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 .1مقدمه
تنها راه درک کودک ،وقت گذراندن هدفمند با اوست؛ منظور از هدفمند بودن اين
نیست که به آن ساختار بخشیم ،بلکه مقصود اين است که اوقات صرف شده را با حرکتي
آرام ،با دقتي موشکافانه زير نظر بگیريم .اوقاتي که فارغ از ساختارهاي ازپیش تعیینشده
باشد ،ساختارهايي که هدايتکنندهي اعمال ،افکار و احساسات کودک است و او را از
سیر آزادانهي خودش ،خارج ميکند .گاه ميخواهیم براساس آن افکار و احساساتي که
خود در دورهي کودکي داشته ايم ،در موردش به داوري بنشینیم ،اما به خاطرههاي دورهي
کودکي ،نميتوان اعتماد کرد .تصورات و تفکرات را در همان لحظههاي کودکي بايد به
قلم کشید ،افسوس که در آن دوران سواد نوشتن نیست و افسوس که هنگامي که تصور
ميکنیم ميتوانیم اين دوره را به نگارش درآوريم ،ديگر کودکياي در کار نیست .آنچه
در ديدگان يک کودک زيباست ،در چشمان او به خود معنا گرفته است و آنچه در مورد
احساس و افکار خود ميگويد ،برآمده از دايرهي لغات محدود و سادهي اوست که از
نظر او ساختاري بس گسترده و گويا دارد .بزرگسالي که سالها تن به تازيانهي تجربه
سپرده ،از فضاي ذهني و احساسي يک کودک بيخبر (يا حداقل کمخبر!) است و از درک
کامل ديدگاه او عاجز .کودک ميگويد و بزرگسال با ظاهري متفکرانه طوري وانمود
ميکند که گويي موبهموي حرفها را ميفهمد .دريغا که سر تکان دادن متفکرانهاش فقط
براي حفظ ظاهر بزرگساالنهاش است و بس!
بهنظر ميرسد که قبل از پرداختن به امر تربیت زيباييشناختي ،ابتدا بايد در مورد خود
زيبايي به يک تعريف اولیه برسیم ،اما چنانچه در پي خواهید ديد ،رسیدن به اين تعريف
به معناي افسار زدن بر اسب سرکش احساسهاي هنري است که بيمهابا ،دست به گشت
و گذار در اعصار زده و به هرکجا که اراده کرده ،سرک کشیده است .قبل از هر چیز ،بهتر
است نگاهي به معناي لغوي زيبايي بیافکنیم.
در فرهنگهاي فارسي ،زيبايي حالت و کیفیت نیکو و زيبندهاي تعريف شده است که
عشق و احساسات انسان را نسبت به خود بر ميانگیزاند .در فرهنگ معین آمده است:
« زيبايي عبارت است از نظم و هماهنگي که همراه با عظمت و پاکي ،در شيء وجود دارد
و عقل و تخیل و تمايالت عالي انسان را تحريک ميکند و لذت و انبساط پديد ميآورد
و آن امري است نسبي( ».معین)296 :1395 ،

شناسایی و فهم درک زیباییشناختی کودکان پیشدبستانی از تصویرهای...

125

ان شپرد ،1در مقابل پرسش «زيبايي چیست؟» ،چهار پاسخ را مورد بررسي قرار
ميدهد .1« :زيبايي کیفیتي ساده است که تعريف بیشتر نميپذيرد؛  .2زيبايي را ميتوان
بر اساس کیفیات زيباشناسانهي مشخصتري مانند ظرافت ،2آراستگي 3و قشنگي 4تعريف
کرد؛  .3زيبايي را ميتوان بر اساس کیفیات غیرزيباشناسانهي ديگر تعريف کرد؛  .4و
مورد آخر اينکه ،بايد ببینیم هنگامي که چیزي را زيبا تشخیص ميدهیم چه گونهاي از
داوري را بهعمل ميآوريم( ».شپرد)106 :1391 ،
«زيباييشناسي يکي از رشتههـاي فلسفـه است که بهعنوان نظريهي تأمل در
داوريهاي زيباييشناختي و چیستي زيبايي و نسبت آن با ادراک ،تعريف ميشود».
(هالینگ ديل )79 :1395 ،همچنین زيباييشناسي قابلیتي است براي درک بهتر ادراکات
و همچنین پديدههاي سخت (مانند تنديس) و نرم (مانند موسیقي) و باعث تغییر در
روحیه و نگرش فرد ميگردد زيباييشناسي برگرفته از واژهي يوناني است که در اواسط
قرن هجدهم به واژگان فلسفه افزوده شد و بهعنوان شاخهاي از فلسفه در نظر گرفته شد
که به تحقیق در مورد ماهیت و اصول زيبايي ميپرداخت( ».رجايي)60 :1378 ،
يوسفیان ( ،)139 :1379معتقد است علوم جمالي ،مشتمل بر علم زيباييشناسي و
وابستههاي آن ،با تحلیل ارزشهاي عاطفي جامعه ،هنجارهاي ذوقي جامعه را ارائه
ميکنند .هدف آنها دستیابي بر شناخت عواطف سازگار با زمینهي عاطفي جامعه يا يکي
از گروههاي جامعه است و عواطفي که با زمینهي عاطفي جامعه سازگار باشد ،متصف به
صفت زيبا ميشود ،از اين رو ،زيبايي و زشتي ،مقوالت بنیادي علوم جمالي است.
هنر ،يکي از اهداف اصلي زيباييشناسي است و طبق نظر آيزنر« 5هنر يکي از ابزارهاي
ارتباط است که معنا را بهصورتي غیرمستقیم منتقل ميکند و اينطور به نظر ميرسد که
درک معنا ،مستلزم درک اجزاي انتقالدهندهي آن نیز هست .بدين صورت که اگر بخواهیم
معناي يک اثر هنري را درک کنیم ،بايد ابتدا بتوانیم اجزاي انتقالدهندهي آن (عناصر
تحريککنندهي احساسات) را درک کنیم( ».به نقل از مهرمحمدي )13 :1383 ،اين درک،
از اجزاي انتقالدهنده (يا عناصر تحريککنندهي موجود در اثر) ،ميتواند بهصورتي
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گسسته و يا برعکس ،در قالبي گشتالتگونه ،ذهن دريافتکنندهي اثر را تحريک کند .اين
نکته نیز قابلتوجه است که عدم توانايي در ابراز غیرگزارهاي زبان ،به معناي ناتواني در
درک زبان غیرگزارهاي نیست .همانند نوباوهاي که ممکن است معناي سخن شما را
بهعنوان زباني گزارهاي درک کند ولي از تولید کالم و معنا به همان صورت ،ناتوان باشد.
چگونگي درک کودکان از اجزاي تصوير( )1و فهم داوري زيباييشناختي آنان در مورد آن
تصوير منجر به زايیده شدن ايدهي پژوهش حاضر شده است.
نکته اي که در اين بخش بايد بدان اشاره کرد اين است که در مورد کتابهاي
تصويريداستاني ،رابطهاي که بین متن و تصوير برقرار است ميتواند بر درک فرد مواجه
شونده با اثر ،تأثیر بگذارد و چنانچه پري نودلمن 1ميگويد« :نقد تصويرگري متنهاي
ادبي [ ]...نميتواند جداي از ادبیات در نظر گرفته شود و منطق ًا همچون نقد تصويرهاي
جز ادبي ديده شود( ».به نقل از خسرونژاد و همکاران )206 :1394 ،در پژوهش حاضر،
تصويرهاي کتابها ،جدا از متن آنها مورد بررسي زيباييشناختي از سوي کودکان قرار
ميگیرد به همین دلیل ،شیوهي مواجههي کودک با تصويرها ،بههمان صورت است که در
گالريهاي داراي موضوع آزاد اتفاق ميافتد .يعني هرچند ،موضوع مورد مطالعه،
تصويرهاي کتابهاي تصويري داستاني است اما اين تصويرها کامالً فارغ از متن هستند.
عامل محرکي که منجر به شکفتن پژوهش حاضر شد ،زماني خود را نشان ميدهد که
از يک کودک ،در مورد زيبايي تصوير ،نظر ميخواهیم و او تصويري را زيبا ميخواند که
طبق مالک هاي ما ،شايد چندان هم زيبا نباشد و هنگامي که دلیل زيبا خواندن آن تصوير
را از وي جويا ميشويم ،تنها با عبارت سادهي «خب قشنگه» يا «چون دوستش دارم»
مواجه ميشويم .اما مسأله به اينجا ختم نميشود چون در پس پردهي اين اظهار نظر
ساده ،احساس لذت ،به جريان افتاده است ،احساسي که ممکن است در مقابل تصوير
ديگر ،ظهور نکند و احساسي که ممکن است بیان آن در گنجینهي لغات محدود کودک
نگنجد .از طرفي ،اين پاسخ کودک ممکن است صرفاً براي راضي کردن مصاحبهکننده
ارائه شود و چنانکه در ادامه مالحظه ميشود با کمي تفحص بیشتر ،پاسخهاي
گستردهتري را ميتوان از کودکان دريافت کرد.
در پژوهشهاي متعدد ،به زيباييشناسي امور مربوط به کودکان اشارههاي قابلتوجهي
شدهاست .بهعنوان نمونه ،زيباييشناسي ادبیات کودک ،زيباييشناسي تصويرگري
Perry Nodelman
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کودکان ،زيباييشناسي موسیقي کودک ،و . ...اين نمونهها به خودِ مفهوم زيباييشناسي
در کودکان پرداختهاند و آنرا در گروي داوري هنري (و نه درک هنري) دانسته و همچنین
سالها بعد از مرحلهي خودمحوري 1ايشان ،موضوع را مورد بررسي قرار دادهاند .از
طرفي ،مراحلي که براي رشد زيباييشناختي در افراد مطرح شده است نیز حاکي از همین
امر است که پژوهشگران ،در مجموع شروع درک زيباييشناختي را از زماني در نظر
ميگیرند که کودکان بهصورت کالمي قادر به داوري در مورد زيبايي يا اثري هنري هستند.
اين همان چیزي است که به نظر ميآيد ناشي از عدم درک جامع از کودکي است .الزم
نیست وقتي کودک چیزي را درک ميکند ،بتواند در مورد آن داوري کند .همین که امري
در کودک شور و اشتیاق فراهم آورد و امري انساني باشد ،براي او زيباست .اگر معیار
زيبايي را به غلیان درآوردن حس عشق و شور در نظر بگیريم ،ميتوان اشتیاق ايجاد شده
براي کودک را معیاري براي فهم ادراک کودکان از زيبايي دانست .اين در حالي است که
به گفتهي فريني و موراويک« 2برخي از متخصصان هنر معتقدند تا وقتي که کودکان
نتوانند داوري پختهاي داشته باشند ،به هیچ وجه نميتوانند پاسخي زيباييشناسانه ارائه
کنند)Freeny & Moravick, 1987: 11( ».
«کودکان در حقیقت ،به روشهايي ويژه در مورد هنرها فکر ميکنند و دستکم به
صورت ضمني ،براي خودشان فلسفههاي هنر دارند .بهعالوه ،اين فلسفههاي ضمني هنر
به واسطهي رشد تواناييهاي شناختي مهم بنیادي شکل ميگیرد .اين فلسفهها به نوبهي
خود ،تا حد زيادي تعیینکنندهي نوع و دامنهي پاسخهاي زيباييشناسانهاي هستند که
کودکان قادرند بدهند)Parsons, 1994: 33( ».
در ديدگاه پارسونز ،درک از يک تصوير در راستاي توالي فرضهاي وابسته به هم
رشد ميکند و هر مجموعهي متوالي از فرضیات ،نسبت به مجموعههاي قبلي ،روش
بسندهتري در درک تصويرها فراهم ميکند .براساس مصاحبههاي نیمهساختار يافته،
پارسونز ،پنج مرحله را در رشد زيباييشناختي بر مبناي مصاحبههاي رهنمودي با افرادي
از سن پیشدبستاني تا بزرگسال شناسايي کرد .در مرحلهي ( 1طرفداري ،)3پاسخهاي
افراد منعکسکنندهي کمبود آگاهي نسبت به تجربههاي ديگران است .تمرکز آنها بر
موضوع يک تصوير است اما آنرا بهعنوان مجموعهاي ساده از رنگها و چیزها ميداند.
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در مرحلهي واقعگرايي و زيبايي( 1مرحلهي ،)2افراد تصور ميکنند که يک تصوير ،کیفیتي
مشابه با موضوعش دارد .براي نمونه ،يک تصوير در صورتي بهتر است که موضوعش
جذابتر باشد .افراد در اين مرحله ،بر کیفیتهاي بصري اثر هنري متمرکز هستند .در
مرحلهي  ،3بیانگري ،2افراد آغاز به تفسیر معناي تصوير بر مبناي تجربهي قبلي خود و
ديگران ميکنند .در مرحلهي  ،4سبک و شکل ،3معناي تصوير به جاي اينکه فردي باشد،
اجتماعي است .پارسونز ادعا کرد که معناي اثر هنري زماني ساخته ميشود که افراد به
اثر هنري نگاه کرده و در مورد آن صحبت کنند .مرحلهي  ،5مرحلهي خودمختاري 4است.
در اين مرحله ،داوريها همانقدر که اجتماعي هستند ،شخصي نیز هستند .از يک طرف،
داوري بر تجربه ي شخصي تکیه دارد و از طرفي ،اين نکته اهمیت دارد که براي رسیدن به
يک تفسیر مناسب از تصوير با ديگران در موردش صحبت شود .بنابراين ،تفسیر در مرحلهي
 5درگیر نقطهنظر خود و ديگران است )Rashid & Warrel, 2015: 38( .البته برخي از
پژوهشگران به روش مورد استفادهي پارسونز و نمونههايي که او در اختیار کودکان قرار
داده است ،ايرادهايي وارد کردهاند .به عنوان مثال ،در تحقیقي که توسط هارت 5و گلدين
میدو 6صورت گرفت ،کودکان زير  7سال (برخالف ديدگاه پیاژه ،)7بهعنوان منتقداني
غیرخودمحور 8توانستند تصويرگري هاي دوستان خود را که در سطح مهارتهاي اجرايي
خودشان بود ،با در نظر گرفتن ديدگاه ديگران ،مورد داوري قرار دهند اما در مورد
تصويرهاي حرفهاي بزرگساالن ،خودمحورانه عمل ميکردند .به نظر اين پژوهشگران،
ناآشنا بودن کودکان با اثر مورد نظر ،باعث ميشود که قوهي داوري آنها دستکم گرفته
شود .اين پژوهشگران استداللهاي کودکان را به  6ردهي زير دستهبندي کردند:
« .1کمیت :9تعداد شکلهايي که در تصوير وجود داشت و اندازهي شکلها مد نظر بود.

1
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 .2کیفیت :1توانايي تصويرگر در تصويرگريکردن بهصورت کلي با اشاره به اينکه کدام
2
بخش از تصوير مد نظر کودک است که به چهار شکل خود را نشان ميداد (خوب /بد
بودن تصوير تصويرگر -خوب/بد بودن خود تصوير -زشتي/زيبايي 3تصوير– تمیز /کثیف
بودن 4تصوير).
 .3رنگ :ارزشيابي کودکان در قالب رنگ ارائه ميشود.
 .4جنبهي ظاهري و سطحي :شامل ويژگيهايي به جز رنگ مانند طراحيها ،شکلها،
حرکت ،ترکیببندي ،بافت يا سايهها ميشود.
 .5موضوع :اشارهي مستقیم به محتواي تصوير.
 .6تجربه و ذائقهي شخصي :ارزشيابي با اين استدالل ،بطور کامل بستگي به تجربیات
شخصي مشارکتکننده دارد)Hart & Goldin Meadow, 1994: 1222-1229( ».
از بین شش ردهي بهدست آمده ،کمیت و کیفیت بیشترين فراواني را در استداللهاي
کودکان داشتند .در ضمن ،در بچههاي کوچکتر ،استدالل مربوط به کمیت ،بیشتر از
باقي استداللها مورد استفاده قرار ميگرفت.
آنچه اين پژوهشگران در مجموع به بحث ميگذارند حاکي از اين امر است که
کودکان پیشدبستاني قادرند ترجیحهاي ديگران را متفاوت با ترجیح خودشان در نظر
بگیرند و براي اين امر نیز استدالل متفاوتي مطرح کنند و بیشتر آنها ترجیحهاي افراد
بزرگتر از خودشان را به ترجیحات خود نزديکتر ميديدند اما ترجیحات افراد کوچکتر
از خود را متفاوت ميديدند( .همان)
به نظر پارسونز« ،نظر کودکان در مورد زشتي يا زيبايي يک تصوير ،وابسته به اين
است که نظر ايشان در مورد زشتي يا زيبايي محتواي آن چگونه است .بین تکنیک و
حس تجربه شده در کار بايد تمايز قائل شد .اولي مربوط به حوزهي نقد است که ميتواند
ديده ،تحلیل و بحث شود و بین افراد مورد داوري قرار گیرد در حالي که دومي ،عاطفه
است که الهامي ،غیرقابل تحلیل و بصورت تجربهي فردي است .اين تمايز به گونهاي
است که اولي نميتواند بر دومي اثر بگذارد)Parsons, 1994: 42( ».
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همانطور که هارت و گلدن میدو ( )1984مطرح کردند ،آنچه پارسونز بهعنوان
محرک حس زيباييشناختي در مقابل کودکان قرار داد تا داوري آنها را مورد بررسي
قرار دهد ،در دايرهي تجارب کودک قرار نداشته است پس بهدرستي نميتواند داوري
آنها را به منصهي ظهور برساند .بنابراين اين پژوهشگران ،محرکهايي در حوزهي
تجارب کودکان در اختیارشان قرار دادند (چنانکه ما قرار ميدهیم) .هدف ايشان ،تأيید
اين فرض بود که کودکان ميتوانند فارغ از ديدگاه خودمحورانهي خود به نقد هنري
بپردازند و براي اين نقد نیز معیارهايي دارند  .معیارهايي که به نظر ايشان در ديدگاه
پارسونز ،دستکم گرفته شده است .به پژوهش اين دو محقق نیز ميتوان از زاويهي
ديگري نگريست چون آنها از کودکان خواستهاند تمايز بین نقاشيهايي را درک کنند که
تصويرگران آنها در سطوح متفاوتي از مهارت بودهاند .بهعبارتي ،داوري آنها در مورد
تکنیک تصويرگري بوده است نه همان حسي که پارسونز ،آن را حس تجربه شدهي زيبايي
ميداند .زماني مي توان از داوري تکنیکي رهايي يافت که سطح مهارت تصويرگران ،مورد
داوري نباشد .از طرفي آيا کودکان تفاوت بین زيبايي تصويرهاي دو سفینهي فضايي
(محرکهايي که هارت و گلدنمیدو در اختیار مشارکتکنندگان پژوهش خود گذاشتند) را
همانگونه داوري ميکنند که تفاوت تصويرهاي دو انسان را؟ اگر مواردي مانند رنگ و
صافي خطوط و تمیزي و کمیت و موضوع در تصويرها کنترل شود ،آيا چیز ديگري باقي
ميماند که کودکان آن را به داوري بگذارند؟ اين پرسشها در پژوهشهاي پیشین ،پاسخ
رضايتبخشي نیافته است .در طول مواجهه با يک اثر ،از طرفي ،اثري هنري داريم و از
طرفي ديگر احساس لذت ناشي از مواجهه با آن اثر .در اين میان حلقهاي واسط وجود
دارد که شايد در بزرگسالي تا حدي شناخت شده باشد اما در کودکي اين حلقه در
هالهاي از ابهام قرار گرفته است و زير سايهي مراحل رشد شناختي ،به حیات مظلومانهي
خود ادامه مي دهد .اين حلقه ،همان معیارهايي است که فرد بر اساس آنها از مواجهه
لذت ميبرد .مسأله ي پژوهش حاضر ،بیرون آوردن همین حلقه از حصار ابهام است،
اينکه کودکان در مواجهه با دنیاي خارج (تصويرها) ،براي داوري و براي ارائهي پاسخي
زيباييشناسانه ،چه معیارهايي را استفاده ميکنند .در ضمن ،طبق بررسيهاي پژوهش
گران تحقیق حاضر ،تحقیق تجربي مدوني در حوزهي درک زيباييشناختي کودکان در
حیطهي تجربهي خودشان از تصويرگريهاي کتاب کودکان ،صورت نگرفته است که
همین امر ،انگیزهي انجام اين پژوهش را بیشتر ميکند.
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 .2ضرورت پژوهش
ضرورت پژوهش حاضر ،از اين نکته بر ميآيد که اگر قرار است کسي به داوري
زيباييشناختي در مورد آثار تصويرگري براي کودکان بپردازد ،آن ،خود کودکان هستند و
اگر کودکان از بیان معیارهايشان ناتوانند ،اين بزرگساالن هستند که بايد بتوانند به درک
درستي از معیارهاي آنها برسند تا بتوانند تصويرهايي در اختیارشان قرار دهند که با
برآوردن آرزو و نیاز دروني آنان ،لذت را برايشان به ارمغان آورد .بنابراين ،برآمدن
معیارهاي داوري از بطن کودکي ،ضروري است .پژوهشهاي صورت گرفته در اين
حوزه ،هرچند درک زيباييشناختي کودکان را در دورههاي مختلف سني مد نظر قرار داده
و ويژگي هاي مربوط به مقاطع سني گوناگون را تا حدي شناسايي کرده است ،اما به
بررسي درک آنها از آثاري که مخاطبشان بهصورت خاص ،کودکان هستند ،آنطور که
شايسته باشد ،نپرداخته است .بهعبارتي ،کودکان را در معرض آثار هنرياي قرار دادهاند
که مخاطب آنها کودکان نبودهاند و شايد مواجههي کودکان با اين آثار ،نتوانسته آنطور
که بايد ،مؤلفههاي درک زيباييشناختي را در کودکان به مرحلهي توصیف برساند.
پژوهش حاضر نیز از جنبهي کاربردي داراي اهمیت است .فهم اين نکته که چه چیزي
در اين تصويرها براي کودکان زيباست و چگونگي درک کودکان از زيبايي آنها ،ميتواند
به مربیان و برنامهنويسان در تهیهي برنامهي مدوني براي پرورش حس زيباييشناختي
1
کودکان ياري رساند .چنانکه در مورد مسیرهاي پرورش درک زيباييشناختي نیز ،الیاس
ميگويد« :اهمیت تربیتي بحث زيباييشناسي در تعلیم و تربیت آن است که تمام معلمها
و تمام موضوعهاي درسي و در حقیقت ،تمام فعالیتها در مدرسه ،ميتوانند تجربه و
درک زيباييشناختي دانشآموزان را افزايش دهند( ».الیاس)138 :1393 ،
چنین برنامههايي ميتواند به داوري صحیح کودکان از امور هنري بیانجامد؛ عالوه بر
اينکه زبان ديگري براي آنان فراهم ميکند که با استفاده از آن به بیان خويش بپردازند.
از طرفي ،نظريهپردازان و هنرمنداني که در حوزهي کودکان و در زمینهي تصويرگري
کودکان و تصويرگري براي کودکان فعالیت دارند ،ميتوانند در کنار تجربهي خويش ،اين
پژوهش را بهعنوان راهي کوتاهتر و مشخصتر در فهم ادراک کودکان از آثار هنري در
حیطهي تصويرگري مورد مطالعه قرار دهند تا به واسطهي آن بتوانند درک و بهکارگیري
زبان خاموش و در عین حال بسیار رساي هنر را در عمق وجود کودک بپرورانند .در
Elias

1
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حوزهي نظر ،پژوهش حاضر در پي تعمیق ديدگاههايي است که دريافت زيباييشناسانهي
دورهي کودکي را در قالب مرحلهاي کلي بیان کردهاند.
 .3هدف پژوهش
هدف پژوهش شناسايي و فهمِ درک زيباييشناختي کودکان پیشدبستاني از تصويرگري
کودکان است .بر اساس هدف پژوهش ،پرسش مرکزي 1پژوهش حاضر اين است که
کودکان چگونه زيبايي را در تصويرها درک ميکنند؟ و اين پرسش ،زاياي پرسشهاي
فرعي است که در پي مالحظه مينمايید:
 .1کودکان بر اساس چه معیارهايي يک تصوير را زيبا تلقي مي کنند؟
 .2آيا کودکان در هنگام مواجهه با يک نقاشي ،تمام عناصر آن را درک ميکنند؟
 .3ترتیب توجه کودکان به عناصر موجود در تصوير به چه صورت است؟
 .4روش پژوهش
پژوهش حاضر در پارادايم کیفي بوده و از نوع تحقیق بنیادي 2محسوب ميشود که هدف
آن ،دنبال کردن دانش بهخاطر خود دانش است و در آن پژوهشگر به دنبال فهم دنیاي
اطراف خويش است .طرح پژوهش حاضر از نوع پیدايشي بوده و روش مورد استفاده در
نمونهگیري پژوهش حاضر ،نمونهگیري با حداکثر تنوع 3يا نمونهگیري ناهمگن 4با در
گرفتن اصل اشباع شدگي است .اين استراتژي نمونهگیري هدفمند براي کسب و
توصیف موضوعاتي است که تنوع يا واريانس بااليي دارند .اين نوع از نمونهگیري بر
موارد غني از اطالعات متمرکز است که اين موارد بهجاي تعمیمپذيري بینش و درکي
عمیق حاصل ميکند( .رک )Patton, 2002: 230 .با توجه به کیفي بودن پژوهش ،نقطهي
پايان نمونهگیري نیز ،نقطهي اشباع اطالعات است ،يعني زماني که ديگر اطالعات جديدي
از مصاحبه شوندگان حاصل نشود .نمونهگیري پژوهش حاضر پس از اجراي مصاحبهها
در مقابل  58کودک ،به نقطهي اشباع رسید .نمونهگیري پژوهش حاضر از میان کودکان
پیشدبستاني يکي از مهدکودکهاي شیراز صورت گرفت که فرزندان هر سه طبقهي
1

central question
basic research
3
maximum variation sampling
4
heterogeneity sampling
2
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اجتماعي (پايین ،متوسط ،باال) در آن حضور دارند )2(.بنابراين ،مشارکتکنندگان پژوهش،
کودکان  5تا  6سالهي سه طبقهي اجتماعي و از هر دو جنس بودند.
روش جمعآوري اطالعات در اين پژوهش ،مصاحبهي نیمهساختاريافته است .روش
تحلیل دادهها نیز ،تحلیل محتوا از نوع تحلیل محتواي ارتباطي 1يا معنايي 2است که در
اين نوع تحلیل ،پژوهشگر بهدنبال جستجوي معاني و ارتباطات بین مفاهیم است .تحلیل
محتوا نیز با استفاده از کدگذاري باز به مشخص شدن مقولهها انجامید.
 .5روش اجرا
همانطور که پیشتر اشاره شد ،تحقیقاتي در زمینهي درک زيباييشناختي کودکان صورت
گرفته است که حاصل آن ارائهي مراحلي از درک زيباييشناختي کودکان بود و نیز اين
نکته مطرح شد که هدف پژوهش حاضر ،رسیدن به درکي بهتر از اظهار نظرهاي کودکان
در مورد زيبايي نقاشيهاست  .بنابراين ،اولین قدم ،انتخاب کودکاني است که بتوانند در
مورد نقاشيها اظهار نظر کنند.
براي درک اين نکته که کودکان به کدام يک از عناصر ديداري در تصوير توجه
ميکنند ،تصويرهايي از آثار يکي از تصويرگران ايراني (که سبک واقعگرا کار ميکند) در
اختیار ايشان قرار گرفت که از نظر موضوع ،کامالً شبیه به هم بودند و در عناصر ديداري
خاصي که مورد نظر پژوهشگران بودند ،با يکديگر تفاوت داشتند .علت اين انتخاب
اين بود که طبق تحقیقاتي که پیش تر صورت گرفته است ،کودکان قبل از هر چیز به
محتواي موضوعي تصويرها توجه ميکنند بنابراين ،با مشاهدهي موضوع ،آنقدر تحت
تأثیر قرار مي گیرند که شايد ديگر توجهي به عناصر ديگر تصوير نکنند .بر اساس تحقیقات
هارت گلدين میدو که پیشتر به آن اشاره شد ،براي اينکه کودکان بتوانند بهتر در مورد
نقاشيها نظر بدهند ،از نقاشيهايي استفاده شد که در حوزهي تجربهي ايشان قرار داشت.
بنابراين از يکي از نمونههاي تصويرگري يک تصويرگر ايراني حوزهي کودک ،در
اختیارشان قرار گرفت .محتواي تصويرها ،تنها شامل يک پسربچه بود که به شکلهاي
گوناگون در اختیار کودکان قرار ميگرفت .اين تصويرها در عناصري مانند  .1عاطفهي
حاکم بر تصوير (بهصورت غم ،شادي ،بيتفاوتي)  .2عملي متناسب با عاطفه (بهصورت
ايستاده ،درحال دويدن ،درحال شادي کردن)  .3رنگ (بهصورت رنگي ،سیاه و سفید،
relational analysis
semantic analysis

1
2
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بيرنگ)  .4عنصر طبیعي موجود در تصوير (چمن)  .5رنگ پسزمینه (به صورت
پسزمینهدار و بدون پسزمینه)  .6اندازه (بهصورت کوچک و بزرگ)  .7بافت (بهصورت
بافتدار و بدون بافت) با يکديگر متفاوت بودند و در  30سؤال تنظیم شده بودند.
پرسش هاي مربوط به مصاحبه طوري تدوين شده بود که کودکان ابتدا وجود هر يک از
اين عناصر را در مقابل عدم وجودشان مورد بررسي قرار ميدادند و سپس هر کدام در
مقابل يک عنصر ديگر قرار مي گرفتند .بنابراين در مراحل اول کودکان در مقابل پرسش
«به نظرت کداميک از اين نقاشيها قشنگتره؟ چرا؟» کودکان تنها در مقابل يک عنصر
نظر خود را اعالم کردند و در مراحل بعدي ،دو عنصر را در مقابل هم مورد قضاوت قرار
دادند .بدينصورت که در مراحل ابتدايي فقط در مورد حضور يا عدم حضور يک عنصر
از کودکان نظر خواهي مي شد .براي مثال ،دو نقاشي کامالً مشابه که يکي رنگ داشت و
ديگري بيرنگ بود .در مرحلهي بعد ،دربارهي اينکه نقاشي حاوي کداميک از عناصر را
بیشتر دوست دارند از ايشان پرسش ميشد .براي مثال دو نقاشي مشابه که يکي رنگي
بود اما غمگین و ديگري بي رنگ بود اما شاد در مقال کودک قرار ميگرفت تا درمورد
آن قضاوت کند .نمونههايي از تصويرها در پیوست ،قابل مالحظه است.
 .6یافتهها
کودکان در تصويرها بر اساس عناصري که مورد توجه ايشان قرار ميگیرد و نیز تجربهي
قبلي خود در مورد زيبايي آنها اظهار نظر ميکنند .اين عناصر در وهلهي اول شامل
موضوع است که در تحقیقات پیشین به آن اشاره شد اما بعد از موضوع نیز کودکان به
عناصر موجود در تصوير توجه دارند .اين عناصر شامل رنگ ،فضاي عاطفي ،عمل موجود
در تصوير (رخدادها) ،عناصر طبیعي جانبي بهجز تصوير اصلي(چمن) ،بافت ،اندازه،
رنگ پسزمینه ميشود که همگي براي کودکان قابل درک است .بهجز عنصر طبیعي ،تمام
عناصر ديگر در حوزه ي عناصر ديداري هستند بدين معنا که بر محتواي موضوعي ،اثر
نميگذارند اما زماني که بهطور اتفاقي متوجه شديم ،وجود يک عنصر طبیعي داخل
تصوير ،به شکل قابلتوجهي بر قضاوت زيباييشناختي کودکان اثر ميگذارد ،تصمیم
گرفتیم جايگاه عنصر طبیعي بهعنوان يک عنصر موضوعي را در مقايسه با عناصر ديگر
(که ديداري هستند) ،بررسي ميکنیم.
در جدول  ،1معیارهايي که کودکان براي انتخاب هرکدام از تصويرها مطرح کردهاند
مشاهده مينمايید .الزم به ذکر است که هر آنچه که در تصوير ديده نميشود اما مطرح
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شده در قسمت توصیف و روايت قرار داده شده است و داليلي که در تصويرها قابل
مشاهده هستند در بخش توصیف ذکر شدهاند (بايد توجه داشت که ممکن است يک
توصیف در يک نقاشي ،تنها يک توصیف به حساب بیايد اما در نقاشي ديگر ،شکلي
روايي داشته باشد .فقط دنبال واژهها بايد بود يا اگر مفهوم صحبتش هم به چیزي اشاره
داشت که در تصوير وجود دارد ،ميتوانیم آن را جزو توصیفيها به حساب بیاوريم):
جدول  :1دالیل كودكان در انتخاب تصویرهایي كه از نظر ایشان زیباتر بود
حوزهي اصلي
عنصر ديداري غالب

عاطفه

رنگ

پسزمینه

توصیف
لبخندابروي قشنگدهان بستهشکل خوشگلخوشحاليبیرون بودن زبانخستگي و بي حوصلگيسفید بودنتمیز بودنمو داشتنرنگ داشتنشکل بینيدرشت بودن چشمهادرازتر بودن دستهافرفري بودن موهالپهاشباهت بیشتر به انسانرنگ خودش بودنلباس داشتنرنگارنگ بودن خوشتیپيسفیدي دورزردي دور در آفتاب بودن نور داشتن زرد بودن خانهبازي کردن در روز-غروبه

توصیف و روايت
زخمي نشدن به دلیل آرام راه رفتن-ظرافت خطوط

 رنگ داشتن به خاطر خوردن غذاساکتتر بودنگم نشدن در جاهاي سفید به خاطر سفید نبودناستفاده ي شخصي از رنگ سفید در حین نقاشي عالقهي بیشتر خدا به چیزهاي رنگيانجام ندادن هیچ کار بد-رنگپريدگي به خاطر خوب غذا نخوردن

 لبخند زدنتندتر دويدنشادتر بودنتنها بودنسرما در صورت نبودن خورشید-آرومتر دويدن
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عمل

اندازه

بافت

عنصر طبیعي

خوشگلترهشاديلبخندخوشگلتر دويدنباال بودن دستها سرعت داشتنورزش کردن حالت پاهاآرام بودن دستهاروي زمین بودن کفشهاقشنگتر بودن اعمال بازيگوشي کردنبزرگتر بودندوندون نداشتنچاقتر بودنکوچکتر بودن صفحهباالتر بودن سنخطخطي بودن لباسبافتنيبودن لباسمناسب بودن لباس برايآب و هوا
شباهت رنگها بهرنگینکمان
کرکي و پشمي بودن پود پودي بودنشباهت به رنگ بازيکنانفوتبال دستي
گندمگندمي بودن لباسدوختني بودن لباسگیاهي بودن لباسمو داشتن لباسگرم بودن لباسهاشور داشتنچمن داشتن-دويدن روي جاي نرم

يکدفعه دويدن بیشتر حال داشتنبرنده شدنهنوز نباختنزبان در آوردنحالت پسرونه داشتنرفتن در بغل کسي-دعا کردن

احترام گذاشتننیافتادن هیچ اتفاق خطرناکغذا خوردناذيت شدن ديگران در صورت دويدنضعیف بودن چیزها بلند در مقابل ضربه مرتب بودن موهاگوش کردن به حرف مادرمحکمتر بودن لباسحمام رفتن -چرک بودن لباس

زيبا بودن نقاشيهاي داراي چمن در کشورتندتر دويدنزخمي نشدن در صورت زمین خوردن-مواظب گلها بودن
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تصويرهاي ارائهشده ،با تغییرات منظم ،در مقابل يکديگر قرار گرفتند و نظر کودکان در
مورد آنها ،پرسیده شد .نسبت و شکل پاسخدهي کودکان در موقعیتهايي که قرار است دو
تصوير را با هم مقايسه کنند متفاوت است .کودکان در مقابل تحريک يک عنصر ديداري
بهصورت منفرد ،طوري پاسخ دادند که به يقین ميتوان گفت حضور اين عناصر را به عدم
حضورشان ترجیح ميدهند و تصويرهاي داراي هريک از عناصر موردنظر را بر تصويرهاي
فاقد آنها ترجیح داده و زيباتر تلقي ميکنند .چنانکه در جدول  2مالحظه مينمايید:
جدول  :2نسبت پاسخدهي كودكان به حضور و عدم حضور هر یک از عناصر دیداری به
صورت مفرد
عناصر موجود
در تصوير

درصد اشارهي کودکان به عنصر مورد نظر بهعنوان دلیلي براي
زيباتر تلقي کردن تصوير

1

عاطفه

 %89.7شاد

 %10.3غمگین يا بدون عاطفه

2

رنگ

 %96.5رنگي

 %3.5بدون رنگ

3

عمل

 %51.8دستهاي باال

 %27.5دست جلو
 %20.7دست پايین

4

پسزمینه

 %87داراي پسزمینه

 %13بدون پسزمینه

5

عنصر
طبیعي(چمن)

 %98.3داراي عنصر
طبیعي

 %1.7%بدون عنصر طبیعي

6

اندازه

 %94.8بزرگ

 %5.2کوچک

7

بافت

 %80بافت دار

 %20بدون بافت

بعد از بهدست آوردن عناصر و میزان پاسخدهي کودکان به هرکدام از آنها ،جايگاه
هر يک از آنها نیز در مقابل يکديگر مورد بررسي قرار گرفت بدينمعنا که ترتیب ترجیح
داده شدنشان مشخص شد .الزم به ذکر است که تصويرها ،حداکثر در دو عنصر ديداري
با يک ديگر متفاوت بودند و تمامي عناصر ديگر در هر پرسش ،مشابه با هم بود .براي
مثال ،دو تصوير فقط از نظر رنگ و اندازه با هم متفاوت بودند و عناصر ديگر مانند بافت،
عنصر طبیعي ،رنگ پس زمینه و فضاي عاطفي و عمل موجود در تصويرها ،کامالً مشابه
هم بود .در وهلهي اول ،بايد به اين نکته اشاره کرد که طبق بررسي بهعمل آمده ،به قطع
ميتوان گفت که کودکان به تمام عناصر ديداري تصوير دقت ميکنند اما اهمیت به يک
عنصر ديداري ،زماني که بهصورت انفرادي در اختیار کودک قرار ميگیرد با زماني که در
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ترکیب با عناصر ديگر است  ،براي کودکان متفاوت است .اگر عنصر طبیعي را در نظر
نگیريم و بخواهیم تصوير پسرک را فقط تحت تأثیر عناصر ديداري متفاوت تغییر دهیم،
با در نظر گرفتن نسبت پاسخي که کودکان به عناصر دادند ،ايشان براي عناصر ديداري،
به ترتیب زير ،اهمیت قائل هستند:
رنگ>اندازه>عاطفه>پس زمینه>بافت>عمل
اما زماني که عناصر را به صورت ترکیبي در اختیار کودکان قرار داديم ،نتیجه غیرقابل
قضاوت بود بهطوري که نمي توان اين عناصر ديداري را در ترکیب با هم مورد قضاوت
قرار داد چون هنگام ترکیب عناصر با هم ،تجربهي شخصي کودکان ،بهقدري تأثیرگذار
است که ترکیبي منظم براي اظهار نظر را در اختیار ما نميگذارد.
 .7بحث و نتيجهگيری
چنانکه در بخش پژوهشهاي پیشین اشاره شد ،هارت و گلدين میدو( )1984اذعان
داشتند که ناآشنا بودن موضوع تصويرهايي که در تحقیق پارسونز در اختیار کودکان قرار
گرفته ،منجر به دستکم گرفته شدن توانايي آنها شده است .بههمین منظور در پژوهش
حاضر از تصويرهاي کتاب هاي کودکان استفاده شد .هنگامي که تصويرها در مقابل
کودکان قرار گرفت به اين نتیجه رسیديم که حضور هر يک از عناصر در مقابل عدم
حضور خودشان ،کامالً در چشم کودکان جلوهگر ميشود به شکلي که آنها ،حضور اين
عناصر را عاملي قطعي براي زيبا تلقي کردن تصويرها ميدانند .اما زماني که عنصرها در
ترکیب با يکديگر در مقابل کودکان قرار ميگیرند ،تفاوتها شکل تعديليافتهتري به
خود ميگیرند که شايد نتوان به سادگي در مورد سلسلهمراتبي کردن عالقهي کودکان به
عناصر ديداري در ترکیب با يکديگر ،قضاوت کرد.
کودکان با توجه به عنصري که در تصوير نقش غالب را داشته باشد در مورد تصويرها
قضاوت ميکنند و اينکه کدام عنصر براي يک کودک نقش غالب دارد به ذائقهي شخصي
وي بستگي دارد .شايد زماني که رنگ در مقابل اندازه ،براي يک کودک جايگاهي غالب
دارد براي کودک ديگر مغلوب باشد .زماني که کودکان در مورد حضور يا عدم حضور
يک عنصر نظر خود را اعالم کردند ،آنقدر نظرات آنها به هم مشابه بود و آنچنان،
حضور يک عنصر ديداري را بهعنوان دلیلي قاطع براي انتخاب خود مطرح ميکردند که
براي ذائقهي شخصي نميشد جايگاه چندان مستحکميدر نظر گرفت .اما وقتي عناصر
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روبروي هم قرار ميگرفتند و کودک بايد بین دو عنصر انتخاب ميکرد ،پاي سلیقهي
شخصي به میان آمد و جايگاه مستحکم عناصر را بهصورتي متعادلتر در آورد طوري
که نميتوان بهسادگي گفت که کودکان براي رنگ اهمیت بیشتري قائل هستند تا اندازه
و اندازه را بیشتر از بافت مد نظر قرار ميدهند .اگر اينطور بود ميتوانستیم به يک
رابطهي منطقي دست پیدا کنیم به اين صورت که  A>Bو  B>Cبنابراين ميتوان نتیجه
گرفت که  . A>Cچنین نتیجهاي حاصل نشد .بهعنوان مثال :هرچند عاطفه براي کودکان
نسبت به رنگ از اهمیت بیشتري برخوردار است و رنگ از پسزمینه براي کودکان مهمتر
است اما اين بهمعناي آن نیست که عاطفه از پسزمینه براي کودکان اهمیت بیشتري دارد.
کودکان پیش از دبستان به تمام عناصر ديداري موجود در تصوير پاسخ ميدهند اما در
صورتي ميتوان توجه به اين عناصر را به صورت تفکیک شده درک کرد که آنها را
بهصورتي مجزا در اختیار آنها قرار دهیم و اگر مي خواهیم اين عناصر را در مقايسه با هم
در نظر بگیريم ،بايد ذائقهي شخصي را بهعنوان عنصري اثرگذار در قضاوت زيباييشناختي
کودکان در نظر بگیريم .تصويرگراني که مخاطبان خود را کودکان قرار ميدهند بايد به اين
نکته توجه داشته باشند که کودکان تقريب ًا از کنار هیچ محرکي ،بيتفاوت عبور نميکنند.
بنابراين غني بودن تصويرهايي که مخاطبشان کودک است ميتواند منجر به تحريک هرچه
بیشتر حس زيبايي شناختي کودکان شود .از طرفي ،از قضاوت زيباييشناختي کودکان
مي توان در انتقال ضمني پیغام از طريق تصويرها نیز استفاده کرد بهاينصورت که ترجیح
زيبايي شناختي کودکان را در تقابل متن و تصوير به چالش بکشیم .براي مثال ،اگر تاکنون،
شخصیتهاي مثبت داستان ،چنان طراحي ميشدند که در راستاي ترجیح زيباييشناختي
کودک قرار گیرد و برعکس ،شخصیت هاي منفي داستان ،با عناصر ديداري موجود در خود،
قضاوت نازيباشناختي( )3ايشان را تحريک ميکردند ،مي توان فرايند تصويرگري را چنان
پیش برد که متن و تصوير را در ظاهر در تقابل با هم قرار دهد اما در باطن ،چنان همراستا
باشند که صدمهاي به پیکره ي داستان وارد نشود اما گسترهي قضاوت زيباييشناختي
کودکان را بیافزايد .چه اشکال دارد که شخصیت مثبت داستان ،خاکستري باشد؟ آيا
نمي توان شخصیت منفي داستان را موجودي خوش ر نگ و لعاب طراحي کرد که تمام
معیارهاي زيبايي شناختي کودکان از تصوير را داخل خود دارد؟ آيا نميشود که اتفاقهاي
خوب در فضاي خاکستري رخ دهند و اتفاقهاي بد در فضاي پر از عناصر طبیعي؟ اين
تعارضات ميتواند براي مخاطب ،حامل معنا باشد.
از طرف ديگر ،ميتوان گفت پارسونز( )1994با تقسیمبندي خود از مراحــل رشــد
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زيباييشناختي ،توانمندي کودکان را در درک عناصر موجود در تصويرها دستکم
ميگیرد .براي نمونه ،آنچه پارسونز در مرحلهي طرفداري مطرح ميکند اين است که
کودکان ،تصوير را بعد از موضوع آن ،مجموعهاي از چیزها و رنگها ميداند در صورتي
که کودکان در تماشاي يک تصوير ،فراتر از موضوع و رنگ آن نیز ميروند و به عواطف
و اعمال حاکم بر تصوير و يا بافت و اندازهي آن نیز واکنش نشان ميدهند .هرچند
مرحلهي بیانگري ،مرحلهي تقريباً سطح متوسطي به شمار ميآيد که به نظر پارسونز در
سنین نوجواني خود را نشان ميدهد اما نشانههايي از آن را در سنین پیشدبستاني نیز
ميتوان مشاهده نمود .بهعنوان مثال ،کودکان در تفسیرهاي خود ،تجربههاي قبليشان را
مطرح مي کنند هرچند ممکن است اين تجربیات ،ارتباط دقیق و مشخصي با موضوع و
ويژگيهاي تصوير نداشته باشد اما ميتوان اين احتمال را داد که آن تصوير ،يکي از
تجربیات عیني يا ذهني کودک را به غلیان در آورده است.
به نظر ما( ،)4درک زيباييشناختي را ميتوان در طیف محتواگرايي تفسیري قرار داد
که دو طرف اين طیف محتواگرايانه ،میزان شخصي يا غیرشخصي بودن داوري
زيباييشناختي را تعیین ميکند .با در نظر گرفتن اين طیف ،در هیچ دورهاي از زندگي،
داوري زيبايي شناختي ،فارغ از محتوا و تفسیر نیست با اين تفاوت که در سنین اولیه،
تفسیرها و داوريها جنبهي شخصي داشته (مبتني بر عاليق و تجربههاي شخصي) است
و با افزايش سن ،داوريها و تفسیرها جنبهي شخصي کمتري داشته و بیشتر مبتني بر
معیارهاي اجتماعي ميشود و صد البته که هیچکدام از اين داوريها فارغ از توصیف
عناصر ديداري داخل تصوير نیست .چنین بهنظر ميرسد که ديدگاه پارسونز در مورد
درک زيباييشناختي کودکان ،با کمي شتابزدگي مطرح شده بهطوري که تقسیمبنديهاي
آن جزئيتر از آن چیزي است که واقعاً هست بهعبارتي ،نوعي جزئيسازي غیرضروري
اتفاق افتاده است .از طرفي ،هارت و گلدن میدو نیز عناصر مورد استفادهي کودکان در
داوري را ميتوانستند در دو حیطهي کمیت و کیفیت دستهبندي کنند که در اين صورت،
موارد ديگر ،در زير مجموعهي اين دو مورد قرار ميگیرد.
محدوديت اصلي که پژوهش حاضر با آن مواجه بود اين بود که در طول پژوهشهايي
که در حوزهي تصويرگري کتابهاي تصويريداستاني صورت ميپذيرد ،اين نکته نیز
حائز اهمیت است که اين تصاوير در ارتباط با متن هستند و شايد بررسي کردن آنها به
همراه متن ،فهم کاملتري دربارهي درک زيباييشناختي کودکان در مورد کتابهايي شود
که براي خودشان تصويرگري شده است (يا حداقل با اين امید تصويرگري شدهاند) .در
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اين پژوهش ،متن کتابها حذف شد و حتي محرکهاي جانبي موجود در کتاب نیز
کنترل شد تا فقط ،اثر يک موضوع خاص بر داوري زيباييشناختي کودکان مورد بررسي
قرار گیرد و اين در حالي است که يک تصوير با تمامي جزئیات و متعلقاتش بر بیننده اثر
ميگذارد نه فارغ از آنها .البته اين بهعنوان گامي ابتدايي ميتواند تا حدي انتظارات را
برآورده کند اما در پژوهشهاي آينده ،الزم است که مد نظر قرار گیرد.
یادداشتها
( )1با در نظر گرفتن اين نکته که منتقدين کتابهاي کودک(گروه کتابهاي تصويري مرکز
مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز) ،نقاشي براي کتاب کودکان را تصويرگري کتاب کودکان
و نقاشيهاي داخل اين کتاب را تصوير ميخوانند ،بنابراين در اين پژوهش ،هر کجا از تصوير
سخني به میان ميآيد ،منظور ما ،فقط نقاشي است.
( )2مهدکودک يکي از بیمارستانهاي شیراز که از فرزندان تمامي کارکنان ،شامل پزشک ،پرستار
و کارگر شاغل در بیمارستان ثبتنام بهعمل ميآورد.
( )3کودکان در حین اشاره به عناصري که در ديدگاهشان زيبا بود ،به عناصري که به نظرشان
نازيبا بود نیز توجه نشان ميدادند بنابراين ميتوان از همین توجه و عدم لذت ،با عنوان
نازيباييشناسي ياد کرد.
( )4پژوهشگران پژوهش حاضر.
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