة     

 در منـابع  2»برخـورداري از اشـکال و معـانی متنـوع    « و 1»ار بـودن فـرّ «هایی همچون   با ویژگیمفهوم از جمله 
 12 هنر معاصر توانـسته اسـت حـداقل    ، یکی ازفالسفۀ  )1992 (3وه بر ایگان  عال. تخصصی معرفی شده است   

 وي از معـانی  ،گمـان نگارنـده   این در حالی است که به). 1990، 4اسپارشات(معنا و مفهوم از آن ارائه نماید  
آگاهی نداشته یا از آنها صـرف نظـر نمـوده     ) ویژه منابع اسالمی   به(ر متون و منابع مشرق زمین       مطرح شده د  

هاي بحـث در   شکار شده و به همین نسبت پیچیدگی با افزودن این معانی ابعاد دیگري از این مفهوم آ          .است
  .ر خواهد شدت کاربردهاي آموزش و پرورشی آن روشن این زمینه و خصوصاً

  :عبارتند ازمفهوم تخیل  مورد اشارةي  معنادوازده
 )موجودات خیالی( ی که ما به ازاء در عالم واقعی و عینی ندارندهای ناظر به موجودات یا پدیده •

ی در گـوش ذهـن، تـصاویر یـا اصـواتی کـه گـوی       ناظر به قابلیت دیدن با چشم ذهن یا شـنیدن بـا        •
 )تخیل تهی( کنند ا میزندگی ما حضور داشته و نقش ایف

 )خیال پردازي( اي که با واقعیت تطابق ندارد  چیز یا واقعه ویژگی اشتغال ذهنیناظر به •

 )یدپارانوی(ها به شکلی بیمارگونه  دهناظر به تفسیر پدی •

 در »فانتزیا« مفهوم(بر ادراك کننده آشکار است ناظر به خطاهاي دید و ادراك که نادرستی آن  •
 )آثار ارسطو

 کـنش و نـه صـرفاً   ( منـد  ر به قابلیت روانی که تمام جاندارانی که قادر بـه انجـام اعمـال هـدف           ناظ •
 )ی دیگرمفهوم ارسطوی( باشند  از آن برخوردار می،باشند می) واکنش

از جهان خویشتن  متنوعی از ادراکات حسی در جریان ساختار بخشیدن به دانش      ناظر به مجموعۀ   •
 ).world- making(ست که با واقعیت بیرونی منطبق نی

 ها  تبیین و فهم متفاوت و بدیل از نظم حاکم بر پدیدهائۀناظر به جریان ار •

تخیـل بـه معنـاي ابـداع و     (چه تجربه شده است  اي متفاوت با آن گونه ناظر به قابلیت تصور امور به     •
 )یلمنتظره و سودمند براي انواع و اقسام مساهاي غیر توان ارائۀ راه حل

                                            
1. elusiveness 
2. polymorphousness 
3. Egan 
4. Sparshott 
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، منبعی )بانهحضور یا تجربه غای(شود  یف میان ایجاد حس حضور در موقعیتی که توص    ناظر به تو   •
 .و نویسندگان و شعرا به آن متکی هستند) خطبا(که گویندگان 

 .نام برده می شود 1»تخیل  بامادراك توأ«آثار هنري که از آن با ناظر به قابلیت ادراك  •

شناخت مـا   ،بسیاري از شناخت شناسانزعم   که بههاي بشر؛ چرا ها و دریافت تمام شناختناظر به    •
 سـارتر در اثـر   ژان پـل (هاي شخصی و نوعی برون فکنی دربارة جهان هستی اسـت       متکی به بنیاد  

 ). پدیدارشناسیمشهور خود در زمینۀ

  :کید قرار گیرد نکته باید مورد تأ چندی از این بحث مقدمات،بندي اما در مقام جمع
. همت گمـارد البته  ضروري است که باید به آن  اي ناتمام  و     پروژه ،اسی تخیل شن که مفهوم    نخست این 

عرفان، هنر  منطق، فلسفه، شناسی، هاي روان  آن حوزههاي گوناگونی است که دامنۀ این ظرفیت داراي جلوه   
جایگـاه   ارزش و تنهـا  نـه  کاویدن و آشکار ساختن تمام ابعاد این ظرفیت یا موهبت،. گیرد و علم را در برمی   

نیاز معرفتی عطـف توجـه    ز پیش مشخص خواهد ساخت، بلکه پیشآن را نزد اصحاب تعلیم و تربیت بیش ا   
  .مین خواهد نمودهاي درسی و آموزش را تأ به آن در برنامه

، ضـرورتی   از سـوي دیگـر  2»وهـم و خیـال  «سـو و   از یک»  تخیل«رسد تمیز میان     نظر می    به که   دوم این 
 یـک ظرفیـت و   »تخیـل «زعـم نگارنـده،    به. شناسی باید به آن پرداخت  در پروژة مفهوم انکارناپذیر است که  

یک امر عارضـی  » وهم و خیال«که   در حالی؛وجود شناختی و معرفت شناختی است    قابلیت ارجمند روانی،  
  که چنـین  است در مقامی گریز از واقعیت و عدم توان ادراك آن   »وهم و خیال  «.  یک بیماري است   و بعضاً 

فاصله گرفتن از واقعیت براي نیل بـه مراتـب برتـر    »  تخیل”که  حال آن . ادراکی موضوعیت و مطلوبیت دارد    
هـا نبایـد موجـب     شـباهت آن . هاي گوناگون است     در ساحت  هاي تازه   یا خلق واقعیت   )مندي توان(وجودي  

ن تـوهمی منـشأ   اید چنـی شـ . آید شمار می  چرا که این خود یک توهم به،ا یکدیگر شوداین دو مقوله ب  خلط  
 بیـان  .مهري به این ظرفیت ارجمند در طول تاریخ تعلیم و تربیـت رسـمی در جهـان بـوده اسـت          یا بی   غفلت

  :توان در عبارت زیر یافت دیگر از این نکته را می
ازایـی   همـر مابـ  األ شـود کـه در عـالم خـارج و نفـس      یال و خیالی به چیزهایی اطالق می     امروزه الفاظ خ  "
ایـن  .  وهم و پندارآدمی و به اصطالح غیرواقعی ، موجود خیالی موجودي است زاییدة     عبارت دیگر  به. ندارد

       ور خیالی و عالم خیال چه در نزد حکما و چه در نـزد  معنی البته در جاي خود غلط نیست؛ ولی منظور از ص
 "غیـر واقعـی پنداشـت    پنـدار آدمـی نیـست و نبایـد آن را      چیزي زاییدة - از جمله امام احمد غزالی     -صوفیه

                                            
1. imaginative  perception 
2. hallucination 
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                                    .)1365 پورجوادي،(
» وهـم و خیـال  «فت در دوران  کودکی ظرفیت عارضی   رسد بتوان گ    نظر می  که به   ایندیگر   جالب   نکتۀ

 ریـزان و مربیـان   ان یک واقعیت مـورد توجـه و اسـتفادة برنامـه    عنو به) یا باید( تواند است که غلبه داشته و می     
چرا که در این سنین وهم و خیال یا عدم توان تمیز میان امر واقعی و امر خیالی  یا امـر خیـالی را        . قرار گیرد 

له ئاین اتفاق در بزرگسالی است که تبدیل به مس .  ظرفیتی مثبت و سازنده است نه بیمارگونه       ،واقعی پنداشتن 
ال پرورش قوة تخیل بـود کـه    تربیت باید به دنب در این وهله از تعلیم و  بنابراین،. شده و موجب نگرانی است    

ن حقـایق و معـانی فراتـر از    ف ظرفیـت فاصـله گـرفتن از واقعیـت یـا دیـد            معـرّ  ،گونـه کـه اشـاره شـد        همان
امـا در مراحـل بـاالتر    .  نه عدم توان تمیز میان امر واقعی و غیر واقعـی ،هاي محسوس و ملموس است  واقعیت
ود آدمـی امکـان عـرض انـدام پیـدا        وجـ  ۀدر عرصـ  »  تخیل” و ظرفیت    قدرت)  وانی و بزرگسالی  نوج( رشد
در » تخیـل « خود معبر و گذرگاهی براي نیل بـه ظرفیـت واالي    ، کودکی دورة» وهم و خیال  «لیکن  . کند  می
  .هاي بعدي است دوره

 برخـی تعـاریف   در. نسبت آن با خالقیت باید در این پروژه مورد واکـاوي قـرار گیـرد          خره تخیل و  باأل
تخیـل و خالقیـت قائـل شـد و ایـن دو آنجـا بـه هـم نزدیـک          تـوان میـان    ي را نمیتمایز ،رائه شده از تخیل  ا

 توان پیـشنهاد نمـود    می و اجمالیطور کلی اما به. توان ترسیم کرد    نمی ها  آنشوندکه در واقع مرزي میان       می
 یـا   تحقـق که خالقیت به مرحلـۀ  ن حال آچه ما به ازاء عینی ندارد است؛  متعلق به مرحلۀ تصور آن     ،تخیل که

 تخیـل منهـاي خالقیـت قابـل طـرح بـوده و خالقیـت        ،بدین ترتیـب . باشد چه تصور شده مربوط می     خلق آن 
   .منهاي تخیل قابل وصف نیست

عنوان مبناي نظري مناسب براي عطف توجه بـه       توان به   را می ) 1997 ،ایگان( »ذهن پرورش یافته  «نظریۀ  
 تعلـیم و تربیـت مـا ناشـناخته      که متأسفانه در جامعـۀ ،وي در این نظریه  . ده قرار داد  ظرفیت تخیل مورد استفا   

را بـه   هـاي آن  احـل پـرورش ذهـن و توانمنـدي    ،مر1اسـت  پیاژه  الشعاع نظریۀ غالب یعنی نظریۀ      تحت و   مانده
، عـدي هـاي ب   دوره،تبـع آن  ، بـراي تخیـل در دورة کـودکی و بـه    شکل متفاوتی تبیین نموده و در ایـن تبیـین     

  .شود میاي قائل  جایگاه ویژه

                                            
یـت ایـران نمـوده     از ساحت تفکر و عمل در تعلـیم و ترب »یپیاژه زدای« فضاي متفاوتی سخن از  نگارنده در، در همین راستا- 1
  .ه استهاي بدیل شد ها و نظریه جرا که نظریۀ پیاژه مانع از ورود اندیشه. است
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انسان متفـاوت   1»هاي شناختیابزار« گرچه در هر یک از مراحل پنج گانۀ تحول   نماید که   او تصریح می  
هـاي    نیل به مراحل باالتر و توانمنـدي ، لیکن در)و همین تفاوت مبناي تمایز میان مراحل تحول است      (است  
وي چنـین تـصوري   . شود از نمینی راحل ماقبل، مانند تخیل، بی    ذهن از تمسک به ابزارهاي شناختی م       بعدي،

شنا  شدن بـا خوانـدن و   آسواد پس از  داند که گفته شود یک جامعۀ بی رست میبجا و ناد همان اندازه نا    را به 
. گـذارد  اسـت را کنـار مـی    قبلـی بـوده   که متعلق به مرحلۀ  ل برقراري ارتباط شفاهی    استفاده از وسای   ،نوشتن

  :اند هاي شناختی در این نظریه با عبارات زیر معرفی شده هاي ذهن و ابزار  تحول قابلیتگانۀ جمراحل پن
که محصول کـاربرد  بـدن و حـواس بـوده و متعلـق بـه سـنین         2یا ماقبل زبانی) تنی (فهم بدنی  •

 .صفر تا حدود دو سالگی است

بوده  )وزن و قافیه( شعر رد زبان شفاهی و اتکاء به داستان و که محصول کارب   3اي فهم اسطوره  •
 .و متعلق به سنین دو تا حدود هشت سالگی است

 به سنین حدود هـشت تـا پـانزده    که محصول کاربرد زبان مکتوب بوده و متعلق      4فهم عاشقانه  •
 .ی استسالگ

متعلـق بـه سـنین حـدود پـانزده        که محصول اتکاء به انتزاعیـات  و نظریـه بـوده و   5فهم فلسفی  •
 .سالگی به بعد است

که محصول اتکـاء بـه انعطـاف زبـانی بـراي اهـداف ارتبـاطی پیچیـده                6هم منعطف و موقت   ف •
 .حدود سنی خاصی براي نیل به این مرتبه مطرح نشده است. است

هـاي   ا ابزار شناختی غالـب در دوره طبق تعریف ارائه شده از هر یک از سطوح یادشده، تخیل ظرفیت ی     
ی ماننـد منطـق و   هـا یـا ابزارهـای    هاي بعد همراه با ظرفیـت   در دوره است و  »فهم عاشقانه «و  » اي  فهم اسطوره «

  .بخشد استدالل حضور خود را در ذهن تداوم می
  
  
  

   کودکیشی  براي دورةتخیل کودکی و نقش آن در طراحی  آموز

                                            
1. cognitive tools 
2. somatic understanding 
3. mythic understanding 
4. romantic understanding 
5. philosophic understanding 
6. ironic understanding 
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عنوان ظرفیتی بالفعـل و   ، بهبدین معنا که به آن.  است نگاهی ثبوتی  ، نگاه به ظرفیت تخیل    ،در این بخش  
-گـو کـردن فراینـد یـاددهی      یـا پاسـخ  بـرداري از آن  شود و در خـصوص چگـونگی بهـره      ته می ر نگریس یدا

 .شـود   درسی و فرایند آموزش بحث مـی يها  پرورش آن، از طریق برنامه رشد و و نه ،یادگیري نسبت به آن   
هـاي بعـدي از    ريگیآغـاز یـاد  «  یـا   ،1»آموزان قـرار دارنـد     آموزش را از آنجا آغاز نماییم که دانش       «که   این

هـاي   ه و نظریـه عنوان یک اصـل در تعلـیم و تربیـت مطـرح شـد       به2»دانند طریق اتصال به آنچه  پیشاپیش می 
ی و توان به اسپنـسر، هربـارت، دیـوی    از این میان می. نظران بر آن استوار گشته است      طیف وسیعی از صاحب   

عنوان یک اصـل   افته است که شاید بتوان از آن به ی کید بر این گزاره تا بدان جا امتداد       أت. آزوبل اشاره نمود  
  .اول و غیر قابل تردید در تعلیم  و تربیت مترقی در جهان امروز نام برد

ی را هـای چه چیز« یا »ویژه کودکان، کجا قرار دارند؟   به ،آموزان دانش«ست که   ال اساسی اینجا  ؤلیکن س 
 یـا  کـم بتـوان دو تفـسیر    رسد دسـت  نظر می به. شود ز میال آغاؤها از نوع پاسخ به این س  دشواري .»؟دانند می
 تدابیر هاست و طبعاً  کودکان تجربیات محسوس، ملموس و عینی آن»قرارگاه«که   یکی این . کرد ارائه   پاسخ

کـه   دیگـر ایـن  . ي بعدي را تضمین نمایدها ها موفقیت در یادگیري آموزشی باید از طریق تکیه صرف بر آن  
ها عالم خیال و تجربیـات تخیلـی را نیـز     ین حد بوده و طیران ذهن پویاي آن  یار فراتر ا   کودکان بس  »قرارگاه«

  .گیرد در بر می
 بنـابراین،  .ریزي درسی و آموزش کودکان البتـه تفـسیر نخـست اسـت     تفسیر رایج از این اصل در برنامه      

 دستاوردهاي مغتنمی کـه   و3»خیال انگیختگی آنان«، تر عبارت دقیق یا بهپردازي ذهن کودکان    ویژگی خیال 
. تواند داشته باشد مورد غفلت قرار گرفته است  براي آموزش می»تکیه گاه«یا » قرارگاه«این پدیده در تعیین   

 ذهن کودك عارضی و گذراسـت و کـاربرد    که این ویژگی ریزان و مربیان به تصور این      برنامه ،تقدر حقی 
عـل   به زوال تدریجی آن و حاکمیت عقل و منطق در قلمـرو ف ی گوی اي در تعلیم و تربیت ندارد، عمالً    ویژه

هاي درسی و آموزش هـر چـه بیـشتر مبنـاي عینـی، شـفا ف و        اند تا برنامه   و انفعاالت ذهنی کودك دل بسته     
  .مستند پیدا کنند

 کـه در عـین  (بر اصالت و اعتبا ر تفسیر دوم از اصل یادشـده  ) 2003(این مقاله با الهام از مباحث  ایگان      
مـورد  ) یـا بایـد  ( توانـد  دارد که این اصل نیز مـی  اظهار میایگان . مبتنی است) حال نافی تفسیر نخست نیست   

  :توجه باشد

                                            
1. starting from where the students are 
2. starting from what the students know 
3. imagination-based motivation 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 11   ...بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل                                                                   1389، سال 1دهم، شماره یازدوره   

  "توانند تصور کنند کودکان میهاي بعدي از طریق اتصال به آنچه  آغاز یادگیري"
عۀ تجربیات کودك توس» گاه تکیه«یا » قرارگاه«، عنصر تخیل را از عناصر مهم در شناخت        بدین ترتیب 

 واال و داراي ارزش تعلــیم و تربیتــی تأکیــد عنــوان قابلیـت و اســتعدادي پایــدار،  بــهشــمار آورده و بــر آن  بـه 
 ها و پیدایش تحوالت مهمـی در تعلـیم و   تواند منشأ رفع محدودیت  می» قرارگاه«چنین تفسیري از    . نماید  می

 تقـدم   تذکر این نکته الزم است کـه  ،ت اشاره شودکه به این تحوال پیش از آن. تربیت دورة کودکی گردد   
 ته قابـل انکـار نیـست چـرا کـه  تجربـۀ      هاي متکی به تخیل الب      هاي حسی در یادگیري    نیاز بودن تجربه   یا پیش 

آنچـه  ). 117: 1998، 1آیزنـر  ( دانسته شده استهاي تخیلی ام تجربیات دیگر و از جمله تجربه     تم أحسی مبد 
  .نیاز است عنوان مقدمه یا پیش دکان به مفهومی یا دانش مبتنی بر تجربه حسی کوۀمورد تردید است اندوخت

عنـوان قرارگـاه ذهنـی کودکـان      ري بر اساس باور به قدرت تخیـل بـه  ترین تحوالت یادگی  برخی از مهم  
  :عبارتند از

 3یري از طریق اتصال و تداعی منطقی به جاي اتکاء صرف به یادگ2امکان یادگیري و جهش تخیلی •

. ه مقاصد یا اهداف بعدي یـادگیري براي رسیدن ب عنوان یک ابزار امکان استفاده از ظرفیت تخیل به     •
نیـاز، در   ند مبناي یک نظرگاه تازه در زمینـۀ دانـش پـیش   توا  توجه به این ظرفیت می ،به دیگر سخن  

براي آگاهی بیشتر بـا  (اند باشد   مطرح کرده ) پیاژه گانیه، مانند برونر، (پردازان   چه سایر نظریه  آن کنار
 جالـب  ).1989 ،4رابینـوویتز و شـوبرت   :هاي مطرح شده در این زمینه مراجعه شود بـه  طیف دیدگاه 

 رابـر نظریـۀ  ب  در،که ایگان نیز با توجه به جایگاهی که براي ظرفیت تخیل کودکـان قائـل اسـت           این
توان از دورتـرین و   کند که می یه دفاع مینیاز از این نظر  باب دانش پیش در»هاي وسعت یابنده   افق«

هـاي آشـنا و    رفتـه بـه محـیط    آغـاز نمـود و رفتـه     ) هاي قابل تخیل    محیط(ها   ترین محیط   غیرمحسوس
 .)1983ایگان، (ملموس نزدیک شد 

بـدین معنـا کـه عـدم اسـتفاده کودکـان از       . پذیرش قابلیت تفکر یا پردازش انتزاعی ذهـن کودکـان       •
تفـسیر  ) تفکـر انتزاعـی  ( انتزاعیـات  گیـري آنـان از    عدم امکان بهرهمثابه اعی به واژگان و کلمات انتز   

برخـی از محققـان   ). سایت شخـصی  ، در وب»مثابه مبانی تعلیم و تربیت هنرها به«ایگان، مقالۀ  ( نشود
 در  بـر ایـن باورنـد کـه فهـم امـور عینـی       کیـد نمـوده و  أانتزاعیات در درك و فهـم ت » تقدم « بر حتی

                                            
1. Eisner 
2. metaphoric or imaginative leap 
3. logical association 
4. Robinowitz and Schubert 
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 امنیـت،  زیبـا،   زشـت، ،شجاعت مانند ترس، 1صر انتزاعی، البته از نوع عاطفی   ااي عن  کودکان به پاره  
گونـه    ایگان در دفاع از این مدعا ایـن ).1970، 2هایک(فداکاري، خودخواهی، وابسته است   ناامنی،

  :دهد توضیح می
ن  میـا گذاریـد کـه او رابطـۀ    عریف کنید، فرض را بر این میهود را براي یک کودك ت     اگر قصۀ رابین  "

هـا آشـنا    ها ممکن است با ایـن واژه  گرچه آن. کند ند ستم، انزجار و شورش را درك می       مفاهیم اتنزاعی مان  
دار اسـت و اگـر    م در چارچوب داستان برایشان معنیها را تعریف کنند، لیکن این مفاهی       نباشند یا نتوانند آن   

  .)همان( "معنا بود ها بی شد، کل داستان براي آن فهمی از این روابط عاطفی حاصل نمی
هـا در کنـار    تـوان از ایـن مـدعا دفـاع نمـود کـه انـسان        نوا با ایگان مـی   همکه سخن پایانی این بخش این   

هـاي   نـی یـا سـرمایه   دهند، ابزارهـاي ذه  ها به حیات ذهنی خود سامان می ابزارهاي اصلی که با استفاده از آن   
در  عمـق و غنـاي برتـري از تجربیـات     ،د تعلیم و تربیـت ها در فراین  به آنکیهذهنی دیگري هم دارند که با ت   

 یکـی  تخیل قطعـاً ). 2006ایگان،  (آیند نی به تملک فرد در می     از معا  تري و طیف وسیع  دسترس قرار گرفته    
  . هاست از این ابزارها یا سرمایه

  
   کودکیهاي درسی دورة  در حیات انسان و اقتضائات آن براي برنامهه تخیل کودکیجایگا

  پاسبانی،بدین معنا که این ظرفیت باید موضوع.  است نگاهی اثباتی  ، تخیل ، نگاه به مقول،   این بخش در  
 و تـر و تـوام بـا شـادابی      رضایت بخش  ،لدترمو ، دستیابی به حیات پویاتر    تا زمینۀ  3پرورش و رشد قرار گیرد    

 لقوة بـا عنوان یـک سـرمایۀ   به، استفاده از تخیل به دیگر سخن . تر براي دانش آموزان فراهم شود      بیش موفقیت
  از جمله اهداف تعلیم و تربیت درتمامی آن باید سازي براي شکوفای    سانی مطرح است که پرورش یا زمینه      ان

اکنـون  . اهتمـام ورزد هاي درسی باید به پرورش این اسـتعداد ویـژة آدمـی            باشد و برنامه   هاي تحصیلی  دوره
  .یمنمای بررسی می م تعلیم و تربیتی را به اختصار این مدعا یا حکمت این حکیل توجیه کنندةدال

معنـا از سـوي دیگـر     /عالم خیال یا مثال، عالم واسط میان عوالم حس از یک سو وعقـل        که   نخست این 
 وصـل ایـن تبیـین    حلقـۀ (هاي معرفتـی آن   این ساحت از وجود و هستی و داللت      کید بر   أی و ت  شناسای. است
خواجـه   ،ماننـد مالصـدرا   ( ء شـاهکارهاي فالسـفه و عرفـاي مـسلمان         جـز ) شناختی به تعلـیم و تربیـت       هستی

ه به عالم خیـال از حیـث وجـودي و    توج. است) ابن سینا و فارابی ابن عربی، ،نصیرالدین طوسی، سهروردي  

                                            
1. affective abstractions 
2. Hayek 
3. Education of  imagination 
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ی کـه در تبیـین آن نـزد حکمـاي     یهـا  رغم تفاوت خیال در انسان از نظر معرفتی، به  کید بر پرورش ظرفیت     تأ
علـم الهـدي،   ( که در آراء فالسفه مغـرب زمـین غایـب اسـت        وجه مشترك آنان است    رد،وجود دا   اسالمی

1386(.  
اسـت و در مباحـث    رفان اسـالمی عربی که بدون شک از مشاهیر ع توان به دیدگاه ابن     می ،عنوان نمونه  به

 »قوة خیال« ،نظر وي به. اي برخوردار است اشاره نمود خیال از جایگاه ویژهشناسی او  وجودشناسی و معرفت  
هـاي   با تحول و تطور مدام و ایجـاد صـورت   ن عطا کرده تا بتواند بدان وسیلهچیزي است که خداوند به انسا     

در عرفـان   .معرفت حقایق به روي خـود بگـشاید  ادراکی، به وراي دنیاي محدود و مسدود تعقل برود و راه             
، ساسی برخوردار اسـت کـه بـا حـذف آن     خیال از چنان نقش محوري و ا ،)عربی  الدین ابن   محی (شیخ اکبر 

ایـن بـدان جهـت اسـت کـه      ). 236 :1370 ،حکمـت (ریزد  هم می شناسی او به   سامان وجودشناسی و معرفت   
عـالم  ( و برزخ میـان خـدا و عـالم محـسوس اسـت      لحاظ وجودي به عالمی قائل است که واسطه  عربی به   ابن
،  آنواسـطۀ  باشد که بـه   در درون انسان می» خیالقوة«نام  اي به  قوه وجودلحاظ معرفتی نیز قائل به     و به ) خیال

  ).238 :1370 ،حکمت( شود پذیر می امکان) یا همان خیال منفصل (»سرزمین حقیقت«دستیابی به 
نیـز جایگـاه رفیعـی قائـل       هاي فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی  براي تخیل در برخی قرائت   ،در همین راستا  

این از . کید قرار گرفته استأمورد ت  گیري اسالمی هاي آموزشی داراي جهت   ماند و پرورش آن در نظا      شده
تواند به کـشف معنـا و دریافـت      انسان می،ی شناخته شده که به کمک آن روست که تخیل ظرفیت واالی      آن

اي   توجـه بـه وجـه آیـه    ،عبـارت دیگـر   بـه .  نایل شود ،جاي ادراك حسی صرف     به ،ها  حقیقت پدیده  باطن و 
آمـوز را در جهـت نیـل بـه       دانـش ،هاي گوناگون ، کسب معرفت در حوزه ناسی اسالمی ش ا در هستی  ه پدیده
قـوس صـعودي در   (شود او در مسیر طی مدارج توحید اثباتی   وجودي بیشتر یاري رسانده و موجب می    سعۀ
  .)1386علم الهدي، (حرکت کند ) تربیت

 وجودي یا ظرفیت در نظام تعلیم و تربیـت مبتنـی    توان نتیجه گرفت که توجه به این ساحت          می ،بنابراین
شـناختی در   عرفـت شـناختی و م   هـستی شـناختی،   آورد ممتـاز انـسان   بر مبانی اسالمی شرط پاسداشت یک ره     

  .است  اسالمیاندیشۀ
هـاي   علیـت بخـش بـه پتانـسیل    عنوان یک ابـزار ف  تعلیم و تربیت به  که   دومین نکته یا دفاعیۀ قابل ذکر این      

 برنامه درسی«نیز با دستکاري در این عبارت برنشتاین،      ) 1998( آیزنر. )1971 ،1برنشتاین ( است ذهنی مطرح 
 یا جریان تعلیم و تربیت از هاي درسی ، اگر برنامه به دیگر سخن.کند معرفی می»  ذهنرا یک فرایند سازندة 

                                            
1. Bernstein 
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 محـدودیت شـده و   ل یـا  ظرفیت دچـار زوا آن  غفلت کنند،هاي ذهن  ظرفیتعدي از هر ب فعلیت بخشیدن به    
 بـدین  .هاي  فراوانـی متوجـه حیـات انـسانی در مقیـاس فـردي و اجتمـاعی خواهـد شـد              در نتیجه محرومیت  

اگـر قـدرت تخیـل را     .گـردد  اي از ذهن و انسان مـی     و تربیت موجب ساخت و پرداخت ویژه       تعلیم   ،ترتیب
 حیـات  ه گرفـت کـه   توان نتیجـ  گاه می ن آ،شمار آوریم  غیر قابل انکار و ممتاز ذهنی به    هاي یتیکی از ظرف  

  بدون اتکاء به ایـن  عد تخیلی از عمق و غناي کافی برخوردار نبوده و دسترسی به برخی معانی        انسان منهاي ب
 1مغفـول برنامـه درسـی   ) فراینـدي (یکی از مصادیق مهم توان مدعی شد که  و می شود غیرممکن می ظرفیت  

ی برقراري ارتباط بده و بـستان معنـای    تخیل دستمایه و پشتوانۀ،سخنبه دیگر ). 1994آیزنر، (گیرد  شکل می 
  یا اشکال هنـري و زیبـا شـناختی    ی دانش بازنمای) غیرکالمی و غیر ریاضی   (متعارف  با بسیاري از اشکال غیر    

  ).1998آیزنر، ( است  دانسته شدهمعناي موسع آن به» سواد«ۀ  الزمبرقراري این رابطه به شکل جامع. است
نـسبت   ،ی اولویت پرورش تخیل در نظـام تعلـیم و تربیـت      یز اهمیت در دفاع از چرای      موضوع حا  سومین

از ایـن غنـاي   . اسـت  »محتـواي ادراکـی  «ثر از غنـاي  متأ  غناي تفکر مفهومی.  است2»تفکر مفهومی«تخیل با   
هـا   ن در پدیـده عنـاي دیـدن آنچـه دیگـرا    م شود کـه بـه    نام برده می   3»ادراك توأم با تخیل   «با عنوان     ادراکی  
  تمـام  هـا، دریافـت   اي دیگـر ادراك کـردن پدیـده    گونـه   این یعنی برخورداري از ظرفیت به   . است بینند  نمی

ی اي شناسـای  توان در هـر پدیـده    به فردي که میهاي یگانه و منحصر ها یا جنبه  ظرایف و دقایق مستتر در آن     
نهـد    نـام مـی  »بازشناسـی «را  سطحی که دیویی آنت و ادراك میان این نوع دریافت و ادراك با دریاف      . کرد

وجود دارد » بازشناسی«و » ادراك«زعم او، تفاوت اساسی میان     به. )1934،  4دیویی (تفاوت بسیار زیاد است   
از گـاه کـه    نیـز آن )1994( 5پرکینـز . پنـدارد  نمـی » ادراك  نافرجـام «را چیزي جز » بازشناسی«تا آنجا که  او     

نظر وي از دسترس   توجه دارد که به»ادراك کامل« به ظرفیت ذهنی  ،آورد  یان می م سخن به » چشم هوشمند «
وي در این راسـتا عطـف توجـه بـه     . هاي عادي به دور است و نیازمند اقدامات تربیتی و پرورشی است     انسان

اسـت  ید دیگري  عبارت زیر هم تای.داند ساز می  با رویکرد ادراکی، را چاره ،تربیت هنري در نظام آموزشی    
یال ممتاز و برجسته و قابلیـت  بر نسبت میان تخیل و تربیت هنري با اذعان به برخورداري هنرمند از ظرفیت خ 

  :بیان شده است یابی به حقایق برتر و اعلی که از یک منظر اسالمیدست

                                            
1. Null 
2. conceptual thinking 
3. imaginative perception 
4. Dewey 
5. Perkins 
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ال گـاهی خیـ  ...اي است براي مراتـب برتـر  به صفا و درجه تجرد رسیده و آینه  خیال بعضی افراد به مرت    "
 تمثیل حقایق برتـرو  و صوري که در نفس او متمثل و متجسد می شود رسد هنرمند به درجه تجرد و صفا می 

   .)366: 1375 ،اعوانی( "اعلی می گردد
 ناپذیر و ارتباط تنگاتنـگ  تخیـل بـا خالقیـت      گسست قابل استناد در این زمینه به نسبت     مقولۀچهارمین  

تـرین   عنـوان یکـی از مهـم     بـه تردیـد  خالقیـت بـدون   .فتاره قرار گرر مقدمه نیز مورد اش     که د  گردد باز می 
 ارتقـاء کیفیـت زیـست بـشر     اي در مطرح اسـت و داراي  نقـش ویـژه    اهداف تعلیم و تربیت در جهان امروز    

در تخیل توان به جایگاه حقیقی ظرفیت   آن مییلی است که بر پایۀ   از دیگر دال  توجه به این هدف     . باشد  می
دانـسته شـده   » واسطۀ جادویی میان فکـر و وجـود  «جهت نیست که تخیل  بی. م و تربیت پی برد هاي تعلی  نظام

که طبق تعریف معطوف بـه پـرورش قـوة       » تربیت تکنوژیک « ویژه در  این ظرفیت به  . )1955 کوایره،(است  
ی گاهی است براي تعریف ذهنـ  گذر، تخیلبه دیگر سخن .ز اهمیت استابداع و خلق است فوق العاده حای  

  .شود ل هرگز به واقعیت عینی تبدیل نمی عنصر خیا واسطۀدونهاي جدید که ب واقعیت
در این نوشـتار مـورد   پنجمین و آخرین موضوعی که در جهت دفاع از ضرورت پرورش ظرفیت تخیل       

بـدون  هـاي دوم و چهـارم     نگارش خالق است که گرچه بـا مقولـه  ، نسبت تخیل با مقولۀگیرد توجه قرار می  
 جهـت اسـت کـه نگـارش خـالق      ویـژه از آن    این شایستگی به  .  اما شایستۀ توجه مستقل است     ، نیست ارتباط
متعـارف یعنـی پـارادایم پژوهـشی کیفـی یـا        پژوهش با اتکاء بـه پـارادایم غیر      ترین قابلیت در انجام    زیربنایی

هاي  نگ با آموزه اثباتی و هماه  شناختی غیر  هاي معرفت   ههاي پژوهشی مبتنی بر انگار    رویکرد. تفسیري است 
 )1ییمابعد ساختارگراشناختی و پدیدار ةمانند انگار( ل به تکثر و عدم قطعیت در شناخت     یشناختی قا  معرفت

وجـه اشـتراك   ). 1991، 2شـورت  (انـد   پژوهش و دانش تعلیم و تربیـت دمیـده  اي را به عرصۀ که حیات تازه  
گـر در تـالش بـراي انتقـال      یلی توسـط پـژوهش  ها استفاده از زبان مجازي و تخپژوهش ي این دسته از    ارابز

 اسـت کـه زبـان متکـی بـه خیـال و غیرمقیـد بـه            3»اي غیـر گـزاره   «این زبـان همـان زبـان        . م و معناست  مفهو
مان وأ ت،کند و با خلق این زبان  می5»خلق«گر  ژوهش پاین زبان رابنابراین، .  است 4هاي عینی و بیرونی    پدیده

از جملـۀ ایـن رویکردهـاي    . سازد  را به مخاطبان منتقل می)6اه با احساس یا شناخت همر  ( احساس و شناخت  
شـود   کـار گرفتـه مـی    تري بـه  بیشتر قرارگرفته و در سطح گسترده    هاي اخیر مورد توجه      پژوهشی که در سال   

                                            
1. Post-structuralism 
2. Short 
3. Non-propositional 
4. Non-discursive 
5. render 
6. Feelingful cognition 
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آیزنـر،  ( 3 مبتنـی بـر نقـد تربیتـی    2 هنر بنیادو پژوهش) 1991 شورت،( 1یتوان از پژوهش روایی یا حکای       می
 و نظران ظرفیت این نوع نگـارش در بـسیاري از افـراد وجـود دارد        باور بسیاري از صاحب   به  .  نام برد  )1991

 لیکن در فرایندهاي تربیتی مرسوم و قواعد و هنجارهاي متـداول    .بایستی پرورش آن مورد اهتمام قرار گیرد      
گانه، یعنی ین وضعیت دو ا.کنند  فرصت بروز و ظهور پیدا نمی    هاي تعلیم و تربیت سرکوب گشته و       در نظام 

 ،سو و مـانع تراشـی در برابـر آن از سـوي دیگـر        ی از یک  یها پتانسیل و ظرفیت اولیۀ خلق چنین آثار ونوشته       
  .منجر شود) 1991آیزنر، ( 4»شناختی پریشی معرفت روان«نوعی  تواند به می
  

  گیري بندي و نتیجه جمع
ویش را به عملیات عقالنـی   توجه خمدارس عمدة کهبرداشت  در این )1987 (5توان با هري برودي   می
 قیاسـی معطـوف   -اي له از طریق تفکـر فرضـیه  ئها و نیز عملیات حل مس   ویژه عملیات کسب واقعیت     ذهن، به 
 6»جـوهر آزادي انـسان اسـت   «زعـم او   ا او غفلـت نـسبت بـه تخیـل را کـه بـه       صدا ب   همراه شد و هم    اند نموده

 رجوع یـا اتکـاء   گونه تفسیر نمود که ، این گزاره را باید این   زعم نگارنده  به .مورد نکوهش قرار داد   ) 1987(
منـدي از تمـام    تمـام و کمـال یـا بهـره    جانبـه و   طـور همـه   هـاي انـسانی بـه       منزلۀ آزادسازي ظرفیت    به تخیل به  
د تمـام   آزادي از  قید و بن، این آزاد شدن در نتیجۀ . ریان تعلیم و تربیت است     انسانی در ج   هاي بالقوة  ظرفیت
هاي ذهنی، فکري و علمی از یک سو و قید و بندهاي عینی در تمـام ابعـاد زیـست انـسان      ها و اندوخته   داشته

.  دستیابی به مرزهاي تازه در هر دو ساحت استافتد که خود مقدمۀ    اتفاق می ...) زیست فردي، اجتماعی و   (
ی درك بـه نیکـوی  نیز  »تر است ش مهمتخیل از دان«ا که گفته است توان حکمت این سخن انشتین ر   حال می 
  .کرد

ی کید بر دورة ابتـدای أ که ت پرداختاي دیگر به این بحث جاست از زاویه گیري به اکنون و در مقام نتیجه 
همچنـان کـه در   . پـرورش آن از چـه تـوجیهی برخـوردار اسـت      یا کودکی براي استفاده از ظرفیت تخیل و      

 و )چند از جـنس وهـم و خیـال   هر(هاي فراوانی    این سنین پتانسیل   اور نگارنده در  هاي پیشین آمد، به ب     بخش
عمـل   اید از آن حـداکثر اسـتفاده را  بـه    وجود دارد که بواقعز ارادي میان امر واقع و امر غیر   ی تمی عدم توانای 

را بـه شـکل صـحیح      البتـه اگـر آن  هاي درسی و فرایند آموزش اگر به این پتانسیل بها ندهند، و           برنامه. آورد

                                            
1. narrative  
2. Art-based 
3. Educational criticism 
4. Epistemological  schizophrenia  
5. Broudi 
6. Imagination is the essence of freedom 
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ن در آ، امکان دوام و بقاء آن در فرد و در نتیجـه توجـه بـه         )17 :2003 ،1یانگ( هدایت و تعدیل نیز ننمایند    
جـازه داد ایـن   نبایـد ا . یابـد  بـه شـدت کـاهش مـی    عنوان یک ظرفیت واالي ذهنـی      بهسطوح بعدي آموزش    

واقعیـات،   سوسات،محـ  کیـد بـر عینیـات،    یعنـی تأ   ، حاکم بر برنامـه درسـی      ظرفیت کودکی در سایۀ اندیشۀ    
معقوالت و حاکمیت منطق علمی، دچار غبار غربت و مهجوریت شده و شفافیت و درخشندگی خـود را از     

  . باید کوشید تا تخیل کودکی به تخیل بزرگسالی تحول یابد.دست بدهد
ه بـه نظـام   نگـاه نگارنـد  . غرض این نیست که کودك در کودکی خود باقی بماند و درجا بزند       ،بنابراین

در دورة کـودکی نامیـده   » معـصومیت «، براي آنچـه  عبارت دیگر به. موزشی البته یک نگاه رمانتیک نیست آ
اندیشی شود کـه زمینـۀ    نوعی چاره از عناصر برجسته آن است، باید به تخیل یکی 2قول بلیک شده است و  به  

 پاسـبانی و پاسـداري از  امـا  . فـراهم شـود  ) 1381خـسرو نـژاد،   ( دار و نظـام » معـصومیت نـوین  «تبدیل آن بـه     
ه و پخت«تواند نویدبخش دستیابی به تخیل ها در دوران کودکی است که می        واقعیت واقع با درآمیختن امر غیر  

محــسوس و  درك و دریافــت حقــایق و معــانی غیر یعنــی تــوان و ظرفیــت ذهنــی در مراحــل بعــدي»ســخته
شـود کـه    ارجمنـد انـسانی یافـت نمـی    یچ ویژگـی  گر نه با نگاه افالطونی، در کودکی هـ        و. شود غیرملموس
جز عقل بر وجود انسان حـاکم اسـت، چیـزي کـه      چون ظرفیت دیگري به. داري و پاسبانی باشد    پاس شایستۀ

  !!توان سراغ گرفت قابل صیانت و پاسداشت باشد نمی
 تعلیم و تربیت کودکی اگر بخواهد بـه بالنـدگی فرهنـگ و تمـدن بـشري یـاري رسـاند،                ، اساس این بر
اي از کودکی عمل نماید که پاسداشت و پرورش تخیـل جـزء مهمـی از آن           باید در چارچوب سازه    الجرم
هاي زوال یافته در تـاریخ بـشر    ار سرنوشتی نشست که به سراغ تمدن باید در انتظ   ، در غیر این صورت    ؛است

کند کـه توجـه بـه      تحلیل جالبی ارائه می،»وج انسانعر«سکی در اثر مشهور خود با عنوان      برونو. آمده است 
  :آن خالی از فایده نیست

هاي مصر، چین و هند یـا حتـی    من کیستم که تمدن. اند  هاي بزرگ وجود داشته     شک نیست که تمدن   "
ها از این آزمون سـربلند بیـرون     که آن]توانم ادعا کنم می[با وجود این . اروپا در قرون وسطی را تحقیر کنم    

  ".ان را محدود کردند تخیل جوانیامدند، یعنی آزادي قوةن
حقیقت .  اختصاص داردراي خروج از وضعیت نامطلوب کنونی طریق ب   بحث پایانی این نوشتار به ارائۀ     

طـور صـریح و ضـمنی غـل و زنجیرهـایی بـر ذهـن         هـاي درسـی بـه      این اسـت کـه نظـام آموزشـی و برنامـه           
شـاید پـرورش تفکـر    . آیـد  ز در مـی ها ذهن آزاد شده و به پـروا   شکستن آن زنند که تنها با      آموزان می  دانش

                                            
1. Young 
2. Blake 
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 شبیه تبیین فریره را بتوان شاه بیت راهبردهاي ناظر به ایجـاد تحـول   ویژه با تبیینی    به ،آموزان انتقادي در دانش  
 »فـل ذهنـی  ق«اي نیـز از تعبیـر زیبـاي      نویـسنده . )1970،  1فریره(معرفی کرد   )  وجه اثباتی ( کنونی   طیدر شرا 

مـوزان جاسـازي   آ تدریج در ذهن و ضمیر دانش ذهنی یا ده باور غلط ذهنی که به استفاده نموده و از ده قفل 
ورد که در جاي خود روشـنگر اسـت،   اکنون ضمن مرور بر این ده م). 1983، 2ون اوچ(برد   شوند نام می   می
هـاي آموزشـی  مختلـف در عـین مـشابهت       در نظام» هاي ذهنی قفل«اصطالح  نمایم که شناسایی به   کید می تأ
ویـژه در ارتبـاط بـا     ها در نظام آموزشی ما بـه   باشد و بدین ترتیب شناخت آن      هی نیز داشت  یها تواند تفاوت  می

هـاي    بـا بـاز کـردن ایـن قفـل     . دیگري است که باید به آن اهتمام ورزیدهاي درسی  و آموزش پروژة     برنامه
ایج تعلیم و تربیتی است هاي رآموزان از طریق بازنگري در بسیاري از سازوکار میر دانشذهنی از ذهن و ض    

 امکـان  از جملـه ظرفیـت تخیـل   هاي بالقوه و واالي ذهن انـسانی فرصـت بـروز و ظهـور یافتـه و                 که ظرفیت 
  .یابد  و عروج میبالندگی

  (The right answer) لهئ پاسخ صحیح واحد براي هر مسشکی •
  (That's not right) ها رخ کشیدن آن آموزان و به سازي اشتباهات دانشار بر آشکراصرا •
  (Follow the rules)  بر پیروي از قواعددکیأت •
 Be practical)( ها ر نگاه کاربردي به امور و موقعیتکید بأت •

 Avoid ambiguity)( ی با امور مبهم و غیرشفافکید بر پرهیز از رویارویأت •

 To err is wrong)(  ارتکاب خالف استمنزلۀ بهاشتباه کردن  •

 )(Play is frivolous  ارزش و اهمیت استبازي فعالیتی فاقد •

 That's not my area)( من نباید به این حوزه وارد شوم، کار من نیست •

 Don't be foolish)( که نزد دیگران احمق جلوه کنی بپرهیز از این •

  (I'm not creative)ام اي نبرده من که از خالقیت بهره •

  

                                            
1. Freire 
2. Von Oech 
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  منابع
 .انتشارات گروس: تهران، يمعنو حکمت  هنر ).1375 (، غالمرضایاعوان

 فرهنگستان : تهران.عشق، زیبائی و حیرت: حکمت و هنر در عرفان ابن عربی). 1370(حکمت، نصراهللا 
 هنر

 . 8، شماره ی از نظر احمد غزالالیعالم خ). 1365( نصراهللا ،يپورجواد
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 . دانشگاه شیراز،تربیت
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