
    

  :خش زيباشناسانه در تعليم و تربيتتبيين چر
  هاي خرد و كالن براي بهبود كيفيت آموزش با الهام از عالم هنردرس

  
  دكتر محمود مهرمحمدي

  
  چكيده

تـر    كيفيـت و اثـربخش  يعليم و تربيت همواره در جستجوي راههايي براي ارتقـا      تهاي  نظام
ان را هدف قرار    آموز  دانشستعدادهاي  ي ا ي فعل و انفعاالتي هستند كه تربيت و شكوفا        كردن

فيـت در تـاريخ تعلـيم و        يكارتقاي  كه جريان غالب     هدد  شواهد موجود نشان مي   . داده است 
و  انگارانـه   و مبنا و منطق آن قياس سـاده         دارد تكيه به انگاره علمي و مهندسي      تربيت جهان 

در . انـد    تـن داده   هـاي تعلـيم و تربيـت بـه آن          اسـت كـه متوليـان نظام       اي فروكاست گرايانه 
ي و آيثر و مثمر در دسـتيابي بـه كـار       ؤاين قياس دستگاه صنعت مظهر تالشهاي م       چارچوب

و اصولي كـه در ايـن    هاكه انتقال راهبرد دشو ميوري معرفي شده و چنين نتيجه گرفته         بهره
فيـت تعلـيم و تربيـت و پاسـخگويي ايـن            ي ك ارتقايد به   توان  مي ،عرصه پاسخگو بوده است   

 گفـت   تـوان   مـي ت  رأاست كه به ج    اين قياس از آن حيث ساده انگارانه      .  هم بينجامد  اهنظام
هيچ نسبت معناداري ميان آنچه ماموريت دستگاه صنعت و دسـتگاه تعلـيم و تربيـت اسـت      

شكل گرفته است كـه يـا بـه          مديران و سياستگذاراني   اين تناسب تنها در ذهن    . وجود ندارد 
 يــا در مقــام انــد امــر تعلــيم و تربيــت پــي نبــرده پيچيــدگي و حــساسيت ،عمــق ظرافــت

چنينـي و در واقـع پـاك         هاي ايـن  د را ناچار از تن دادن به راه حل        گيريهاي كالن، خو   تصميم
  . اند  ديدهمسئلهكردن صورت 

د در جريان غالب و جاري رخنه ايجاد كند و گفتمان اصـالح             توان  ميمبنا و منبع ديگري كه      
اين منظر  . هنر و زيباشناسي است    ،بيت را تعديل و تلطيف نمايد     ي تعليم و تر   نظامهاعملكرد  

 تازه از تعلـيم     يتر ميان تربيت و هنر استوار است، تفسير        كه بر فرض وجود تناسب گسترده     
و تربيت برخوردار از كيفيت را به ارمغان آورده و راهبردهاي اصـالحي كـامال متفـاوتي را                  

ه سخن از چرخش زيباشناسـانه بـه ميـان آورده و در             نگارنده در اين مقال   . نمايد پيشنهاد مي 
                                                           

  16/5/89:        پذيرش نهايي18/6/88: دريافت مقاله
  . شگاه تربيت مدرسدان استاد     mehrmohammadi_tmu@hotmail.com 
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گانـه   راهبرد هاي يازده. م هنر، اين تفسير جديد را عرضه كرده است يازده محور ملهم از عال    
    .نيز در بخش پاياني مورد بحث قرار گرفته است هااصالحي برگرفته از اين محور

  
  بيتپارادايم، تعليم و تر  كيفيت، زيباشناسي،:ها كليد واژه
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  مقدمه
 گفتـه  زيبرانگ تعجب حال نيع در و مانهيحك نظر اظهار دري  سيانگل ريشه متفكر ،1دير هربرت

 ادامـه  معنـا  نيا حيتوض در و "است هنرمند يك عنوان به فرد ساختن آماده ،تيترب تيغا" كه است
 ستيـ ني  نـد هنرم و هنرمنـد  مرجـع  يگانه) آن متعارفي  معنا به هنر اي( بايزي  هنرها كه است داده

ي هنرهـا  طـه يحمرتبط با    او حرفه كهد  شو  مين اطالقي  كس به فقط هنرمند سخن گريد به. )1974(
 نمـاد  و رمـز  يـك  هنـر،  خود كه همچناني  هنرمند ،نگارنده زعم به كه نيا شتريب حيتوض. باستيز

 هنرمنـد  فهومم از نينمادي  تلق با ديبا را تيترب تيغا عنوان به هنرمند پرورش از دير ريتعب و است
 بلكـه . ستيـ ن دانيقيموس و سندهينو ،شاعر ،گريباز ،نقاش تنها هنرمندي  و ديد از. نشست ريتفس به

 حـد  آن تـا  را خود ليتخ و هامهارت ،حواس ،ها شهياند   كه دشو  مي گفتهي  كس بهي  كل طور به هنرمند
 اثـر  كه نيا از نظر صرف ،دينما ديتول بداعت و ظرافت تناسب،ي  دارا آثار تواند يم كه داده پرورش
ـ شا ،كمـال ي  بـرا  رمـز كلمـه    هنرمند سرانجام اينكه . استاي    حوزه چه به متعلق  وزيبـايي    ،يستگي
تعليم و   در مطلوب تيفيك به لين رفعم و تيترباز جريان    تيغاصفات   همان كه است يختگيفره

و بر اين معنـا      ام فراتر برد  يگ گ نگارنده در اين مقاله قصد دارد اين بيان حكيمانه را            .2استتربيت  
از و  انـد    بايد بـا الهـام از يـك چـشم          ،تعليم و تربيتي كه غايتش تربيت هنرمند است        نمايد كه    تأكيد

 كـه    ديـده شـود    گونـه  شسته شوند و تعليم و تربيـت آن        هابايد چشم . انگاره هنري سامان داده شود    
تا نيل به آن كمـال      ندان است،   رهاي رفتاري و سلوك هنرم    مطلوب اصحاب هنر و هماهنگ با هنجا      
  3. دست يافتني شود،آورد و كيفيتي كه ريد از آن سخن به ميان مي

پردازد و بر تمـايز   مي در تعليم و تربيت نسبت هنر و كيفيت    نييتب به نخست بخش در مقاله نيا
 در  در ادامـه و    .نمايـد   مـي  تأكيـد  "تربيت از مجراي هنـر    " و   "تربيت هنري "نه چندان آشكار ميان     

 شناخته كمتري هاويژگي، "هنر و يك انگاره تعليم و تربيتي تحول آفرين"بخش اصلي مقاله با عنوان 
 حامل دتوان  مي ،يآموزش نظامذهن و ضمير كنشگران      به هااين خصلت  ورود چگونه نكهيا و هنر ةشد

                                                           
1. Herbert Read 

البته اختصاص بـه كـار هنـري          وكاربرد آن   است دهد وارد زبان فارسي هم شده       انجام مي  "هنرمندانه"اين تعبير كه كسي كاري را        .2
  .ندارد

تعبير رمانتيك ). 2006آيزتر، ( . به تعليم و تربيت نيز نام برده شده است، در برابر نگاه توليدي،رمانتيك از اين نگاه با عنوان نگاه .3
  .كار بستن آن پرهيز نمايده د نگارنده از بشو ميي است كه سبب ن نگاه داراي كژتابيهايبراي اي
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اي   گانه  اي يازده گيرد و چرخشه   ورد بازشناسي قرار مي   م ،باشد تيترب و ميتعلي  برا يليبد ازاند  چشم
ـ ا به اختصاص بخش نيا گريد عبارت هب .دگير  مي كه در دستور كار قرار       دهد  را شرح مي    بحـث  ني

 بـه  ،تيـ ترب و ميتعلـ  عرصـه  بـه  يهنـر منظر يا پرسـپكتيو     ورود چگونه كه داردي  يربنايز وي  اساس
 فراهم تيترب و ميعلتي  نظامها در تحول نهيزم ،آن استمرار با و بخشد  مي تيمشروع ديجداي    انگاره

ي برآمده از حوزه هنر و زيباشناسي       ويژگيهاي برگرفته از هر يك از       داللتهادر بخش پاياني    . شود  يم
د تـا از  شـو  مـي ي وابسته به آن تشريح ها زمينه بر مقوله آموزش و تأكيدبراي نظام تعليم و تربيت با      

 و پـرورش ايـن مـرز و بـوم مـورد       تحوالت مورد نياز در آموزش ،تر مشخصاي    اين طربق به گونه   
  . ي قرار گيرديشناسا

  در تعليم و تربيت كيفيتنسبت هنر و 
ـ   مـي  اصالح و بهبود بخشيدن به كيفيت تعليم و تربيت در ابعاد گوناگون              فرايند د در همـان    توان

 منبـع   منزلـة ي علمي، صنعتي و مديريتي را بـه         ها  انگارهو  طي طريق بكند كه تاكنون پيموده       مسيري  
ي تعليم و تربيت بـه اقـدامي متحورانـه دسـت            نظامها يا اينكه متوليان     لهام بخش اختيار كرده است    ا

 به كيفيت در دستور كـار خـود         دستيابياز ديگري را براي     اند   و با سنت شكني، انگاره و چشم       بزنند
راتـب برتـر   اختن طرحي نو براي دستيابي به ماند  چرخش پارادايمي يا    حامياين نوشتار   . قرار دهند 

  تعلـيم و تربيـت از منبـع بكـر و مـستعد هنـر و زيباشناسـي                  كند كـه در     است و پيشنهاد مي   كيفيت  
 هرگـز   كه درباره هنـر وجـود داشـته       اي    اين منبع به دليل فهم نادرست و نابسنده        1.الگوبرداري شود 

فراگير اصـالح   و از اينكه بتواند بار راهبري فكري جريان         است  واجد چنين استعدادي دانسته نشده      
، براي عامه مـردم     روشنهنر، به بيان    .  عاجز پنداشته شده است    ،در نظام آموزشي را بر دوش بكشد      

جهـت دادن  ي نـو در  ها انديشه  و ها معرقي شده كه از زايش ايده  اي     عرصه منزلة خواص به    گاهيو  
 واالي انـساني،  كه از اين سـاحت است به اصالحات تعليم و تربيتي عقيم است و چنين تصور شده     

.  بهره جـست   توان  مي پااليش و آرامش روح و روان        ةين و تفنن يا حداكثر وسيل     ي در جهت تز   صرفاً
 وجود دارد كه موجب تعجب و )1859( مثال نقل قولي با همين مضمون و داللت از هربرت اسپنسر   

                                                           
 paradigm(  براي پارادايم كنونيي مكملمنزلة بلكه بايد به نيست،دارد كه اين رخداد يك چرخش پارادايمي  اليوت آيزنر اصرار .1

supplement ( در نظر گرفته شود)خواهد  يشانه مياند سازد كه او روانشناسانه و مصلحت تامل در توضيحات وي آشكار مي). 2008
 و زمينه را براي اقبال بيشتر نسبت به كندري يگيري ذهنيت تضاد و تقابل كه در چرخش پارادايمي نهفته است، جلوگ  شكلاز

زمينه ساز راي تعليم و تربيت، ي بديل بي مبنارا به مثابهنر صورت بايد حقيقتا ورود ه در غيراين. تغييرات مورد نظر فراهم آورد
  .دستيابي به انگاره بديل يا همان چرخش پارادايمي شناخت
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كدام دانـش   "  يعني ، فيلسوفي كه پرسش مهم، مشهور و فلسفي تعليم و تربيت          اسپنسر. تأسف است 
ايـن بـدفهمي و   . ) 1992به نقل از رايمر،  (، از او دانسته شده است 1"؟ارزش و اهميت بيشتري دارد 

 است از طريق آثار خود بـه شـكل مـدلل و بـا               كردهغيرموجه است كه نگارنده مستمرا تالش        تلقي
، 1383 ،ي هنـر آمـوزش عمـوم  : به عنوان نمونه مراجعه شود بـه مهرمحمـدي   ( استفاده از آنچه خود 

باز شناسي مفهوم و تبيين جايگـاه       ،  1385،  حقوق تعليم و تربيتي كودك و نسبت آن با تربيت هنري          
اقليتي بـيش و كـم بـه حاشـيه          و  ) 1385،  يي بر دوره ابتدا   تأكيدتخيل در برنامه درسي و آموزش با        

: نمونـه مراجعـه شـود بـه     براي   ( 2رانده شده از متفكران تعليم و تربيت معاصر و در راس آنها آيزنر            
 5a,  2002 و هنـر و خلـق ذهـن        4،2005 باز نگـري در تـصور از مدرسـه         ،1994،  3تصورات تربيتي 

  6. مقابله با آن بپردازد  بهاند به آن پرداخته )مراجعه شود
 كـساني ماننـد    و سـطحي     نادرسـت به ديگر سخن اين نوشتار تالشي است در برابـر برداشـت             

 از توان  مي را نيز    7آدل آيف سن  . اند  گرفتار آمده اي    ام چنين نگاه سوگيرانه    و مربياني كه در د     اسپنسر
مظهـر  "وي هنـر را     ). 1996( بهترين سخنگويان اين جريـان و طرفـداران ايـن منظـر قلمـداد كـرد               

 كـه از ايـن جهـت بـا علـوم و             معتقـد اسـت    دانسته و    8"يابي يه حقيقت   انسان براي دست   ييناشكيبا
چرا كه اگر كاوش علمي اشتياق و ميل وافـر بـه     . قابل مقايسه و همانند است    تشافات علمي كامال    كا

 به نظام نمـادين خـاص خـود كـاركردي از همـين      اد، هنر نيز با اتككن ميفهميدن را در انسان بيدار    
هـاي هنـر و     و قابليت  هـا  در راسـتاي شـناخت ظرفيت      تـوان   مـي اظهارات آدل آيف سن را      . جنس دارد 

توضيح بيشتر اينكه   . كرد جديد تفسير    ي پارادايم در حكم  تعليم و تربيت بر آن       ءناپذير بودن ابت  امكان
 تمـايز   10"تربيت از منظر هنر   " و   9"تربيت هنري "به نام   اي    در مباحثي از اين دست بايد ميان مقوله       

                                                           
1. What knowledge is of most worth? 
2. Elliot Eisner 
3. Educational Imagination 
4. Reimagining Schools 
5. The Arts and the Creation of Mind 

ته از تبيين در خور تحسين فيلسوفان معاصري همچون گادامر از ماهيت هتر كه در واقع پاسخي به امثال هربرت اسپنسر است الب .6
 خالف نمايد كه بازي به ، اما تصريح ميپذيرد  را مي"هنر به مثابه بازي"گادامر گرچه به يك معناي خاص تبيين . نيز نبايد غفلت كرد

عكس بازي بهترين طبايع و ه ب.  فعاليتي عبث انگاشته شوددر نتيجه با فعاليتهاي جدي زندگي و تصور عوام نبايد در تقابل
  ).36،ص 1383 ترجمه مسعود عليا، ،فلسفه هنرها  (دكن ميهايي را كه در توان آدميان است اقتضا ترين مهارت ظريف

7. Oddleifson 
8. Eagerness for truth 
9. Art education 
10. Education through art 
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 اسـت و    "تربيت از منظر هنر   "يشه  اند  قائل شد و توجه داشت كه در اين مجال هدف نگارنده تبيين           
كه با الهام از عالم هنر براي ابعاد گونـاگون تعلـيم و تربيـت قابـل                 گيرد    مورد بحث قرار مي   تي  كيفيا

 يا معناي نخست، بحثي در سطح خرد نظام آموزشي اسـت كـه              تربيت هنري  .توصيه و تجويز است   
كي از حاشـيه خـارج شـده و         انـد    هاي اخير در كشور ما     در سال   اما ،گرچه حائز اهميت فراوان است    

، تـا حـدودي در      )1381 نـواب صـفوي،    ( ييدر دوره ابتـدا     به بركت برنامه درسي جديد هنر      ربيشت
بـه كـل     از هنر در ظرفيت تعديل يا تصحيح نگـاه           گيري  بهره. كانون بحث و توجه قرار گرفته است      

يا پارادايمي نو است كه بر اسـاس اطالعـات            فلسفه ،ازاند  يابي به چشم  جريان تعليم و تربيت و دست     
   .رنده كامال در حاشيه نگاه داشته شده و لذا از اولويت برخوردار استنگا

  تحول آفرين هنر و انگاره تعليم و تربيتي 
 و ميتعلـ  در مغفـول  و مهـم  اريبـس ي  تهايفيكبخشيدن به    تحققي  براي  فرد به منحصر بستر هنر

آيزنر كـه    .ه حساب آورد  ب ديجديا پارادايم    انگاره  يك توان  ميرا   هاكيفيت ناي همجموع . است تيترب
به اين عرصـه از حيـات انـسان         شناسانه  ين شخصيت منادي نگرش هنري و زيبا      تر بدون ترديد مهم  

 و در عالم تعليم و تربيت معاصر بيش از هر شخـصيت ديگـر بـه تبيـين نوانديـشي و                      مدرن هست 
 كردهب را توصيف    اصالح نظام آموزشي از اين منظر پرداخته است، در آثار متعددي اين انگاره جذا             

 را در قلمـرو برنامـه درسـي         "برنامه درسي مغفول  " مفهوم   آيزنر همچنين . و به تصوير كشيده است    
به زعم نگارنده، ضرورت برقراري ديالوگ دائمي ميان آنچه در برنامـه             تا) 1994( است   مطرح كرده 

 صـلب و     و سياسـتگذاران را بـه ماهيـت سـيال و نـه             كنـد  را گوشـزد     "نيست" و   "هست"درسي  
 دائـره   .ريـزي درسـي متفـتن سـازد        در برنامه  و عادات هاناشي از قابل دفاع انگاشتن سنت     اي    سنگواره

گيران  ي است كه بيشتر مورد عنايت سياستگذاران و تصميم    و محتواهاي   دربردارنده فرايندها  "هاهست"
ـ   مـي ي  ي رفتـارگرا  است كه او آن را برآمده از نظريـه        اي    ثر از انگاره  أبوده و به زعم آيزنر، مت      در . ددان

 ي كل جريان تربيـت نيـز بـه فراينـد          ،سايه اقتضائات اين نگاه فروكاست گرايانه به انسان و معرفت         
گرايانـه تحويـل      و هماهنگ با توجيهـات صـنعتي و فـن          "مهندسي"  قابل ،متكي به عقالنيت ابزاري   

كـه بـه دليـل      ي دانست   يو محتواها  ها فرايند ة در بردارند  توان  مي را   "هانيست"دائره   بنابراين .گردد مي
غيبت انگاره بديل در عرصه تعليم و تربيت، انگاره هنري، حادث شده و لذا بايستي باب گفتگـو را                   

ر بود كه  و اميدوا در دستور كار قرار داد"هاهست" و "هانيست"براي تبيين قابل دفاع تر حدود و ثغور        
 پـيش روي متوليـان نظـام تعلـيم و تربيـت             ،ري و عمل  از سياستگذا   هاي تازه از قبل اين گفتگو، افق    
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هاي چرخش پيشنهادي كه بـه      ر عناصر اين انگاره جديد يا محور      اكنون با شرح مختص    .گشوده شود 
. يمگيـر  مـي  اين بخـش را پـي     ،ندا  بيزعم آيزنر و بنا به دليل پيش گفته از صحنه تعليم و تربيت غا             

 ،a 2002، b 2002مـثال  ( ن نوبت و در مواضـع مختلـف       در چندي را   اين تبيين     كه آيزنر  گفتني است 
 آن با پـردازش ويـژه       ة كه در اين نوشتار شكل با هم نگري شد         كردهارائه  ) b 1998،  2008  و 2006

  . در يازده محور ارائه شده است نگارنده
 هنـر در ذات خـود       :قـانون  و قاعـده  از نـابرخوردار  شـرائط  در عملو   قضاوت قدرت .1

وران اين عرصه را دعوت به اتكا بـه         تثبيت شده است و كنش    ر غياب فرمول و رويه      فراخوان عمل د  
ـ همزمان با عطف توجـه بـه ظرا    هاگيري درك شهودي و احساس در تصميم       ق مـرتبط بـا  يف و دقـا ي

 تـصحيح بـا تعـديل       ،ي اتخـاذ شـده    يهاي تصميمي كه بر چنين مبنا     ارزيابي پيامد . نمايد موقعيت مي 
گيـري در فراينـد خلـق اثـر          در ادامه اين چرخه تصميم    است كه   ن گام بعدي    تصميم و آنگاه برداشت   

تـشخيص  " ،گيري و عمـل    در عرصه هنر و در غياب الگوريتمهاي تصميم       . هنري اتفاق خواهد افتاد   
البته بسيار دشوار است و مـستلزم        ،)1978(  به تعبير گودمن   ،1"تناسب و صحت تصميم با موقعيت     

 است كه كنشگر پيش    2اي قضاوت و حس پديدارشناسانه و گشتالت گونه      گيري قوه   به كار تقويت و   
آميـزش  چنين چرخه تفكري مظهر     . دكن  مياز اقدام و همچنين از پيامد مترتب بر كنش خويش پيدا            

بنـابراين از   . 3ندشـو   مـي تر  هوشمند ها دريافت كيفيت  نظراز   هاحس و عقل است و با تمرين آن انسان        
ي بايـد انتظـار داشـت بـا     ي و تربيت در ظرفيتهاي گوناگون عملي و اجرا كليه كنشگران عرصه تعليم   

 در انجـام    اًيـ الهام از اين ويژگي عرصه هنر بياموزند كه اوال كليه امور را فرموله شده نينگارنـد و ثان                 
تـصميمات   ببيننـد و مجـاز بـه اتخـاذ           بـه دقـت   را  ها، كل و روابط ميان اجـزا        فعاليتوظائف و   دادن  
براي اين منظور كنـشگران     . هاي عملي باشند  يشي در موقعيت  اند  بتني بر كل نگري و ژرف     البداهه م  في

آنان بايد همچـون هنرمنـدان از       .  است 4هاي فني بايد مجهز به قابليتهايي نيز باشند كه فراتر از مهارت         
قـط بـا     ف ديگـر  به بيان    .نباشندبينند   ادراكي برخوردار باشند كه محدود به ديدن آنچه ديگران نيز مي          

                                                           
1. Rightness of fit 

 و برازندگي   هماهنگي يا   وجه قرار دادن به جاي تك تك اجزا        و تركيب را در كانون ت      گوناگونعناصر    و ه روابط ميان اجزا   توجه ب  .2
 كه منظور يگانـه      هم نام برده شده است     "جستن هاو پيوند ها    خدا را در رابطه   "از اين ظرفيت با عنوان      . ر دادن مجموعه را مد نظر قرا    

  .طريق دستيابي يه حقيقت يا چگونگي دستيابي به حقيقت يگانه است
3 Becoming qualitatively more intelligent 
4 Technical expertise 
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 بلكه از چشم دل نيز براي تشخيص تناسب تصميم بـا موقعيـت بهـره                ،ننگرند ها چشم سر به پديده   
 1.بگيرند

 يـا  "چگونگيهـا " اينجا معطـوف بـه     ، البته در  "در موقعيت " مبتني بر قضاوتهاي     البداهه بودن  في
 ياد كرده است    2"دانعطاف هدفمن "عنوان   نگارنده از آن با    هاي تعليم تربيت است كه     و شيوه  هاروش

عرصه هنـر جايگـاهي نـدارد در         هدفمند، همچنان كه در   ن دهد انعطاف به شكل مطلق يا غير       تا نشا 
مكمـل ايـن نـوع      ). 1388 مهرمحمـدي،  ( انگارانـه اسـت    سـاده اي    عرصه تعليم و تربيت نيز توصـيه      

بيت تحت تاثير    تر "ييچرا"  است كه با الهام از هنر،      ييپذيري در هدف است و جا      انعطاف، انعطاف 
   .به آن پرداخته شده استفراز بعدي گيرد و در  قرار مي

در بـسياري از    آن  در مغرب زمين و بـه تبـع           در تفكر تربيتي رايج    :هدف درپذيري   انعطاف. 2
هدف و غايت به شكل قطعي       ،3گيري مبتني بر عقالنيت     در چارچوب پارادايم تصميم    جوامع ديگر، 

 متعاقب آن است كه     و صرفاً  هابا طراز قرار دادن هدف     هاو فعاليت  هاده و روش  قابل تغيير تعيين ش   و غير 
 رويكرد مكمل بايد مـورد توجـه   مثابهرسد دستكم به  اما آنچه به نظر مي. ندشو ميتعريف و تعقيب    

پـذير نخواهـد      حيات بشري امكـان    ةو حل مسائل پيچيد    هاي به نياز  يقرار گيرد و بدون آن پاسخگو     
دن به انعطاف در هدف و غايت و داشتن جـسارت و قابليـت تعـديل يـا تغييـر آن در                      بود، قائل بو  

 فـرد بايـستي حاكميـت       ،با باور به مشروعيت دستكاري در هدف در حين عمـل          . فرايند عمل است  
به مصاف شرائط نوظهور و     ) جويانه( طلبانه فرصت ،انحصاري انگاره عقالنيت ابزاري را منتفي بداند      

. العـين خـود سـازد       را نصب  5"گذاري منعطف  هدف"مفهوم  ي  ي و به تعبير ديو    رودب 4پديدار شونده 
ي تعليم و   نظامها كاال و متاعي است كه در        ،بيني قابل پيش  باز عمل نمون در برابر امور غير       گشوده و 

 كمتـر اثـري در      6د و بر همين اساس از عنصر شگفتي يا شگفت زدگـي           شو  ميتربيت چندان يافت ن   
 و از گذشـته تـاكنون در حكـم           همـواره  ،ي آموزشـي  نظامهـا عكـس،   بـه   . دشـو   ميه  ديد هااين نظام 
اگر باور داريم كه ) 1984  و گودلد،  1938 ي،يديو (اند  آور توصيف شده   هاي بي روح و كسالت    محيط

                                                           
قعيـت  براي توصيف اينگونه رابطه توامان حسي و عقلي با مو somatic knowledge  تعبيراز) 1994 (آيزنر با استناد به اثر ماثيوز . 1

 كـه همـان     "تجربه سوماتيك "از مفهوم    براي بيان اين نكته به آثار سوزانه لنگر استناد نموده و          ) 2008(وي در اثر ديگري   . نام مي برد  
    .برد است نام مي) يا از طريق حواس(بدني ) دانستن(دانش 

2. Purposeful flexibility 
3. Rational decision making 
4. emergent 
5. Flexible purposing 
6. surprise 
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 ةناپذير است و كسب آمادگي براي مواجهـ        زندگي واقعي امري گريز     در شرايطيي با چنين    روياروي
ي محـيط يـادگيري مطلـوب،       ويژگيها بايد در تبيين     پسف تعليم و تربيت است،      ثر با آن از تكالي    ؤم

هنر مظهـر   . بيني نشده باز كنيم    براي كلنجار رفتن همه كنشگران با امور نامتعين و پيش           ويژه يحساب
براي  هاپذير دانستن هدف   مواجهه با موقعيتهاي نامتعين و تجربه شگفت زدگي است و آموزه انعطاف           

ت، ملهـم از ايـن      گيري و عمل، به ويژه تعليم و تربيـ         هاي پيچيده تصميم    تمامي عرصه  كنشگران در 
هدف گذاري منعطف و انعطاف هدفمنـد، همـان گونـه كـه             . وري در آن است   عرصه و كيفيت كنش   

در جريان تعليم   را   غيبت آنها    توان  مياشاره شد، دو مقوله مكمل يكديگر هستند كه به شكل قاطعي            
 ارتقـاي  هنر بر حضور هـر دو در ايـن عرصـه در جهـت                ةكرد و با الهام از عرص     و تربيت را حس     
 .كيفيت پاي فشرد

 هنر معرف اين حقيقـت اسـت كـه          :گرييكد ازي  امحتو و فرم انفكاك عدم وي  ختگيآم در .3
ي از نوعي در هم آميختگي بنيادين برخوردارند و اينكه معنا در رابطه يـا تعامـل ميـان                   افرم و محتو  

چـه  مـثال آن  . ندشـو   مي قايل تمايز   محتوايميان فرم و     هادر غالب فرهنگ   .ي نهفته است  امحتوفرم و   
ي و چگونگي گفتن آن معرف فرم و قالب اسـت و البتـه آنچـه اصـالت                  اد معرف محتو  شو  ميگفته  
اي   قابل مناقشه  به طرز شفاف و غير     محتوايغالبا فرم و    ، اما   عرصه هنر در  . يابد محتواست نه فرم    مي
بـه صـورت     يـك شـعر، قالـب   ة در داوري دربـار مثالً. عيين كيفيت با يكديگر در تعامل هستند ت در

 دادن درسـت    بنابراين در عالم هنر انجام    . دگير  مي مورد توجه قرار     محتوايناپذيري همراه با     اجتناب
 سـبب    بـدين  .دشـو   مـي  در گرو انتخاب شكل و قالب مناسب براي آن نيز دانسته             و مقبول هر عمل   
 نصب العين اصحاب هنر     )2006آيزنر،  ( 1"آگاهي بخشيدن از طريق انتخاب قالب     "است كه عبارت    

خلق قالب و فرم براي ابراز معناي آميخته با احساس و در نتيجه به جنبش و حركت واداشتن               .است
 توجه به اين نكتـه     .ي تلقي شدن يك اثر هنري در گرو آن است         ي است كه هنر   يها مخاطب از مقوله  

ـ  در برا  ) aesthetic ( در زبـان انگليـسي     شناسـي  ييزيبا از لطف نيست كه واژه       يز خالي ن بـا  اي    ر واژه ب
  كننـده  كه به معناي سركوب كردن حس و احساس يا بيهـوش          د  گير  ميالعاده قرار    ي فوق يقرابت آوا 

) anesthetic ( يگر سـخن   به د !! دشو  ميدر عالم پزشكي نيز اين لفظ به داروي بيهوشي اطالق           . است
 و شـود  نمـي ي حـس از فهـم و شـناخت يـك ارزش تلقـي      ايخالف عالم علم جـد   در عالم هنر به     

 آيـد  تـر موضـوعات بـه حـساب مـي          قيتر و عم   برانگيختگي احساسي از لوازم دستيابي به فهم دقيق       

                                                           
1. To inform through form 
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فـرن  (ويـژه مكتـب رمانتيـك    ه فراتر از اين برخي از مكاتب فلسفي هنر ب. )80،ص a 1998 آيزنر،(
هـر  "ورزنـد كـه       مي تأكيدا  ن و بر اين مع    اند  عملي و حقيقت    يتناظر تام و تمامي ميان زيبا     ) همنوزد

اي بـراي    قـصيده "رجوع شود به    ( 1"ي نسبتي با حقيقت ندارد    يآنچه زيباست حقيقت دارد و نا زيبا      
  .)امريكائي جان كيتز از شاعر، "صبوي يوناني

ـ ب 2يا گزاره زبان به توان  مين را )ها تجربه( ها دانسته و هاافتيدر ،ها  انديشه  تمام. 4  .كـرد  اني
اي  اين معنا، كه با معناي پيشين هم پوشاني مفهومي دارد، به اين جنيه عطف نظر دارد كه زبان گزاره             

به .  ندارد ييان كارآ براي بيان يا انتقال تمام معاني دريافت شده به ديگر         ) اي اعم از علمي و محاوره     (
انسان بسيار بيش از    "،  4"دانش ضمني "در شرح نظريه    ) 1967 ( 3ق مايكل پوالني   و دقي  تعبير روشن 

 وخـيم و    اي  ارتباط نادرست انحصاري ميان اين دو بـه نتيجـه         برقرار كردن   ". داند  مي ،گويد آنچه مي 
يشه و  اند   مقصود و منظور را ضعف در     ) اي گزاره(د منجر شود كه ضعف در بيان        توان  ميهولناك نيز   

 ممكن و معتبر بدانيماي  ورزي را تنها در قالب گزاره يشهاند  يم يا اين كه تفكر ويان تلقي نمافهم انس
بنابراين براي گفتن يا برقراري ارتباط با ديگران بايـد از كيفيتهـاي گفـتن                ) .106،ص  2005آيزنر،   (

 در  .اختانـد    نغيرمتعارف نيز بهره جست تا بخش بيشتري از معاني مورد نظر را بتوان به تـور زبـا                 
 ييا زبان انعكاس دهنده معاني داراي ما به ازا    اي    زبان گزاره  اين جهت بايد توجه نمود كه زبان علم       

كه زبان هنر زبان آميخته با صنايع گوناگون ادبي است و هرگز در مقام بيـان                 بيروني است، در حالي   
ن بخشي از حقايق و ادراكات بـه        به ديگر سخن، زبان هنر در مقام بيا       . عريان معاني و حقايق نيست    

كه زبان علـم ارزش خـود را          در حالي  ،د كه نياز به كشف رمز و استنتاج معنا دارد         شو  ميكار گرفته   
 .و در مقام ارتباط با ديگران است مديون صراحت و شفافيت در بيان

رخين  منتقدين هنري و مـو     رار در تجربه به كالم و متن به شكل تخصصي           تتهاي مس تبديل كيفيت 
 بـا ديگـران گفتگـو       اند   آنچه تجربه كرده   ةخواهند دربار   اما براي همه كساني كه مي      دهند،هنر انجام   

د ابعـاد   توان  ميدر عالم هنر اين تبديل تجربه به كالم         .ناپذير است  كنند نيز داشتن اين ظرفيت اجتناب     
 تجربه عاطفي يـا     ،اثر هنري اما مهمتر از اين ابعاد در تجربه يك          .بگيرد  را در بر   اثرحسي و صوري    

خـواه در يـك      ( نهفته در تجربه     ييزبان مورد نياز براي توصيف كيفيت عاطفي و معنا        . ي است يمعنا
چون در مقـام انتقـال يـك حـس و يـك             ) اثر هنري يا هر پديده طبيعي و موقعيت عادي و روزمره          

                                                           
1. Beauty is truth, truth beauty 
2. Discursive language 
3. Michael Polanyi 
4. Tacit knowing 
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د تخيل است يا تخيل زباني را       اين زبان نيازمن  .دگير  مي فاصله   1گرا و صوري    از زبان عينيت   ،معناست
 تجربـه را بـه شـكل تمـام و كمـال بـه               توانـد   ميزبان تخيلي زباني است كه      . بايد به خدمت بگيرد   

 در اين   .ل سازد ي موقعيت نا  2"بانهيتجربه غا " به مرحله    مخاطب منتقل نمايد و مخاطب را اصطالحاً      
 ).4 فصل ،a 2002 آيزنر، ( دشو مي استفاده... و هاتعاره، ضرب المثلزبان از تمثيل، اس

ي معاني و حقايق ادراك شده پرده بر        يذهن انسان در بازنما   متنوع  هاي  از ظرفيت  اين نكته در واقع   
 هـا  هاي ارزشيابي از آموخته     شيوه ،هاي آموزش  دارد و براي تعليم و تربيت در ابعادي چون شيوه          مي

ط كنوني است كه ايـن  ي در مقايسه با شراهاي اساسي يادگيري، الهام بخش تحول      و مهارت  هاو فرايند 
 .اند ت گرفتهأ از عرصه هنر نشمستقيماًتحوالت 

ي ذات نسبت ،دگير  مي قرار استفاده مورد معنا انتقالي  برا كهي  مواد و ابزار و شهياند   انيم. 5
 ايـن نـسبت و   . ناظر بـه وجـه ايجـابي آن اسـت     اين معنا در امتداد نكته قبلي و عمدتاً        .دارد وجود

داننـد و بـا      ي مـي  يهنرمندان به نيكو  . دهد پيوستگي در عالم هنر به بارزترين شكل خود را نشان مي          
 رنـگ   بـه كـارگيري   هاي بصري كه حتـي بـا         در عالم نقاشي كيفيت    ند كه مثالً  كن  ميتمام وجود حس    

اختن  س ةگيري دربار  يا تصميم  قابل ابراز نيست   )آبرنگ( روغني است با رنگ غير    "بيان"روغن قابل   
هايي كـه در    يفيتيك مجسمه با چوب يا گل رس تصميم بسيار اساسي است كه هنرمند با توجه با ك                

ميان ظرفيتهاي نهفتـه در هـر       اي    داند كه تفاوتهاي برجسته    نمايد و مي    اتخاذ مي  ،هاستصدد خلق آن  
 و وحشت س تر،ي مفهومي مانند تعليق   يمثال ديگر اين كه در بازنما      .يك از اين دو ابزار وجود دارد      

)(suspense           ي سود  يهاي بازنما  نبايد از قالب   ،افتد  كه وابستگي به زمان دارد و در طول زمان اتفاق مي
دقيقا به همين دليل است كـه       . يابند ند و در طول زمان امتداد نمي      ا  جست كه در زمان خاصي متوقف     

كمتر از نقاشي يـا مجـسمه بـراي     شده و بازنمايي از موسيقي گيري بهرهاين مفهوم و معنا همواره با    
در اينجا بايد اين پرسش را مطرح نمود كـه           ).79، ص   2005آيزنر، ( انتقال آن سود جسته شده است     

معنا و مفهوم در نظام تعلـيم        آيا به اين ارتباط وثيق ميان ابزار يا رسانه مورد استفاده در بيان يا خلق              
ـ   متفاوتهاي   ان بر رسانه  آموز  دانشط يافتن   د؟ آيا اهتمامي در جهت تسل     شو  ميو تربيت توجه     ه  و ب

 و  3 آمـوزش تفكـر در قالـب رسـانه         ،د؟ آيـا  شـو   ميهاي هر يك در مواقع نياز ديده         بستن ظرفيت  كار
ي آموزش  نظامهاهاي گوناگون، در دستور كار        از رسانه  گيري  بهره درك و فهم و دريافت با        بازنمايي

                                                           
1. Literalism  
2. Vicarious experience 
3. Learning to think within a medium 
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 نـسل   ي يـادگيري در دسـترس     فرصـتها ارس كه به دامنه     هاي درسي مد   و پرورش قرار دارد؟ برنامه    
ازه انـد   ي از اين دست تا چه     ي آموزشها ، زيرا بينديشندزمينه جدي   در اين   بخشند بايد    جديد تعين مي  

 اظهـار داشـت كـه امـر         تـوان   مـي بنابراين با الهام از عالم هنـر        . در تار و پود برنامه تنيده شده است       
سان كـه داراي دامنـه وسـيعي اسـت تنهـا در صـورتي شـاكرانه و                  پرورش قابليتهاي ذهني بالقوه ان    

ريـزان درسـي آگاهانـه و         بـه ويـژه برنامـه      ،پذيرد كه متوليان تعلـيم و تربيـت        دورانديشانه انجام مي  
مرتبط با رسانه و اشكال      و (هوشمندانه در جهت ايجاد تناظر حداكثري ميان ظرفيتهاي فكري متنوع           

ماهيت توانمند  . بيني شده از سوي ديگر گام بردارند       ي يادگيري پيش  هافرصتسو و    از يك ) بازنمايي
. دشو  ميثير همين نكته روشن      ناتوانمند ساز هر جريان تعليم و تربيتي مستقيما تحت تاً          ساز يا احياناً  
 مـورد توجـه در      بازنمـايي هاي  ز اين حقيقت غفلت نكنيم كه ابزار      با الهام از عالم هنر، ا      نتيجه اينكه 

ـ             نيستندي تعليم و تربيت خنثي و بال اثر         انظامه ثير أ و كيفيت دانش آموختگي را بـه شـدت تحـت ت
 .دهند رار ميق

توانـد    مـي ترين شاخص فرهيختگـي و كمـال او           در دسترس انسان كه مهم     ييدامنه معنا . 6
 :مسلط است ها است كه وي بر آنبازنمايياشكال   تحت تاثير مستقيماً،باشد

يعني  ي آن مطمح نظر است،ي يا برون نمابازنمايي رابطه ميان فهم و درك و جا سويه ديگر  در اين 
عالمي كه به    (آموزان   قبض و بسط جهان زيسته دانش     !!! بازنماييتاثيرپذيري فهم و ادراك از اشكال       

 هـا شناسد، براي آن   را مي ها كه فرد آن   بازنماييتحت تاثير طيف اشكال     ) آيد حوزه شناخت فرد در مي    
آنكـس  " اند چنانكه گفته. دارد ها از آنگيري بهره و اعتبار قائل است و مهارت الزم را در           مشروعيت

 يـا بـرون     بازنمايي هرچه دسترسي به اشكال      ."بيند كه چكش در دست دارد همه چيز را ميخ مي         
 جهان زيسته و به تجربه درآمده يا حظ فـرد از جهـان              ،تر تر و وسيع   فراخ) externalization( يينما

به بيان   اينكه   نتيجه. تر تر و فرهيخته    هم او انسان   ،هرچه حظ فرد از جهان هستي بيشتر      . هستي بيشتر 
آموزان را فقط مسلح به چكش نكنيم كه همه چيز را ميخ ببينند و بخواهنـد همـه                   تمثيلي دانش 

  .) به نقل از ابراهام مازلو48، ص 1998 ،آيزنر(با آن حل كنند را مسائل 
 منبـع   1شناسـانه  رضايتمندي و اقنـاع زيبا     ، در عالم هنر   :عملي  براي  زشيانگ منبع فيبازتعر. 7

بخـشي از    .دشـو   مـي يا متن كار و اثر هنري به هنرمند منتقل            است كه از درون    يانگيزش براي عمل  
ي است كه هنرمند در حين كار بـا آنهـا دسـت و              يو چالشها  هااين رضايتمندي، البته، معلول دشواري    

                                                           
1. Aesthetic satisfaction 
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 هنرمنـد و دقـت عمـل او    ةالعـاد  تمركز فـوق نيازمند نيز   هاق آمدن بر اين چالش    يفا. دكن  ميپنجه نرم   
يابد و به اصـطالح هنـر و        ى تا آنجاست كه هنرمند گذر زمان را هم در نمي          اين تمركز معموالً  . است

نظران از اين كيفيت يا مستغرق در كـار شـدن            برخي صاحب . رسند هنرمند به يگانگي و وحدت مي     
آموزان در مدرسه واجد     اگر طيف تجربيات يادگيري دانش     ).2008 ،ولك ( اند   نام برده  flowان  با عنو 

دوام ايـن تجربيـات و در نتيجـه    يم اميدوار به پايداري و      توان  مي ،دباشاي    چنين كيفيات زيبا شناسانه   
آموزان پس از    بدين معنا كه دانش   . كند  ميي باشيم كه جامعه در اين مسير هزينه         يها بخشي سرمايه اثر

 بـسط و توسـعه      ، و بـه پيگيـري     دارنـد را در ذهن و ضـمير خـود نگـاه            هاترك مدرسه، آن يادگيري   
ي آموزشي چنـين نيـست و ايـن         نظامهاست كه وجه غالب در       ا اين در حالي  . داوطلبانه آن بپردازند  

كالبـدي بـي جـان       بر سازوكارهاي تشويق و تنبيه تجربه تربيتي را از روح تهي و به               تأكيدبا   هانظام
ـ "از وايتهد نقل شده است كـه        ). 8فصل   ،a 2002 آيزنر، ( كنند  تبديل مي  خـالف تـصور عمـوم،      ه  ب

 ،انـد   و دريافتـه   بلكه چون نيك فهميـده ،دهند دانشمندان پژوهش را براي درك و فهميدن انجام نمي 
كه با درگير شدن    لذتي است    مقصود وايتهد درك و دريافت دانشمند از      . "زنند دست به پژوهش مي   

 1"لذت در مسير تعبيه شده اسـت نـه در مقـصد           " د و اينكه اصطالحاً   شو  ميبا كار پژوهشي حاصل     
تعليم و تربيت اگر بتواند لذت در مسير يادگيري بودن را بـراي             ). 203، ص   a 2002به نقل از آيزنر    (

م هنر و به تعبير وايتهد       عال ةان تدارك ببيند، به كيفيت برتري دست يافته است كه شاخص          آموز  دانش
 . عالم علم است

 علم هـم حـائز اهميـت    ،گرچه در عالم :باز تعريف جايگاه تخيل در فرايند تربيت و كمال . 8
 اما سنتي در عالم هنر وجود دارد كه خيال ورزي و قدرت تخيل را تشويق و مستمرا تقويـت                    ،است
ن حقايق و معاني فراتر     ديدقابليت  قعيت يا   ظرفيت فاصله گرفتن از وا    را بايد معرف      تخيل .نمايد مي

 كه در ايـن     واقعي توان تميز ميان امر واقعي و غير        نه عدم  ،ستدانهاي محسوس و ملموس     از واقعيت 
 در وادي هنر، هنرمنـد هرگـز        ).1385 مهرمحمدي،( 2دشو  ميصورت يك بيماري و ناتواني شناخته       

مند اين نيست و هنرمند به ايـن خـاطر مـتهم بـه     رسالت هنر. دشو ميبه بيان مطابق با واقع تشويق ن   
كـه هنرمنـد در ايـن قالـب تخيلـي موفـق بـه بيـان            طرفـه اين  . دشو  مي ن "مغشوش ساختن واقعيت  "
 براي هـر    معتقد است كه اساساً   ) 1934(ي  يديو. آيد  نمي برلم  اد كه از عهده ع    شو  ميي  يها"واقعيت"

                                                           
1. The joy is in the journey 

  .ي استيمرز ميان تخيل و توهم از همين تعريف قابل شناسا .2
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 بـه مهـر     در گـرو ممهـور شـدن آن تجربـه         تجربه فكري و عقلي كمالي متصور است كه اين كمال           
د كـه در آن رد و       شـو   مـي شناسي نيز به آن فعاليت آكادميك ارزاني داشته         مهر زيبا . زيباشناسي است 

  .  به چشم بخورد"خيال ورزي"نشاني از 
 دليل اينكه هنر چندان از سوي حاكمان خـود كامـه مـورد     نظران اتفاقاً  صاحباز  به گمان برخي    

 بـه صـورتهاي     هـا  هنرمنـد تـشويق بـه ديـدن واقعيت         كـار  همين معناسـت كـه       ،يردگ توجه قرار نمي  
  .دشو مي سطح آگاهي و هوشياري جامعه ارتقاينمايد و موجب  مياي  كليشهغير

شايد با بازيابي تخيل بتـوانيم شـاهد كاسـته شـدن از بـي حـسي و وادادگـي                    "
 بـراي  تـوان  مـي كـه  بينيم باشيم و اين حـس   اجتماعي كه اكنون در پيرامون خود مي 

يابي بـه   مـن در تكـاپوي دسـت      . سانيت كاري انجام داد در ما احيا شـود        صداقت و ان  
كـه وجـه    اي    دغدغـه ... ي از تخيل هستم كه با دغدغـه اخالقـي همـراه اسـت             يمعنا

جـاري  در آن   بايد   ي كه يهاكه بايد شكل بگيرد و ارزش     اي    اجتماعي دارد و به جامعه    
توجه من معطوف به اهميت آگاهي سراسـري اسـت، هـشياري            . باشند مربوط است  

  .)1995 مكسين گريني، ( "نسبت به آنچه بايد در جهان وجود داشته باشد
تفكـر  " پـيش نيـاز      چرا كه او اساسـاً    .  داراي ديدگاهي مشابه دانست    توان  ميپائولو فريره را نيز     

پذير يا تصور واقعيت    ديدن واقعيت به شكل سيال و تغيير      ستلزم   را م  "تفكر خام "، در برابر    "انتقادي
 براي آنان  ط ستمديدگي ي و به همين دليل شرا     اند  د كه ستمديدگان از آن به بهره      دان  مياز نوعي ديگر    

  .)1970فريره، ( يابد استمرار مي
 توان  مي اگونگونهاي آن را به صور       جهان و پديده   :شناسانهبا از منظر زي   ها بندي پديده  قالب. 9

 نگرش جمعي به حيات از يك       ةپذيري چيزي جز فراهم آوردن زمين      جريان جامعه . ديد و درك كرد   
ي هـا و ادراك ناشـي از آن نوعـا بـراي كاربرد           هـا  نگاه انسان به پديده   . منظر واحد و مشترك نيست    

 نيازي   كردن  رفع كاري يا دادن  هنر خاستگاه يگانه ادراكاتي است كه نه با قصد انجام           . روزمره است 
يا به هم زدن آرامش فكري       بلكه در درجه نخست با هدف ايجاد لذت و شعف            ،پيوندد  به وقوع مي  

بـراي  اي اسـت      بنابراين هنـر وسـيله    . دگير  ميشكل  ه به خالقيت    يگونه جلوه دادن امور با تك     با معما 
 كه از كاركردهاي 1ييي زدايهمان مفهوم آشنا (ديد يا نا آشنا هاي آشنا به شكل ج تجربه كردن پديده

 ،بينـيم  مـي از منظر يك زمين شـناس  كه غالبا  يك قطعه سنگ را  مثالً). ويژه هنر به شمار آمده است     

                                                           
1. defamiliarization 
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ك نقاش يا شاعر به صور ديگري ديد، فهميد و تجربه           ي از منظر    توان  مي ،يمكن  ميم و تجربه    فهمي مي
هستي و ممكن و مشروع جلوه دادن شـكل         و   ها به پديده   هنر با عرضه نگاهي ديگرگون     اساساً. كرد

  ديـدن  ،"خواندن"براي  را  بديل  بايد چارچوبهاي   نظام آموزشي   . يابد ديگر ديدن است كه هويت مي     
ـ          بشناسدبه رسميت    جهان   بازنماييو   كـارگيري ايـن    ه   و فرصت دستيابي به حدي از كارآمدي در ب

 ).4 ، فصلa 2002 آيزنر، ( ان قرار دهدآموز دانشاختيار  را در هاچارچوب

اي   لهئدارد كه براي هر مس     يهنر به وضوح بيان م     :استاندارد معطوف به تكثر و چندگانگي     . 10
ثر با يك موقعيت قابل تـصور       ؤ م ةهاي متعدد براي مواجه   بلكه راه حل  . تنها يك راه حل وجود ندارد     

هـاي   و لـذا عملكرد     خروجيهـاي گونـاگون    ي در برابر نتايج و    يهنر به بيان ديگر مظهر شكيبا     . است
هاي   نه تنها يكي از عارضه ، اگر در تعليم و تربيت راه يابد       يياين شكيبا . ان است آموز  دانشگوناگون  

هاي گوناگون  و غفلت از پاسداشت ظرفيت     هاو تنوع ميان ويژگي    هاجدي ناشي از بي توجهي به تفاوت      
بندد، بلكه به    و تربيت رخت بر مي    هاي مكانيكي يكسان از عرصه تعليم        و انتظار رفتار   1يادگيرندگان

هاي نظام در برابـر عملكردهـاي        شدن تربيت و پاسخگوتر شدن خروجي      تر بهترين شكل به اثربخش   
البتـه رعايـت اسـتانداردهاي كيفيـت در         ). b 1998 آيزنر،( انجامد آتي آنان در زندگي واقعي نيز مي      

كه كـه در عـالم هنـر كـه           همچنان. ه شود ان در سايه اين گزاره نبايد به حاشيه راند        آموز  دانشكنش  
نكتـه ظريـف    . خاستگاه اين نوع كنشهاست، استانداردهاي كيفيت بـه شـدت مـورد توجـه هـستند               

 يا تكليف يك راه حل يا خروجي از پيش تعريف شده وجـود              مسئلهبراي هر   "اينجاست كه گزاره    
 يا  2"نسبيت"نيست كه از    اي     گزاره ،"هاي صحيح گوناگون را متصور شد      راه حل  توان  ميندارد بلكه   

ي ي در واقع حكم به نـاروا    ،"هر چيز رواست  "چرا كه گزاره     . حمايت كند  روا دانسته شدن هر كنش    
تفـاوت ايـن دو     . دكن  مي است كه اصالت و مشروعيت پيدا        4"كثرت"در اين فضا    . 3همه چيز است  

 آيزنـر،  ( نهفته است  ودن امر متكثر  مفهوم در همان استاندارد ناپذير بودن امر نسبي و استانداردپذير ب          
2002a ،  8فصل .( 

فراخـوان بـه     هنـر را مظهـر     :دعوت به كنش فكورانه و هشدار نسبت به عمل عجوالنـه          . 11
 بـا سـرعت عمـل يـا         تجربه هنري اساسـاً   . ورزي نيز بايد به حساب آورد      ي در رفتار و كنش    يشكيبا

                                                           
1 Celebration of diversity 
2 relativism 
3 If everything goes, nothing will!! 
4 pluralism 
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ـ ،  نسبتي ندارد  ييكنشهاي به اصطالح ضربتي و كوماندو       سـنجيدگي، همـه جانبـه    ،نيأبلكه معرف ت
در ). 1994 پركينـز،  (  پختگـي و قـوام يـافتگي اسـت         در نهايـت  ق و   يف و دقا  اي توجه به ظر   ،نگري

نـب تـصميم    أبازگشت ناپذيرند و الجرم بايد با صبر و مت         هاكنش ،هاي توليد هنري   بسياري از عرصه  
 يعني لذت و رضايت ناشي      ،زيباشناسانهاي    ه به تجرب  دستيابي هااين گونه گام  . گرفت و گام برداشت   

هنـر يعنـي ادراك اثـر هنـري نيـز چنـين              در عرصـه ديگـر    . دنـ ده نتيجه كار را نويد مي     از فرايند و  
در جريان تعليم و تربيت هنـر       ) .همان (  الزمه درك و دريافت معاني مسستتر در اثر است         ييويژگيها

 و مـدير دانـست و كيفيـت         آمـوز   دانـش  ،عم از معلم   كنشوران ا  همة مناسب براي    ي الگوي توان  ميرا  
در حـال   . گيري بهبود بخشيد   سي به اين آموزه هنري به طرز چشم       أان را با ت   آموز  دانشتجربه تربيتي   

هـاي يـادگيري را     يي، سرعت و كميت فعاليت     كارآ ةي آموزشي در پوشش مسحور كنند     نظامهاحاضر  
 با عمق و ژرفاي     توان  مي را   ييد كه كارآ  ننك  ميغفلت  دهند و از اين حقيقت       در كانون توجه قرار مي    

ر هنري در تعليم و تربيت از جمله اين حقيقـت           ظمن. ز سنجيد يتجارب مكتسبه در محيط يادگيري ن     
 به زعم نگارنده، حقيقتا سنخيت قابل       ، جوهري از نظر تربيت   .دكن   گوشزد مي  كنشورانرا مستمرا به    

 كرد كه اين خصوصيت بـه منزلـه وجـه غالـب و              تأكيدن بايد   همزما. با اين صفات دارد   اي    مالحظه
عمليات سريع و تقاضـاي سـرعت       دادن  قاهر در تربيت مد نظر است و به اين معنا نيست كه انجام              

  . در عمل هرگز نبايد در دستور كار نظام آموزشي باشد
  آموزش و پرورش ايران  بر مقوله آموزش و يادگيري درتأكيدگيري با  نتيجه
 بـه   تـوان   مي كه در باال شرح داده شد،        گانه  هاي يازده ي مترتب بر چرخش   داللتهامقام استنتاج   در  

شناسـي در نظـام      زيبا گانـه   هاي يازده  ترتيب آثار تحولي اعتنا به چرخش      موارد زير توجه داد تا بدين     
كـانون  يـادگيري در     -لفه يـاددهي    ؤم هادر طرح اين داللت   . تعليم و تربيت بيش از پيش آشكار شود       

  .توجه قرار گرفته است
           به ويژه با رويكـرد     ) 1983،شون (1"معلم فكور "دعوت معلم به در پيش گرفتن مشي و منش

 موقعيتهـاي يـاددهي   2"ادراك متخيالنه"كارگيري ظرفيت منحصر به فرد   ه  ب زيبا شناسانه كه مستلزم   
 كه در كالس بايـد بـه        ييها فعاليت ازتنظيم بالبداهه  بازنگري و ب   ).1382 امام جمعه،  (  يادگيري است  -

هاي توصيه شـده و      و جسارت تعديل رويه    ورزي تأبه عبارت ديگر معلمان بايد جر     . وقوع بپيوندد 

                                                           
1 Reflective teacher 
2 Imaginative perception 
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، بـه   تولستويطبق نظريه لئو    ( يا حتي عدول از آنها    ) 1899 ،جيمزبر وفق نظريه ويليام      (تجربه شده   
 تدريس آميخته با هنـر      ،به بيان برخي   هااين ويژگي  التزام معلم به     .را تمرين نمايند  ) 1987نقل از دال    

اي   بخـشد و تجربـه حاصـل از آن بـراي معلـم تجربـه               را تحقق مي  ) 1994 ،آيزنر (1يا كنش اكپرسيو  
از "چنين سلوكي به تعبير نگارنده با اين ضرب المثل مالزمت دارد كـه              . دشو  ميزيباشناسانه قلمداد   

مالزمت از اين جهت است كه معلم       . )1389هرمحمدي،  م ("ترس مرگ نبايد دست به خود كشي زد       
 ي نـاب تربيتـي را ناديـده انگاشـته و    فرصـتها فاقد اين ويژگي از ترس ارتكاب اشتباه، فـي الواقـع   

 !كشد مي

 بـه   2"سـاختار بـاز   "يـا داراي    اي    از نـوع پـروژه    ) و ارزشـيابي  (ي يـادگيري    فرصتهابيني   پيش 
 خالقيـت و در كنـار هـم قـرار دادن     ،وه قضاوت و تـشخيص گيري قبه كار ان كه مستلزم    آموز  دانش
قضاوت مبتني بر كل نگري و تخيل براي اتخـاذ  . است) پروژه( متعدد تشكيل دهنده يك كل     ياجزا

 آن مبتنـي بـر مراحـل      دادن يابد كـه انجـام      ضرورت مي  ييها  در بستر پروژه    هر كنش  ةتصميم دربار 
. و در نتيجه پاسخ صحيح از پـيش تعيـين شـده نباشـد           " ساختار بسته "و الگوريتمي يا داراي      خطي

ـ از جملـه احـساساتي اسـت كـه            خشنودي و رضايتمندي   در نهايت شگفت زدگي، ترديد و      ر اثـر   ب
و تجربه حاصله را به تجربه يـادگيري        است   به سراغ يادگيرنده آمده      ييهابا چنين فعاليت  درگير شدن   

ي يـادگيري  فعاليتهـا به طور ويژه نيز مظهر اعالي  هنري بازنماييهاي قالب. دكن  ميزيباشناسانه تبديل   
 و با تكاليفي كه داراي پاسـخ يـا خروجـي از قبـل تعيـين شـده               هستندهستند كه داراي ساختار باز      

 از سـوي )  عينـي و بيرونـي  نه كامالً(هاي كيفي ارزشيابي متكي بر مالك . مالزمت كامل دارند ،نيستند
 .دياب  مي واالي جايگاهزمينهبه هنگام قضاوت در همين  در حين فعاليت و معلم آموز دانش

  به چرخش بسيار مهم ديگري اشاره كرد كه از آن با عنـوان              توان  ميچرخش پيشين    در امتداد 
ايـن  ). 2003هـافمن ديـويس،      (  در نظام آموزشي نيز نام بـرده شـده اسـت           3"در دفاع از شكست   "

فتـار و سـلوك زيباشناسـانه معلـم را بـه             ر ييچرخش در امتداد چرخش نخست نيز هـست و گـو          
اسـت كـه نظـام      اي    تجربه شكـست از جملـه تجـارب بـالقوه سـازنده           . دهد ان تسري مي  آموز  دانش

هاي واقعـي   ان با مـسائل و چالـش      آموز  دانشثر  ؤ م ييبايد تدارك ببيند تا زمينه براي رويارو       آموزشي

                                                           
1. Expressive activity 
2. Open syntax 
3. In Defense of failure 
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 اين نوع تجربه البته در حال حاضر هـم          .1 فراهم شود  ،وجود دارد  هازندگي كه احتمال ناكامي در آن     
بـه عكـس، معـرف تجـارب         ،نيـست ي آموزشي وجود دارد اما جـنس آن سـازنده           نظامهادر غالب   

 ،بـي تفـاوتي پيـشه كـرد        هاو بي ارزش كه بايد نسبت به آن        دردناك و مخرب يا تجارب كم اهميت      
لذت بخـش و خـوش آينـد    ي ا تجربه شكست ملهم از عالم هنر، اما، بايد تجربه      . ندشو  ميمحسوب  

افتـد و    كه در فرايند درگيري با تكاليف ابداعي و برخوردار از ساختار باز اتفاق مـي              اي    تجربه. باشد
آيند يا خوشـنود كننـده       يندي خوش آد بر شو  مي و منجر به خلق      استچون متكي به فضاي حمايتي      

  .دارد

      1994، آيزنـر  (نـد دان مـي  آنچـه  ييبازنمـا ان در انتخاب قالب   آموز  دانشدادن آزادي عمل به .(
هـاي   موختـه آ نند در نـشان داد    كن  مي با آن بهتر تكلم      كه اصطالحاً را  ان بايد بتوانند زباني     آموز  دانش
تكـاليف واحـد   دادن استفاده از يك قالب واحـد در انجـام   مكلف ساختن آنها به    . گيرندبه كار خود  

قــصود و منظــور و در نتيجــه  مييرون نمــايــادگيري بــراي آنــان محــدوديت نابجــا در بيــان يــا بــ
، يي از عـواملي همچـون زيبـا       آموز  دانشها، منفك شدن    به اين محروميت  .  به همراه دارد   ييهامحروميت

 .تكاليف محوله را بايد افزوددادن جذابيت و دلنشيني در انجام 

         ن حـق   بي وضعيتي يـا داشـت      ( 2ايجاد انعطاف در برنامه درسي و گنجاندن بخش غيرتجويزي
 لفـه فرصـت   ؤ ايـن م   :)1388 مهرمحمـدي،  ( در آن  ) انتخاب آزاد در چارچوب اهـداف كلـي درس        

را ) 1994 آيزنـر،  (3"نتايج آشكارشونده "موسوم به    گيري يا استفاده از قالب     ورزي و تصميم   يشهاند  
وم در برابر مقا"ي درسي به اصطالح ها  برنامهآورد و نظام آموزشي را از اتكا به          براي معلم فراهم مي   

كـه  اي    تكـاليف حرفـه   دادن   از اين فرصـت در جريـان انجـام           گيري  بهرهحسن  . دكن  مي نهي   "معلم
چـرا  . قعيت از سوي ديگر اسـت سو و درك شهودي از مو مستلزم اعتنا به تجربه و تخصص از يك     

 ايـن   هاي يادگيري معطوف بـه    گيري درباره فعاليت    درسي، تصميم  لفه تجويزي برنامه  ؤخالف م كه به   
ند شو  ميهدف و فعاليت همزمان نزد معلم حاضر        . لفه متكي به اهداف از پيش تعيين شده نيست        ؤم

                                                           
و ناماليمات فراواني ها كه در زندگي شخصي با شكست) Harry Potter(خالق آثار هري پاتر ) J.K.Rowling(جي كي رولينگ . 1

طانه و  زندگي فارغ از شكست آنقدر محتا:گويد  مي،و متعاقب آن با خلق اين اثر به موفقيتي بي نظير دست يافتاست مواجه بوده 
  .)آپراتلويزيوني نقل از يك مصاحبه تلويزيوني در برنامه   (محافظه كارانه است كه ارزش زيستن ندارد

2. Elective 
3. Expressive outcomes 
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 قابـل  "ييهـاي حكـا   داده" اتخـاذ شـده و در قالـب    1"يياقنـاع حكـا  "و تصميم مقتضي با تكيه به   
 .  و آشكارسازي استبازنمايي

  ان نيز به تكاپو و تـالش     آموز  دانش ،) آزاد سازي  ( بيني چنين فضاي باز در برنامه درسي       با پيش
 عامـل شـگفت زدگـي و    :لفه ايفاي نقش نماينـد ؤند تا در جريان عملياتي كردن اين م  شو  ميدعوت  

. دشـو  مـي خروج از يكنواختي كسل كننده محيط مدرسه از اين مجرا وارد جريـان تعلـيم و تربيـت       
ما في نفسه موجد هيجـان و        ا ، ناشي از شكست و ناكامي نيز باشد       تشگفت زدگي گرچه ممكن اس    

ترين منـابع انگيـزش    شگفتي را بايد يكي از غني . است و لذا بايد به آن ارج نهاد و آموزنده جذابيت
 .دروني نيز به حساب آورد

 تعجيل و شتابزدگي با تربيت يا دستيابي به تجربه حقيقتاً:تربيت و تاني با يكديگر تالزم دارند  
تجربه تربيتي بـا فهـم و كـشف         . و لذت بخش سازگار نيست    )  ماندگار واجد ارزش افزوده   ( تربيتي

و البتـه شـگفت      ملأني و ت  أهمراه است و بايد در جريان تعليم و تربيت به اقتضائات آن كه همان ت              
ني در امور بـراي يـادگيري       أان آموخت كه ت   آموز  دانش به   در مدرسه بايد عمالً   .  است تن داد   2زدگي

لـذت بـردن از تعامـل و         فرصت بـراي   اين معنا از طريق تدارك    . الزم است واجد آثار تربيتي شرط     
فـراهم   سـفر يـادگيري   دادن  موضوعات يادگيري در مدرسه يا به قول برخـي انجـام             درگير شدن با  

  .دشو مي

     نـد تـصور    توان  مـي كودكان   هاي بعدي از طريق اتصال به آنچه        آغاز يادگيري "پايبندي به اصل
ـ   مـي  ،)2003 ايگـن، ( "نددان  ميآنچه   كنند و نه ضرورتاً     تحـوالت اساسـي در آمـوزش        أد منـش  توان

ان آمـادگي يـادگيري     آموز  دانش در تعيين اينكه     : شود "جهش مبتني بر تخيل   " و اصطالحاً اي    مدرسه
 و آن را به     گرفتكار  به  ، عنصر تخيل را بايد      )يا اينكه كجا قرار دارند     (دارند  را  اي    دار چه مقوله  معنا

 بر آن بـه عنـوان قابليـت و           و به رسميت شناخت  تجربيات    توسعه "تكيه گاه  " يا   "قرارگاه "عنوان  
براين اساس  ). 1385 مهرمحمدي، (  نمود تأكيدارزش تعليم و تربيتي      واال و داراي   استعدادي پايدار، 

  .هاي كنوني ناظر به دانش پيش نياز را بايد مورد تجديد نظر اساسي قرار داد نظريه

 ان و استفاده   آموز  دانشر نيز به اختصار اشاره شد كه اهتمام به ارزشيابي كيفي از عملكرد              پيشت
در ارتبـاط بـا آن      ) 1934 ،ييديـو  ( كيفي به جاي استانداردهاي كمي و قالبي         3از معيارهاي قضاوت  

                                                           
1. Narrative persuasion 
2. surprise 
3. criteria 
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 آن به يك رفتار يا خروجـي واحـد بـه عنـوان يگانـه       يافتندسته از اهداف يادگيري كه براي تحقق      
  بـا  تـوان   مي ارزشيابي را ن   : ضروري است  ، تصور نمود  توان  ميخروجي صحيح از پيش تعيين شده ن      

از ارزشيابي است كه براي سـنجش اهـداف         اي    گيري گونه  ازهاند  گرچه. گيري هم معنا دانست    ازهاند  
 بـه آن تمـسك جـست، امـا فروكاسـتن            تـوان   مـي عيني و عاري از پيچيـدگي       ) صفات و كيفيتهاي  (

 .گيري در تعليم و تربيت ملهم از عالم هنر فاقد وجاهت است ازهاند  بي بهارزشيا

         يـا   1"شـناخت تـوام بـا احـساس       "ينـد آن را     رآفرايند تدريس بايد فرايندي باشد كه بتـوان ب 
ايـن نـوع    : )1972بـرودي،  (دانست   يا رخدادي كه ويژه عالم هنر است       2"احساس توام با شناخت   "

هـاي يـادگيري احـساس     شناختي است كه جاي خالي آن در همه حوزه    ،شناخت آميخته با احساس   
 برانگيزاننـده و حركـت آفـرين        شـناختي  تـوان   ميكه داراي اين ويژگي نباشد ن     را  شناختي  . دشو  مي

ر محـو –خشك و بـي روح اطالعـات         ،يا شناختهايي كه متكي به يك فرايند قالبي        هادانستن .دانست
ند به چنـين انتظـاري جامـه عمـل          توان  مي ن ،ي تكليفي صرف دارند   است و از نظر يادگيرنده نيز مبنا      

 يـادگيري انـرژي و روحـي        - به فرايند ياددهي     توان  مي ييهاو ترفند هااينكه با چه راهكار   . بپوشانند
 بايد مورد توجه     البته موضوعي است كه مستقالً     ،يند آن شناخت آميخته با احساس باشد      آدميد كه بر  
 از ابزار داسـتان بـه ويـژه داسـتانهاي تخيلـي در سـنين                گيري  بهرهرسد   نظر مي اجماال به    .قرار گيرد 
و مسائل مبتال به انساني      هاو متكي كردن موضوع يادگيري با موقعيت       )12ص   ،2005ايگان،  (كودكي  

ـ عـالوه بـر ايـن كوشـش          .د در اين جهت كارساز باشد     توان  ميو اجتماعي در سنين باالتر       ي بـه   راب
، هاي متعدد ومتكثر كه تعداد حواس بيشتري را درگير يادگيري نمايـد           متابع و روش  كارگيري مواد و    

 "اي چندرسـانه "اين راهكار كـه از آن بـا عنـوان            .بخشد  يادگيري عمق و ژرفاي بيشتري مي       به يقيناً
 در زمان حاضر با تكيه بر ظرفيتهـاي فناوريهـاي نوظهـور             ،دشو  ميكردن فرايند تدريس نيز نام برده       

 .تر شده است ي دست يافتنيآمورش

         قالب بيان معنـا و مقـصود         كيفيت، به مقوله   ارتقايكنشگران عرصه تعليم و تربيت در جريان
و اي     و اين جنبه را بـه عنـوان جنبـه صـوري، حاشـيه              نگرند  مي عنوان امور مهم     متفاوتدر دروس   

يباشناسـي بـا عمـق و        حـس ز   يشـناختي، ارضـا   از منظـر زيبا   كـه   چرا   :ني فرو نخواهند گذارد   ييتز
همچنين اموري مانند    .هاي برنامه درسي ارتباط وثيقي دارد      از حوزه   ماندگاري يادگيري در هر حوزه    

ل يشـكل و شـما     و چيـنش و آرايـش كـالس درس          ، و منابع يادگيري   ل كتاب درسي  يشماو  شكل  

                                                           
1. Feelingful cognition 
2. Cognitive feeling 
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ده كيفيـت بـدل     هـاي مهـم و تعيـين كننـ          مقوله به انآموز  دانشهاي مربوط به موفقيت      انعكاس داده 
 قداماتيگيريها و ا   اي مخاطب، بايد مالك اصلي تصميم     ر دلپذيري و دلنشين بودن ب     ،ييزيبا. ندشو  مي

  .دشو ميبه اجرا گذاشته در سطح مدرسه  كه به شمار آيد

 بـه   تـوان   مـي  اما توجه به تربيت هنري را        ،گرچه موضوع اصلي اين نوشتار تربيت هنري نيست       
 جـز   در نتيجـه  و  عين در جهت شكل دادن به فضاي ملهم از هنر در مدرسه             منزله ورود يك عامل م    

و  هـا تربيت هنري بـراي تقويـت ظرفيت  . شناختي نيز به حساب آوردمهمي از اقتضائات چرخش زيبا    
م أها، گرايش به كنش تو    پذيري هدفمند در كنش      مانند تخيل، انعطاف   ،انآموز  دانشقابليتهاي ممتاز در    

 ،... و) 1987 آيزنر، (  اشكال گوناگون دانستن و تفكر   ،بازنمايي با اشكال بديل     ييناني، آش أت مل و أبا ت 
برنامه درسي ناظر به تربيت هنري با منطقي بـسان منطـق   . ي مغتنم و باروري را تدارك ببيند   فرصتها
 :قرار داده شود   ويژهجايگاهي بايد در ،آيد  ميزيركه در ) 2006( اسلتري

ي كه بر گفتمـان عقالنـي، زمـان         تأكيدريزي درسي با     رنامههاي مدرن ب  پارادايم"
 ،تكليف، اجراي طرح درس و ارزشـيابي عينـي دارنـد          دادن  صرف شده براي انجام     

 روش  ، جايگاه محاسبات رياضـي    ارتقاي و به    كنند  ميتجربه زيبا شناختي را تشويق      
ه درسـي   علمي و درك و فهم متون خواندني به عنوان جزء اساسي و الينفك برنامـ              

حركات موزون، شـعر، نقاشـي و ماننـد          هاي زيبا، نمايش،   موسيقي، هنر  .يشنداند  مي
 نخستين قربانيان در مواجهه با كسري بودجه        و غالباً است  به حاشيه وانهاده شده     هاآن

پـست مـدرنيزم بـراي هـر آن چـه بـه وجـه               . و تعارض زمانبنـدي دروس هـستند      
 در فرايند يادگيري اولويت ،ان تعلق دارد انس و غيرعقالني  دراماتيك، هنري، شهودي  

را از قلب برنامه درسي جدا كند، تعلـيم و تربيـت             هابه جاي آن كه هنر    . قائل است 
 بازانديشي زيباشناسانه از صميم قلب را به كاوشگران عرصـه تعلـيم و              ،پست مدرن 

  .)243ص (" نمايد تربيت توصيه مي
نوشتار را به پايان برسانم كه در آن وي تجربيات زيسته           در پايان مايلم با نقل قولي از آيزنر اين          

كرده متراكم خود در طول يك عمر كاوش و پژوهش تعليم و تربيتي با اتكاء به عالم هنر را احضار                    
اين روايت خود زيـست     .  كه از هنر آموخته به شكل فشرده روايت كرده است          ييهاو در قالب درس   

در ايـن حـوزه در عـصر كنـوني           كه مرجعيت و پيشتازي او       نگارانه البته چون از سوي فردي است      
  :آيد  مناسب براي اين نوشتار به حساب ميي حسن ختام،قابل ترديد و تشكيك استغير
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ي مـن   هـا   انديـشه  و ام بگذاريد درباره آنچه از عالم هنـر آموختـه        . بسيار خوب "
مـن  . يمبا شـما سـخن بگـو      است  داده   را تحت تاثير قرار    آموزش و پرورش   درباره
ام كـه     من آموختـه  .  به آنچه قابل بيان است تقليل داد       توان  ميام كه دانش را ن     آموخته

و خاص   با ارزش  و رضايت آفريني  بردن   خاصيت لذت    مسئله روي يك    فرايند كار 
. خودش را دارد كه دستكمي از لذت و رضايت نهفته در نتايج و دسـتاوردها نـدارد                

، نيستند  دست يافت هاهاي ثابتي كه بايد به آن      مقولهام كه اهداف يادگيري      من آموخته 
 مـن   . هستند كـه سـمت و سـوي سـفر و حركـت متوجـه آن اسـت                  ييهابلكه جهت 
ام كه هيچ بخشي از يك مجموعه چند وجهي و مركـب، خـواه در يـك اثـر            آموخته

مـن  . كه بـه آن تعلـق دارد جـدا نيـست          اي    در يك مدرسه، از كل و زمينه       نقاشي يا 
هاي حامـل شـناخت و رشـد        يگانه قالب  هاي علمي قالب كه دانش مندرج در   ام   آموخته
 سـاختني   ييهـا هـا، از آنجـا كـه فعاليت       هنر كه همچنان ،كه علم  ام من آموخته . نيستند
مـن ايـن    . خالقيت هنـري نيـستند     ماهيتا چيزي جز   كه ساختارهايي هستند  ،هستند
بـر  . يـست ث فكري نـاچيزي ن    م ميرا كن  ميگمان  . ام را آموخته  هابيش از اين   و هادرس

 بـراي كودكـان و      ي بهتـر  هـاي   مدرسـه  توان  مي ها اين باورم كه با اتكا به اين آموخته       
  .)2000، 1و شوبرتويليز ( ".معلمان بنا كرد

                                                           
1. Willis & Schubert 
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