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  چکیده 
 کودکان تفکر بهبود درجهت يا برنامه ،2فبک ،به کودکان یآموزش تفکر فلسف برنامۀ
 ،آن نهفتۀ اتیخصوص و کارکردها علت به ،را اتیادب برنامه نیا گامان شیپ. است

 زین اتیادب که است یحال در نیاو  اند دانستهارتباط با کودکان  وةیش نیتر مناسب
 عنوان به ،فرض مطرح است که هنر نیاکنون ا ؛کرده است دایپ يگرید يها نیگزیجا
 ،یدرون يمحتوا با و گوناگون يها روش و ابزار مدد به ات،یادب رندةیدربرگ ینیگزیجا

هنر  همقالاین  رو نیازا. است تفکر در هنر یعمل و ينظر ن،یادیبن گاهیجا يگو پاسخ
 یچگونگ حیتوض باو  کند یم یمعرف تفکر همان ایخرد و  افتیدر یانجیرا م

 با را فبک در هنر گاهیجا کودکان، به یفلسف تفکر آموزش در هنر يگر یانجیم
 جتاًیو نت کند یم انیب را يگر یانجیم نیا لزوم و یبررس یلیتحل ـ ينظر يکردیرو
 عنوان به آنان، با يورز فلسفه همراه ،را کودکان با يهنرورزهدف است تا  نیا دنبال به

  .بخشد تیموضوع ر،یناپذ اجتناب یضرورت
  .فلسفی، آموزش هنر به کودکان، تفکر هنر، آموزش تفکر :ها کلیدواژه

  مقدمه
تربیت  تعلیم ورویکرد سمت  محور به حافظه سنتی ورویکرد  تربیت از تعلیم و ةامروزه شیو

                                                                                                     

دانشـگاه   ،هنر ةت علمی گروه هنرهاي تجسمی دانشکدئهی عضو ،دکتري پژوهش هنر، دانشگاه تهراندانشجوي  *
  mr_sodagar@yahoo.com) مسئول ةنویسند(شهید چمران اهواز 

   dibadj@hotmail.comدانشگاه تهران ،استادیار گروه فلسفه **
 دانشـگاه تهـران   ،معمـاري پـردیس هنرهـاي زیبـا     ةریـزي توسـعه، دانشـیار دانشـکد     برنامـه  دکتراي معماري، ***

gheslami@ut.ac.ir  
  15/4/1390: ، تاریخ پذیرش20/2/1390: تاریخ دریافت



  به کودکان یضرورت وساطت هنر در آموزش تفکر فلسف   26

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، تفکر و کودك

آموزش تفکر فلسفی  تعلیم و تربیت، به ةشیو این. استده کرگیري  تفکرمحور جهت ی وتأمل
 به یفلسف تفکر آموزش در هنر وساطت« ،این میان در .است معروف شده )فبک( کودکانبه 

ضرورت خود را تبیین  ،گرفتن برخی مبانی نظري فبک نظر با در ،موضوعی است که »کودکان
  .است موضوع ضرورت این بیان مقالۀ حاضرهدف اصلی . دکن می

چگـونگی وسـاطت   نخسـت   :شود مطرح می سؤالزمان با طرح موضوع یادشده دو  هم
 ۀبرنام گري هنر در میزان واسطه و وضعیت کنونی دوم ؛، راهکارها و پیشنهادات احتمالیهنر

شده، تبیـین ضـرورت    مطرحبه موارد   این مقاله ضمن اشاره. آموزش تفکر فلسفی به کودکان
منـدي از   بهـره رغـم   بـه زیرا نگارنده معتقد است فبـک،   ؛دهد مسئله را بیشتر مد نظر قرار می

تـري از   آگاهانه ةکه به استفاد ،وساطت هنر را »ضرورت« ي اقدامات هنري،امحتو ها و روش
همچنـین ممکـن اسـت در     .ده اسـت نکرکاو  کافی کندو ةبه انداز شود، می منجراین واسطه 
 ةزاینـد  »هنر«لب درپی آن است تا بگوید که مط ضرورت این تلقی ایجاد شوداین روند بیان 

له ناچـار  این مقا. هاست برترین انتقاد ترین و استدالل، خالقانه ۀورزي، پای مبناي خرد تفکر و
را  گري هنر شناسی در خردورزي، ضرورت واسطه یا زیبایی »هنر«براي تعیین جایگاه  ،است

  .دکناشاره به موارد مذکور مشخص  با
 سـیر فلسـفه و   شناسـی در  خصوص نقش قاطع نظریات زیبـایی  یی درها رو، اندیشه ازاین

معتقد اسـت   که Andrew Bowie(3( »اندرو بووي«ازجمله، نظر . شود تفکر فلسفی مطرح می
گاه ۀ زبـان، تبیـین معـانی از دیـد    زبـان، فلسـف   )world-making(سـازي   یاقداماتی نظیر جهان

سـوي   بـه  )post-structuralism( پساسـاختارگرایی گیـري در   جهـت  و )holistic( نگرانـه  کـل 
ـ  اند که به ناشدنی تفسیر همگی متضمن ساختارهایی از اندیشه هاي تعیین جنبه ی از عنوان جزئ

شناسی در برخـی   بنابراین ناچیزانگاشتن نقش زیبایی .اند شناسی به ظهور رسیده تاریخ زیبایی
فهمی  کج سنت رایجی از) ذهن شناسنده(عامل انسانی شناخت  ةهاي عمده دربار از گزارش
عمـل  واالتـرین عمـل خـرد همانـا     «شود که مانع فهم ایـن نکتـه شـده اسـت کـه       تلقی می

پیـدایش   شناسـی و  بین زیبایی ۀوي رابط .)12: 1388بووي، ( »است )aesthetic(شناختی  زیبا
قـرار   سـؤال مـورد   و اسـت  جدید، مهم تلقی کرده ۀعنوان موضوع اصلی فلسف به ،ذهنیت را

بیـان   اگر هرآنچه هستیم را بتوان بـا کلمـات و  «پردازد که  به طرح این پرسش می دهد و می
 يشـود؟ چـرا اجـزا    موسـیقی کامـل مـی    ۀوسـیل  دیت مـا بـه  اللی بیان کرد، چرا موجواستد

یابند که با علوم طبیعی  می ، از جهاتی چنان اهمیتها انسان یوستۀ محصوالت هنرمندانۀپ هم به
همسـاز بـا   اي که فالسفه دارند آفریدن جهانی اسـت   وظیفه ،نیستند؟ بنابراین شدنی توصیف 
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ازطرفی نیز هگـل   .)19 -  13: مانه( »ها از آن برخوردارند هاي طبیعی که انسان استعداد  همۀ
اي، آغـاز   در یـک تـوالی مرحلـه    ورود آدمی به جهان محسـوس، و  ۀزیبایی را دریچ و هنر

هنرها را همسو با اهداف «گامان فبک نیز  پیش 4.خواند خرد ناب می دستیابی ذهن به تعقل و
در ایـن خصـوص،    .)51: 1387ناجی، ( »اند تحقیق معرفی کرده عنوان نوعی شیوة برنامه و به

ي امحتـو  در روش و و نگـرد  می تحقیق، از منظري متفاوت، به فبک اي از عنوان شیوه هنر به
واسـط   خـود را  ،»آموزش تفکر فلسـفی  وساطت هنر در«طرح موضوع  کودکان، با ارتباط با

اي آموزشـی   فبک را شیوههمچنین  .بیند ورزي می اندیشه آغاز و 5خردورزي دریافت خرد و
مـورد   روشمند و ضمن پذیرفتن کلیت آن، خود را واسط تفکر و داند میبر خردورزي  مبتنی
نسـبت   شـمارد و  تفکـر مـی  هنر در قدمی فراتر خود را همـان  . دکن این برنامه فرض مینظر 

اي از فلسفه  عنوان شاخه حداقل به شناسی و تفکر فلسفی ازطریق زیبایی فلسفه و خویش را با
یا  مهیا برنا هعنوان شیو به هنر فبک،  ۀسبب طرح برنام به ،جا این چه در گر. بخشد استحکام می
تفکر بداند  نحوة را موضوعی اولی در تواند خود می» هنر«لکن  ،شود اي تلقی می واسط برنامه

 6،تاریخی خویش را قبل از طرح موضوع آموزش تفکر فلسفی نیز به اثبات برسـاند سابقۀ  و
را  اندیشـیدن خـود   ةشود، متفکـران شـیو   مطرح می هنر که موضوع تفکر و هنگامی ،ازطرفی
تخـیالت، نگـاه شـاعرانه،    در زمرة  هنر را و کنند میخیال فرض  نه توهم و منطق وبرمبناي 

 آن را ودانند  می و اموري از این دست واقعیات، گزارش ذهن از زندةسا دورعامل وهمیات، 
 روزي هنـر و  هـا  آنتمام تفکـرات   أمنش که اینغافل از . کشند می 7به دالیل متعدد به چالش

توان این نکته را نادیده گرفت که معنایی که در تفکر  امروز نیز نمی 8.استتفکر شاعرانه بوده 
  9.دست نیامده است هروشمند ب از طریق قواعد منطقی و آید لزوماً دست می هب

 دهد و در بحث آموزش تفکر فلسفی واسط قرار می همچنین موضوع مهمی که هنر را
ـ  مطرح مـی عنوان یک نیاز محتوایی و روشی  ضرورت آن را به موضـع   موضـوع و  ،دکن

  .کودکی است
؛ شود ذات می هم ها و محتواي درونی هنر همراه و ارتباطی عاطفی با شیوه ذهن کودك در

ارتباط آنان با هنر باشد یا هنر و بـازي کودکـان    تماس ذهن و اگر خردورزي کودکان نتیجۀ
ي هنر همـراه  ارا با محتودیگر، که خود  گاه فلسفه یا هرچیز آن شودعین تفکر آنان محسوب 

  .خواهد بار خویش را در بستري مناسب به مقصد رساند می که طور آنتواند  می ،کرده باشد
 باشد یبزرگسالبدون وساطت هنر، مختص دوران  تفکر آموزش رسد یمنظر  به یطرف از

 دورة بـه  را تفلسـف  و یانتزاعـ  تفکـر  که دارد وجود زین یمحکم ينظر يها پشتوانه یحتو 
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 ازین هنر به کودکان، الزاماً یبا ورود به حوزة سن فبک رو نیا از کند؛منصوب  ها انسان یبزرگسال
کمک  به فبک .است دهیارتباط با کودکان برگز وةیش عنوان به را اتیادب سبب نیهم به ودارد 

  .رسد یم شیمورد نظر خو مقاصد بهو  کند یم ریکودکان دلپذ يرا برا یداستان، تفکر انتزاع
ـ  نـو  اند که کل تفکر خالق و شده گامان فبک این نکته را متذکر البته پیش م بـا  أتـو  ۀآوران

را  آن نـد و کن ها را نوعی تحقیق محسوب می رو تمامی هنر ینا از ابتکار نوعی تحقیق است و
 عنـوان وسـیلۀ   ادبیات یا هنرها بیشتر به بر ها آنتمرکز  اما .شمارند براي اهداف خود مفید می

تولیـد   حـد سـفارش و   کـه ادبیـات را تـا    اي گونـه  بـه ؛ ادبی هنري آموزشی بوده تا اثر کمک
ـ    ده و برنامـۀ کریت هنري خویش خارج کیف هاي فلسفی از داستان ثیر أآمـوزش تفکـر را از ت
  .اند مند ساخته ارکردهاي محتوایی هنر کمتر بهرهک ذاتی و

 گــري یــا میــانجی هواســط از مفهــوم یگوتســکیوبــا توجــه بــه تعریفــی کــه  همچنـین 
)mediation(10 هنـر حامـل    گیري ابـزار یـا عالئـم فرهنگـی کـه عمومـاً      کار هدهد، ب ارائه می

  .سازد ست نیز لزوم وساطت هنر را بیش از پیش یادآوري میها آن
 يبیشـتر  تأکیـد  لزوم وساطت هنر در آموزش تفکر فلسـفی  بر دیگري که تأمل قابل نکتۀ

آمـوزش تفکـر فلسـفی کمـک      ادبیات را در پیشبرد مقاصـد برنامـۀ  اي است که  واسطه دارد
بـراي   هاي جایگزین آن را نیز شیوه ۀاز ادبیات، هم فراتر اي که دربرگیرنده و واسطه ؛کند می

  .شمارد کودکان واجد اهمیت می فبک از ویژگی ارتباط با  برخورداري
بـراي آمـوزش    چـه امکـانی را   ،هایی خاص تلقی شـود  با ویژگی »هنر«اگر  ،ین واسطها
آمـوزش   در که اینیا  و ؟را موجه جلوه دهد گري خود میانجی کند که فلسفی ایجاد می تفکر

 فبـک  ةرا حتی در ادبیات مورد استفاد وساطت هنر مندي از تفکر فلسفی کدام نیاز لزوم بهره
  شود؟ متذکر می

ـ   آموزش تفکر ۀدر برنام اکنون هنر ک واسـطه؟ یـک روش   فلسفی یک بستر است یـا ی
ـ  ، هنـر دیگـر  عبـارتی  به است؟ مطرح ي آناآموزشی است یا محتو آمـوزش تفکـر    ۀدر برنام

ارتباطی هنر،  توان از امکانات روحی عاطفی و کلی میطور د؟ آیا بهکن یچگونه ایفاي نقش م
عنـوان زمینـۀ    هاي آموزش تفکر فلسـفی بـه کودکـان یـا بـه      برنامه ي آن درامحتو ها و شیوه
  نظر کرد؟ صرف ورزي با آنانخرد

  
  هاي پژوهش پرسش

  :را دارد ها آنگویی به  اي که این مقاله قصد پاسخ ت عمدهسؤاال
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  فلسفه براي کودکان چگونه است؟ ۀبرنام تعامل هنر و ةنحو. 1
  د؟کن میآموزش تفکر فلسفی وساطت  ۀبرنام چگونه در هنر .2
  ند؟ک چه نقشی ایفا میفکرپروري کودکان  در ،ي هنرامحتو ها و ابزار، روش .3

  
  روش پژوهش

 .گیـرد  هاي کیفی قرار مـی  گروه پژوهش در رو از نوع توصیفی تحلیلی است و پژوهش پیش
ـ  تجربیات کارگاهی موجود در این پژوهش با استناد به منابع نظري و آمـوزش تفکـر    ۀبرنام

با رویکـردي نظـري ابعـاد     و پردازد میاین برنامه  فلسفی به کودکان به تعیین جایگاه هنر در
  .کند میتحلیل  گري هنر را بررسی و میانجی

  
  فلسفه براي کودکان رنامۀب تعامل هنر و ةنحو چگونگی و .1

 ،شناسـی، کـودکی   جامعـه  شناسـی و  گـو، روان و بسترهایی چون فلسفه، تفکر، گفت فبک در
بستر خود  ۀخویش نیازمند توسعدر مسیر گسترش  وجود نهاد و ۀپا به عرص تربیت تعلیم و

پـردازد   شده مـی که فبک به بررسی نسبت خویش با موارد یاد جهت هنگامی بدین .هستنیز 
بسـترش را فـراهم    خـود و  ۀتوسـع  رشـد و  ایـن کـاوش زمینـۀ    در کاود و بستر خود را می

 آموزش تفکر فلسفی از موارد مرتبطـی  در این راستا ورود موضوع وساطت هنر در. آورد می
حـداقل بـه بسـط آن دامـن      نباشدري ضرو اي هاگر واسطی حتتعامل با برنامه،  در ،است که

 ،هنـر  فلسـفه بـراي کودکـان و    ۀبراي درك و دریافت چگونگی تعامـل میـان برنامـ   . زند می
ایـن   ۀکـه تطـابق یـا مقایسـ     اي گونه بهرسد،  نظر می تعریف عملیاتی مفاهیم مشترك الزامی به

  .دشوهنر تلقی  فبک وهاي اشتراك  زمینه بیانگرتواند  می ها تعریف
از موضوعات فرعـی   راخود چنان است که این برنامه  تفکر فلسفه و ةموضع فبک دربار

د و با هدف کمک به خردورزي کودکـان مقاصـد   کن کاربردي تلقی می ۀفلسف ۀو زیرمجموع
 .)33: 1387 نـاجی، ( »استیز یکی از مقاصد این برنامه بسط فلسفه ن« .کند را دنبال می خود

حـداقل   و) 109: 1383 قائـدي، ( »یک فعالیت است کـه بایـد انجـام شـود    فلسفه « ازطرفی
معناي فعالیـت انتزاعـی بـا توجـه بـه       به 11جهاتی از محسوس و ۀورزي کودکان فلسف فلسفه
 )Matthew Lipman( لیـپمن  همچنین. )101 -  99: همان(مصادیق است  هاي فرهنگی و زمینه

مطالـب فلسـفی    همجموع یک فلسفه مامایی اندیشه است نه ،کهاین تفسیر از سخن سقراط 
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نتیجـۀ   اسـت اگـر   وي معتقـد . دانـد  فلسـفه بـراي کودکـان مـی     ةشالود ، راشده آماده  قبل از
آنان باشد، فبک بهترین رویکرد در بهبود تفکر اسـت کـه    کودکان بهبود تفکر ورزي با فلسفه

آموزد که  به آنان می ترساختن ذهن کودکان است و نتقادي درپی دقیقبا طرح موضوع تفکر ا
فرایند تفکر پردازش اموري اسـت  « ،این برنامه در. )36 -  34: 1387 ناجی،(چگونه فکر کنند 
 گو در فرایند تفکـر و گفت و) 31 :همان( »گیرند جهان با حواسشان یاد می ةکه کودکان دربار

خودشان بـراي خودشـان فکـر     که این رايب ،کودکان کمک بههمچنین . فعالیتی الزامی است
  .جهانی تلقی شده است ۀبخشی مجدد تفکر جامع ، مفهوم فلسفه براي کودکان و حیاتکنند

افالطـون   ةشـد  ثبـت هـاي   اي تاریخی به اندیشه سابقه تفکر با دیدگاه هنر نیز فلسفه و از
پـذیرد،   ورزي کنکاشـی صـورت مـی    خـرد اندیشه و  آغاز بارةکه در هنگامی زیرا ؛گردد بازمی

هنرمندي که موفـق   نویسنده و در مقامنیز  ،اندیشمند متفکر و در مقامبیشتر  چه گر ،افالطون
. دهد همواره ستودنی بـوده اسـت   تاریخ قرار قضاوت درمعرض هایش را اندیشهاست شده 

داشته باشـد لکـن در ایـن     بسیاري دالیل تواند می افالطون ازنظر اندیشمندان ۀستودن اندیش
تواند نسـبت   دو مورد می کیفیت بیان اندیشه و غناي آن است که هر بر شیوه و تأکیدنوشته 

 کیفیـت بیـان و  . نسبت یک خردمند با هنر را درمعرض بررسی قرار دهد افالطون با هنر، یا
 یگـر  ورنـر  کـه  افالطون داشته باشد؛ چنان ۀتواند ریشه در فرهنگ زمان وي می ۀغناي اندیش

)Werner Jaeger, 1888-1961(12 گوید می:  
رود بزرگ، کـه از   گون، خاصه دوکرانی است که جویبارهاي گونا ۀ افالطون دریاي بیفلسف

رنگـارنگی و گونـاگونی    بـه آن غنـا و   اند، در آن به هم پیوسـته و  منابع مختلف جاري شده
دیگـري   تـوانیم کـرد و   تعقیب مـی زمان تالس  تا یکی رود فلسفه که بسترش را: اند بخشیده

 خواننـد آغـاز   هـاي هـومریش مـی    آنچه حماسـه  که با ،حکمت ةگهوار ،خروشان شعر رود
  .)10: 1376یگر، (شود  می

 خـود فلسـفه یافـت و    و )شـعر ( توان آغاز فلسفیدن افالطون را در هنر می ،ترتیب بدین
ازطرفی افالطـون  . قرار داد اندیشه بودن این دو را موضوعی براي بررسی نسبت هنر و مراهه

 تغییر بنیـاد تفکـر   علت تواند به خود می ،است هایش پرداخته نر به تبیین اندیشهکه ازطریق ه
  : معتقد است که هایدگر اي گونه بهبشر، از شاعرانه به فیلسوفانه، مورد انتقاد واقع شود 

گیـري تفکـر و     شـکل  ، امـا بـا  اي از تاریخ، تفکري شاعرانه بوده اسـت  تفکر بشر در مرحله
گیرد؛ روزگـاري   شود و تاریکی گرداگرد آن را فرامی  یونانی، این تفکر در حجاب می فلسفۀ

تر از فالسـفه؛ ماننـد هراکلیتـوس و پارمنیـدس،      زیستند؛ حکمایی بزرگ حکمایی بزرگ می
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اندیشـیدند و بـه شـعر سـخن      بزرگی و عظمت آنان از آن است که همچـون شـاعران مـی   
  .)13: 1386 گران، ریخته( گ بودند زیرا هنوز فیلسوف نبودندبزر ها آن. گفتند  می

با پیدایش فلسفه در یونان و برقراري نسبت فلسـفی و متـافیزیکی شـعر، تفکـري آغـاز      
  :از نظر هایدگر .یابد سال دوام می 2500شود که بیش از   می

پایان فلسفه و تکلیـف  نوان کتابی با ع او در. پایانی خود رسیده است اکنون به مرحلۀ فلسفه
امـا  . فلسـفه اسـت   داند کـه تحـت سـیطرة     دیروز، امروز و فرداي بشر را تاریخی می ،تفکر

ه غیرفلسفی داشـته اسـت، تفکـري کـ     در پریروز، بشر تفکر. پریروز بشر چنین نبوده است
  .) همان( بیشتر عرفانی و معنوي بوده است

بوده اسـت   تأمل قابلچنان  درنظر اندیشمندان آنتفکر  در فلسفه و موضوع هنر ،هرحال به
موضـوعات فلسـفه بـوده، توانسـته      همواره یکـی از  که این بر ، عالوهشناسی زیبایی و که هنر
شماري کـه فلسـفه    عنوان یکی از موضوعات بی نه به و خود فلسفه جاي گیرد کنار دراست 

  13.مورد فلسفیدن قرار داده است نگریسته و ها آنبه 
علـت   به ارسطو هنر را کند و علت خردگریزي طرد می به را هنر نوعی از افالطون هنر یا
 دیگر فالسفه هرکدام مباحث مبسـوطی کـه بیـانگر نسـبت هنـر و      .ستاید پاالیش اندیشه می

ورزي  اندیشـه  تضارب بـا اندیشـه و   در تکامل یا در گویی هنر. اند دهکراندیشه است مطرح 
تـوان بـر ایـن     مـی  ،به همین سبب ،آن بگذرند سادگی از بتوانند به چیزي نیست که متفکران

  .دکرتوان برقرار  اندیشه می کرد که الجرم نسبت مستقیمی بین هنر و تأکیدنکته 
عمق پیدا کـرده اسـت    تفکر اندیشه تا مباحث بنیادین فلسفه و ازطرفی نسبت بین هنر و

 .اسـت  تأکیـد مورد  اندیشیدن امري الزامی ونگري در چگونه  که ازنظر اندیشمندان، باز چنان
  :معتقد است که )F. Nietzsche( نیچه که اي گونه به

تفکـر سـهل و    ایم، اکنون بیایید ذاتی را بیافرینیم کـه بـراي آن   ما دشوارترین افکار را آفریده
  ).95: 1385 هایدگر،( فرخنده باشد

 کـه  ایـن شـود بایـد در    آموزش تفکر فلسفی مطرح مـی  ۀنام برنام هکه موضوعی ب هنگامی
پـژوهش واقـع    مـورد آمـوزش و  ) شـاعرانه یـا فیلسـوفانه   (عقالنیت با چه بنیادي  اندیشه و

  .دکربسیار  تأمل ،شود می
است  وگو گفتاعم از شاعرانه یا فیلسوفانه، متکی به  ،ورزي با هر بنیادي اندیشه تعقل و

 نیاید زندانی ذهـن اسـت و   »گفتن«اندیشه تا به بیان و  .مسیر تبیین اندیشه است وگو گفت و
  .کند نسبت پیدا می وگو گفتهنر با  ،»گفتن چگونه« در کیفیت بیان و در ،جاست که این در
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فلسفه فعـالیتی  « کننده دارد؛ نقشی تعیین وگو گفتفلسفه براي کودکان نیز  در برنامۀ
 »هـاي گفتـاري اسـت    مهـارت  زبان و بر اي مبتنی فبک برنامه ، ووگو گفتاست برمبناي 

ي جمعی پیش وگو گفتکندوکاو اهداف خویش را با  ۀحلق ،بنابراین .)32: 1387ناجی، (
بـر   عـالوه شـود تـا    در این برنامه دیالکتیک سقراطی وارد آموزش و پرورش می. برد می

و استداللی را کـه احتمـاالً    فرهنگ واژگان در ذهن فرد، قواعد منطقیو تشکیل مفاهیم 
انتقادي و نیز دقت    تحقیقی ۀطور فطري در اذهان وجود دارد به فعلیت برساند و روحی به

بیاموزد که بـراي حـل مسـائل خـود بـه       ها آنآموزان باال ببرد و به  و توجه را در دانش
  .کندوکاو بپردازند

 محتـواي حـداقل دو  آگاهانـۀ  تعامل  فهم متقابل و بر را مبتنی وگو گفتازطرفی، متفکران 
ـ  تأکیـد  وگو گفتمحتواي  کیفیت و فهم متقابل بر. اند اندیشه دانسته  کـه هـر   طـوري  هدارد، ب
، وگـو  گفتمحتواي  نظر از کیفیت و صرف. شود اي را شامل نمی کالم روزمره صحبت یا هر

  .است تأمل قابلنیز امري  وگو گفتمیدان  صحنه وبه چگونگی ورود 
 ،شناسانه مورد نظر اسـت  جایی که مباحث هستی ي کیفی، آنوگو گفتورود به محتواي 

  :شود چنین مطرح می
وقتـی   وگـو  گفتي وجود، سخن و پرسش وجود است؛ وگو گفتي با محتوا وگو گفت

بـر   مبتنـی سـخن   .سخن نیسـت  که پرسش نیست اساساً ست که پرسش باشد، جاییا  واقعی
 ،بنـابراین  .)14 -  9: 1381 ابراهیمی دینانی،( پرسش از هستی اساس کار است .پرسش است

کـه   ارتبـاطی را  وگـو  گفـت قبل از  توان می لکن. تلقی شود وگو گفتتواند کلید  پرسش می
هرگونـه مبحـث    نظر از صرف. ال قرار دادؤشود مورد سمنجر یی کیفی وگو گفتتواند به  می

 تفکـر  بـراي کشـف فراینـد    وگـو  گفـت  اولین قدم ارتبـاط در  »پرسش«گونه که  ، همان ویژه
تـرین نیـروي    برانگیزاننده ،هاي خاص خود شیوهرغم  به ،تواند ، هنر هم میشود میمحسوب 

  .حساب آید به شود میمنجر محرك ارتباط عاطفی که به فهم متقابل 
 هـدف و شود، تفکر فعالیتی است کـه مسـتلزم داشـتن     عاطفی شکوفا نمی فکر در خألت

رشد هـوش   نخستین انگیزه براي یادگیري و ارتباط عقل با عاطفه نیز نیروي محرك است و
  .)16: 1385 ،فیشر( کند را فراهم می

 براي رسـیدن بـه کیفیـت در    ،وگو گفتدر  )هنر واسطۀ به(ایجاد ارتباط عاطفی  ،براینبنا
کننـده   تعیـین  ینقشـ ي پاسـخی،  وگو گفتیا  کیفیت تفکر تواند در ي پرسشی، میوگو گفت

به خـود   محاکمه ۀیک پرسش ممکن است جنب وگو گفتبا تغییر لحن در  ،مثالً .داشته باشد
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بـا   ،همـان پرسـش   کـه  ایـن را درپی داشته باشد یا  تأملبدون  گرفته و پاسخی احساساتی و
  . تلقی شود حتی اگر پاسخی بدان داده نشود برانگیز تأمللحنی متفاوت، پرسشی 

ي کیفـی  وگو گفتو وساطت هنر در  وگو گفتمواردي که درخصوص کیفیت  بر عالوه
هـاي   با شـیوه  وگو گفت را صرفاً وگو گفتاي از  طور اختصاصی نحوه هتوان ب می ،مطرح شد

 ،)زبـان بـدن  (نمایشـی   را به حرکـات بـدنی و   ، جایی که کالم جاي خوددکرهنري قلمداد 
  .ادامه دارد وگو گفتدهد هنوز  سانی میسایر ارتباطات ان احجام و اصوات و اشکال و

فقط یک حرکـت فـردي نیسـت، بلکـه      هنر ام که هایم متذکر شده داشتدپیش از این در یا
ي ما با مردم در زمـان حـال و   وگو گفتي مردم گذشته با ما و وگو گفتتواند یک  بیشتر می

 .دهیم دیگران انتقال میگیریم و آن را به  ما چیزي را از جمعی می. همچنین مردم آینده باشد
ام، سـفرهایی کـه    هایی که دیـدم و داده  قومی و فرهنگی، آموزش ۀپیشینام  هنريدر زندگی 

گیري هنـرم،   تنها در شکل هایم نه هایم و نوشته وگو گفتام، مردمی که مالقات کردم و  داشته
  .بلکه در چگونگی شخصیتم نقش داشته است

ت هنـري  با دیگران و دیگران با ما در شخصی وگو گفتکنم هر مالقات،  حال اضافه می
ی کـه در آن زنـدگی   کنـیم محیطـ   دهد و ما سعی مـی  محیط ما به ما شکل می. نقش دارد ما

  .)1390 نادعلیان،( را شکل دهیم کنیم می

عاطفی کالم براي  کیفیت(کالم با وساطت هنر  که این بر عالوه: گفتچنین توان  پس می
بیانی مختص بـه خـود    ، هنر نیز انحصاراًکند میفراهم  جال ظهور تفکر رام) برقراري ارتباط

حالت نقش هنر در تعامل اندیشـه   رسد در هر دو نظر می به. گزیند ها برمی براي تعامل اندیشه
وسـاطت هنـر در    تـوان گفـت کـه بـدون     اسـاس مـی   پس بـراین . نقشی انکارنشدنی است

  .یابد هیچ تفکري مجال ظهور نمی وگو گفتبدون  شود و یی انجام نمیوگو گفت، وگو گفت
اي  عنـوان واسـطه   هنر به توان از ، میوگو گفت در بررسی نسبت میان هنر و ،ترتیب بدین

بـا   وگـو  گفـت از جهتی دیگـر   .نیز نام برد تأملبودن  برانگیزاننده نقش آن در و وگو گفتدر 
 رو ایـن  تفکـر انتقـادي دارد، از  رشـد   کیفیتی که بحث شد نقش مهمی در ارتباطات انسانی و

آمـوزش تفکـر را نیازمنـد     ۀي کیفی در اجتماع نیز موضوعی است که برناموگو گفتاثرات 
  .دکن میشناسانه در تعامالت اجتماعی  تمهیدات روان

هـاي   براساس نظریـه . اند هاي فبک برنامه ةکنند ییدأشناسی ت ي روانها نظریه این جهت از
یابـد   نظریات فرد دربرابر تحمیل عقاید به وي اهمیت می ادراك و ،گرایانه شناسی انسان روان

  :1389رشـتچی،  (کننـد   ي جمعی مشـارکت مـی  وگو گفت در »خودي خود«افراد با حفظ  و
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براسـاس منفعـت    جمـع و  در و اجتماعی است يازطرفی تفکر انتقادي فرایند .)20 - 3
با هدف تربیـت   کراتیک است ووگیري دم فرایند تصمیم ،بنابراین .گیرد اجتماع شکل می

 ضـمناً  .رسـد  بـه انجـام مـی    مراقب دربرابر دیگران کننده، مسئول و مشارکت يشهروند
منـدي   بهـره  نهایتاً شخیص وداوري و تاستدالل، نیازهاي زندگی دنیاي مدرن به قدرت 

ها  زیرا کثرت ابزار انتقال اطالعات، رسانه ،است انکارناپذیرانتقادي امري  جوامع از تفکر
 هویـت فـردي و  کرده که بـراي  تبدیل  يبه ابزار ،تبلیغ افکار متنوع تولید و ۀواسط را به

رو، که توان هضم  ویژه در جوامع دنباله به ،بحران هویت. استکرده بحران ایجاد اجتماعی 
روزه روي مـوج   همه و ارندند معرفتی را هاي علمی و اطالعات و داده آور حجم سرسام

 بـه اندیشـمندان و   نیازي را ،گیرند افکار روزمره قرار می سایر عقاید و ها و، مدتبلیغات
تشخیص،  آن تجهیز ذهنی افراد به قدرت استدالل، داوري و کند و ها تحمیل می حکومت

 تفکـر معناي رشد  به همچنین تجهیز ذهنی افراد ،ازطرفی. در مقابل بحران یادشده است
ویگوتسکی نیز رشد تفکر را وابسـته بـه زبـان    . اجتماعی است تفلسفنوعی  انتقادي و

با این  علت اجتماعی قائل است و ،علت بیولوژیکی بر عالوهزبان،  أبراي منش داند و می
 ،این تعامـل  در. بخشد هاي حاصل از محیط اجتماعی کودك اهمیت می لگاه به تعام دید
  .دارد ناپذیرنیز نقشی انکار هنر

ـ هر تصـویر   و 14کند اندیشه نسبت پیدا می هنر ازطریق نمادها با زبان و هـزاران   سـان  هب
 ةکه بحث شناخت انسان از حوز هنگامی 15.کند کلمه از سطح اجتماع به درون روان سیر می

 کـه ادراك، بـا   هنگـامی  و 16شـود  شناسی مـی  روان سفه با طرح موضوع ادراك وارد حوزةفل
 اندیشـه تبـدیل بـه فعـالیتی معنـادار      سـیر  در ،تـاریخی  عوامل محیطی، فرهنگـی و توجه به 

گري  سپس با میانجی وگیرد،  کار می اندیشه بهي در مسیر ارتقا خالقیت آدمی را و 17شود می
محتویات ضـمیر  براي ظهور نقش مثبت هنر  )Carl Gustav Jung( یونگشناسانی مانند  روان

ـ  هنـر بـه  « نیـز  )John Dewey( جـان دیـویی  . شود مطرح میناخودآگاه و ضمیر جمعی   ۀمثاب
مانوئـل  کنـد و   ذکـر مـی  مقاطع تحصیلی  ۀآموزش هم ۀمبناي تجدید نظر در زمین را »تجربه
 مبانی آموزش هنـر کتاب  در، پذیرفته است تأثیری یکه از دیو ،هم )Manuel Barkan( بارکان

  :پردازد به بیان این نکته می
ـ  کیـ کراتودم جامعـۀ  کیـ در  یزنـدگ  ةهـا را آمـاد   کودکان، آن يآموزش هنر کنـد   یم

  ).1390 انسب،یعل(
 هنجارهـا، دیـن و   و هـا  ارتباطـات، اقتصـاد، سیاسـت، ارزش   ۀ روزن شناسی نیز از جامعه
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 واردفرهنگ جامعـه   ۀعرص به هاي اجتماعی با موضوعیت هنر نهاد جوامع و ةزندگی روزمر
بسـتر اجتمـاع    خلق معنی در چگونگی انتقال و ارتباطات انسانی و ۀواسط به هنر و ؛شود می

ـ (هـاي اجتمـاعی    را نیز با اهرم خود يضرور الزامات ،)54 -  7: 1387 ،رامین( نهـادي   ۀنظری
 سـازد  در جامعـه نهادینـه مـی   ) آفرینـد  می عنوان یک کل، هنر را به ،جامعه که این بر مبنی هنر

  .)100 -  81: 1387 ،مسلمی(
 ،شناسـی  جامعـه  شناسـی و  خصـوص تعامـل هنـر، روان   شده در توجه به مباحث طرحبا 

توانـد وسـاطت خـود را در     مـی  یک فرایند اجتماعی، هنـر  در  توان به این نکته رسید که می
در . دکنـ جامعه، مطـرح   ساز عنوان نسل آینده به ،پروري کودکان اندیشه سازي و اندیشه مسیر

سـازي کودکـان بـراي زنـدگی در      یندي آموزشی تلقی شود، آمادهتواند فرا که می ،این فرایند
 هایی کـه فبـک بـراي تعلـیم و     کراتیک از اهداف مهم فبک است که با برنامهودم ۀیک جامع

  .دشو میمحقق گیرد  در پیش میتربیت 
بـه بهبـود   و ) 38: 1387نـاجی،  ( »تربیت در فبک نوعی تحقیق اسـت  تعلیم و« ،رو این از

ـ  تأملکند و بر  مییادگیري کمک   عقالنیـت را  ایـن الگـو  . جـاي حافظـه محوریـت دارد    هب
 قـرار امـور خـود    ۀپژوهش دارد، سرلوح که ریشه در ،تفکر ةدهند عنوان یک اصل سازمان به

 لذا هدف آن نیـز . اساس معتقد است که فرایند تربیت نیازمند بازسازي است براین و دهد می
  .استداوري  تخیل، ترکیب و ةپرورش قو

 او .اسـت   را پیشنهاد داده  و پرورش  ی آموزشتأمل  بار پارادایم براي اولین نیز  دیویی  جان
بایـد تمـایالت    هدر حال پیشرفت یک جامع براي زندگی مستمر و« کند که اعالم می صریحاً

 دیویی بارهـا و بارهـا خواسـتار    .)248: 1372 ،و دیگران کاردان( »پرورد افکار نونهاالن را و
بـر   او تعلیم صـرف دانـش مبتنـی   . آموزان بیاموزند را به دانش »کردن فکر« آن شد که معلمان

 معتقـد بـود   درست به ایـن دلیـل کـه   . دانست واقعیات را کافی نمی ةآخرین اطالعات دربار
گیرنـد،   جهان و ازطریق حواسشان یاد می ةفرایند تفکر، پردازش اموري است که افراد دربار

 یـک  کـردن مطالـب   حفـظ . گیرنـد بیندیشـند   آنچه در مدرسه یاد می ةاید دربارکودکان نیز ب
سـازي،    به کودکان باید اموري از قبیـل مفهـوم   .است نییارزش و سطح پا کم يمهارت فکر
بایـد ماننـد    ازنظر او کودکـان نیـز  . را یاد داد استدالل ، وامور از همدیگر شخیصداوري و ت
بـر مشـارکت و    کـه کـار پژوهشـی و تحقیقـی کـالً مبتنـی       گروهی کار کنند، چرا دانشمندان

نگـاه   از .)57: 1384نـاجی،  ( فکـري اسـت   هم نیزتعمق و  ةهمکاري است، یعنی دربرگیرند
 خـورد نقـش انتقـال و    تمدن بشري گـره مـی   تربیت با فرهنگ و که تعلیم و جایی آن نیز هنر
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 بـر  تأکیـد  یگـر نیـز بـا    ورنـر  18.شود معرفی می از نسلی به نسل دیگر تمدن ۀتحویل سرمای
  :تمدن بشري معتقد است که فرهنگ و

حفـظ   روحی خـود را  انسانی ویژگی جسمی و ۀتربیت فرایندي است که ازطریق آن جامع
را تنها  فرهنگی خود آدمی صورت وجود اجتماعی و .سازد به نسل آینده منتقل می کند و می

  ).19 -  17 :1376 ،یگر( تواند منتقل نماید میهاي آینده  خرد، به نسل آگاهانه و ةازطریق اراد

 دو در بستر که هر. تمدن بشري است بر فرهنگ و تأکیددر تعاریف داده شده  بارز ۀنکت
  .رسند نهایت باروري خود می بهروش  و اهنر ازجهت محتو
 کشـد و  انتقال فرهنگ را بـه دوش مـی   ادبیاتی که هنرمندانه بار فرهنگ در نسبت هنر و

وسـایل زنـدگی    ها و مکان زیستی اعم از دست انسان هنرمند، در آثار مدنیت بشر درنسبت 
ادبیـات  «همچنـین   .تا سایر ادوات فرهنگی هنري، گویاي تحوالت تاریخ تمدن بشري است

نزدیکـی دارنـد نیـز داراي     ۀآمـوزش و پـرورش رابطـ    ۀفلسـف  عنوان معارفی که با به» و هنر
فرهنگـی هـر    ۀهنرهاي زیبا بخشی از حیات معنوي و سرمای سو ادبیات و یکاز . اند اهمیت
شـناختی ازجملـه   هـاي زیبا  و از سوي دیگر پرورش ادراك هنري و حساسـیت  است کشور
تعلـیم و تربیـت بخشـی از     ۀفلسـف رو اسـت کـه    این از. هاي آموزش و پرورش است هدف
یدگاه متفکران نیـز  از د .دهد شناختی اختصاص میهاي خود را به مسائل هنري و زیبا کاوش

 گـاهی نیـز در   دارد و خردورزي داشـته و  تربیت و مقدم در تعلیم و گاهاً هنر نقشی مهم و
  :ها چنین عنوان شده است این دیدگاه

 شود، آن هم پیش از شناسی نزد جوانان می رشد شم زیبایی هنر موجب بروز و ۀوسیل تربیت به
کـه   هنگـامی بـراي همـین،   . چیزها داوري کننـد  ةدربار )لوگوس(که بتوانند از روي خرد  آن

شناسـند و سـوي آن    آن با زیبایی بازمی »همانندي« ۀواسط شوند، خرد را به صاحب خرد می
عشق به زیبایی از آن جهت که خرد  ورزیدن و افالطون، فلسفه میهمانی در رسالۀ. تابندش می

گونه که هستند یا باید  را آننفس زیبا چیزها  .واقع یک چیز استدر در سرشت خود زیباست
 شناسـی و  شناسـی، معرفـت   تـوان زیبـایی   دهد، پس دشوار می تشخیص می بیند و باشند می

میرعماد نیز . یافتن است شدن معرفت شناسی را نزد افالطون از یکدیگر جدا کرد، زیبا هستی
  .آید زیبا پدید میمعتقد است که از نفس زیبا کتابت  داند و شدن نفس می سرآغاز کتابت را زیبا

هنـر   جهـان معقـول اسـت و    ۀزیبـایی آسـتان   شود و زیبایی آغاز می معرفت با ،بنابراین
رود، در ایـن   شـمار مـی   تجلـی زیبـایی بـه    خود نهفته دارد و در دانش دستیابی به زیبایی را

 شـود  این پرتو شناخت حقیقی چیزها میسر مـی  در پرتو خیر است و »مطلوب هنر« ،دیدگاه
  .)23: 1388 تنی، پنج(
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بـراي ایجـاد    یزیبایی را بستر ذهنی مناسب و توان هنر شده می دادهتوجه به تعاریف  لذا با
کیفیتـی اسـت کـه هنـر      »چگونه آموختن«این بستر  در وکرد تلقی  حقیقی معرفت و تربیت

 اسـتنتاج را  الزم براي دریافت، پردازش و ةانگیز هنر بستر در گوي آن است؛ ذهنی که پاسخ
  .یافته باشد

ـ  »چگونه آموختن«ازطرفی   بـا  ،آمـوزش تفکـر فلسـفی هـم     ۀنیز پرسشی است که برنام
براي پاسخ به این ، فبک بنابراین .گویی به آن است ، مدعی پاسخدکن میهایی که معرفی  شیوه

عنـوان یـک    بـه  عقالنیت را ، این الگودکن میتربیت پیشنهاد  براي تعلیم و پرسش الگویی را
 داده و امـور خـود قـرار    ۀپـژوهش دارد سـرلوح   کـه ریشـه در   تفکـر  ةدهنـد  سـازمان اصل 
 ةپرورش قـو  اساس معتقد است که فرایند تربیت نیازمند بازسازي است و هدف آن نیز براین

 کل تفکر خالق و« کنند گامان فبک بیان می چنان که پیش آن داوري است؛ و تخیل، ترکیب و
 »ها نوعی تحقیق هسـتند  رو تمامی هنر همیناز نوعی تحقیق است وم با ابتکار أتو نوآورانه و

غیرسفارشـی   ادبیات شاخص هنري و بر فبک باید بتواند عالوه ،بنابراین .)51: 1387ناجی، (
  .مند شود بهره ي واجد شرایط نیزاز کل هنرها

موقعیت سنی آنان شـکل   توجه به خصوصیات کودکان و الگوهاي تعلیمی فبک با ضمناً
ـ   فبک به دوران کودکی و ویژگی ةویژ هتوج معناي بهاین مسئله  گرفته است و  ۀهـاي کودکان

 کـودکی دوران کنجکـاوي اسـت و    آمـوزش تفکـر فلسـفی،    ۀاین دوران است؛ از نظر برنام
 آنان اند، کودکان افته،ی نه پرورش یعیطب لسوفیف نیبهتر ن،یبنابرا. دارد کودك ذاتی پرسشگر

حتی اگر نتوانند برخـی از تفکراتشـان را بـه     ترند، شیپ بزرگاناز  یعمل فلسف دادن انجام در
ـ  ،همچنـین، یـادگیري زبـان در کودکـان    . زبان بیاورند زبـانی، آغـاز     بـازي صـورت یـک    هب

آن  تـرین بخـش ذهـن آدمـی در     اي است که مهم کودکی دوره ةدور. ورزي آنان است فلسفه
 ةاین دور پرداخت ذهن در ساخت و ،بنابراین .ارزشمند استاي  دوره ذاتاً شود و ساخته می
هـایی را بـراي    پاسـخ بـه آن برنامـه    نیازي است که فبک در ، حق کودکان وناپذیر بازگشت

  .دهد پیشنهاد می ،هاي سنی مختلف گروه تفکر، در تقویت قوة تربیت ذهن و
 دهنـد دو  انجام مـی  عنوان هنر کاري که کودکان به هنر براي کودکان و ،دیدگاه هنر نیز از

در یـک نگـاه کلـی، بزرگسـاالن بـراي      . مطالعاتی هستند ةحوزبررسی در این   قابلرویکرد 
 هـا و  شیوه با را هنر نام هباي  برقراري ارتباط با آنان، آگاهانه، واسطه ورود به دنیاي کودکان و

 هـا  آنکـه برخـی از    ،گونـاگون با ابزار و وسایل  کودکان نیز گزینند و هاي متنوع برمی روش
ایـن وسـایل    بـازي بـا   بـه نقاشـی و   وسایلی هنري هستند، اوقاتی از زندگی خود را ابزار و
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قیـد   بزرگساالن از هنر با ةاستفاد وجه تمایز این دو رویکرد به هنر این است که .گذرانند می
ـ   و کودکان از هنر ةاستفاد آگاهی و اغلـب   نـی و صـورت یـک نیـاز درو    هیا وسایل هنـري ب

   .است گونه بازي ناآگاهانه و
 هـا و  بیـان دیـده   ابراز، ترسـیم یـا  ( عواطف کودکان را از جهات تبیین احساسات و کار
هنـر   ،جهـاتی از ایـن قبیـل    مقتدرانه، استفاده از وسایل هنـري و  ، تبیین خالقانه و)ها شنیده

 خاص از دوران کودکی و اي به مرحله داشتن بودن، اختصاص جهات مقطعی از اند؛ و خوانده
هنـر   شـوند  معیار بزرگساالن سنجیده، یا هنـر نامیـده مـی    جزء هنرهایی که با ،بودن ناآگاهانه

  .اند حساب نیاورده به
بخوانیم، ممکن است بتوان کـار کـودك را    ورزي او خرد ةنقاشی کودك را شیو اگرمثالً 

هاي  خصوصیات کودکی را بر ویژگیبتوان  یا اگر نامید و هنر آن را نوعی آگاهی فرض کرد و
  .هنري کودکان را انعکاس خود آنان خواند یک اثر هنري منطبق کرد، شاید بتوان کار

تفکر کودك را تخیل وي خوانـده، تخیـل    که اینضمن  کودکی شعر ودر  پور امینقیصر 
 کـودکی و میان « این نکته اشاره دارد که بر يشاعران را نیز تفکري کودکانه خوانده است؛ و

و ) 11: 1385 پـور،  امـین ( »هـیچ دیـواري نیسـت    هنـر  تعبیري، میان کـودکی و  به ،یا و شعر
. ذاتـی اسـت   ترتیب نسبت هنر با کـودکی نسـبت هـم    بدین خواند و کودکی را همان هنر می

 این مفهـوم باشـد کـه خـردورزي و     ةتواند دربرگیرند ذاتی هنر با دوران کودکی آدمی می هم
فطـرت   توان در ذات دوران و ذات خود نهفته داشته باشد، می تواند در هنر میکه  حقیقتی را

جاسـت کـه    ایـن  از همان طریـق بـا ایـن ذات مـرتبط شـد و در      جو کرد وو کودکی جست
بـه   کودکـان را آگـاه  ناخود و نندکاستفاده  کودکی با هنر رةتوانند از نسبت دو بزرگساالن می

  .خودآگاهی مبدل سازند
عنـوان یـک فیلسـوف،     کـه کودکـان بـه    هنگـامی بینـی،   میان ساس تفکر خودبرا ،همچنین

 انـد نمـودار   که خود جهان را تجربه کـرده  اي گونه بهتفکرات خویش را در وراي کارهایشان 
اي  دوره آگـاهی را، در  اي از گونـه  و باشـند آنـان   توانند شاهد تفکر سازند بزرگساالن می می

 کـه بزرگسـاالن   ،رویکرد هنر براي کودکان این نوع آگاهی را، در و کنند  ، نظارهنام کودکی هب
آموزش تفکر  برنامۀ خودآگاهی در و عنوان ابزار پرورش تفکر به ،اند رسمیت شناخته به آن را

  .دهند برداري قرار مورد بهره
ـ  هنـر (رویکـرد هنـر بـراي کودکـان      لذا دو  هنـر (و هنـر کودکـان    )بزرگسـاالن  ۀآگاهان
 وساطت هنـر در  با ،ترتیب بدین .کنند آگاهی، نسبت پیدا می مندي از ة بهرهنحو در، )ناآگاهانه
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بخشی به کودکان را  آگاهی زمینۀ کودکی ذاتی هنر و هم بستر توان در آموزشی فبک می ةشیو
ایجـاد   طبعـاً  و یمکنـ مان حـذف   از زندگی کودکان کودکی را ةدور که اینفراهم آورد، بدون 

سـازي   چیـزي جـز بـاز    ،فلسفی آموزش تفکر نظر برنامۀ دم شیوة با آگاهی، خصوصاً زمینۀ
  .تربیت نیست فرایند تعلیم و

  
  آموزش تفکر فلسفی ۀبرنام چگونگی وساطت هنر در .2

با توجه به تعـاریفی   ،شناسانه زیبایی ، هنرمند و مخاطب در مباحث فلسفی و)اثر هنري( هنر
 در هاي مختلفی پیدا کننـد، ولـی آنچـه    نسبت یکدیگر توانند با می ،آید عمل می به ها آنکه از 

هنر نیست؛ هنـر هـر تعریفـی کـه      برمبناي تعریف خاصی از توان بررسی کرد می این مجال
مـورد   هنر ۀواقعی ارائ ظاهر جا روش، کالبد و این در(تواند ازجهت صورت  داشته باشد، می

کـه مـورد    ،)مورد نظر اسـت  هنرباطن حقیقی  جا کنش، معنی و در این( امحتو و) نظر است
  .نظران است، بررسی شود صاحب اکثر ۀمناقش

 ۀکـه مسـئل   هنگـامی ابتداي امر به این علت است که  هر تعریفی از هنر در ۀپرهیز از ارائ
عوامل  کاربرد( جهت کاربرد هنر بیشتر از ،شود آموزش تفکر فلسفی طرح می در وساطت هنر
این نوع آموزش  در) تربیت مورد نظر فبک تعلیم و يامحتو صورت روش و هب وساطت هنر

که در جاي خود اشاره خواهد  ،فلسفی برانگیز قبل از هر تعریف مناقشه ،بنابراین .استمطرح 
  .دهد محتویات تعریف مورد لزوم خود را ارائه می ها و روش ارائۀ کاربرد درازنظر هنر  ،شد

ـ ب يماد کالبدو  ،19ابزار، صورت ،»روش عنوان به هنر« جا نیا در پس  هنـر « و سـت؛ امحتو انی
 و بروز است؛ یرونیب ظهور و بروز ازمندین که کنشگر و يمعنو است يا هیما درون ،»امحتو عنوان به

 وه،یش هردر  ،یآموزش یروش سان به ،يکاربرد و يابزار صورت به ،يهنر يها وهیش در هنر ظهور
 و وهیشـ در دفـاع از  ) L. N. Tolstoy( يتولستو که چنان. مختص به خود است شۀیاند رندةیدربرگ

  :دیگو یم منتقدان درمقابل خود رمان نگارش صورت
هـاي دیگـر بریـزم؛     قصد داشتم با این رمان بیان کنم، در قالب واژه خواستم آنچه را می اگر

اندیشـند   بـین مـی   منتقدین کوته؛  نوشتم به همان صورت می بار دیگر دقیقاً همین رمان را یک
ـ    کـه  اینغافل از ام  خاطر خشنودي خود نوشته که من چیزها را به خـاطر   ههرآنچـه نوشـتم ب

 خواستم افکارم را جمع کرده، به هم پیوند دهم تا مقصودم را بیـان کـنم و   نیازي بود که می
شوند، معناي خـود را از  خارج از بافتی درنظر گرفته  گانه و طور جدا ها به اما اگر این اندیشه

  ).43: 1384ویگوتسکی، ( افتند از ارزش می دست داده و
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 »امحتـو  صـورت و «اي کـه میـان    اثر هنري در رابطه هنرها در هر، بنابر تعریفی از هگل
 ولـی ، )622 /2: 1381 ،اسـتیس ( شـوند  هنـري یگانـه مـی    کنند تبدیل به یک اثـر  برقرار می

معناي این نیست که این دو را نتوان جدا از هم بررسی  به اثر يامحتو صورت ویگانگی بین 
  .ضامن ایجاد هنر خوانده شده است »صورت«که در برخی موارد  اي گونه به؛ دکر

 کـه  کنـد  یم یینما خود ویابد  میچنان اهمیت  مادي هنر آنکالبد  گاهی روش، تکنیک و
ـ  مواجـه  مشـکل  با را آن درك و دهد یمخود قرار  ریتأث تحت را امحتو  يهنرهـا ( سـازد  یم

 يهنرهـا ( سـازند  گاهی نیز این دو در توازنی همگون یکـدیگر را متعـادل مـی    ؛ و)سمبلیک
ـ ب از روش چنان سنگین است کـه تکنیـک و   اثر هنري آن يمحتوانیز گاهی  و )کیکالس  انی

  ).کیرمانت يها هنر( است عاجز آن
 تواننـد در روش و  مـی  مـداربودن نیـز   امحتـو  مـدار یـا   سـبب روش  بههنرها  ،هرترتیب به
ثر واقع شوند؛ هـم از جهـت تنـوع    ؤتربیتی فبک م آموزشی و هاي شیوه ها و برنامه يامحتو

هنر ایـن امکـان فـراهم     پذیر اهاي محتو هم از جهت ظرفیت هاي هنري و ها و روش تکنیک
 ةبهـر ي هنـر  ااز روش یا محتو ،نماید این است که جا مهم می این آنچه در ،بنابراین. شود می

  .ببریمآموزش تفکر فلسفی  ۀالزم را در برنام
  
  کودکان يفکرپرور در هنر، يامحتو و ها نقش ابزار، روش. 3

  فکرپروري کودکان روش وساطت در عنوان شیوه و بههنر ) الف
 هـا یـا   ، روش هنـر تکنیـک  )انتقـادي  هاي تفکـر  آموزش مهارت مثالً( در موضوع مورد نظر

آن بـا مخاطـب    ۀواسـط  دیگري بتواند به ۀرسان هایی است که هنرمند، شخص یا هر صورت
مفـاهیم آموزشـی    در وساطت هنر، مقاصد یا. به مقاصد خود دست یابد وکند تباط برقرار ار
ي هنـر  اسـپس محتـو   و کنـد  میجذب  ي هنري مخاطب راها روش ۀواسط تربیتی ابتدا به و

  .دکن میآفرینی  نقش
به همین سبب، هنرهـا   .حاطه کرده استا را ،ها چیز، ازجمله هنر همه »تکنولوژي«امروزه 

که گاهی هنـري   اي گونه بهمندند  همتنوعی بهر وسعت تکنیکی متفاوت و در رویکرد روشی از
 خلقروش  گیرد، مثالً از تعریف رایج خود فاصله می دهد و می يدیگر به هنر را جاي خود

 ایم دهکرتواند سبب شود مفهومی که تاکنون براي نقاشی در ذهن خود تصور  یک نقاشی می
یـا انجـام یـک     شعر و خالق استفاده از واژگان در گاهی روش نامتعارف و متحول شود؛ و
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باید شست، جور دیگـر بایـد    ها را چشم( تغییر دهد نگاه مخاطب را نوعتواند  هنري می کار
  .اگر مخاطب کودکی خردسال باشد خصوصاً. )دید

 ،دکنـ اي دلخواه ترمیم  گونه سپس به بتواند مفاهیم ذهنی را تخریب و »روش«که  هنگامی
ـ  و کنـد توان گفت که توانسته در ذهن رسوخ  می . بـه اثبـات برسـاند    گـذاري خـود را   ثیرأت

توانـد نقـش    توان گفت که هنر، در مباحث آموزشی، با امکان تکنیکی خود مـی  می ،بنابراین
 این درحالی است که هنر در مقایسه بـا  ؛ ودکنصورت تکنولوژي آموزشی ایفا  هرا ب حداقلی

نظم یـا   ةشیو مثالً(بیانی خود  ةشیو محتوایی و امکان درونی و تواند با ها می تکنولوژي سایر
 ةکننـد  منتقـل  برانگیز و تأمل کننده و متحول) وگو گفتنثر در ادبیات یا همان کیفیت در  ةشیو

  .خاصی نیز باشد فرد اندیشۀ به منحصر
آموزش تفکـر فلسـفی ضـمن تبیـین کیفیـت ادبیـات، بـا         در وساطت هنر ،ترتیب بدین

سـینما،   اعم از هنرهاي تجسمی، هنرهاي نمایشـی و  ،وسیع تمامی هنرها هاي متنوع و روش
 هـاي کمـی و   شـیوه توانـد   می ،معماري جایگاهی دارند هایی که در صنعت و هنر موسیقی و

  .پروري براي خود برگزیند اندیشه کیفی مختلفی را درجهت تحول ذهن و
فـرد بـراي ارتبـاط بـا      بـه  روش ارتباطی منحصـر  عنوان یک شیوه و فبک نیز ادبیات را به

یی هـا  داسـتان  از آن جهت کـه  ،کارگیري ادبیات هب ةجا نحو این کودکان برگزیده است که در
  .هنري نیستند مورد بحث است ـ یک اثر ادبی لزاماًا شوند استفاده میکه 

کـاو،   کندو ۀپژوهشی یا حلق اجتماع ةشیو را با محور تأملفلسفی آموزشی  آموزش تفکر برنامۀ
  .برگزیده است »یا براي کودکان با کودکان و«ورزي  برمبناي رشد عقالنیت براي فلسفه

منبـع   »ادبیـات « و شـود  دنبـال مـی   این شیوه بازسازي فرایند تربیت با اهداف معینـی  در
  .شود میتفکر فلسفی براي کودکان محسوب  ۀبرنام آموزشی و یکی از الزامات ضروري پیشبرد

اي  صــورت بســته ورزي بــا کودکــان را بــه هــاي فلســفه هــاي فکــري مهــارت داســتان
 ۀهـاي پرسشـی در حلقـ    وگـو  گفـت کـه بـا    ،دهـد  شده در اختیار مربیان قرار می ریزي برنامه

  .شوند میکندوکاو استفاده 
 ،)Ann Margaret Sharp( شارپآن مارگارت  لیپمن ومتیو تفکر فلسفی،  ۀگامان برنام پیش

توجـه بـه سـن     رغبت براي دستیابی به مقاصد خود، بـا  داستان را بهترین راه ایجاد انگیزه و
شـارپ مـتن    دانـد و  الحات انتزاعی میة اصطکنند لیپمن داستان را تلطیف .دانند می ،کودکان

هـاي فلسـفی در    شیوه کردن مفاهیم و براي ملموس وداند  میملموس تجربۀ فلسفی را فاقد 
  .)62 ،53: 1387ناجی، (کند  میرا پیشنهاد  خالل داستان آن
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 قدر اهمیـت  هاي فلسفی آن داستان خصوصاً آموزش تفکر فلسفی کودکان، داستان و ۀدر برنام
   .هاي فلسفی راه دیگري نیست پرسش و وگو گفتیابند که گویی بدون این متون براي  می

بـراي   وگونـاگون  هاي سـنی   شده با راهنماي معلم، در گروه هاي آماده داستان و ها باکت
منـدي از مفـاهیم فلسـفی،     بهـره  هایی چـون  ویژگی هاي مختلف تفکر از دستیابی به مهارت

زایی نسبت به  یابی، خوداصالحی، حساسیت نقیض  و  استنتاج، ضدسازي،  الؤبرانگیزي، س بحث
  .ندبرخوردار نظر مشترك بهگروهی براي رسیدن کودکان  وکاو کند و درك احساسات دیگران،

 انتشار، م،یتنظ ن،یتدو حال در گونه سفارش و عیوس اریبس سطح در اکنون هم ها باکت نیا
ـ  يهـا  مهارت ای ها موضوع( »گفتن چه« ها باکت نیا در. اند دادن آموزشو  افتن،ی آموزش  یکل

 یفلسـف  يهـا  داستان به که يا گونه بهاست،  افتهی يشتریب تیاهم »گفتن چگونه« دربرابر) فبک
 میتنظـ  و نوشته آنان يهمکار با ای و فلسفه معلمانتوسط متفکران و  اکثراً و اند شده مشهور

و ، )56: 1387 ،یناج( »شوند یم هیته درس کالس در استفاده يبرا« خاص طور به و اند شده
 ییاکـار اند، ممکـن اسـت    بسط موضوعی خاص تدوین شده با هدف شرح و که ایندلیل  به

جـایگزین   وبدهنـد  ها از دسـت   الزم خود را براي بیان برخی دیگر از موضوعات یا مهارت
ـ   ازمروجان فبک هدف اصلی استفاده گفتۀ  بهاین درحالی است که  .کنندپیدا   ،هـا  باایـن کت

ـ  همچنان است،آن  يها یژگیو و داستان با يزیآم زهیانگ و اتیانتزاع فیتلط که  بـا  توانـد  یم
  .دشو محقق زین اتیادب از ریغ به ییزهایچ

داسـتان فاصـله    بـر  مبتنـی فلسـفی   گامـان آمـوزش تفکـر    هاي پیش شیوه اکنون هرچه از
شده  پیش تعیین داستان یا متون از که اثري ازرا  هاي دیگر استفاده از شیوهتوان  میگیریم،  می
هـاي کودکانـه،    تصـویري بـدون مـتن، انیمیشـن     هاي باآن نیست برشمرد؛ استفاده از کت در

ازجمله مواردي هستند کـه    کالس ةادار معلمان در ها، فنون شخصی رنگ ها و تصاویر، نقشه
  .سازند ان را برآورده میگامان فکرپروري کودک گیري از داستان، اهداف پیش بدون بهره
 ، همگـی در هسـتند فکرپـروري کودکـان    درگیـر هایی کـه   داستان هاي گوناگون و شیوه

مهــارت، تجربیــات  عـاطفی، افــزایش دقـت و   ، رشــدمـواردي اتفــاق نظـر دارنــد؛ ارتبـاط   
، خودآگاهی، استفاده از تخیـل، خالقیـت، هیجـان، جـذابیت، لـذت، سـرگرمی،       شدنی لمس

ها،  ارزش ةکنند منتقل نما و تمام ۀعنوان آیین به ،اموري از این قبیل شناختی و روان ۀبازي، تخلی
 ازجمله موارد مشترك براي تفـاهم میـان تفکـر انتزاعـی و     ،ها فرهنگ ملت رسوم و آداب و

 چـوب و  البته ادبیاتی که اثر ادبی محسوب شـده و در چهـار  . هستندذهن کودك در ادبیات 
اي  ادبیـات را در ذات خـود پدیـده   «زیـرا  . خاصی محدود نشده باشـد  ۀحتی سفارش اندیش
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بـا   چـوب معینـی جـاي داد و    را در قالب یـا چهـار   توان آن اند که نمی سیال خوانده کیفی و
  .)121: 1389 فرد، مکتبی( »شده بدان پرداخت ذهنیتی از پیش تعیین

دیـدگاه فلسـفه بـراي     هاي آموزش تفکر فلسـفی، اعـم از   موارد ذکرشده در اکثر دیدگاه
یـا   بـراي کودکـان و   هنـر  توانـد در  مـی  ،)PWC(کودکـان   ورزي با فلسفه یا) P4C( کودکان

 ورزي و دارد کـه مضـامین اندیشـه    زیرا هنر این توانایی را ؛دشوکودکان محقق  هنرورزي با
  .کندآموزش تفکر براي کودکان را آسان  دیگر ةشیو هر ادبیات و پروري در فکر

 هنـر  گـري  تواند نسبت واسطه آموزش تفکر فلسفی می ۀبرنامبا نسبت هنر  ،میاناین  در
اگـر   نیـز  ؛ وتلقی شودپروري کودکان  خود فکر یا وساطت هنر در اي آموزشی وه برنامه در

همـراه   »کودکـان  ورزي بـا  هنـر « ،ورزي باشـد  کودکـان همـان خـرد    تماس بـا  خود هنر در
  .یابد آنان موضوعیت می ورزي با فلسفه

  
  پروري کودکان فکر کنش در و امحتوعنوان  هنر به )ب
اساس، هنـر تقلیـد    براین. دهد حقیقت هنر را مورد پرسش قرار می عموماً اعنوان محتو به هنر

برانگیــز،  دهنـده، حــس  الیشاپــ پــرور، تزکیـه و  سـرگرمی، زیبــایی، خـرد   طبیعـت، تفــنن و 
جهـات گونـاگون فلسـفی، تعلیمـی،      از خوانـده شـده و  اموري از این قبیل  و محور حقیقت

  .مورد مناقشات مختلف قرار گرفته است نیز ... و ،شناسانه روان ،تاریخی، اجتماعی
ـ  ةزوایاي گسـترد  دهندة تواند نشان چه باشد، می فراوان هنر هر تعاریف مختلف و  ثیر وأت

کـه مـورد نظـر     ،ورزي براي کودکان خرد تربیت و موضوع تعلیم و در ، ودشوآن تلقی  ثرأت
ـ  ةکنند این تعاریف بیان هایی از نمونه .استفاده شود ،این مقوله است ي امحتـو  ثیرأچگونگی ت

 »تعلـیم بـرون  «جـایی کـه    از آن درون آدمـی اسـت و   پنهـان بـرون و   زوایاي پیدا و هنر در
ـ  که بیشتر ،چیستی هنر و امحتو، درپی دارد را نیز »تربیت درون«هنر  ۀواسط به ثیرات أعامل ت

  .شود میدرونی است، مورد پرسش واقع 
 انـد و  دن عالم ماده بـراي بشـر خوانـده   کرپذیر حس ۀبرخی از متفکران هنر را اولین مرتب

 شـود و  معتقدنـد هنـر سـبب نـزول حقیقـت مـی       انـد و  محمل حقیقت خوانده برخی آن را
  .آدمی قرار دهد وجود دسترس در تواند حقایق امور را ترتیب است که هنر می بدین

  :معتقد است که یدگر این زمینه ها در
  .)215: 1386 گران، ریخته(هنر از مصادیق تحقق حقیقت است 
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که حقیقت شود، باید در یک اثر هنري متحقـق و متجلـی    حقیقت براي این ،در مواردي
چیز از حقیقت است، اما این حقیقـت نیـز، گـویی، بـراي      همهیعنی درست است که . شود
طلبـد    حقیقـت، هنـر را مـی   . ایـن آیینـه همـان هنـر اسـت     . خواهـد  ر خودش آیینه میظهو

  )210: همان(حقیقت وجود، براي ظهور، محتاج اشیاست  دیگر، بیان به

ممکـن اسـت در    پیدا کنـد ی وجود آدمی دسترس به تواند تعبیر ارسطو، حقیقتی که می به
  .عواطف است، ظهور یابد ةدهند که پاالیش اي گونه به ،لباس هنر
لـذت نیـز هسـت،     متضمن تفـنن و  شود میموجب پاالیش عواطف که  بر این عالوههنر 

  .انجامد می این به کمال اخالقی نیز بر افزون
ـ م فیتـأل  ۀوسیلرا  گذرانی صرف تلقی کرد بلکه باید آن تفنن را نباید وقت  و لـذت  انی

تفـنن واال   تـوان وجـوهی از   معرفت ناب را میکلی طور هب ؛ فلسفه وداد قرار یاخالق ییبایز
  .کردمحسوب 
عنوان یک سرگرمی  عنوان یک ضرورت که به گذشتگان ما موسیقی را نه به گوید می ارسطو

، به شود میمعنا که موسیقی موجب پاالیش عواطف  بدین. تفنن در تربیت کودکان گنجاندند و
، شـود  مـی  دهد؛ موجب راحتی او می ذهن کودك را پرورش رساند و تکامل اخالقی مدد می

 شـود؛  منجـر مـی   او ۀزنـدگی شایسـت   به سـعادت و  آورد و را فراهم می لذت او سرگرمی و
  .)31 -  29: 1388ضیمران، ( عاطفی نهفته است تکامل فردي و قلمرو هنر رشد و در رو، ازاین

آموزش  ۀبرنامدر  شدن حقیقت امور پذیر براي درك بنابراین، نقش وساطت محتوایی هنر
 درك و ۀواسط ،اعنوان محتو این حالت، هنر به زیرا در ؛است انکارناپذیرفلسفی، امري  تفکر
بـه زبـان ذهـن     هاي متنـوع،  شیوه ترتیب، حقایق را، با بدین و ،شود خردورزي تلقی می عین

  .گذارد می ها آندسترس در  و کند می نزدیک کودکان
  

  گیري و تحلیل نتیجه
فلسـفی بـه کودکـان در     آمـوزش تفکـر   ۀتعامل برنام ةاین بود تا نحو سعی بر ،این مقاله در

 شناسی، کودکی و تعلـیم و  جامعه شناسی و ، روانوگو گفتهایی چون فلسفه، تفکر،  موضوع
  .دشومورد بیان  هر چگونگی وساطت هنر در بررسی و ،»هنر«تربیت با 

از منظـر  (شناسـی   در جامعـه  ،فلسـفه  وشناسی  زیبایی بر جایگاه هنر عالوه ،این تعامل در
شناسـی   روان ،)خلق معنـی  چگونگی انتقال و اجتماعی، ارتباطات انسانی و ساختار نهادها و

عنـوان   به(تربیت  تعلیم و در ، و)تجربیات شناختی کیفیت ادراك، ارتباط عاطفی و از زاویۀ(
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 هنرهـا ازجهـت روش و  گرفـت و   مورد نظر قـرار  اختصاراً) تربیت حقیقی معرفت و بستر
 عنوان حامل و واسـط بسـیاري از   به اازجهت محتو قدرتمند و ۀعنوان یک رسان تکنولوژي به

توجـه بـه مخاطبـان خردسـال      بـا  ،آفرینی هنر ها بررسی شدند؛ همچنین نقش داده مفاهیم و
جهت تبیین ضـرورت وسـاطت    در مباحث فوق بیشتر ۀبرنامه، موردي است که در مجموع

  . آموزش تفکر فلسفی به کودکان مطرح شد ۀرنامب هنر در
 در دهند، یم انجام هنر عنوان به کودکان که يکار و کودکان يبرا هنر ادشده،ی مباحث در
کـودکی   ذاتـی هنـر و   هم بستر ،این ارتباط در. دنکن یم دایپ نسبت ،یآگاه از يمند بهره نحوة
آورد، بـدون   تربیـت را فـراهم مـی    تعلیم وبازسازي فرایند  بخشی به کودکان و آگاهی ۀزمین
انتزاعی صرف، از زندگی کودکان  با پرورش تفکر ،آنان طبع فیلسوفانۀ کودکی و ةدور که این

  .حذف شود
 ،)شـاعرانه یـا فیلسـوفانه اندیشـیدن    ( شناسی زیبایی و ثیر هنرأنوع تفکر تحت ت همچنین

 ،چیستی بنیـاد اندیشـه، قبـل از بسـط فلسـفه      ةدربار تأململزم به را  بهبود تفکرمدعی  فبک
تواند بـا   ، آموزش تفکر فلسفی می)اندیشیدن شاعرانه( شدن این مطلب پس از روشن. کند می

سـینما،   اعم از هنرهاي تجسمی، هنرهاي نمایشـی و  ،وسیع تمامی هنرها هاي متنوع و روش
جهت  هاي مختلفی را در معماري جایگاهی دارند شیوه هایی که در صنعت و هنر و ،موسیقی

شدن  پذیر براي درك نقش وساطت محتوایی هنراز رو  ازاین. تحول ذهن، براي خود برگزیند
ایـن حالـت،    زیرا در ؛کردپوشی  چشمتوان  نمیفلسفی  آموزش تفکر ۀدر برنام حقیقت امور

حقـایق  ترتیب، هنـر   بدین. شود خردورزي تلقی میة شیو درك و ۀعنوان محتوا، واسط هنر به
  .دهد در دسترس آنان قرار می هاي متنوع شیوه با و به زبان ذهن کودکان را

ترتیب، کالم با وسـاطت   این به .اندیشیدن اشاره به کیفیت عاطفی کالم دارد شاعرانه ضمناً
 کـه  چنان .دکن میفراهم  مجال ظهور تفکر را )کیفیت عاطفی کالم براي برقراري ارتباط(هنر 

بـدون   لذا. گزیند ها برمی بیانی مختص به خود براي تعامل اندیشه گفته شد، هنر نیز انحصاراً
، هـیچ تفکـري   وگـو  گفـت بـدون   شود و یی انجام نمیوگو گفت، وگو گفتوساطت هنر در 
 و ،هاي گفتاري است مهارت زبان و بر مبتنیاي  بنابراین، فبک که برنامه. یابد مجال ظهور نمی

نیازمند توجـه بیشـتر بـه ارتبـاط      لزوماً ،برد ي جمعی پیش میوگو گفتاهداف خویش را با 
  .دیالوگ متقابل است و) هنر گیري مناسب از بهره(کیفی 
توجه به عوامل محیطـی،   که ادراك با هنگامیشناسی نیز  بحث شناخت انسان و روان در

در  خالقیـت آدمـی را   شود و نادار میتاریخی در سیر اندیشه تبدیل به فعالیتی مع و ،فرهنگی
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افـراد نسـبت پیـدا     ۀاندیشـ  گیرد، هنر ازطریق نمادها با زبان و کار می اندیشه به يمسیر ارتقا
  .کند هزار کلمه از سطح اجتماع به درون روان سیر می سان بههر تصویر  کند و می

 اسـت  اجتماع شکل گرفته هاي فردي که در زمینه توجه به پیش تواند با فبک می ،بنابراین
بـراي   اي را محیط فرهنگـی تـازه   و ،هنر، اجتماع ۀواسط ي جمعی شود؛ و بهوگو گفت وارد

  .کندخلق معانی جدید فراهم 
بستر اجتماع  خلق معنی در چگونگی انتقال و ارتباطات انسانی و ۀواسط همچنین، هنر به

 هنـر  آفریند و می عنوان یک کل هنر را جامعه به .سازد را در جامعه نهادینه می خود تضرور
پـروري   اندیشـه  سـازي و  اندیشـه  یک فرایند اجتماعی وساطت خود را در مسیر تواند در می

 تفکـر  ۀبرنام ود کنجامعه، مطرح  ساز عنوان نسل آینده به ثانیاً عنوان کودك و به کودکان، اوالً
 براساس منفعت اجتمـاع  جمع و اجتماعی در يفرایند آن جهت که فرد را در از ،انتقادي نیز

  .هاي اجتماعی هنر است جنبه مندي از هنیازمند بهر ،کند میتربیت 
کـه   تفکـر  ةدهنـد  عنوان یک اصـل سـازمان   به تربیت مورد نظر فبک عقالنیت را تعلیم و

اساس معتقد اسـت کـه فراینـد     براین داده و امور خود قرار ۀپژوهش دارد، سرلوح ریشه در
داوري اسـت   و ،تخیل، ترکیب ةپرورش قو لذا هدف آن نیز تربیت نیازمند بازسازي است و

م با ابتکـار نـوعی   أتو نوآورانه و، کل تفکر خالق ،کنند گامان فبک بیان می چنان که پیش آن و
 بـر  عـالوه تواند  اساس فبک می براین. اند ها نوعی تحقیق رو تمامی هنر ازهمین تحقیق است و

  .مند شود بهره غیرسفارشی، از کل هنرهاي واجد شرایط نیز شاخص هنري وادبیات 
 یعنوان بستر ذهنی مناسـب  توانند به زیبایی می و هنر ،شده گفتهبا توجه به موارد  بنابراین و

جهـان معقـول،    ۀعنـوان آسـتان   بـه  ،زیبایی تلقی شوند و حقیقی تربیت براي ایجاد معرفت و
نقـش   توانـد در  مـی  همچنین، هنـر . ورزي محسوب شود اندیشه تواند بستر مناسبی براي می

یـا همـان    خردپذیري ذهـن کودکـان و   ۀواسط امحتو آموزشی ازجهت روش و کمک ۀوسیل
 ورزي با آنان، موضوع و همراه فلسفه »کودکان هنرورزي با« ،صورت دراین .خردورزي باشد

  .رسد نظر می بررسی به و تأمل قابلضرورتی 
  

  نوشت پی
  

  .مطالعات عالی هنرمقالۀ مستخرج از رسالۀ دکتري، دانشگاه تهران، پردیس هنرهاي زیبا، دفتر  .1
  .)P4C /Philosophy for Children(فلسفه براي کودکان و نوجوانان  .2
  .استاد کرسی زبان آلمانی و مدیر مرکز پژوهش علوم انسانی و هنر، دانشگاه لندن .3
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ماهیـت مطلـق، کـه همـان     . هگل معتقد است هنر یک واسطۀ حسی براي درخشش مطلق است .4
تواند تصوري از هستی مطلق، بنیـاد مفـاهیم دینـی یـا      ی است، میکلذهن، روح، خرد، اندیشه، یا 

تولیـد طبیعـت   ) هنـر (این واسـطۀ حسـی   . هرگونه تصور معنوي باشد که در باطن آدمی جا دارد
برداشت از محسوسات و براي احساس آدمـی و همچنـین   . یت انسانی استنیست و فراوردة فعال

مندي هنر آن است که باطن انسان را براي احساس و حواس مـا   غایت«مند است و  در خود غایت
کنم  گمان نمی: پذیر کند و ما را به وجد آورد؛ هنر بایستی مصداق این کالم معروف باشد دسترس

  ).32: 1386عبادیان، (» گانه باشمنسبت به هیچ پدیدة انسانی بی
را واسـط  » هنـر «ورزي را کسب معرفت و زیبایی را همان هنـر تلقـی کنـیم، افالطـون      اگر خرد. 5

معرفت «تعبیر سعید بیناي مطلق، معتقد است که  داند؛ وي، به دریافت خرد یا مقدمۀ خردورزي می
 همچنین هایدگر). 31: 1388تنی،  پنج(» شود و زیبایی آستانۀ جهان معقول است با زیبایی آغاز می

و  بـودن  رویداد حقیقت یعنی«خواند و بر این نکته تأکید دارد که  هاي حقیقت می هنرها را رویداد
  .)27: 1388بووي، (» شود چیزي تا نباشد اندیشیده نمی

تـرین   دانـد و معتقـد اسـت عـالی     هگل، با نگاه تاریخی خویش، هنر را اولین معلم تودة مردم می .6
و  انـد  اند، ازنظر وي، زیبایی و هنر با یکـدیگر متـرادف   شناسانه هاي زیبایی هاي عقالنی کنش کنش

رو، اولـین معلـم بشـر     ازاین. و تمتع سازند پذیر مشاهده هاي روح را براي احساس  قادرند اندوخته
 ).34 -  23: 1386عبادیان، (رود  شمار می به »هنر«قبل از هرگونه تفکر غیرحسی و انتزاعی 

درنظر افالطون ) تقلید، محاکات، تخیل(مسیس یهاي عمده، برمبناي تحلیلی مشهور از م از چالش .7
مثـال  (مبنا، هنر در نزد افالطون عبارت است از تقلیدي در مرتبـۀ سـوم از یـک چیـز      براین. است
و بـه   مرتبـه از حقیقـت دور اسـت    با این تعبیر، شاعر یا صورتگر مقلدي اسـت کـه سـه   ). تخت

خداونـد حقیقـت و ایـدة اصـلی تخـت را      . نـدارد ) شناخت جوهر فضیلت(حقیقت یگانه دانش 
 ينـا یب(کشـد   تخت را بـه تصـویر مـی   ) مند هنر(سازد و صورتگر  آفریند، درودگر تخت را می می

طرفداران این تحلیل معتقدند افالطون شـاعران و هنرمنـدانی را کـه، بـا     . )20 -  17: 1386 مطلق،
  .پذیرد شهر نمی زنند در آرمان گونه، به توهمات دامن می هاي سوفیست پردازي دروغ

بر تأثیرپذیري افالطون از متفکران یونانی، وي  عالوه ایدیپاشناس آلمانی در  ورنر یگر دانشمند یونان .8
تفکر «هایدگر و نیچه نیز درباب ). 11: 1376یگر، (داند  می »)هنرمندان(شدة مکتب شاعران  تربیت«را 

 .براي مطالعۀ بیشتر به منابع پایانی این مقاله رجوع شود. اند توجهی ابراز کرده نظرات قابل» شاعرانه
توان از تفکـر خـالق و یـا تفکـر شـهودي، کـه از        بر تفکر منطقی، عقالنی و روشمند، می عالوه. 9

هاي تعلیم و تربیت جدیـد، کـه فبـک     از چالش. کر هنري نیز هست، نام بردهاي بیان و تف ویژگی
عنـوان   ی است، و تفکـر خـالق بـه   دگرگون به روکند، تربیت کودکان براي آیندة  نیز آن را دنبال می

تفکر خالق حاصل . گوي رویارویی با آینده است بر نیاز حال، پاسخ ها، عالوه ترین یکی از مناسب
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در ایـن  . شـود  هاسـت کـه در فراینـدي شـهودي حاصـل مـی       ها و توانایی ایشاي از گر مجموعه
  :نویسد می نیشتیانخصوص، 

ام کـه حـق بـا مـن اسـت       بارها با اطمینان احساس کرده... من به شهود و الهام اعتقاد دارم 
که دانش محـدود اسـت،    چرا. تر است تخیل از دانش مهم... دانستم  که علت را نمی حالی در
  ).65 -  63: 1385فیشر، (گیرد  که تخیل همۀ عالم را دربر می حالی در

  :معتقد است که) Robert Fisher(همچنین رابرت فیشر 
که هر نوع فعـالیتی   عنوان کنش هنرها خوانده شده است، درصورتی طور سنتی به خالقیت به

هنـري بلکـه تمـام     تنها آثـار  گیرد، بنابراین، نه که مستلزم ابتکار و تخیل باشد را هم دربر می
هـاي مختلـف طبیعـت     اند که حاصل نگریستن به جنبـه  دستاوردهاي علمی همه اکتشافاتی

هـا   گیري تخیل، استدالل و درگیـري عـاطفی بـا آن فعالیـت     کار هستند و همه دربرگیرندة به
  ).71: همان(ها ریشه در قوة شهود آدمی دارند  هستند که آن فعالیت

تـر از   ورزي را بسـیار تنـگ   ، از کسانی است که مفهوم خـرد )Baumgarten( مگارتنوباضمناً 
حتی اگر حقیقت «: شناسی و هنر را در آن گنجاند، و معتقد است شمارد که بتوان زیبایی چیزي می

توانند  شناختی امري محتمل ارزیابی شود، علوم فقط درمورد آنچه که روشن و متمایزند می زیبایی
 وةیشـ براي اطالع بیشتر در مباحث تخیـل و شـهود و   ). 20: 1388بووي، ( »مدعی حقیقت باشند

  .1367کروچه،   ←هنر  انیب
  :گري از مفاهیم مهمی است که ویگوتسکی به آن توجه کرده است، وي معتقد است میانجی .10

آوردن تغییرات کیفـی در   وجود گیري ابزار یا عالئم فرهنگی براي به کار گري یعنی به میانجی
  ).12: 1389رشتچی، (تفکر 

کننـد،   کودکان ازطریق تخیل از مفاهیم انتزاعی اسـتفاده مـی  «: معتقد است) Kieran Egan(اگان  11.
، همچنـین از نظـر حامیـان    )99: 1383قائـدي،  (» ها را تعریف کنند که مجبور باشند آن بدون این

جلـوه  ) و انتزاعـی (دشـوار   تأکید بر مفاهیم انتزاعی و کلی، بدون توجه به زمینه، فلسـفه را «فبک 
 ).101: همان(» دهد می

  .سیئدانشگاه بال سو شناس، ونانی ،یآلمان دانشمند 12.

 ،نسبت معرفـت علمـی و معرفـت هنـري     هنر،ماهیت  گوي عنوان بخشی از فلسفه پاسخ هنر به 13.
فرهنگ نسبت آن با جامعه و و  هنر ۀشناسی و فلسف زیبایی، نسبت زبان هنر و زبان معارف دیگر

عنـوان   بـه هنـر   ۀدرنهایـت فلسـف  و ، ها بوده ، و جز اینو ارتباطش با سیاست و اقتصاد و اخالق
 .دهد جواب مینیز  هاي تحلیلی و نظري مربوط به هنر اي مستقل به پرسش حوزه

کـه نمادهـا خاسـتگاه اجتمـاعی و فرهنگـی       طور یعنی همان. هنر فن اجتماعی احساسات است 14.
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هـاي نمـادین    تـرین نظـام   گرفته از احساسات اجتماعی است که از پیچیـده  شئتدارند، هنر نیز ن
 .شود هاي طبیعی انسان منجر می است و به تغییر و تبدیل تکانه

 بـه ) interpsychial(رشد روانی کارکردي از بـرون  : نظریۀ اجتماعی، فرهنگی ویگوتسکی ← 15.
کند، درواقـع،   سطح درونی روان سیر میدارد یعنی از سطح اجتماعی به ) intrapsychial(درون 

مقصود ویگوتسکی از عالئم و نمادها همان کلماتی هستند که یکی از ابزارهاي عمده در ایجـاد  
اي برونـی دارد و   نخسـتین کـارکرد زبـان در کـودك جنبـه      کـه  ارتباط اجتمـاعی اسـت، چنـان   

باعث تکـوین اندیشـه در   بیان عاطفی و خواستن است، سپس این فرایندها درونی و  دهندة نشان
مدارانه در کودك عامل مهمـی را   شود، اما در این بین وجود فرایندي به نام گفتار خود کودك می
 . دهد دست می سازي گفتار به در درونی

سمت دانسـتن   حرکت اندیشه از ابهام به. است وجه مشترك میان مسائل نظري موضوع ادراك« 16.
دهد یک چیز چیسـت و سـپس دریافـت، کـه فراینـدي       می و تبدیل مجهول به معلوم که نشان

خصـوص   تـرین ابـزار در   که دریابیم چه باید بکنیم، تفکـر نـام دارد کـه مهـم     است در جهت آن
 .)1390، امینی(» ادراك است

تـوان مـدعی شـد کـه نظرگـاه ویگوتسـکی        دلیل ارتباط میان نحوة ادراك و رشد روانی، مـی  به 17.
شناسـی آمیختـه شـده     شناسـی و نشـانه   هاي فرهنگی، تاریخی و زبان درخصوص ادراك با زمینه

ساز نحوة  کلی زمینه طور گذار شده و به ها در شناخت انسان از جهان بسیار تأثیر است و این زمینه
 .شود دن میاندیشی

  .)8: 1327 ار،یهوش( »است گریبه نسل د یتمدن از نسل ۀیسرما لیتحو و انتقال تیترب و میتعل« 18.
نظران جدید همۀ تأثیر کـار هنـري را منحصـراً نتیجـۀ صـورت آن و هنـر را        برخی از صاحب .19

  .اند و صرفاً تکنیک دانسته اصورت محض، کامالً مستقل از محتو
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