دوفصلنامۀ علمی ـ تخصصی

A Biannual Scientific Research Journal

Art & Media Studies
سال دوم ،شمارۀ چهارم ،پاییز و زمستان 1399
صص138-113

Vol.2, No.4, Autumn & Winter 2020-2021
pp.113-138

نقد چند رویکرد آموزش هنر با تأکید بر دیدگاه ارزششناختی دلوز
بهرام مرادی  /دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران،
ایران*.
علیرضا محمودنیا  /دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
سوسن کشاورز  /دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
سعید ضرغامی همراه  /دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران،
ایران.
bahram.artedu2020@gmail.com

دریافت - 1399/7/25 :پذیرش1399/9/9 :

چکیده

هدف پژوهش حاضر ،نقد رویکردهای موجود آموزش هنر با تأکید بر دیدگاه ارزششناختی
دلوز است .روش پژوهش تحلیل انتقادی است .رویکردهای گوناگونی در آموزش هنر وجود
دارد که بر طبق نگرش دلوز ،به آنها انتقاداتی وارد است که عبارتند از :رویکرد سنتی ،رویکرد
تولیدمحور ،رویکرد دریافت احساس و معنا ،رویکرد معرفت زیباشناختی و رویکرد تربیت
هنری انضباطمحور .بر اساس نگرش دلوز و دید کنشگری وی ،بر هر یک از رویکردهای
مذکور ،پیرامون آموزش هنر انتقادهایی وارد است .نتایج پژوهش بیانگر آن است که نگرش
دلوز ،نگرشی میانی و همهجانبه به آموزش هنر است .دلوز آموزش هنر را بهفضایل اخالقی
ارتباط میدهد و نگرشی زمین -ساقه (ریزوماتیک) و عرضی به آموزش هنر ارایه میدهد.
نتایج پژوهش بیانگر آن است که نگرش ارزششناختی دلوز دارای نکات حایز اهمیتی برای
آموزش هنر است؛ از قبیل تغییر نقش رسانهای هنر با تکیه بر گذر از بازنمایی بهوانمایی و
گذر از هنر بهمثابۀ بستر انتقال واقعیات به تأثیرگذاری و کنشگری است.
کلیدواژهها :دلوز ،ارزششناسی ،رویکرد تدریس هنر ،آموزش هنر.
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مقدمه

امروزه تعلیم و تربیت جهانی تحتتأثیر دگرگونی و انقالبی گسترده قرار گرفته
است .بهزعم رابینسون ( ،)2000ضروری است در شرایط امروزی هنرها و بهتبع آن
آموزش هنر در مرکز ساختار جدید تعلیم و تربیت قرار گیرد .جایگاه و منزلت برنامۀ
درسی هنر ،مرهون نقشی است که در تحقق اهداف اساسی تعلیم و تربیت ایفا میکند.
بصیرتها و کیفیتهایی که در سایۀ توجه به آموزش هنر ،بهبهترین و مؤثرترین شکل
پرورش مییابند ،تصدیق نقش کلیدی هنر در نظام آموزشی را بهدنبال خواهد داشت
(ذوالفقاریان و کیان .)1393 ،بهعبارت دیگر ،دانشآموزان میتوانند از هنر حتی برای
بیان هنرمندانه فلسفهورزی خویش استفاده کنند .آنها میتوانند دربارۀ آثار هنری
تفکر کنند .همچنین هنرها ،توانایی دانشآموزان را برای نگریستن بهجهان بهصورتی
زیباییشناسانه و هنرمندانه و توصیف آن بهشیوههای ظریف هنری ،افزایش میدهد
( .)Eisner, 2002بدینترتیب توجه بهرویکردها و راهبردهایی که نظام آموزشی را
بهچنین اهدافی برساند ،ضروری است .در همین راستا ،از مهمترین رویکردهایی که در
آموزش هنر مطرح است عبارتند از :رویکرد سنتی ،رویکرد تولیدمحور ،رویکرد دریافت
احساس و معنا ،رویکرد پرورش منشهای ممتاز فکری ،رویکرد معرفت زیباشناختی و
رویکرد تربیت هنری انضباطمحور (کیان.)1392 ،
از سوی دیگر ،اندیشۀ ارزششناختی ژیل دلوز پیرامون آموزش هنر دارای نکات
حایز اهمیتی است که رویکردهای سنتی را بهچالش کشیده است .دلوز با نگرش
پساساختارگرایانۀ خود ،هنر و آموزش هنر را بهسمتوسوی جدیدی سوق داده است.
هنر نزد دلوز یک عرصۀ استعالیی و شهودی پیدا میکند ،منظور از استعالیی در
دید دلوز ،چیزی است که ما را از دادههای تجربی فراتر میبرد و بهبرساخته شدن
فیگور /سوژه میانجامد ،اما نه بهمیانجی یک تعالی که همچون حوزۀ استعالیی کانت
تمامی تجربههای ممکن را تعیین کند یا همچون ژوئیسانس ناممکن میل را بهیک
تعالی حواله دهد و سوژه با درک فقدان برسازندهاش بهیک سوژه تبدیل شود (دلوز،
 .)28 :1395دلوز در همین راستا کار نقاشی را رؤیتپذیر کردن نیروهای رؤیتناپذیر
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میداند( 1همان .)35 :وی بنابر همین تعریف از نگاه خود ،اثر هنری را از دوگانههای
متافیزیکی  -زیباییشناختی از قبیل فرم و محتوا ،ذهن و عین و ...پاک میکند .نگاهی
بهبخشهای مختلف کالم وی طنین نیچه و فوکو را در اندیشههای او نشان میدهد.
بر اساس دیدگاههای نیچه ،ما نیروی منفرد نداریم ،بلکه نیروها اساساً در نسبت با
نیروهای دیگر تعریف میشوند و این نسبتها در آثار بیکن )1992-1909( 2دیده
میشود.
از دیدگاه دلوز ،بیکن در آثار خود احساس خشونت را نشان میدهد و نه بازنمایی
خشونت را 3.برای کافکا هم مسئله بر سر تصرف نیروهاست .رؤیتپذیر کردن نیروهای
قانون ،نیروهای حیوان شدن ،نیروهای کژریخت کننده ،سوسک شدن و ...در کار بیکن
هم مشاهده میشود .خصیصههای حیوانی از فرمهای انسانی پدیدار میشوند ،همچون
پوزۀ خوک از بینی انسان ،یا دهان سگ از فک انسان و اینها همه حیوان شدنهای
بدن انسان و قلمرو زدایی از چهرۀ انسان است .اما نه یک رابطۀ محاکاتی و تقلیدی یا
بازنمودی ،بلکه یک ناحیۀ تمیزناپذیری میان انسان و حیوان است .ناحیۀ تمیز ناپذیری
که میان چند فرم مشترک است و در عین حال ،هیچکدام از آنها نیست .بههیچ فرمی
تقلیل نمییابد و هیچ فرمی را بر تجربه حاکم نمیکند .هنر در اندیشۀ دلوز ،عبارت
است از همین حرکت از یک فرم بهفرمی دیگر و در هیچکدام توقف نکردن .همیشه
ناتمام ،همیشه در میان فرم یافتن ،همیشه در حال شدن .این اندیشه همچنین در
آرای میشل فوکو نیز بهچشم میخورد ،آنجا که بین قدرت و دانش ارتباط پیوند
برقرار میکند .در خصوص هنر از دیدگاه دلوز ،همچنین میتوان گفت :هنر چیزی
است که اندیشههای خود را از طریق آن میتوان بروز و نشان داد و رؤیتپذیر کرد؛
حال در نوع شعر ،نقاشی ،فیلم و ...هر چند که کارکردهایی دیگری هم میتواند داشته
باشد .برای نشان دادن و بیان هر اندیشهای نوع خاصی از هنر میتواند کمک کننده
باشد (همان.)23-22 :
4
از جمله اهمیت این پژوهش آن است که ژیل دلوز یکی از فیلسوفان پستمدرن
و پساساختارگرای پایان قرن بیستم است که تأثیر زیادی از فیلسوفان قبل از خودش
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همچون اسپینوزا ،هیوم و نیچه پذیرفته است و بر فیلسوفان بعد از خودش نیز تأثیرات
فراوانی داشته است .سیطرۀ اندیشههای دلوز بر محافل روشنفکری فرانسه بهحدی
بود که فوکو ،قرن بیستم را قرن دلوزی مینامد (سجادی و ایمان زاده )1387 ،و به
این اعتقاد است که شاید قرنها طول بکشد تا دیدگاههای دلوز جایگاه واقعی خود را
میان فیلسوفان دیگر پیدا کند .یکی از حوزههای که دلوز به آن پرداخته ،هنر است .لذا
تبیین دقیق اندیشۀ ارزششناختی دلوز ضرورت مییابد.
بر اساس دیدگاه ارزششناختی دلوز ،بهرویکردهای موجود در آموزش هنر نقدهایی
وارد است که پرداختن به آن میتواند راهگشای معضالت آموزش هنر در نظام تعلیم
و تربیت کشور واقع شود .در دیدگاه دلوز ،نقد ایجاد اتصال است که این اندیشه را
از اسپینوزا گرفته است .طبق دیدگاه دلوز ،اتصالهای خوب 5،شدنهای خوبی دارد.
بدینصورت که آدمی اگر با یک انسان خوش اخالق ارتباط پیدا کند ،خوب میشود .در
هنر نیز چنین است و دیدن نمایشهای خوب تأثیر خوبی در اجرای یک نمایش خوب
دارد .در همین راستا ،ابتدا رویکردهای سنتی آموزش هنر تحلیل میشوند ،سپس
با تکیه بر دیدگاه ارزششناختی دلوز بهنقد رویکردهای سنتی آموزش هنر پرداخته
میشود و در نهایت ،داللتهای آموزش هنر با تأکید بر دیدگاه دلوز تبیین میشود.
سؤاالتی که این پژوهش بهدنبال بررسی آن است عبارتند از :مبانی ارزششناسی
اندیشۀ فلسفی دلوز کدامند؟ بر اساس مبانی ارزششناختی اندیشۀ دلوز چه نقدهایی
بهرویکردهای تدریس هنر وارد است؟

پیشینۀپژوهش

پژوهشهای گوناگونی پیرامون اندیشههای فلسفی دلوز انجام شده است ،اما
هیچکدام ب هبُعد ارزششناسی و هنر در اندیشۀ دلوز و بهویژه نقد رویکردهای آموزش
هنر موجود ،نپرداخته است .در ادامه بهنمونههایی از آنها اشاره میگردد.
اردالنی ،سلیمی ،اکبری و گودرزی ( )1394در پژوهش خود با عنوان «تجسم
احساس در اندیشۀ دلوز؛ بررسی نقاشیهای فرانسیس بیکن» کار هنر را از دیدگاه دلوز،
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گذر از تجسم واقعیتهای تنی دانسته و بهنقش هنر در تجسم احساس پرداختهاند.
پروانهپور و بینای مطلق ( )1398در پژوهش خویش که با عنوان «از آن خودسازی
گرایی دلوزی با هنر
و فلسفۀ ژیل دلوز :جستاری دربارۀ ارتباط تفکر و ضد افالطون
ِ
مدرن» با رویکرد ضدافالطونگرایی و با هدف بررسی وضعیت هنر پستمدرن انجام
داده بودند ،به این نتیجه رسیده بودند که با تکیه بر مفهوم وانموده در دیدگاه دلوز
میتوان از وانمایی برگرفته از عالم ُمثُل افالطون ،از بازنمایی در هنر عبور کرد و
بهخالقیت توجه نمود.
احمدآبادی آرانی ،فرج الهی و عبداهلل یار ( )1396در پژوهشی با عنوان «تبیین
داللتهای ریزوماتیک ژیل دلوز با نظر بهکاربرد آن در بهبود خالقیت نظام آموزشی
کشور» پرداخته است .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که از مهمترین داللتهای
اندیشۀ ریزوماتیک ژیل دلوز در بهبود خالقیت در نظام آموزشی ایران ،میتوان
بهپرورش تفکر افقی و خالق در مدارس ،پرورش دانشآموز مسئلهمحور ،ارایۀ مدلهای
یادگیری خالقانه در فرایند یاددهی  -یادگیری ،برنامۀ درسی فالتگونه و غیرخطی و
معلم خالق را اشاره نمود.
جودیت وتونس )2017( 6در مقالۀ خود با عنوان «درون در دلوز و اسلوتر دایک»
از ارتباط درون انسان با بیرون یا محیط اطراف بحث میکنند .بحث و مناظره و
احتجاجات آنان با ارجاع بهزیستشناسی به نام اکسکول اوج میگیرد .جهتگیری
دایک محافظهکارانه بوده و بر این باور است که انسان با نظر بهحفظ خود ارتباطش را با
بیرون توسعه میدهد و تعریف میکند و دلوز و گاتاری بر این باورند که ارتباط درون
با بیرون بحثی هستیشناسانه بوده و با مفهوم درون ماندگاری هم قابل توجیه است.
این دو جبهۀ موجود هر کدام با رویکرد متفاوت خودشان بهبحث میپردازند.
کرونژ )2018( 7در پژوهشی با عنوان «داللتهای ریزوماتیک برای یادگیری
تلفیقی» بهمحیط یادگیری وب میپردازد که هر شخصی تولیدکنندۀ دانش است.
در این معنی ،یادگیرندگان بهصورت اتوماتیک تولیدکنندۀ دانش هستند .در این
محیط ،آنچه که الزم است یادگیرندگان یاد بگیرند ،اتوماتیکوار یاد میگیرند .گوگل
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ترنسلیت زمینۀ یادگیری زبان خارجی را برای یک مسافرت فراهم میآورد .گوگل
مپ 8بهطوری دیگر ما را از جغرافیای سفرمان مطلع میکند .آنچه را که میخواهیم
یاد بگیریم را بدانیم بهسرعت میتوانیم بهدست آوریم .مقالۀ وی:
 .1استفاده از تئوری ریزوم بهتوسعه دادن یادگیری چند وجهی را شامل میشود.
 .2چهارچوبی یکپارچه برای طراحی تجارب یادگیری ریزوماتیک را فراهم میکند.
تعریف وی از یادگیری شامل فرایند ربط پیدا کردن به ایدهها و منابع اطالعاتی
گوناگون ،یادگیری مسیر یافتن تفکری انتقادی ،یادگیری ادامهدار و یادگیری
تصمیمسازیمیباشد.
ورتابدین )2018( 9در پژوهش خود با عنوان «چندگانگی و هستیشناسی در دلوز
و بادیو» بهرویکردشان در زمینۀ چندگانگی؛ یکی یا چند تا بودن وجود بهعنوان یکی
از بحثانگیزترین و چالشیترین پرسش قدیمی فلسفه میپردازند .او جبههگیری دلوز
و بادیو را راجع بهچندگانگی با تکیه بر سنجش ساختار چندگانگی بهمثابۀ زمینه و
بنیاد هستیشناسی مدنظر قرار میدهد .وی بحث یگانگی یا چندگانگی وجود را بحثی
سیاسی و هوشمندانه دانسته و بر این باور است که بحث هستیشناسانۀ اینچنینی
میتواند از طریق رویکرد ریاضیاتی حل شود .بهعنوان مثال اینکه در ریاضی ،یک اگر
دو بشود ،ادامه دارد تا بینهایت شماره و صورت دیگر قضیه این است که اگر یک فقط
یک باشد و دویی وجود نداشته باشد ،یک فلسفۀ درونماندگاری بوده و بحث یگانگی
و چندگانی بحثی بههم مرتبط میباشد که در ارتباط با هم خوب فهمیده میشود.
بیسوال و بیفی )2016( 10در مقالۀ خود با عنوان فرایند یادگیری ریزوماتیک بهمنظور
ایجاد دانش فراگیر در کارآفرینی چالشهای رویکرد ریزوماتیک بهیادگیری را مورد
بحث قرار داده و مولفههایی همچون ریسکپذیری ،تفکر مثبت ،حل خالقانه مسائل،
سعۀ صدر و ....در آموزش کارآفرینی را مورد واکاوی قرار میدهد .فلمینگ)2016( 11
در مقالۀ خود با نام «تدریس خالقانه برای یادگیری خالقانه با بهرهگیری از مفاهیم
فلسفی دلوز و گاتاری» تقویت یادگیری عمیق و خالقیت را در متون آموزشی چین را
مورد بحث و بررسی قرار میدهد .سمتسکی )2007( 12در مقالهای با عنوان«بهسوی
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تئوری نشانهشناسی دلوزی» معتقد است که رویکرد نشانهشناسی دلوز ممکن است
بهعنوان نماینده ،سهم قابلتوجهی در یادگیری نظریهها ،بهخصوص در شرایط تبدیل
شدن بهیادگیری از تجریه ایفا مینماید.

اندیشۀ ارزششناختی دلوز و آموزش هنر

چگونگی شکلگیری اندیشۀ ارزششناختی دلوز
فهم ارزششناسی دلوز بدون توجه بهزمان و زمینه دشوار است ،لذا ضروری است
که بهریشههای آن توجه گردد .ارزششناسی دلوز را مستقیماً در نیچه و اسپینوزا
بهوضوح میتوان دید .دلوز در اخالق و سیاست ،اسپینوزا را با کلید واژههای نیچه
در یک الگو و مدل لیبرال کالسیک اجتماعی منعکس میکند .وی بر این باور است
که وجدان اخالقی بر حسب برداشتی که شخص از حقیقتهای طبیعی یا بر اساس
آن وظایفی که در مقابل خدای خود حس میکند ،شکل میگیرد و این دیدگاه با
رد کردن متافیزیک سنتی بهعنوان ریشۀ هویت و مایۀ تفاوتگذاری افراد از همدیگر
ادامه مییابد .بنیان فکری و هدایتگر این دیدگاه دلوز در اخالق طبیعی اسپینوزا،
هیوم و نیچه است .دلوز بهوضوح بهدنبال آن است که وجدانهای اخالقی افراد را
بهعنوان تولید شدۀ امیال و قدرت ببیند ( .)Laurie and Stark, 2017دلوز اساساً
بهدنبال آن است که ارزشهای موجود را منهدم کند .اندیشههای ارزششناختی وی
را در کتاب دو جلدی کاپیتالیسم و شیزوفرنیا با نامهای آنتی اودیپ ( )1972و هزاران
فالت ( )1980که با همکاری گاتاری روانتحلیلگری افراطی چاپ نمودهاند ،میتوان
یافت .آنها تاریخ را بهعنوان سفت و سخت شده و شکل گرفته از میل  -تولید (یک
مفهوم ترکیبی از فرویدیهای مشتق شده و گرفته شده و حزب کارگری مارکس) و
فردگرایی مدرن نوعاً عصبی و جلوگیری شده دانسته و درصدد آن هستند که نظریۀ
ارزشی دولت  -ملت و سلسلهمراتبی مارکس و کاالیی دیدن ارزشها را ریشهکن
کنند ( )Deleuze, 1992و ارزشهای فردی را جایگزین سازند .دلوز جهت عبور از
این قضیه ،اخالق طبیعتگرایی را پیشنهاد میدهد .وی ادعا میکند که استانداردها و

 120مطالعات هنر و رسانه ،سال دوم ،شمارۀ چهارم ،پاییز و زمستان 1399

معیارهای ارزشها باید درونی و درون ماندگار باشند و زندگی خوب در حرکت بهسوی
قدرت درونی و فردی و در رهایی از ارزشهای متعالی و تکیه بر تجربه شکل میگیرد.
وی بر این باور است که جامعۀ مدرن تفاوتها را سرکوب میکند و افراد را از کاری که
میتوانند انجام دهند بیگانه میکند .او واقعیت را ریشۀ تمام تغییرها و تفاوتها میداند
و پیشنهاد میدهد که هویتهای شکل گرفته را باید واژگون کنیم و بشویم هر آنچه
که میتوانیم بشویم اگرچه نمیدانیم قرار است چه بشویم و راز نهفتۀ آن را شدن بدون
قضاوت میداند و احترام بهتفاوتها را بهعنوان معیار قضاوت بهویژه در کارهای هنری
ضروری میداند (.)Idem, 1998
مسئلۀ ارزش دلوز را در نیچه و در نیل بهقدرت او هم میتوان جستوجو کرد
(دلوز )1394 ،لیکن فهم این رویکرد با توجه بهتنزل ارزش همۀ ارزشها بهخوب و
بد اسپینوزا ( )Ibid: 22و در هیوم و اسپینوزا در منفعت (همو )67 :1395 ،آسانتر
میشود .نیچه بهنوعی در پی رها نمودن آدمی از معیارها و ارزشهایی است که
تاکنون آدمی بدانها عادت کرده است و در جهت تحقق آدمی چنانکه هست تالش
می نماید .او میخواهد انسانها بیش از پیش قدر و منزلت خود و استعداد خود را
بدانند و آن را در شعار بشو ،آنچه هستی توصیه میکند (استرن .)1373 ،انسان در
شرایط نسبی مذکور باید نیک و بد امور نسبی را کشف نماید .نیچه با هرگونه نیک و
بد همگانی و مطلق مخالف است .نصیحت وی این است هر آنچه هستی شو و هیچ
خود واقعی پیشینی وجود ندارد .وی محدود شدن انسان به ارزشها و اهداف را مانع
بزرگی در تحقق انسان واقعی و رشد شخصیت وی قلمداد می نماید .در اندیشۀ او
قدرت ،معیار ارزیابی ارزشهاست چرا که وی «معیار ارزش چیزی را جز در مقدار
قدرت افزایش داده شده و سازمان داده شده نمیداند» ( .)Santaniello, 2001در
نهایت ،میتوان استنباط نمودکه بهعقیدۀ نیچه ارزش یک انسان در توانمندی اوست
نه در سودمندی او .اسپینوزا هم چیزی را ارزشمند میداند که بتواند نیروی انسانی را
افزایش دهد .نیچه اخالق را نسبی میداند (.)Sommer and Ansell Pearson, 2006
او فرمانبری از ارزشهای مستقر را قبول ندارد و پیشنهاد خلق ارزش را میدهد و
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معتقد بر این است که آفرینش ارزشها زندگی را به امری کنشگر و چابک تبدیل
میکند .ارزششناسی دلوز و ویژگیهای ذکر شده را در مفاهیم مختلف دلوز از جمله
مفهوم درون ماندگاری (حیدری و سیدی )27 :1395 ،یا مفهوم ابرانسان نیچه که در
مقابل واپسین انسان که آمادگی آریگویی برای کارهای بزرگ و فراتر رفتن از خیر و
شر است ( ،)Sommer and Ansell Pearson, 2006میتوان یافت.
دلوز ( )1998در کتاب اسپینوزا :فلسفۀ عملی در زیر تیت ِر نامههایی در باب شر
(مکاتبهاش با بلیینبرگ) با تکیه بر مفاهیم و نظرات اسپینوزا ،بهکلی و ریشهای و
زیربنایی با مطرح کردن برابری خیر و شر در هستی و نیستی تیشه بر ریشۀ امور
استعالیی و فرارونده زده و درونماندگاری ارزشها را رقم میزند .دلوز با تکیه بر نظرات
اسپینوزا ،بد را چیزی میداند که همچون سم یا زهر برای بدن میباشد و با ورودش
بدن متالشی میشود .با تکیه بر همین دیدگاه است که بدن در دیدگاه دلوز اهمیتی
ویژه مییابد چون ارزششناسی درون ماندگار دلوز با بدن تشریح میشود .بهعبارت
سادهتر میتوان گفت با تکیه بر دید اسپینوزایی دلوز هر چیزی که باعث دور شدن
مرگ شود ،ارزشمند است .با تکیه بر این دیدگاه ،مسئلۀ رابطۀ چیزها با هم بهصورت
افقی و درونماندگار جلوهگر میشود .او بر این باور است که هیچ دو فردی مثل هم
نیستند و وقتی که بههم نزدیک شده یا موجب متالشی و ضعف همدیگر میشوند یا
موجب فزونی قدرت میگردند .سپس با تکیه بر همین دیدگاه بحث ارزشها بهنوعی
دیگر مطرح میشود بهطوریکه وی اظهار میدارد که هر بدنی یا هر فردی که موجب
فزونی قدرت و جاودانگی و دوری از مرگ شود خوشحالکننده ،لذتبخش و ارزشمند
است و هر بدن یا فردی که موجب متالشی شدن روح و جسم و ناراحتی و غمگینی
شود بد محسوب میشود و با تکیه به این دیدگاهها فراسوی خیر و شر مطرح شده و
بهجای آن مفهوم واسازی شدۀ خوب و بد در ارزششناسی دلوز جایگاه پیدا میکند .با
تکیه بر همین دیدگاه درونماندگاری در مقابل استعال هم تشریح میگردد و در ادامه
در قسمت عملی این نظریه ،اخالق مبتنی بر خوب و بد درونماندگار در مقابل خیر و
شر استعالیی قد علم میکند و مطرح میشود.
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تعلیم و تربیت در اندیشه ارزششناختی دلوز
دلوز با تکیه بر دیدگاههای هیوم با سنتز دیدگاههای ارزششناختی اسپینوزا و
نیچه و نام بردن از جهان اخالقی بهعنوان صناعت ( )Deleuze, 1991زمینه را برای
نشان دادن ضرورت تعلیم و تربیت فراهم میآورد .همانطورکه قبالً هم اشاره شد،
نیچه اخالق را نسبی میداند ( .)Sommer and Ansell Pearson, 2006او فرمانبری
از ارزشهای مستقر را قبول ندارد و پیشنهاد خلق ارزش را میدهد و معتقد بر این
است که آفرینش ارزشها زندگی را به امری کنشگر و چابک تبدیل میکند .ارزشها
در دید دلوز چیزی هستند که اخالق را شکل میدهند که خود بخشی از فلسفه
است که نگرانی و دغدغۀ اصلیاش چگونه زندگی کردن است .وی جهت فهم اخالق
بهفهم یونانی از اخالق ارجاع میدهد که در آن اخالق از کلمۀ اتیکوس 13گرفته شده
است که در زمره و ردیف روح و ذهن جای میگیرد و بهلحاظ ریشهشناختی مرتبط با
اخالق و رفتار حیوانات و بهمعنای صفات شخصیتی میباشد .در معنای دیگرش ،اتوس
یا اخالق را صفات شخصیتی میتوان دانست که بهصورت عادت برای شرایطی که
پیش میآید پاسخهایی آماده دارد بهطوریکه از طریق آنها میتوان گروه ،اشخاص
یا مواضع را از هم تشخیص داد .آنچه که از دید دلوز مهم هست این میباشد که این
اخالق از کجا نشأت میگیرد :از تجربه یا تعالی و عقل .در ادامه ،اخالق متعالی عقالنی
را مردود دانسته و اخالق مبتنی بر تجربه و طبیعی را میپذیرد و در تفاوت و تکرار،
اخالق خالق و باز را برگرفته و از اخالق دگم و متحجر بهعنوان عادت ذهنی دوری
میجوید .بهعبارت دیگر طبیعت طبیعی تفکر را ترجیح میدهد و توسعۀ هنر اخالقی
را در پروست و نشانهها ،نیچه و فلسفه و هزاران فالت با ذکر امکاناتی جدید برای تفکر
هنرمندانه مطرح میکند .دلوز بین اخالق و وجدان تفاوت قایل است و قلمروسازی
و قلمروزدایی را در اخالق پیشنهاد میدهد ( )Jun and Smith, 2011و دیدگاه دلوز
در خصوص اخالق را در فرایند تفسیر وی از اخالق طبیعتگرا و سیاسی اسپینوزا و
دیدگاه نیچه از بدن میتوان مقایسه نمود .ارزشهای دلوز درونی و درون ماندگارند
( ،)Laruelle, 2011اما این وضعیت ممکن است وضعیت هرج و مرج را بهدنبال داشته
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باشد.
دید ریزوماتیک 14دلوز این اجازه را نمیدهد که یک مفهوم او بهعنوان محور و
مرکز قرار گیرد و دیگر مفاهیم از آن مشتق شوند ،اما ارتباط افقی مفاهیم را میپسندد.
بهزعم بسیاری از دلوزپژوهان درونماندگاری 15یکی از مفاهیم مهم هستیشناسی
18
دلوز است که با تفکر استعالیی ،قلمروزدایی و قلمروسازی 16،شدن 17،کوچگرایی،
ریزوم ،فضای هموار 19و خلق کردن و دوری از بازنمایی ،اقلیتشدگی 20،رفتن بدون
نقشه در ارتباط بوده و و نقش تعیینکنندهای در نگرش ارزششناختی دلوز دارند.
تفکر استعالیی یعنی تفکری برتر قلمداد نشود تا از طریق آن و معیار قرار دادن آن
دیگر تفکرات سنجیده شود .قلمروزدایی و قلمروسازی بر اساس درونماندگار تبیین
میگردد چون اگر درونماندگار نبود قلمروسازی و قلمروزدایی معنی نداشت .مث ً
ال
کلمۀ جغرافیا از علم جغرافیا و مکان فاصله میگیرد و در فلسفه ،فیلسوف دیگری
از جغرافیای مفاهیم استفاده میکند .این مفهوم وقتی که از قلمرو جغرافی فاصله
میگیرد از آنجا قلمروزدایی میشود و در بافت فلسفی قلمر ِو جدیدی برای این مفهوم
باز میشود .شدن ،کوچگرایی ،ریزوم و دیگر مفاهیم دلوز همه با هم همچون ریزوم یک
ارتباط افقی عمیقی دارند.
هنر به مثابۀ رسانه در اندیشه ارزششناختی دلوز
دلوز هنر را در عین حال که بهعنوان نوعی رسانه قبول دارد ،بلکه بهشکل وجودی
اهمیت ویژهای قائل است بهطوریکه فلسفه را هنر میداند و هنر
آن حساسیت و ّ
فلسفهورزی را بهعنوان یکی از اشکال هنر در کنار هنر زندگی کردن مورد بررسی قرار
میدهد .هنر برای او بهمقولۀ نقد تعلق دارد و زیباشناسی دلوز پژواکی است از این ایدۀ
نیچه که جهان پدیدهای عاطفی و حسانی است ،اما متاسفانه هر تحلیلی از این جهان
محدود بهساختارهای معرفتشناسانه شده است؛ اما هنر مکانیسمی برای گذر از این
محدودیت است .بنابراین طبق دیدگاه دلوز ،سرشت هنر خلق پرسشها و مفاهیم
از طریق تأثرات و عواطف متفاوت است؛ نه تمهیدات محاکاتی و بازنمایانه .سینمای

 124مطالعات هنر و رسانه ،سال دوم ،شمارۀ چهارم ،پاییز و زمستان 1399

فلسفی برای دلوز نه ورود ایدهها و مضامین فلسفی بهجهان فیلم و نه استفاده از فیلم
بهعنوان یک میانجی صرف برای بیان یک ایدۀ فلسفی است ،بلکه به این معناست
که خود فیلم باید شکلی از تفکر باشد .بهزعم وی ،فلسفه تنها راه موجود اندیشیدن و
تفکر نیست؛ بلکه سینما هم شکلی تازه از خلق مفاهیم و ایدهها و ادراکات تازه است
( .)Deleuze, 1983بر همین اساس تئاتر ،نمایشها و رمانها نیز عنوان هنر بهمثابۀ
رسانه میتواند مطرح شود.
کار ادبیات بهعنوان یک هنر ،یک آشکارسازی است ،متن ادبی در ابتدای کار آشکار
میکند ،فاش میسازد ،لو میدهد .هیچ مرز پیشینی میان ادبیات و فلسفه ،ادبیات
و زندگی در کار نیست .ادبیات نه صرف بیان ،بلکه تولید است .از دید دلوز تعریف
هر چیزی با توجه به ذاتش نیست؛ بلکه بر اساس این پرسش است که آن چیز چه
میتواند بکند؟ لذا در خصوص هنر چنین میگوید:
 .1هنر وحدت راستین روح و جسم و ماده و معنویت است .بر اساس موازین
فلسفیاش هنر بهعنوان ابزاری دیده میشود که بهتببین او از نفرت از دوئالیسم بر
میگردد .البته دلوز دوئالیسم را بهصورت درهم تنیده درنظر میگیرد و از دوئیت
بهتعبیر افالطونی فاصله میگیرد .در واقع دلوز با تکیه بر هنر درصدد تشریح و
روشنسازی ایدههای یکپارچهنگری خودش است.
 .2هنر از آنجهت که نسبت بهزندگی مادیت کمی دارد ،برتر از زندگی است.
 .3بهیاری هنر میتوان از خود بیرون آمد و بهدرک دیگران پرداخت.
 .4بهیاری هنر میتوان جهان مختلفی را دید.
 .5هنر همچون خواب فراسوی حافظه است.
 .6با هنر میتوان بهبازیافتن زمان از دست رفته رسید.
 .7هنر میتواند ابژۀ یک یادگیری باشد (.)Idem, 2008
از سوی دیگر ،دلوز بهعنوان فیلسوف ،در ابعاد گوناگون حیات بشری سخن گفته
است؛ از سیاست گرفته تا هنر و کتابهای متعددی که همۀ آنها تجلی فلسفۀ او در
نمودهای گوناگون است .اگرچه دلوز فیلسوف تعلیم و تربیت نبوده و بهطور مستقیم
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دربارۀ تعلیم و تربیت سخن نگفته است ،اما دیدگاههای او دربارۀ ریزوم و اصول حاکم
بر آن ،فولدینگ ،نشانهشناسی ،سینما و هنر و ...رهنمودهایی برای نظام تعلیم و تربیت
دارد.
از سوی دیگر ،نظامهای آموزشی در کشورهای مختلف همواره رشد متوازن و
هماهنگ استعدادها و قابلیتهای دانشآموزان را بهعنوان یکی از مهمترین اهداف یا
کارکردهای خود معرفی میکنند .از این منظر ،میتوان یکی از مهمترین کارکردهای
نظام آموزشی و برنامههای درسی در مسیر رشد متوازن و همهجانبه قابلیتهای گوناگون
یادگیرندهگان را تربیت هنری 21برشمرد که نقشی غیرقابل انکار در بروز و ظهور همۀ
ظرفیتهای وجودی دانشآموزان دارد .تولستوی هنر را فعالیتی انسانی میداند که
طی آن شخصی آگاهانه و از طریق نشانههای خارجی خاص ،احساساتی را که تجربه
کرده بهدیگران انتقال دهد و دیگران هم از این احساسات متأثر شده و آنها را تجربه
کنند (کالینسون .)1385 ،کالریج 22هنر را تعلیق آگاهانۀ ناباوری یعنی ورود بهدریای
نامحدود احتماالت میداند (احمدزاده .)1384 ،بر همین اساس ،نقش و جایگاه ممتاز
هنر ،ضرورت توجه بهقلمروی آموزشی که اصطالحاً تربیت هنری خوانده میشود
را بیش از پیش نمایان میسازد .حوزهای که برخالف سنت شناختمحور 23حاکم
بر نظام آموزشی ،با بهرسمیت شناختن تنوع و تکثر ذاتی استعدادهای دانشآموزان
25
و بهچالش کشیدن آنچه که هوارد گاردنر 24آن را مدارس یکنواخت و یکسان
مینامد ،بر نقش بیبدیل و تعالیبخش هنر در بروز عملکردهای مختلف دانشآموزان
تاکید دارد.
اما علیرغم نقش مهم هنر و آموزش آن در ابعاد مختلف شخصیت انسان ،واقعیت
موجود بیانگر آن است که این حوزه از جایگاه شایسته و قابل اعتنایی در مدارس
برخوردار نیست (ذوالفقاریان و کیان .)1393 ،مکماهون و همکاران ( )2015در
همین راستا معتقدند در عمل ،شکاف قابلتوجهی میان سیاستهای رسمی آموزشی
و واقعیات آموزش هنر در مدارس و کالس درس وجود دارد .بامفورد و وایمر ()2012
نیز نقش فرعی و حاشیهای هنر در مدارس را علیرغم تأثیرات مختلف آن مورد توجه و
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نقد قرار دادهاند .در واقع ،میتوان گفت تا تبدیل شدن هنر بهیک مقوله یا موضوع اصلی
آموزشی در نظام آموزش و پرورش کشور فاصلۀ بسیار زیادی وجود دارد (مهرمحمدی
و کیان .)1397 ،از این منظر ،بالتکلیفی نظام آموزش و پرورش کشور در ارتباط با هنر
و آموزش آن ،عدم توجه و یا کمتوجهی بدان ،نگاه سطحی و حاشیهای به آموزش هنر
و تصورات نادرست نسبت بدان ،کمبود زمان ،نیروی انسانی و ...از مهمترین چالشهایی
هستند که آموزش هنر در کشور با آن مواجه است (رضایی .)1392 ،بر همین اساس،
مسئلۀ این پژوهش آن است که علیرغم اهمیت هنر و تأثیرگذاری آن بر شخصیت
متربیان و تأکید دلوز بر هنر و خالقیت ،اما نسبت بهتبیین آموزش هنر بر اساس
مبانی ارزششناسی فلسفی دیدگاه دلوز پژوهشی صورت نپذیرفته است .لذا در این
زمینه خأل پژوهشی وجود دارد و این پژوهش درصدد است تا عالوه بر تبیین مبانی
ارزششناسی فلسفه دلوز بهمقایسۀ آن با دیگر رویکردهای آموزش هنر بپردازد.

رویکردهای آموزش هنر و نقد آنها مبتنی بر ارزششناسی دلوز

26

الف) رویکرد سنتی
رویکرد سنتی بهتربیت هنری بهرویکردی اطالق میشود که هنر را صرفاً ،بهعنوان
حوزهای که اختصاص به ابزار خالقانۀ خویش دارد ،معرفی میکند .هنر در چارچوب
این اندیشه ،محملی برای آزادسازی ظرفیتهای خالق و آفرینشگرایانهی فرد است
تا در سطوح برتر و پیشرفتهتر ،بتواند به احساس ،ادراک ،تصور و اندیشههای خود
فرم یا صورتی خارجی بدهد و بهدیگران منتقل کند .رویکرد سنتی در تربیت هنری،
که آزادی مطلق دانشآموزان را از لوازم قطعی آن میداند ،مورد انتقاد بسیاری از
صاحبنظران این حوزه است .به اعتقاد این صاحبنظران که جریان بهحاشیه رانده
شدن هنر در برنامۀ درسی مدارس را تجزیه و تحلیل کردهاند و دستیابی بهعلل و
عوامل مؤثر در این وضعیت را وجهۀ همت خود ساختهاند ،برداشت سنتی از ماهیت
هنر و داللتهای آن برای برنامۀ درسی و آموزش ،یکی از عوامل اصلی در نیل بهچنین
سرنوشتی است ،چراکه با چنین برداشتی ،بهزعم آنچه ممکن است بدوا ً و بهدلیل
27
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حمایت از پیشبینی فرصتهایی بهذهن خطور کند که بهفعالیتهای هنری اختصاص
دارند ،هنر بهعنوان موضوع درسی حایز اهمیت و اولویتداری معرفی نمیشود که
نظامهای آموزشی باید برای پرورش قابلیتهای مربوط به آن سرمایهگذاری کند.
بر اساس نگرش دلوز ،خالقیت هنری از اهمیت باالیی برخوردار است .اما نگرش
دلوز نسبت بهخالقیت با رویکرد سنتی متفاوت است .در نگرش دلوز ،هنر عرصۀ تخیل
و مرزشکنى و ایجاد فضایى براى مطرح کردن فرضیههاى علمى و فلسفى است .ژیل
دلوز در همین راستا معتقد است که بهترین پل ارتباطى بین علم ،فلسفه ،عرفان و
دیگر نظریههاى مختلف ،هنر است .تنها شاخهاى که نمیتوان و الزاماً نباید با علم،
فلسفه ،دین و عرفان براى بیان موضوعات مختلف دست و پایش را بست و محدود
کرد« ،هنر» و خاصتر «هنر سینما و نمایش» است .بر همین اساس ،دلوز منتقد
حصارکشی و چارچوببندی برای هنر است .بهعقیدۀ دلوز ،هنر ،ما را از دادههای
تجربی فراتر میبرد و بهبرساخته شدن فیگور /سوژه میانجامد .اما نه بهمیانجی یک
تعالی که همچون حوزۀ استعالیی کانت تمامی تجربههای ممکن را تعیین کند یا
همچون ژوئیسانس ناممکن میل را بهیک تعالی حواله دهد و سوژه با درک فقدان
برسازندهاش بهیک سوژه تبدیل شود (دلوز.)28 :1395 ،
ب)رویکرد تولید محور
در این رویکرد ،جهتگیری اصلی آموزش هنر متوجه ایجاد و پرورش قابلیتها و
مهارتهای عملی مربوط بهساخت و آفرینش آثار و پدیدههای هنری است .بهعبارت
دیگر ،در این رویکرد ،هنرسازی یا تولید هنری مفهوم محوری و اصلی است .از اینرو
برنامههای درسی هنر آنگاه دارای اثربخشی است که بتواند مهارتها و قابلیتهای
کارکردی زیباشناختی نیز مورد توجه قرار میگیرد ،را در دانشآموزان بهوجود آورد.
گاردنر 29با ارایۀ نظریه معروف خود ،یعنی هوشهای چندگانه ،درصدد برآمد تا
دیدگاه و چشماندازی را ،بهمراتب وسیعتر از آنچه معمول است ،نسبت بهتواناییها و
قابلیتهای هوشی انسان ارایه دهد.
28

 128مطالعات هنر و رسانه ،سال دوم ،شمارۀ چهارم ،پاییز و زمستان 1399

گاردنرتولید هنری را یکی از مهمترین شیوهها و اشکال دانستن میداندکه البته،
بهخاطر نگرشها و رویکردهای حاکم بر نظام آموزشی همواره توسط اَشکال کلیشهای
نمادسازیهای مدرسه ،یعنی اَشکال کالمی و منطقی ،مورد تهدید قرار میگیرد.
برهمین اساس ،گاردنر تأکید میکند که در قلمرو تربیت هنری (آموزش هنر) و در
مسیر آفرینش و ساخت اشیاء و آثار هنری و بهخصوص در دورۀ ابتدایی باید بهشکلی
توجه
محدود و اندک ،بهبیان و ارایۀ کالمی و مفهومی بهدانشآموزان اقدام کرد و عمده ّ
پرورش مهارتهای دستوری و ساخت اشیاء معطوف باشد .در خالل این
و تأکید بر
ِ
دوره ،این نکتۀ مهم است که تضمین کنیم دانشآموزانی که میخواهند بهطراحی،
ن ّقاشی و مدلسازی با گِل بپردازند ،از فرصتهای غنی در این زمینه بهرهمند باشند
و مهارتها و راهبردهای فنی و مهارتی پیشنیاز به ایشان ارایه شود تا بتوانند همانند
هنرمندان جوان پیشرفت کنند .بهعبارتی در پی تأکید گاردنر ،مقطع ابتدایی یک
محدودۀ سنی است که طی آن دانشآموزان قادرند بر فنون و سبکهای هنری تسلط
یافته و در مناسباتی از نوع روابط استاد  -شاگردی درگیر شوند تا انواع مختلف
مهارتهای هنرمندانه و ساخت تولیدات هنری را بهدست آورند (امینی.)1384 ،
دلوز در تقابل با رویکرد تولید محور ،معتقد است هنر ،ارزش ذاتی دارد .در دیدگاه
دلوز ،هنر چیزی است که اندیشههای خود را از طریق آن میتوان بروز و نشان داد
و رؤیتپذیر کرد .هرچند دلوز چالشی جدی با این نظریه ندارد ،اما درصدد آن است
که از این هم که ریشهای بازنمایانه دارد ،عبور کند و بهتأثیرگذاری هنر برسد .حال در
نوع شعر ،نقاشی فیلم و ...هر چند که کارکردهایی دیگری هم میتواند داشته باشد.
برای نشان دادن و بیان هر اندیشهای نوع خاصی از هنر میتواند کمککننده باشد
(دلوز .)23-22 :1395 ،همانطورکه گفته شد ،دلوز هنر را در عین حال که بهعنوان
اهمیت ویژهای قائل است
نوعی رسانه قبول دارد ،بهشکل وجودی آن حساسیت و ّ
بهطوریکه فلسفه را هنر میداند و هنر فلسفهورزی را بهعنوان یکی از اشکال هنر
در کنار هنر زندگی کردن مینامد .هنر برای او بهمقولۀ نقد تعلق دارد و زیباشناسی
دلوز پژواکی است از این ایدۀ نیچه که جهان پدیدهای عاطفی و حسانی است ،اما
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متاسفانه هر تحلیلی از این جهان محدود بهساختارهای معرفتشناسانه شده است .اما
هنر مکانیسمی برای گذر از این محدودیت است .بنابراین طبق نگرش دلوز ،سرشت
هنر خلق پرسشها و مفاهیم از طریق تأثرات و عواطف متفاوت است؛ نه تمهیدات
محاکاتی و بازنمایانه .بر همین اساس ،اصل رؤیتپذیری در آموزش هنر میتواند
بهعنوان پرورشدهندۀ خالقیت فکری ،شکوفایی استعداد هنری و ...مورد اهمیت قرار
گیرد؛ امری که در رویکردهای متعارف آموزش هنر مغفول مانده است.
ج) رویکرد دریافت احساس و معنا
هری برودی از جمله صاحبنظران معروفی است که بهتجربۀ زیباییشناختی از منظر
درک و فهم پیام و مضمون درونی یک اثر هنری توجه میکند .وی تصریح میکندکه
اساساً جایگاه هنر و تربیت هنری را نه بر مبنای تولید محصوالت غیرزیباییشناختی و
کارکردهای ثانویۀ آن (ارتقای نمرات یا پیشرفت تحصیلی در سایر حوزههای محتوایی)
بلکه باید بر اساس تأثیر وکمکی که بهرشد و درک ارزشهای زیباییشناختی میکند،
بهرسمیت شناخت ( .)Broudy, 1967این قابلیت از نظر وی در زمرۀ قابلیتهای یک
انسان فرهیخته است و لذا باید جزء مولفههای تربیت هنری به آن پرداخت.
در مقابل دید ریزوماتیک 31دلوز و تأکید وی بر ارتباط افقی بهجای ارتباط عمودی
و دوری از تفکر باالرونده و استعالیی 32این اجازه را نمیدهد که یک مفهوم به نام
(دریافت احساس و معنا) بهعنوان محور و مرکز قرار گیرد و دیگر مفاهیم از آن مشتق
شوند و از سوی دیگر ،دلوز بهجای دریافت احساس و معنا بر خلق احساس و معنا
تأکید دارد.
دلوز ( )Deleuze and Guattari, 1977: 237آورده است :ارزشها درونماندگار
هستند و دیگران نمیتوانند تولید ارزش برای فرد کنند ،بلکه خود فرد باید با تکیه
بر پرورش احساسات خود ،اقدام به اضافه نمودن ارزش خود کند .آنها جهت روشن
شدن دیدگاه خود به ارزش افزوده شده در کارخانهها اشاره میکنند که توسط کارگران
اتفاق میافتد و توسط سرمایهداران ارزشگذاری میگردد .اما دلوز بههمراه گاتاری در
30
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مهمترین کتابشان در خصوص ارزشها تالش دارند که با یک دید واسازی شده و نوین
از ارزشهای جهان سرمایهداری و کاالنگرانه و قابل تعویض عبور کنند و با تکیه بر
مفاهیمی همچون شیزوفرنی ،ماشین میل و ...ارزشهای درونی را مطرح نمایند .دلوز
و گاتاری متفق القول هستند که هنری همچون تئاتر و دیگر هنرها مانند کارخانههایی
یا ماشینهایی عمل میکنند که میتوانند ارزش افزودۀ انسانی را با تکیه بر خلق
احساس و معنایی نوین ،در انسانها باال ببرند .دلوز بههمراه همکارش گاتاری ()1977
در کتاب هزار فالت با اشاره ب ه نئومارکسیست فرهنگی و سبک زندگی و اخالق بهخلق
ارزشهایی نو با تکیه بر خلق احساسات خاص و منحصربهفرد پرداختهاند.
د) رویکرد معرفت زیباشناختی
از نظر بامفورد و وایمر ( )2012کارکرد اصلی تربیت هنری عبارت است از «کمک به
آحاد دانشآموزان در جهت پرورش ظرفیتهایی که دستیابی به معرفت زیباشناختی
را تسهیل مینماید» .او تأکید میکند که این جهتگیری در تربیت هنری از هر
جهتگیری دیگری ارزشمندتر است .رویکرد معرفت زیباشناختی به دانستن ،در
چهار زمینه یا چهار نوع «دانستن» در حوزۀ هنر عنایت دارد که عبارتند از« :دانستن
درون»« ،دانستن چگونه»« ،دانستن درباره» یا «دانستن اینکه» و باالخره «دانستن
چرا» (مهرمحمدی.)1390 ،
دانستن درون :عبارت است از ترکیب خاصی از درگیرشدن فرد با کیفیتهای خاص
و منحصربهفرد یک شیء با یک واقعه .زمانیکه این رویارویی بهشکل زیباشناختی
انجام شود یا ادراک از نوع زیباشناختی باشد ،معرفت زیباشناختی حاصل میشود.
دانستن درون سه جنبه دارد که یکی بهقالب بهکار گرفته شده در اثر هنری و نقش
آن در دریافت و درک زیباشناختی مربوط است (همان .)152 :دیگری ناظر بهمحتوا و
کارکرد یک اثر هنری و نقش آن در درک و دریافت زیباشناختی است (همان)154 :
و باالخره جنبۀ سوم ناظر به احساس نهفته در اثر و بهتعبیر رایمر معرف « شناخت از
نوع احساس» است که بههمین دلیل معرفت زیباشناختی را از دیگر شناختها متمایز
33
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میسازد (همان« .)158 :دانستن چگونگی» ناظر بر شناختهایی است که در پی
قابلیتهای عملی تولید اثر هنری نهفته است .بهدیگر سخن ،این نوع دانستن مهمترین
قابلیتهای شناختی را معرفی میکند که هنرمند در جریان تولید اثر هنری به آنها
متکی است که عبارتند از :دانستن چگونگی استفاده از قوای تخیل و تصور ،دانستن
چگونگی ساخت و شکلگیری معنا در اثر تصمیمات اتخاذ شده ،دانستن چگونگی
تسلیم در برابر اقتضائات صورت یا اثر هنری« .دانستن درباره یا دانستن اینکه» ناظر
بهدرک مفاهیمی است که چه بسا موجب تسهیل دستیابی به «دانستن درون» و
«دانستن چگونگی» در حوزۀ هنر شوند« .دانستن چرا» بهطور کلی ناظر بهدرک و فهم
ماهیت هنر بهمنزلۀ یک پدیدۀ فرهنگی و روانشناختی است .در این نوع دانستن،
مفهومپردازی و دستیابی بهدانش پیرامون چرایی بهوجود آمدن هنر ،چرایی یپوند
هنر و فرهنگ ،چرایی مالکهای قضاوت دربارۀ آثار هنری و ...را شامل میشود.
بر اساس نگرش دلوز ،هنر محدودۀ وسیعی دارد .در واقع ،هنر عرصۀ تخیل و
مرزشکنى و ایجاد فضایى براى مطرح کردن فرضیههاى علمى و فلسفى است .ژیل دلوز
معتقد است که بهترین پل ارتباطى بین علم ،فلسفه ،عرفان و دیگر نظریههاى مختلف،
هنر است .بهعقیدۀ دلوز ،هنر ،ما را از دادههای تجربی فراتر میبرد و بهبرساختهشدن
فیگور /سوژه میانجامد .منتها نه بهمیانجی یک تعالی که همچون حوزۀ استعالیی
کانت تمامی تجربههای ممکن را تعیین کند یا همچون ژوئیسانس ناممکن میل را
بهیک تعالی حواله دهد و سوژه با درک فقدان برسازندهاش بهیک سوژه تبدیل شود
(دلوز.)28 :1395 ،
ه) رویکرد تربیت هنری انضباط محور
دیدگاه تربیت هنری دیسیپلینمحور ،مبتنی بر مفروضاتی است که شالودۀ آن در
پژوهش حاضر بهعنوان مهمترین دیدگاه مورد توجه قرار گرفته است .این رویکرد چهار
هدف اصلی را دنبال میکند:
 .1کسب مهارتها و توسعۀ تخیل مورد نیاز برای عملکرد هنری با کیفیت باال و
34
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لذت بردن از آثار هنری خلق شده.
 .2افزایش حساسیت هنری با هدف کشف خصوصیات و کیفیتهای پیچیده و
ظریف مستتر در آثار هنری و درک و توصیف مناسب آنها.
 .3درک زمینۀ تاریخی و فرهنگی میان هنر و فرهنگ.
 .4ارزشآفرینی با تکیه بر مالکهایی که برای قضاوت پیدا میکنند (Dobbs,
.)2004
دلوز ( )1995-1925بهعنوان فیلسوفی پساساختارگرا باور بر ساختشکنی دارد.
وی بر این باور است میتوان از تکیۀ صرف بر این اهداف عبور کرد و توسعۀ کنشگری
را هدف قرار داد و از اهداف فوق بهعنوان وسیله استفاده نمود.
کنشگری مفهومی مورد تأکید دلوز هست که در کتاب برگسونیسم ( )1394با
تکیه بر مفهوم تروماتیک و تأثیرگذاری و در کتاب اسپینوزا :فلسفۀ عملی ()1998
بهطور صریح بهطرح آن پرداخته و در کتابهای مختلف هم از آن استفاده کرده
است .ارزش کنشگری در دیدگاه دلوز بهدیدگاه انسان شناختی وی برمیگردد .دلوز
( )1998براین باور است که انسان با رابطه معنا پیدا میکند و جهت متالشی نشدن
در این رابطهها ضروری است تا از بدنها و فکرهایی که موجب متالشی شدن وی
میشود ،دوری گزیند و بهفکرها یا بدنهایی که موجب بالندگی وی میشود نزدیک
شود .در این کشوقوسها برای اینکه فرد بهطرف بالندگی برود ضروری است کنشگر
باشد ( .)Deleuze, 1998بدینترتیب میتوان گفت :کنشگری اندیشهای اساسی در
ارزششناسی دلوز است و این هدف یعنی تربیت انسانهایی کنشگر ،از طریق هنر
بهعنوان همسنگ علم و فلسفه برمیآید (همو.)264-262 :1393 ،

نتیجه

بر اساس نگرش ارزششناختی دلوز ،بر رویکردهای متعارف آموزش هنر انتقاداتی
وارد است .یکی از مفاهیمی که دلوز در همکاری طوالنی مدت با فیلیکس گاتاری
خلق کرد و در فلسفهورزی خود بهکار برد ،زمین ساقه (ریزوم) بود .اشاره این مفهوم
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بهگیاهانی است که بهجای آنکه در عمق ریشه بدهند ،در سطح و بهصورت افقی
ریشه دوانده و گیاهان دیگری را ایجاد میکنند .دلوز معتقد است که تفکر نیز باید
خصلتی ریزوماتیک داشته باشد و خود را بر پایۀ امری استعالیی قرار ندهد (Deleuze
 .)and Guattari, 1977دلوز ریزماتیک بودن را نه خصلتی تنها برای تفکر بلکه ویژگی
هستی میداند و هنر را نیز از هستی جدا نمیداند .در نگرشهای آموزش هنر متعارف،
هنر در طول دیگر مهارتها قرار میگیرد و این امر با نگرش دلوز در تضاد است .دلوز و
گاتاری همچنین هنر را از طریق کارکرد و در نتیجۀ محصوالتش تعریف میکنند .هنر،
توانایی آفریدن درکها و تأثیرها و در یک کالم احساس است ،امری که در رویکردهای
متعارف بدان اهمیت داده نمیشود .هنرمند در نگرش دلوز و گاتاری ،ترکیبی از
درکها و تأثیرها یا بلوکی از احساسها را میآفریند« :اثر هنری هستندهای از جنس
احساس است و بس» .دلوز میگوید هنر ترکیب ریزوماتیک درکها و تأثیرهاست
که ما را از ادراکات و تأثرات زندگی ساخته شده بر پایۀ کلیشهها فراتر میبرد و
یانگیزد ،برخالف رویکرد احساس معنا و دیسپلین که بر پایۀ
احساسی دیگر در ما برم 
کلیشههای زندگی است .دلوز همچنین معتقد است که اثر هنری باید تأثیرگذار باشد
و صرفاً به ادراک و تأثر نپردازد و تأکیدش بر پیوند هنر و رسانه و بهویژه هنر بهمنزلۀ
رسانهای تأثیرگذار و کنشگر می باشد.

پینوشتها

 .1در قسمت پایانی کتاب دلوز با عنوان فرانسیس بیکن :منطق احساس ،فیگورهایی آمده است که بدن در
حال عذاب و رنج از شرایط مدرن را از جمله اضطراب و خشم یا افسردگی را از طریق تن-گوشت نشان
میدهد (دلوز.)1395 ،
2. Bacon

 .3از یک تصادف ممکن است هر کس مناسب شخصیت خود احساسهایی داشته باشد .احساسی که یک
کارشناس تصادفات از یک صحنۀ تصادف دارد ،با احساس یک نوجوان تفاوتهایی دارد .مبتنی بر دید
بازنمایی ،نقاشیهایی که از یک صحنۀ تصادف کشیده ،شبیه هم خواهد بود ،اما در دیدگاه دلوز این
نقاشیها مبتنی بر احساسات افراد متفاوت خواهد بود .بازنمایی را از دو منظر میتوان دید .بازنمایی
افالطونی مبتنی بر عالم ُمثُل و بازنمایی ارسطویی یا محاکات و تقلید از طبیعت که دید دلوز با هر دو
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متفاوت است و وی وانمایی را در نظریههای فلسفی خویش طرح کرده است.

4. G. Deleuze

 .5وقتی یک بدن با بدنی دیگر یا یک تصور با تصوری دیگر مواجه میشود ،پیش میآید که گاه این دو نسبت
با همدیگر ترکیب می شوند تا یک کل قدرتمند شکل بدهند (اتصال خوب) وگاه یکی از نسبتها نسبت
دیگر را متالشی میکند و انسجام اجزایش را منهدم میکند (اتصال بد) که در بدن و ذهن مثل هم عمل
میکند (دلوز.)30 :1392 ،
6. Wambacq, Judith, Tuinen, Sjoerd
7. Cronje, J. C.
8. Google map
9. vartabededian. B
10. Bissola & Biff
11. Fleming, David H
12. Semetsky
13. ethikos

 .14دلوز در کتاب هزار فالت خود ،جهت روشن شدن دیدگاه ریزوماتیک خود از اصطالحی به نام زمین ساقه
استفاده کرده و جهت تبیین ،آن را با درخت مقایسه کرده است (.)Colman, 2005
15. Immanence
16. Deteritorization and Reteritorization
17. Becoming
18. Nomadic

 .19فضایی که تبعیض نباشد.

20. Becoming a minority
21. Art Education
22. Coleridge
23. Cognition-Centered
24. Howard Gardner
25. Uniform Schools

 .26نقدهایی هم بر دیدگاههای فلسفی دلوز وارد است که در مقالههایی دیگر باید بر آن پرداخت که جزء
اهداف این مقاله نمی باشد.
27. Traditional Approach
28. Procedural Approach
29. Gardner
30. Cognition Approach
31. Rhizome
32. Transcendental thinking
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33. Aesthetic cognition
)34. Discipline- Based Art Education (DBAE
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Abstract
The purpose of this study is to critique the existing approaches to art education with
an emphasis on Deleuze’s value perspective. The research method is critical analysis.
There are various approaches to art education that, according to Deleuze’s approach,
have been criticized, including the traditional approach, the production-oriented approach, the approach of receiving emotion and meaning, the approach of cultivating
superior intellectual origins, the aesthetic knowledge approach, and the discipline art
education approach. Based on Deleuze’s approach and his activist vision, there are criticisms of each of these approaches to art education. The results of the study indicate
that Deleuze’s attitude is an intermediate and comprehensive approach to art education.
Deleuze relates art education to moral virtues and offers a rhizomatic and transversal
approach to art education. The results indicate that Deleuze’s value-oriented approach
has important points for art education, such as changing the media role of art by relying
on the transition from representation to representation and the transition from art as a
conduit and transmission of facts to influence. It is investing and activism.
Keywords: Deleuze, valuation, art education, approaches.

