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 پژوهش روایی

 ماهیت تجربه

 

 1فرشته آل حسینی

رود  درسی کارورزی تربیت معلم انتظار می برنامهیکی از مفاهیم اساسی کارورزی است. از  تجربهچکیده: 

های واقعی کالس و مدرسه فراهم کند تا با  دانشجویان در محیط ورزی تجربههایی برای  که فرصت

در مقام  تجربه به باتجربه را آغاز کنند. همچنین از معلمان یادگیری از طریق تجربه سفر خود از بی

اگر  ؛ اماخود استفاده کنند تجربهرود از این ابزار کارآمد برای پژوهش در  گران روایی انتظار می پژوهش

فهم روشنی از مفهوم و ماهیت تجربه نداشته باشیم، نه قادریم آگاهانه یادگیری از طریق تجربه را تجربه 

، اگر نیبنابرامان استفاده کنیم.  تجربهبرای پژوهش در  یدرست بهکنیم، نه قادریم از پژوهش روایی 

ایم، درست آن است که ابتدا  کارورزی مناسب تشخیص داده دورتجربه در  مطالعهپژوهش روایی را برای 

ترین راه برای جستجوی پاسخ این سؤال این است که معلمانی باتجربه را  ساده بپرسیم تجربه چیست؟

این  ها سؤال کنی. ها را یافتی از آن اند، و هرکجا آن مل کردهتعقیب کنی که در ماهیت تجربه تحقیق و تأ

هایی برای بهبود روایت  از دیدگاه دیویی است. خواندنی که داللت« ماهیت تجربه» خواندنمقاله درصدد 

 های ما به همراه دارد. تجربه
 : ماهیت تجربه؛ جان دیویی؛ پژوهش روایی؛ روایت تجربه.هاکلیدواژه

 
 

ترید، حق  یا از من دنیادیده ترید بزرگاز من  که اینشما فقط برای  ،کنم نمیفکر آقا، "
ای بستگی  از سوی شما به استفاده تری بزرگدستور دادن به مرا داشته باشید. این ادعای 

 ".اید )جین ایر، شارلوت برونته( تان کرده دارد که از زمان و تجربه

 

 مقدمه

آیا در این کار تجربه »یا مورد این سؤال که « ای! تجربه بیتو »اکثر ما در معرض این خطاب که 

به قصد اطالع  یایم. البته این دومی، گاه از سوی اشخاص باتجربه و دنیادیده قرار گرفته« داری؟
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هشدار  قصد بهشود. گاهی نیز مثل اولی،  شخص در کاری خاص، مثل تدریس پرسیده می سابقاز 

اما اغلب، در هر دو حالت ممکن است ؛ شود آمیز ابراز می تجربه با لحنی طعنه یا تحقیر افراد بی

آن وقتی است که تصور شخص از  ؛ وخلطی رخ بدهد که به خطایی در تشخیص بیانجامد

بختی را در نظر بگیرید که در پی استخدام یک  چندان روشن نباشد. مثالً مدیر نگون« تجربه»

 شود اش مجاب می های اشتغال به تدریس فرد در رزومه م باتجربه است، اما با دیدن شمار سالمعل

کند. شخصی که ممکن است سالیانی  غیرمجرب را استخدام می باسابقهیک معلم  به خطاو 

نگری واقعاً از اینکه او را  تدریس سپری کرده باشد، اما وقتی به کارش می حرفمتمادی را در 

 نی اکراه داری. چرا؟مجرب بخوا

شود،  کند؟ فقدان چه چیز موجب می چه چیز شخص باتجربه را از شخص باسابقه متمایز می

آیی؟ آن چیست که  حساب بهتجربه  ای اشتغال داشته باشی، اما همچنان بی سالیان سال به حرفه

مسنگ ای معلم دیگر ه ای یک معلم را با چند سال فعالیت غیرحرفه یک سال فعالیت حرفه

و محق  تر بزرگکه خودش را  کند؟ آیا در پاسخ جین ایر به کارفرمایش، آقای روچستر می

شخص از زمان  استفادهگی واقعاً به کیفیت  پنداشت، حقیقتی نهفته است؟ آیا بزرگی و باتجربه می

و « تجربه»و تجربه بستگی دارد؟ حتماً شرایط یا کیفیاتی در تجربه وجود دارد که تجربه را 

کند، شرایطی  نائل، و صاحب حق یا اقتدار می« مجرب»کند، شخص را به مقام  دارای ارزش می

مجرب را از معلم  باسابقهو معلم  کند متمایز می« نگارانه آب»ثمرِ  که تجربه را از یک فعالیت بی

 کند. آن شرایط چیست؟ غیرمجرب قابل تشخیص می باسابقه

جستجوی پاسخ این سؤال این است که معلمانی باتجربه را ترین راه برای  مثل همیشه، ساده

ها سؤال  ها را یافتی از آن و هرکجا آن اند تعقیب کنی که در ماهیت تجربه تحقیق و تأمل کرده

شوند، خواندم  های اینترنتی منتشر می هایی که به صورت ویروسی در شبکه کنی. من در نقل قول

 1کارالیل توماس دیگر ییدرجا«. ربه از علم بهتر استتج»سینای حکیم ادعا کرده است:  ابن

همچنین، «. التدریس آن گران است تجربه بهترین آموزگار است، هرچند حق»مورخ گفته است: 

ها هرگز چیزی از تجربه  به تجربه آموختم که انسان»نویس نوشته است  نمایشنامه 2برنارد شاو

تجربه گفته است:  درباره، سخنی باایهام و هیاهو خشم، خالق 9ویلیام فالکنر ؛ اما«آموزند نمی

 .1«شود کشی آغاز می تمدن با عرق»

                                                 
1. Thomas Carlyle 

2. George Bernard Shaw 

3. William Faulkner 

4. “Civilization begins with distillation” 
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پرسیدم از چه روی تجربه از  ها می یافتم و از آن واقعاً دوست داشتم این معلمان تجربه را می

علم بهتر است؟ چطور تجربه به مقام بهترین آموزگار نائل شده است؟ چرا اکثر افراد هرگز از 

را  کی چیهمتأسفانه  اماکشی آغاز شده است؟  آموزند؟ و چطور تمدن با عرق تجربه چیزی نمی

کم و بیش  احاطهبه دلیل  اماهاست یا نه؟  دانم حتی این سخنان قصار از آن یابم. هنوز نمی مین

 دربارهام در این زمینه، دیویی را زود یافتم. از این فیلسوف تربیت  تخصصی رشتهبه ادبیات 

 کنم. کم یک پاسخ ممکن را از او دریافت می و دست پرسم چیستی تجربه می

رسد که پاسخ برنارد  خوانی، چنین به نظر می خ دیویی فیلسوف را میجالب است، وقتی پاس

اینکه چرا اکثر  دربارهنویس را داده است. گویی تبیینی فلسفی ارائه کرده است  شاو نمایشنامه

 شنامهینماهایشان چیزی در  آموزند. احتماالً بدین دلیل که با فعالیت مردم از تجربه نمی

همچنین، گویی پرده از ایهام فالکنر «. نویسند بر روی آب می»که نگارند، بل شان نمی زندگی

 کشد. دانش و معنا را از تجربه می عرق و نشان داده است که چطور انسان گشوده است

، تربیت دموکراسی وفصل یازدهم در « ماهیت تجربه»تر این است که دیویی با تبیین  جالب

داده است، مثل این سؤال که چرا پس از « ما»انگار پاسخی نیز به برخی سؤاالت حال حاضر 

نویسی در دانشگاه گرفتار شدیم؟  رهیدن از مشقت انشانویسی در مدرسه، به مشقت روایت

نگاری، با قلم و مرکب  دانم، شاید بدین دلیل که ما در روایت دیگر چیست؟! نمی« روایت تجربه»

اول روشن کنیم که واقعاً چیزی را تجربه  درجهنویسیم که در  می تجاربماناغذ از بر روی ک

نویسیم. سپس طی یک پژوهش کامالً جدی به خودمان و دیگران  و مشقی بر آب نمی کنیم می

آموزنده  یهای و ما حقیقتاً از آن درس ما واقعاً بهترین آموزگار ماست تجربهثابت کنیم، 

توان در آینده  رسند که می ای از رشد می که اگر استمرار یابند، به درجه هایی آموزیم. درس می

پژوهشی عرضه کرد. چونان  جامعهای و  حرفه جامعهبه « ای دانش عمل حرفه» عنوان بهها را  آن

 عرقی خالص که از تجربه کشیده شده است.

های کارورزانة خام ما  ارینگ و روایت های ما هایی برای بهبود تجربه به گمانم، این پیگرد داللت

چه « ماهیت تجربه» دربارهاز تجربه به همراه دارد. اول بگذارید با کلمات خود دیویی بخوانیم 

 گوید. می
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 ماهیت تجربه

که به نحوی خاص با هم ترکیب  رفعالشیغفعال و  دهنده لیتشکماهیت تجربه را فقط با عناصر »

]یا تجربه کردن[ است. این معنایی است  1فعال، تجربه آزمودنتوان فهمید. در سوی  یماند،  شده

 2که در اصطالح تجربه آشکارا نمایان است. در سوی غیرفعال، تجربه دستخوش تجربه شدن

کنیم؛ سپس در معرض  کنیم، بر روی آن یا با آن کاری می است. وقتی ما چیزی را تجربه می

شویم. ما کاری با چیزی  پیامدهای آن می گیریم، یا دستخوش پیامدهای کنش خود قرار می

دهد: منظورم از ترکیب خاص همین است.  دهیم، و آن نیز در عوض کاری با ما انجام می انجام می

سنجد. فعالیتِ محض  ارتباط این دو حالتِ تجربه است که میزان ثمربخشی یا ارزش تجربه را می

شدن تمایل دارد. تجربه در فاز آزمودن  تجربه نیست. فعالیت محض به پراکندگی، تفرق و زایل

معناست مگر اینکه آگاهانه با موج برگشتی پیامدهایی  مستلزم تغییر است، اما تغییر یک تحول بی

مرتبط شود که از آن ناشی شده است. وقتی یک فعالیت، تا دستخوشِ پیامدها شدن استمرار 

وجود آمده در ما، بازتاب پیدا  یر بهوجود آمده توسط کنش، درون تغی یابد، وقتی تغییر به می

گیریم. صرفاً وقتی کودک  شود. ما چیزی یاد می کند، صرفِ همین جریان، دارای اهمیت می می

برد، این یک تجربه نیست. بلکه این حرکت وقتی تجربه است که با  انگشتش را در شعله فرو می

دهد. از این به بعد است  را می درد مرتبط شود، دردی که برای او معنای دستخوشِ پیامد شدن

دهد. سوختن فقط یک تغییر فیزیکی است،  که فرو بردن انگشت در شعله معنای سوختن می

های کور و  پیامد کنشی دیگر دریافت نشود. تکانه عنوان بهچوب، اگر  تکه کیمثل سوختن 

هند. مادامی که د به چیز دیگر سوق می زیچ کیهای بدون توجه از  ثبات، ما را به شتافتن بی

اوضاع چنین باشد، هر کاری مثل نگاشتن روی آب است. هیچ چیز، جز این رشد فزاینده، معنایی 

دهد. از سوی دیگر، بسیاری اتفاقات خوشایند و ناخوشایند  چنین حیاتی به مفهوم تجربه نمی

ما مربوط  دهند که مسبوق به هیچ فعالیتی از سوی ما نیستند. تا جایی که به برای ما رخ می

اند. چنین تجاربی نه قبل دارند، نه بعد؛ نه نگاه به گذشته دارند،  است، این اتفاقات صرفاً تصادف

بینی  آن پیش ادامهکنیم که  نه نگاه به آینده، درنتیجه هیچ معنایی ندارند. ما چیزی دریافت نمی

رای آنچه قرار است اتفاق آوریم که ما را ب ای هم به دست نمی رخداد محتمل بعدی باشد، توانایی

افزایند. صرفاً از سر تعارف  گونه تجارب بر قدرت کنترل ما بر اوضاع نمی سازگار کند. این فتدیب

 توان تجربه خواند. ای را می چنین تجربه

                                                 
1. Trying 

2. Undergoing 
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یعنی ایجاد ارتباطات رو به جلو، و رو به عقب، میان آنچه از سوی ما با  1«آموختن از تجربه»

شود.  ها بر ما عارض می شود و پیامدهای خوشایند و ناخوشایندی که از سوی آن چیزها انجام می

شود که دنیا به  دنیا، فهمیدن این می تجربه؛ 2شود تحت چنین شرایطی، انجام دادن آزمودن می

 کشف ارتباط چیزها.– 9شود ش تجربه شدن هم آموزش میماند؛ دستخو چه می

( تجربه در اصل یک امر فعال و غیرفعال است؛ 1. )دارند یپمهم برای تربیت در  جهینتها دو  این  

( سنجش ارزش یک تجربه به درک روابط یا استمرارهایی 2اما )؛ و در بدو امر شناختی نیست

 (.111-111، صص 1311/2001)دیویی، « شود آن رهنمون می یسو بهبستگی دارد که 

کننده است، و یک فعالیتِ مستعد پراکندگی و زایل شدن را  از نظر دیویی، آنچه بسیار تعیین

دهد، ایجاد ارتباط حیاتی میان وجوه فعال و غیرفعال تجربه است.  ارتقا می« تجربه» مرتبهبه 

کننده قادر به درک کنش خویش و تأثیر پیامد  رسد که اوالً تجربه تجربه آنگاه به مقام آموزگار می

 & tryingاش بشود، و ثانیاً به تجربه کردن و دستخوش تجربه شدن  اش بر حرکت بعدی کنش

undergoing  ادامه بدهد. استمرار فرایند  -یعنی ایجاد ارتباط میان این دو –بدین طریق

 گوید. می« رشد»زند که دیویی بدان  یادگیری از طریق تجربه، اتفاق مهمی را رقم می

یادگیری از تجربه

 
دیویی را درون یک مثال تجربه کنیم، و آن را در فرازهایی  هینظردیگر  بار کیسودمند است، 

 یأس و عشق یک استاد در مسیر تربیت معلم فکور بخوانیم. تجربهروایت از 

                                                 
1. ‘Learn From Experience” 

2. ‘Doing Becomes A Trying’ 

3. ‘The Undergoing Becomes Instruction’ 

 ردک روابط وهج فعال و غیرفعال تجرهب• یادگیری از تجرهب استمرار•

 وهج غیرفعال تجرهب• وهج فعال تجرهب•

 رشد  یادگیری 

 آزمودن
دستخوش ایپمد 

 شدن
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 تجربه یأس و عشق در تدریس

ای به رفتن به کتابخانه، گشتن  ها پیش، از خواب برخاستم و فهمیدم که دیگر هیچ عالقه سال»

ها و جستجوی عناوین جدید ندارم. چیزی که زمانی سیر و سفر محبوب من، لذت و بخش  قفسه

ایم بود، گویی اکنون خشکیده و عاری از جذابیت شده بود. پانزده سال بود  بزرگی از هویت حرفه

های اجتماعی و  [ تربیت آینده و معلمان مجرب از طریق پژوهش در زمینهپروژهکه درگیر ]

 سیاسی تدریس بودم.
تربیت » نهیزمدر ام. دیگر تحوالت علمی  ام را از دست داده اما پس از مدتی پی بردم که عالقه

برایم اهمیت نداشت، و ادبیات سیاسی ]یا سیاست تربیتی[ را دارای کاستی زیادی « معلم فکور

به یک شعار فنی تربیتی تبدیل شده بود، شعاری که دیگر هیچ سنخیتی با « تأمل»یافتم.  می

 ای چرخشی تربیت مدرسه دربارهاش نداشت. شرح و تفسیرهای انتقادی  گیری اصلی جهت

معلمان  یبازندگشان هیچ ارتباطی  غایت افراطی گرایانه یافته بود، با نویسندگانی که مواضع به پوچ

نداشت. گرچه هنوز به آموزش معلمان و به جستجوی مباحث مرتبط با تأمل معلم و مسائل 

، 2002)لیستون، « یافتم. من گم شده بودم مند بودم، اما باید راهی دیگر می عدالت تربیتی عالقه

 (.11-19صص 
است.  شهامت تدریس دربارههایی  داستانمفصل در کتاب  نسبتاًای از روایتی  این فراز، پاره

« 1معلم فکور تِیترب»هایی اشتغال داشت که خودش بدان  ها به فعالیت راوی داستان سال

انگار هرقدر در این  ؛ اماگیرد دیویی، او ابتدا در فاز تجربه کردن قرار می هینظرگوید. به زبان  می

شود؛  گیرد تا سرانجام دستخوش یأس می اش کاستی می رود، عالقه تجربه کردن به پیش می

دستخوش  عنوان بهاز سوی او  که یمادامیأس  تجربه ؛ اماشود خود می تجربهدستخوش پیامدهای 

م او به این درک نشود، یک تجربه نیست. باید ببینی 9و در ارتباط با تجربه کردن 2تجربه شدن

 رسد. درک می
دانستم، اما نیاز داشتم عشقم به تدریس را دوباره زنده کنم ... عشقم به  در آن زمان نمی»

و فقدانش برمال شده بود. من درون یک گودال بزرگ،  سختی آزموده تدریس و یادگیری به

 (.11)همان، ص « انتها سقوط کرده بودم تاریک، عمیق و گویی بی
یأس را آزمونی دشوار برای سنجش عشقش به  تجربه رای؛ زرسد درک می گویا او بدین

 تجربهرسد در آن رد شده است. اگر او  کند. آزمونی که به نظر می تدریس و یادگیری درک می

                                                 
1. Reflective Teacher Education 
2. Undergoing 

3. Trying 
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–دهد، حاکی از آن است که او آزمودن  یأس را محک عشق به یادگیری و تدریس تشخیص می

را در  -مأیوس شدن–و دستخوش تجربه شدن  -تربیت معلم فکور نهیزمتدریس و یادگیری در 

هنوز  ؛ اماشود یکی از شروط الزم تجربه در اینجا مشاهده می پسکند.  ارتباط با یکدیگر درک می

آموختن از "»گوید:  نیست. دیویی می -استمرار تجربه تا یادگیری و رشد–خبری از شرط دیگر 

به جلو، و رو به عقب، میان آنچه از سوی ما با چیزها انجام یعنی ایجاد ارتباطات رو  "تجربه

)دیویی، « شود. ها بر ما عارض می شود و پیامدهای خوشایند و ناخوشایندی که از سوی آن می

معلمی به دلیل سروکار  حرفه(. مثل احساس ناخوشایند یأس که گویا در 111، ص 1311/2001

معلم فکور( و موجودات واقعی عاملِ مختار )چون آل )چون  داشتن همزمان با موجودات ایده

 کند: تجربه می گونه نیاو راوی داستان آن را  دانشجو معلمان( شایع است

یابند. برای معلمی که قدرت، زیبایی و  معلمان مبتال به احساس یأس خود را در جهنم می»

این  همهکه خود، داند، این حس ویرانگر است؛ او  شگفتی دستیابی به چیزهای شگرف را می

آموزان را تجربه  مواهب را از معلمی دیگر آموخته است؛ او که معنای توجه توأم با محبت به دانش

 (.14)همان، ص « شود. و سپس مجبور به دست کشیدن از آن می کرده است

و ایجاد ارتباطات رو به جلو و رو  پیامد ناخوشایند تدریس و یادگیری عنوان بهدرک این حس 

، کاویدن خویشتن، مرور خاطرات و 1«سفر درونی»ها و پیامدها از طریق  قب، میان کنشبه ع

ها تأثیر پذیرفته است،  هایی که راوی از آن های یادگیری از معلمان راهنما، اشعار و کتاب تجربه

 در جای جای داستان قابل ردیابی است:

نویسد:  خواند: او می می 9«أسکار ی» 2کم فهمیدم به چیزی گرفتار شدم که جوانا میسی کم»

تفکر مثبت برطرف شود. همانند ماتم،  دربارهتواند با تزریق خوشبینی یا موعظه کردن  یأس نمی»

و چون یک  باید مورد تصدیق قرار بگیرد و حل شود. این بدان معناست که باید سالمتی نامیده

یابیم. در  دمان را در آن میپاسخ عادی بشری معتبر شناخته شود؛ پاسخ به موقعیتی که ما خو

شود و  یخ دفاعی روان آب می که یهنگامتوان استفاده کرد،  یأس، از قدرتش می تجربهمواجهه و 

 (.14-14)همان، ص « ...« شوند های جدید سرازیر می انرژی

گرچه شرط دوم تجربه )آموختن از تجربه( در تک تک فراز و فرودهای داستان قابل پیگرد 

های رفت و برگشت تجربه که دیویی ترسیم  این روایت ایستاد و موج کرانهتوان در  و می است

                                                 
1. Inward Journey 

2. Joanna Macy 

3.‘Despair Work’ 
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کند.  ها در اینجا، روایت ما را بیش از اندازه طوالنی می کرده است در آن نظاره کرد، اما تعقیب آن

 بگذارید آن را فقط در یکی از این فرازها تعقیب کنیم: پس

و چرا باید خواهان و پذیرای عشقی باشیم که  کنیم حیا میسو را از نو ا چطور ما عشقی کم»

هایی برای گام  کنم راه مسبب چنین دردی است؟ رسیدن به این مُلک آسان نیست، اما فکر می

اند: یک عشق  کم سه نوع عشق در روایت یأس دخیل زدن به سوی آن وجود دارد. به نظرم، دست

آموزان است؛ و یک  رزانه، عشقی که مایل به دانشرمانتیک به یادگیری و تدریس؛ یک عشق مهرو

زا، عشق فراخ ]یا قابل توسعه[. تدریس خوب مستلزم نوعی عشق رمانتیک و پشتکار  عشق تحول

شود و با برانگیختن عشق به پژوهش،  برای یادگیری است. این عشق توسط دیگران برانگیخته می

آموزان  ان با این عشقِ به یادگیری، ما باید به دانشانگیزد ... برای برانگیختن دیگر دیگران را برمی

مان در خود سراغ  آموزان خود توجه کنیم ... عشق مهرورزانه با عزمی که برای پیگرد خیر دانش

ها را در شعاع  هایشان را ببینیم و آن توانیم خواسته رسد. از این رو، می داریم، روشن به نظر می

پذیر است.  ها یک مسئولیت آسیب گونه عشق تدریس با این ا؛ اممواهب امور خوب قرار بدهیم

دهد. وقتی عشق معلم به یادگیری و مهرورزی به  معلم را در معرض درد و رد قرار می

آزارد ... ما  یابد. این یأس روح معلم را می شود، او خودش را در یأس می سو می آموزان کم دانش

 (.13)همان، ص « رسیم می تر بزرگعشقی کنیم به  وقتی این درد و رنج را تحمل می

تر از عشق نوع اول و دوم  که راهی مطمئن« آموزد می»یأس خود  تجربهما از  قصهاستاد  پس

و ناکام از  و رهرو کامیاب از دو عشق اول الوصول نیست به مُلک تربیت بجوید؛ مُلکی که سهل

ندی است که شرط الزم دوم نیز عشق سوم ممکن است در این راه از پای بیفتد. بسی جای خرس

دیویی تجربه کنم. روایتی  هینظررا با لنز « تجربه»شوم روایتی از یک  و من موفق می حاضر است

 «.ساختار تجربه»و در نمای دیگر، نمایانگر  است« روایت تجربه»یک « مثال»که در یک نما، 

 

 «روایت تجربه»داللتی برای 

سوغات هم داشته باشد: داللتی برای بهبود بخشیدن به  تواند به نظرم، این سیر و سفر می

های ما از این تجارب. برای اینکه « روایت»و  انگاریم می« تجربه»ها را  هایی که آن فعالیت

تجربیات واقعی ما باشند.  بازگوکنندههای ما ارزش پژوهش روایی پیدا کنند، الزم است که  روایت

توان  یا چیز دیگر، می« فعالیت محض»، نه «رفتار»اند، نه  «بهتجر»ها  برای اطمینان از اینکه این

اش  طبیعی ساختاردر  تجربهیک  دوباره تجربهشروط پیشنهادی دیویی را برای تشخیص، و حتی 

یک تجربه نظاره   العادة آن را بر بهبود کیفیت تجربه و روایت خارق جهینتبه کار بست، و همزمان 

 دربارهمثالً حین نوشتن -، پیشنهاد روشن من این است: حین تجربه و بعد از آن نیبنابراکرد. 
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های مستمر رفت و برگشت کنش و پیامدها، تا جایی  به وجوه فعال و غیرفعال تجربه و موج -آن

ها را  ، توجه کنید تا قادر شوید اتصاالت و استمرارهای حیاتی آن1نمایانند که خود را به ما می

 ببینید.

توانند در آن نقش داشته  های آکادمیک می نظریه ژهیو بهکه « دیدن»و « توجه کردن»این  به

گویند. البته الزم است دقت کنید! زیرا این دعوت به انجام یک فعالیت ساختگی  باشند، تأمل می

و مکانیکی نیست. قرار نیست ساختار مذکور را به هر فعالیتی تحمیل کرد. بلکه دعوت به تأمل بر 

ساختار تجربه و سازوکار یادگیری از  مشاهده منظور بهیک فعالیت طبیعی در زندگی روزمره 

های عاری از یادگیری  تالش برای تأمل بر فعالیت یجا بهطریق تجربه است. اصالً چطور است 

ای در خاطرات کودکی، نوجوانی و بزرگسالی خود مرور کنیم، آنگاه  ای یا دانشگاهی، لحظه مدرسه

های ما با ساختاری که دیویی برای تجربه ترسیم  توجه از یادگیری ینیم که بخشی قابلب می

 کند، حاصل شده است. می

یابم. انگار واقعاً در  سواریم را می دوچرخه تجربهاول مرور خاطرات خود،  لحظهمن در همین 

واری را س ام دوچرخه کودکانه تجربههای رفت و برگشت وجوه فعال و غیرفعال  تالطم موج

بینم  راندم. از اینجا به خوبی می ها آنقدر رشد کردم که مثل باد در ابرها می آموختم؛ و طی سال

های  های مضطربانة پیاپی، پا زمین گذاشتن زدن که چگونه با ارتباط برقرار کردن میان پدال

را « نترلک»و « تعادل»های دردآور گهگاه، سرانجام معنای  ن بخش مکرر، و زمین خورد آرامش

سرکش چه حس خوشایندی بود! این  لهیوسکنترل یک  تجربهآموختم. راستی، احساس تعادل و 

شنا تا  تجربههایی چون بسکتبال تا یافتن مهارت پرتاب توپ در حلقه،  ورزش تجربهساختار در 

 رانندگی تا تجربههای آن،  آشپزی تا یافتن فوت و فن تجربهوری در آب،  دریافت معنای غوطه

های او، و بسیاری از  مراقبت از کودک تا دریافت معنای گریه تجربهدریافت معنای نرم راندن، 

های تجربی دانشمندان شیمی  ای، مثل فعالیت زندگی روزمره یا حرفه دهیچیپهای ساده و  فعالیت

زن بر گلدان  استاد قلم ماهرانههای  و ضربه زدن شیمیایی مادهدرون آزمایشگاه تا یافتن یک 

 یابید؟ ها را می بینید؟ آن ها را می سادگی قابل مشاهده و ردیابی است. شما چطور! آن مسی، به

توانی این ساختار را در  دشواری می کنی، به بدبختانه، وقتی به خاطرات مدرسه رجوع می

کشیدن -طیر های یادگیری مدرسه و کالس درس ببینی. در مدرسه کسی چیزی از تق تجربه

رسد، معلمان در حال تقطیر  آموزد، بلکه بیشتر به نظر می ها نمی به بچه -عرق دانش از تجربه

                                                 
اطالعی از جوانب مختلف واقعیت، قادر نیستیم روابط  هایی که به آن گرفتاریم، از جمله بی . احتماالً ما به دلیل انواع محدودیت1

 دریابیم.کنش و پیامدها را به صورت کامل 
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 هینظرآموزان هستند: در حال بیرون کشیدن ذهن از بدن. خاطرات مدرسه بیشتر  خود دانش

ا بدن ما کسی در مدرسه ب دورکم در  کند. دست انگیز جدایی ذهن از بدن را تداعی می فلسفی غم

ها  کنیم کاری نداشت. معلم« تجربه»هایی که ممکن بود با تمام بدن و کل حواسمان  و یادگیری

 داشتند: ها را آرام نگه می مان را تسخیر کنند. بدین منظور، بدن خواستند ذهن با تمام وجود می

در مدارس این است که اغلب معلم بخش زیادی از زمان را  "انضباط مسئله"منشأ اصلی »

شود. این  اش می کند که موجب جدایی ذهن از ماده های بدنی صرف می برای سرکوب فعالیت

ها و  الشکل کردن سفت و سخت نشست و برخاست سکون جسمی؛ این سکوت؛ این متحد

دارای اهمیت است. کار معلم هم وار جهاتِ عالئقِ هوش است که  سازی ماشین ها؛ و شبیه حرکت

این است که این لوازم ضروری را برای شاگردان فراهم کند، و انحرافاتی را تنبیه کند که ناگزیر 

 (.114، ص 1311/2001)دیویی، « دهند رخ می

های  خارج از مدرسه و محیط روزمرهدهم. گرچه در زندگی  به همین دلیل هشدار می

گر و کنترل  های سرکوب تری هستیم، اما با قدم گذاشتن به محیط های طبیعی آموزشی ما انسان

شویم که اگر کسی از یادگیری از تجربه، و روایت تجربه  شدة یادگیری، تا حدی غیرطبیعی می

کند، و از چیزی سخن  بافی می کند، فلسفه کنیم زندگی را بر ما سخت می سخن بگوید، گمان می

های رفتاری مکانیکی خو  ا سازگار نیست. چنان به فعالیتگوید که با طبیعت ما و نظام م می

کارورزی را باید با مشاهدات رفتاری ساکن، و تیک زدن در  دورایم که اگر بگویند تمام  گرفته

تر از این است که بگویند این اوقات را با  تر و ملموس ها سپری کنی، برایمان قابل فهم لیست چک

هایتان و کاویدن وجوه پنهان و آشکار آن تجربه  داستان تجربه بهبود بخشیدن به تجربه و نگارش

 کنم: کنید. به همین دلیل توصیه می

، زمام امور یادگیری را به آموزگار مجرب «آزمودن»کارورزی، محض  هدوردر  ژهیو به .1

 ؛تخوش سیل پیامدهای مطلوب آن شویدبسپارید، تا دس« تجربه»

و  یادگیری، از قید رفتارهای مکانیکی رها شویدهای غیرطبیعی آموزش و  در همین مکان .2

زندگی عادی را درون ساختاری طبیعی تجربه  آموزندهمثل دوران کودکی، بار دیگر تجارب 

 کنید؛

 های وجودیتان از جمله کل بدن و تمام حواستان درگیر تجربه شوید؛ با تمام سرمایه .9

استقرار در یک موقعیت خاص )مثالً حضور در یک کالس(، موجب نشود زندگی را در کلیّت  .1

، تجارب گذشته، خاطرات معلمان راهنما، «سفر درونی»از  پسخودش از خاطر ببرید. 
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اید، برای معنا بخشیدن به  ها تأثیر گرفته هایی که از آن ها، افکار و ایده ها، نظریه اشعار، نوشته

 ی کمک بگیرید؛کنون تجربه

تأملی آموزنده و رو به رشد است، روابط حیاتی میان وجوه  تجربهکه خود یک « نوشتن»با  .1

 تان را قابل رویت کنید؛ فعال و غیرفعال تجربه

ها و پیامدها را در فراز و فرودهای داستان جاسازی  های مستمر رفت و برگشت کنش موج .1

 ی یادگیری و معنا غافلگیر شوید.ها کنید؛ تا در فراز پایانی از ظهور بارقه

کارورزی،  هدورالتدریس گزاف، موفق شوید در همین  رود با پرداختن این حق انتظار می

امروزتان  کام که اینبا چشم سر مالقات کنید. عالوه بر « بهترین آموزگار»را در کسوت « تجربه»

 تجربهآینده نیز از سقوط در شود، در  شیرین می گرایانه کارورزی تجربهاز این مالقات و این 

در امان « آموزند ها هرگز چیزی از تجربه نمی انسان»تاریک برنارد شاو که به تجربه آموخته بود 

 شوید. آموختگان تجربه کامیاب می و از دیدن نام خود در شمار دانش مانید می
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