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  هچکید

هدف این پژوهش چیستی و چگونگی تربیت هنري از منظر رویکرد تلفیقی رئالیسم انتقـادي روي     

 رویکـرد تلفیقـی بـه هنـر     -1 : مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت   سؤالدر این زمینه دو . باشد  میباسکار  

  به فوق با سؤاالت؟ پاسخگویی به باشد می تربیت هنري از منظر تلفیقی چگونه قابل تحقق      -2؟  یستچ

بر اسـاس پـژوهش انجـام گرفتـه نتـایج بـه ایـن شـرح         . ت بوده استنتاجی اس - روش تحلیلی  کارگیري

  بـه نـاي   یک پژوهش، رویکرد تلفیقی به هنر بر اساس دیدگاه باسکار بـه مع    سؤالدر رابطه با    : باشند  می

بعد (د ؛ یعنی وجود درس هنر با اهداف، اصول و قواع    باشد  میي  ا اي و میان رشته    رشته توأمان کارگیري

ی  و ابعاد مختلف زندگها رشته که داللت بر ارتباط هنر با سایر دروس و ردهایی، همراه با کارک)اي رشته

ایص ذاتی هنـر و قواعـد خلـق اثـر            خص به آموزش درس هنر باید    د؛ لذا   داشته باش ) اي بعد میان رشته  (

 سـؤال در رابطه بـا     . هنري و آموزش کارکردهاي فردي، اخالقی، دینی، اجتماعی هنر توجه داشته باشد           

هاي اصـلی تعلـیم و تربیـت از          لفهؤمت   آن است که ضروري اس     ي وهش نشان دهنده  نتایج این پژ  ،  دوم

سب با اقتضاء رویکرد تلفیقـی مـورد بـازنگري       هاي ارزشیابی متنا   آموز، محتوا و شیوه    جمله معلم، دانش  

آمـوز   دانـش . واعد خلق اثر هنري و کارکردهاي هنر باشـد     ، ق  هنر ي علم باید آشنا به فلسفه    م. دقرار گیرن 

اي و فرعی  محتوا باید متمرکز بر سه سطح بنیادین، واسطه. باید تشویق به خلق اثر بر اساس قواعد باشد

  .آموزان باشد ان تحقق اقتضائات این سه سطح در دانشباشد و ارزشیابی ناظر بر میز
 

   هنر، تعلیم و تربیت، رویکرد تلفیقی:يکلید يها واژه
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   استادیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه باهنر کرمان ***
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  مقدمه و بیان مسئله

از جمله  و   که همواره در تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گرفته            باشد  می موضوعاتی   هنر از 

اي کـه   بـه گونـه  . باشـد  توجه مـی هاي آموزشی و تربیتی مورد  هایی است که در اکثر نظام     حوزه

دار، تعلیم و تربیت، هنر را جـزء         مکاتبی مانند ایدئالیسم، رئالیسم و پراگماتیسم سه مکتب نظام        

در نتیجـه   ). 191 -176، ص   1384شـریعتمداري،   (انـد    مواد اصلی برنامه درسی خود قرار داده      

). 40ص  ،  1384 ،1گوتـک ( دهند   اند هنر را از منظري کامالً تربیتی مورد توجه قرار          سعی نموده 

 که توجه به هنر بدون تربیـت و هـدایت   باشد  میضرورت پرداختن به تعلیم و تربیت از آن رو          

 ، ص1387برمـودس،  (د گیري خـصایص منفـی گـرد     بد و شکلهاي برداشت منجر به   تواند  می

49.(  

 مورد توجه قـرار  در واقع آنچه که باعث گردیده هنر تا این پایه و درجه در تعلیم و تربیت          

هنر این توانایی را دارد کـه مـسائل اجتمـاعی، فرهنگـی،           .  آن است  هاي  ویژگیگیرد، مربوط به    

 ترکیـب   دینی و نظایر آن را با توجه به خـصایص و معیارهـاي فرهنگـی و تـاریخی از طریـق                    

ه بـه  بـا توجـ  ر  هن ،از این رو  ). 2008 ،2هرمس(د  نوشتاري ارائه نماین   - عالئم بصري    ي خالقانه

 در برابر سواد    تواند  می و   باشد  میخصایصش داراي کارکردهاي قابل توجهی در تعلیم و تربیت          

  ).1383 مهرمحمدي،(و ) 2009،،3آلتر، هایز، اوهار(د نوشتاري و زبانی قرار گیر

یک نگرش هنـر    :  دو نگرش کلی را از هم تمیز داد        توان  میدر رابطه با هنر و تربیت هنري        

در ایـن میـان رویکـرد دوم در میـان     . باشـد  مـی ري رویکرد کارکردي بـه هنـر     براي هنر و دیگ   

هـاي موجـود در      در این زمینـه بررسـی پیـشینه       . محققین تربیتی مورد توجه بیشتري بوده است      

 زمینـه بـه     در ایـن  در کتب و مقاالتی کـه       . باشد  می تربیتی کشورمان گویاي این مطلب       ي حوزه

هاي هنر از منظرهاي متعـددي مـورد توجـه قـرار گرفتـه              آمده است مبحث کارکرد    نگارش در 

تربیت هنري؛ کارکردهاي هنر    ی  از جمله توجه به هنر از منظر چیستی، چرایی و چگونگ          . است

و نقش هنر در پرورش ذهنی، عاطفی، اخالقی، اجتماعی، دینی و ارتباطی؛ رویکردهاي مختلف       

تبیـین  و همچنـین    ) 1384 مینـی، ا(و  ) 1383 مهرمحمدي،( تربیت هنري در ایران      ي هنر؛ سابقه 

گیري از هنر به منظور رشد و بهبـود   به منظور بهرهر مفهوم تولید هنري به عنوان مبناي درس هن 

                                                 
1-  Gutek 
2-  Harmes 
3-  Alter, Hays, & O’Hara  



٣ تبیین چیستی و چگونگی تربیت هنري از منظر رویکرد تلفیقی رئالیسم انتقادي روي باسکار

از دیگر اهداف   آموزان از طریق تلفیق اشکال مختلف ادراکی، مفهومی و تولیدي            یادگیري دانش 

  ).1386 رفی،ش (باشد میاین کتب و مقاالت 

هاي نظري فوق، به منظور تبیین اهمیت و جایگاه هنر در تعلیم و تربیـت نیـز                عالوه بر کار  

 کـه در تمـامی آنهـا بـه لـزوم و      هایی پژوهش.  میدانی متعددي انجام گردیده استهاي  پژوهش

ش به عنـوان مثـال، فالحـی و همکـاران         . اهمیت کاربرد هنر در تعلیم و تربیت اشاره شده است         

 هـاي   مهـارت  هنـري و     هـاي   فعالیـت ش با رویکرد تربیت هنري بر        آموز تأثیردر مقاله   ) 1390(

آموزان پایه چهارم ابتدایی، به رویکردهاي مختلف هنري، نقش و اهمیت هنـر و               فرایندي دانش 

این مقاله همچنـین    . آموزان پرداخته است    دانش هاي  توانایی جدید هنري در پرورش      هاي  روش

 تـأثیر نتایج نشان از    . آموزان پرداخته است   ر دانش  رویکرد آموزش سنتی و جدید د      ي به مقایسه 

در ) 1391(ر سـورتیجی و رسـتگارپو  . آمـوزان دارد   دانشهاي توانایی جدید در رشد   هاي  روش

آموزان پایه پـنجم      آموزش هنر با رویکرد هنري و خالقیت دانش        ي رابطهپژوهشی تحت عنوان    

نتایج نـشان داد کـه تربیـت هنـري          . دندانجام دا  1387-88 در سال تحصیلی     ، ایران هاي  دبستان

نقشی در پرورش خالقیت دانش آموزان کالس پنجم نداشته است و علت این امر بی تـوجهی                 

  .باشد می مبانی پرورش خالقیت ي کتب موجود هنر در زمینه

نقـد  . رد دانـست   وا ها  پژوهشتمامی این     دو نقد را بر    توان  می فوق   هاي  پژوهشبا بررسی   

 در  در واقـع  . باشـد   میي هنر نسبت به هم       و تمایز کارکردها   بندي  عدم اولویت  عطوف به ، م اول

گونـه    امـا هـیچ  ،باشـد  می هر چند مبنا توجه به کارکردهاي تربیتی هنر  ها  پژوهشاین مقاالت و    

جایگاه اولویت و تمایزي میان کارکردهاي هنر و ارتباط این کارکردهـا بـا خـود هنـر صـورت                  

االت خـصایص و کارکردهـایی ماننـد خالقیـت و احـساس کـه جـزء                 در این مق  . نگرفته است 

 چون اصول و قواعد خلـق و  هایی قابلیتهاي بنیادین یک اثر هنري هستند با  لفهؤخصایص و م 

ن همچنـی . انـد   شـده  برابر فـرض     ،اند  هنري خلق یک اثر     ي  واسطه صرفاًتولید یک اثر هنري که      

 دینی، اخالقی که هر چند کارکردهایی اثرگذار و          رشد فردي، اجتماعی،   ي کارکردهایی در زمینه  

 کـه از خصایـصی چـون خالقیـت و     باشـند  مـی  اما کارکردهایی فرعـی      ،اند  هنرياثرپذیر از اثر    

حـال آنکـه بـا    . انـد  نـشده  متمـایز   و از آنهااند شده خلق ، خلق اثر هنري   هاي  قابلیتاحساس و   

  .از هم متمایز نمود را ها ویژگی این توان میدقیق یک اثر هنري بررسی 

   بـر شـناخت و اهمیـت کارکردهـاي هنـر در         صرفاً ها  پژوهشنقد دوم آن است که در این        
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، شـود   مـی کید شده، حتی زمانی که به رویکردهاي هنري و تولید هنري اشاره             أتعلیم و تربیت ت   

 ي این در صورتی است که خود هنر یک موضـوع و رشـته            . باشد  میهدف تنها ارتقاء کارکردها     

به  از منظر کارکردي صرفاً و نباید  باشد  میمستقل با اهداف، چارچوب و اقتضائات خاص خود         

 ،امـا بایـد توجـه نمـود      . شـوند   مـی اي هنر محسوب     عد میان رشته  کارکردها تنها ب  . نگریستآن  

 مانع از پرداختن به     - که مد نظر محققین فوق قرار گرفته است        -پرداختن به کارکردها به تنهایی    

از این رو هنر، با وجـود اهمیـت   . د هنر شده و هنر تنها به کارکردهایش تقلیل خواهد یافت       خو

 مـشخص  ي و کاربردش در تعلیم و تربیت، با این چالش مواجه است که آیا به عنوان یک رشته 

و  به کارکردهاي هنـر  صرفاًکه  با قواعد و چارچوب خاص خود مورد توجه قرار گیرد و یا این   

ایـن دو رویکـرد در تربیـت هنـري بـه عنـوان دو       . توجـه شـود  اي   منظري میان رشته  به هنر از    

دو رویکردي کـه توجـه بـه هـر          . باشند  میاي مورد توجه     اي و میان رشته    رویکرد مجزاي رشته  

 ،، از ایـن رو گـردد  مـی کدام از آنها به تنهایی باعث مغفول مانـدن بخـشی از کارکردهـاي هنـر         

 راه حلی بدیع به منظور ترکیب رویکردهاي مختلف         ي به منظور ارائه  تالشی نیز در این مقاالت      

  .هنري به منظور حفظ تمامی کارکردهاي آن نشده است

و ) اي میـان رشـته   (ي  و رویکرد کارکرد  ) رشته محوري (ر   هنر براي هن   دو رویکرد ر   براب در

رویکـرد  . فاده نموداست 1 از تلفیقتوان می،  در برابر نقدهاي وارده بر رویکرد کارکرديخصوصاً

 ،در این رویکـرد   . باشد  می از آراء روي باسکار، یکی از نمایندگان رئالیسم انتقادي           متأثرتلفیقی  

 و سـطوح نـسبت      ها  الیهنایی  ب و ارتباط زیربنایی و رو     مندي سطوح مختلف هستی    توجه به الیه  

یی، زمینـه خلـق     سـطوح زیربنـا    .نماینـد   میماهیت یک پدیده و موضوع را ایجاد         به یک دیگر،  

سـطوح زیربنـایی     عمـل    ي سطوح روبنایی و سـطوح روبنـایی تعیـین کننـده فعالیـت و نحـوه               

ـ  و ارتباشـد  مـی  ظهور یافته و حوزه بررسی یک رشـته علمـی       یه یک سطح  هر ال  .باشند  می اط ب

بـه   نیز دست یابی     ها  بررسی و   ها  پژوهشنتیجه   .طلبد  میاي را     ضرورت کاري میان رشته    ها  الیه

 باشد می  در زمینه تبیین و توضیح مسائل و رویدادها     مختلف از علوم    آمده دانش به دست     یقتلف

 اي در تربیـت هنـري      اي و میـان رشـته      رشـته  گیـري از    اسـاس بهـره    این مبنا،  .)2010 باسکار،(

اي  اي مورد توجه است ابعاد میان رشته       هنر عالوه بر آنکه از منظر رشته      بر این اساس،    . باشد  می

  .باشند میربردهاي بیرونی هنر نیز مد نظر و کا

                                                 
1-  integration  
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اراي ، د  جهت است کـه هنـر بـه عنـوان روبنـا            ضرورت پرداختن به رویکرد تلفیقی از این      

نیازمند اصول و قواعد است تا در پرتو آنها رشد یابـد و یـک اثـر                 ا  خصایص ویژه و تحقق آنه    

اي، هنـر   الوه بر ماهیت رشـته  ولی ع رساند  میاي هنر را     هنري ایجاد شود؛ این امر ماهیت رشته      

 از شرایط محیط اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، دینی و فردي است که بـر چگـونگی خلـق                  متأثر

در . شـود   مـی  ها  جنبهگذار هستند و همچنین هنر باعث ترویج و تقویت این           تأثیریک اثر هنري    

از این رو ماهیت تلفیقی     .  هنر نیز باید مورد توجه قرار گیرد       تأثیرگذارپذیر و   تأثیرنتیجه ماهیت   

از ایـن رو دو     . اي در تربیت هنري باید مورد توجـه قـرار گیـرد            اي و میان رشته    با دو بعد رشته   

  . که در این مقاله به دنبال پاسخگویی آنها هستیمشوند می اساسی زیر مطرح سؤال

   رویکرد تلفیقی به هنر چیست؟-1

  ؟باشد میق تلفیقی چگونه قابل تحقر  تربیت هنري از منظ-2

در ایـن مقالـه   .  انجام گرفته است استنتاجی- فوق، با روشی تحلیلیسؤاالتپاسخگویی به  

تلفیقـی  توصیف و تحلیل رویکردهاي رایج به هنـر و مفروضـات رویکـرد               بهدر گام نخست،    

و چگـونگی  ي  دیدگاه باسکار بر تربیـت هنـر  هاي داللتدر گام دوم به استنتاج      و  روي باسکار   

   .ته شده استن پرداخآ

  

  هاي پژوهش یافته

  د تلفیقی به هنر چیست؟رویکر:  اول پژوهشسؤال

در یـک طـرف     . هنر و تربیت هنري همواره صحنه تقابل دو رویکـرد متـضاد بـوده اسـت               

 و در طرف دیگر رویکردي کـه قائـل          نگرد  میرویکردي قرار دارد که به هنر از منظر کارکردي          

توجـه بـه هنـر در آمـوزش و پـرورش نیـز       . داند میمرگ هنر شدن کارکرد به هنر را به معناي     

در ادامه، این دو رویکرد را مـورد بررسـی قـرار            . همواره معطوف به این دو رویکرد بوده است       

  .خواهیم داد

  

  رویکرد کاربردي در تربیت هنري

  تربیت ي  رویکرد در زمینه   پرطرفدارترین آن پرکاربردترین و     توان  میرویکرد کاربردي، که    

 کتب و مقاالت منتشر شده در رابطه با تربیت هنري در این             تقریباً تمامی هنري به شمار آورد و      
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آلتـر،   (،)2008،  3اي خـوف   (،)2009 ،2مگراهـا  (،)2009،  1آلن لی  (اند  آمدهزمینه به نگارش در     

 ).2009، 2003 ،2000 ،4آیزنر ( و)2009،  اوهار وهایز

توانـد   زد که هنر در تعلیم و تربیت چه کارکردهایی مـی پردا رویکرد کاربردي به این امر می  

مثالً کاربرد هنر در رشد خالقیت، هوش، پرورش احساس، کمک به یادگیري بهتر             . داشته باشد 

 هـاي   مـشی ؛ این رویکرد به دنبال این است که تدابیر و خـط             ...هاي ارتباطی و     دروس، مهارت 

هـاي بهتـر هنـري بـراي         مر تعلیم و تربیت، تکنیـک     تري براي استفاده از هنر در ا       بهتر و سازنده  

هاي محیطی و اجتمـاعی،      هاي بهتر هنري براي سازگاري با موقعیت       آموزش و پرورش، تکنیک   

تجارب هنري به منظور کسب تجارب مثبت و سازنده و در نهایت تعادل بهتر و بیشتر متربی با                  

 ).14-15 ، ص2008 ،5ایکا(جهان را مد نظر قرار دهد 

هـاي تربیتـی    گیري نخـستین اندیـشه    نگرشی است که از دوران باستان و از زمان شکل      این

 تأثیر هنر به پاالیش روان معتقـد        ي افالطون در زمینه  به عنوان نمونه    . تاکنون وجود داشته است   

است، در نتیجه تربیتی هنري است که انسان هر نقـص یـا کراهتـی را کـه در آثـار صـنعت یـا                         

 آثـار  حالی کـه  باشد به خوبی درك کرده از مشاهده آن حقاً بیزار شود؛ در             طبیعت وجود داشته  

ارسـطو  ). 178 ، ص 1365افالطـون،   (دهد   زیبا را تجلیل نموده در درون روح خویش جاي می         

تـوان دسـت یافـت، کـه         نیز معتقد است، از طریق موسیقی اصیل به نوعی هماهنگی روحی می           

در دوران  دیوئی  ، و یا    )340، ص   1371ارسطو،   (تحکیم بخش نیروي قضاوت و بصیرت است      

 ،6دیـویی  (باشـد  و بازتاب تجارب واقعی زنـدگی مـی       ی  معاصر معتقد است، که هنر عین زندگ      

1391.(  

، نخست آنکه ایـن رویکـرد       باشد  میرویکرد مبتنی بر کاربرد صرف، از دو جهت قابل نقد           

. نمایـد   میرشد و بالندگی هنر را سلب        و امکان شناخت،     نهد  میاي هنر را به کنار       ماهیت رشته 

عد زیبایی شناسـانه هنـر را بـه     تربیتی، بصرفاًکید بر کاربرد و پرداختن به هنر از منظري  أدوم، ت 

                                                 
1  -  Alan Lee 
2-  Graham 
3-  Eckhoff 
4  -  Eisner 
5-  Eca 
6-  Dewey 



٧ تبیین چیستی و چگونگی تربیت هنري از منظر رویکرد تلفیقی رئالیسم انتقادي روي باسکار

.  موقعیتی خواهد بـود    کامالً و هنر ابزاري     شود  میحاشیه برده و به خصایص ظاهري هنر توجه         

، با توجـه بـه      ...اجتماعی، دینی، اخالقی و    متعدد و متنوع سیاسی،      هاي  موقعیتبه این معنی که     

  .نمایند میشرایط خود کارکردهاي هنري خاص خود را اقتضاء 

  

  رویکرد هنر براي هنر

رویکرد دوم در تربیت هنري، معتقد به این امر اسـت کـه هنـر را بایـستی صـرف نظـر از                      

ایـن گـرایش در     . دکارکردهاي آن، به صورت امري صرفاً زیبایی شناسانه مورد مالحظه قرار دا           

 در عرصـه فلـسفه   توان میعرصه هنر معتقد به شعار هنر براي هنر است و از جمله مدافعان آن       

 بـه عنـوان مثـال،    . اشاره نمود 3 و در دوران نو به پل هرست       2 و هگل  1به فیلسوفانی چون کانت   

 عقـل و  داند و این اندیشه کـه هنـر بایـد رابطـه بـین       هگل هدف هنر را غایتی در خود هنر می        

چون معتقـد اسـت   . دهد احساس و این عناصر متناقض را با هم آشتی دهد مورد انتقاد قرار می             

 هگـل، (ها قابل جمع نیستند زیرا آنها مفاهیمی ناب و کـامالً جـدا از هـم هـستند        که این حوزه  

هنـر بـه عنـوان شـکل         هرست نیز در زمینه هنر در برنامه درسی، معتقد است            ).44، ص   1364

هـاي خـاص    زي از دانش داراي مبانی، اصول، ساختار، مفـاهیم اصـلی و کـانونی و روش            متمای

تـوان در   در دیدگاه او هر چند براي هنر مـی   . باشد تولید و نقد و ارزیابی مخصوص به خود می        

  هـاي دیگـر     چارچوب خاص خودش کارکردهایی را قائل شد، ولی ارتباط هنر با علوم و دانش             
  

  ).41، ص 1376، 4بارو(گیرد  مورد انکار قرار می

خود هنـر را بـه عنـوان    ا در نتیجه این رویکرد در تعلیم و تربیت به دنبال این خواهد بود ت   

به این گونه که . قرار دهدیک موضوع درسی با توجه به مبانی و اصول خاص خود مورد توجه            

بـا توجـه بـه      را  نـري   هاي ارزشیابی در امر تربیت ه      ها و شیوه   مبانی، اصول، اهداف، روش   د  بای

، کـه    پرداخـت  برآورده نمودن و تحقق خصایص ذاتی مانند خالقیت، احساس، هوش و تولیـد            

  .شوند زمینه ساز خلق اثري زیبا می

                                                 
1-  Kant 
2-  Hegel 
3  -  Paul Herst 
4-  Barrow 
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که خـود   ، نخست، با وجود اینباشد مینگرش هنر براي هنر نیز از چندین جهت قابل نقد  

ه تعالی فرهنـگ و لیبرالیـسم در عرصـه          اي مستقل را نشان    هنر و پرداختن به هنر به عنوان رشته       

داند ولی در عمل، هنر را دور از دسترس قرار داده و اساس نقد خـود را فـراهم نمـوده            هنر می 

 معتقد است شعر مدرنیسم در قرن بیستم خود را بـه عنـوان           1در این زمینه تی اس الیوت     . است

 ی واقعی دور نموده و در بند     معرفی کرده، از این رو خود را از جریان زندگ          موضوعی کالسیک 

   ).2003 ،2تربورن( قواعد خاص خود گرفتار آمده است

اي و   حاشـیه رانـدن بعـد تـک رشـته         ه  در برابر این دو رویکرد که رویکرد نخست منجر ب         

مغفول گذاشتن بعد عمیق و زیبایی شناسانه هنر و رویکرد دوم منجر به رها نمـودن بعـد میـان          

 تـوان  مـی ، شود  میهنر  ... و کارکردهاي اجتماعی، اخالقی، دینی، فردي و      اي همراه با ابعاد      رشته

  . اي مورد توجه قرار داد اي و میان رشته اي تلفیقی، یعنی تلفیق رشته هنر را به گونه

  

  رویکرد تلفیقی به تربیت هنري

 که از فلسفه آغاز گردیده و در حال بست به سایر  رویکردي است- رویکرد تلفیقی

این . باشد می روي باسکار خصوصاً مد نظر اندیشمندان رئالیسم انتقادي -باشد یم ها حوزه

به این . داند می در علوم انسانی خصوصاًرویکرد ترکیب را جزء ذات و الزمه فهم حقایق، 

یکی از مفروضات .  نه ثنویت گرایانهباشد میمعنی که فهم امور تنها در نتیجه نگاهی ترکیبی 

او معتقد است که بر . باشد بندي شده می  باسکار توجه به جهان سطحاساسی هستی شناختی

باشد و رویدادهاي مختلف حاصل عمل  اساس نظمی طبیعی و پایدار، جهان داراي سطوحی می

این . باشند و تأثیرگذاري و تأثیرپذیري ساختارها و سازوکارهاي موجود در این سطوح می

او این سطوح را، که از آنها تعبیر به سطوح . اشندب سطوح همچنین داراي نظم و پیوستگی می

شناختی،  نماید، شامل سطح فیزیک، شیمی، بیولوژي، فیزیولوژي، روان مختلف واقعیت می

ترین سطح و سطح  در این پیوستار سطح فیزیک مبنایی. داند اجتماعی، اقتصادي و هنجارین می

تواند نسبت به سطح قبل و بعد  سطوح میالبته هر کدام از . باشد ترین سطح می هنجارین عالی

  . خود این رابطه را داشته باشد

                                                 
1   - T.S. Eliot 
2 ـ   Therborn 



٩ تبیین چیستی و چگونگی تربیت هنري از منظر رویکرد تلفیقی رئالیسم انتقادي روي باسکار

اي انباشتی و یک جانبه بر هم  اي عمودي و از پایین به باال به گونه این سطوح در رابطه

رابطه سطوح مبنایی و عالی به این گونه است که سطح عالی از یک طرف . باشند تأثیرگذار می

ریشه داشتن به این .  است و از طرف دیگر برآمده از آن است1ریشه دواندهدر سطح مبنایی 

باشد؛ لذا در تبیین یک  سطح ایجاد شده خود مبتنی بر سطوحی دیگر میمعنی است که هر 

به عنوان مثال برایند سطوح شیمی و . تر را نیز در نظر گرفت هاي مبنایی لفهؤسطح عالی باید م

و فیزیک حیات وجود ندارد اما بیولوژي مربوط به در شیمی . باشد فیزیک سطح بیولوژي می

اما در تبیین موجودات زنده همواره باید سطح مادي که همان . باشد هاي زنده می ارگانیسم

  .فیزیک و شیمی است را نیز با توجه به تأثیرگذاریشان بر موجود زنده مورد توجه قرار داد

هاي  جهان توسط نظام( : معتقد استباسکار در رابطه با این خصلت انباشتی و یک جانبه

دهد، که بر اساس  نتیجه تبیین علم، به طور ویژه سه جنبه یا معنا را نتیجه می. گیرد باز شکل می

  :باشند این سه جنبه به این گونه می. باشد بندي شده می این تبیین، جهان و بالطبع ان علم طبقه

که تصریح این تمایز،  وم این، داقعی و رخداديک، تمایز بین ساختارها و رویدادها یا ابعاد وی(

یعنی، این امر . ها تشکیل شده است هایی چندگانه نظیر طبقه داللت کننده این امر است که جهان از الیه

اند از  ها تشکیل شده شیاء مادي نظیر میز و صندلیا. باشد بندي چند الیه می  یک طبقهي نشان دهنده

ها نیز به  ها و الکترون ها از الکترون ها و اتم اند از اتم وبه خود تشکیل شدهها به ن ها و مولکول مولکول

سوم آنکه، مفاهیمی که میان چنین اند؛ و  تر تشکیل شده هایی مبنایی تهها یا رش نوبه خود از پدیده

ک ی. دان هایی قرار دارند هر کدام سطوحی هستند که توسط پدیده برجسته ظهور مشخص شده طبقه

به عنوان یک  .تر به عنوان یک جانبه وابسته به سطوح مبنایی :شود به عنوان هور یافته فهمیده میسطح ظ

ر این نظام سلسله ، داي علی غیرقابل تقلیل ه گونهه بتر از هم بندي غیر قابل تقلیل به آن؛ و مهم طبقه

ممکن خودش به کار  را به عنوان شرایط 3تر نظم  یک سطح مبنایی پایین2مراتبی، سطح باالتر نظم

 ).3 ،2010 اسکار،ب. دبر می

باشد که هر رویداد،  گیري رویدادها به این گونه می بندي در شکل در نتیجه، تبیین سطح

اي  باشد و این سطوح در رابطه حاصل تأثیر ساختارها و سازوکارهایی از سطوح مختلف می

است که بر اساس یک نظم و قاعده او معتقد . گردند ترتیبی و عمودي منجر به بروز رویداد می

                                                 
1 ـ   Rootedness 
2 ـ   higher order level 
3 ـ   lower order level 
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این نوع تبیین . چند دانش ما از آنها ناکافی و مبهم باشد اند، هر جهانی تمامی سطوح دخیل

  . نگاهی سلسله مراتبی و عمودي را میان سطوح به همراه خواهد داشت

اضح به طور و( :پردازد باسکار به تبیین رابطه عمودي و سلسله مراتبی سطوح به این گونه می

اي پیچیده را براي بیان  مند، مسئله مند و لزوماً ضروري الیه هاي الیه و آشکارا، وجود نظام

در واقع سؤال این است که سهم و مشارکت . نماید سطوح متفاوت در یک تبیین ایجاد می

باشد؟ در پاسخ به این  متمایز و مشخص سطوح متفاوت در گفتمان رایج به چه طریقی می

ب، رد یابی این مجموعه و رشته علی، آن گونه که در یک الگوي علیتی تحولی سؤال یک جوا

تر یعنی سطح  اي و مبنایی راه دیگر، آغاز با سطوح زیربنائی، ریشه. به طور رخدادي اتفاق افتاده

الگوهاي علی . این دو ضرورتاً مثل هم نیستند. باشد می) ارتباط عمودي از پایین به باال(فیزیک 

تواند با سطوح ظهور یافته و وابستگی همزمان منطبق شوند و به  زمانی ضرورتاً نمیتحولی و 

اما همواره . عنوان نقشه برداري کننده سطح وجودي وابستگی سازوکارهاي علی لحاظ گردند

به این معنی که . اي هستی شناختی در طول زمان وجود خواهد داشت یک ترتیب معین به گونه

ها یا   واقعی وجود دارد، هر چند ما با انتزاع از بعضی از پیچیدگیهمواره یک نظم جهانی

به همین نحو، این تأثیر و وزن ساختاري دقیق و نقش دقیق، . پارامترها دست به انتخاب بزنیم

درجه و اهمیت علی سازوکارهاي ویژه در هر بررسی تبیینی به عنوان یک اصل، همیشه باید 

هرچند ممکن است که .  هستی شناختی مورد مالحظه قرار گیرداي تعیین شده به لحاظ به گونه

تبیین پذیري به لحاظ معرفت شناختی ) تبیین سازوکارهاي ویژه(روشی به منظور ایجاد این 

وجود نداشته باشد و ممکن است روشی به منظور رسیدن به بهترین کانون تبیینی، صرف نظر 

  .)13 ،2010 باسکار،(از زمینه وجود نداشته باشد 

باید توجه نمود که ترتیب سطوح و تأثیرگذاري یک جانبه هر چند داللت بر روابط 

اما سطوح روبنایی . باشد انباشتی سطوح دارد یعنی هر سطح حاصل انباشتگی سطوح دیگر می

باسکار از این رابطه به عنوان شرایط مرزي یاد . باشند نیز داراي ارتباطاتی با سطوح زیربنایی می

 شرایط مرزي یعنی سطوح باالتر با توجه به مشخص گردیدن ساختارها و سازوکارهاي .کند می

توانند تعیین نمایند که چه ساختارها و سازوکارهایی براي اهداف مختلف  تر می سطوح مبنایی

 ،عنی سطوح باالتری. نماید  نیز می1 باسکار از شرایط مرزي تعبیر به شروط کافی.عمل نمایند

                                                 
1 ـ   Sufficient conditions 
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ن عمل آبر اساس ر ت که سطوح قانونمند و ضروري پاییننمایند  فراهم میا شروطی کافیی ر

نماید که چه تکنولوژي به کار  به عنوان مثال نیاز بازار تعیین می ).2000 باسکار،(نمایند  می

کند که چه ساختارها و سازوکارهاي شیمی و فیزیکی با  گرفته شود و تکنولوژي نیز تعیین می

  .ولوژي مورد نظر را که خواست و هدف سطح بازار است تأمین نمایندهم ترکیب شده و تکن

مند مواجه  هایی الیه بندي و ترتیب عمودي آنها، ما همواره با پدیده بر اساس وجود سطح

یعنی همواره در یک ترتیب مشخص که . باشد باسکار این را یک منطق جهانی می. باشیم می

اما این ترتیب با توجه به . گیرند یدادها شکل میمیان سطوح مختلف واقعیت وجود دارد رو

نمایند که چه  یعنی شرایط بیرون تعیین می. گیرد تاریخی شکل می-سیري جغرافیایی 

بر این اساس همواره موضوعاتی جدید با تعامل . ساختارهایی از این سطوح عمل نمایند

توان در آنها   ترتیب را میگیرند، اما زمانی که شکل بگیرند این ساختارهایی متعدد شکل می

  ).2006 باسکار و دنرمارك،(مشاهده نمود 

 تربیت هنري با رویکرد تلفیقی را به این گونه توصیف توان  میبا توجه به آنچه بیان گردید       

سـطحی روبنـا   اي جدید و     الیهه عنوان   ، ب نمود که در تربیت هنري مبتنی بر دیدگاه تلفیقی، هنر         

 از عملکـرد سـطوح   متـأثر  و از طرف دیگر،    باشد  میخاص خود    از یک طرف داراي خصایص    

 محیط جغرافیایی بر خلق اثر      تأثیر(ي  یولوژ، ب )ترکیب رنگها و خطوط   (ی  مختلف فیزیک و شیم   

اطفی و  ، عـ  حرکتـی -حاصل عملکرد فعالیت حسی     (ی  طوح فیزیولوژي و روانشناخت   ، س )هنري

 بایـد  ر این اسـاس، ب. باشد می اجتماعی هاي نگرش تعامالت و   تأثیراتو حاصل   ) شناختی افراد 

 و اقتـضائات خـاص   ها ویژگیو با توجه به     د  از یک طرف به عنوان یک رشته درسی لحاظ شو         

پـذیري  تأثیرگـذاري و  تأثیراي و  عـد میـان رشـته   از طرف دیگر ب د؛ و   خود مورد توجه قرار گیر    

 متـأثر ي مثال، یک اثر هنـر به عنوان   .همراه با کسب تجارب جدید هنري مورد توجه قرار گیرد         

 از عوامل متعدد اجتماعی، دینی، اقتصادي و فردي و حاوي پیام و محتوایی اجتمـاعی، دینـی و                 

هاي زنـدگی امـري      در نتیجه گرایش هنر براي هنر و جدا نمودن هنر از دیگر جنبه            . باشد  می... 

  .شود میغیر واقع و ناصواب تلقی 

سـعی نمـود هنـر را بـا توجـه بـه            د  بایـ ف  ز یک طـر   اي هنر، ا   در راستاي تحقق بعد رشته    

کارگیري اصول و قواعـد آنهـا    خصایص ذاتی آن شناخت و از طرف دیگر باید با استفاده از به

، شـامل  باشـند  مـی  براي درس هنر   هایی  ضابطهخصایص ذاتی هنر، که در حکم       . را آموزش داد  
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. اثر هنري شکل نخواهد گرفـت خصایصی هستند که در هر اثر هنري وجود دارند و بدون آنها            

نمادین در واقع هم جزء عناصر اصـلی هنـر محـسوب        د  عناصري مانند خالقیت، احساس و بع     

  ).2009 ،مراهاگ(د  و هم خصایصی هستند که باید در فرد پرورش داشوند می

پـذیري در فکـر و     و راهکارهـاي نـو، انعطـاف      هـا   اندیشهابتکار، خلق    خالقیت اشاره به     -

این یکی از دالیلی است که درس هنر      . )2009یزنر،  آ(د   نامعین دار  هاي  موقعیتیري با   پذ انطباق

 و در نهایت معیاري را براي ارزیـابی میـزان خالقیـت    نماید میریزي  را نیازمند طراحی و برنامه   

  .گذارد میپیش روي معلمان هنر 

امور ارزشـمند و   توجه به کسب لذت واقعی و درك خوبی و زیبایی     توان  می احساس را    -

آرامـشی  . ارزش و مبتذل و رسیدن به آرامش دانست        در عین حال اشمئزاز و بیزاري از امور بی        

 آلتـر و همکـاران،    (د   داشـته باشـ    هایش  ایده فرد فرصتی را براي بیان دانش و         شود  میکه باعث   

، احساس و حوزه عاطفی از دیدگاه روانشناسان تربیتـی توجـه بـه انگیـزش، احـساس                . )2009

این حوزه از دریافت ساده و توجه به امور شروع شده و            .  دارد گذاري ارزشنگرش، قدردانی و    

، 1387شـعبانی،   (شـود  مـی  و شخصیت دهی که همان التزام عملی است خـتم       گذاري ارزشبه  

  ).153ص 

و باعث ارتباط هنر با دیگـر سـطوح     بخشد  میآنچه به هنر، نمود و تجلی       : عد نمادین هنر  ب 

آنچه به هنر عینیت داده و نمـود آن را در زنـدگی مـا تجلـی        . باشد  میعد نمادین آن    ، ب دگرد  می

معتقد اسـت جهـان صـرفاً امـري فیزیکـی نیـست،        1 کاسیرر.باشد میعد نمادین هنر ، بدهد می

. آورنـد  نمادها، تجارب بشر را به صـورت شـبکه در مـی          . زندگی افراد در دنیایی از نمادهاست     

هـاي نمـادین تـصفیه، پـاالیش و          اي بـشر در فکـر و تجربـه در ایـن شـبکه             هـ  تمامی پیشرفت 

تواند آن را    تواند بدون واسطه با واقعیت رو برو شود و نمی          هیچ فردي نمی  . اند مشروعیت یافته 

هاي نمادین فروکش    وقایع فیزیکی در برابر پیشرفت فعالیت     . ببیند و با آن مستقیماً برخورد کند      

 طریق استفاده از همین نمادها در مـورد امـور و چیزهـاي اطـراف خـود، بـا                    اند و افراد از    کرده

عـد نمـادین    توان به این امر اشاره نمـود، ب        در نتیجه می   .کنند یکدیگر با هم مذاکره و گفتگو می      

است که سایر خصوصیات هنر را به سمت عینیت آورده و آنها را به عنوان یک ابزار ارتباطی و                   

  از طریق آن اسـت کـه نـوعی تفـاهم و همـدلی و تعهـد را بـین         . نموده است انتقال پیام تبدیل    
  

                                                 
1  -  Cassirer 
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  ).81ص ، 1994آیزنر، (د نمای هنرمند و مخاطبان اثر هنري ایجاد می

نمادین هنـر  د عضوابطی چون خالقیت، احساس و با  عناصر مبنایی هنر ر توان  میدر نتیجه   

یعنی . نر را در مدارس تشکیل دهد هستند که باید در گام نخست، هدف درس ه       ها  این. دانست

 .طرح درس هنر و نحوه انتخاب و ارائه محتواي هنر باید در راستاي تحقق آنها شکل گیرد

اي عالوه بر توجه به خصایص ذاتی و آموزش آنها نیازمند اصـول و قواعـد نیـز                   عد رشته ب

هایی که در این سـطح   هلفؤم. هاي سطح دوم هنر نامید    ضابطه توان  میاین اقتضائات را    . باشد  می

این سطح از طریـق انجـام اعمـالی نظیـر           .  واسطه تولید اثر هنري هستند     در واقع  گیرند  میقرار  

 و قواعـد و همچنـین نقـد و ارزیـابی آثـار هنـري تحقـق         ها  تکنیکخلق و آفرینش، استفاده از      

است که لـزوم بـه   در زمینه خلق و آفرینش باید توجه نمود که، خلق و تولید اثر هنري       . یابد  می

همچنـین  . رساند می و هنر را به مرحله عینی    سازد  می را در هنر الزامی      قواعدکارگیري اصول و    

        از ایـن رو درس هنـر       . یابنـد   میعد نمادین تحقق    در این مرحله است که خالقیت، احساس و ب

مه، موسـیقی   آموزان به خلق آثار هنري و ادبی در قالب شعر، داستان؛ نمایـشنا             باید مشوق دانش  

  .گیري از قواعد باشد با بهره

هنـر ترکیبـی اسـت از     و قواعـد بایـد توجـه نمـود کـه،         ها  تکنیکدر زمینه به کارگیري از      

هـا حـاالت بـی نظیـري را در      هاي هوشی، تکنیکی و احساس که بر اساس این مهـارت         مهارت

هـا را   د جذب کند و آن  هاي بارز بصري و ذهنی را در خو        تواند ویژگی  از این رو می   . خود دارد 

در نتیجه  . هاي خلق اثر هنري دارد     به صورت متعالی جلوه دهد که البته نیاز به یادگیري مهارت          

هاي خاص به منظـور کنتـرل تخیـل و احـساس             مند و آموزش تکنیک    بایستی به صورت قاعده   

  ).2008، 1هوپ(باشد 

 برآیند رشد هـوش و آشـنایی بـا         در زمینه نقد و ارزیابی باید توجه نمود که نقد و ارزیابی           

 اشاره بـه قـابلیتی دارد کـه         ها  اندیشهبه طور خالصه نقد آثار و       .  آنها است  کارگیري  به و   قواعد

 متنوع دست به تحلیـل      هاي  موقعیتفرد بر اساس آن توانایی این را پیدا کرده که در برخورد با              

ه و در پایـان بهتـرین        پـیش روي خـود زد      هـاي   موقعیـت و روشن نمودن نقاط قوت و ضعف        

انتخاب بهترین موقعیت در فرایند هوش به معناي انتخاب بهترین راه           . موقعیت را انتخاب نماید   

در نتیجه براي پرورش قوه نقـد بایـد         . آید  میحل موقت به منظور حل مسئله جدید به حساب          

                                                 
1 ـ   Hope 
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شاره دارد که فرد تـا      تر به این امر ا     ارزیابی نیز در گامی ساده    . ابتدا هوش را رشد و پرورش داد      

   .چه حد توانسته است با یک اثر هنري و قواعد و نیات موجود در آن آشنا شود

حیطـه شـناختی    : یک.  در دو حیطه کلی مورد بررسی قرار داد        توان  ا می انجام اعمال فوق ر   

 هنـري، شـناخت قواعـد خلـق آثـار      هـاي  سبکشناخت  : از جملههایی قابلیتکه تحقق بخش 

قواعد تجزیه و تحلیل یک اثر هنري، شناخت قواعد ترکیب به منظور خلق آثار              هنري، شناخت   

توانـایی  :  از جملـه هـایی  قابلیـت حیطه کاربردي که تحقـق بخـش   : دوم. نو و بدیع هنري است  

تحلیل آثار هنري بر اساس قواعد تحلیل و خلق اثر، توانایی ترکیب و خلق اثـر نـو، اسـتفاده از          

  .باشد می و عالیق فرد ها توانایی اثر هنري به منظور بروز

، عالوه بـر آن کـه       باشد  میاي   در پایان باید اشاره نمود که این سطح که همان سطح واسطه           

واسطه و وسیله خلق و آفرینش یک اثر هنري است و عناصر ذاتی مانند خالقیت و احساس را                  

یعنی ایـن  . باشد میاي نیز  شتهاي و میان ر    ، واسطه میان بعد رشته    نماید  میدر قالب نمادها تبلور     

اصول و قواعداند که خالقیت و احساس هنرمند را به سمت مسائل و حقـایق اخالقـی، دینـی،             

  .اجتماعی سوق خواهند داد

   هاي مختلف را مد نظـر       کارکردهاي هنر در عرصه   د  اي بای  عد میان رشته  در راستاي تحقق ب

 خود جزء عوامل علی اثرگذار و اثرپذیر از یـک           کارکردها، همان گونه که بیان گردید،     . قرار داد 

به عنوان مثـال در خلـق یـک اثـر هنـري عوامـل اجتمـاعی، دینـی، سیاسـی،           . اثر هنري هستند  

در نتیجه اثر هنري در گام نخست، بازنمـایی کننـده ایـن عوامـل     . اقتصادي و فردي نقش دارند    

بروز و تحقق این عوامـل نیـز       است و چون یک اثر هنري متشکل از این عوامل است، خود در              

نقـش آفـرین   ...   در رشـد اخالقـی، اجتمـاعی و   تواند مییعنی هنر نیز  . داراي نقش خواهد بود   

 منجـر بـه خلـق محتـوا و     توانـد  مـی در گام دوم، اثر خلق شده حکم اثري را دارد کـه     ؛ و   باشد

نشان دادن مسائل و     قواعد شعر سنتی به منظور       کارگیري  بهبه عنوان مثال    . کارکردي جدید شود  

رویدادهاي اجتماعی جدید، شعر نو را به وجود آورد و شعر نو منجر به خلـق اشـکال جدیـد                    

  .شعر نو گردید

تأثیرگذاري بر و تأثیرپذیري از محیط ( متقابل هنر و زندگی بر ارتباطاین سطح مبتنی 

ست هنر همچون  در این زمینه هرست معتقد ا.باشد میامل محیط طبیعی و انسانی ش) نبیرو

آید که  هاي گوناگون زندگی بشر بشمار می مذهب، اخالق و علوم انسانی یکی از جنبه
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باشد و دانش هنري از  تأثیرگذار بر زندگی و در عین حال تأثیرپذیر از زندگی و علوم دیگر می

، 1384زیبا کالم، (گردد  باشند متأثر می هاي دیگر که هر کدام یکی از اشکال زندگی می دانش

، تربیت )2000 آیزنر،(ن آموزا به بهبود یادگیري دانشر در این سطح است که هن ).35ص 

 دیویی، (شود میو تجربه اندوزي در زندگی ) 2003 ،1سلومون(ی اجتماعی، اخالقی، ارتباط

د  بیان فجایع و مسائل دوران خومتعهد به. شود میو هنرمند به عنوان فردي متعهد تلقی ) 1391

در واقع سطح کارکردي است که مورد ). 21 -19ص ، 1356، 2سارتر(ع نار از وقایک نه بر

توجه تمامی کتب و مقاالت تدوین یافته در زمینه هنر و اهمیت هنر در تعلیم و تربیت 

در صورتی که این سطح با توجه به آنچه مطرح شده جزء سطوح فرعی هنر محسوب . باشد می

  .شود می

 

  ؟باشد میتلفیقی چگونه قابل تحقق ر ت هنري از منظتربی : دوم پژوهشسؤال

 و  هـا   رشـته نظام تربیتی، به منظور تحقق رویکرد تلفیقی در زمینه تربیت هنري، مانند سایر              

کـه   بـراي آن  از این رو    . باشد  میدروس به منظور تحقق اهداف خود نیازمند تغییر و دگرگونی           

هی بیابیم و در واقع آمـوزش هنـر را مـشروعیت            بتوانیم براي هنر در امر تعلیم و تربیت جایگا        

هـا از جملـه، معلـم،        مؤلفـه . هاي تعلیم و تربیـت بپـردازیم       بخشیم، بایستی به باز تعریف مؤلفه     

هنر با توجـه    : لزوم این بازنگري از آن رو است که یک        . باشند آموز، محتوا و ارزشیابی می     دانش

د را در راستاي رشد و اعتالي فرهنـگ بـروز           که بتواند کارکردهاي خو    به ماهیت خود براي آن    

یکی دیگر از دالیلی که ضرورت پرداختن به هنـر را در دوران             : دوم. دهد نیاز به بازنگري دارد    

ها و تنـوع در      ، منبعث از اقتضاء جهان متکثر امروز است، یعنی تنوع در نگاه           نماید  مینو ایجاب   

در این زمینه آیزنر معتقد اسـت،       . ان آنهاست هاي شناخت و تبیین جهان که هنر نیز در می          روش

ـ               و کاربردهـاي جدیـدي   ه  در جهان متکثر خود هنر نیز تعاریف جدید و متفاوتی به خـود گرفت

  .گیریم ها را در زمینه هنر و تعلیم و تربیت پی می در ادامه این مؤلفه). 2000 آیزنر،(ت یافته اس

  

 معلم

  وزش و پـرورش بایـستی بـاز تعریـف شـود معلـم          هنر، در آم   ي هایی که در زمینه    مؤلفهز  ا
  

                                                 
1 ـ   Solomon 
2 ـ   Sartre 
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تبیین نقش و عملکرد معلم در رویکرد تلفیقی، باید با توجه به برآورد اقتضائات ماهیـت                . است

یعنی توجه به آموزش اصول و قواعـد خلـق اثـر            . اي درس هنر تبیین یابد     اي و میان رشته    رشته

ر بـراي مطالعـه عمـومی هنـر و کـاهش          همراه بـا زمـان بیـشت      ) اي هنر  اقتضاء بعد رشته  (هنري  

هاي چالش بر انگیـز زنـدگی      وابستگی به محتواي اصلی و منعطف در برابر تغییرات و موقعیت          

) معلم درس هنر باید در عین این      ،   معتقد است  1در این زمینه هاردي   ). اي عد میان رشته  اقتضاء ب 

 مسائل واقعی زنـدگی وفـق   که هدفش آموزش قواعد و اصول درس هنر است، بتواند هنر را با         

، ص 2006هـاردي،  (داده و مظاهر دنیاي واقعی را به عنوان مواد خام تـدریس اسـتفاده نمایـد              

20.(  

از آنجا که هنر با عناصري مثل شفاهی و بصري بودن، احـساس و خالقانـه بـودن و داراي     

ود و ابزارهـاي  که این نوع از سـواد زبـان خـاص خـ     معرفی شد و این... عد زیبایی شناسی و   ب

از آنجـا کـه     . هایی به ایـن شـرح باشـد        معلم نیز باید داراي ویژگی    ؛ لذا   طلبد خاص خود را می   

 لذا معلـم بایـستی داراي اسـتقالل در          ،هدف، پرورش خالقیت و احساس و درك زیبایی است        

گیري و طراحی در برنامه درسی هنر باشد و برخالف نگاه سنتی معلم نباید محـدود بـه             تصمیم

بایستی در ارائـه اصـول و       ر  محتواي مشخص و انتقال آن باشد، لذا با توجه به ماهیت درس هن            

  . توانند به عنوان فرصت آموزشی مد نظر قرار گیرند آزاد باشد بنیادهایی که می

  

  آموز دانش

هنر باعث پرورش احساس و پرورش روحی و معنوي و خالقیـت        طور که گفته شد،      همان

از آنجایی که تعـالی روحـی و معنـوي    . آموزان ترویج نمود ید آن را در دانش با؛ لذا   انسان است 

آموزان بایستی از لحاظ روحی و معنـوي رشـد و تعـالی     راه نیل به سعادت است لذا همه دانش  

؛ و  آموزان مـستحق آمـوزش هنرانـد و بایـد اجبـاراً هنـر را بیاموزنـد                 یابند در نتیجه همه دانش    

  . که هم از لحاظ فیزیکی و هم روحی رشد و پرورش یابندآموزان نیاز دارند  دانش

شناسی و در نهایت تعهـد مـد نظـر     همچنین چون پرورش خالقیت، احساس، درك زیبایی      

است لذا بایستی توجـه بـه فهـم و نیـات و مفـاهیم ذهنـی، ابتکـار و خالقیـت و فرصـت بـه                           

                                                 
1 ـ   Hrdy 
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ایج عملکردشـان را فـراهم      هاي سؤال واقعی و دیدن نت      یادگیرندگان براي فراهم نمودن فرصت    

آموز در این رویکرد به عنـوان فـردي فعـال و در عـین حـال پویـا تلقـی               در نتیجه دانش  . نمود

آموز باید از قدرت خالقیت، احساس، هـوش و   فعال بودن، اشاره به این دارد که دانش . شود  می

ت به آفـرینش اثـري       خلق اثر هنري دس    قواعدزیبایی شناسانه خود استفاده کرده و با آشنایی با          

آموز باید همواره مسائل و نیازهاي زندگی روزمره خـود را            در عین حال، دانش   . نو و بدیع بزند   

  .آموز دارد در خلق اثر هنري لحاظ نماید که این امر اشاره به پویایی درس هنر و دانش

  

  محتوا

ات خاص خود را    با توجه به سه سطح متمایز هنر که هر کدام کارکردها و در نتیجه اقتضائ              

اي طراحی و تدوین گردند که اقتضائات این سه سـطح   ، محتواي کتب هنر باید به گونه   طلبد  می

اي مـنظم و      ساده و بی هدف را به گونـه        هاي  نقاشی همان   توان  میاز این رو    . را برآورده نمایند  

 1گـودمن در ایـن راسـتا      . منسجم در راستاي تحقق اقتضائات سطوح متفاوت هنر به کار گرفت          

 از طریق پیروي از اصول و قواعـد   -رنگ و شکل  ن   هما -زبان تصویري را  توان    میمعتقد است   

هاي مـشخص باشـد تبـدیل        به صورت یک سازوکار منظم که داراي ابزارهاي گرامري و قاعده          

  ).2007، 2بروتون(نمود 

  بطه با سطح یعنی در را. سه سطح تدوین یابدا در نتیجه محتواي درس هنر باید در رابطه ب

اي باشد کـه در گـام نخـست در     ارائه محتواي هنر باید به گونه    ) ارکردهاي مبنایی و پایه   ک(ل  او

. عد نمادین هنر طراحی و تدوین گردد       چون خالقیت، احساس و ب     هایی  قابلیتش  راستاي آموز 

هنر رس هنر باید معطوف به آموزش ملزومات        د) يا کارکردهاي واسطه (م  در رابطه با سطح دو    

اي تـدوین گـردد کـه دانـش          همچنین به گونه  . یعنی قواعد خلق، تکنیک و نقد و ارزیابی باشد        

. آموزان دست به تولید اثر هنري بزنند و تولید اثر هنري باید توسط خود متعلمان انجـام گیـرد                  

این سطح از طریق انجام اعمال هنري، بررسی و نظردهی در مورد آثـار هنـري و مـشارکت در                  

آمـوزان بـه    در واقع در این سطح هـدف آن اسـت کـه دانـش      . یابد ثار هنري تحقق می   ساخت آ 

هاي هنري، شناخت قواعد خلق آثار هنري، شناخت قواعد تجزیه و تحلیل یـک               شناخت سبک 

                                                 
1 ـ   Goodman 
2 ـ   Bruton 



18  )2ي  ، شماره1393، پاییز و زمستان 21ي ششم، سال  دوره (تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، علوممجله 

شناخت قواعد ترکیب به منظور خلق آثار نو و بدیع هنري پی بـرده؛ تـا بتواننـد در            اثر هنري و  

ترکیب و خلق اثر نو و اسـتفاده از  ، ر اساس قواعد تحلیل و خلق اثر      عمل به تحلیل آثار هنري ب     

  .ها و عالیق از طریق ترسیم و نمایش دادن نایل آیند اثر هنري به منظور بروز توانایی

البته بین کارکردهاي سطح یک و دو ارتباط و پیوستگی وجود دارد بـه ایـن گونـه کـه تـا                      

تواند دست به تولید و ارزیابی آثـار هنـر بـه شـکل         کارکردهاي سطح یک تحقق نیابند فرد نمی      

همچنین به منظور هدایت خالقیت، هوش و احساس در ابتدا باید با قواعد تولید،              . صحیح بزند 

  .نقد و قدردانی از آثار هنري آشنا شد

اي تدوین گـردد   محتوا باید به گونه) کارکردهاي فرعی هنر  (در رابطه با کارکرد سطح سوم       

هاي فـردي، فرهنگـی، اجتمـاعی، دینـی و اخالقـی             یادگیري نقش ،  تجارب یادگیري مبنا بر   ه  ک

آمـوزان بـا     در این سطح استفاده از کارهاي هنري و هنرمندانه به منظـور برخـورد دانـش               . باشد

معلمان و  ؛ لذا   شان و تبیین و روشن نمودن آنها است        مظاهر فرهنگی و تجارب فرهنگی زندگی     

هاي چالش برانگیز در واقع سطح یادگیري و         آموزان در موقعیت    دانش بزرگ ساالن با قرار دادن    

از ایـن رو هنـر در نهایـت بـه علـت رشـد فـردي،          . برند آموزان را باال می    تجربه اندوزي دانش  

تواند در برابر سواد نوشـتاري و زبـانی          اجتماعی و فرهنگی آن داراي اهمیت زیادي است و می         

    .قرار گیرد

  

  ارزشیابی

هاي ارزشیابی خصوصاً در قرن بیستم به سمت کمـی نگـري پـیش               جایی که سیستم   از آن 

هاي علمی استاندارد شده و توجه به نتـایج مـشخص بـراي     اند و خواستار استفاده از روش    رفته

تواننـد مطابقـت     هاي مشخص دارند لذا با ماهیت و اهداف آموزش هنـر نمـی             رسیدن به هدف  

گیـري نیـستند لـذا در     مال هنري و تفکرات خالقانه قابل اندازه    آیزنر معتقد است چون اع    . یابند

هـاي آموزشـی بـه     شود و در نتیجه از مرکز و هسته فعالیـت    مدارسمان کمتر به آنها پرداخته می     

هاي ارزشیابی براي هنر نیز مورد باز تعریف قرار          بنابراین بایستی روش  . شوند حواشی رانده می  

  ).2003آیزنر، (گیرند 

. هاي هنـر شـکل گیـرد    یف ارزشیابی در عرصه هنر بایستی با در نظر گرفتن ویژگی   باز تعر 

ایـن  . باشـد  هایی که شامل توجه به خالقیت، احساس و افکار و شکوفایی استعدادها می             ویژگی
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ها باعث شده است که هنر امري آزاد در نظر گرفته شود و همین آزادي باعث پـرورش                   ویژگی

ارزیابی باید  ؛ لذا   هاي جهان واقع شود    هاي آثار گذشته و زیبایی     ییخالقیت، احساس، درك زیبا   

آموزان با محیط و     آموزان، تعامل دانش   فرایند محور باشد و معطوف به توجه به بیان خود دانش          

آموزان را تشویق نماینـد کـه افکـار خـود را بـروز       معلمان هنر نیز بایستی دانش  . آثار برتر باشد  

  .سک کردن، اجتناب از استانداردها و توجه به اکتشاف آماده نمایندداده، خود را براي ری

  

  گیري نتیجه

اما رسـیدن    .نماید  می لزوم توجه به آن را در تعلیم ایجاب          اش  تربیتیهنر و نقش و اهمیت      

اش مـستلزم اتخـاذ رویکـردي         تربیتـی  هنر و کارکردهاي  ثر و مفید    ؤ م کارگیري   بهبه این امر و     

ویکردي که بر اساس آن از یک طرف کارکردهاي تربیتی هنر تحقق یابنـد و               ر. باشد  میمناسب  

بـه  . از طرف دیگر خود هنر همراه با تمامی اقتضائات و استلزاماتش مـورد توجـه قـرار گیرنـد             

 اي هنر هر دو مورد توجه قرار گیرند و یکی به نفع دیگري به               اي و میان رشته    عد رشته تعبیري ب

 به کارکردهایش در زمینه رشد فردي، اخالقـی،   صرفاًواقع زمانی که هنر     در  . حاشیه رانده نشود  

 به عنوان درسی مکمـل بـراي دروس         صرفاًاجتماعی، دینی و بهبود فرایند یادگیري تقلیل یابد،         

دیگر و به فعالیتی فوق برنامه تبدیل خواهد گردید لذا زمینه به حاشیه رفتن خود را نیـز فـراهم      

 تواننـد  مـی  اسـت  ها مهارت این باال بردنتدالل که دروس اصلی که هدفشان با این اس  . نماید  می

اهمیت  از این رو است که درس هنر در مدرسه همواره جزء دروس بی            . نقش هنر را ایفا نمایند    

  .دهد میبوده و جاي خود را به دروس دیگر 

الزم اسـت   رویکردي  . باشد  میدرس هنر با این وضعیت نیازمند بازنگري در رویکرد خود           

 و ها روشاتخاذ شود که از یک جهت درس هنر را مانند دروس دیگر داراي اهداف، ساختار و          

 اش  تربیتـی هاي ارزشیابی مخصوص به خود نشان دهد و از طرف دیگر کارکردهاي مهـم                شیوه

 رویکردي تلفیقی است که در این رویکرد        کارگیري  بهبه تعبیري هنر نیازمند     . را نیز حفظ نماید   

  .اي هنر حفظ گردند و یکی به نفع دیگري تقلیل نیابد اي و هم میان رشته عد رشتهم به

  اي را با توجه به شناخت خصایص اصلی و بنیادین یک اثر هنري         عد رشته رویکرد تلفیقی ب

مانند خالقانه بودن، احساسی بودن و نمادین بودن و تالش در راسـتاي تحقـق ایـن خـصایص        

 اصـول و  کـارگیري  بـه از آنجا که خلق و آفرینش یک اثر هنـري نیازمنـد    همچنین دهد میقرار  
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اي  عـد رشـته  اي نیز جزء ب  از این اصول و قواعد واسطه      کارگیري  به لذا استفاده و     باشد  میقواعد  

  . که در هر درس هنر باید مورد توجه قرار گیرندشوند میمحسوب 

  پـذیري و  تأثیرل رتباط متقابل که هـم شـام  اي را با توجه به ا      عد میان رشته  رویکرد تلفیقی ب

عدي که در آن یک اثر هنـري  ب. گیرد می پی باشد می ها عرصهگذاري هنر از سایر  تأثیرهم شامل   

پیرامون خود است و از     ...   از عوامل فردي، اجتماعی، اخالقی، دینی، سیاسی       متأثراز یک طرف    

  .باشد می ها عرصهگذار بر رشد و بالندگی این تأثیرطرف دیگر 

رویکرد تلفیقی با توجه به خصایص و ماهیت خود در تعلیم و تربیت مستلزم بازنگري در                 

 هـاي  نقاشـی  که درس هنر از تکیه بـر        طلبد  میرویکرد تلفیقی این را     . باشد  میکتب درسی هنر    

هدف خارج شده و سعی نماید درس هنر را در گام نخست با توجه به خصایص ذاتی هنـر                    یب

همچنین توجه به قواعد خلق اثـر هنـري   . و سعی نماید این خصایص را ترویج نمایدقرار دهد  

باشـد   مـی اي هنـر   عد میان رشـته درس هنر باید کارکردهاي فرعی را نیز که همان ب    . داشته باشد 

از این رو در گام نخست معلم هنر باید متخصص هنر باشـد، محتـوا بـه                 . مورد توجه قرار دهد   

وین گردد که خالقیت و احساس از یک جهت تعریف و از طـرف دیگـر                اي طراحی و تد    گونه

آموز با قواعد خلق اثر هنري آشنا گردد و کارکردهاي فرعی مورد توجـه قـرار    دانش رشد یابد،

آموزان، میزان آشـنایی     گیرند ارزشیابی نیز معطوف به ترویج و رشد خصایص بنیادین در دانش           

  .آموزان از کارکردهاي فرعی انجام گیرد گذاري دانش با قواعد و درك و ارزش

ریـزي   ضروري است در عرصه برنامـه . ایم یافتهبر اساس آنچه در این پژوهش به آن دست     

 رویکرد تلفیقی در کتب هنر مورد توجه قرار گیرد و در عرصه پژوهش نیز               کارگیري  بهبه  ه  توج

شناسـی کتـب     اي و آسـیب    ه پیرامون کتب هنر در راستاي تحقق رویکرد میان رشت         هایی  پژوهش

  .هنر بر اساس این رویکرد انجام گیرد
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