
 

 سخن مترجم

و آشـنایی بـا مجموعـه     2اثـر مـریلین اسـتوارت    1شناسـی  دریچـۀ زیبـایی   تفکـر از ترجمۀ کتـاب  
ها و راهبردهاي ایـن نویسـنده    ، مرا با دیدگاه4او با ویراستاري، 3آموزش هنر در عملهاي  کتاب

 و مربی هنر برگزیدة انجمن آموزش هنر بیشتر آشنا کرد.
را پـس از ترجمـه و اطمینـان در بـاب وفـاداري بـه        شناسـی  تفکر از دریچۀ زیباییکتاب 

ها و معانی آن، باري دیگر از دریچۀ ساختار پژوهشـی آن بررسـی کـردم. حاصـل کـار       مضمون
نظیـر کـار او بـود. فراینـد پـژوهش و نگـارش او را دقیـق         درك رویکرد شناختی و الگـوي بـی  

دقـت   ها را بـه  درس گرفتم. طرحکار  هاي کتاب را در زندگی روزمره به واکاوي کردم و تمرین
ام را با عالقه ثبـت کـردم. بـاور داشـتم کـه بـراي درك عمیـق         روزي هاي شبانه بررسی و تداعی

هـا و   کتاب باید در جایگاه مخاطب زنـدگی کـنم. در ایـن دوران، خـاطرات زیـادي از پرسـش      
بـوردي   تاقم، بولتنیاد آوردم. در ا ام را به شناختی دوران کودکی کندوکاوهاي فلسفی و زیبایی

هـا   از دیگـر پرسـش   هـاي فلسـفی   هاي فلسفی اختصاص دادم، تمرین تمییز پرسـش  را به پرسش
هـاي معنـوي، مفهـومی، ارزشـی،      عطفی در شناخت معانی کتاب بود. به انواع پرسش ۀ برایم نقط

تـا  قـدر تـداوم داشـت     هـا آن  متافیزیکی، واقعی و تفسیري پیرامون خود فکر کردم؛ ایـن تمـرین  
جایی که از مریلین استوارت جدا شدم و خودم در جایگاهی مستقل بـه طـرح مسـائل فلسـفی و     

 شناختی پرداختم. هاي زیبایی تجربه
تواننـد و بایـد    هایی دربارة هنر دارند و می کودکان نیز مانند بزرگساالن باورها و پرسش

و مواضـع نظـري گونـاگون،     هـا  هایشان تأمل کنند. آشنایی بـا دیـدگاه   در مورد باورها و پرسش
گونـه کـه در دوران    هاسـت؛ همـان   شناختی حق آن بازاندیشی و عمق بخشیدن به تجارب زیبایی

                                                                                                                                              
1. Thinking through Aesthetics 
2. Marilyn G. Stewart 
3. Art Education in Practice  

است، نقش نویسندة  آموزش هنر در عملهاي  در کتاب حاضر مریلین استوارت که ویراستار مجموعه کتاب .4
اصلی را دارد و براي ویراستاري این کتاب از چند نفر از جمله الدون کـاتر (نویسـندة مقدمـه) و هلـن رونـان      

 نیزکمک گرفته که در بخش سپاسگزاري بدان اشاره کرده است.(سرویراستار) 
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 کودکی حق ما بود و در همین دوران نیز هست.
شناسی کودکان، باید ابتدا چنـین   براي کندوکاو فلسفی و عمق بخشیدن به تجربۀ زیبایی

 ها، تردیدها، بایدها و نبایدهاي گذشته بگذریم. رسفضایی را خود تجربه کنیم و از مرز ت
ها در تاریخ هنـر، فرهنـگ مردمـی (فولکلـور) و رویـدادهاي       آثار هنري و بستر ارائۀ آن

است. نویسنده در این کتاب با  شناختی  جاري، سرچشمۀ بزرگی براي کندوکاو فلسفی و زیبایی
نظیـري بـراي طراحـی     رهنمودهاي بـی  1محور دیسیپلینتکیه بر رویکردهاي معاصر آموزش هنر 
ها، روشی مـؤثر   دهد؛ و نیز در طراحی مسائل و حل آن آموزش هنر متعادل در اختیار ما قرار می

 کند. ترین بیان را معرفی می با ساده
هـاي پیشـین مـن در مـورد      هاي این کتاب موجـب تغییـر دیـدگاه    درس ها و طرح تمرین
هـاي متـوازن رشـتۀ     ه کودکان شد و بـراي طراحـی درس  شناسی و آموزش آن ب فلسفه و زیبایی

 آموزش هنر به کمک من آمد.
شناسـی    فلسـفه و زیبـایی  » آمـوزش هنـر  «منـدان حـوزة    تولد این کتاب را بـه همـۀ عالقـه   

 کنم. را آرزو می آموزش هنر در عملهاي دیگر مجموعۀ  گویم و چاپ کتاب تبریک می
 

 فرشته صاحب قلم
 

                                                                                                                                              
1. Discipline Based Art Education (DBAE) 



 

 پیشگفتار

شوید. مربی هنر همواره شناخت کـاملی   زده می اگر مربی هنري را یک روز دنبال کنید، شگفت
یـادگیري  درسـی بـا هـدف     هـاي   دسترس بـراي خلـق هنـر و واکـنش بـه آن؛ طـرح       از مواد در

هـا، عالیـق و    آموزان؛ منابعی براي گسترش فراگیري هنر به موضـوعات دیگـر؛ و توانـایی    دانش
آموزان در کالس هنر دارد. مربی هنر، با برنامـۀ آمـوزش هنـري کـه گـاهی الزم       نیازهاي دانش

 بـار در طـی یـک روز تغییـر     دبستانی، دبستان و دبیرستان، چندین هاي پیش است در مقاطع و پایه
گیرد چه چیزي را آموزش دهد و چگونه؟ سـپس، بایـد ارزیـابی کنـد کـه آیـا        کند، تصمیم می

اند؟ در مرحلۀ بعد، بایـد چـه کـاري انجـام      خواسته است، فرا گرفته آموزان آنچه را او می دانش
 گیري سریع در کالس هنر پایانی ندارد. دهند؟ نیاز به تصمیم

یابند. زیـرا مربـی هنـر درگیـر ارزیـابی       ادامه میهاي مدرسه هم  این نیازها پس از کالس
دهـی مـواد کـار و حـوزة بزرگـی از       ریزي برنامۀ درسـی، سـازمان   آموزان، طرح یادگیري دانش

خواهنـد از   شود. با اینکه بیشتر مربیان مـی  هاي مدرسه و پس از آن، خانه می ها در انجمن فعالیت
هـا را در آموزششـان    آگـاهی یابنـد و آن   هـاي جدیـد در زمینـۀ کـاري خـود      ها و پیشـرفت  یافته

 بگنجانند، وقت اندکی براي مطالعۀ منظم و گستردة این مباحث دارند.
دانشجو،  1، براي مربی هنر، مربی هنر موزه،آموزش هنر در عملهاي  در مجموعه کتاب
اي مشغول در کار هنر، یک نماي کلی نظري و عملی از عناوین مهـم   پژوهشگر و فرد غیرحرفه

آموزش هنر فراهم است. این مجموعه با هدف پاسخگویی به نیازهاي آن گروه از مربیان هنري 
خواهند دربارة موضوعات موجود، دالیل منطقـی و مضـامین عملـی در     پدید آمده است که می

 هاي درسی پیشنهادي با دورنماي پژوهشی و سیاسی گوناگون شناخت پیدا کنند. برنامه
گاهانه تأکید دارد. در هـر مـتن، موضـوعی در کـانون توجـه قـرار       این مجموعه بر کارِ آ

هاي پشتیبان آن، توجه زیادي را به خود جلب کـرده اسـت؛    گیرد که در آموزش هنر و بیانیه می

                                                                                                                                              
1. museum educator کارشناس آموزش هنري که با اسـتفاده از امکانـات و آثـار موجـود در مـوزه آمـوزش       ؛

 ).م(ت  است ودهد. مربی هنر موزه با راهنماي موزه متفا می
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هــاي درس بــا پیشــنهادهاي واضــح، کوتــاه و  ولــی نــه آن موضــوعاتی کــه همــواره در کــالس 
هـایی بـه ایـن مجموعـه افـزوده خواهنـد        اباند. با طرح موضوعات جدید، کت دسترس همراه در

باشـند و  » آموزش هنر«اي براي کارشناسان  هاي حرفه کنندة کتابخانه شد؛ با این هدف که کامل
 آموزان (دانشجویان) هنر کمک کنند. به زندگی دانش



 

 ویراستار پیشگفتار

هـا و موضـوعات هنـري را از     معمـوالً پرسـش   در رویکرد مبتنی بر کنـدوکاو در آمـوزش هنـر،   
آمـوزان بیشـتر از آنکـه فراگیـران      دهند. دانش هایی نو قرار می کنند و در قالب یکدیگر جدا می

» چگونـه؟ «و » چـه؟ «تأکید دارند تا » چرا؟«ها بیشتر بر  پویایند. پرسش  باشند پژوهشگرانی منفعل
 گیرند. باشند، اهداف نو را پی می جاي اینکه فقط بازگوکنندة باورهاي پیشین و به

آموزان با آثار هنري و با یکدیگر، عنصر مهمی در رویکرد مبتنی بـر   کنش متقابل دانش
ــق       ــل، هــم از طری ــن کــنش متقاب ــراي تســهیل ای ــان ب ــر اســت. مربی ــوزش هن ــه آم ــدوکاو ب کن

وگوهاي گروهی بزرگ و کوچک و هم از طریق مطالعۀ شخصی یا پـژوهش و بررسـی،    گفت
 کنند. ربیات هنري را طراحی میتج

بـودن در    اطمینان خاطر از طراحی تجربیات هنري مبتنی بر کنـدوکاو، بیشـتر از کارشـناس   
زمینۀ مضمونی خاص، به روش طرح پرسش بستگی دارد. بـراي دسـتیابی بـه ایـن اطمینـان خـاطر،       

باشـیم و چـارچوبی   هاي پرسشـگري اسـتاد    باید روند پرسشگري را بشناسیم، در استفاده از مهارت
 هاي مفید هدایت کند. مفهومی داشته باشیم که ما را به طرح گسترة متنوعی از پرسش

این کتاب راهنمایی عملی براي کمک به مربیانی اسـت کـه بـه سـازمان و سـاختار الزم      
براي آموزش مبتنی بر کندوکاو موفق، اطمینان دارند. مربیـانی کـه بـه پیشـرفت خـود در زمینـۀ       

هـاي خـود در شـناخت موضـوعات مهـم       اي طراحی و طرح پرسش و همچنین قابلیـت ه مهارت
یابنـد کـه بـه     در بسیاري از الگوهاي آزمودنی کالسی، پیشنهادهایی مـی مندند،  دنیاي هنر عالقه

کنند. مریلین استوارت، که از کارهـایش در کنـدوکاو فلسـفی و آمـوزش هنـر       ها کمک می آن
شـود،   شناسـی شـناخته مـی    هنـر، نقـد هنـر، محصـول هنـري و زیبـایی      چهار مؤلفـۀ تـاریخ    برپایۀ
هـایی بـر    دهد. او با طـرح نمونـه   دست می یافته را به هاي بسیاري از آموزش درست سازمان نمونه

توان از روند پرسشگري در کـالس درس و کارگـاه    دهد که می پایۀ کندوکاو منطقی، نشان می
شناسـی   تواننـد دربـارة زیبـایی    کرد تا دریابند کـه مـی  آموزان کمک  هنر بهره گرفت و به دانش

 واضح بیندیشند.
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شناسی تردید دارند، بنیان نظـري   استوارت براي مربیانی که دربارة معناي آموزش زیبایی
کنـد. او بـراي    محکم و چارچوب مفهومی قدرتمندي بـا عبـارات سـاده و فهمیـدنی فـراهم مـی      

هـاي بسـیاري معرفـی     دبسـتان و دبیرسـتان، نمونـه    شناسـی در  دستیابی به روش آمـوزش زیبـایی  
زیـادي  « دهـیِ  شناسـی، ماننـد ادراك و پاسـخ    کند. استوارت از نظرهاي مبهم دربارة زیبـایی  می

کنـد و بـر کنـدوکاو فلسـفی درسـت همـراه بـا موضـوعات جالـبِ توجـه            ، عبور می»احساساتی
شـود. پیشـنهادهاي او    ز مـی هاي گوناگون و واقعی کالس درس متمرکـ  شناسی در محیط زیبایی

بـودن در   آموزان و جلب نظر مثبـت دربـارة هنـر و معنـاي انسـان      در برانگیختن کنجکاوي دانش
 برنامۀ آموزشی و یادگیري در کل تأثیر دارد.

شناسی است.  این کتاب، همچنان که از عنوان آن پیداست، فراتر از کتابی دربارة زیبایی
ویـژه دربـارة فراینـدهاي تفکـر صـریح، اسـتدالل        فکرکـردن، بـه  بر آن، این کتاب دربارة  عالوه

آمـوزش  «گوي مفید، مطلب دارد. به ایـن معنـا، عنـوان مناسـب دیگـر کتـاب:        و درست و گفت
،  اسـت. بـه کمـک ایـن روش    » وگـو دربـارة هنـر    آموزان براي تفکـر واضـح از راه گفـت    دانش

تفکــر انتقــادي در یــک برنامــۀ شناســی بــراي مربــیِ کــالس بــه ابــزاري بــراي آمــوزش  زیبــایی
 شود. اي تبدیل می رشته میان

آموزان بـراي تفکـر دربـارة هنـر و      کمک به دانش«عنوان دیگر مناسب براي این کتاب: 
رویکـرد  اسـت. اسـتوارت بادقـت یکـی از چهـار مؤلفـۀ        »شناسـی  زیبـایی  ماهیت پیچیدة تجربـۀ 

هـاي آموزشـی    ، را در دل برنامـه هـاي تـدریس آن   شناسـی و روش  ، یعنی زیبـایی محور دیسیپلین
دهد. کندوکاو فلسفی از این دیـد، بـراي مربـِی هنـر، فراینـد فهـم هنـر و رابطـۀ آن بـا           شرح می

 شود. آموزان می زندگی دانش
 1الدون کاتر

                                                                                                                                              
1. Eldon Katter 



 

 سپاسگزاري

تشـکر کـنم: الـدون کـاتر، منبـع       »آمـوزش هنـر  «خواهم از همکارانم در دانشگاه در رشتۀ  نخست می
اي بـر آن نوشـت و    نویس این مطالـب را مطالعـه کـرد، مقدمـه     من که پیش  همیشگی الهام و دلگرمی

 من در باکس هـاوس، خانـۀ   »دوست اتاق زیرشیروانی«عنوان کتاب را به من پیشنهاد داد؛ جان وایت، 
گوهاي بسیاري که دربـارة هنـر و آمـوزش داشـتیم؛     و براي گفت 1کوتزتان،آموزش هنر در دانشگاه 

کـه از طریـق   براي دوستی، حمایت مـداوم و جریـان پیوسـتۀ طـرح موضـوعات فلسـفی،        2تام شانتز،
که خیلی پیش از این، بـه مـن پیشـنهاد کـرد کـه از       3ماري اریکسون؛ شدند ارتباطی مجازي انجام می

هـاي جدیـد    که مرا به آزمـودن شـیوه   4دواین گریرخلوت بیرون بیایم و کار با مربیان را آغاز کنم؛ و 
 هاي بسیاري به من داد. شناسی تشویق کرد و براي کار با مربیان، فرصت تفکر دربارة زیبایی

بـراي کمـک در معرفـیِ مسـائل      ،6رینچیـف و مـوریس پ  5جرجیا چـاملی سپاس ویژه از 
فلسفی تاریخ هنر؛ همچنین از مربیان بسیاري در سراسر کشور، در مؤسسات و سمینارها، کـه در  

آمـوزان را بـرایم فرسـتادند.     هاي دانش هایی از نوشته تشریح افکارم به من کمک کردند و نمونه
زك، کـارن کـورنمن، جفـري دیتـریچ،     سوزي بکر، جنیفر بالخواهم از مربیان هنر:  ویژه، می به

بخـش مـن بودنـد، عقایـد خـود و       تشکر کنم که با کار خوبشان الهام 7برندا جونز و کارن شرینر
آموزان را با من به اشتراك گذاشتند و اغلب در آخـرین لحظـات مـرا نجـات دادنـد.       کار دانش

کــه در گذشــته  سپاســگزاري کــنم 8هیــدر هــیلمن، ملینــدا گاویــت و ســام فــریچ خــواهم از مــی
دانشجویانِ دستیار من بودند و اکنون، دوستان و همکارانم هستند و به من یـاري رسـاندند تـا در    

 یافته عمل کنم. کارم متمرکز و سازمان
                                                                                                                                              
1. Kutztown  University 
2. Tom Schantz 
3. Mary Erickson  
4. Dwaine Greer 
5. Georgia Chamley  
6. Morris Perinchief 
7. Suzy Becker, Jennifer Blazek, Caren Cornman, Jeffrey Dietrich, Brenda Jones, and Karen 

Shriner 
8. Heather Heilman, Melinda Gavitt, and Sam Fritch 
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اي از کتاب  ، براي پیشنهاد انتشار مجموعه1نشر دیویس: ویات ویدسپاس از افراد خوب 
کـارول  ؛ هاي آموزش هنر در عمل جموعه کتابماش براي این کتاب و  براي مربیان و شکیبایی
براي ویرایش دقیـق و   3لین سایمون،شان در مورد جزئیات؛  براي حوصله 2هارلی و رابین باناس،

دوسـت و   5اش؛ هلن رونان، داشتنی براي طراحی پویا و دوست 4ژانت لیندرتس،اش؛  هوشمندانه
توانم  مرا راهنمایی کرد. نمی در عملآموزش هنر هاي  ویراستار من که در فرایند نگارش کتاب

هاي من در فرایند نگارش و ویرایش  ها و شادي قدر کافی از او براي صبوري و تحمل نگرانی به
 تشکر کنم.

هـاي قهـوة صـبحگاهی، مراقبـت از      بابـت فنجـان   6دبـرا سـیگر   خـواهم از دکتـر   در پایان، می
 هاي ناگهانی من و تمرکز مدامش بر قدرتم، با عشق مطلق سپاسگزاري کنم. حیوانات، تحمل خشم

 
 مریلین جی. استوارت

                                                                                                                                              
1. Davis Publications: Wyatt Wade 
2. Carol Harley and Robin Banas 
3. Lynn Simon 
4. Jeannet Leendertse 
5. Helen Ronan 
6. Dr. Deborah Sieger 



 

 مقدمه

ر مـدرن  ، هنرمند قرن بیستم که در مـوزة هنـ  1در حال ترك نمایشگاه بازنگري آثار ساي تومبلی
هـا نیـز    نفري را شنیدم کـه آن  وگوي بین دو در نیویورك برگزار شده بود، از فاصلۀ دور، گفت

 در حال ترك نمایشگاه بودند: 
توانم بفهمم چه چیـز کارهـاي    زن: خوب، نه اینکه هنر را دوست نداشته باشم، فقط نمی

هـاي   تـرین مـوزه   ین و مهـم تـر  العاده است که در اینجـا، در یکـی از بـزرگ    قدر فوق تومبلی این
هـاي دیگـر ندارنـد؟     اند؟ کارهاي او چه چیزي دارنـد کـه نقاشـی    کشور به نمایش گذاشته شده

 اند. چرا این کارها اینجا هستند؟ خیلی ساده
رسد خلق این کارها به استعداد زیادي نیاز داشته باشد. شاید به  نظر نمی فهمم. به مرد: می

نظـر   بار این شکل از نقاشی را انجام داده است. با وجود اینکه به لیناین دلیل است که او براي او
حـال ایـن کـار را     کـس دیگـري تابـه    توانست این کارها را انجام دهد، هیچ رسد هرکسی می می

 اند. نکرده است. بنابراین، کارهاي او یگانه و اصیل
ه این دلیل که شود که کارهاي خوبی باشند؟ فقط ب زن: بسیار خوب. آیا این باعث می

هیچ فرد دیگري به این شیوه کار نکرده است؟ آیا این همان چیـزي اسـت کـه بـه یـک کـار       
بخشد که در مـوزة هنـر مـدرن بـه نمـایش درآیـد؟ هنـر خـوب چـه           قدر اهمیت می هنري آن
 هایی دارد؟ ویژگی

 دانم. بیا برویم ناهار بخوریم! مرد: آه... نمی
کـردم، از آگـاهی و    هـا را در حـال رفـتن بـه رسـتوران مـوزه تماشـا مـی         که آن درحالی

وگـو شـبیه بسـیاري از     هـا دربـارة آثـار سـاي تـومبلی شـاد شـدم. ایـن گفـت          درگیري ذهنی آن
دادم  هـایی کـه درس مـی    هـا و کـالس   ها، موزه تر در گالري وگوهاي دیگري بود که پیش گفت

هـاي   وگو تعجب کردم. واضـح بـود کـه پرسـش     رة پایان این گفتشنیده بودم. از شیوة غیرمنتظ
قدر پیچیـده بودنـد کـه نیـاز بـه تمرکـز، تأمـل و چنـدین سـاعت بحـث داشـتند.             شده آن مطرح

                                                                                                                                              
1. Cy Twombly 
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هرحال، این هم مشخص بود که این دو بازدیدکنندة موزه، خیلی زود به سراغ مباحـث دیگـر    به
 شدند. وگویشان نمی گفت  رفتند و پیگیر می

 
 رنـگ روغـن، رنـگ روغنـی مخصـوص نقاشـی دیـوار        (رم). 1961ا، یتي تومبلی، پیروزي گاالسا

با اجازة مجموعۀ منیل، هوستون و  متر. سانتی 483×294شمعی، مداد سربی روي بوم،  ها، مداد خانه
 عکس: پل هستر، هوستون. گالري ساي تومبلی، هوستن، هدیۀ هنرمند.

هـاي سراسـر شـهر، هنگـامی کـه بازدیدکننـدگان بـا         مـوزه هـا و   کنم در گـالري  فکر می
کننـد. در    هاي مشابهی را مطرح می شوند، اظهارنظرها و پرسش رو می شگفتی با آثار هنري روبه
سوي گالري بعدي یا شـاید وعـدة غـذایی بعـدي      سادگی به نندگان بهکبرخی موارد، این بازدید

وجـو در مـورد ماهیـت و اهمیـت      نـدگان، بـه پـرس   نظرم، برخی از ایـن بازدیدکن  روند. اما به می
 دهند. مشاهداتشان ادامه می

وگوهاي مفصـل، ممکـن اسـت نظرهـاي فـرد دیگـري را        کنندگان در این گفت شرکت
دربارة هنر شنیده باشند؛ اینکه هنر چیست؟ نمایانگر چه چیزي است؟ چـرا برخـی آثـار بهتـر از     

شـوند؟   هـاي انفـرادي نمـایش داده مـی     ر نمایشـگاه رسند؟ چرا فقط برخی آثـار د  نظر می بقیه به
کنندگان ممکن است درنتیجۀ این مباحث، عقاید خود را انـدکی تغییـر دهنـد. شـاید در      شرکت

انـد   کنندگان در چنین مباحثی مایـل  بازدید بعدي از موزه، رویکرد متفاوتی داشته باشند. شرکت
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هـایی   با آثار هنري دیگر، حاصل بینش اي طرح کنند و رویکردشان در مواجهه هاي تازه پرسش
 اند. وگوهاي پیشین کسب کرده است که در گفت

هـایی را   پرسـند؛ ایـده   کنند. از یکدیگر دربـارة آن مـی   مردم با شگفتی به هنر نگاه می
هـا   انـد. گـاهی، آن   کنند که حاصل تفکرات خودشـان اسـت یـا از دیگـران شـنیده      مطرح می

هـایی کـه    ناپذیري دربارة هنر دارند. ما از حضور مجسمه زلهاي تزل باورهاي محکم و پرسش
اي از شگفتی، رنجـش و حتـی خشـم     اند، پیشینه نصب شده در محوطۀ دانشگاه محل تدریسم

هاي علمی دانشگاه نصب شـد   اي از سنگ و بتن بیرون یکی از ساختمان داریم. اخیراً مجسمه
قـرار گرفـت. یکـی از اسـتادان بـراي      و مجسمه و موقعیت آن آماج توفان نظریات خشمناك 

اش از محوطـه عصـبانی بـود. دیگـري خشـمگین بـود کـه         انداز مـورد عالقـه   بسته شدن چشم
شـود. برخـی از اعضـاي انجمـن      موقعیت مجسمه مزاحم عملکـرد دسـتگاه هواشناسـی او مـی    

بـراي آن   جاي هزینه کردن هایی به ویراستار روزنامۀ دانشگاه خواستند که به دانشگاه، در نامه
هـاي دانشـگاه    مجسمه، که اصالً هنرمندانه نیست، آن هم در جـایی کـه مخصـوص سـاختمان    

هـا امکـان داده    ها باید به مصارف بهتـري برسـند. برخـی گفتنـد کـه اگـر بـه آن        است، شهریه
اي دیگر از کار دفاع و ادعا کردند که هنرْ  کردند. عده شد، کار را به شیوة بهتري اجرا می می
روح دانشـگاه اثـري خوشـایند     دارد و مجسمه براي محیط خشک و بـی  می را به فکر وا افراد

کاررفتـه در آن زیباینـد. بـه بـاور برخـی       ان مجسمه گفتند که مواد بهدار طرفاست. برخی از 
 دیگر، شکل مجسمه پیچیده و پویا بود.

محوطـۀ   رسـند کـه پرسـش دربـارة مبـاحثی ماننـد آنچـه در        گاهی مردم به این باور مـی 
هـاي   . اعتقاد رایج این است که هنگام داوري در مـورد ارزش است اي دانشگاه پیش آمد، سلیقه

اي جـدال   موضـوعات سـلیقه    کس دیگري است. در ایـن  کس به درستیِ نظر هر هنري، نظر هر
هـاي   جایی ندارد. در این کتاب دیدگاه این است که در مورد مسائلی از این دسـت و در حـوزه  

تـوان بـه    تـِر مباحـث هنـري، بـا صـرف وقـت و کـاوش در نظرهـاي خـود و دیگـران، مـی            مهم
هـاي   وگـوي غیررسـمی و رسـمی دربـارة مجسـمه، راه      هاي زیادي دست یافت. گفـت  پیشرفت

است تا عقایدشان را تشریح کنند، از دیگران بیاموزنـد و شـاید ذهنیـت     جامعهمهمی براي افراد 
 خود را تغییر دهند.

وگوهـایی اسـت کـه در     بارة مجسمه در محوطۀ دانشگاه من، شبیه به گفتوگو در گفت
شـوند یـا نـوع     هاي مهمـی نصـب مـی    ها در مکان دیگر، هنگامی که مجسمهجوامع ها و   دانشگاه

وگوها مشـخص   آیند. از این گفت گیرد، پیش می دسترس همه قرار می خاصی از آثار هنري در
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 توجـه  ، تشریح و گاهی تغییرند. با دارند که شایستۀ بررسی شود که مردم دربارة هنر عقایدي می
آمـوزان   توانم بـه صـراحت بگـویم کـه دانـش      به تجربۀ شخصی منِ مادر و مربی هنر پیشین، می

 دبستانی و دبیرستانی نیز دربارة هنر باورهایی دارند.
ن بیـان  هاي خود را دربارة هنـر یـا دیگـر مسـائل مـرتبط بـا آ       آموزان دیدگاه وقتی دانش

هـاي فضـاهاي عمـومی و مهـم      هـا یـا مجسـمه    به نمایشگاه جامعهکنند و هنگامی که اعضاي  می
کوشند به دنیاي خـود بیندیشـند و آن را بفهمنـد، سـعی دارنـد تـا بـه         دهند، می واکنش نشان می

نظـر   بنـدي کننـد. بـه     عقاید خود شکل دهند، به ادراك خود معنا بخشند و تجربیاتشـان را طبقـه  
هاست. فقط کافی است توجه کنـیم کـه    هاي مشترك انسان رسد این واکنش یکی از فعالیت می

ها چگونه در طول زمان و در سراسـر جهـان، بـراي مشـخص کـردن روابطشـان بـا جهـان          انسان
اند و به این نتیجه برسـیم   هاي مذهبی را خلق کرده ها و آیین طبیعی و یکدیگر، تصاویر و داستان

هـا در تـالش بـراي درك     شان گـرایش دارنـد. انسـان    ر دربارة دنیاي پیش رويها به تفک که آن
پنداشـتند،   هـاي طبیعـی و اجتمـاعی، در مـورد چیزهـایی کـه در فهـم دنیایشـان مهـم مـی           پدیده

 اند. توضیحات پیچیده و گوناگونی داده
فیلسوف آموزش و پرورش، بر این باور است که شگفتی در این دانـش   1توماس گرین،

گـرین معتقـد اسـت وقتـی مـا از       )1(ریشه دارد که الزم نیست چیزها چنان که هسـتند، باشـند.  ما 
دهیم که رخ دادن چیزهاي معمولی ممکـن   شویم، تشخیص می زده می چیزهاي معمولی شگفت

شـود. او در   مندي ما بیشتر مـی  است تصادفی و نه لزوماً همیشگی باشد، درنتیجه شگفتی و عالقه
، از مثالِ شگفتی ما در برابر عمل سادة رشد دانـۀ سـیب و انتظـار تبـدیل آن بـه      توضیح این نکته

گیرد. انسان در طول زمان، براي تأمل، بررسی و دادن توضـیحات دربـارة    درخت سیب بهره می
کـنم   انگاریم، درنـگ کـرده اسـت. فکـر مـی      اي که ما اغلب بدیهی می ظاهر ساده هاي به پدیده

دهند به توجه به آثـار هنـري یـا مجسـمۀ فضـاهاي عمـومی و        اص میکسانی که زمانی را اختص
دهی تجربیات خود و دنیایشان عمل  شان به تأمل و سازمان اند، پیرو تمایل بنیادي که دیده  مهمی
 کنند. می

 نظر دیگران دربارة اثر تومبلی 
مـو   اشـتباه قلـم  بـومی کـه بـا طـرف     «، اثر سـاي تـومبلی را   دقیقه 60در برنامۀ  2مورلی سیفر

 )2(توصیف کرد.» خطی شده باشد خط

                                                                                                                                              
1. Thomas Green 
2. Morley Safer 
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تـوان گفـت،    با یک نگاه بـه کـار تـومبلی مـی    «هنرمند و منتقد، گفت:  1پیتر پالگنس،
هـاي او،   آمیـزي شـده اسـت. بهتـرین نقاشـی      دهی و بـا شوروشـوق رنـگ    باکانه سازمان بی

ها پراکنده در  گُلاند که  هاي دشت پهناوري )، مانند ریگ1961( 2همچون پیروزي گاالتیا
هـاي کـاملی ظـاهر شـده و بـذرهاي گـل، بـا         شکل مسـتطیل  ها به اند. ولی ریگ آن روییده

 )3(»اند. اي روییده لطافت رؤیاگونه
خطـوط سـریع،   «فیلسوف و منتقد، دربـارة کـار تـومبلی چنـین نظـر داد:       3آرتور دانتو،

اند... بـراي   گسترده شدهشکلی ناهماهنگ  ها روي بستري اغلب بزرگ به ها و ضربه خراش
 4اند،... اثر، کمابیش کنایه از اسـتعارة سیاسـی تائوئیسـتی    دنبال چنین چیزهایی کسانی که به

اند، اثري بسـیار زیبـا خلـق شـده      واسطۀ عناصري که در بنیان خود، تجلیات انسانی دارد: به
پس برگردیـد و  سـرعت ببینیـد، سـ    کنید، همۀ کارها را به است. وقتی از نمایشگاه دیدن می

یک یا دو نقاشی را از نزدیک ببینید. کاتالوگ نمایشگاه را بخرید و آن را بخوانیـد. حـاال   
  )4(»گاه، یک یا دو اثر دیگر را ببینید. کمی بیشتر دقت کنید. آن

داریم از آشفتگی نظم بیافرینیم. در اندیشیدن و پرسـش   ها نیاز رسد ما انسان نظر می به
ها  ایم و بین این پدیده هاي مفهومی ایجاد کرده ویدادهاي معمولی، محدودهدربارة مسائل و ر
ها یا حـوادث خاصـی بسـتگی نـدارد،      ایم. گاهی این عالقه، چندان به پدیده تفاوت قائل شده

بلکه بیشتر به تجربیات انسانی یـا جهـان در حالـت کلـی وابسـته اسـت. در طـول تـاریخ و در         
ماننـد ماهیـت انسـان، جایگـاه دنیـاي        هاي کلی اد به پرسشهاي گوناگون، برخی افر فرهنگ

هـا پـیش از ایـن،     اند. قرن تجربی ما در نظم جهان و ماهیت حقیقت، خوبی و زیبایی اندیشیده
انـد و دربـارة    هایشـان را شـرح داده   افالطون، ارسطو، کنفوسیوس و متفکران دیگـر، دیـدگاه  

انـد. مـا هنـوز دربـارة      اي داده یافته ه و سازمانها توضیحات گسترد مسائل مهم براي همۀ انسان
کنیم. افراد دیگري نیز در طول تاریخ، بخش بزرگ زنـدگی   ها فکر می ها و افکار آن دیدگاه

اند. این افـراد، در   انتها دربارة این مسائل گذرانده وگوهاي بی خود را به شرکت در این گفت
ه آن اشـتغال دارنـد، کنـدوکاو فلسـفی     شـوند و کـاري کـه بـ     دنیاي غرب فیلسوف نامیده می

 شود. خوانده می
وگوها، نمایندة بقیـۀ مـا در ایـن     نکتۀ مهم این است که فیلسوفان با شرکت در این گفت

هـاي مـا نیـز هسـتند. اگرچـه       اند که پرسـش  ها به این دلیل براي ما مهم هاي آن فرایندند. پرسش
                                                                                                                                              
1. Peter Plagens 
2. The Triumph of Galatea (1961) 
3. Arthur Danto 
4. Taoist political metaphor 
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کننـد و پیگیرتـر و پابرجاترنـد، ایـن      ش مـی ها، زمان بیشتري تـال  فیلسوفان براي پاسخ به پرسش
آشـفتگی، بـه تصـویر     هاي مهـم دربـارة تجربیاتمـان، خلـق نظـم از دل      انگیزه براي طرح پرسش

بندي و دادن توضیحات احتمالی، براي ما همچنان طبیعی و باقی اسـت. مـا    کشیدن مفاهیم، طبقه
یـابیم   کنیم. گاهی فرصت می ر میآموز، اغلب به مسائل عادي فک افراد بزرگسال، مربی و دانش

هاي مفهومی شکل دهیم و دورنمایی نظري ایجـاد کنـیم. مـا بـیش از      که پیش برویم، به تفاوت
 کنیم. آنکه خودمان بفهمیم، در کندوکاو فلسفی شرکت می

آمـوزان در   هایی براي کمک به مشـارکت دانـش   هدف در این کتاب، فراهم آوردن راه
گفتـۀ مـوزة هنـر مـدرن، هنگـام تـرك        . دو بازدیدکننـدة پـیش  وگوهـاي مهـم اسـت    این گفـت 

هاي مهمـی مطـرح    شود، پرسش نمایشگاه، دربارة اینکه چه چیز باعث اهمیت یک اثر هنري می
هاي خود پیشـنهاد دادنـد،    هاي ممکن را براي پرسش ها بحثی را آغاز کردند و پاسخ کردند. آن

ها، ایـن احتمـال بـه ذهـن مـن       وگوي آن امی گفتاما خیلی زود کل مسئله را رها کردند. در تم
کـنم   هاي مورد نیاز براي پیشبرد بحث را ندارند. فکـر مـی   ها دانش و مهارت خطور نکرد که آن
آمـوزان هنگـام تفکـر دربـارة هنـر، از نقطـۀ طـرح پرسـش          هاي هنر نیز، دانـش  در تمامی کالس

یـه شـرکت کننـد تـا بـه کمـک آن       وگوي غنی و چند ال توانند در گفت روند و نمی جلوتر نمی
ها یـاد بگیرنـد    بتوانند به باورهاي خود شفافیت ببخشند، به سخنان دیگران گوش بسپارند، از آن

 و حتی شاید دیدگاه خود را تغییر دهند.
هــاي کنــدوکاو فلســفی بــراي  مــا مربیــان، بــه دالیــل بســیار، در فــراهم کــردن فرصــت 

ــش ــن د  دان ــم. یکــی از ای ــد داری ــوزان تردی ــایی اســت کــه مــی  آم ــدگاه دیرپ ــل، دی ــد  الی گوی
عنـوان اندیشـۀ محـض درك     وگوهاي فلسفی کمابیش همیشه شامل آن چیزي است که به گفت
اي ضمن خدمت، براي مواجهه با موضوعات فلسـفی   عالوه، مربیان در آموزش حرفه به شود. می

بـراي تلفیـق کنـدوکاو    ما براي طراحی راهبردهـایی  اند.  که احتمال طرحشان هست، آماده نشده
ایـم. وقتـی از مـا خواسـته شـد تـا        منزلۀ بخشی عادي در آموزش هنر، رهنمـود نداشـته   فلسفی، به

و نتایج درسی را گسترش دهیم، هیچ الگویی براي کندوکاو فلسفی که  1فرعی اهداف میانجی/
 راهنمایمان باشد، نداشتیم.

                                                                                                                                              
1. objectives ــانجی/ ؛ ــداف می ــا)، راه  اه ــی (آبژکتیوه ــلی     فرع ــداف اص ــه اه ــی ب ــاي دسترس را در  (goals)ه

نیز معادل مناسبی بـراي واژة  » ها و اهداف مورد انتظار فعالیت«کنند. عبارت  ریزي آموزشی مشخص می برنامه
 . (م) است  نویسی ها در طرح درس آبژکتیو
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با بتن، سنگ مرمر، سنگ ماسـه، گیـاه ویسـتریا و     شده مستحکم. 1993تام استرنال، غرفۀ نمایشگاه، 
 کاترین استوارت. عکس: متر. 1/9×8/3درخت مو خزندة ویرجینیا، 

شود چنین الگوهایی براي مربیان فـراهم شـود. همچنـین در ایـن      در این کتاب تالش می
ربـارة  بر تأمین بنیانی براي گنجاندن کنـدوکاو فلسـفی در برنامـۀ هنـر، اطالعـاتی د      کتاب عالوه

برنامــه و اهــداف  ۀریــزي کنــدوکاو فلســفی، نمونــ هــاي هنــر، پیشــنهادهایی بــراي برنامــه نظریــه
هـایی از برنامـۀ درسـی و دیگـر منـابع مفیـد بـراي مربیـان          فرعی و نتایج درسی و مثـال  میانجی/

 شود. خواهان افزودن کندوکاو فلسفی به برنامۀ آموزشی مطرح می
شود و پیوندهاي آن  اي از کندوکاو فلسفی معرفی می شناسی حوزه در فصل اول، زیبایی

هـاي ارتقایافتـه از    هـا و نگـرش   هاي کودکان و سرانجام، مفاهیم و مهـارت  را با عالیق و توانایی
 شوند. طریق برنامۀ آموزشی نشان داده می

شناسـی غربـی و    هـاي سـنتی زیبـایی    فصل دوم، بررسی مختصـري در مـورد دیـدگاه    در
هـاي   هـا و پاسـخ   هایی از پرسش هاي فلسفی خواهید خواند. نمونه تشخیص پرسشهایی براي  راه

آمـوزان در مـورد موضـوعات     هـاي دانـش   ها، مطرح و پیوند میان دیدگاه شده در طی سال طرح
 شوند. فلسفی در فرایند خلق و واکنش به هنر نیز عرضه می

اي فلسـفی  وگوهـ  آمـوزان در گفـت   در فصل سوم، رهنمودهایی براي شرکت دانش
 شوند. داده می

هاي چهارم تا هفتم، تمرکز بر کـار عملـی اسـت. خواننـدگانْ پیشـنهادهایی در       در فصل
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ها و مفاهیم تدریس دربارة کندوکاو فلسفی خواهند یافت. بسـیاري از راهبردهـاي    مورد مهارت
تـر  هـا و موضـوعات فرا   است که از صرفاً دادن امکـان طـرح پرسـش     شده مختص مربیانی مطرح
هـایی   هـا، واحـدها و درس   ریزي و دربـارة آن  ها و موضوعات، برنامه اند و براي این پرسش رفته

 شود. اند. در این فصول، به نتایج یادگیري خاصی نیز اشاره می طراحی کرده
ظاهر نامرتبط خود را در چـارچوبی منسـجم    کوشند تجربیات هنري به وقتی کودکان می

ظاهر کوچک، در تشریح فرضـیات   که توجه متمرکز بر موضوعات بهگیرند  منظم کنند، یاد می
گیرند به نظرات دیگران گوش  طور که یاد می ها همان کند. آن ها کمک می و باورهایشان به آن

هـا   . آن دهند و توجه کنند، ممکن است تمایـل یابنـد بـا قطعیـت کمتـري بـا دنیـا مواجـه شـوند         
کننـد، ممکـن اسـت بخواهنـد      د احسـاس رضـایت مـی   که از تجربۀ داشتن نظرهاي خـو  درحالی
 هاي معمولی طرح کنند و بر زندگی خود در ارتباط با هنر متمرکز شوند. پرسش

مایلم فکر کنم این کتاب براي مربیان مفید خواهد بـود و بـا ترکیـب برخـی از نظریـات      
سـفی را تجربـه   آموزان رضایت و سودمندي کندوکاو فل هایشان، دانش پیشنهادي کتاب با برنامه

ها بـار دیگـر بـه نمایشـگاه آثـار هنـري        آموزان آن کنند. همچنین، مایلم فکر کنم، اگر دانش می
ها با دوستانشان با تصـمیم بـراي خـوردن     وگوي آن هاي فلسفی رفتند، گفت برانگیزانندة پرسش

، خـوردن  هاي آن ناهار ناگهان تمام نشود. در عوض، رؤیاي من دیداري است که یکی از برنامه
  هـاي غـذایی   هـا و در کـل وعـده    وگـویی کـه در تمـامی دوران دوسـتی آن     ناهار باشد و گفـت 
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