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 ای چالش های برنامه درسیرهیافتی جامع بر: تربیت زیبایی شناختی
 داود طهماسب زاده شیخالر

  عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

 (d.tahmaseb@yahoo.com  نویسنده مسئول )
 دکتر جمیله علم الهدی 

 هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتیعضو 
(g_alamolhoda@gmail.com) 

 چکیده

فطرت انسان دارای اقتضائاتی برای تربیت کردن است که یکی از آنها براساس تعالیم اسالمی، . انسانی است های تربیت از خصلت

سان به زیبایی جویی وی اشاره می کند و زبان کتاب هدایت خود را خداوند برای تربیت ان. زیبایی جویی و زیبایی طلبی است

از آنجا که هدف و رسالت اصلی قرآن نیز هدایت بشریت به مسیر حقیقی و خداشناسی است و نظام  .متناسب آن انتخاب می کند

ن می تواند از زبان اعجاز آمیز قرآ یزآموزشی و برنامه درسی نیز هدفی جز تعلیم و تربیت فراگیران ندارند، بنابراین برنامه درسی ن

این مقاله  .استفاده نموده و موفقیت کسب نمایددینی بویژه تربیت تربیت تعلیم و در حوزه زیبایی شناختی است زبان که همان 

تحلیلی  -به روش توصیفی برای تربیت همه جانبهظرفیت آن درصدد پرداختن به جایگاه تربیت زیبایی شناسی در برنامه درسی و 

 از این رهیافتنیز تعالیم اسالمی  مطرح است و برای نظام آموزشییک رهیافت جامع ی شناختی تربیت زیبای ،ابق یافته هاطم. است

 حاکم ساختن چنین رهیافتی دارای پیامدهایی از قبیل تغییر. دنسی پیدا کنی الزم را برای حضور در برنامه درفضاد نمی توانبهتر 

 .سیاست ها در هدف گذاری، روش های تدریس؛ محتوا و ارزشیابی است

 ی، تربیت زیبایی شناختییبایی، زیبایی شناسز، برنامه ریزی درسی :کلمات کلیدی
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 ضرورت تربیت: مقدمه

در  .تشریع کرده است و تدبیر او برای خداوند که است هستی غایت با کامل هماهنگی در و هدفمند انسان آفرینش تفکر اسالمی، در

 پیدا را زندگی مسیر صحیح نمی تواند عقل خود کمک با تنهایی به او .است الهی هدایت نیازمند خود تکامل برای انسان این تفکر،

 کسب بنابراین .نمی شود خالصه جهانی این مادی زندگی در عرصه فاًصر او شکوفایی و رشد .است الهی راهنمایان نیازمند ، لذاکند

 آن دنبال به و هستی جهان در خود موقعیت تعیین دنبال به او .باشد هدف او برای زندگی نمی تواند در بیشتر التذاذ و دنیوی رفاه

 عین در اما نشان می دهد او به را صحیح مسیر، قوانین تشریع طریق از خداوند .است هستی غایت مسیر در خود هویت ناتمام تکوین

 . ندارد باطل یا حق پذیرش در اکراهی و شده خلق مختار و آزاد انسان، حال

از منظرهای گوناگون  فرایند تربیت از واقعیت های پیچیده، گسترده و بسیار تاثیرگذاری است که از دیر باز در همه جوامع بشری و

مفهوم تربیت و ارائه تعریفی از آن بیانگر ارزش های نمادین هر نظام آموزشی . است د مطالعه بودهاندیشه ورزی و مور موضوع تدبر،

است و این به معنای محدود کردن تربیت در چارچوبی است که ارزش ها قالب آن را تعیین می کنند که این ارزش ها و به تبع آن 

و یکسانی نیست که همگان در مورد آن  دارای تعریف واحد بیتاز اینروست که تر. این قالب ها از نظامی به نظام دیگر متفاوت است

 .اتفاق نظر داشته باشند

ست که از طریق آن حیات انسانی تداوم و ی هستی اتکاپو اجتماعی برای تسهیل و جهت دهی بهفرایند تربیت در واقع تالش 

پس تربیت، محور اساسی ارتقای . می سازد لذا توجه به چگونگی هستی انسانی، ضرورت تربیت را آشکار. تکامل پیدا می نماید

حیات آدمی است و در نتیجه مصالح تربیتی بایستی در تمام تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اجتماعی مورد تاکید قرار گیرد و 

 (.931 آقایی،)کمک به فرایند تربیت، مهم ترین معیار در سیاست گذاریها و تعیین اولویت های اجتماعی محسوب گردد 

 منظور کشف به طبیعت جهان نظاره اسالم در .دارد تاکید خداوند آیه همچون طبیعت مالحظه بر آن اسالمیها، نوع  تربیتاز میان 

 حقایق به را ما تشریع، کنار کتاب در که می شود تلقی آموزشی متن یک منزله به طبیعت .می شود توصیه آن باطنی معناهای

 ممکن آنها میان روابط و طبیعی پدیده های و کیفیت کمیت زمینه در علمی اطالعات از بخشی انتقال .می سازد رهنمون پنهانی

 درك منظور به طبیعت رویدادهای هدف و پدیده ها معنای فهمیدن است آنچه ضروری .نیست کافی ولی باشد ضروری و مهم است

 (. 931 الهدی، علم) است آن در خویش و جایگاه هستی جهان از کلی

روانشناختی و دینی معتقدند تعلیم و تربیت زمانی موفق برخی بنیان های برخی مکاتب فلسفی بویژه ناتورالیست ها، از این رو، 

هرچند تفسیرهای مختلفی از طبیعت انسان وجود دارد ولی برخی ویژگی ها . عمل می کند که مبتنی بر طبیعت انسان باشد

در فطرت انسان که . یکی از این ویژگی ها فطرت است. ت که از او جدایی پذیر نیستندمشخصه ذاتی و منحصر به فرد انسان اس

خلیفه او در زمین است حس زیبایی دوستی و زیبایی جویی نهاده شده است و انسان بطور فطری به دنبال زیبایی و نیازمند زیبایی 

ویی امر مطلوبی شمرده شده، به آن دعوت شده و حتی در اسالم زیبایی همگام با عقل و فطرت است، زیبایی و زیبایی ج. است

از آنجا که انسان دارای فطرت است و قرآن نیز کتاب تکوین و هدایت است، پس . محروم ساختن مردم از آن توبیخ گردیده است

، هدف اصلی از این رو، تربیت و هدایت فطرت. جهت رشد، هدایت و تقویت فطرت انسانی نازل گردیده است( قرآن)آیات الهی 

 .آفرینش است

 
 ی فرا روی برنامه درسی و بن بست ها چالش ها :بیان مساله

                                                           
 
  ال اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی.  
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و  تربیت باید تربیت انسان متفکر این باورند که هدف اساسی تعلیم و تربیت بـر متخصصان تعلیم و با وجود آن که بسیاری از

، سیچانیشعبانی ) سطح باال هستند های تفکر مهارتفارغ التحصیالن فاقد  اکثر دهد نتایج تحقیقات نشان می. فرهیخته باشد

 عدیدهمشکالت  ،دننظام آموزشـی ما که اصـالت را به انتقـال اطـالعات می ده دربخصوص  .(931 ، به نقل از علیق، 54؛ ص933 

فارغ التحصیل شدن  از می دارند جوانان پس ند و اظهارگله مندکیفیت نظام آموزشی  امروزه اغلب کارفرمایان از. ای دیده می شود

 وجود با (.931 ، علیق؛ به نقل از 1؛ ص931 ی ،محب عل) های الزم برای انجام کارها نیستند مؤسسه و دانشگاه، واجد مهارت از

 از عظیمی بخش که رسمی آموزش نظام می رسد نظر به یادگیرندگان، تفکر بر پرورش تربیت و تعلیم حوزه اندیشمندان های توصیه

پرورش  در همچنین و آنان فکری توانایی های توسعه و تعقل به یادگیرندگان ترغیب در است، دار را عهده جامعه تربیتی رسالت

 با و دالیل ارزشیابی جستجو و روحیه دارای کنجکاو، انسان هایی ،خویش حیات مختلف عرصه های در که ای گونه به یادگیرندگان

 بوده است ناکارآمد نمایند؛ طی اطمینان باالتری ضریب با را سالمت و سعادت راه نهایت در و باشند فکری لغزش های حداقل

ما در دوران خاصی قرار گرفته و یا در حال قرار گرفتن هستیم که در آن، ویژگی های  از سوی دیگر(. 934  نوذری، پناه یزدان)

در این است که اصول، روش ها و کارکردهای خود را از پویایی هر نظام تربیتی، . جدیدی نسبت به گذشته در حال ظهور است

اگر یک نظام تربیتی  .حالت ایستا خارج کند و بتواند خواسته هایش را با دگرگونی شرایط محیطی تطبیق داده و زنده نگه دارد

ها و مکان ها استفاده بدون توجه به دگرگونی شرایط محیطی بخواهد از اصول و شیوه های معینی، به صورت ثابت برای همه زمان 

تعلیم و تربیت ما که خصیصه اسالمی بودن دارد چراکه فرهنگ کشور ما فرهنگ دینی  نظامبنابراین . کند، الجرم محکوم به فناست

و اسالمی است و تربیت ما به یک معنا دینی خواهد بود؛ آیا این تربیت دینی با قرار گرفتن در فضای جدید و تحول شرایط نسبت 

از قبیل بی انگیزگی فراگیران نسبت به درس و مدرسه، بی  چالش هاییشته، بقاء خواهد داشت یا خیر؟ از این گذشته، به گذ

عالقگی آنان به یادگیری محتوای درسی، ابراز خوشحالی از تعطیلی نابهنگام و طبق تقویم آموزشی مدارس، نارضایتی از در معرض 

در تربیت نظام آموزشی توفیق اندك  مطالب آموخته شده توسط فراگیران،ود هنگام امتحان و آزمون قرار گرفتن، فراموشی ز

انتظارت فراگیران، . دست می دهد از کارآیی خود را بیشتر به روز نشان می دهد نظام آموزشی ما روز ... تربیت دینی و شهروندی و

آموزش نیز محدود می باشد و فراگیران  و از آنجا که زمانمعلمان، جامعه، والدین و حتی انتظارات نظام آموزشی برآورده نمی شود 

از اینرو، صاحبنظران تعلیم و تربیت معتقدند زمان محدود برنامه درسی نباید صرف . مادام العمر نمی توانند در نظام آموزشی بمانند

شیه ای مستلزم پاسخگویی آموزش موضوعات حاشیه ای و فرعی شود ولی تعیین و تشخیص موضوعات با اهمیت از موضوعات حا

اسپنسر خود در پاسخ به این سوال با قطعیت و . «چه دانشی ارزشمندترین است؟»به این سوال قدیمی هربرت اسپنسر است که 

تاریخ برنامه درسی . بدون اندکی تردید اعالم می کند که علم، دانش بسیار با اهمیتی است که باالترین و بیشترین ارزش را دارد

دهد سلطه چنین اندیشه هایی، تاکید بیش از حد بر برنامه درسی علمی و توجه صرف به رشد مهارت های شناختی را به  نشان می

 .دنبال داشته است؛ بگونه ای که قلمرو زیبایی شناختی مورد غفلت یا حداقل مورد بی توجهی و بی مهری واقع شده است

سی، پست مدرنیست ها معتقدند ما نمی توانیم برنامه های درسی حقیقی را در انتخاب دانش ارزشمند و مناسب برای برنامه در

در تعلیم و تربیت امروز، پیامد اعتراضات پست . بلکه تنها می توانیم مفسر واقعیت در برنامه های درسی باشیم ؛انتخاب کنیم

ی در انتخاب دانش ارزشمند شده و انتخاب مدرنیستی از یک سو و گسترش سرسام آور دانش از سوی دیگر باعث ناتوانی یا کم توان

های وضعیت نظام  به جهت جلوگیری اطاله مطالب فقط منظور بدین .محتوای درسی برای مدرسه به یک معضل بدل گشته است

 . های اخیر اشاره می شوددهه آموزشی در 

مساله انتخاب دانش ارزشمند که در گذشته بر واقعی بودن و عینی بودن متکی بود در برنامه درسی پست مدرن نقطه قابل اتکایی 

به « داوری»بطور رادیکال تر، در حوزه برنامه درسی پست مدرن باید از جانشینی اصطالح . ندارد و حول هیچ مرکزی نمی گردد

استدالل این است که عصر انتخاب برنامه های درسی با گسترش نامحدود . ند سخن گفتدانش ارزشم« انتخاب»جای اصطالح 
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دانش، افسانه ای شدن علم، تعبیری و تفسیری شدن حقیقت، حاکمیت پول و قدرت و معرفی زبان بعنوان ناخودآگاه به نابودی 

زیرا نابودی انتخاب در برنامه درسی . درست استچنین استداللی در حوزه تعلیم و تربیت بسیار وسوسه کننده اما نا. نزدیک است

خود در تعارض با غایت تعلیم و تربیت است و تعلیم و تربیت بدون انتخاب و جهت گیری تقریباً از معنا تهی شده یا حداقل به 

ه بندی غیر قابل جان دیوئی نیز وضعیت نابسامان نظام های آموزشی را ناشی از طبق. (31 ، ص 933 قادری، )آنارشی می انجامد 

از نظر دیوئی سازماندهی برنامه های درسی باید مبتنی بر مطالعه . می داند رویکرد شناختیدر  انعطاف حیطه موضوعات درسی

از نظر او موضوعات درسی عملی که با نیازها و عالیق و از همه مهم تر با زندگی فراگیران در ارتباط باشد، موضوعات . فراگیران باشد

بعبارت دیگر موضوعات درسی مجزا، با نیازها و عالیق فراگیران و با زندگی واقعی در ارتباط . فکی نمی توانند باشنددرسی من

نیز رویکرد ساختاری رشته های علمی را به دلیل تمرکز  (1966)و دانیل تانر ( 1964)همچنین جان گودلد  .(Dewey,1938)نیستند

 می برنداز نظر آنها این دیسیپلین های مجزا جامعیت برنامه درسی را از بین . رار دادندروی دیسیپلین های مجزا مورد انتقاد ق

 .(31 ، ص 933 قادری، )

ها می توانند رابطه  مدرسه مهارتهای شناختی را به کودك آموزش می دهد اما معلوم نیست آیا این مهارت انتقادیون نیز معتقدند

ت والدین، جامعه، موقعیت شغلی و درآمد را تبیین کنند اعالقه و گرایش فراگیران، انتظاربین آموزش و پرورش، تربیت شهروندی، 

مدرسه به دانش آموزان به جای اینکه یاد دهد که برای خودشان فکر کنند، به آنها یاد می دهد که با ارزش » بزعم انتقادیون، . یا نه

. انی است که به بازتولید ایدئولوژی مسلط و نیروی کار می پردازدمدرسه سازم. های بازرگانی و تجاری موجود سازگاری یابند

فریر معتقد است که آموزش و پرورش بی طرف و . است... معروفترین طرفداران این رویکرد، پائولو فریر، ایوان ایلیچ، هنری ژیرو و

مورد روش ها و فرایندها می پردازیم، هنگامی که درخصوص محتوای برنامه آموزشی کار می کنیم، وقتی به بحث در . خنثی نیست

هر عمل آموزشی داللت بر مفهومی از . زمانی که سیاست های آموزشی را طراحی می کنیم، تماماً درگیر اعمال سیاسی هستیم

، معتقدند که برنامه درسی یک کاالی نمادین (1991)و آدرنو  (1947)هورکهایمر و آدرنو ولی . (939 شارع پور، ) «انسان دارد

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،  -تفننی، تجملی و سرگرم کننده نیست و آنچنان جدی است که نباید مضحکه داللی های سیاسی

تحلیلی تنها  –علوم تجربی . هابرماس هم معتقد است برنامه درسی باید مبتنی بر ارزش های انسانی باشد. قرار بگیرد... علمی و 

هیچ پاسخی به زندگی عملی نمی دهند، هیچ نقشی نیز در هدایت انسان به سوی سعادت و  توصیه های فنی را عرضه می کند و

 -، علوم تاریخی(عقالنی -باعالیق فنی)تحلیلی  -زندگی بهتر ندارد و الزم است برنامه درسی مدرسه بصورت متوازن علوم تجربی

همسنگ مدنظر  یادگیری -را بعنوان فرصت های یاددهی( خشبا عالیق رهایی ب)و علوم انتقادی ( با عالیق تعامل اجتماعی)تاویلی 

آیزنر هم که دارای تجارب و دیدگاه هایی در زمینه هنر، تربیت هنری و زیبایی شناختی است به شدت . (933 قادری، )قرار دهد 

تعلیم و تربیت نقش مهمی سیطره رویکرد تجربی و علمی غرب را مورد انتقاد قرار می دهد و معتقد است زیبایی شناسی و هنر در 

 (.931 علیق،)ك و کشف حقایق به ما نشان می دهد داشته و افق های جدیدی را برای شناخت و ادرا

نگاه این رویکرد . از منظر مکتب تفسیرگرایی، واقعیت اجتماعی نتیجه ساخت و دستکاری مداوم است نه تاثیر نیروهای خارج از فرد

آن معلمان و دانش آموزان تولید کنندگان و مصرف کنندگان دانش هستند و شناخت یک نوع به شناخت یک نگاهی است که در 

دانش تولید شده تفسیری از واقعیت است که . بعبارتی فرایند تولید علم و دانش جدا از مصرف آن نیست. ساخت اجتماعی است

. (9، ص 933 ان، والز)« که خود سازنده دانش باشدد دانش آموز هنگامی شکوفا می شو» ست و به قول میری دورانجلوه گر شده ا

در . گرددباشیم و در این باور، زیباشناختی کم ارزش تلقی میما بر این باور هستیم که در جستجوی دانش میآیزنر معتقد است 

دانش در جایی وجود . فرهنگ ما دانش در نظر اغلب افراد چیزی است که فرد باید آن را کشف کند، نه چیزی که باید ساخته شود

چیزی  –اگر ارزش بیشتری برای ایجاد دانش قائل باشیم . ترین ابزار یافتن آن نیز علم استدارد و در انتظار اکتشاف است، و مهم

ایجاد دانش به معنای قرار دادن . یابددر آن صورت احتمال پرداختن به ابعاد زیباشناختی نیز افزایش می –که باید ساخته شود 
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. ها شکل دهدتواند به مواد و اندیشهدهد، فردی که میمند در نقش یک هنرمند و یا فردی است که کارهای دستی انجام میدانش

است، و برای خلق کردن به صورت مطلوب و خوب فرد باید به ابعاد هنری بپردازد، و در صورتی که فرد   ایجاد یک چیزی یک خلق

  (.Eisner,2005) شوندمعیارهای زیباشناختی تا حدودی مطرح میبه ابعاد هنری بپردازد، مالحظات و 

. نیز نتوانست مشکالت نظام آموزشی و برنامه درسی را بطور تمام و کمال حل نماید رویکرد کودك محوری پیشرفت گرایانحتی 

معرفی کرد که بدلیل جورج کونتز بر جنبش کودك محوری پیشرفت گرایان حمله کرد و آن را بعنوان جنبشی راحت طلب »

از نظر کونتز، . شرایط ایده آلی که باید در راستای عالیق کودك مهیا می شد، تنها با شرایط اقتصادی طبقات ممتاز سازگاری داشت

ضعف تعلیم و تربیت پیشرفت گرا عاله بر هرج و مرجی طلبی و فردگرایی افراطی این است که هیچ نظریه کاملی برای رفاه 

کونتز سرسختانه ادعا می کرد مسایل تعلیم و تربیت آمریکا نمی تواند بوسیله مدارس کودك محور حل . ئه نکرده استاجتماعی ارا

، صص 933 قادری، ) «به نوعی بینش اجتماعی مجهز گردد از نظر او جنبش پیشرفت گرا برای آنکه واقعاً پیشرفته باشد باید. شود

54-51). 
شی می توان گفت که وضعیت نظام آموزشی در مدارس بسیار تصنعی، غیر واقعی و فروکاسته از بررسی عملکرد نظام های آموز

همه کودکان ضعیف، متوسط و باهوش به یک اندازه از مدرسه و تکالیف آن ناخرسند، زیرا . شده به تجارت تکراری و مالل آور است

وجود مسائل و معضالت تعلیم و تربیت و مراکز  .(933  قادری،)فعالیت های مدرسه هماهنگ با طبیعت یک انسان طبیعی نیست 

و چالش های اساسی فراروی آن ازجمله پیدایش بنگاه های آموزشی ( قبل از دانشگاه و خود دانشگاه)آموزشی بویژه آموزش رسمی 

های رقیب نظیر موسسات آموزشی انتفاعی و غیرانتفاعی، موسسات کمک آموزشی، کالس های خصوصی، مدارس خانگی، رسانه 

که جملگی رسالت اصلی آموزش رسمی را تهدید می کنند و ... جمعی و غیرجمعی و آموزش های مجازی و از راه دور، نشریات و 

رسالت اصلی این مراکز را دچار تغییر و تحول نموده اند، نشان می دهند که نظام تعلیم و تربیت در حال حاضر با این رویکرد 

 .چندان موفق نبوده است و ضروری است اقداماتی در این زمینه صورت گیرد آموزشی در رسیدن به اهداف خود

صرف نظر از اینکه آبشخور فکری نظام آموزشی از کدام مکتب و ایدئولوژی است ولی ماحصل تاثیر این مکتب ها در برنامه درسی و 

ن نیازهای اقتصادی کاذب، آنها را به تربیت و تحویل انسان های منزوی هستند که تقسیم کار اجباری و تلقی»عملکرد آن، 

در محیط بیرونی به جای مشارکت و همدلی با دیگران، بیشتر . فراموشی و نادیده گرفتن نیازهای واقعی مجبور ساخته است

احساس معنا، زیبایی، دوستی و شگفتی در تکرار وظیفه . نیروهای فرد موقوف اطاعت از اهرم های فراخودی و بیرونی می شود

. برنامه های مدارس نیز مانند محیط های کار موقوف اهرم های بیرونی است. شه ای زندگی بی احساس مدرن گم می شودکلی

معلمان و مربیان خود را در . کودکان دست آموزتر از همیشه در مدارس به مقلدین فکری و مصرف کننده فرهنگی تبدیل می شوند

می . (933 قادری،) «ا خود و شاگردان را در ورطه پوچ باوری و خأل احساس می کنندجریان تعلیم و تربیت بی اثر می دانند، زیر

توان نتیجه گرفت که نظام آموزشی نه تنها در حوزه غیرشناختی وارد عمل نشده بلکه عملکرد آن در حوزه شناختی نیز موفقیت 

و فرایند آن صورت ( دانش آموز)ع تعلیم و تربیت بنابراین ضروری است اقداماتی در جهت نگاه جامع داشتن به موضو. آمیز نیست

 .گیرد

اندیشه حاکم بر برنامه های درسی اندیشه ای تخصصی و در دست ابر مردهای سیاسی و  از مطالب باال استنباط می شود که

ماعی یا کار متخصصان برنامه های درسی چه طرفداران ساختار رشته علمی، چه طرفداران کارایی اجت. فرهنگی جامعه است

مشروعیت بین اذهانی اندیشه های برنامه درسی متاثر  دیگر اینکه،. متاثر از روح حاکم بر ظرف زمان است... پیشرفت گرایی و غیره 

رشته مطالعه برنامه درسی زمانی توانایی . فرهنگی است –از جدال یا گفت و گوی متخصصان افکار عمومی و نیروهای سیاسی

این انتقال تجربه های ذهنی و عینی زمانی امکانپذیر است . انتقال تجربه ذهنی یا عینی وجود داشته باشدپیشرفت دارد که امکان 
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که رویکردهای مناسب برای برنامه درسی انتخاب و حاکم شود تا امکان تبادل، تعبیر و تفسیر دیدگاه ها را به فراگیرن و معلمان و 

 حاکم است چنین امکانی میسر نیست، ضر که رویکرد شناختی بر برنامه درسیدر حال حا .دست اندرکاران مدرسه اعطا نماید

عامل عواطف را دخالت نمی دهد و از رویکردهای معاصر که به عواطف و احساسات در شناخت توجه داشته غافل مانده چراکه 

است و در حال حاضر از سنت  به عبارتی رویکردهای برنامه درسی از پیشرفت و دستاوردهای علوم شناختی عقب مانده. است

نگاه غالب و رایج برنامه درسی و نظام آموزشی ما یک  فته های جدید آن تاثیر نمی پذیرد وشناخت گرایی تاثیر پذیرفته ولی از یا

در تمرکز  بطوریکه. زیبایی شناختی و بصورت دیسیپلینی می باشدوجوه و ابعاد نگاه دارای ساختار سازمان یافته، خطی، فنی، فاقد 

سیطره ( الف: این تمرکز حاصل. عوامل مختلفی دخیل هستندو بوجود آمدن چنین شرایطی برنامه درسی روی حوزه شناخت 

نظام بوروکراتیک بر تعلیم سیطره و حاکمیت ( جریان انبوه سازی متناسب با توسعه صنعتی؛ ج( رویکرد رفتارگرایی در یادگیری؛ ب

حاکمیت همه جانبه فن آوری بر تمدن مدرن است و ( یی و اطالعات گرایی در آموزش عالی؛ یجریان تخصص گرا( و تربیت؛ ه

پیامدهای آن کم توجهی، به حاشیه رانده شدن و کم اهمیت تلقی شدن رویکرد زیبایی شناسی در برنامه درسی می باشد و این بی 

رامدی مهارت آموزی و بی رغبتی فراگیران و عدم توفیق توجهی به رویکرد زیبایی شناسی باعث پوچی تحصیالت مدرسه ای، نارکا

بنابراین، ضرورت دارد رویکرد رایج برنامه درسی به سوی یک رویکرد . شده است ، آموزه های اخالقی و دینیدر انتقال ارزش ها

 دیوئی. ا به فرد دهدنه، آزاد رهنری و زیباشناختی حرکت کند تا فرصت بیان و ابراز عالیق، احساسات و عواطف بصورت خالقا

مردم می توانند در موقعیت های بسیار متنوعی تحت شرایط مختلفی یاد بگیرند؛ ما می توانیم در فعالیت های »  معتقد است

درباره فراهم کردن یک نوع تعلیم و تربیت خوش بینانه فکر می کنیم، باید  اما وقتی. شخاص جذاب یاد بگیریمخسته کننده یا با ا

یکی از راه ها برای کار کردن در سطح تجارب یادگیری باالتر، استفاده از . تا بهترین تجربه های یادگیری را خلق کنیم تالش کنیم

 & Moroye)« رویکرد زیبایی شناسی است که دانش آموزان طی آن به یادگیری از طریق درگیر شدن هدایت می شوند

Uhrmacher, 2010, p. 6.) 
بنابراین الزم است سیاستگذاران، محققان، معلمان کالس درس به جایگاه تربیت زیبایی شناسی بعنوان یک رویکرد یا بستری برای 

زیرا برخی قلمروهای برنامه درسی با چالش های مشابهی روبرو هستند و مرتباً با بحث های مربوط . برنامه درسی بیشتر توجه کنند

عالوه براین، ما باید به خودمان یادآوری کنیم که چالش های یادگیری زیبایی . هر روز برخورد می کنندبه یادگیری زیبایی شناسی 

 .ناشی از این است که مردم با آن بعنوان بخشی از تجربه انسانی برخورد می کنندشاید شناسی 

 
  نگاه برنامه درسی در تبیین تربیت زیبایی شناختی

حال حاضر، بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بر این باورند که هدف آموزش و پرورش تنها انتقال حجم عظیمی از معلومات  در

و دانش به کودکان نیست و برای آنکه فراگیران بتوانند نقش اجتماعی پیچیده خود را در جهان امروز ایفا کنند تجهیز آنها به 

معنای »می توان گفت که در جهان امروز   بعبارت دیگر، همراه با هربرت سیمون. یت نمی کندمهارت های شناختی به تنهایی کفا

پس در حال حاضر آنچه از « دانش از توانایی به یاد آوردن و تکرار اطالعات به توانایی یافتن و به کار بردن آن تبدیل شده است

برای نیل به این مقصود باید  (Gardner, 2000, p. 87)« الیف استفهم، کاربرد، تحلیل، ارزیابی و ت»دانش آموز خواسته می شود 

دریافت کنند، آنچه را که دریافت کرده اند با استفاده از معیارهای  رش داد که بتوانند درست حس کنند،کودکان را طوری پرو

مختلف تحلیل و ارزیابی کنند و درنهایت برای در انداختن طرح های نو در زمانه ای که بشر بیش از هر زمان دیگری نیازمند تنوع 

زاویه است که رویکرد هنری و زیبایی شناختی را از این . و تکثر در انتخاب های خود است، بتوانند دانسته های خود را بکار گیرند

به حساب آورد که دریچه جدیدی را به روی آنها می گشاید و معیاری برای فهم، تحلیل،  فراگیرانمی توان یک ضرورت برای 
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در برنامه درسی ضرورت، چگونگی بکارگیری و رواج این رویکرد  ،با این حال. ارزیابی و کاربست دانسته ها در اختیارشان می گذارد

تا اصول، الزامات و چارچوب  استهنوز به خوبی تبیین نشده است و نیازمند بررسی بیشتری از جانب متخصصان تعلیم و تربیت 

 .های آن برای وارد شدن در نظام آموزشی و درسی بیش از پیش روشن شود

لیت های اجتماعی و فرهنگی، ابراز وجود، و مهارت های اگرچه تعلیم و تربیت می تواند برای رشد زیبایی شناسی در کنار رشد فعا

مدل (  ولی متاسفانه مفهوم زیبایی شناسی اغلب در بحث های یادگیری و برنامه درسی غایب است؛ زیرا . فردی نقش داشته باشد

یی شناسی در برنامه زیبا تربیتو در نتیجه گنجاندن  هستند مزیتهای منطقی و عملی تفکر در سیستم های نظام آموزشی دارای 

می  ضمن انتقاد از وضعیت نظام های آموزشی و امید به تغییر آن، مدارس را چنین توصیف (1985)آیزنر . است نسبتاً دشواردرسی 

( 1: او در جای دیگر می گوید .شده است« نظام آموزشی  قربانی»مدارس جایی است که زیبایی شناسی در آن تبدیل به : کند

ی شود، و به خوبی در ، حاشیه ای، فانتزی و کم اهمیت تلقی م1زیبایی شناسی بخشی از تجربه انسانی است که بعنوان امر تجملی»

ی برخی صاحبنظران پا را فراتر گذاشته و معتقدند متاسفانه، امروزه زیبای .(Eisner,1985)« .فراموش می شود شرایط سخت، راحت

توصیف زیبایی و هنر ( 9. شناسی بخاطر جایگاه پایین تری که نسبت به منطق و استدالل دارد بکلی فاقد ارزش تلقی می شود

استفاده و ( 5. حتی قدرت هنر از طریق تاریخ نیز نسبتاً تکذیب می شود. بعنوان مقوله ای فاقد پیامد اجتماعی توصیف می شود

شناسی و هنر هنوز نمی  یواضح است که زیبای. هنر به کمک بمباران تصاویر خشن در رسانه استسوء استفاده از زیبایی شناسی و 

زیبایی شناسی شامل ادراك  احساس( 4 (.Giroux, 2004; Sontag 2003) توانند نشان دهند که ما چطور جهان را تصور می کنیم

های مشترکی است از خصوصیات بسیار لطیفی که در طبیعت خالصه شده و اغلب اوقات مرتبط با فرهنگ اقشار سطح باالست 

((Ross, Randor, Mitchell, & Bierton, 1993. 1 ) اهمیت سواد زیبایی شناسی در برنامه درسی زمانی بیشتر کاهش می یابد که

( 3. به عنوان پاسخ و واکنش های فردی یا احساسی تلقی می شود که تنها می تواند در سطح فردی درگیر باشدزیبایی شناسی 

تلقی می شود که ما آن را برای تفکر درباره  9زیبایی شناسی عموماً بعنوان یک مفهوم غیرملموس شبیه به مفهوم خالقیت

 . یک کار بسیار اصیل بکار می بریم خلق جهتاصطالحات رمانتیک آثار فردی 

. نیستجدید متخصصان برنامه درسی  برایاصطالح خوشبختانه این برای برخی، تربیت زیبایی شناختی علیرغم ناآشنا بودن مفهوم 

آگاهی »ماگسین گرین این اصطالح را جهت توصیف نوع احساسی که می توان کسب کرد یا یک شکلی از  339 در سال 

 ,Green)بکار برد « زندگی روزانه کنده و بسیار آگاهانه زندگی کنند ( از گوش)افراد مختلفی پنبه را »ه قادر می سازد ک« 5مفهومی

1983, p.185 ) نیز اضافه کرد که این فهم، در ترکیب با تصور، دانش و احساس در قلب تربیت زیبایی شناسی قرار ( 2005)گال

ی است که دیسیپلین را فرو می شکند و یک ارزش اساسی را که توجه بیشتری را در برنامه این یک نگرش در زمینه یادگیر. دارند

اهمیت، یک شیوه دیدن فراسوی رویکردهای  آگاهی زیبایی شناختی فراهم کننده یک لنز با. درسی معاصر می طلبد، ارائه می دهد

خته با رویکرد زیبایی شناسی مفاهیمی را که به لحاظ تناقض از زندگی های آمی» ابزاری و دیسیپلینی است که ما را قادر می سازد 

 .(Eisner, 1985, p. 35)« هرگز قابل بیان نیستند، یاد بگیریم

نامه درسی، زیبایی شناسی رویکرد زیبایی شناسی در برنامه درسی، تصور می شود که در ادبیات تعلیم و تربیت و بر باوجود اهمیت

تربیت است ولی این مفاهیم در  بودهتوجه فالسفه و صاحبنظران غربی درباره اهمیت و نقش هنر و زیبایی در تعلیم و تربیت  در اثر

زیبایی شناسی اگرچه از موقعیت مهمی در فالسفه و جهان بینی اسالمی برخوردار است اما به : مانده است اسالمی همچنان مغفول

ماعی تضعیف شده و در سطح مباحث نظری و ادبی باقی مانده و تقریباً هیچ نقشی در علوم دالیل مختلف تاریخی، علمی و اجت

                                                           
1 . casualty 
2. luxuries 
3 . creativity 
4 . conceptual awareness 
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ادبیات ملی و که این در حالیست  (3، ص931 علیق، ) اسالمی در عصر ما ایفا نکرده استاسالمی و انسانی به خصوص تربیت 

 برخی از صاحبنظران معتقدند عالوه بر قرآن کریم دعایبرای نمونه . اسالمی ما سرشار از تجربه های تربیتی زیبایی شناسانه است

 (زیبایی ظاهری و دنیوی) مرتبه ترین پایین از مراتب زیبایی دعا این در .است اسالمی زیبایی شناسی متون مهمترین سحر از زیبای

 اسماء، کمال، کلمه، رحمت، نور، عظمت،جالل،  جمال، بهاء،: از عبارتند ترتیب به که کرد درك می توان را( وجه اهلل) آن باالترین تا

دین اسالم در همه وجوه زندگی انسان ساری و جاری است؛ در این دین هیچ »: خالد عزام می گوید. (931  رجبی،) ... و الهی عزت

فقط . این بدین معنی است که در زندگی هیچ تفاوتی میان مقدس و غیر مقدس نیست. چیز نیست که متاثر از امر مقدس نباشد

این توحید نهفته در همه چیز بیش از همه در هنرهای جهان . سلسله مراتبی از وجود در کار است که ریشه در توحید الهی دارد

اسالم مشهود است که در آن هیچ تمایزی میان هنرهای ظریف و صنایع کاربردی وجود ندارد؛ تکنیک و زیبایی وجوه مکمل 

ر اسالمی هنری است که نه تنها نشاندهنده حقایق الهی منبعث از دین اسالم می باشد هن .(931  علیق،)« قیت هنری استخال

تداوم هنرهای شکل گرفته در تمدن اسالمی  درو به شکل و سبک بیان هنری نیز  بلکه همچنین بر فرایند( یعنی تاکید بر محتوا)

ه ارزش های این دین هستند طبیعتاً بیانگر اعتقادات بعبارت دیگر شکل گیری هنر اسالمی در جوامعی که ملزم ب. تاکید می شود

در منابع  موضوعبنابراین الزم است این . اسالمی است و هرگز شکل ها، سبک ها و تجربه های هنر از محتوای دینی تهی نیستند

تحول در برنامه درسی اسالمی و از دید اندیشمندان مسلمان نیز مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد و داللت های آن جهت 

 .استنباط شود

 زیبایی شناسی تربیتدر تبیین  اسالمی نگاه

 مسیر انتخاب در آزادی .است انسان اختیار و انتخابگری ویژگی بر مبتنی چیز هر از قبل دهد می ارائه انسان از اسالم که توصیفی

 هدف چهار از یکی عنوان به قرآن از آیه در چندین تربیت و تعلیم لذا .می سازد روشن یو برای را تربیت و تعلیم ضرورت ،زندگی

 أنفُسهم مِن رسوالً بَعَثَ فیهم إذ ؤمنینالم علی اهللُ لَقَد منَّ» می فرماید  15 آیه  عمران آل سوره در از جمله. شده است بیان نبوت

اساسی  از تربیت و از این رو، تعلیم. «مبینٍ ضاللٍ لَفی قَبلُ من کانوا إن و الحکمه یعلمهم الکتاب و و یزکیهم و آیاته علیهم یتلوا

 شده اند برانگیخته کمال سعادت مسیر بشر به راهنمایی برای الهی پیامبران .است بشری جامعه و فرد سعادت ارکان ترین

 صورت به که اوست خلیفه عهده بر و خداوند آفرینش ادامه در تربیت درحقیقت (931 قایی، ، به نقل از آ11 ص ،931  گلپایگانی،)

 مکرری آیات در متعال خداوند اینکه (.3 ص ،934  الهدی، علم) می یابد ادامه والدین و معلمان تا و آغاز رسول یا نبی از تشکیکی

 و تعلیم در (ص)اسالم پیامبر وظیفه جمعه سوره 1 آیه و آل عمران سوره 15  بقره، سوره  4  و 13  آیات نظیر کریم قرآن از

 را آنان و نموده آگاه اجتماعی و فردی زندگی هدف به نسبت را انسانها تربیت، و که تعلیم است آن بیانگر می گرداند، خالصه تربیت

 (.3 9 ص ، 93  یزدی، مصباح) گیرند شتاب و نهند گام می شود، منتهی هدف آن به که مسیری که در می پروراند چنان

 خود در و کشف واقعیت را ذات افراد می شود سبب که زمینه هاست و فرایندها از ایمجموعه  تربیت و تعلیم اسالمی، نگرش در

 بازخوانی مستلزم توحید اثبات .است اثبات توحید یعنی واقعیت ذات دریافت اسالمی تربیت و تعلیم در نهایی ارزش .بخشند تحقق

 سراسر در حق تجلیات و واقعیت ذات به نسبت معرفت هرگونه این اساس بر .می باشد عالم سراسر در حق تجلیات دریافت و فطرت

حواس فطرت در کنار سایر منابع متعدد شناختی انسان ازجمله  (. 33 ص ،931  الهدی، علم) فطری است دانش به مسبوق عالم

» این . قرار دارد معتبر اخبار و آراء بر تکیه و مکاشفه، وحی، شهود ،(ابزاری عقل عملی، عقل نظری، عقل)عقل  ،(باطنی و ظاهری)

 نیکی ها، به میل جمله خداخواهی، آگاهی طلبی، فطرت ودیعه الهی در ذات انسان می باشد که دارای مصادیق اساسی مختلفی از

 است، حقیقت خواه و الهی، خداجو پاك، فطرتی انسانها فطرت که آنجا از (.1374دیگران،  و شیرازی مکارم)« زیبایی ها است به میل

جمع می شود و خداوند منشأ  باریتعالی اقدس در ذات زیباییها تمامی و می خورد گره متعال خداوند با زیبایی مفهوم ناخودآگاه

محروم  حتی و شده دعوت آن به و مطلوب امری جویی زیبایی و زیبایی اسالم مطابق آیات و روایات، در. تمامی زیبایی ها می شود
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خداوند در قرآن به کرّات انسان را به زیبایی و تفکر در زیبایی های طبیعت دعوت می کند و . گردیده است توبیخ آن از مردم کردن

 .می فرمایند نشانه هایی برای کسانی که در طبیعت تعقل می کنند وجود دارد

 اسالم مبین دین فراوان یدتاک رغم علی. آیا دین به جز محبت چیز دیگری است« هل الدین اال الحب»: فرموده اند( ع)امام صادق 

نشان می دهد که عالوه بر شناخت، ایمان مومنان بر محبت خداوند و دشمنی با   و کاربرد کلماتی همچون حب در قرآن تعقل بر

بنابراین، شناخت و عاطفه دو رکن اساسی تربیت تلقی . دشمنان او و دوستی با دوستان او و دوستی با مخلوقات او استوار می باشد

شوند و فروکاستن هر یک به نفع دیگری با روح تعالیم پیامبر و منابع اسالمی ناسازگار است؛ چه اینکه تنها اجر رسالت، محبت  می

  (.حدیث ثقلین)خاندان پیامبر شناخته شده و آنها با قرآن همتا تلقی شده اند 

 بینی جهان و فلسفه بر مبتنی که نموده تدوین اهدافی است هستی از نظام جزئی که انسان تربیت برای کشوری هر آموزشی نظام

 آنچه به توجه با .می دهد قرار خود تأثیر تحت را عرصه ها همه و نموده نفوذ تربیت و نظام تعلیم در یک اهداف این .است جامعه آن

می  بیان را تربیت وظایفی و تعلیم نظام برای داراست؛ او یقابلیت ها و انسان زمینه در ای ویژه تعریف اسالم اینکه به نظر شد مطرح

بنابراین در فضای کنونی جامعه، آموزه های اسالمی از جایگاه خاصی  .می نماید متأثر خود از را آموزشی نظام اهداف که دارد

درسی هر نگاه و رویکردی که برای نظام آموزشی و برنامه . برخوردار است و تعیین کننده فلسفه حاکم بر نظام آموزشی است

 رسالت جریان در است مشهود که آنچنانولی  .انتخاب شود از آن متاثر می شود چه این نگاه شناختی باشد و چه زیبایی شناختی

 مراکز فارغ التحصیالن رفتار مالحظه .ندارد افراد تربیت تأثیری در معمول صورت به معلومات انتقال آموزشی، نظام های تربیتی

 و سازمانها در آنها نقش همچنین و جامعه با و یکدیگر با آنها ارتباط نحوه در زندگی، مسائل با آنها برخورد و آموزشی مختلف

 مراکز فارغ التحصیالن بیشتر که می دارند مدلل را حقیقت این همگی ، رفتارهای اجتماعی، اخالقی و دینیگوناگون مؤسسات

 بهبود در تربیتی لحاظ از اما برداشته اند قدم هایی معلمان کمک با خود معلومات یا سطح محفوظات بردن باال زمینه در آموزشی

به  بلحاط استعداد. کسب نکرده اندمهارت الزم اجتماعی را  ،بلحاظ جامعه پذیری .نیاورده اند عمل به اقدامی رفتار خود و اعمال

و از جهاتی مقید به  ه خوبی فرا نگرفته اندارزش های الزم را ب به لحاظ ارزش شناسی،. نشده اندخوبی شناسایی و پرورش داده 

 ... .آموزه های دینی خود نیستند و 

می  تأکید دانش آموزان در متنوعی هوشی و استعدادهای ذهنی و قابلیت ها وجود بر تربیت زیستی و روانشناختی مبانی حالیکه،در

 متداول روال به تنها و آید فراهم فطری های قابلیت این از جهت بهره برداری گوناگون مسیرهای تنوع، این با متناسب باید که کند

 امکان انسان، به جامع نگاهی با و نشود بسنده می باشد، منطقی ریاضی و کالمی از استعدادهای محدودی تعداد پرورش درصدد که

 به نسبت و قرار بگیرد توجه مورد باید او به جامع نگاهی در که انسان وجودی ابعاد از یکی .فراهم گردد متوازن پرورش شخصیتی

 که است مسأله این از حاکی تحقیقات واقع نتایج در (935 امینی،) است انسان زیبایی شناختی و هنری بعد شود؛ اقدام آن پرورش

 مسیر از یادگیری ظرفیت دارای استداللی،  -منطقی مجرای از پردازش محرك ها و یادگیری توانایی بر عالوه انسان عصبی سیستم

 زیبایی شناختی گستره و هنری تربیت که داشت توجه باید .مسئله نقش مهمی دارد حل و زیرا در یادگیری. است توجه و عاطفه

می شود  منتهی توجه و شکوفایی رشد به درنهایت و شده منجر عاطفی رشد به و شروع حرکت از که می گیرد بر در را وسیعی

 (.همان منبع)

 برده بهره علمی نه و زبان زیبایی شناختی از شدت به خود تربیتی پیام های انتقال برای انسانها تربیت اصلی کتاب منزله به نیز قرآن

 عنصر بر هنر زبان که حالی در است، استوار خود واقعی به صورت حقایق نقل بر علمی زبان که است آن در زبان دو این تفاوت .است

 اموال خدا خشنودی برای کسی هر که نمی کند استفاده تعبیری چنین از خدا راه انفاق در اهمیت بیان برای مثال عنوان به .تخیل

مثل » : می فرماید چنین قرآن در خداوند .است علمی یا واقعی بیان یک این گرفت، خواهد پاداش آن چند برابر کند انفاق را خود

                                                           
 ... ان اهلل یحب المطهرین  و .... ان اهلل یحب التوابین .   
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 این با گذشته تفاوت تعبیر و بود خواهد« هنری»بیان  یک تعبیر این ( 11/ بقره)« حبه کمثل اهلل سبیل فی اموالهم ینفقون الذین

عوامل  این اعجاز زبان قرآن، یکی از .( 93 بستانی،) است« دانه گندم»و « انفاق»میان  جدیدی رابطه یک افزون یا ایجاد تعبیر،

هدایت بشریت به مسیر حقیقی و از آنجا که هدف و رسالت اصلی قرآن . گرویدن مردم به دین اسالم و قبول قرآن می باشد

رسی نیز می تواند از خداشناسی است و نظام آموزشی و برنامه درسی نیز هدفی جز تعلیم و تربیت فراگیران ندارند، بنابراین برنامه د

 .ان زیبایی شناختی است استفاده نموده و موفقیت کسب نمایدممیز قران که هزبان اعجاز آ

از اهمیت خاصی برخوردار است ولی توجهی که به این امر بویژه تعلیم و تربیت اسالمی علیم و تربیت بطور کلی زیبایی شناسی در ت

تربیت . شده استبعبارتی نظام های آموزشی در نظر و عمل دچار تناقض . در نظام آموزشی شده به اندازه اهمیت آن نمی باشد

در حالیکه تربیت . ای الزم را برای حضور آن فراهم نمی نمایده و فضزیبایی شناسی را بلحاظ نظری ارج می نهد ولی در عمل جایگا

زیبایی شناسی دارای فواید تربیت زیبایی شناختی است از جمله رشد خالقیت، رشد تخیل و احساس، رشد تفکر انتقادی، رشد 

وزشی دارای موانع و محدودیت هایی هر کدام از این فواید در نظام آم. است... نگرش های مثبت، رشد خود باوری و خود کنترلی و 

 . است که نظام آموزشی باید زمینه برطرف کردن این موانع و تقویت فواید را فراهم نماید

بنابراین با بررسی آیات و روایات می توان گفت که آموزه ها، باورها و اعتقادت دینی مروج اصل زیبایی در بین بندگان هستند و 

این  .استوار است و تربیت زیبایی شناختی نیز محمل خوبی برای آموختن اندیشه دینی و تربیتی است ی بر اصل اندیشه دینیزیبای

دین اسالم در طول تاریخ بر آثار هنری و تمدنی مسلمان سایه . امر را می توان در طول تاریخ و سابقه طوالنی تمدن نشان داد

اری خانه و مساجد، تزیین مساجد و معابد، موسیقی، جشن های مذهبی، افکنده و تحت تاثیر قرار داده است بطوریکه در عرصه معم

روح اسالم دمیده شده است و تمام اینها متاثر از اسالم و آموزه های ... نگارش و کتابت قرآن، مراسم سوگواری، اعیاد و مناسک و 

 .ارای سبک و سیاق بوده استبطوریکه در هر کدام از این عرصه بعنوان یک مکتب مطرح بوده و د. قرآنی بوده است

 
  آموزه های دینیتربیت زیبایی شناسی در پرداختن به ظرفیت  

در بحث از زیبایی شناسی که برخی آن را مقوله ای ارزشی تلقی می کنند، باور بر این دارند که زیبایی شناسی در ارتباط با ارزش 

 ی این چنیننید یسوال که چرا باورها نیپاسخ دادن به ا یبرا  دتاگار. ها، و تحت تاثیر ایدئولوژی ها و حتی آموزه های دینی است

 یانسجام عاطف ینوع یکند که دارایارائه م ینیاز باور د ینییپردازد و تبینقش عاطفه در شناخت انسانها م یبه بررس ،دانگسترده

 یبررس ااو ب. سازگار باشد شانیباورها ریآنها و سا یعاطف یهاازیکنند که با نیرا اخذ م یاینید یهاباور ای که افرادبه گونهاست 

شناخت  نفکیو ال یعاطفه جزء ذات که دهدینشان م یاز علوم شناخت یشواهد و مرور سانشناخت ان نقش عاطفه و احساسات در

کند که هر نوع می داللداند بلکه استمیکه عواطف را در برداشته باشد ن شهیاز اند یخاص ینوع ی راشناخت عاطفتاگارد . است

و پردازش شناختی ذهن ما در بستر و  شودیتمام اقسام شناخت را شامل م یشناخت عاطفو دارد  یجزء عاطف کی دنیشیاند

گیری های ما در باب انتخاب فعلی و باور کردن یا نکردن چیزی، به عبارتی دیگر، تصمیم. گیردتالزم پردازش عاطفی صورت می

این موضوع در زمینه . داردهای شناختی و عاطفی فرد است که مجموعاً ما را به گزینش یک باور یا فعل وامیجنبهحاصل انسجام 

های تاگارد برای توضیح شیوه. کند و حاصل تعامل شناخت و عواطف استقائل شدن به وجود یا عدم وجود خدا نیز صدق می

بندی سازی شده کامپیوتری به این جمعکند او با طرح دو مدل شبیهح میتعامل شناخت و احساس، نظریه انسجام عاطفی را مطر

تکیه کنیم، مجموعاً با در نظر گرفتن دو استدالل اثبات  (ECO)گیری شناختی سازی تصمیمرسد که اگر به صرف الگوی شبیهمی

اما در صورتی که در مدل دوم الگوی  .اثبات وجود خدا به لحاظ شناختی منتفی خواهد بود -«طرح جهان»و « خلق جهان» -وجود

                                                           
1 . Thagard 
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، عنصر عواطف را نیز مداخله بدهیم در این صورت باور داشتن به وجود خدا چهار نتیجه مطلوب برای ما (ECHO)گیری تصمیم

 :خواهد داشت که عبارتند از 

. زندگی جاودانه -5(  وب و بدمعیار برای سنجش خ)اخالق  -9( پیوند با جامعه دینداران)تعلق اجتماعی  -1آسایش و آرامش - 

این پرسش که شود که پاسخ ما به در نظر گرفتن این چهار نتیجه مطلوب که حاصل تالزم شناخت و عواطف است منجر به این می

گیری در مورد گرایش ما به تصمیم. شوندچون ما عواطفی داریم که در قضیه دین باوری ارضاء می. وجود دارد مثبت باشد ا خداآی

از این منظر عقاید دینی هم شناختی هستند هم احساسی؛ چرا که حاصل ترکیب استدالل . گیردوجود خدا مورد تقویت قرار می

 (.931 تلخابی، )ها و امیال ما هستند های تبیینی و ارضاء خواسته

ی ساختن او از معنویت و فضیلت و به نام هنر و زیبایی، آدمی را به بند کشیدن، اسیر غفلت و هرزگی نمودن، گمراه ساختن و ته

رستگار و سعادت . اخالق، همه اینها آن چیزی است که دین هایی مثل اسالم با آن مخالف اند و علیه آن به مبارزه بر می خیزند

 (.همتی، بی تا)آدمی که هدف و غایت همه ادیان اصیل وحیانی است با ابتذال و هرزگی سازگار نیست 

در دین، بشر و هنر همواره در هم تنیده بوده و به گفته . (939 کلی، )ت دین و هنر رابطه ای نزدیک دارند بنابراین، می توان گف

هنر ناب و  (.935 گات، )هگل انسان ها از سپیده دم تاریخ به خلق آثار هنری پرداخته اند و هنر عموماً با دین آمیخته بوده است 

در تعامل میان . تکامل و بقای اوست ز زدودن غبار از آیینه جان آدمی،د و غایتشان نیدین هر دو ریشه در روح ملکوتی انسان دارن

. این دو نیز هنر به درك شفاف تر و عمیق تر دین کمک می کند و دین، مایه دار کردن هنر و ارتقای معنوی آن را در پی دارد

وعه ای از قواعد، مبانی و آموزه ها، اخالق و ارزش ها نیستند ادیان، بالغت و فلسفه زیبایی خاص خود را دارند؛ زیرا آنها تنها مجم

که بر درستی آن برهان اقامه شده باشد، بلکه آنها این امور را در قالب داستان ها و گزاره هایی بیان می کنند که با خود تصویرها و 

ن، احساس برانگیزی متون آن، جاذبه های صوتی، تاثیرگذاری ادیان بر پیرامون خود از راه مبلغا. استعاره هایی را به همراه دارد

اگر به اسالم نظر کنیم با امر شگفت انگیزی روبه . اشکال و شعائر، مکان ها و رنگ ها و بوها بیش از حجت ها و برهان های آن است

معجزه ای است که زیرا زیبایی و کمال زبان قرآن، بزرگترین . بعد زیبایی شناختی در آن اهمیتی محوری دارد. رو می شویم

همین غنای ذاتی اسالم در زیبایی و هنر سرچشمه الهام بخش هنرمندان  (933 خرقانی، )درستی پیامبر را تصدیق می کند 

صنعتگر مسلمان . پیش از آنکه عالم اسالم مورد تصرف محصوالت صنعت جدید قرار گیرد»: «بورکهارت»به تعبیر . مسلمان گشت

تفاوتی نمی کرد که این شیء یک بنا باشد یا یک ابزار . مگر اینکه نوعی زیبایی به آن بخشیده باشد شیئی را از دست نمی نهاد

مواد و مصالح مورد استفاده او ممکن بود بی ارزش باشد و ابزار . خانگی، به سفارش ثروتمندی ساخته شده باشد یا تهی دست

ن واقعیت متعالی و قابل تامل بر این اصل استوار است که زیبایی در ای. کارش بسیار ساده، اما در هر صورت کار او شرافت داشت

هنر اسالمی زیبایی خود را . بطن اسالم نهفته است؛ زیبایی از حقیقت باطنی و ذاتی اسالم سرچشمه می گیرد و جاری می شود

ر زیبایی ای که بطور طبیعی از اسالم زیبایی هنرهای اسالمی بعبارت دیگ. مدیون نبوغ قوم و نژادی نیست، بلکه مرهون اسالم است

می جوشد و به محیط منتقل می شود، آموزشی پنهان و خاموش است که به شیوه ای واقعی بر آموزش نظری عقاید مذهبی صحه 

 .(931 بورکهارت، )« می گذارد

است،  شناختی تربیت الزمه که فنی علمی اطالعات انتقال بر نمی تواند ماهیتاً اسالمی نگرش اسالمی، تربیت و تعلیم از اینرو، در

 آموزش تحوالت، همراهی با موضوع، بر مبتنی آموزش گرایی، محیط علمی، اطالعات انتقال بر متکی تربیت الزمه .باشد متمرکز

 موقعیت پدیده ها؛ همه در داللت و معنا رویه جستجوگری با اسالمی تربیت آنکه حال است؛ دستورالعمل ها و روش ها مهارت ها،

 تربیت می رسد نظر به توصیف این با .می کند دنبال را باورها و نگرش ها تغییرات تغییر هدایت هدف، بر مبتنی آموزش شناسی،

رمزگشایی  زیبایی شناختی دور تربیت این در که چرا است؛ ناظر زیبایی شناسانه و هنری شناخت به شناخت علمی جای به اسالمی
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 و دستکاری و میان پدیده ها روابط شناسایی بر علمی شناخت آنکه حال .است مطرح رمزآمیز عالم از معنا کشف برای رمزگردانی و

  (.931 آقایی،) است استوار او حاجت های برآوردن منظور به انسانی مقاصد نفع به روابط آن تغییر

 

 نتیجه گیری بحث و 

در شرایط کنونی که . اردمادی و معنوی آن جامعه نقش اساسی دتربیت درست و همه جانبه فرد و ملت ها در تحقق هدف های 

ن رسالت با د و برنامه درسی بعنوان بستری برای عمل به ایننظام های آموزشی مسئولیت تعلیم و تربیت نسل جدید را به عهده دار

ز خوشحالی از تعطیلی نابهنگام و چالش هایی از قبیل بی انگیزگی فراگیران نسبت به درس و مدرسه، ابرا. چالش هایی روبرو هست

طبق تقویم آموزشی مدارس، بی عالقگی آنان به یادگیری محتوای درسی، عملکرد پایین فراگیران در یادگیری و مهارت آموزی، 

ی فراموشی زود هنگام مطالب آموخته شده توسط فراگیران، فرار از انجام تکالیف درسی و انزجار نسبت به مطالعه محتوای کتاب ها

نابهنجاری های اجتماعی بین نوجوانان و ، درسی، نارضایتی از در معرض امتحان و آزمون قرار گرفتن و کسب موفقیت ناکافی در آن

رویکرد مناسب می تواند به این دغدغه انتخاب . در نظام آموزشی وجود دارد.... و  و دینی جوانان، توفیق اندك در تربیت شهروندی

زیبایی  تربیت. در حل برخی از معضالت آموزشی مفید و مناسب باشدی می تواند بنابراین رویکرد زیبایی شناس. ها پاسخگو باشد

شناسی نه تنها به تلطیف عواطف و تعالی بینش و تعادل احساسات آدمی یاری می رساند، یک حوزه معرفتی را نیز گسترش می 

و زیبایی شناسی، عدم توجه به آن در نظریه پردازی تربیتی بویژه تربیت صرف نظر از وجه شناختی یا عاطفی و رفتاری هنر . دهد

استفاده از آن در روش های تربیتی، درواقع بی توجهی به یکی از راه های شناخت انسان از جهان و پدیده  عدم اسالمی و همچنین

عنوان دریافت و درك زیبایی شناسی از آن یاد می های آن و نیز محروم ساختن افراد از توانایی ها، مهارتها و تجربه هایی است که ب

و از آنجا که هدایت و تربیت انسان ها نیز مبتنی بر فطرت این در حالی است که زبان هدایت بشر زبان زیبایی شناختی است . شود

براساس فطرت باشد اگر تربیت انسان  فطرت و سعی در بیدار سازی آن است؛ پستاکید اسالم نیز بر توجه به  پاك انسان است و

به خداوند که ذاتش عین زیبایی و آفریده هایش نمود زیبایی می  ی شناسی و هیچ هدفی بهتر از رسیدنهیچ زبانی بهتر از زیبای

انه از آن است و فلسفه تعلیم و تربیت نیز آموزش این یبایی های آن و استفاده زیباشناسپس هدف از خلقت نیز درك ز. باشد نیست

 :استاینچنین زیبا بیان کرده عالِمان دینی  از ،استاد شهید مرتضی مطهریاین موضوع را  .کردن و زیبا بهره جستن استزیبا درك 

، ص 931 مطهری، ) «.های انسانی برسد باید احساس زیبایی را در خود تقویت کند انسان اگر بخواهد انسان باشد و به خصلت»

یکی از ابعاد معنوی انسان را عالقه به جمال و زیبایی تشکیل » :گوید در قرآن می ایشان در جای دیگری در بحث انسان (.115

به همان اندازه هم به  ؛پوشد برای سرما و گرما جامه می. دهد ون زندگی دخالت میئانسان، جمال و زیبایی را در همه ش. دهد می

ریزد و حتی ترتیب چیدن غذا در  و ظرفی که در آن غذا می کند ای که برای غذا خوردن پهن می حتی سفره. زیبایی خانه توجّه دارد

اش زیبا باشد، خطش زیبا باشد، خیابان و  اش زیبا باشد، جامه انسان دوست دارد قیافه. ها، همه روی اصول زیبایی است ظرف

مطهری، ) «ا فراگیرداش ر ای از زیبایی تمام زندگی خواهد هاله شهرش زیبا باشد، منظر جلوی چشمش زیبا باشد و خالصه می

 (.11-3 ، صص 9، ج 931 
 کلمه، وسیع معنای به .است تجربیات زیبایی شناختی پرورش درواقع زیبایی شناختی تربیتمعتقد است  (934 )الیاس  جان

 جنبه های توانندمی  تربیت و تعلیم اشکال تمامی بنابراین، .دارد انسانی اشاره تجربه هر در لذت عنصر به زیبایی شناختی تجربیات

درسی مدارس به  عدم توجه به بعد زیباشناختی در برنامه (2005) به قول آیزنرشوند و  زیبایی شناختی محسوب تربیت گوناگون

آگاهی  این امر همچنین به معنای عدم وجود تزکیه. ها و ادراکات استهایی جهت پرورش حساسیتمعنای عدم وجود موقعیت

آموزشی ما نسبت به زیبایی  چنانچه برنامه. شودها و ادراکاتمان حفظ میحس آگاهی ما از طریق حساسیتاست، به این علت که 

های ذهنی را آموزان شانس ایجاد مهارتشود توجه داشته باشد، دانشهای ابزاری آنچه که تدریس میشناختی و همچنین ویژگی
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با پرداختن به ابعاد زیبایی . آورندش نیافته باقی مانده است را به دست میآموزان به صورت پرورکه امروزه برای بسیاری از دانش

های ها، و حوزههای درون موضوعات درسی، رشتهآموزان یادآور خواهیم شد که اندیشهشناختی موضوعات مورد تدریس به دانش

. پذیردوسط برخی از مواد آموزشی صورت میمختلف، ساختن انسان است که با استفاده از به کارگیری مهارت، تکنیک و همچنین ت

آموزان کتب درسی را به عنوان متون مقدس و دانش را به عنوان شود که دانشگیری نسبت به دانش باعث میاین نوع جهت

-نستهبطور فزاینده ای، از طریق چنین فرآیندهای تدریس و ارزشیابی، معلم گزارش و ثبت عینی دا. واقعیتی ثابت در نظر نگیرند

این . آموز نیز بازخوردهای واضح و شفافی در مورد عملکرد خویش دریافت می کندآورد و دانشآموز را به دست میهای یک دانش

چیزهایی که ارائه  کنندهآموزان نسبت به نقش خویش به عنوان پژوهشگر و منتقد، ایجاد کننده و ارزیابیدرك دانش فرآیندهای

عملکرد پایانی . آنها دیگر تغییر و اصالح دنیا را فراتر از میزان توانایی و قدرت خویش مشاهده نکنندشده است و باعث می شود 

ای را نباید در کارهای ابزاری با پیامدهای پایدار آموزش مدرسه. گرددزیباشناختی باعث ایجاد لذت در بررسی و پژوهش می( نهایی)

ای ابعاد های مدرسههنگامی که برنامه. باید به طور عمیقی نفوذ کرده باشند چنین پیامدهایی. نتایج کوتاه مدت جستجو کرد

. اندگیرند، آنها در واقع رضایتی که در دریافت آموزش نهفته است را نادیده گرفتهگیری اشکال را نادیده میزیباشناختی شکل

توان از آنها انتظار داشت که این کار را به نه میآموزان جنبشی ایجاد نکند، چگوچنانچه مطلب مورد تدریس و مطالعه در دانش

باشد که در صورت درك صورت مستقل ادامه داده و دنبال کنند؟ درك رضایت عمیق از انجام کارهای مدرسه تا آن حد مؤثر می

زی نیست که ما در آیا این همان چی. آموزان بازداشتن آنها از پیگیری آن کارها بسیار دشوار خواهد بوداین رضایت توسط دانش

از نقاط ضعف، بن بست ها ه درسی می توان خیلی آموزش در پی آن هستیم؟ از اینرو با اتخاذ یک رویکرد زیبایی شناختی به برنام

برنامه درسی می تواند ی در بنابراین اتخاد رویکرد زیبایی شناخت. کاستفروبرنامه درسی فعلی و نظام آموزشی را  و گره های کور

 :پیامدهای زیر را داشته باشد

هدف در رویکرد زیبایی شناسی به برنامه درسی، توجه به تفاوت ها، توانایی ها و مهارت های فردی فراگیران و حیطه  -

های مختلف یادگیری، ایجاد یک جو صمیمی، اعتماد متقابل و تقویت اعتماد به نفس فراگیران، ایجاد یک فضای پر از 

برای فراگیران جهت عالقمندی سازی آنان نسبت به مدرسه و کالس درس، توجه به عالیق، شور و نشاط و هیجان 

خواسته ها و انتخاب فراگیران، ایجاد انگیزه در فراگیران و از بین بردن رخوت و بی انگیزگی در آنان، کمک به فهم 

 .ی به فرایند محوری استدیگران بعنوان انسان، تقویت یادگیری عمیق و پایدار، حرکت از سوی نتیجه محور

. تربیت زیبایی شناسی ترکیبی از تخیل و ادراك است و نقش متمایز تجربه زیبایی شناسی درك یا ادراك تخیلی است -

منظور از ادراك تخیلی، ادارك نافذ آمیخته با تخیل . مقصود از ادراك تخیلی، تخیل مبتنی بر ادراك نافذ و عمیق است

در تربیت زیبایی شناسی درست در برابر ادراك وسیع یا فراگیر می باشد که در برنامه  این ادراك عمیق تخیل. است

 .محور و فعال وجود دارد شدرسی پژوه

در تربیت زیبایی شناسی ادراك عمیق موضوعات به همراه شور و نشاط باعث درك عمیق و همراه با عواطف و درك  -

فراگیران با توجه به سن و سال خود خیلی مقوالت ارزشی و . است ارزش ها می شود که بخشی از رسالت تعلیم و تربیت

هنجاری را درك می کنند، احترام گذاشتن را می فهمند و دوست دارند که به شخصیت آنها احترام شود و هویت آنان 

د بلکه بطور مستقل شناسایی شود و معلمان و دست اندرکاران مدرسه سعی نکنند همه چیز را به بچه ها تحمیل بکنن

 آنها دوست دارند با دلیل و منطق متقاعد شوند تا اینکه با اجبار و اکراه تسلیم شوند

. میزان هیجان، تعیین کننده میزان یادگیری عمیق است. تربیت زیبایی شناسی مدیریت هیجانات فرد را به عهده دارد -

وصول به هیجان، جهت دهی یا تشویق و تغییر یکی از مهارت مورد نیاز برای معلمان، مدیریت جو هیجانی، مدیریت راه 

هدایت پایه های هیجانی رفتار دانش آموزان مانند هویت، جمع گرایی، معناسازی و . در آرایش هیجان دانش آموزان است
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این امر مستلزم . جهت گیری یا تشخیص موقعیت، مهارت های کلیدی در فهم عوامل موثر بر تهییج دانش آموز است

ری و فهم شخصی معلمان و وجود توانایی هایی در یادگیرندگان ازجمله اطمینان، خود ارزشمندی، حمایت مسئولیت پذی

 .و اطمینان است

دمیدن روح به محتوای کتاب های درسی و زنده کردن موضوع و محتوایی که مهم و قابل تعلیم تشخیص داده شده با  -

اه اسالمی عبارتست از درجه کامل تری از حیات و زندگی و رویکرد زیبایی شناسی ممکن است؛ زیرا زیبایی از دیدگ

عالیم آن بصورت نظم و معناداری یعنی توازن شغلی یا هندسی و تعادل و تناسب  و غیره خود را نشان می دهد ولی 

 ذات زیبایی در حیات ریشه دارد و معنا را القاء می کند

تجسم ذهنی و خیالی؛ استفاده از روش جاندار انگاری  در تربیت زیبایی شناسی استفاده از روش های ذهنی مثل -

موجودات بی جان و شخصیت دادن به آنان؛ استفاده از روش های انتزاعی مثل قصه خوانی و قصه گویی، داستان های 

ما، ؛ استفاده از روش های عینی و نمایشی چون نمایش، تئاتر، سین... کامل، داستان های نیمه تمام، داستان های خالق، و

؛ استفاده از روش های عملی چون تحقیق و پژوهش انفرادی و گروهی، ... نمایش فیلم، مستندات آموزشی و تاریخی و 

 .مورد تاکید است... دستورزی، برگزاری نمایشگاه، فعالیت عملی، گردش ها و اردوهای علمی و 

امع و متوجه تمامی فعالیت ها، رفتارها و در تربیت زیبایی شناختی سطوح ارزشیابی محدود به امتحان نیست بلکه ج -

عملکرد فراگیر و روی تمامی ابعاد فراگیر ازجمله احساس و عاطفه، میزان عالقه و نگرش، شناخت و نحوه رفتار؛ و با 

هم صدا با  (2001)مارگارت مکینتیر التا . مشارکت خود فراگیر، همکالسی ها، معلم، والدین، و دست اندرکاران است

ارزشیابی نمی شود؛ بلکه از ( یعنی موضوع هنرمند)  معتقد است اعتبار تجربه زیبایی شناسی واقعاً بوسیله نتیجهآیزنر، 

 (.Latta, 2001, p. 50)طریق فرایند ساختن هنر ارزشیابی می شود 

 تأکید آموزاندانش  در متنوعی هوشی و استعدادهای ذهنی و قابلیت ها وجود نیز بر تربیت زیستی و روانشناختی مبانی -

 تنها و آید فراهم فطری قابلیت های این از جهت بهره برداری گوناگون مسیرهای تنوع، این با متناسب باید که می کند

 با و نشود بسنده می باشد، منطقی ریاضی و کالمی از استعدادهای محدودی تعداد پرورش درصدد که متداول روال به

 او به جامع نگاهی در که انسان وجودی ابعاد از یکی .فراهم گردد متوازن شخصیتیپرورش  امکان انسان، به جامع نگاهی

(. 935 امینی،) است انسان زیبایی شناختی و هنری بعد شود؛ اقدام آن پرورش به نسبت و قرار بگیرد توجه مورد باید

. شناخت از سوی دیگر می شود توازن میان احساس و شناخت منجر به توازن میان انگیزش و رفتار از یکسو و انگیزش و

بنابراین به کمک اصالح برنامه درسی و تکمیل آنها با رویکرد زیبایی شناختی می توان به تربیت شخصیت های متوازن 

 .دست یافت

  

                                                           
1
 . Product 
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