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Abstract
rineforce the aesthetic perception and philosophic
mindset as the ultimate goals of education systems
are analyzed by educational scholars, but the
relationship between these two goals in the design
of training and curricula, not review yet.In this
article the role of aesthetic perception in sublimity
of the first trace of comprehensiveness
philosophic mindset, is revealed and as well as the
main design elements of nature in art curriculum
based on the above explanation is revealed. For
this purpose, first, aesthetic perception and it’s
processes and litter of proving to be true, namely
the artistic education, is explained.then the
philosophic mindset is clear up. Following a
descriptive-analitic method, the conceptual
relationships and logical geography between the
aesthetic perceptions and the first trace of
comprehensivenesess philosophic mindset, has
been discovered and explained. This research has
the constructivism lens and it’s strategy is quality.
Method of this resarch is analytic and belonging to
transcendent transcendental. documentary method
is chosen to gather information. the findings of
this study showed that a previously undetected
network conceptual and logical geography of
undiscovered, between aesthetic perception and
the first trace of comprehensivenesess philosophic
mindset that can be grounds for curricula and the
design with aesthetic approach.
Keywords: aesthetic perception, artistic education,
comperhensiveness, philosophic mindset
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چکیده
تقویت ادراک زیباشناسانه و تحقق ذهنیت فلسفی بهعنوان دو هدد
،غایی نظامهای آموزشی مورد واکاوی اندیشمندان تربیتی مدیباشدند
امددا نسددبت میددان ایدد دو هددد در راحددیهددای آموزشددی و
برنامهریزیهای درسی مورد بازبینی نظری واقع نشده اسدت در اید
مقاله نقد ادراک زیباشناسدانه در تلدالی نشدان اوعد بلدد تاملیدت
ذهنیت فلسفی آشداار شدده و نیدز ماهیدت عنا در ا دلی راحدی
آموزشی در برنامه درسی هنر بر اساس نق آشاارشده فدو تبیدی
گردیده است برای ای منظور ابتدا ادراک زیباشناسانه و مراحل آن و
 سد، یلنی تربیدت هندری تبیدی شدده،محمل تحقق ای ادراک
ذهنیت فلسفی مدورد تبیدی قدرار گرفتده اسدت در ادامده بده روش
 روابط مفهدومی و تررافیدای منیقدی میدان ادراک،تو یفی تحلیلی
 کشف و تبیدی،زیباشناسانه و نشان اوع بلد تاملیت ذهنیت فلسفی
گردیده است ای پژوه دارای تهانبینی ساخت گرایانه و راهبدرد
 تحلیلی و از ندو اسدتلالیی فراروندده، کیفی میباشد روش پژوه
بوده و روش اسنادی برای تمعآوری ا العات برگزیده گردیده است
یافتهها و نتایج ای مقاله نشان داد که یک شباة مفهدومید از پدی
 میدان ادراک زیباشناسدانه و،نایافته و تررافیای منیقی کشف نشدده
نشان اوع بلد تاملیت ذهنیت فلسفی وتود دارد که میتواند زمینهای
برای برنامهریزی درسی و راحی آموزشدی بدا رویادرد زیباشدناختی
باشد
، تاملیدت، تربیدت هندری،واژههای کلیددی ادراک زیباشناسدانه
ذهنیت فلسفی
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مقدمه

در دوره حاکمیت فکر مدرنیستی به دلیل تسلط دیلدهاه
پوزیتیویستی بر حیطه های دانش بشلری هرلر فرفلا و
فطسفه ارزش معرفتشراسی نداشترد .از این رو در بیشلتر
فطسللفههللای تعطللیو و تربیللت و در پللی نظللا هللای
مللوزشوپللرورش بلله فطللو ی یعللی و فللن وری اهمیللت
م لیدادنللد و ایللن امللر مو ل ب لیتللو ی بلله ر للههللا
زی اییشراختی هرری و تفکر ش ودی شلد؛ املا در فرلر
پستمدر تو ه به ر ههای زی اییشراسلی و هرلری در
حال هسترش میباشد .از نجا که زی اییشراسلی یکلی از
م احث م لو فطسلفه و ملرت بله م حلث ارزششراسلی
است تو ه به ایگاه این امر از ضروریات م احث فطسلفه
تعطیو و تربیت بله شلمار ملی یلد .در لا املروز ایلن
موضوع بهفروا فامل ملثرری در تربیلت در اندیشلهورزی
فالسفة تربیتی مورد واکاوی قرار هرفته است (شلری زاده
.)1339
از یرفی تعالی ذهریت فطسفی به مثابه پی مدِ برتلر یل
نظا تربیتی محسوب میشلود و از نگلاه نگارنلدها ایلن
پژوهش فط تو ه بله تربیلت هرلری و پلرورش ادراک
زی اشراسانه زمیرهای برای تحقق هدف فوقالذکر است.
خاستگاه این پرداشت از نجاست که فلالوه بلر ذبلة
بالقیللد و شللراِ ذاتللی انسللا بلله کارکردهللای ادراک
زی اشراسانه این ادراک دارای مثلفهها و مراحطی ست کله
نقشی اساسی در تعالی ذهریت فطسفی دارند .ذهن فطسفی
پرورش یافته به سمت ارزشهلذاری بلا صلحت و بیرشلی
بیسو حرکت دارد و تحقق غایتهای نظا های تربیتلی را
تضمین مینماید .در این پژوهش روشن هردیده که شلرا
امکا دهرده برای تعالی نشا اول بعد امعیلت ذهریلت
فطسللفی تحللللللقق ادراک زی اشراسللانه و تحقللق تربیللت
هرللری شللرا زمللی بللرای تحقللق ادراک زی اشراسللانه
می باشد بر این اساس ایگاه ادراک زی اشراسانه در تعالی
نشا اول مولفة امعیلتِ ذهریلت فطسلفی شکارسلازی
شده است.

برنامه ریزا درسی با روش تجربی -تحطیطی و استفاده
از هستهای بر مده از مطالعات توصیفی بله تجلویز برنامله
درسی میپردازند .مطالعات توصیفی درواقل شلامل کطیله
تحقیقات فطمی و تجربی در قطملرو مسلا ل و پدیلدههلای
مختط دانش بشری هسترد (شع انی  1393ص .)77
برابراین شکارسازی ش که های مف لومی میلا ادراک
زی اشراسانه و ذهریت فطسفی کم میکرد تا ایشا ایلن
ش که های مف ومی را م رایی برای یراحی هلای موزشلی
خود قرار دهرد و بر این اساس تشخیص تجارب یلادهیری
و در پی نتایج یلادهیری تحلت تلثریر درنل بلر ایلن
ش کههای مف ومی قرار هیرد.
بریا ن اد ی نظرهاه تربیتی استوار شده بر م لانی
اصول و روشهایی متفاوت و برتلر از نهله هلواکرلو در
ریا فر یردهای یلاددهی  -یلادهیری واقل ملی هلردد
همواره مورد تو ه و واکاوی محققلا ایلن پلژوهش بلوده
است .از چشلوانلداز محقلق اصلول و روشهلای تربیلت
میتوانرد بر م انی خاصی که مربوا به قلوای زی لاهرای و
زی اشراس انسا هسترد ساختار یابرد؛ لذا فط تو ه به
تربیت هرری و ت یین مف و حقیقی میتواند قلابطیتی
برای نظا تعطیو و تربیت ایجاد کرد تا این ساختاریابی به
سمت م انی مذکور سوق یابرد .تربیت هرری ف ارتی ست
که م ین قرار هرفتن همة موضوفات درسی در ی زمیرلة
میا رشتهای است و رمز نشستن مفاهیو و م لارتهلا
بر محمل زی ایی هاسلت .نهله بیشلتر تو له محققلا را
متثرر نموده این است که در تربیلت هرلری فطل تو له
اکثر محققا به ابعاد فایفی اخالقی و ا تملافی بلوده و
ایگللاه تربیللت هرللری در تعللالی بعللد شللراختی و حللوزة
معرفتشراسی کمتر مورد تو ه واق شلده و ایلن ایگلاه
در ذهریت فطسفی به مثابة تجطیهلاه اندیشلردهی انسلا
مورد واکاوی قرار نگرفته است .اندیشمردانی که به ت یلین
ذهریت فطسفی پرداختهاند نیز به ایگاه زی اییشراسلی در
تعالی ذهریت فطسفی اشارهای نرمودهاند.
نهه از چشو انداز محققا قابل مالحظه قلرار هرفتله
است که فطیرغو تحو ت کیفی و کمی واقل شلده در
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در
محتوای کتابهای درسی هرر و روشهای تلدری
هر دو دورة ابتدایی و متوسلطه؛ ابعلاد چ ارهانلة فلایفی
اخالقی ا تمافی و شراختی مورد مالحظة مثلفین کتل
دید قرار هرفته ولی در چشوانداز ایشا بحثلی از ایجلاد
و تعالی ذهریت فطسفی با مثلفه های ت یلین شلده توسل
فیطیپ اسمیت نشده است این چالش نشانگر این واقعیت
است که در با ترین سطح نظا تربیتلی ملا یعرلی سلطح
اندیشلله ورزی و تللثلی کت ل و تللدوین روشهللا هرللوز
ذهریت فطسفی به روشری شراخته نشده و بله قلدر کلافی
دارای اهمیت و ضرورت نیست .این واقعیلت کله در سلایر
موضوع های درسی نیز ذهریت فطسفی بهفروا ی هلدف
غایی مورد ارزشهلذاری واقل نملیهلردد محققلا ایلن
پژوهش را بر داشته تلا بله واکلاوی و تحطیلل ایگلاه
ادراک زی اشراسلانه در تعللالی ذهریلت فطسللفی ب للردازد و
تربیت زی اییشراسی که بهفروا ی زمیرلة تسل یل هلر
چرا تعالی به نظر میرسد را مرکز تو ه پلژوهش خلود
قرار دهرد .حاصل این تحطیل و واکاوی توصی شل کهای
مف ومی میا ادراک زی اشراسانه و تربیت هرری بهفرلوا
تحققبخش این ادراک با ذهریت فطسفی است .فد فط
تو ه به این واقعیات در برنامهریزی درسلی هرلر مو ل
میهردد تا همة فراصر یراحی موزشی از مطه ترظلیو و
تحطیل هلدف هلای موزشلی ترظلیو و تحطیلل موقعیلت
موزشی تحطیل و ترظیو محتوا روش و وسایل موزشلی
تحطیل و ترظیو نظا ارزشلیابی تحلت تلثریر ایلن نقطلة
مغفول قرار هیرند.
بللر ایللن اسللاس پرسللشهللای پللژوهش از ایللن قللرار
میباشرد:
 .1ایگللاه ادراک زی اشراسللانه در تعللالی نشللا اول
مولفة امعیتِ ذهریت فطسفی (نگریستن به ملوارد خلاص
در ارت اا با زمیرهای وسی ) چیست؟
 .2فراصر اصطی یراحی موزشی در برنامه درسی هرلر
بللر اسللاس شلل که مف للومی شکارشللده میللا ادراک
زی اشراسانه با نشا اول مولفة امعیلتِ ذهریلت فطسلفی
چگونهاند؟

روش پژوهش

این پژوهش دارای ا بیری ساختن هرایانله ملی باشلد؛
زیرا در ایرجا «محقلق از تجلارب خلود در زمیرلة اشلیا و
چیزهای مختط معانی خاص خود را شکل میدهد .ایلن
معانی متروع و چردهانله هسلترد و پژوهشلگر را بله لای
محدود کرد معانی به چرد مقوله یا ایده به ستجو برای
پیهیدهی دیدهاهها هدایت ملیکرلد (.)Creswell, 2011
در ایللن پللژوهش پژوهشللگر بللرخالف للا بیرللی پسللا
ار اتهرایی که کار پژوهش را با ی نظریه شروع میکرد؛
ی ل نظریلله یللا ی ل الگللوی معرللایی را تولیللد م لیکرللد
( .)Creswell, 2011ایللن الگللوی معرللایی یللا غرافیللای
مرطقی با واکاوی و تحطیل مفاهیو زی لاییشراسلی ادراک
زی للایی شراسللانه تربیللت هرللری ذهریللت فطسللفی و
مثلفههای تولید میهردد .با تو ه به ن لود سلابقهای از
خطق چرین الگوی معرلایی بلر اسلاس پیشلیرة پلژوهش
خاص بود این الگو ریشه در لرز نظری پژوهشگر در باب
هرر و زی اییشراسی دارد؛ زیرا پژوهشگر چرین میپرلدارد
که مف و ذهریلت فطسلفی و تحقلق مسلتطز تحلرک
قوای زی اهرای و زی اشراس انسا است و چرلین تحرکلی
خللود مسللتطز تحقللق تربیللت هرللری و تقویللت ادراک
زی اشراسانة متربی است .لذا ی الگلوی معرلایی و رابطلة
غرافیللایی مرطقللی میللا مفللاهیو بللر اسللاس چرللین
نظرهاهی ساخته میهردد و لذا ا بیری این پلژوهش را
میتوا ساختن هرایانه در نظر هرفت.
با تو ه به تفکیکلی کله میلا راه ردهلای پژوهشلی
کمی کیفی و ترکی ی و لود دارد راه لرد ایلن پلژوهش
کیفی میباشد زیرا محقق در ایرجا ی مورد خلاص مثلل
ادراک زی اشراسانه را مورد کاوش فمیق قلرار ملیدهلد و
ضمن توصی ویژهیها و مثلفههای به تجزیلهوتحطیلل
نقش این ویژهی ها و مثلفهها در تعلالی نشلا اول مولفلة
امعیتِ ذهریت فطسفی میپردازد .بلرای ایلن م لو خلود
ز می ید تا ذهریت فطسفی نیز مورد کاوش فمیق قلرار
ستجو و بررسلی هلردد .در
هرفته و م انی نظری مرت
واکاوی و بررسی انجا شده در این پژوهش ایلن مفلاهیو
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هسترد که بهیور فمیق شکافته میشوند و هلی کمیتلی
مورد اندازههیری و سلرجش قلرار نگرفتله و بلا رقلو در
نخواهد هردید .از یرفلی ماهیلت پرسلش هلای پلژوهش
است که در حرکت بلهسلوی پاسل بله هلا
مو
الزامی برای ترکی ی شد راه رد و ود نداشته باشد.
روش پللژوهش در ایللن تحقیللق توصللیفی  -تحطیطللی
میباشد تحطیل در ایرجا به معرای ستجوی ارت اا میا
مفاهیو مختط و بازشراسی رواب و ش که هلای مف لومی
است .این روش از این ت برای ایلن پلژوهش برهزیلده
شده که پی ملدهای ایلن روش بلا اهلداف کطلی پلژوهش
مراس تی شلکار دارد .ایلن پلی ملدها را ملیتلوا در
تحطیللل مفللاهیو م للو تعطللیو و تربیللت و طللوهیری از
بر میختن مرزهای مف ومی از یریق روشن کلرد برخلی
تمایزها ایجاد فضای روشن برای ذهن معطما و متردیا
تعطیو و تربیت در ت اندیشید در مورد مسا ل تربیت
تعطیو و تربیت ایجاد فضایی برای مربوا شد حرفهلای
فیطسوفا با حوزة فمل و تس یل ف لو مراسل مربیلا از
مسلا ل تربیتللی .شللاید م للوتللرین ارللر چرللین روشللی در
پژوهش های مرت با فطسفة تعطیو و تربیت را بایلد در رد
و انکاری دانست که نس ت به رویکرد اسلترتا ی پلیش از
خود فراهو میکرد .بر این اساس دیگر نظر بر نخواهلد
بود که معطما با مطالعة مکات فطسلفی مختطل فطسلفة
مورد نظر خود را انتخاب کررد؛ ی لق دیلدهاه تحطیطلی از
معطما انتظار میرود که بتوانرد در مورد مسلا ل تعطلیو و
تربیت بهصورت فطسفی (تحطیطی) فکلر کررلد ( Bagheri,
.)2009
در این پژوهش با تو ه به تفکیکی که میا روشهای
تحطیل مرطقی و تحطیلل زبلانی و لود دارد سلعی بلر
است تا در ریا تحطیل ارت ایی مرطقلی میلا مفلاهیو
تربیت هرری زی لایی شراسلی ادراک زی لایی شراسلانه و
ذهریت فطسفی کش هردد .ایلن روابل مرطقلی املوری
پیشیری اند در تجارب درونی بشر واق شلده و ربطلی بله
نحوة استفاده از زبا ندارند؛ در تحطیل این مفاهیو مسئطة
پژوهش از حد امری شخری موردی و خاص فراتر رفته و

بهصورت امری کطی و ضروری مشخص میشود .للذا روش
پللژوهش در ایللن تحقیللق تحطیطللی اسللتعالیی فرارونللده
میباشد.
تعیلین
این روش شامل دو مرحطلة توصلی و سل
شرا یا شرا های ز ملیهلردد .در ایلن پلژوهش و در
مرحطة توصی ذهریت فطسفی و تعالی بهفروا هدفی
بدی ی و بدو بحث به مثابة تجربهای درونی و زمیرهسلاز
ترللمیو سللازی و ترللمیوهیللری خردمردانلله توصللی
میهردد .در مرحطة بعد شراهای متسطسل امکلا دهرلده
برای چرین تعالی مورد ی واکاوی پیوسته قرار میهیرند.
بدین صورت که شرا امکا دهرلده بلرای تعلالی ذهریلت
فطسفی تعالی ادراک زی اییشراسانة صحت یافته و شلرا
امکلللا دهرلللده بلللرای صلللحتیلللابی و تعلللالی ادراک
زی اییشراسانه تعالی و تحقلق اهلداف تربیلت هرلری در
نظا تعطیو و تربیلت و شلرا امکلا دهرلده بلرای تعلالی
تربیت هرری یراحی و ا رای ی الگلوی مرسلجو و بله
دور از پراکردهی و تعارض برای در نظلر هرفتله شلده
است .همة شراهای متسطسل در فوق املوری پیشلیری و
غیرتجربی اند و ویژهی احتملالی بلود بلر هلا مترتل
نیست درفینحال امکا و ود دیگری را ممکن میسازند.
ادراک زی اشراسانه به مثابة نوفی ادراک حضوری ست که
ش ود است فطلذا تجربلهای درونلی
مدخل معرفت در
تطقی می شود .از یرفی اهر مف و تربیت هرری را فر یرلد
افللزایش و رشللد تیزبیرللی و حساسللیت فللرد نس ل ت بلله
زی اییشراسی و امور زی ا در نظر وریو مالحظه میکرلیو
که این واقعه در تجربة درونی فرد متعطو رخ میدهد.
ماهیت پرسشهای اساسی این پژوهش بههونهای ست
که نزدی تر شد به پاس مسلتطز مرا عله بله تجلارب
درونی نوع بشر است .از نجا که بخش بیشتر این تجلارب
تر ا با اسراد مکتوب در اختیار ماست روش اسرادی برای
م وری ایالفات برهزیده خواهد شد .این ایالفلات بلا
ابزار فیش و مرا عه به بان های ایالفاتی میسر میهردد.
در این پژوهش محقق برای ت یین و تو یه د یل نیاز بله
تکیههاه استد لی محکمی دارد .ایلن تکیلههلاه از یریلق
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سللتجو در ادبیللات و م احللث نظللری تحقیللق و تللدوین
هزاره ها و قضایای کطی مو ود دربارة فراهو ملیشلود.
در این تحقیقات نوفاً از روشهلای مطالعلة کتابخانلهای و
بررسی متو و محتوای مطال استفاده میشود .همهرین
محقق صرفاً نهه و ود دارد را مطالعه کرده و به توصلی
و تشریح میپردازد.
این پژوهش در تجزیه وتحطیل داده هلا از روش تحطیلل
متن استفاده میکرلد زیلرا تر لا خلرد انسلا اسلت کله
می تواند با شکافتن معرا پلی بله یل شل کة مف لومی و
غرافیای مرطقی میا مفاهیو به ظاهر متراقض ب رد زیرا
ابزارها و نر افزارهای مو ود دارای چرا باهو نگلری کله
در خرد نلاب انسلا اسلت نملیباشلرد .ایلن روش دارای
مراحل سههانهای به شرح زیر میباشد.
 .1تطخیص دادهها ( :)Data reductionدر ایلن مرحطله
دادهها انتخاب متمرکز و بلهصلورت خالصلهتلر ترظلیو و
ت دیل می هردد؛ برابراین مرحطه تطخیص داده هلای کیفلی
قسمتی از فر یرد تحطیل دادههاست که مرظور از صرفاً
ت دیل دادههای کیفی به کمّی نیست بطکه در این مرحطله
اضافات مو ود در دادهها پا یش میشود.
 .2تحطیللل و بررسللی ( :)Analysisدر ایللن مرحطلله
ایالفات به دست مده ی قه بردی می شود یعری ز یات
برای دستیابی به حالت کطّی برشمرده ملیشلود و سل
رواب میا موضوفات بررسی میهردد.
 .3نتیجللههیللری ( :)Conclusionدر ایللن مرحطلله بللر
اساس زنجیرهای از شواهد و ایجلاد روابل مرطقلی میلا
مطال نتیجههیری قابل پذیرش ارا ه میهردد.

«فرد دارای این ویژهی زمیرة ادراکات خلود را توسلعه
میدهد و تو ه خود را به امر مخروصی محدود نمیسازد
بطکه در مقابل املر مخرلوص مقاوملت کلرده و بالفاصلطه
[بللدو مکللثت تحللت تللثریر ایللن امللر قللرار نملیهیلرد».
(« )Shariatmadari,1985فیالواق ایلن ویژهلی بله ایلن
پرسش پاس خواهد داد که در موقعیتهای خاص وظیفلة
ما در خروص اولویت داد به اهداف چیست؟ یا اهلداف
کطی مر ح بر اهداف شخری نیسترد؟ در ایرجا فرد دارای
این ویژهی اهداف کطی و کال را بله لای اهلداف ز لی
برمیهزیرد و درواق بله یل ارزشهلذاری روشلن بیرانله
دست مییابد .امعیت از ما میخواهد که در مسا ل خود
بر اساس هدف هلای درازملدت برگلریو در انجلا چرلین
کاری قدرت تعمیو خالق را به دست ورده و به کار بریو
ولی رشلد یل شلکی ایی بلرای تفکلرات فمیلق نظلری
پیشنیازی بلرای اسلت (.)Smith & Hullfish, 1992
اهمیت این ویژهی را نخست فدهای از افسلرا در رل
انی دو درک کردند .هلا بله سلربازا خلود تو له
به"ترویر بزرگ"را توصیه میکردنلد .بلرای افسلرا ایلن
نکته روشن شد که اهر یل سلرباز وظیفله خاصلی را بلا
تو ه به هدف فمومی واحدهای دیگر در ه رل در
نظر بگیرد یعری ارت اا کاری را که بایلد انجلا دهلد بلا
وظیفه و کار سایر واحلدها درک کرلد و ترلویر بزرهلی از
موقعیت رگی داشته باشد روحیه او قویتلر ملیشلود و
فاقالنهتر فمل خواهد کرد.

ذهنیت فلسفي

دوم ) ارتبا دادن مسائل آني با هدفهاي درازمدت

به نظر می رسد فلرد دارای ذهلن فطسلفی خروصلیاتی را
نشا دهد که ممکن است در سه بعد به هو مرت یعری
امعیت تعمق و قابطیت انعطاف هروهبردی شلوند .ملا در
راستای هری از این ابعاد به بحث دربارة چ لار نشلا یلا
شاخص ذهریت فطسفی بهصورتی که در زیلر ملده اسلت
میپردازیو:

«نللوفی نیللروی اضللافی فقالنللی و هیجللانی در ایللن
خروصیت تفکر و ود دارد که در برابر فشار نلی مسلا ل
ایجاد نظو میکرد تا نکه ترمیمات بر اساس هلدفهلای
رابت و نس تاً" دور اتخاذ هردنلد .بله ایلن صلورت بعلدی
ترویر بزرگ وارد میشلود .درسلت بله
زمانی به درو
هما صورت که ممکن است موارد خاص بهفروا بخشلی
از زمیرهای وسی در نظر یرلد مسلا ل نلی هلو ممکلن

 .6جامعیت

اول ) نگریستن به موارد خاص در ارتباا باا زمیناه اي
وسیع
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است بر اساس تاریخهه و استعدادهای بالقوهشا مالحظه
شوند» ( .)Smith,2002فرد دارای ذهریت فطسفی صلاح
تفکری چردپایانی است و از بار هیجانی تفکر خود به نحلو
مططوبی ب رهبرداری میکرد.
سوم ) به کار بردن قوة تعمیم

در ایرجا مرظور کش و بیا قافدهای کطی بلر اسلاس
ی فعالیت خالقانه [بر اسلاس قلوة تخیللت مانرلد نهله
نیوتن در مورد نیروی اذبه کش کرد است که این خود
دقیقاً بلرخالف فر یرلد اسلترتا ی  -اسلتقرایی ملیباشلد
( .)Shariatmadari,1985ایلللن مو للل طلللوهیری از
دوبارهکاری شده و کم میکرد تا درو ع ة سلیاه هلر
پدیده ای که قابطیت واکاوی زءنگرانه را نلدارد شراسلایی
شود .این یعری رسید به توضلیحی تعملیو یافتله بلرای
بسیاری از پدیدههای مورد مشاهده.
چهارم ) شکیبایي در تفکرات عمیق نظري

در ایرجا فرد به ای هرد وری حقایق به سلازما دهلی
ها میپردازد و در این راستا نظریهها و ساختار ذهرلی -
تخیطی افراد دیگر را نیز ملورد مالحظلة واقل بیرانله قلرار
میدهد و تعمیمی غیر فجو نه و خالق خواهد داشلت .در
ایرجا فرد قادر به مقاومت در مقابل فشاری ملیهلردد کله
وی را بلله سللمت هللرد وری حقللایق سللوق مللیدهللد
(.)Smith,2002
«سعة صدر در مقابل ر ه هلای نظلری مسلتطز بررسلی
دقیق افکار و نظریات دیگرا و تو ه به تئوریهایی اسلت
کللله ظلللاهراً غیرمو للله بللله نظلللر ملللیرسلللرد»
(.)Shariatmadari,1985
در زیر مفاهیم اصليِ ویژگيهایي از یک ذهن فلسفي
که نشان اول مولفة جامعیت آن تعالي یافتاه ،برشامرده
ميگردد

 .1توسعهیافتگی زمیرة ادراکلات و قضلاوت بر ملده از
.
 .2محدود نشد به امر مخرلوص در هرگلا ادراک و
قضاوت.

 .3مقاومت در برابر امر مخروص و ادراک و اظ لارنظر
با تثمل و درن و صرف زما .
 .4مللر ح دانسللتن اهللداف کطللی کللال و پایللدار
(درازمللدت) بللر اهللداف ز لی بللهفرللوا معیللار ادراک و
قضاوت.
 .5یراحی و پیدا کرد ترویر بزرگ.
ادراک زیبا شناسانه

این ادراک دارای مراحل سههانه زیر است:
اول درهیری با پدیلده دو اتخلاذ فاصلطه بلا پدیلده و
سو صدور حکو ذوقی؛ این مراحل خود به هفت مرحطله
تقسیو میهردد:
 .1موا ه با پدیده
 .2اتخاذ فاصطة زی اشراسانه با پدیده
 .3ورود ش ود ح و مفاهیو فا به حوزة خیال
 .4ترویرپردازی قوة خیال
 .5ت دیل شد محسوس بله معقلول و تجطلی معلانی
مستتر در پدیده به کم فاهمه
 .6احساس لذتی سرشار از دانلش و دانشلی سرشلار از
احسللاس ( Knowledgeful Feeling and Feeligful
 )Knowledgeکه دارای وضوح و ا شمولی است
 .7قضاوت و ارزشهذاری زی اشراسلانه و صلدور حکلو
ذوقی (.)Collinson,2005
در ایرجا هری از مراحل فوق ت یین میهردد:
 در مرحطللة نخسللت کلله موا لله بللا پدیللدةزی اشراختی واقل ملیهلردد فلرد شراسلا بلا دو
رویکللرد ادراک کیفیللتهللای حسللی و ادراک
خریرههای صوری با پدیده موا ه میشود.
 در رویکللرد ادراک کیفیللتهللای حسللی کللهساده ترین و بریادی ترین نوع درک زی اشلراختی
اسللت ز لیتللرین چیزهللا مللورد تو لله واق ل
می شود .این رویکرد مستطز تو ه بله ظرایل و
دقللایق ترللوعهللای مو للود در کیفیللت حسللی و
تشخیص هاست.
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 درک خریره های صوری درواق استرتا الگو ویا ساختاری است که کیفیتهای زی ایی شراختی
ارر در وحدت مییابرد .این امر از یریق لدا
کرد فر از محتوا صورت میپذیرد .هملا یلور
که در مرطق از یریق ایگزیری نمادها بله لای
کطمات نس ت به فر قضایا حساس می شویو در
ایرجا نیز باید از فراصر غیر صوری دا شویو تلا
فللر را تشللخیص دهللیو .مثللل درک ریللتو در
موسللیقی( .ریللتو یللا ضللرب هر ل (در فرانس له:
 )Rythemبه معری توالی ضربههلای هرل کله
برای موزو کرد نوای موسیقی به کار ملیرود.
به ف ارت دیگر تکرار پی درپی ی حرکلت پایلدار
در زما مشلخص را در موسلیقی وز یلا ریلتو
مینامرد).
 این دو رویکرد متضمن نوفی درهیری بلا پدیلدهاست .حاصل چرین درهیری دقیقتر شد دانش
فرد شراسا از پدیده و پا یش احساس بر ملده از
موا ه و درن ایت استرتا ویژهی هایی از پدیده
مانرد تمامیت هملاهرگی وضلوح و یلا وحلدت
تروع شدت است (.)Broudy, 1972
 در مرحطة دو اتخاذ فاصلطة زی لاییشراسلانه بلاپدیده صورت میهیلرد .فاصلطة زی لاییشلراختی
زمانی به و ود می ید که فرد شراسا شرای زیلر
را در هرگا ادراک رفایت کرد:
 .1با خود ابژه روبرو شود و نه با چگونگی رابطه بلا
خودش یعری انگیزههای پر ا شده در ناخود هلاه وی را
متثرر نکرد
 .2هی فالقه ای خواه حسی و خواه فقطی بلر قضلاوت
شراسرده مثرر ن اشد.
 .3شخریت و یا ظاهر هررمردی که ی ارر هرلری را
خطق کرده قضاوت شراسرده را متثرر نسازد.
 .4دانش شراسرده از فرهر و یلا مکتل هرلری کله
ی ارر از نشثت هرفته است قضاوت وی را تحت تلثریر
قرار ندهد.

 .5ر ه کارکردی پدیده را مورد مالحظه قلرار ندهلد؛
یعری از مط وع و معقول و از شکل افرایی ح و فقل به
دور باشد ( .)Hospers& Birdesli,2007در مرحطلة سلو
ش ود ح (کیفیات محسوس بی واسطه) و مفلاهیو فلا
(کیفیات محسوس باواسلطه) ملثالً در موسلیقی تونالیتله
(تونالیته سیستمی در موسیقی است که در تما نتها
حول ی نت اصطی که هما تونیل اسلت ملیهردنلد و
درواق مرکز موسیقی و محل توق و فرود مطلودیهلا بلر
روی نت اصطی ها اسلت یلا نلوان  Nuanceکله د للت
بهشدت نواخت ی نت موسیقی ملیکرلد یلا ترموللو کله
د لت به ا رای پشت سر هو ی نت میکرد) به حلوزة
خیال ورود پیدا میکررد.
در مرحطة چ ار مخیطه که در ترکی کرد تمثالت و
بازنمودها زاد است و تاب هی قانونمردی پیشیری نیست
به زایید الگوهای انتزافی ادراک و تراویر ذهری از پیش
نامو ود میپردازد .این تراویر ذهری هما تراویر ذهرلی
افکار خالق خالق ارر هرری است که حاملل بلار ارزشلی و
انسانی بوده و فیریت در ارر متجطی شده اسلت و فلرد
شراسا با این زادی که در قوة خیال دارد هلا را از فلین
به ذهن خویش میبرد بهیور زادانه ترکی میکرد.
در مرحطة پرجو فاهمه تراویر ذهرلی ترکیل شلده و
فللراهو مللده توسل خیللال را در قالل قانونمرللدیهللای
پیشللیری خللویش قللرار م لیدهللد و درواق ل " ترللورهای
احسلاس" ” "images of feelingرا بله معقلول ت لدیل
کرده و مو ات تجطی معانی ارر را تس یل ملیکرلد .ایلن
کللار تحللت رویکللرد ادراک خریرللههللای بیللانگر صللورت
میپذیرد .در این رویکرد فرد شراسا بهیلور انفلرادی و یلا
هروهی به قضاوت دربارة و ود پیلا و معرلای در ارلر
شرایی افراد با زبلا
هرری می پردازد .این رویکرد مو
خاص رار هرری ملیهلردد ( .)Broudy, 1972در مرحطلة
ششو فرد شراسا از ادراکی که از هلر سله ر لة کیفیلات
حسی خریرههای صوری و خریرههای بیلانگر داشلته
احساس لذت میکرد .هما یور که بیا هردید این للذت
محرول شراخت است .شراختی که حاصل بازی زاد میا
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مخیطلله و فاهملله بللوده و از محسللوس غللاز و بللا رفایللت
را
شرویی چرد به معقول ت دیل هشته است .میتوا
احساس لذتی سرشار از دانش و دانشی سرشار از احسلاس
()Knowledgeful Feeling and Feeligful Knowledge
نا ن اد.
در مرحطة هفتو از نجا که فرد شراسا احساس رضایت
و یا فلد رضلایت خلویش را بله دور از هرهونله فالقله و
بیغرض یافته است و غایتمردی ادراکِ وی فق ر های
درونی داشته به خود ایلن ا لازه را ملیدهلد تلا حکملی
ذوقی ارا ه دهد و در مورد زی لایی یل پدیلده اظ لارنظر
کرد .درن ایت ی فرد شراسا که به ادراکِ زی اییشراسانة
با صحت پرداخته است چرین حکلو ملی کرلد« :ملن ارلر

هرری را یکسر رها از غرض و مرفعلتِ زی لا ملیدانلو؛
یعری زادانه بی نکه از سوی امیال و خواستهای خود زیر
فشار باشو یا برا بها ار قافدهای اخالقی رفتار کرو یا برا
بلله مرللطحتی نظللر دهللو ارللر را زی للا دانسللتها  .ایللن
غیرشخری بود داوری به من ا ازه ملیدهلد کله حکلو
خود را کطی کرو یعری برای دیگرا نیز این حلق را قا لل
شو که ارر مورد نظر مرا ارزیابی کررد؛ و از نجا کله ایلن
زی ایی ناشلی از تمایلل و خواسلت شخرلی ملن نیسلت
زی لللایی را چلللو ملللرش فیرلللی ارلللر مل لیشراسلللو»
( .)Ahmadi,2007در ایرجلللا الگلللویی از مراحلللل ادراک
زی اشراسانه و ابترای بر معرفت شراسی ر الیستی ارا له
میهردد:

تربیت هنري

تدری هرر به ی فمل یا فعالیت اشاره دارد و بلهفرلوا
ی حوزة تحقیقی و پژوهشی فر یرد یاددهی و یلادهیری
را در هرللر مللورد مطالعلله و بررسللی قللرار مللیدهللد»
( .)Efland,1994از نظر او هدف تربیلت هرلری ف لارت از
توانللا سللاختن دانللش مللوزا و افللراد دیگللر بلله کسلل
م ارت های مربوا بله بیلا و ابلراز هررمردانله یراحلی
ارزشهذاری و قدردانی نقادانه و نیز کس هاهی از هرر و

رو هاوس من تربیت هرری را ناظر بر ملوزش حلواس
مختط رشد تجارب حسی و لمسی حساسیت و برخلورد
فمیق بلا طلوههلای برلری هرلری و نقلادی هررمردانله
می داند ( )Hausman,1971مف و تربیت هرری از دیدهاه
افطرد ناظر بر دو معرای کاربردی (فمطی) و تئوری (حوزة
پژوهشی) می باشد« .لغت تربیلت هرلری هلو بله معرلای
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است( .هما ) از نظلر هارتسلو مف لو تربیلت
تاری
هرری فر یرلد افلزایش رشلد تیزبیرلی و حساسلیت فلرد
نس ت به زی اییشراسی است (.)Garretson,1991
ی مورد دیگر از تعاریفی که در ملورد تربیلت هرلری
ارا ه شده تعری تحطیطلی برلت رایملر اسلت .وی تربیلت
هرری را بهفروا «رشلد هلاهی و حساسلیت نسل ت بله
ویژهی های زی لاییشراسلانة اشلیاء و پدیلده هلا» تعریل
میکرد ( .)Reimer, 1972از نظر این صاح نظر فراصلر و
مفاهیو اساسی این تعری بر اساس ی نظا معکلوس (از
خللر بلله اول) ف للارتانللد از .1 :اشللیاء و پدیللدههللا؛ .2
ویژهیهای زی لایی شراسلانه؛  .3حساسلیت؛  .4رشلد .در
ایرجللا مرظللور از اشللیاء و پدیللدههللا موضللوفات اشللیاء و
پدیدهها و وقای قابل مشاهده و ادراک میباشد .همهرلین
مجموفه خرا ص و ویژهی های محسوس و ادراک شلدنی
که مرتقلکرردة ی احساس و نشانگر یل حاللت تجطلی
یافته و بیانگرانه میباشرد تحت فروا ویژهیهای زی ایی
شراسانه قرار میهیرند .لذا نهه که در تربیت هرری حلا ز
اهمیت است که او ً ایلن ویژهلیهلا دقیقلاً مشلخص و
شراسایی هردند و رانیاً تهیری اصطی در تدری هرلر
معطوف به تدری این ویژهیها باشلد .از یرفلی توانلایی
برقراری ارت اا و تعامل فعال و تجربه کرد ویژهلی هلای
زی للاییشللراختی حساسللیت نللا دارد .از نظللر رایمللر
حساسیت هما ب رهمردی از ادراک زی لا شراسلانه اسلت
که وی را از یریق دو نلوع رفتلار متملایز و مشلخص
مللیکرللد .یکللی ادراک و دریافللت حللا ت ابللزار شللده و
ویژهللیهللای زی للاییشراسللانه و دیگللری ارا لله پاس ل بلله
دریافتها میباشد .رایمر رفتار اول را برخاسلته از ذهلن و
رفتار دو (ارا ه پاس ) را برخاسته از فوای و احساسلات
میداند .از نظر او تجربة زی اییشراسی از تطفیق رفتارهلای
برخاسته از ذهن و احساس رخ میدهد .این وظیفة اصلطی
نظا های موزشلی اسلت کله از یریلق تربیلت هرلری و
پرورش ادراک زی اشراسانة دانش ملوزا درصلدد رشلد و
شکوفا کلرد قابطیلت هلا و حساسلیت هلای هررمردانله و
درن ایت پرورش ابعاد و ودی ها باشد.

یافتههاي پژوهش

ادراک زی اشراسللانه ادراکللی سللت کلله خاسللتگاه و مرکللز
هدایتش تمایالت و دل ستگیهای شخری نیست بر ایلن
اساس ویژهی بر ستة این ادراک همانلا لذب شلد در
پدیدة مورد موا ه برای خایر خود است .ایلن تفکلر
به دو شاخة کانتی و شوپر او ری مرشع ملیشلود .نگلاه
کانتی اشاره به ادراک بلی یرفانله و بلدو هم سلتگی بلا
مراف شخری داشلته و فطل تو له ادراککررلده را بله
نمودهای خالری که از یلرف پدیلده ارا له ملیشلود
سوق ملیدهلد .شلع ة دیگلر ایلن تفکلر کله مربلوا بله
شوپر او ر است اشاره به ادراک از چیزی در حالتی مجلرد
از رابطهاش با ارادة شخص دارد.
مفاهیو مو ود در چشو اندازهای فوق کله مربلوا بله
حوزة زی اییشراسی است در زیر و به ترتی و با اشاره بله
ارا هکرردة مفاهیو برشمرده میشود:
 دیالکتی فشق و زی ایی بهفرلوا مف لومی کلهنشلللانگر روشلللی زی اشلللراختی بلللرای ادراک
پدیدههاست توس افالیو و با استراد به اقوال
سقراا ارا ه شده است .در این دیالکتی مراحل
زیر مورد اشاره قرارهرفته انلد کله توصلیهکررلدة
هذر از محسوس به معقول است.
«انسانی که فشق به زی لایی در دللش راه یافتله
است از زی ایی سو به زی ایی روح و سل بله
زی ایی ن ادها و قوانین و خلود فطلو (دانلش) و
با خره بله فشلق بله خلود زی لایی ملیرسلد»
(.)Hospers& Birdesli,2007
افالیو یریق ش ودِ این زی ایی مططق را با دیالکتی
فشق امکا پذیر میداند .ابتدا فشق به زی لایی محسلوس
را "فشق بهصورت" نامید .س فشق بله
که میتوا
را "فشلق بله سلیرت" نامیلد.
زی ایی روح که میتوا
را "فشق بله
س فشق به زی ایی معقول که میتوا
حکمت" نامید و درن ایت ش ود زی لایی مططلق یلا فشلق
بهصورت بیصورت و تعیّن دست خواهد داد.
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 مفاهیو مورد اشاره از یرف کانلت شلوپر او ر ومتثخریری چو ا هاس رس و نو ل کلارول در
باب شلرای و معیارهلای ادراک زی اشراسلانه در
زیر مورد اشاره قرار میهیرد:
 .1بللییرفللی و وارسللتن از میلللهللا نیازهللا و
دل ستگیهای شخری.
 .2حفظ فاصطة بییرفانه و لحاظ نکلرد سلود و
زیا شخری.
 .3موا ة با پدیدهها بدو لحاظ نملود رابطلة
شخری با محتوای پدیده.
 .4موا های زاد از فشارهای زندهی معمولی.
 .5قضاوت و اظ ارنظر در ملورد پدیلدههلا بلدو
لحاظ نمود نس ت محتوای پدیلده بلا محتلوای
زندهی شخری.
 .6قضللاوت و اظ للارنظر در مللورد پدیللدههللا
بهیوریکه انگیزههای ن لا شلده در ناخود هلاه
در بیارر باشد.
 .7به و ود مد حالتی که هاهی و ارادة فمطی
شخص تحت تثریر پدیدهای خلاص از وی خلار
میشود.
بللا مللرور و واکللاوی رویکردهللای تربیللت هرللری نیللز
مفلللاهیمی کللله مللیتوانلللد تعلللالی نشلللا اول مولفللة
شود مالحظه می هردد
امعیت ذهریت فطسفی را مو
که به ترتی در زیر برشمرده میشوند:
 در رویکرد سانتي بله تربیلت هرلری تثکیلد وهللدفهللذاری یراحللا موزشللی بللر زادسللازی
ظرفیتهای خالق و فریرشهرایانة فلرد اسلت و
تالش بر این است که فرد بتواند در سطوح برتلر
به احساس ادراک و ترور و اندیشله هلای خلود
فر یا صورتی خار ی بدهد و به دیگرا مرتقلل
کرد.
در رویکرد دیسیپلیني به تربیت هرری تثکید و
هدف هذاری یراحا موزشی بلر ایلن اسلت تلا

-

-

-

-

دانش موزا قادر به کشل رابطلة میلا هرلر و
فرهر شوند.
در رویکرد مسئله محور یراحا موزشی با قرار
داد دانش موزا در ی زمیرة ام و وسی و
هلا بلا مسلئطهای پلروهه محلور
درهیر نمود
کم ملیکررلد تلا ایشلا قلادر شلوند ابعلاد و
کارکردهای مختط و نه ی بعدی هرر را واکاوی
کررلللللد ( .)Mehrmohamadi,2003برخلللللی
اندیشللمردا و نظریلهپللردازا در حللوزة تربیللت
هرری مانرد هری برودی ماکسین هرین سوزا
نگللر و الیللوت یزنللر نیللز بللهیللور مسللتقل بلله
اظ ارنظر مسلتدل در بلاب پلی ملدهای تربیلت
هرللری پرداختللهانللد بللهیللوریکلله مللیتللوا
د لتهلایی در بلاب پاسل بله پرسلش نخسلت
پژوهش را از هلا اسلترتا نملود کله بلهیلور
خالصه در زیر برشمرده میشوند:
درک رب امور.
فمل با بریرت که حاصل خود هاهی میباشد.
درک این نکته که تفاوتهای کوچل ملیتوانلد
دارای تثریرهللللللللای وسللللللللی باشللللللللد
(« )Fathivajargah,2006تقویت تربیلت و ف لو
فرهرگللی و ا تمللافی افللراد» ( )Elyas,2005در
یی مراحل ادراک زی اشراسانه نیز در دو مرحطة
درهیللری بللا ارللر و اتخللاذ فاصللطة زی اشللراختی
مفاهیمی مستتر کله مربلوا بله پاسل پرسلش
نخست پلژوهش اسلت و لود دارد کله در پلی
خواهد مد.
در بخلش درهیللری بللا ارللر ویژهللیهللایی نظیللر
وحللدت ترللوع و شللدت در ارللر هرللری مللورد
شراسایی قرار میهیرد.
همهرین شراسرده با خود ابژه روبرو ملیشلود و
نلله بللا چگللونگی رابطلله بللا خللودش یعرللی
انگیزههای پر ا شده در ناخود هاه وی را متثرر
نمیکرد .در ایرجا رابطة شخری شراسرده با ارلر
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در ادراک زی اشراسانه ممکن است مو ل فلد
توسللعة ادراکللات وی شللده و تو لله و درن ایللت
قضللاوت زی اشللراختی را محللدود بلله کرللد
( .)Hospers& Birdesli,2007حلال بلله ت یللین
نقش موارد مذکور در بلاب ادراک زی اشراسلانه و
تربیت هرری در تعالی نشا اول مولفة امعیلت
ذهریت فطسفی پرداخته میشود:
نجا که افالیو زی لایی را محرلول فشلق دانسلته و
یریق ادراک زی اشراسلانه را هلذر از زی لایی محسلوس و
معطوف نمود تو ه و اظ ارنظر در بلاب زی لایی معقلول
میداند بله نظلر ملیرسلد کله ایلن هلذر در دیالکتیل
با رونده در ی تعالی ارزشهذارانه ذهن فلرد را از املور
ز ی به کطی؛ و از محلدود بله وسلی سلوق ملیدهلد و
میشود فرد هدفی کال تر را بر اهداف در دسترس
مو
حواس تر یح دهد و ترلویری بلزرگتلر از زی لایی را در
نظارة هستی یراحی کرد.
در ایرجا نقش مفاهیو اظ ار شده از کانت شلوپر او ر
و  ...در باب ویژهیهای ادراک زی اشراسانه در تعالی نشا
اول مولفة امعیلت ذهریلت فطسلفی ملورد ت یلین قلرار
میهیرد:
بی یرفی و وارستن از میل ها نیازها و دل سلتگیهلای
شخری یکی از این ویژهی هلا اسلت؛ زیلرا فلردی کله در
موا ة با امور و اظ ارنظر از امیال شخرلی رهلا شلود و
ب لییرفانلله ادراک و قض لاوت نمایللد بلله درک و قضللاوتی
باصحتتر دست می یابد این صحت یلابی از نجلا حاصلل
هردیده که فرد با فط تو ه به ماورای امیلال و نیازهلا
زمیرة ادراک و قضاوت خود را وسعت میدهد؛ خلود را در
نیاز و میل کله املری محلدود و مخرلوص اسلت درهیلر
نخواهد کلرد؛ زملا ملورد نیلاز ایلن فلرد بلرای ادراک و
قضاوتی بییرف و رها از نیازهای شخری بیشتر میهردد
یعری متثمالنهتر اظ ارنظر میکرد؛ و هدفی که از نیازهلای
شخری کال تر و کطیتر است را برمیهزیرد و بله ترلویر
بزرگتری از ایدة هرری مستتر در ارلر و یلا پدیلدة ملورد
موا ه دست مییابد.

لحاظ نکرد سود و زیا شخری نیز از ویژهلی هلای
ادراک زی اشراسانه برشمرده هردید .بدو تردید کسی که
در هرگا ادراک و قضاوت سود و فایدهای کطی و کلال را
بر سود فردی و ز ی تر یح دهد هدفی توسعهیافتهتر و
ا شمولتری را برهزیده است.
موا ه با پدیدهها بدو لحاظ نمود رابطه و بسلتگی
شخرللی بللا محتللوای پدیللده نیللز از ویژهللیهللای ادراک
زی اشراسانه برشمرده هردید .فردی که در هرگلا ادراک و
قضاوت در مورد ی پدیده نس تِ شخری نلژادی مطلی
دیرللی و مللذه ی حزبللی و سللازمانی و ارت للاا خروصللی
خویش بلا پدیلده را در نظلر نیلاورد زمیرلة ادراکلات
خویش را توسعه می دهلد؛ املر مخروصلی فطل تو له
اصیل او را تحت تثریر قرار نمیدهد؛ برای اظ ارنظر تثملل
و درن بیشتری خواهلد نملود؛ هلدفی کطلی تلر را بلرای
تحریل نشانه هرفته است؛ و درن ایت ترویری بزرگتلری
را معیار درک و اظ ارنظر قرار میدهد.
موا للهای زاد از فشللارهای زنللدهی معمللولی نیللز از
ویژهیهای ادراک زی اشراسانه برشمرده هردید .فردی کله
در هرگا درک و قضاوت خلود را از برلد املور متعلارف و
تکراری برهاند میتواند به ادراکلی وسلی تلر برسلد زیلرا
زمیرة ادراکات او توسعه یافته است؛ او برای رهایی از فشار
"ستو میانگین" نیازمرد صرف زما بیشلتری اسلت فطلذا
فر یرد ادراکی با تثمطی را کامل خواهلد نملود؛ و درن ایلت
"ترویری بزرگتر" را معیار قضاوت خلویش قلرار خواهلد
داد.
قضاوت و اظ ارنظر در ملورد پدیلده هلا بله یلوری کله
انگیزههای ن ا شده در ناخود هاه در بیارر باشد نیلز
از ویژهللیهللای ادراک زی اشراسللانه برش لمرده هردیللد .در
ایرجا فرد به انگیزه های ن ا خویش ا ازة تثریرهذاری بر
پی مد ادراک را نمیدهد بطکه لگلا اندیشلة خلود را بله
پدیده و ویژهی های می سل ارد تلا بلا بلیپیرایلهتلرین
صورت بف مد و درن ایت با صلحتی قابلل افتملاد قضلاوت
کرد .نهه در ایرجا قابل مالحظه است اسلت کله فلرد
خود را به امر محدودِ ناخود هاه محدود نمیکرد؛ با فطل

 / 27پژوهش در برنامهریزي درسي ،دوره دوم ،شماره ( 82پیاپي  ،)55سال چهاردهم ،زمستان 6937

تو ه به ویژهیهای ارر و س رد فر یرد اندیشه بله هلا
زمیرة ادراکات خویش را توسعه داده و بله سلمت هلدفی
کطی تر در حرکت خواهد بود؛ برای واقل شلد رهلایی از
ناخود هاه فرد نیازمرد صرف زما بیشتری است فطذا ی
ادراک با تثمل صورت میدهد .این احتمال میرود کله بلا
این توسعة اهداف و زمیرة ادراکات "ترویری بزرگتر" از
ارر و یا پدیدة مورد موا ه نیز حاصل ید.
فراتر رفتن از هاهی و ارادة فمطی نیز از ویژهلیهلای
ادراک زی اشراسانه برشمرده هردید .ایرجا فلرد شراسلا در
هرگا شراسایی بدو پیشفرض و پیشداوری و بدو در
نظر ورد فقل معاش اندیش که تجطیهاه ارادة فمطی
است به ادراک و قضاوت میپردازد .نهله در ایرجلا قابلل
مالحظه است است کله ادراک و قضلاوت ایلن فلرد در
زمیرللهای توسللعه یافتلله تللر صللورت مللیپللذیرد زیللرا
پیشداوریها و معلاشاندیشلیهلا مو ل کوتلهنظلری و
پایین مد افلق نظلاره شلده و فلرد را در محاصلرة املر
محدود قرار میدهد.
در ایرجا به ت یین نقش پی مدهای رویکردهای تربیت
هرری در تعالی نشا اول مولفة امعیت ذهریت فطسلفی
پرداخته میشود:
زادسازی ظرفیت های خالق و توانا شد دانش موزا
در شکل داد به ترورات و اندیشلههلا در سلطوح بلا ی
یادهیری بهفروا پلی ملدهای رویکلرد سلرتی در تربیلت
هرری برشلمرده هردیلد .مفلاهیو اصلطی ایلن پلی ملدها
ساختار داد به ترور و اندیشه در سطوح با ی یلادهیری
می باشد .این سلازما دهلی و ساختاربخشلی ایجادکررلدة
زمیرة دید ترویری بزرگ از پدیده هلای ملورد موا له
می باشد زیرا در سطوح با ی یادهیری تحطیلل ترکیل و
ارزشهذاری صورت هرفتله امکلا دیلد یل "ترلویر
بزرگ" از زمیرة مورد موا ه را تس یل میکرد.
کش ل رابط لة میللا فرهر ل و هرللر کلله در رویکللرد
دیسی طیری انجا میشود مو میشود تا دانش ملوز بلا
تحطیل این دو مف و دریابلد کله هرلر چله ایگلاهی در
فرهر داشته تا چه میزا ملیتوانلد زمیرلة تعلالی را

فراهو کرد و چه ارت ایی با سایر فراصر فرهر دارد للذا
دانش موز موفق به دید ی "ترلویر بلزرگ" از نسل ت
میا کل فرهر با هرر و ارت اا میا فراصر بلا هرلر
خواهد هردید.
قرار هرفتن دانش موزا در ی رخداد موزشی پلروهه
محور در رویکرد مسئطه محور که میتوانلد تحلت رویکلرد
میا رشتهای برنامة درسلی ارا له هلردد بلا بلهکلارهیری
چردین موضوع درسلی در یل پلروهه ملیتوانلد مو ل
توسعة ادراکات دانش موزا شود؛ زما استرتا نتیجه در
اینهونه فعالیتهلا را یلو نیتلر کرلد؛ للذا یل ادراک و
قضاوت همراه با تثمل صورت خواهد هرفت؛ در هلر پلروهه
هدفی کطیتر پی ویی میهردد که از یریلق تحقلق ایلن
هدف دانش موزا قادر خواهرد بود "ترویر بزرهلی" کله
نشانگر تعامل میا موضوعهای درسی با درس هرلر اسلت
را استرتا مینمایرد.
درک رب امور که بهفروا پی مدی از تربیت هرلری
برشمرده شد نیز میتواند مو تعلالی نشلا اول مولفلة
امعیت هردد زیرا درک رب امور و تثریر و تعامل فراصلر
مو ود در پدیده های هرری متضمن نگریستن به پدیده ها
در ارت اا با زمیرهای وسی می باشد؛ یعری فرد ملی توانلد
در اظ ارنظر ن ایی همة تعامل هلای میلا فراصلر پدیلدة
مورد موا ه را در ی "ترویر کطی" و روشن ب یرد.
فملل بلا برللیرت کله حاصلل خود هللاهی ملیباشللد
به فروا پی ملدی از تربیلت هرلری برشلمرده شلد نیلز
تعالی نشا اول مولفة امعیت هردد؛ زیرا
میتواند مو
فرد با بریرت ترمیوهیریهلا و احکلامی ملینمایلد کله
متضمن اهدافی بطردمدت و کال می باشلرد زیلرا داشلتن
ی هدف کطی فررر اصطی ساختار بیرشی هر فلرد اسلت
و وی را قادر به دید "ترویر بزرگ" میکرد.
از دیگر پی مدهای تربیت هرری که برشلمرده هردیلد
این بود :افلراد قلادر بله درک ایلن نکتله ملیهردنلد کله
تفاوت های کوچ می تواند دارای تثریرهای وسلی باشلد.
این توانایی به ذهن افراد این قابطیت را ملیدهلد تلا املور
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ز ی را در زمیرهای وسی مورد مالحظه قرار دهرد و ی
رابطة فطی یا هم ستگی میا امور را دریابرد.
سوزا نگر در تو یه مستدل خویش در باب تربیلت
هرری بر ایلن افتقلاد اسلت کله ایلنهونله تربیلت "ف لو
فرهرگی" افراد را تعالی میبخشد .او برها خود را چرلین
مستدل مینماید« :شکل های اصطی احساس در بسیاری از
مرد دستکو در درو ی فرهر و اغطل فراتلر از ؛
مشترک است؛ زیرا شمار زیادی از رلار تقری لاً بلرای هلر
کسللی کلله بللا معیارهللای هرللری دربللارة هللا بلله داوری
مللینشللیرد معرللادار و م للو بلله نظللر مللیرسللرد»
( .)Elyas,2005با تو ه به ایلن واقعیلت کله رلار هرلری
حاوی اندیشههای بریادی تمد و فرهر بشری هسلترد
می توا چرین استرتا نمود که کطید واهة ف لو فرهرگلی
د لت بر درک ارت اا میا محتلوای فرهرگلی مسلتتر در
رار هرری با محتوای فرهرگی امعة دیگلر اسلت از نجلا
که امعة دیگر میتواند دارای پ رهای وسی تر بوده باشلد
لذا فرد دارای قابطیتی در ارت لاا داد پدیلدههلای ملورد
موا هاش با زمیرهای وسی تر میهردد.
تربیت هرری از یریق تس یل زمیرة فعال سازی تخیل
و تقویت اتفاق میافتد .لذا بلدی ی اسلت کله یکلی از
پللی مللدهای بر مللده از تربیللت هرللری تقویللت تخیللل
دانش موزا است .مف لو تخیلل از نگلاه کسلتطر چرلین
است :توانایی «خار نمود ی شیء یلا مف لو از بافلت
اصللطی فللادی و مالحظللة در یلل بافللت دیللد»
( .)Elyas,2005این امکا کله بافلت دیلد یل زمیرلة
وسی تر از بافت اصطی باشد و ود خواهد داشت و لذا فرد
دارای این توانایی میهردد تا موارد خاصی از ی بافلت را
در ارت اا با زمیرهای وسی تر از پیش تحت فرلوا بافلت
دید مالحظه نماید.
در بخش درهیری با ارر در مراحل ادراک زی اشراسانه
ویژهیهایی نظیر وحدت تروع و شدت در ارر هرری مورد
شراسایی قرار میهیرد .این فر یرلد مو ل تعلالی مولفلة
امعیت و نشا اول میهردد؛ زیرا شلراخت وحلدت و
تمامیت مو ود در ارر مستطز هذار از زییلات و رسلید

به الگویی از کطیت ارر است .یلور کله در فرلل م لانی
نظللری هذشللت ایللن فر یرللد تحللت دو رویکللرد ادراک
کیفیتهای حسی و ادراک خریرههای صوری در تربیلت
زی ایی شراختی صورت ملی پلذیرد .ترلویر بزرهلی کله از
تشخیص و انتزاع فر و الگوی ارر هرری و بلا لدا کلرد
فراصر غیر صوری صورت میپذیرد میتواند زمیرلة تعلالی
نشا اول مولفة امعیت ذهریت فطسفی را تس یل نماید.
در بخش اتخاذ فاصطة زی لایی شراسلانه شراسلرده بلا
خودِ ابژه روبرو ملیشلود و نله بلا چگلونگی رابطله بلا
خودش .در ایرجا رابطة شخری شراسرده با ارلر در ادراک
زی اشراسانه ممکن است مو فد توسلعة ادراکلات وی
شده و تو ه را محدود به کرد .در ایرجا اهر فرد نتوانلد
در برابر فشار امر محدود مخروص و امور ز ی مقاوملت
کرللد و در پللی نتوانللد زمللا ز بللرای اظ للارنظر را
افزایش دهد قادر نخواهد بود که هدفی کطی را برهزیده و
در دید ترویر بزرگ موفق شود.
نتیجهگیري

با تو ه به یافتلههلای فلوق؛ مفلاهیو و کطیلدواهههلایی از
زی اییشراسی و تربیت هرری بررسی و تحطیلل هردیدنلد
که با مفاهیو مو ود در نشا اول مولفة امعیت ذهریلت
فطسفی در ی ش کة مف ومی و غرافیلای مرطقلی قلرار
م لیهیرنللد؛ یعرللی هللو مفللاهیو مو للود در نظریللههللای
زی اشراختی مانرد نظریة تثمل کانتی و نظریة بلی ارادهلی
شللوپر او ر هللو مفللاهیو مو للود در رویکردهللای تربیللت
هرری مثل رویکرد سرتی دیسی طیری و مسئطه محور هو
مفللاهیو مو للود در پللی مللدهای تربیللت هرللری کلله در
چشوانداز اندیشمردا بر سته و دارای نقلش ایلن حلوزه
ارا لله شللده و هللو مفللاهیو مو للود در مراحللل ادراک
زی اشراسانه که بر اسلاس معرفلتشراسلی ر الیسلتی برلا
هردیللده اسللت؛ بللا مفللاهیو مللذکور در نشللا اول مولف لة
امعیت ذهریت فطسفی ی شل که مف لومی دیلد و از
پیش نایافتهای را شکار میکررد .بر این اسلاس ملیتلوا
انتظار داشت با تحقق تربیت هرلری اندیشلیده شلده و در
پی تقویت ادراک زی اشراسانة افلراد نشلا اول مولفلة
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امعیت ذهریت فطسفی یعری نگریستن بله ملوارد خلاص
در ارت اا بلا زمیرلهای وسلی تعلالی یابلد .نسل ت میلا

مفاهیو حوزة زی ایی شراسی با نشا اول مولفلة امعیلت
ذهریت فطسفی در نمودارهای  1و  2شکار شده است.

نمودار شماره 6

نمودار شماره 8
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 :Eیراحی و پیدا کرد ترویر بزرگ.
بللهفرللوا توصللیفی از ویژهللیهللای نشللا اول مولفلة
امعیت ذهریت فطسفی میباشرد.
میتوا دو نمودار بلا را در لدول شلماره یل زیلر
بهیور خالصه مالحظه نمود:

در نمودارهای شماره ی و دو به ترتی :
 :Aتوسعهیافتگی ادراکات و قضاوت بر مده از
 :Bمحدود نشد در امر مخروص در هرگلا ادراک و
قضاوت
 :Cمقاومت در برابر امر مخروص و ادراک و اظ لارنظر
با تثمل و درن و صرف زما .
 :Dمللر ح دانسللتن اهللداف کطللی کللال و پایللدار
(درازمدت) بر اهداف ز ی بهفروا معیار ادراک و قضاوت

جدول شماره 6

از مراحل ادراک
زیباشناسانه
از پیآمدهای
تربیت هنری
از رویکردهای
تربیت هنری
از مفاهیم روشنگر
زیباشناسی به
عنوان بخشی از
ارزششناسی

جمع

A

B

C

D

E

1

1

1

1

1

3

-

-

1

2

1

-

1

-

2

4

5

3

4

5

9

6

5

6

11

در دول شماره  1هر فلدد نشلانگر تعلداد مف لومی
کش شلده میلا حلوزههلای زی لاییشراسلی و تربیلت
هرری با ویژهیهای نشلا اول مولفلة امعیلتِ ذهریلت
فطسفی است .با تو ه به دول فوق  36شل کة مف لومی
غرافیلای مرطقلی میلا
در کرار یکدیگر تشلکیل یل
حوزههای فوقالذکر میدهرد.
با فرایت به شل که مف لومیهلای شلکار شلده فلوق
ویژهیهلای نشلا اول مولفلة امعیلت (ملوارد  Aتلا )E
میتوانرد بهفروا اهداف موزشی در یراحی موزشی هرر
مورد مالحظه باشرد تا تجارب و نتایج یادهیری در مرحطلة
تعیین رخدادهای موزشی بر اساس ها استوار هردند.
در مرحطة تدبیر و هزیرش محتلوا فر یرلدهای فکلری
مرت بلا نقلد و تولیلد هرلری و نیلز فر یرلدهای فکلری

مرت با ادراک زی اشراختی و تاری هرر خاستگاه تدبیر و
تولید قرار میهیرد .نظلا ارزشلیابی نیلز متلثرر از اهلداف
موزشی همروا با ویژهیهلای نشلا اول مثلفله امعیلت
ذهریت فطسفی صورتی بازپاس پیدا میکرد بههونهای که
تواناییها و چشواندازهای ویژه و شخری هر دانش موز در
شکار میهردد.
در یراحی الگوی بر مده از این پژوهش که در نملودار
شللماره  3شللکار شللده اسللت چ للار توانللایی اصللطی
قدرشراسی نقد قضاوت و تولیلد هرلری در اهلداف کطلی
و ود دارد که تالش برای تحقق هری از ها در مسلیر
اهداف واسطهای و ز ی ملی توانلد بلا بله رملر نشلاند
تعلالی ذهریلت فطسلفی در متربیلا
اهداف غایی مو
برخوردار از این الگو هردد .چرانکه؛ در فر یرلدهای فکلری
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مرت با نقد و قضاوت هرری متربی در تالش است تلا از
یریق محدود و مح وس نکرد ذهن و حواس خود زمیرة
ادراک خود را توسعه دهد .ایلن فلد محلدودیتِ ذهلن و
حواس خود مستطز این می هردد که متربی در ایلن الگلو
در فر یرللد برخللورداری از محتللوای موزشللی مللرت بللا
فر یردهای فکری نقد و قضاوت هرری مرتج به دارا شلد
ی ذهریت کطیهرای در او شده و مو ملیهلردد کله
متربی در رت هبردی ارزشلی خلود هلدفهلای کلال را از
اهداف ز ی تمییز دهد .اینهونه واکاوی ارت ایی معرادار
میا اهداف کطی و کال با اهداف ز ی و محدود را برای
متربی شکار میکرد یعری او میتواند ملوارد خلاص را در
ارت اا با زمیرهای وسی مورد مالحظه قرار دهد.
کم بله کرشلگرا نظلا تعطلیو و تربیلت در لت
تربیت افرادی با ذهریت فطسفی تعالییافته و بلروز ویژهلی
حکمت در ها را میتوا بهفروا بر ستهتلرین کلاربرد
این پژوهش برشمرد .حکمت ی توانایی در افراد است که
ارزشهذاریهلا کیفلیتلر شلده و بله سلمت
به کم
روشری حقیقت میل میکرد .ایجاد قابطیت ترمیوسازی و
ترمیوهیری در دانش موزا از اهو اهداف غایی یا رمانی
ی نظا تربیتی محسوب میشود که در حرکت مدیریتی
امعلله ملثرر خواهللد افتللاد .از یرفللی پللیش از هللر
یل
ترمیوسازی و ترمیوهیری ز است ی ارزشهذاری و
قضاوت روشنبیرانه و بییرف که از هرهونه شا ة سلودار
پالوده شده صلورت پلذیرد و بلدی یسلت کله ایلنهونله
ارزشهذاری را تر ا ی فلرد دارای ذهریلت فطسلفی کله
دارای اندیشهای ام فمیلق و مرعطل هلردد قلادر بله
انجا داد است.
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