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Abstract 

Philosophy was out of breath in the twentieth century. Deleuze, like some 

philosophers, wanted to save philosophy. To do this, he created new concepts that 

he could use to present his ideas. One of the most important of these concepts is 

immanence. Different Deleuze scholars choose one of the approaches in the face 

of Deleuze is to use their ideas to develop different actions that some have applied 

his ideas in education. In the present study, the application of his ideas in The 

practice of teaching, especially the teaching of art. 

Teaching is a concept with important and strategic elements and concepts; 

Appropriate goals, methods and contents are achieved Without any of these 

elements, teaching will not be achieved because teaching is a good environment 

for learning And this learning, regardless of the goals as a sign to be achieved, 

methods as a ride to ride towards the goal And content is like food without which 

goals cannot be achieved And most importantly, these elements must be dynamic 

and based on new ideas. Therefore, the purpose of this study is to identify the 

appropriate goals, methods and contents in teaching art based on the concept of 

Deleuze immanence. 

Cronje (2018) in a study entitled "Rhizomatic implications for blended learning" 

addresses the web learning environment (3) where each person is a producer of 

knowledge. In this sense; Learners automatically generate knowledge. In this 

environment, what learners need to learn about content production is learned 

automatically. Google Translate provides a language learning platform for a 

traveler. Google Map informs us about the geography of our trip in another way. 

His definition of learning includes the process of relating to various ideas and 

sources of information, learning the path of critical thinking, continuous learning, 
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and decision-making learning. Dr. Salehi's (2008) dissertation entitled "Random 

Teaching; Deleuze, Creative Discourse and Art" considers creativity from 

Deleuze's point of view as an event that occurs in the open air and beyond the 

existing situation and may be destructive or beneficial. 

The method used is the reconstructed method of Franken's practical analogy, 

which has its roots in ancient Greece and Aristotle's theoretical and practical 

analogy, and its kind of practical analogy is used in the realm of practical wisdom 

and the extraction of educational elements. In practical analogy, one of the 

introductory propositions is a descriptive proposition that causes prescriptive 

conclusions to be obtained that are logically correct, while in theoretical analogy, 

the presuppositions are descriptive and the result is descriptive. There are many 

practical analogies in the field of applied knowledge such as the field of applied 

education. For example, it is possible to prescribe any guidelines or references 

regarding the selection of goals and contents of education, application of 

principles, methods that should be considered by teachers, using such analogies 

(Frankena, 1966) 

The findings indicate that one pays attention to one's talents and strives to flourish 

them by relying on horizontal and deductive relations, And using texts that are 

preferably similar are important in Deleuze's view And activism can be an 

educational goal And used the analogy method to achieve it. Deleuze has also 

used this method. Regarding the content, we can say; Use preferably similar 

content, such as similar movies or theaters of the same genre. A look at the 

findings shows Deleuze's concepts that express his thoughts can be traced back to 

the emphasis only on aesthetics in teaching art. 

One of Deleuze's basic concepts is the introspection derived from his ontological 

ideas, and in his book Thousands of Plateaus (2005) and What is Philosophy 

(1994), Difference and Repetition (1994), and Statements in Philosophy (1968). 

It can be seen that it has spinoza roots and can be used for educational purposes. 

According to Colebrook (2002), Deleuze and Guattari's encounter with the level 

of immanence is most evident in the two books: What is Philosophy? Which is 

theorized about the level of immanence and a thousand plateaus. To clarify the 

concept of immanence, Deleuze contrasted it with the concept of transcendence, 

relying on philosophers such as Spinoza, Hume, Kant, and Descartes. Deleuze's 

immenence is closely related to his other concepts. For example, the rhizome as 

an epistemological concept, when studied at the level and has nothing to do with 

the first and the lower, can be studied as a concept of introspection under the 

ontological dimension of Deleuze's philosophical thought, and this is true of some 

of his other concepts as well . Below is an example of a gesture extraction process; 

Prescription or suggestion process 

A. immanence and its opposition to transcendence is one of the most basic 

concepts of Deleuze's philosophical ideas. 

B. In ideas based on Deleuze's philosophical ideas, its immanence and opposition 

to transcendence must be taken into account. 
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C. immanence and its opposition to transcendence as one of the very basic 

concepts of Deleuze's philosophical thought should be considered as a major 

component in formulating the goals, methods and contents of teaching art. 

Immanence and its opposition to transcendence is prescribed as one of the 

elements of Deleuze's philosophical ideas to be considered in formulating the 

goals, methods and contents of teaching art. 

Considering that acting education is one of the important principles in 

sustainability, it is suggested that acting education be considered as the goal of art 

education. Considering that the intertwined and horizontal deductive method is 

one of the important principles in Deleuze's immanence, so it is suggested that the 

horizontal intertwined deductive method be considered as a method of teaching 

art. Given that the selection of content that is introverted and far from 

transcendental and almost homogeneous and similar is one of the important 

principles of Deleuze's survival, so it is suggested that preferably similar and 

enjoyable content to be considered for teaching art. 
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 اندیشهدر  ماندگاریدرونو محتوای تدریس هنر مبتنی بر مفهوم  هاروشاهداف، 

 دلوز

 بهرام مرادی1، علیرضا محمودنیا5، سوسن کشاورز3، سعید ضرغامی8

 

 چکیده

 و محتوا محقق هاروشمناسب برای یادگیری است و این یادگیری بدون توجه به اهداف ،  زمینهتدریس،  ایجاد 

ی نو باشند. لذا هدفِ پژوهش حاضر، شناسای هایاندیشهاینکه این عناصر باید پویا و مبتنی بر  ترمهمو  گرددنمی

دلوز انتخاب شده است.  ماندگاریدرونو محتواهای مناسب در تدریس هنر مبتنی بر مفهوم  هاروشاهداف، 

روش استفاده شده روش بازسازی شده قیاس عملی فرانکنا هست که ریشه در یونان باستان و قیاس نظری و 

در قلمرو حکمت عملی و استخراج عناصر تربیتی کاربرد دارد. توجه  آنقیاس عملی  گونهعملی ارسطو دارد و 

 رجیحا  تیه بر روابط افقی و قیاسی و با استفاده از متون با تک آنبه استعدادهای خود و تالش جهت شکوفایی 

از  نآیک هدف تربیتی باشد و جهت تحقق  عنوانبه تواندمیمشابه در دیدگاه دلوز مهم هستند و کنشگری 

 هایفیلمشبیه به هم همچون  ترجیحا ؛  از محتواهای توان گفتمیروش قیاس استفاده نمود. در خصوص محتوا 

جهت  وانتمیوی هستند  هایاندیشهکه بیانگر  اترهایی از یک سنخ استفاده شود. از مفاهیم دلوزمشابه یا تئ

 در تدریس هنر عبور کرد. شناسیزیباییبر  تأکید فقطعبور از 

 ، ریزوماتیک، فلسفه، تدریس هنرماندگاریدروندلوز، : هاکلیدواژه
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 مقدمه و  بیان مساله   

تازه  هاییایده ارائهبا  از این جهت است که ویاز جمله فیلسوفان بزرگ معاصر  1دلوز مطالعهاهمیت 

را داشت تا فلسفه  آندر فلسفه، همچون خلق مفاهیم تازه، مطالعه از میان، دوری از استعال و ... قصد 

در شرایط معاصر و با  ویژهبهو در کش و قوس تاریخ،  (Altuner,2013) داشتعلوم را را که، لقب شاه 

از جمله علوم اجتماعی، علوم  آنمختلف  هایشاخهقد علم کردن رقبایی همچون علوم انسانی و 

اریخ افالطون بزرگ فیلسوف ت کهطوریتبلیغات و... به نفس افتاده بود بهاطالعات، بازاریابی، طراحی، 

وی احیاء فلسفه   (.uattariDeleuze and G 1994) نجات دهد  دیدرا هم نمی آنفلسفه حتی خواب 

 دانستمی پذیرامکانبعدی از ابعاد مختلف زندگی را با تکیه بر خلق مفاهیم تازه، ضروری و  عنوانبه

و در این راستا مفاهیم مختلف و جدید و گاها دشواری را خلق کرده است که فهم مفاهیم وی، فهم 

به  ندباشمیفلسفی وی  هایبیانگر اندیشهم دلوز که . از جمله مفاهیم مهکندمیاو را ممکن   فلسفه

 اشاره نمود. توانمیمفهومی هستی شناختی  عنوانبه ماندگاریدرون

از  اندنمودهفلسفی دلوز پژوهش  هایاندیشهادی در ایران و خارج در خصوص گران زیپژوهش 

 "در دلوز و بادیو شناسیهستیچندگانگی و "خود با عنوان  در پژوهش vartabedian(2018)جمله؛ 

رسش ترین پچالشییکی از بحث انگیزترین و  عنوانبهبه چندگانگی؛ یکی یا چند تا بودن وجود 

دلوز و بادیو را راجع به چندگانگی با تکیه بر سنجش  گیریجبهه. ایشان  پردازدمیقدیمی فلسفه 

ا . وی  بحث یگانگی یدهدمیقرار  مدنظر شناسیهستیزمینه و بنیاد  مثابهبهساختار چندگانگی 

 اسانهشنچندگانگی وجود را بحثی سیاسی و هوشمندانه دانسته و بر این باور است که بحث هستی 

این که در ریاضی یک اگر دو  مثالعنوانبهاز طریق رویکرد ریاضیاتی حل شود.  تواندمی چنینیاین

یگر قضیه این است که اگر یک، فقط یک باشد و دوئی تا بی نهایت شماره و صورت د ادامه داردبشود 

بوده و بحث یگانگی و چندگانی بحثی به هم مرتبط  ماندگاریدرونوجود نداشته باشد یک، فلسفه 

 .شوندمیکه در ارتباط با هم خوب فهمیده  باشدمی

                                                      
 sokal andاعتقاد معاصر قرنی دلوز خواهد شد. به . فوکو وی را غول فلسفه معاصر دانسته و بر این باور بود که قرن 1

bricmont(1997: 154)   از دلوز پژوهان معاصر؛ دلوز یکی از مهمترین فیلسوفان معاصر است که بیش از بیست کتاب منحصر به

ایشان اندیشمند برجسته ای است که نظراتش طیف وسیع و متنوعی  bogue(2004)فرد در زمینه ی فلسفه نوشته است و به زعم 

 و ورژیمتال، ادبیات، نقاشی، اخالق، منطق ، شناسی انسان و سیاسی علوم، روانشناسی، شناسی زیست، از رشته ها از جمله ؛ ریاضیات

 تزئینی را در برگرفته و نفوذ کرده است. هنرهای
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خالق رشته  هاینوشتهخود: میل دلوزی و  هاینوشتهنوشتن  "که با عنوان  1دکتری والکر رساله

(MFA)5"  التحصیلفارغبه شیوه فراتحلیل با استفاده از رویکرد تفکر با نظریه در دو گروه همسان که 

بودند؛ میزان میل و عالقه به نوشتن خالقانه را بعد از گذشت  امور خارجهکارشناسی ارشد وزارت 

ی سنجیده بود ایشان به این نتیجه رسیده بود که دانشجویانی که در گروهی التحصیلفارغچهار سال از 

ل معمو شیوهکه به  آموزانیدانشبودند که با روش ریزوماتیک دلوز آموزش دیده بودند نسبت به 

 .(Walker,2017)آموزش دیده بودند بیشتر بود)

 انجام شده است از جمله؛ هاییپژوهشدلوز هم،  هایاندیشههنر مبتنی بر  حوزهدر 

 (Afrin, 2014:3)دلوز و فرآیند آفرینش در  زیباشناسی خود بهکارشناسی ارشد  نامهپایانر ،د

دلوز، گرایش به فرم و همزمان توجه به معنا را مهم  هایبحثاست، وی در  معاصر پرداختهنقاشی 

یک سطح  منزلهبه. او اثر هنری را گیردمیاموری در فرایند در نظر  مثابهبه، اما هر دو را داندمی

ر چندکه . هداندمیفرمالیست و پدیده شناس ن زیباشناس. او دلوز را یک گیردمیدر نظر  بندیترکیب

. دلوز از دیدگاه آفرین، کندمیپردازی را در او حس ، مانند ریتم، رنگ هافرمالیستاز  هاییدغدغه

ه نبود هافرمالیستکه مورد توجه  پردازدمیفیلسوفی هست که به عواملی همانند نمودار و نیروها 

 .نورددمیرا در هم  هاآناست و بدین ترتیب 

 Zamani jamshidi(2019)  زیباشناسی و اخالق -پیوند هستیدکتری خود به  رسالهدر- 

است نشان دهد مرزهای سنتی و  آن درصددپرداخته است، وی  دلوز زیباشناسی در اندیشه ژیل

وی  .شوندمی، زیباشناسی، اخالق و سیاست کنار گذاشته شناسیهستی هایحوزهکالسیک بین 

را  اسیزیباشن–. بدیل هستی گیردمیبنام هلندی دلوز وام  را از مفسرانِ زیباشناسی-اصطالح هستی

 آنسفی فل ریشهگاتاری هست.  شناسیزیبایی -یافت. واضع اخالق توانمیشاه افالطون  -در فیلسوف

را  نآ هایرگهیافت. در شیزوفرنیا هم  توانمیبکند  تواندمیوم بدن چه را در نیچه و اسپینوزا و مفه

 هایوهشیهم آفریدن  زیباشناسیهست و  زیباشناسیگاتاری همان -دلوز  شناسیهستیدید.  توانمی

هست که معایب  شناسیهستیدر  . دلوز در پی انداختن طرحی نوباشدمیجدید حیات 

 کالسیک را نداشته باشد. هایشناسیهستی
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 هایگذاریسیاستهنر در فهم مسائل فرهنگی و به نقش  Mas and et al(2017)-Cabedo همچنین

 در اسپانیا و استرالیا آموزشی اسناد مستند وتحلیلتجزیه اندگرفتهنتیجه  هاآن، اندپرداختهتربیتی 

 آمیزصلح جوامع ایجاد در هنرها مشارکت میزان مورد در را هاییپاسخ هنر، یادگیری و آموزش با رابطه

 است. مواجه مدارس در هنر نقش فعلی هایچالش برخی با و البته دهدمی ارائه پایدار و

Moradi and bigdeli(2019) هایاندیشههویت کودکان مبتنی بر  گیریدر شکلقش هنر به ن 

 جای توجه به نقش دهدمی. نتایج پژوهش فوق نشان اندپرداختهگاتاری -روان شناختیِ دلوز-فلسفی

ود هنر پرهیز نم داشتننگه از حاشیه. باید باشدمیدرسی خالی  هایبرنامهکنشگری هنر در مدارس و 

و فلسفه مدرن وارد شده است و گذر  شناسیروانو به مرکز آورد. در پژوهش فوق انتقادات شدیدی بر 

 قرار داده شده است.  مدنظرتوجه صرف به عقل و توجه به احساس  ، گذر ازنگریکلبه  جزءنگریاز 

خدمات در طول آموزش هنر، –به یادگیری  Westraat(2018)همچوندیگری  هایپژوهش

Wassermann(2017)  فراوان دیگری هم از جمله  هایپژوهش.  اندپرداختهبه هنر تدریس تعاملی

Loytonen(2017)  تربیتی با تربیت هنر سطح باال ،  توسعهبا عنوانRasmussen(2017)  مثبت  تأثیراز

که از نقش تربیت هنری در  Komatsu(2017)دموکراسی فرهنگی و پژوهش  توسعهتربیت هنری در 

 .اندگفتهپنهان سخن  روشن ساختن چیزهای

Porhosaini and et al(2014)  دیویی در جان  هایدیدگاهدر پژوهش خویش اقدام به استخراج

ری تدریس و یادگی زمینهدر  آن هایداللتپرداخته و سپس به استخراج  شناسیزیباییخصوص هنر و 

تدریس خالق را مبتنی بر اصول ریزوماتیک دلوز  Abdollahyar and et al(2019)اقدام نموده بودند. 

ع آموزشی و به تب هایظامناست. وی با توجه به تغییر و تحوالت روزافزون در فناوری و  پیشنهاد داده

 ستندباور هورزی و تفکر خالق، تدریس خالق را پیشنهاد داده است و بر این نیاز حیاتی به اندیشه آن

 و نداشتن تعصب پذیریانعطافکه؛ از آنجایی که ملزومات تدریس خالق آزادی، تجربه، خطرپذیری، 

، چندگانگی، گسست ناداللت گر، همگونینااست با تکیه بر اصول ریزوماتیک دلوز از جمله اتصال، 

، مشارکت، نوآوری و یادگیری وگوگفتبر همکاری،  آنالگویی را ارائه داد که در  توانمی نگارینقشه

ییر در ی تدریس، تغهاروشتغییر در  هایفرصت، تفکر انتقادیتحریک  آنشود و به تبع  تأکیدفعال 

 هایداللتدر پژوهش خویش که با هدف استخراج  )moradi(2006معلمان پدید آید.   هایدیدگاه

ردی فعال و ف هاییادگیریدر تدریس انجام داده بود بر -فکری دلوز  زمینه عنوانبه-پست مدرنیسم 

 نموده بود.  تأکیدو تمرکز زدا 
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ری به محیط یادگی "ریزوماتیک برای یادگیری تلفیقی هایداللت "با عنوان Cronje(2018) در پژوهش

 صورتبهدانش هست. در این معنی؛ یادگیرندگان  تولیدکنندهکه هر شخصی  پردازدمی( 3وب)

دانش هستند. در این محیط آنچه که الزم هست یادگیرندگان در خصوص تولید  تولیدکنندهاتوماتیک 

یادگیری زبان خارجی را برای  زمینه 1. گوگل ترانسلیتندگیرمیوار یاد محتوا یاد بگیرند اتوماتیک

. آنچه کندمیدیگر ما را از جغرافیای سفرمان مطلع  طوریبه 5. گوگل مپآوردمییک مسافرت فراهم 

از  با استفاده -1وی  مقالهیم به دست آوریم. توانمییاد بگیریم را بدانیم به سرعت  خواهیممیرا که 

چهارچوبی یکپارچه برای طراحی   -5. پردازدمیرا  چندوجهیسعه دادن یادگیری تئوری ریزوم به تو

.  تعریف وی از یادگیری شامل فرایند ربط پیدا کردن به کندمیتجارب یادگیری ریزوماتیک را فراهم 

یادگیری  و دارادامهو منایع اطالعاتی گوناگون، یادگیری مسیر یافتن تفکری انتقادی، یادگیری  هاایده

 .باشدمیتصمیم سازی 

 نظرطهنقخالقیت را از  "تدریس اتفاقی؛ دلوز، گفتمان خالق و هنر "رساله دکتری صالحی با عنوان

و ممکن است مخرب  دهدمیدر فضای آزاد و با عبور از وضعیت موجود رخ  داند کهمیدلوز رخدادی 

ت مختلف گفتمان خالقی هایتئوریعد از اشاره به خود ب رسالهاز  هاییبخشیا سودمند باشد. ایشان در 

خالقیت از جمله؛ رویکردهای  زمینهاز جمله مدرنیسم و پست مدرنیسم به رویکردهای مختلف در 

و شناختی و خبر پردازی ، رویکردهای  فردی  رویکردهای،  سنجیروانروانی اجتماعی ، رویکردهای 

د خو رساله. وی در قسمتی از کندمیاشتباه هم اشاره  و رویکردهای تلفیقی و رویکردهای اجتماعی

که آدم خالق  کندمیو در نهایت به این اشاره  پردازدمیبه استفاده از جعبه خالقیت، هنر و اتفاق 

در . کندمیرا طرح نموده و حل  سؤاالتیو  سازدمیخود را خلق و ممکن  هایناممکنکسی است که 

یم ارزشِ شکستن را تدریس کنیم بدون آنکه به توانمیاست که ما تحقیق خود هم آورده  نتیجه

ن داشت و دوست آنی رویارویی با هایشیوهو  ومرجهرجیم لذت از توانمیخالقیت بدبین باشیم. ما 

فراوانی در  هایپژوهش شودمیکه مشاهده  طورهمان. Salehi(2008)کنیم را تدریس  هاپیچیدگی

و محتواهای آموزش هنر  هاروشبه اهداف،  هاآناز  کدامهیچخصوص تدریس انجام شده است اما 

که در پژوهش حاضر با طرح سه پرسش روشن و صریح  آننپرداخته  ماندگاریدرونمبتنی بر مفهوم 

  این کار انجام خواهد شد.

                                                      
1. Google translate 

2  . Google map 
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 پژوهش هایپرسش

 دلوز کدامند؟ ماندگاریدروناهداف تدریس هنر مبتنی بر مفهوم  -1

 دلوز کدامند؟ ماندگاریدرونی تدریس مبتنی بر مفهوم هاروش -5

 دلوز کدامند؟ ماندگاریدرونمحتواهای مناسب مبتنی بر مفهوم  -3

  روش پژوهش

 قیاس عملی فرانکنا)نوع شدهبازسازی فاده از روش الگوی کیفی و با است صورتبهاین پژوهش 

قیاس عملی فرانکنا ریشه در یونان باستان و قیاس نظری و عملی  سوم و ترکیبی( انجام یافته است.

 همچون متافیزیک قلمروهاییارسطو دارد. فرانکنا کاربرد قیاس نظری را در قلمرو حکمت نظری و در 

، سیاست همچون اخالق قلمروهاییو کاربرد قیاس عملی را در حکمت عملی و در  داندمیو فیزیک 

. قیاس عملی از یک گزاره مقدماتی از نوع هست و نیست و نیز یک گزاره مقدماتی داندمیو تربیت 

. در (Bagheri, K et al, 2010 )استدیگر از نوع باید و نباید یا همان گزاره تجویزی تشکیل یافته 

زی تجوی هاینتیجه شودمیتجویزی است که سبب  ایگزارهمقدماتی  هایگزارهقیاس عملی  یکی از 

توصیفی بوده و نتیجه هم  هامقدمهدر قیاس نظری  کهدرحالیدرست است  منطقا  به دست آید که 

کاربردی مثل قلمرو تعلیم و تربیت کاربردی زیاد  هایدانش. قیاس عملی در قلمرو باشدمیتوصیفی 

تعلیم و ص انتخاب اهداف و محتواهای در خصو ایاشارهدارد. برای نمونه تجویز هر گونه رهنمود یا 

 گونهنایاز  گیریبهرهقرار گیرد، با  مدنظریی که توسط معلمان باید هاروشتربیت، کاربست اصول، 

 .(Frankena, 1966)قیاس مقدور است 

 .آیدمیقیاس عملی فرانکنا در زیر  شدهبازسازی الگوی 

  نگرواقع هایگزاره -الف

 بایدی  گزاره -ب

 عملی توصیه -ج

 گزاره اصولی علمی یا فلسفی -د

 گزاره تجویزی -ه

وی  هایکتابوی  هایاندیشهدلوز هست اما جهت پی بردن به  هایاندیشهمورد مطالعه،  جامعه

( و 5332) "فالت انهزار"مطالبی داشتند از جمله  ماندگاریدرونی که در خصوص هایکتاب ویژهبه

 گردآوری( انتخاب شدند. 1224( و اظهاراتی در فلسفه )1228(، تفاوت و تکرار)1228فلسفه چیست؟)
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حلیل که واحد تبندهایی با مراجعه به  آن وتحلیلتجزیهالکترونیکی و  برداریفیشاطالعات از طریق 

( بر این باورند 5312ابوالحسنی)جمله طیبی انجام یافت.  پژوهش گران مختلفی از  دادندمیرا تشکیل 

مشخص کردن واحد تحلیل، عنصری کلیدی است و  آنکه برای آغاز روش پژوهش کیفی و تحلیل 

، نویسندگان، مواضع هاکتاب، هافصل، هابخش، بندهاجمالت، عبارات،  تواندمیواحدهای تحلیل 

 بندهایی( که در پژوهش حاضر 45: 5312ایدئولوژیکی یا هر چیز دیگری باشد)طیبی ابوالحسنی، 

 .داشتند ماندگاریدرونرا داشتند و یا توضیحات مرتبطی با  ماندگاریدرون واژهانتخاب شدند که 

ارد ی با روش تحلیل فلسفی دبا استفاده از روشی که قرابت بسیار نزدیک هاآموزهپس از استخراج  

مفاهیم مرتبط  ایمجموعهدستیابی به فهم معتبر از معنای عادی یک مفهوم یا  آنو هدف 

دلوز   هایاندیشهو محتوای مبتنی بر  هاروشاستخراج اهداف ،  زمینه( 82: 5332،  1است)شورت

تواهای مناسب  با استفاده از و مح هاروشفراهم شد. سپس با استفاده از قیاس عملی فرانکنا؛ اهداف 

 روش بازسازی شده قیاس عملی و ترکیبی فرانکنا که در باال توضیح داده شد ، استخراج شدند.

، ریشه در درست انتخاب کردن روش پژوهش دارد.  روش پژوهش حاضر هایافتهصحت و اعتبار 

به این مرتبط است که از مسیر روش تحقیق  آنتیم پژوهشی متخصص انجام یافته و اعتبار  تائیدبا 

 انحرافی صورت نگرفته است و  زیر نظر تیم تخصصی پژوهش انجام یافته است.

 ی پژوهشهایافته

 دلوز و تدریس هنر ماندگاریدرون 

هستی شناختی  هایاندیشهاست که برگرفته از  ماندگاریدرون، Deleuzeیکی از مفاهیم اساسی 

( و 1228(، تفاوت و تکرار)1228( و فلسفه چیست؟)5332) "فالت انهزار"وی هست و در کتاب 

 تربیتی ایبهره توانمیاسپینوزایی دارد و  ایریشهکه  شودمی( وی دیده 1224اظهاراتی در فلسفه )

در دو کتاب به  ماندگاریدروندلوز و گاتاری با سطح  5مواجه Colebrook(2002) زعمبهبرد.  آناز 

 شودیم پردازینظریه ماندگاریدرونسطح  درباره: فلسفه چیست؟ که شودمیآشکارترین شکل دیده 

اریخی ، میکروبیولوژیکی، تو جغرافیاییهای ژنتیکی ؛  صیرورتفعاالنه ایگونهبه  آنو هزار فالت که در 

 .گیردمیمورد واکاوی قرار  کندمیظهور  هاآنرا که تفکر از طریق  ایشناختیزیباییو 

                                                      
1. Edmund C.Short 

 . رو به رو شدن آگاهانه5
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را با تکیه بر نظرات اسپینوزا، هیوم وکانت  آن، ماندگاریدروندلوز جهت فهم مناسب این مفهوم یعنی 

م تصویری از اندیشه با تکیه بر این مفهو ارائهو در ادامه به  کندمیدر  تقابل با مفهوم استعال تبیین 

 .گیردمیهم بهره از مفاهیم دیگر  آنو در کنار  پردازدمی

Deleuze and Guattari (1994: 45) هر بار که تعالی، وجودی عمودی و حکومتی از ": گویدمی

ی در کار درونمانباشد، با دین مواجهیم و هربار که  در کارنوع امپراتوری در آسمان یا روی زمین، 

اشاره دارد. دلوز با نامیدن  یماندگاردرونو با این گفته به اهمیت مفهوم  "باشد، با فلسفه مواجهیم

ر نیامده که هر گز با تعالی کنا داندمیشهریار و مسیح فالسفه، او را یگانه فیلسوفی  عنوانبهاسپینوزا 

، توهم توهم تعمق ویژهبهی به جای خطا در فلسفه از توهم در فلسفه؛ درونماناست. دلوز با تکیه بر امر 

ی از تجدید تصویر اندیشه سخن درونمان. وی با تکیه بر مفهوم گویدمیو توهم مکالمه سخن  تأمل

تا را تجدید کند فیلسوف نیست او در این راس تصویر اندیشهکه هر کسی نتواند  کندمیو ادعا  گویدمی

ذکر گذر از  ادامه. دلوز در نمایدمیاز بازنمایی عبور کرده و وانمایی و خالقیت در اندیشه را مطرح 

ل گذر از تهدیدات اندیشه، از جمله؛  حماقت، نسیان، آفازیا، هذیان و جنون را هم در خطا به دنبا

ه ک اشاساسی وظیفهو بر این باور است که ترس از این موارد اندیشیدن را از  دهدمیدستور کار قرار 

 گفتمیوقتی که کانت  گیردمیکمک  1. وی جهت اشاره به توهمات از کانتداردمیآفریدن است باز 

که  شودمیتهدید  ناپذیریاجتناب هایتوهماندیشه بیش از آنکه در معرض تهدید خطا باشد از سوی 

 . خیزندمیاز درون خود عقل بر 

را با مفهوم  آن ماندگاریدرونشدن مفهوم  ترروشنآورده شده است دلوز جهت  قبال که  طورهمان

، هیوم، کانت و دکارت در تقابل و قیاس قرار داده است. استعال  با تکیه بر فیلسوفانی همچون  اسپینوزا

دلوز که دلوز در خصوص وی هم کتابی را با عنوان فوکو نگاشته  موردعالقهاندیشمند  عنوانبهفوکو 

داشت است، هم از دیگر فیلسوفانی هست که تالش جهت خروج از انقیاد به استعال را در سر 

(Foucault,1972). شکل امر استعالیی، حقیقت است و خطای  ترینعمومیوی آشکارترین و  زعمبه

معانی و حقایقی وجود دارند که در انتظار تاویل شدن، آشکار  کنیممیاساسی ما این است که تصور 

 عنوانبه Deleuze and Guattari(1994) و  Deleuze(1988) شدن، یا افشا شدن هستند. این بیماری را

پرداخته و تاریخ فلسفه را تاریخ ساخت سطوح استعال  آنیف کرده و به تبعات منفی تاویل زدگی توص

 . اندکردهوصف 

                                                      
 . کانت از هیوم ارث هایی برده بود.1
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 ی آری بگوید. کانت قدریدرونمانمرگ خدا به  انگارهدر تاریخ فلسفه رنه دکارت تالش داشت با طرح 

. دلوز اندخوردهغوطه ی درونماندر  ایگونهرا هموار کرد. اسپینوزا و هیوم هر دو به  مسیر درونماناز 

استعالیی سخن به میان آورد. او بر این  گراییتجربهی از درونمانعبور از استعال با تکیه بر  جهتهم

بیرونی همچون خدا و حقیقت نگردیم در این صورت اندیشه  هایبنیانباور است که ما باید به دنبال 

نه مثل هیوم همه چیز را حسانی و نه مثل  دلوز .(Deleuze and guattari, 1994)خلق کند تواندمی

 یشهردارد او بر این باور است تجربه ،  هاییشباهتدکارت همه چیز را در قواعد اندیشه بلکه با کانت 

به اشکال نمادین زیر اگر شکل سمت  ایمقایسه. با نگاهی باشدمیاندیشه ن همهاندیشه هست و اما 

در نظر گرفته شود و شکل سمت چپ، نماد تفکر استعالیی در نظر  ماندگاردرونراست نمادی از تفکر 

 خواهد شد. ترروشن ماندگاریدرونگرفته شود قدری نگاه ، نسبت به مفهوم 

 

 

 

، وحدت آنناب، یک نظریه هستی که در  شناسیهستیخود داللت دارد بر یک  ماندگاریدرون

 دشومی. در نتیجه هستی از واحد صادر نشودمیجوهر و آنچه هست محسوب  هایویژگییکی از  صرفا 
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ی هست بر فرازچیزی نیست. ازآنجا که چیزی  آن بر فرازبلکه هستی تنها چیزی است که هست و 

ناب، مستلزم یک اصل برابری  ماندگاریدرونجای ندارد هستی سراسر یکدست خواهد بود وانگهی 

ی صورتبهه ک بینیممیبرابر است، بلکه  نفسهفی هستی است ، یا استقرار هستی برابر: هستی نه تنها

هستندگان سروکار نداریم.  مراتبسلسلهدیگر با  شناسیهستیحاضر است. در این  جاهمهبرابر در 

 هانآهستندگان با توجه به میزان فاصله  مراتبسلسلهواحدی بر فراز هستی جای ندارد که منزلت و 

و  مندهبهروابسته به خداوند است و از برابری هستی  مستقیما مشخص شود بلکه هر هستنده  مبدأاز 

،  با هرگونه تفوق علت ، ماندگاریدرون.  کندمیتمام آنچه را هستی هست را دریافت  واسطهبی

uze, e(Delاستی از جهان در ضدیت مراتبسلسلهسلبی،  هر روش تشبیه و هر تصور  الهیاتهرگونه 

1991).  

یکی از مفاهیم هستی شناختی دلوز در کنار دیگر مفاهیمی مهم همچون؛  عنوانبه ماندگاریدرون

و آکچوآلیتی، ریزوماتیک، پساساختارگرایی، نفی فراروایت، روابط  شدن، تفاوت سازی، ویرچوآلیتی

، رد مراتبسلسلهکوچ گرا، تکثرگرایی، قلمروزدایی و قلمروسازی، نفی فراروایت، نفی  اندیشهافقی، 

ت تنها نیس و مفهومیصرف بر عقل و نزدیک شدن به شهود قرار دارد  تأکیدکالن، گذر از  هایروایت

 و ارتباطی ریزوماتیک با دیگر مفاهیم قرار دارد. بندیمفصلبلکه در 

این مفاهیم استنباط هیم در ارتباط ریزوماتیک با هم، و مفا ماندگاریدرونبر اساس مفهوم  

؛ بر تکیه بر خود، با تکیه بر مفهوم ماندگاریدرونبا توجه به مفهوم  -1هنر:که در تدریس  شودمی

شدن؛ تکیه بر فرایند، با توجه به مفهوم تفاوت؛ تکیه بر گذر از تالش برای شبیه شدن به دیگری در 

باشد که  هر  مدنظرتوجه شود البته باید  هاآنو بالفعل شدن  استعدادهاهمزمان بر  -5اولویت باشد. 

با توجه به  -3شود، استعداد فقط یک شکل هیوالیی است. تواندمیمشخص نیست که چه  کامال کس 

در  یساختار عمودو بدون وابسته به  مستقال  تواندمیکه هر کس  شودمیمفهوم ریزوماتیک استنباط 

مفهوم  آنر با توجه به مفهوم پساساختارگرایی که دلوز هم در چت -8ارتباط با روابط افقی رشد کند. 

با  -2شود که از ساختارهای دست و پا گیر در تربیت باید عبور کرد.  آنباید تکیه بر  گیردمیقرار 

که در تربیت تالش شود تا اسیر شدن به بندها  شودمیتوجه به مفهوم کوچ گرایی در دلوز پیشنهاد 

رو زدایی و قلمروسازی پیشنهاد با توجه به مفهوم قلم -2و قوانین دست و پا گیر موجود رهایی یابند. 

با توجه به مفهوم -2که از چیزهایی بی ارزش فاصله گرفته و در پی انداختن طرحی نو باشند.  شودمی

ی همچون تکیه بر کتاب در هایروایتاز حاکمیت کالن  توانمیاستنباط کرد که  توانمیرد فراروایت 

 استنباط کرد توانمیدر دیدگاه دلوز  مراتبسلسلهبا توجه به مفهوم نفی -4آموزش و ... عبور کرد. 
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از تکیه بر تدریس ورق به ورق کتاب یا قطعی بودن نظرات مافوق  توانمیکه در آموزش و پرورش 

صرف  دتأکیبر شهود پیشنهاد بر گذر از  تأکیدبا توجه به عبور ازتاکید صرف بر عقل و  -2عبور کرد. 

با توجه به دیگر مفاهیم موجود  -13. شودمیبیشتر بر دروسی همچون هنر  تأکیدبر درس ریاضی و 

، ارتباط با همساالن و خلق مفاهیم تربیتی و ارتباط عمیق با هاآنتوجه به استعدادهای فرد و تحقق 

 دلوز باید در تربیت مورد توجه قرار گیرد. هایدیدگاهمحیط از دیگر موضوعاتی است که با توجه به 

 ، یک نمونه از فرایند استخراج اشارات آورده شده است.در زیر

  فرایند تجویز یا پیشنهاد 

دلوز  فلسفی هایاندیشهبا استعال یکی از مفاهیم بسیار اساسی  آنو تقابل  ماندگاریدرون -الف

 هست.

 تعالبا اس آنو تقابل  ماندگاریدرونفلسفی دلوز،  هایاندیشهمبتنی بر  هایدر اندیشهباید  -ب

 لحاظ گردد. 

سفی دلوز فل اندیشهیکی از مفاهیم بسیار اساسی  عنوانبهبا استعال  آنو تقابل  ماندگاریدرون  -ج

 قرار گیرد.  مدنظراصلی  ایمؤلفه عنوانبهو محتواهای تدریس هنر  هاروشباید در تدوین اهداف، 

 شودیمفلسفی دلوز تجویز  هایاندیشهیکی از عناصر  عنوانبهبا استعال  آنو تقابل  ماندگاریدرون

 قرار گیرد. مدنظرو محتواهای تدریس هنر  هاروشدر تدوین اهداف، 

 پژوهش اقدام خواهد شد. هایپرسشی خالصه به پاسخ به صورتبهدر ادامه 

 ظراننصاحباز دیدگاه  آنکه عناصر  شودمیدرسی محقق  ریزیبرنامها تعلیم و تربیت رسمی ب

 هاروشاهداف)شناختی، نگرشی، عملکردیsarkhosh and et al(2021 ،)تلف است. )گوناگون مخ

 داراولویتی ارائه( تعلیم و تربیت را عناصری مهم و هاروش، دهیسازمان)سنتی، فعال(و محتواهای) 

ون دیگری همچ کنار عناصرتعلیم و تربیت رسمی در  جنبه ترینمهم عنوانبهدرسی  ریزیبرنامهدر 

، فیزیکی هایویژگیفعالیت یادگیری)انفرادی، گروهی(، مواد آموزشی)ویژگی، انواع منابع(، فضا)

)توجه به ماهیت مسئله، جنسیت، بندیگروهتجهیزات(، زمان )مدت زمان، توجه به آمادگی و سن(، 

توصیفی( سن، ناهمگنی، تعداد اعضاء(، ارزشیابی)توجه به تفاوت فردی، فرایندی، کمی، 

و  خوانیقصهیی همچون بازی، پانتومیم، هاروش سرخوش .(sarkhosh and et al, 2021)داندمی

، اکتشافی، اکتشافی هدایت شده، تئاتر، نمایش، انیمیشن، ایفای نقش توسط کودک، گوییقصه

ق، ، کاوشگری، نمایش خالوگوگفتگزارش، بحث و  تهیهی ترکیبی، بارش فکری، هاروشپرسشگری، 
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محور، واحد فعالیت، پروژه، مشارکتی ، روش  سؤالگردش علمی، یادگیری مبتنی بر تکلیف، رویکرد 

محتوا  متناسب با  دهیسازمان. محتوا را داندمیی تدریس فعال هاروش ترینمهماستقرایی را از 

ی عقلفردی یادگیرندگان، متناسب با سن هیجانی، متناسب با سن  هایتفاوتهدف، متناسب با 

ه .  توجه بکندمییادگیرندگان، متناسب با نیازها و عالیق یادگیرندگان، مشارکتی و فعال ذکر 

عمودی یعنی ساختار دانش یادگیرندگان، کشف هدایت شده، ارائه محتوا از ساده به  دهیسازمان

محتوا  ارائهی هاروشمشکل و از عینی به ذهنی، تفکر محور بودن محتوا و فضای اجتماعی محتوا و 

. روش نمایشی مانند داندمیمحتوا  هایویژگیاز  پوستر راهمچون تصویری مانند نقاشی، عکس و 

ردی ف هایبازیایفای نقش، فیلم، انیمیشن، شنیداری مانند موسیقی، شعر، قصه و داستان ورزش و 

ی تدریس هاروشطی را از و گروهی نوشتاری و مکتوب مانند کتاب و مجله پرسش و پاسخ سقرا

اکتشافی، پرورش  مسئلهانایی حل اهداف مختلفی همچون پرورش خودکارآمدی تصوری، تو .داندمی

خالقیت، پرورش احساس شایستگی، کاهش اضطراب، پرورش درک دیگران، مدیریت استرس ، پرورش 

 .کندمیتدریس بیان  هایهدففایده و پرورش انواع تفکر از دیگر –مهارت تشخیص هزینه 

ها، گوی اشتاینر کشف شباهت بین پدیدهدر الکی از الگوهای برنامه درسی هست. الگوی اشتاینر ی

کشف تفاوت بین پدیده ها، فرصت برای تمرین سکوت، کشف روابط بین اشکال و اشیاء، مفاهیم 

معنوی)روح، مرگ، خدا(، فرصت برای خود ابرازی ، فراهم کردن شرایط محیط خانه سخن گفتن در 

د آینده، پرورش مهارت حدس زدن و سخن گفتن از زبان جانوران و گیاهان اهمیت دارد . باید در مور

 ، مهربانی با زیستمحیططبیعت، حفظ  مطالعهان ، آموزدانشبعد محتوا تناسب با نیازهای واقعی 

ود. توجه شبومی و محلی، و استفاده از زبان مادری  هایقصهحیوانات اهلی، تجربیات زیستی کودکان، 

ردی، )فهافعالیتخالق، تنوع  هاینمایشفکری، استفاده از  هایبازیروش استفاده از بازی، استفاده از 

، پخت و کاریگلی طبیعی)هافعالیت، انجام شناختیزیبایی هایمهارتگروهی و خارج از مدرسه(، 

 :Pourdaoud, 2020شودمیاقتصادی ضروری)خرید و ...( مهم قلمداد  هایمهارتپز و ...( و پرورش 

10).) 

 دلوز کدامند؟ ماندگاریدروناهداف تدریس هنر مبتنی بر مفهوم  -1

و  گیردیماسپینوزاییِ دلوز و فاصله گرفتن از استعال، بدن در مرکز قرار  درون ماندگاربا توجه به دید 

رقرار کند که بتواند از متالشی شدن فاصله گرفته و به قدرتمند یا چیزهایی ارتباط ب هابدنباید با 

دید با توجه به اینکه بدن باید کنشگر باشد تا بتواند بدن  با این .(Deleuze, 1988)شود شدن نزدیک 
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ارتباط برقرار کند و از چیزهایی که موجب کاهش  شودمییا چیزهایی را که موجب افزایش قدرتش 

لذا بهترین پیشنهاد این است که آموزش کنشگری دوری جوید.  شوندمیا متالشی شدن قدرت ی

 اهداف آموزش هنر در نظر گرفته شود. عنوانبه

 )فرایند استخراج اهداف تدریس)گام اول 

دلوز  فلسفی هایاندیشهبا استعال یکی از مفاهیم بسیار اساسی  آنو تقابل  ماندگاریدرون -الف

 هست.

تعال با اس آنو تقابل  ماندگاریدرونفلسفی دلوز،  هایاندیشهمبتنی بر  هایدر اندیشهباید  -ب

 لحاظ گردد. 

 سفی دلوزفل اندیشهیکی از مفاهیم بسیار اساسی  عنوانبهبا استعال  آنو تقابل  ماندگاریدرون  -ج

 قرار گیرد.  مدنظراصلی  ایمؤلفه عنوانبهو محتواهای تدریس هنر  هاروشتدوین اهداف،  لذا دراست  

 فرایند استخراج اهداف تدریس)گام دوم(

 فلسفی  اندیشهیکی از مفاهیم بسیار اساسی  عنوانبهبا استعال  آنو تقابل  ماندگاریدرون -ه

 قرار گیرد. مدنظراصلی  ایمؤلفه عنوانبهدلوز در تدوین اهداف هنر 

 هست . ماندگاریدرونکنشگری یکی از اصول مهم  -و 

 است لذا پیشنهاد  ماندگاریدرونبا توجه به اینکه آموزش کنشگری یکی از اصول مهم  -ز

 قرار گیرد. مدنظرهدف آموزش هنر  عنوانبهآموزش کنشگری  گرددمی

 دلوز کدامند؟ ماندگاریدرونی تدریس مبتنی بر مفهوم هاروش -5

وی بهترین روشی  شناختیمعرفتدلوز و دوری از استعال در نگرش  دگارِماندرونبا توجه به دید 

ر، هن مقایسهدلوز هم در نظریات مختلفش استفاده کرده و در کتاب فلسفه چیستِ وی در  که خودِ

 شودمی(لذا پیشنهاد   Deleuze and  Guattari, 1994)، دید قیاسی استشودمیفلسفه و علم دیده 

 المثعنوانبهی مورد پسند دلوز در آموزش هنر استفاده گردد. هاروشیکی از  عنوانبهروشی قیاسی 

یا فراگیر مورد ارزیابی قرار گیرد بلکه با  آموزدانشضرورتی ندارد با یک معیار بیرونی اثر هنری یک 

 توانمی گرددمیاستخراج  هاهمکالسیان در قیاس با اثرات هنری آموزدانشمعیاری که توسط خود 

با توجه به مفهوم در  هانمونهان پرداخت. افقی و در کنار هم بودن آموزدانشت هنری به ارزیابی اثرا

هم تنیدگی و ریزوماتیک دلوز مهم است نه در مرکز یا در حاشیه قرار گرفتن یا در طول هم قرار 

 گرفتن.
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 ی تدریس)گام اول(هاروشفرایند استخراج  -3

دلوز  فلسفی هایاندیشهبا استعال یکی از مفاهیم بسیار اساسی  آنو تقابل  ماندگاریدرون -الف

 هست.

تعال با اس آنو تقابل  ماندگاریدرونفلسفی دلوز،  هایاندیشهمبتنی بر  هایدر اندیشهباید  -ب

 لحاظ گردد. 

سفی فل اندیشهیکی از مفاهیم بسیار اساسی  عنوانبهبا استعال  آنو تقابل  ماندگاریدرون  -ج

 قرار گیرد.  مدنظراصلی  ایمؤلفه عنوانبهی تدریس هنر هاروشتدوین  لذا درزاست  دلو

 فرایند استخراج اهداف تدریس)گام دوم(

فلسفی  اندیشهیکی از مفاهیم بسیار اساسی  عنوانبهبا استعال  آنو تقابل  ماندگاریدرون -ه -8

 قرار گیرد. رمدنظاصلی  ایمؤلفه عنوانبهدلوز در تدوین روش تدریس هنر 

 هست . ماندگاریدرونروش قیاسی در هم تنیده و افقی  یکی از اصول مهم  -و -2

 ماندگاریدرونبا توجه به اینکه روش قیاسی در هم تنیده و افقی  یکی از اصول مهم  -ز -2

قرار  مدنظرروش تدریس هنر  عنوانبهافقی  تنیدهروش قیاسی در هم  گرددمیدلوز است لذا پیشنهاد 

 گیرد.

 دلوز کدامند؟ ماندگاریدرونمحتواهای مناسب مبتنی بر مفهوم  -2

 جهت هاییمواجهدیگر پیشنهاد دلوز و پرهیز از استعال و از سوی  درون ماندگاربا توجه به دید 

،  Deleuze(1988)خوشحال کننده در دید اسپینوزایی  هاییمواجه ویژهبه Deleuze(2008)یادگیری

له فاص باشندمیاز آموزش محتواهایی که ممکن است با هدف حفظ کردن و انتقال  شودمی پیشنهاد

ه ب هااندیشهمشابه و لذت بخش به جای آموختن  ترجیحا  محتواهای مقایسهگرفته شود و از طریق 

 اندیشه ورزی توجه گردد.

، رد بازنمایی و ...  تالش در انداختن طرحی  ماندگاریدروندلوز با تکیه بر مفاهیمی همچون؛  شدن، 

نو و فاصله گرفتن از افالطون، بزرگ فیلسوف دوران باستان و تاریخ فلسفه و افالطون زمان یعنی هگل 

بازنمایی افالطون و دکارت را که مبنی بر تقلید و محاکاتی از جهان و عالم  شناسیمعرفتاست. وی 

بازنمایی، رد تقلید و محاکات، رد  رد .(Elyasi, 2009) کندمیعقلی است در فلسفه و حتی هنر رد 

مفاهیمی هستند که ارتباطی  هارابطهنظریه مطابقت سنتی و ارائه نظر جدید، گذر از ذات به طرف 

 .باشندمیهم قابل استنباط  آندلوز دارند و از  ماندگاریدرونریزوماتیک با مفهوم 
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یکی از مفاهیم هستی شناختی دلوز  عنوانبه ماندگاریدرون مفهوم حوزهگران مختلفی در پژوهش

 "خود با عنوان مقالهدر  Judidth and Tuinen(2017)؛ از جمله اندگرفتهو نتایجی را  اندنمودهپژوهش 

و  . بحثکنندمیاز ارتباط درون انسان با بیرون یا محیط اطراف بحث  "درون در دلوز و اسلوتر دایک

دایک  گیریجهت. گیردمیاوج  1به نام  اکسکول شناسیزیستآنان با ارجاع به  احتیاجاتمناظره و 

بوده و بر این باور است که انسان با نظر به حفظ خود ارتباطش را با بیرون توسعه  کارانهمحافظه

ناسانه ش و دلوز  و گاتاری بر این باورند که ارتباط درون با بیرون بحثی هستی کندمیو تعریف  دهدمی

موجود هر کدام با رویکرد متفاوت  جبهههم قابل توجیه است. این دو  ماندگاریدرونبوده و با مفهوم 

ر د ماندگاریدرونخود،  با حفظ. ارتباط درون با بیرون، ارتباط با بیرون پردازندمیخودشان به بحث 

چندگانگی  "وهش خود با عنوان در پژ  vartabedian(2018)هستند.  ماندگاریدرونارتباط با مفهوم 

؛ ناسیشهستیبنیاد  عنوانبهبه رویکردشان در زمینه چندگانگی  "در دلوز و بادیو شناسیهستیو 

فه پرسش قدیمی فلس ترینچالشییکی از بحث انگیزترین و  عنوانبهیکی یا چند تا بودن وجود 

این که در ریاضی یک اگر دو بشود  مثالعنوانبهبا رویکرد ریاضی حل شود.   تواندمیکه  پردازندمی

تا بی نهایت شماره و صورت دیگر قضیه این است که اگر یک فقط یک باشد و دوئی وجود  ادامه دارد

 باشدیمبوده و بحث یگانگی و چندگانی بحثی به هم مرتبط  ماندگاریدروننداشته باشد یک فلسفه 

در را  haidari and et al(2016) ماندگاریدرون. مفهوم دشومیکه در ارتباط با هم خوب فهمیده 

که در مقابل واپسین انسان که آمادگی آری گویی برای کارهای بزرگ و فراتر -نیچه  ابر انسانمفهوم 

 یافت. توانمی -(Sommer and Keith, 2006)رفتن از خیر و شر است 

 )فرایند استخراج محتواهای مناسب تدریس)گام اول 

دلوز  فلسفی هایاندیشهبا استعال یکی  از مفاهیم بسیار اساسی  آنتقابل  ماندگاریدرون -الف

 هست.

تعال با اس آنو تقابل  ماندگاریدرونفلسفی دلوز،  هایاندیشهمبتنی بر  هایدر اندیشهباید  -ب

 لحاظ گردد. 

سفی فل اندیشهاساسی یکی از مفاهیم بسیار  عنوانبهبا استعال  آنو تقابل  ماندگاریدرون  -ج

 قرار گیرد.  مدنظراصلی  ایمؤلفه عنوانبهی تدریس هنر هاروشتدوین  لذا دردلوزاست  

 

                                                      
1. Thure Von Uexküll 
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 )فرایند استخراج اهداف تدریس)گام دوم 

فی دلوز فلس اندیشهیکی از مفاهیم بسیار اساسی  عنوانبهبا استعال  آنو تقابل  ماندگاریدرون -ه

 قرار گیرد. مدنظراصلی  ایمؤلفه عنوانبهدر تدوین محتواهای مناسب تدریس هنر 

همجنس و مشابه از اصول مهم  تقریبا و به دور از استعال و  درون ماندگارانتخاب محتواهای  -و

 هست . ماندگاریدرون

ه همجنس و مشاب تقریبا تعال و و به دور از اس درون ماندگاربا توجه به اینکه انتخاب محتواهای  -ز

مشابه و لذت  ترجیحا محتواهای  گرددمیدلوز است لذا پیشنهاد  ماندگاریدرونیکی از اصول مهم 

 قرار گیرد. مدنظربخش برای تدریس هنر 

 گیرینتیجه

 عنوانهبخود  هایاندیشه ارائه، برای داندمیفیلسوفی که فلسفه را خلق مفاهیم نو  عنوانبهدلوز 

 دباشمی ماندگاریدرونمفاهیم وی  ترینکلیدی ازجملهیک فیلسوف، مفاهیمی را خلق کرده است. 

هستی شناختی وی قرار داد هر چند که این مفهوم در ارتباطی تنگاتنگ   اندیشهزیر ابعاد  توانمیکه 

 تیشناخمعرفتومی یک مفه عنوانبهریزوم  مثال  . باشدمیو تودرتو و ریزوماتیک با دیگر مفاهیم او 

 یماندگاردرونهمچون مفهوم  تواندمیو اولی و سفلی را کاری ندارد  شودمیوقتی که در سطح مطالعه 

فلسفی دلوز مطالعه شود و این در مورد بعضی از دیگر مفاهیم وی  اندیشهزیر بعد هستی شناختی 

 .کندمیهم صدق 

لیکن در خصوص تعلیم و تربیت و آموزش از اما دلوز هر چندکه فیلسوف تعلیم و تربیت نبوده 

از پژوهشگران اقدام به بهره  ایعدهاز نظرات وی استفاده نمود و  توانمیجمله آموزش و تدریس هنر 

 که در متن مقاله اشاره شده است. اندنمودهبردن از نظرات وی در ابعاد مختلف زندگانی 

ز مفهوم مهم و کلیدی دلوز در خصوص اهداف، حاضر تالش بر این شد تا با استفاده ا مقالهدر 

جدید دلوز قدمی  هایدیدگاهی استخراج گردد تا با توجه به هایداللتو محتواهای تدریس هنر  هاروش

هم این بود که در خصوص اهداف هنر؛ از توجه  آنرو به جلو در خصوص تدریس هنر فراهم آید و 

هنر  در تدریسهنر عبور شود و به دیگر ابعاد هنر  ختیشنازیباییصرف در هنر و تدریس هنر به بعد 

و دوری از  ماندگاریدروناز جمله آموزش کنشگری توجه گردد. آموزش کنشگری مبتنی بر مفهوم 

با دیگر مفاهیم او هم سازگار است.  نتایج پژوهش حاضر در بعد هدف تدریس با پژوهش استعالی دلوز 

Walker(2017)  که به یادگیری  "خالق هاینوشتهخود: میل دلوزی و  هاینوشتهنوشتن  "با عنوان
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ی از دانشگاه پرداخته بود همخوانی و همسویی مستقیم التحصیلفارغخالقانه بعد از چهار سال از  نوشتن

ارد د غیرمستقیمهدف تربیتی پرداخته است همسویی  توسعهبه  loytonen(2017)ندارد و با پژوهش 

داد تربیتی قلم توسعهیکی از اهداف  عنوانبه تواندمیگفت آموزش کنشگری  انتومی کهطوریبه. 

معلمان و یاد دهندگانِ از جمله درس هنر،  آموزش کنشگری  هایتدریسدر  گرددمیشود. پیشنهاد 

 هدف تربیتی لحاظ گردد. عنوانبه

( در 1228ی تعلیم و تربیت روشی که خود دلوز در کتاب فلسفه چیست)هاروشدر خصوص 

 شودمیوی هم به وفور دیده  هایکتابکرده است و در دیگر استفاده  آنعلم و فلسفه و هنر از  مقایسه

همسویی  Abdullah yar and et al(2019)روش قیاسی هست. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش 

اسی باشد و روش قی تواندمیتدریس خالقانه روشی منتج از روش قیاسی  کهطوریبهدارد  غیرمستقیم

 هایداللت"با پژوهش کرونژه با عنوان غیرمستقیمی صورتبهحاصل این پژوهش، در تدریس،  

به یادگیری اتوماتیک وار در محیط وب پرداخته است، دارد  که "ریزوماتیک برای یادگیری تلفیقی

روش  ددگرمی. پیشنهاد افتدمیبا به کار بردن روش قیاسی هم یادگیری اتوماتیک وار اتفاق  زیرا که

 معلمان قرار گیرد. مدنظرقیاسی در تدریس درس هنر 

مشابه برای محتواهای مناسب مبتنی بر دیدگاه دلوز پیشنهاد داده شده است.  ترجیحا محتواهای 

یادگیری خدمات در  با عنوان Westraadt(2018)حاضر ارتباط مستقیمی با پژوهش  پژوهشنتایج 

 فمختلبه اهداف تربیتی  توانمیمشابه  تقریبا چون از طریق قیاس محتواهای  طول آموزش هنر دارد

 مثال استفاده از محتواهای مشابه جهت قیاس انتخاب گردد  گرددمیدست پیدا کرد. پیشنهاد 

 سنتی که هر دو نمایشنامه هستند مقایسه شود. نمایشنامهنمایشنامه مدرن با 

پیچیده بودن  باشندمیمواجه  هاپژوهش گونهاینست و مواجه ه آنمحدودیتی که پژوهش با 

و  هاآنشدن  ترروشن. جهت باشدمی هاآنی پژوهش کیفی هست  که به جهت نو بودن هاروش

 و حمایت مالی هم نیاز دارد.   طلبدمیفراوانی را  هایپژوهش شانپیچیدگیکاهش 
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