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 ایران تربیت و تعلیم نظام تحول سند در هنری تربیت جایگاه بررسی و نقد

 

 1پورایران منیر، ماه2، زهره همایون1بابک شمشیري

 

 چکیده:

، امینـی، یزدانـی،    فـر تمنـایی ) است بوده مطرح هنري تربیت یعنی آموزش از مهمی کارکرد همواره بشر تاریخ در

 اسـت  شـده  اشـاره  آن اهمیـت  به نیز رسمی تربیت و تعلیم نظام بنیادین تحول سند در(. 42:، ص1161 کاشانی،

 سـند  اسـاس  بـر  تـا  برآننـد  مقاله این پژوهشگران منظور، همین به(. 1110 پرورش، و آموزش بنیادین تحول سند)

 وضـعیت  و جایگـاه  ابتـدا  بنـابراین . بپردازند پرورش و آموزش نظام در زیباشناسی تربیت بررسی به بنیادین تحول

-نمـوده  واکـاوي  را آن زیربنایی علت سپس کرده بررسی کشور رسمی تربیت و تعلیم يمنظومه در را هنري تربیت

 در آن واقعیـت  و تحـول  سـند  در هنـري  تربیـت  مدعاي بین ايمالحظه قابل شکاف که دهدمی نشان هایافته. اند

 مشـاء  يفلسـفه  از منبعـث  کـه  اسـت  سـند  ایـن  بر حاکم پارادایم در اصلی علت و دارد وجود تربیت و تعلیم نظام

 تربیـت  و رشـد  ظرفیـت  کـه  بسـتري  عنـوان  بـه  را اسالمی عرفان حضور و ناکافی را حاکم رویکرد نهایتاً. باشد می

 کنـونی  وضـعیت  بررسـی  بـراي  پـژوهش  روش مقالـه  این در. اندکرده پیشنهاد داراست؛ را احساسی و زیباشناسی

 روش زیربنـایی  علت براي و 4مبنا داده ي نظریه گیري بکار با حدوثی مصاحبه و کیفی محتواي تحلیل هنري تربیت

 .است تأملی استفاده شده

 اسـالمی،  فلسـفه  تربیـت،  و تعلـیم  نظـام  بنیـادین  تحول سند زیباشناسی، تربیت هنري، تربیت: کلیدی کلمات

 .اسالمی عرفان

 

 مقدمه:  

 تعلـیم  قلمـرو  به ورودش موجب تدریج به پیوند این که است بوده چنان انسان حیات با هنر پیوند  تاریخ، طول در

فـر،  تمنـایی )  اسـت  گردیـده  منجر هنري تربیت یعنی آموزشی نظام در مهم کارکردي پیدایش به و شده تربیت و

 رایمـر  بنـت  که است تحلیلی تعریفی هنري تربیت جامع تعاریف از یکی (.42 ، ص:1161 کاشانی،امینی، یزدانی، 

 هـاي ویژگـی  بـه  نسـبت  حساسـیت  و آگـاهی  رشـد  عنـوان  بـه  را هنـري  تربیـت  وي. است کرده ارائه مفهوم ازین

                                                   
1 دانشگاه شیراز، بخش مبانی تعلیم و تربیت، شیراز، ایران،  -  Bshamshiri@rose.shiraz.ac.ir 

2 دانشگاه شیراز، بخش مبانی تعلیم و تربیت، شیراز، ایران،  - Zohrehomayoon1@gmail.com ،) نویسنده مسئول (.   
3 دانشگاه تهران، بخش مبانی تعلیم و تربیت، تهران، ایران، -  Iranpoormahmonir@gmail.com  

4- Grounded Theory Method 
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( 220: ص ،1160 امینـی،  و مهرمحمـدي  از نقـل  بـه  ،1152 رایمـر، )  کندمی تعریف هاپدیده و اشیا زیباشناختی

 چـاپمن  مثـال  طـور  بـه  زیـرا . قائلنـد  بجایی اهمیت هنري تربیت براي هم صاحبنظران دیگر رایمر، نظر با مترادف

 ارتبـاط  برقـراري  کردن، حرکت شنیدن، چگونه دیدن، چگونه هنري، تربیت طریق از  آموزاندانش که است معتقد

 جـی  جـروم  همچنـین (. 221: ص امینـی،  و مهرمحمـدي  از نقـل  بـه  ،1151 چاپمن،)  گیرندمی یاد را احساس و

 و حسـی  تجـارب  حساسـیت  و توجـه  رشـد  و مختلف حواس آموزش بر ناظر را هنري تربیت گارتسون و منهاوس

 مـن،  هـاوس )  اسـت  پـذیر امکـان  آمـوزش  سایه در امر این که دانندمی هنري هايجلوه با عمیق برخورد و لمسی

 هنرهـاي  به محدود را هنري تربیت اما، میلبورن و بارو(.  222: ص ،1160 امینی، و مهرمحمدي از نقل به ،1151

 هـم  گفـت  تـوان مـی  بنـابراین (. 222: ص امینی، و مهرمحمدي از نقل به ،1161 میلبورن، و بارو)  دانندمی خلّاق

 توجـه  مـورد  زیباشناسـی  تربیـت  يحـوزه  در نـو  اثـر  خلـق  توانمنـدي  هـم  و هنـر  عاطفی مهارتی، شناختی، رشد

 بـه  تربیت، مختلف ابعاد کنار در کشور رسمی تربیت و تعلیم نظام در. است بوده هنري تربیت و تعلیم اندیشمندان

-و پـژوهش  (1110 پـرورش،  و آمـوزش  بنیادین تحول سند)  شده اشاره هم متربیان زیباشناختی و هنري تربیت

  هایی هم حول این موضوع صورت گرفته است.

طراحی الگوي مطلوب تربیـت هنـري در   "( در پژوهشی با عنوان 1160چنانچه مهرمحمدي و امینی ) در این باره،

یک الگـوي   "هاي درسی دوره ابتداییدوره ابتدایی برآنند تا با توجه به کمبودها و مشکالت تربیت هنري در برنامه

 برنامه درسی تربیت هنري معرفی و ارائه داده است.

وضع موجود تربیـت هنـري را    "تربیت هنري در نظام آموزشی ایران"ر پژوهشی با عنوان ( د1112رضایی، منیره )

هـاي اصـلی آمـوزش و    تحلیل و ارزیابی کرده؛ سپس به دنبال شناسایی نقاط قـوت و ضـعف آن بـر اسـاس مؤلفـه     

 ها و راهکارها برآمدند.پرورش و تعیین چالش

هـاي هنـري و   یر آموزش با رویکرد تربیت هنري بر فعالیتتاث "( در مقاله 1110فالحی، صفري و یوسف فرحنک )

ضمن بررسی  رویکردهاي مختلـف آمـوزش هنـر بـه معرفـی روش       "آموزان پایه چهارمهاي فرآیندي دانشمهارت

-هـاي فرآینـدي دانـش   هاي هنري و مهـارت تربیت هنري پرداخته و به بررسی تأثیر روش تربیت هنري بر فعالیت

 اند. ابتدایی پرداختهآموزان پایه چهارم 

آمـوزان  آموزش هنر با رویکرد تربیت هنري و خالقیت دانش "( در مقاله 1110سورتیجی اوکرکایی و رستگار پور )

که کمی پرداخته شده است؛ به ایـن نتیجـه رسـیده کـه      "65-66پایه پنجم دبستان هاي ایران در سال تحصیلی 

ي هـاي ایـران رابطـه   آموزان پایـه پـنجم دبسـتان   قیت در بین دانشبین آموزش هنر با رویکرد تربیت هنري و خال

 معناداري وجود ندارد. 

 دانـش  در زیباشناسـی  تحول مراحل بررسی "پژوهشی کمّی با عنوان  ( در1165مهر محمدي، دالور و قطریفی ) 
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 شـهر  آمـوزان  دانـش  شناسـی  زیبایی تحول تحولی، مراحل تحقیقی از استفاده با تا کوشیده اند "تهران شهر آموزان

 سـنی  هـاي  رده آمـوزان  دانش در را زیباشناسانه غیر از زیباشناسانه آثار تشخیص توانایی کنند و شناسایی را تهران

 ایـن  و یابد می بهبود سن افزایش مذکور با نهایتاً دریافته اند که توانایی .دهند قرار مقایسه و  بررسی مورد گوناگون

   .است پسران از بیشتر معناداري طور به  تراندخ در توانایی

 بـه  کـه  "تربیـت  و تعلـیم  در آن کــاربرد  و برودي هـري زیـباشناسی بررسی و نقد "پژوهش   ( در1161رضایی ) 

 تربیـت  و تعلـیم  بـراي  آن  کاربردهـاي   اسـتخراج  و اسـتنتاج  نیـز  و بـرودي  زیـباشناسی ي نـظریه تحلیل و بررسی

 بـا  کرده اسـت. سـپس   تحلیل و تـوصیف،تبیین  یـکدیگر با مفاهیم آن  ارتباط و  اصلی مفاهیم  ابتدادارد؛   اختصاص

کـرده   اســتخراج  و  اســتنباط  تربیت و تعلیم براي برودي را شناسی زیبایی ي نظریه استنتاجی،کاربردهاي رویکرد

 .است

هـاي  افـزایش اثربخشـی آمـوزه    "تربیت دینـی کاربرد زیباگرایی و هنر در  "( در 1111صابري و سعیدي رضوانی )

گویی به مفاهیم زیباشناسی، نمادهاي هنري، تربیـت هنـري و ارتبـاط آن را بـا تربیـت      دینی را در چارچوب پاسخ

 دینی بررسی نموده است.  

ضـمن   "آموزشـی  نظـام  در هنـري  تربیت کارکردهاي در تأملی "( در 1161تمنایی فر، امینی، یزدانی و کاشانی )

رسی وضعیت موجود تربیت هنري در نظام آموزشی ایـران و جهـان اهمیـت و ضـرورت تربیـت هنـري در نظـام        بر

شـناختی  نماید. سپس پیامدها و آثار تربیت هنري در نظام آموزش و پرورش را در قالب روانآموزشی را تبیین می

 کند.و جمعی بررسی می

به تبیـین   "عشق به عنوان برنامه درسی پوچ "قی با عنوان (، در تحقی1165شیخالر )  زاده الهدي، طهماسب علم

پـردازد. در ایـن تحقیـق کمّـی،     دهد میضرورت آموزش مفهوم عشق که بخشی از برنامه درسی پوچ را تشکیل می

هاي عشق مورد بررسی قـرار گرفتـه و   آموزان شهر تهران در سه مقوله معنا، مفهوم، مصادیق و ویژگیدیدگاه دانش

گراست که تعلیم و تربیت آموزان از عشق متناسب با رویکرد کلبه این نتیجه رسیده است که برداشت دانش نهایتاً

 شود.گرا یک رویکرد غالب محسوب میمعنویت

ي وضعیت تربیت هنري امروز اسـت؛ ولـی هیچکـدام از زاویـه     بینیم تحقیقات صورت گرفته دربارههمانطور که می

ي حاظر به دنبال آن اسـت تـا بررسـی کنـد کـه بـا وجـود        اند. اما مقالهمسأله نپرداخته سند تحول بنیادین به این

هـدف تحقـق تربیـت زیباشناسـی، وضـعیت       با متناظر مدارس در هنر آموزش ساعات و هنر گنجانده شدن دروس

  تحقق تربیت هنري و زیباشناسی در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور چگونه و دلیل آن چیست.

 کـه  رویـم مـی  اهـدافی  زیربناهـاي  تحلیل سراغ به فلسفی، و کیفی هايبررسی چارچوب در و امر این بررسی براي

 بنیـادین  تحـول  سـند  مسـأله،  ایـن  بر، بنا. است گردیده تعریف و تنظیم نظام این در هنر تربیت و تعلیم با مرتبط
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 و تعلـیم  اهـداف  مبنـایی  چنـین  اسـاس  بـر  زیرا. گیردمی قرار بررسی مورد زیربنایی سند عنوان به تربیت و تعلیم

 کـه  اسـت  این حاظر مقاله هدف ترتیب بدین. گیردمی صورت هم ریزيبرنامه آن دنبال به و شودمی تنظیم تربیت

 بنیـادین  تحـول  سند در آن مدعاي به توجه با را تربیت و تعلیم نظام در زیباشناسی و هنري تربیت نقش و جایگاه

 :است زیر قرار به پژوهش سؤالهاي کلی هدف این با متناظر. دهد قرار بررسی مورد پرورش و آموزش

 چـه  از پـرورش  و آمـوزش  بنیـادین  تحـول  سـند  بـر  تکیه با تربیت و تعلیم نظام در زیباشناسی و هنري . تربیت1

 است؟ برخوردار جایگاهی

 است؟ چگونه موجود واقعیات به توجه با مدارس در هنري تربیت وضعت .2

 چیست؟ آن دالیل تحول، سند در زیباشناسی و هنري تربیت نازل جایگاه صورت . در1

 کیفی محتواي تحلیل اول سؤال پژوهش روش یعنی. بود خواهد شده مطرح سؤالهاي با متناسب نیز پژوهش روش

 .شد خواهد پژوهش تأملی روش مبناي بر دوم سؤال و است

 عنـوان  بـه  مصاحبه، مورد افراد انتخاب ،(71، ص: 1114) مورهاوس و میکات از نقل به گیوبا و لینکولن نظر مطابق

 ي نقطـه  بـه  رسـیدن  بـراي  افـراد  تعـداد  و گرفـت  انجـام   تعقیبـی  و پیدایشـی  صـورت  به انتخاب، مورد هاي نمونه

 .بود نفر 12 پژوهش این در نمونه انتخاب در تنوع حداکثر اصل رعایت با ،  شدگی اشباع

 مـورد  افـراد  انتخـاب  در گـر  پـژوهش  (،77، ص: 1114 مورهاوس، و میکات از نقل 1110) پِتَن دیدگاه به استناد با

 بیشـترین  و بهتـرین  ،(1167) گیوبـا  و لیـنکن  اسـتناد  بـه  کـه  اي گونـه  به. نمود عمل  هدفمند ي شیوه به مطالعه

 ..بدهند گر پژوهش به پژوهش موضوع قلمرو در را اطالعات

 

 بحث اصلی:

پـرورش  وگذاري آمـوزش پرورش بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسالمی مرجع سیاستوعالی آموزششوراي 

هـاي آموزشـی   هاي کلی نظام است و وظیفـه دارد بـا تعیـین خـط مشـی     عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست

هـا و در نهایـت   تهاي درسی و تربیتی مقررات آموزشی و ... بسـترهاي قـانونی بـراي اجـراي سیاسـ     تصویب برنامه

دستیابی به اهداف نظام تعلیم و تربیت را فرآهم آورد. در خصوص تربیت هنري، این نهاد، اهداف فرهنگـی هنـري   

نژاد، رزاقی، را به صورت شناخت و پرورش ذوق و هنر ملی و اسالمی در دستور کار دارد ) شرکایی اردکانی، ریاحی

پرورش در باب تربیت هنري و زیباشناسـی  وتحول بنیادین آموزش (. در همین راستا سند21 -20و 15، صص: 11

 هنرمندانـه  مصـنوعات  و الهـی  آفـرینش  زیباشناسانه درک و قدرشناسی با که یافتگانی تربیت پرورش"آمده است 

 هنـري  آثـار  خلق در الزم هايتوانمندي تخیل، قدرت از گیريبهره و فرهنگیمیان و فرهنگی مفاهیم درک بشري،

 نظـام  اسـاس  بـر  جهـانی  و ملـی  سـطح  در هنري و تمدنی فرهنگی، میراث تعالی و حفظ براي و آورند دست به را
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 آن تحقـق  بـه  مربـوط  راهکارهـاي  در سـپس (. 5، ص: 1110آپ، بنیادین تحول سند)  " کوشندمی اسالمی معیار

تعدادي اندک از راهکارها که بـه  جز در  و است نشده هنري تربیت شدن محقق به کمک چگونگی به اياشاره هیچ

کارگیري روشهاي خالق، فعال و تعالی هاي فردي به ویژه جنستی و جغرافیایی و همچنین بهدر نظر گرفتن تفاوت

بخش اشاره شده است به راهکار الزم و واضحی دال بر تحقق تربیت زیباشناسی، رهنمون نگردیده اسـت ) همـان،   

 (.6ص: 

ي تواند جداي از اندیشـه هاي بنیادین یک سند در زمینه علوم انسانی، نمیاستگاه اندیشهدانیم خوهمانطور که می

توان در خصوص سند تحول بنیادین تعلیم و تربیـت کشـور هـم بـه نقـب      صاحبنظران آن کشور باشد. بنابراین می

ري، دکتر حسـینی و  هاي فکري اندیشمندان دست زد. در ایران افردي چون دکتر شریعتمداري، مطهري، باقریشه

 تربیـت  و تعلـیم » کتـاب  در بخشـی از  حسینی اند. به طور مثال دکترغیره در این حوزه صاحب فکر و عقیده بوده

 آنگـاه  گمـارده  همت اسالمی تربیت و تعلیم نظري ابعاد یا و قالب بیان و تشریح به «اصول و منابع مبانی،: اسالمی

. وي نیـز در جـایی از فرهنـگ    (165: ، ص1151 حسینی،)  است داده قرار بررسی مورد را نظام این تربیتی اصول

توان بناي عظیم تعلـیم و تربیـت را بـر    کند که به لحاظ توانایی چنان است که میتشیع به عنوان فرهنگی یاد می

آن استوار ساخت زیرا صاحب عناصر و اصولی نظیر اصل امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، جهـاد وشـهادت، اصـل         

 و زیباشـناختی  تربیـت  بـه  روند این تمام در اما (؛ 64، 61هجرت و اصل اجتهاد و اندیشیدن است ) همان، صص: 

نشده و از آن به معناي واقعی کلمه نام برده نشـده اسـت. شـهید مطهـري هـم در کتـاب تعلـیم و         اياشاره هنري

د و فقط اشاره کوتاهی به تأثیر کار و تجربـه  کنتربیت در اسالم به اهمیت پرورش عقل و علم در این دین اشاره می

کار در عین اینکه معلول فکر، روح و جسم آدمـی اسـت سـازنده خیـال، دل و     "بر روي احساس و دل انسان دارد: 

(. در برخی صاحبنظران دیگـر بـه اظهـار نظـر در بـاب       421و 10و 16، صص: 1151) مطهري،  "قلب هم هست 

پردازنـد.  ما به طور مستقل و مبسوط و در قالب مبانی به ایـن نـوع از تربیـت نمـی    خوریم اتربیت زیباشناسی برمی

 امـا  اسـت؛  کـرده  صرف تربیت و تعلیم اصول و در اثر معروف مبانی که هایی تالش وجود با شکوهی چنانچه دکتر

 پـرورش  بـه  تربیـت  و تعلـیم  و جامعه کتاب در شریعمتداري دکتر .است نداده قرار نظر مورد را زیباشناسی تربیت

. کندمی اشاره ؛ داندمی تربیت و تعلیم فرهنگی هدفهاي ذیل در را آن که زیباشناسی حس تلطیف و هنري و ذوق

بـیش از   امـا (. 207 و 167 ، صـص:  1155 شریعتمداري،) شمرد برمی هم را زیبا هنرهاي تدریس اهدف همچنین

 در کنـد. همچنـین  نماید و در قالب ساختاري تربیتی بررسی نمـی این و به طور عمیق تربیت هنري را واکاوي نمی

 نظیـر .  شـود مـی  بررسی شناختیارزش مبانی یعنی واحد ايحوزه در اخالق و زیبایی متأخرتر اندیشمندان ايپاره

)  اسـت  پرداختـه  اسـالم  شـناختی ارزش مبحـث  ذیل در زیباشناختی مقوله به تطبیقی رویکرد با  که شرفی دکتر

 در زمینـه  ایـن  در مستقل و گسترده مباحث شاهد ترتیب بدین(. 217 - 211 و111 – 112 ، صص:1166 شرفی،
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 و آمـوزش  انـدرکاران و فیلسـوفان  ذهنیت دست آن دنبال به. نیستیم تربیت و تعلیم فیلسوفان و صاحبنظران میان

 .بود خواهد مبنایی هاياهمیت و هااز نگاه متأثر هم تنها به همین مقدار، ما پرروش

 جمهـوري  در عمـومی  و رسـمی  تربیت اساس اسناد فلسفه بر(  1110) پرورش و آموزش نظام بنیادین تحول سند

 در( 1166) ایـران  اسـالمی  جمهـوري  در عمـومی  و رسـمی  تربیـت  و تعلیم نظام رهنامه و( 1166) ایران اسالمی

 تولیـد  و هـا  ریزي برنامه ها، گذاري سیاست تمامی نايمب و شد کلی پرورش تایید و آموزش عالی شوراي 627 جلسه

 تربیـت  فلسـفه  سـند  در.  گردیـد  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  عمومی و رسمی تربیت و تعلیم نظام در تحولی اسناد

زاده، حسـنی،  است صادق شده اشاره اسالم دیدگاه از ذهنی و عینی منشأ با زیباشناختی ارزش به عمومی و رسمی

شـناختی از قبیـل    هـدف  چنـد  بـه  هنـري،  تربیـت  سـاحت  در همچنین .(74 و 72: ص ،1166 کشاورز، احمدي،

گیري از تخیل هنري براي حفظ و تعالی میـراث  هاي طبیعت و هستی و بهرهتوانایی درک عمیق و حقیقی زیبایی

 اسـناد  دیگـر  جملـه  از پـرورش  و آمـوزش  عالی شوراي مصوبات(. 105 همان، ص:) نماید. می ملی و جهانی اشاره

 بـه  شـورا  ي جلسـه   وششـمین   ششصدوبیسـت  در ایـران  جمهـوري  پرورش و آموزش کلی اهداف. است توجه قابل

 در همچنـین  .(26، ص: 1161آوري و به آن اشـاره شـده اسـت ) بـاقري،     رسید که به صورت اهداف جمع تصویب

 ابعـاد  به باید دروس محتواي ارائه و تنظیم در که است نوشته هفدهم بند در درسی هاي برنامه مبانی و اصول بیان

 آموزاندانش یادگیري انگیزه ها، کتاب نگارش در زیبا خط از استفاده با و شود توجه درسی مواد زیباسازي و هنري

 (.11 همان، ص:) گردد تقویت

 و پـرورش  و آمـوزش  عـالی  شـوراي  مصوبات اهداف به نقادانه نگاهی با تربیت و تعلیم عرصه صاحبنظران از ايپاره

 در تقریبـی  درصدگیري با درسی برنامه فلسفه خأل مبحث در باقري دکتر مثال عنوان به. اندکرده نظر آن محتواي

 و درصـد 27 ترتیـب  بـه  را هـدف  ایـن  رفتـاري  و شـناختی  ابعاد سهم ابتدایی دوره هنري و فرهنگی اهداف محور

 بیـانگر  واقع در دارد؛ اشاره رفتاري اهداف به که درصدي پایینِ میزان(.  15: ص همان،) است داده نشان درصد11

 بـه  هنـري  استعدادهاي آن در که نیست بستري وپرورش آموزش نظام گذاري،هدف مقام در کم دست که است آن

 ایـن  بـه  کمی تحقیقی در الهديعلم  دیگر جایی در اینکه یا و برسند؛ شکوفایی و رشد به  و شده شناخته درستی

 مفهـوم  و معنـی  یعنـی . گراسـت کـل  نوع از عشق به ما مدارس آموزان دانش برداشت و نگاه که است رسیده نتیجه

 ما دینی هايآموزه گرايوحدت رویکرد با این و است زمینی هم و آسمانی هم آموزان،دانش نگاه در عشق مصادیق

 شـود مـی  پیشنهاد بنابراین. شود خارج مغفول درسی برنامه از عشق مفهوم که است الزم ترتیب بدین. دارد تفاوت

 الهـدي، علـم )  است زیباشناسی حس پرورش براي خوبی محمل هنر زیرا. گیرد صورت بازنگري هنر دروس در که

 کاسـتی  ایـن  بـه  مرزوقـی  بنیـادین  تحول سند تئوریک نقد در همچنین(. 21 – 24: صص ،1165 زاده،طهماسب

 نظـري  مبـانی  در قلـب  یعنی آن کانون و منبع و الهی عشق و عرفان جایگاه که نیست مشخص" که کندمی اشاره
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(. 11: ص ،1114 مرزوقـی، )  "دارد؟ قرار کجا در آن نظر مورد اسالمی تربیت و تعلیم کلی رویکرد در و تحول سند

 تربیـت  و تعلـیم  نظـام  در اسـالمی  عرفـان  الگوي ارائه باب در شمشیري که است دیگري پژوهش نقد در نظیر این

 بـر  تأکیـد  نظیـر  راهکارهایی فعلی، پارادایم بر حاکم زیباشناسی حس ویژگی خأل جبران براي و دهدمی ارائه ایران

 شمشـیري، )  دهدمی ارائه را پذیر انعطاف درسی برنامه همچنین و گردي طبیعت و اردویی هاي فعالیت و ها برنامه

 بـا  پـرورش  و آمـوزش  مبـانی  تحـول  سـند  در هنري تربیت جایگاه ترتیب بدین(. 107 -105 ،211: صص ،1167

 .دارد تفاوت جامعه در آن فعلی وضعیت

در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور ما واقعیت امر حاکی از این مسأله است که با وجود تالشـهاي صـورت گرفتـه    

 بـا  آمـوزان  دانـش  آشـناکردن  تربیـت،  و تعلیم اهداف از هنوز بین آرمان و واقعیت شکاف عمیقی برقرار است. یکی

 امـا  هاسـت.  آن در هنـري  خالقیـت  پـرورش  و آن، از قدرشناسـی  حـس  ایجـاد  هـا،  آن بـه  هنر از فهمی ارائه هنر،

 حـاکم  ضـمنی  تربیـت  و تعلیم فلسفه از برخاسته که تربیت، و تعلیم ي مقوله در معاصر ي نانوشته هاي بندي اولویت

 غالبـاً  هنـر  رو این از و است داده قرار تري پایین رتبه در عمل، مقام در را  شناختی زیبایی تربیت باشد؛ می  جامعه بر

 و ذوقـی  شخصـی،  کاري اغلب هنري مسایل زمینه در تربیت و تعلیم و غفلت واقع شده مورد تربیتی مؤسسات در

 اسـت؛  ضـروري  فرد یک تربیت براي که چیزي عنوان به معموالً شناختی زیبایی تربیت. است شده قلمداد تکمیلی یا

 مـورد  هنري تربیت اغلب هاي گوناگون،یابد از میان شاخه می کاهش ها بودجه هنگامیکه سو دیگر از. شود نمی ارائه

 دادن قـرار  پوشش تحت براي درسی، برنامه گسترش موازات به گیرد. همچنینبیشتري قرار می مهري و غفلت بی

 پیـدا  کـاهش  مـدارس  از بسـیاري  در هنر به یافته اختصاص زمان اجتماعی، و عملی مناسب موضوعات از بسیاري

 .است کرده

ایـن   انـدرکاران  دسـت  هايدیدگاه بررسی نیز و کشور هاي آموزشگاه در هنري تربیت موجود وضعیت توصیف براي

 هـاي  مقولـه  کـه  نمودنـد  هنـر  دبیـران  نیز و کارشناسان از تن چند با مصاحبه به اقدام مقاله این گران پژوهش امر،

 .است آمده 1 ي شماره جدول در ها مصاحبه ازین شده استخراج
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 هاي مرتبط با آن هاي اصلی و مقوله :  مقوله3جدول
ف

ردی
 

 آن با مرتبط هاي مقوله اصلی هاي  مقوله

   اهداف 3

 محتوا 8

 محتواي ذهنی
مثابه امري کم ارزش و جداي ي هنر به  محتواي ذهنی اولیاء و مربیان نسبت به مقوله

 از هدف اصلی تحصیل.

 محتواي کتبی

 عدم کفایت محتوایی کتب هنر در کیفیت و تنوع محتوا علی رغم اصالحات 

 بی توجهی به هنر در محتواي ضمنی و پنهان

 عدم انسجام محتواهاي درسی در مقوله ي تربیت هنري

 کارگیري متخصصین هنر در تألیف کتابهاي هنر عدم به

ش 0
رو

 
ها

 هاي هنري در مدارس عدم وجود آموزش کافی براي فعالیت 

 هاي ناکارآمد در آموزش هنر بکارگیري روش

4 

ساختار
 

 هاي هنري و آموزشی تفکیک کالس

 هنريهاي  توجه و تأکید صِرف به دروس نظري و بی توجهی به درس هنر و نیز فعالیت

 آموز هاي هنري در سرنوشت تحصیلی دانش عدم تأثیر فعالیت

 ارزشیابی

 سیطره ي کمیت بر کیفیت در ارزشیابی

 هاي هنر و نیز بر عملکرد معلمین هنر عدم نظارت دقیق بر کالس

 درخواست مدرسه و اولیاء براي نمرات باال در درس هنر

 ساختار متمرکز
 هنرهاي سنتی و بومی مناطق مختلف کشورعدم توجه به 

 ي متنوع فرهنگی کشور  هاي یکسان براي گستره ها و دستورالعمل نامه ها، آیین بخشنامه

 هاي مادي همچنین امکانات فیزیکی الزم  عدم فراهم آوري زیرساخت           ها: امکانات و زیر ساخت 1

6 

ی
سان

ي ان
نیرو

 

هاي  انگیزه

 نیروي انسانی

 وضعیت معیشتی نیروي انسانی

عنوان درس  تر معلم هنر به ي معلمی و مضافاً جایگاه نامناسب  جایگاه نامناسب حرفه

 ارزش و جانبی کم

جذب، تربیت و 

استخدام نیروي 

 انسانی

 ناکافی بودن تربیت نیروي انسانی هنر

 ي هنر عدم جذب نیروي انسانی متخصص در رشته

خدمت ناکارآمد، ناکافی یا بعضاً آموزش خوب پراکنده در دوره هاي آموزش ضمن 

 مختلف

7 

ت توجه به
ي مثب

پیامدها
 

 
ش هنر

آموز
 

 آموزان شکوفایی و توسعه خالقیت در دانش

 آموزران ي نگاه زیباشناسانه در دانش سبب رشد و توسعه

 مانع بروز رفتارهاي هنجارشکنانه، خشونت هاي فردي و اجتماعی،

 سبب تقویت و توسعه اخالق اجتماعی و تعامل مثبت بین نسلی

 حفظ سالمت محیط اجتماع

 رسانی به امکانات عمومی عدم آسیب

 احترام و تقید بیشتر نسبت به قوانین اجتماعی

 ي هنر و تربیت هنري در سند توجهی به وسعت مقوله کم             2

 نسبت به هنر در آموزش و پرورش )تلقی لهو و لعبی نسبت به هنر(نظرانه  حاکمیت رویکردي تنگ 3

 غفلت تعمدي نسبت به برخی از رشته هاي هنري در مدارس مثل موسیقی 33
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 هفتـه  در ساعت دو تحصیلی هاي پایه از هرکدام براي ابتدایی دوره در آموزش، زمان دهی سامان نامه آیین براساس

نـژاد ،  شرکایی اردکـانی، ریـاحی  ) است شده گرفته نظر در کاردستی و نویسی خوش نقاشی، شامل هنر درس براي

 و سـاعت  دو اول پایـه  هفتگـی  برنامه در ،1110 مصوب تحصیلی راهنمایی دوره در (.41و 411: ، ص1111رزاقی،

 دوره اول ي پایـه  در(. 1111: ص همـان، ) یافـت  تخصـیص  هنـر  درس بـه  ساعت یک هرکدام سوم و دوم هاي پایه

 بـه  تجمیعـی  صـورت  بـه  پرورشـی  درس از سـاعت  یـک  هفتگـی  ي برنامـه  در مشترک درس عنوان به هم متوسطه

اما شواهد حـاکی از   (.110: ص همان،) یافت تخصیص برنامه فوق و مکمل هاي فعالیت قالب در هنري هاي فعالیت

)  هفتـه  در سـاعت  دو بـه  هاي متوسطه اولساعت براي تمام پایه تک این تحصیلی، اخیر سال سه در آن است که

 بـراي  دروس هـاي سرفصـل  در نسبتاً بیشتري تنوع مدارس هنر هاي کتاب و افزایش یافته است ( مصاحبه ي مقوله

 وضـعیت  تـا  هنـوز  امـا  کـرده ) مقولـه مصـاحبه(؛    پیدا گذشته هاي سال به نسبت هنري مخلتف هايرشته معرفی

 و بطئـی  حرکـت  وجود دلیل به ذکر کرده( 276، ص: 1111) پور ایران چنانچه است و پیش در بسیاري راه مطلوب

 مسـئله  ایـن  کـه  است حاکم تربیت فرایند بر مدار کمیّت نگاه غالباً تربیت؛ و تعلیم هاي انگیزه شدن مادي ي خزنده

 سرنوشـت  تعیـین  در غیرهنـري  دروس نمرات که آنجا از و  است جاري ما مدارس در هم هنر آموزش ي زمینه در

 و اسـت  غفلت مورد کماکان هنري تربیت نیست؛ مؤثر چندان تحصیلی هاي رشته دیگر براي آموزان دانش تحصیلی

  .گـردد  مـی  دروس سـایر  آموزش صرف عمالً نیز مدارس هفتگی ي برنامه در هنر آموزش به یافته اختصاص ساعات

 و انتخـاب  بـدون  هنـر،  تخصصـی  دوم متوسـطه  مقطع براي آموزاندانش رشته انتخاب و راهیابی ينحوه همچنین

 را متقاضـیان  انـدک  مقدار همان محور، آینده و رقابتی نگاه يسیطره کماکان و است افراد جدي و اصولی گزینش

 در هدفـدار  و هوشمندانه هايانتخاب جاي به که بینیممی ترتیب بدین(. مقوله مصاحبه ) کندمی کمتر ساالنه هم

 .آورندمی روي ناچاري سر از و دو درجه هاي انتخاب عنوان به هنر به افراد هنر، یادگیري و آموزش يعرصه

 ایـن  به دارد؛ وجود هاییمعضل پرورش و آموزش رسمی نظام هنري تربیت در انسانی منابع تخصیص يزمینه در 

 و هدفمنـد  نظـارت  و انـد کـرده  پـر  زمینـه  این در غیرمتخصص افراد را هنر مدرس انسانی نیروي جاي که صورت

 نظـام  در هنـر  هـاي آموزش صورت این در .(مقوله مصاحبه)  نیست انسانی حاکم نیروي گزینش بر ايمدارانهاصول

 واقعـی  منـدان عالقـه  از تـوجهی  قابل میزان به که شاهدیم بنابراین داشت. نخواهند را خود مطلوب جایگاه رسمی،

 و آمـوزش  رسـمی  نظـام  از خـارج  خصوصی کالسهاي به عرصه این در پیشرفت و فراگیري براي هنري هاي رشته

 رقابـت  و جدیدت تخصص، که کنندمی دنبال را خود هنري تربیت راه امید این به هاآن. آورد خواهند روي پرورش

 آمـوزش،  در آزادي مسـأله،  ایـن  بـر  عـالوه . رسید خواهد نتیجه به پرورش و آموزش رسمی فضاي از غیر جایی در

 فضـاهایی  سـمت  به استعداد کشف و فراگیري براي را آموزاندانش تا است شده باعث هنر دروس محتواي و منابع

 سـوي  از اينظرانـه و گـاهی تنـگ   کارانهمحافظه نگاه دیگر، بیانی به حتی. دهد سوق تعلیم و تربیت رسمی از غیر
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 و بـروز  بـا  برخورد کالً و مدارس هنري هايرشته درسی محتواهاي در تربیت و تعلیم امر گذارانسیاست و متولیان

 خالقیـت  رشد زیباشناسی، عمیق درک امکان که شده منجر امر این به که ؛(مقوله مصاحبه)  دارد وجود هنر ظهور

 اسـت  آلیایده برخالف واقعیت این شد؛ مالحظه هم قبالً که همانطور و است کرده کمرنگ را هنري آثار آفرینش و

 .است شده تأکید آن به مبانی تحول سند در که

 متخصـص  انسـانی  نیروي جاي به و دارد وجود معضل هایی هم هنري تربیت در انسانی منابع تخصیص يزمینه در

 در هنر آموزش هاي صورت این در شود؛ می استفاده ها رشته سایر مازاد و غیرمتخصص افراد از تدریس جهت هنر،

 بـراي  هـم  هنري هاي رشته واقعی عالقه مندان و داشت نخواهد را خود مطلوب جایگاه رسمی تربیت و تعلیم نظام

. آورد خواهنـد  روي پرورش و آموزش رسمی نظام از خارج خصوصی هاي کالس به عرصه این در پیشرفت و فراگیري

 فضـاي  از غیـر  جـایی  در رقابـت  و جدیـدت  تخصص، که کنندمی دنبال را خود هنري تربیت راه امید این به ها آن

 محتـواي  و منـابع  آمـوزش،  در برخـورد  آزادي مسـأله،  این بر عالوه. رسید خواهد نتیجه به پرورش و آموزش رسمی

 فرصـت  تا دهدمی سوق فضاها این سمت به را آموزاندانش رسمی، پرورش و آموزش از غیر فضاهایی در هنر دروس

 ي کارانـه محافظـه  نگـاه  بـه  شـوندگان  مصـاحبه  دیگـر  سـویی  از. باشد فرآهم برایشان آن، پرورش و استعداد کشف

 و بـروز  با برخورد کالً و مدارس هنري هايرشته درسی محتواهاي در تربیت و تعلیم امر گذاران سیاست و متولیان

 درک امکـان  عـدم  اینکـه  بـه  دارد اشاره ها مصاحبه از مستخرج دیگر مهم هاي  مقوله از یکی دارد. وجود هنر ظهور

 کمرنـگ  را هنـري  آثـار  آفرینش و خالقیت رشد مدارس، در هنري تربیت هاي نارسایی از ناشی زیباشناسی عمیق

 نظـر  از کـه  دیگـري  ي مقولـه  .اسـت  شـده  تأکیـد  آن بـه  مبـانی  تحول سند در که اموري همان یعنی است؛ کرده

 نیـز  و هنـر  درس بـه  تـوجهی  بـی  و نظـري  دروس به صِرف تأکید و توجه است شده تلقی مهم شوندگان مصاحبه

 آن و دارنـد  تطـابق  هـم  بـا  نقطـه  یک در هنر و علم که است معتقد کارنافا که صورتی در. است هنري هاي فعالیت

 تنهـایی  بـه  منطقـی  اسـتدالل  بـر  مبتنی آموزش که دارد اعتقاد همچنین وي (.2001:  کارنافا) است زیباشناسی

 بـدان  شـوندگان  مصـاحبه  کـه  دیگـر  مهم ي همان(. و اما نکته) باشد خطرناک اخالقی شخصیت براي است ممکن

 بـه  ایشـان  گـرایش  عـدم  در آمـوزان  دانـش  در زیباشناسـانه  نگـاه  ي توسـعه  و هنـري  تربیت تأثیر اند؛ داشته توجه

 و کـرده  تأکیـد  اخـالق  بـر  هنري تربیت تأثیر بر ،(1166) زمانی. است بزهکاري و خشونت اخالقی، هاي ناهنجاري

 :است نوشته

 بایـد  روي همـین  از. گذاشـت  خواهد جاي بر انکارناپذیر تأثیري فرد اخالقی منش و کنش بر زیباشناختی تربیت»

 مسئول انسانی را فرد و کند می تقویت فرد نهاد در را آزادگی تربیتی چنین. دانست اخالقی تربیت با مترادف را آن

 و ایجـاد  به نهایت در انسانها در زیباشناختی احساس تکامل و رشد که کندمی تأکید وي. آورد خواهد بار متعهد و

 :افزاید می راستا همین در (. وي14، ص:1166زمانی،« )رساند خواهد مدد مترقی و آزاد جامعه توسعه
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 و بـود  امیـدوار  شـخص  کـردن  اخالقـی  به توان می که است هنري زیبایی و هنر طریق از تنها است؛ معتقد شیلر"

 معتقـد  بلکه نیست؛ معتقد متربی به اخالقی، قوانین مستقیم آموزش به او. آورد ارمغان به وي براي اخالقی منشی

 و احسـاس  یا عقل و میل) انسان ي گسیخته هم از بخش دو داوري، و نقد فرایند و هنر به اشتغال با تنها که است

 و آزاد منشـی  شـخص  شـود؛  مـی  سـبب  اتفـاق  همین تکرار و گیرند می قرار هم کنار در هماهنگ حالتی در( عقل

 اسـت کـه   بـر ایـن بـاور     بلکه داند نمی اخالقی منش ي ایجادکننده را نظري آگاهی او واقع در. باشد داشته اخالقی

 تربیـت  نوعی خود هنر به پرداخت ترتیب، بدین. کند می فراهم را امکان این هنري فعالیت در مشغولیت و درگیري

 اخالقـی  تربیـت  همـان  شـیلر  ي اندیشه در زیباشناختی تربیت از مراد عبارتی، به. است آن ي مرحله تنها و اخالقی

 (.   100 - 11: صص ،1166 زمانی،) "است

 هـاي  سـال  در کـه  همـانطور . پرداخـت  هنري تربیت و هنر مثبت پیامدهاي به توانمی هم دیگر اي جنبه از حتی

 بـه  مـی شـود   اسـت  یافتـه  تغییـر  هنـر  و فرهنگ درس به پرورش و آموزش در هنر درسی هاي کتاب عنوان اخیر

 پـی  نیـز  اجتماع و فرد فرهنگی - اخالقی رشد مثابه به اصلی، دستندرکاران نگاه در هنري تربیت وسعت و اهمیت

 بـا  کـس  هـر  می رسـد  نظر به که ايرابطه. کند کمک انسان روان و روح پاالیش به می تواند هنر حیث این از. برد

 کسـوت  در هنـر  کـه  است معتقد شیلر هم باز خصوص این در. باشد داشته تواند می خود، دیگرِ با و خودش درون

 را هـا انسـان  همچنین. دهد پوشش را جهان و دیگران با نیز و خودش با انسان ارتباطی ضعف است قادر رسانه یک

 یعنـی  وسـیعتر  ابعـاد  در حتـی . برانگیزانـد  خیر کار انجام به را وي و کند رها دگرساالري و سرسپردگی تسلیم، از

 گـردد؛  تغییر مهیاي و آماده هنر ابزار با باید هاانسان روان و ذهن اجتماعی و سیاسی بحران یا و فرهنگی معضالت

 بینـیم مـی  بنابراین(. 111 -112: صص ،1110 بختیاران،)  برد نخواهند جایی به راه هاانقالب و تحوالت آن وگرنه

در  همـواره  تـوان این ارتباط را مـی  و دارد اهمیت میزان چه به هاانسان روابط و اخالق در فرهنگ و هنر ارتباط که

 .  داشت مدنظر آن از برآمده پیامدهاي و زیباشناسانه تربیت

 دچـار  هنـري  تربیـت  زمینه در بعد دو از فعلی پرورش و آموزش نظام شودمی مالحظه که طورهمان ترتیب بدین 

 محتواهـاي  انسانی، نیروي شامل که هنري تربیت ریزيبرنامه و مدیریت عقالنی وجه بابت از یکی. است شده تنگنا

  و هنـر  يمقولـه  بـه  مبنایی و تر ايریشه نگاه نوع دیگري و باشدمی ارزشیابی همچنین و کیفیت و نظارت درسی،

-روبنـایی  اول وجه و ترزیربنایی دوم وجه دارد. وجود آن بر ايکارانهمحافظه يسیطره البته که است؛ هنري تربیت

 تربیـت  وريبهـره  و کیفیـت  و دهدمی جهت روبنایی وجه به کلی و فلسفی نگاهی با دومی زیرا. رسدمی نظر به تر

 نـازل  جایگـاه  شـاهد  کـه  وضـعیت  چنین در. گیردمی نشأت اصلی فکر طرز از که است رویکردي به وابسته هنري

تحول مبـانی   سند رویکرد بررسی یعنی دوم بعد از را جایگاه این علت که سدمی بدان نوبت هستیم؛ هنري تربیت

در واقع این بررسی پاسخی است به سومین پرسش پـژوهش ایـن نوشـتار     .دهیم قرار بررسی مورد تعلیم و تربیت،
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 که: در صورت جایگاه نازل تربیت هنري و زیباشناسی در سند تحول، دلیل آن چیست؟

 شـناختی،  انسـان  شـناختی،  هسـتی  یعنـی  آن وجوه تمام در که است صورتی به بنیادین تحول سند نظري مبانی

 هستی مبانی که ترتیب بدین. است اسالمی فلسفه سنت استفاده، مورد یکردرو شناختی، ارزش و شناختی معرفت

(. 41: ص ،1110 بنیـادین،  تحـول  سـند  نظري مبانی)  است دینی و عقالنی رویکرد اساس بر تحول سند شناسی

 هـر  بنـاي  سـنگ  و اسـت  شده استخراج( النفسعلم) اسالمی يفلسفه در انسان تعریف از آن شناسی انسان مبانی

 در هـم  شـناختی  معرفـت  مبـانی (. 75: ص همان،)  است اسالمی رویکرد با تربیت فلسفه یا تبیین و توصیف گونه

 تحـول  سند شناسی ارزش مبانی باالخره و ؛(55: ص همان،)  ندارد آن شناسی انسان با تمایزي فلسفی، سنت این

(. 61: ص همـان، )  انـد شـده  اسـتخراج  موضوعه اصول عنوان به عملی حکمت و اخالق فلسفه يحوزه از عموماً نیز

هسـتند و   عقلـی  کـه  شده برگرفته اصولی از مشاء فلسفه. است مشاء يفلسفه سنت از برآمده واقع در رویکرد این

 منطـق  فراگیـر  گردآوري که صوري اصلهاي مثل اند؛کسانی چون ابن سینا و فارابی آن را از حکماي یونان برگرفته

 انسـان  عقالنی ادراک صورت اسالمی توان گفت فلسفهحتی به بیانی دیگر می. است شده داده نسبت ارسطو به آن

؛ و یـا فلسـفه   ( 11، ص: 1167فاضـلی،   ) اسـت  عـام  معنـاي  به عقالنی هویتی داراي و باشدمی هستی از مسلمان

منظـور رسـیدن بـه حقیقـت از      کند و بهاسالمی دانشی است که از موجود به ما هو موجود با روش عقلی بحث می

(. چنانچـه ابـن رشـد، فیلسـوف اسـالمی      107و 101، صص: 1164نماید ) خسروپناه، این روش و ابزار استفاده می

، 1167معروف، هم معتقد است که شرع توجه و نظر در موجودات را از راه عقل واجـب دانسـته اسـت ) شـهیدي،     

 شـهود  و فهـم  بـراي  مسـاعد  و مسـتعد  ظرفیـت  صـرف،  عقلیِ راکاتاد و عقل دانیممی که همانطور (. اما 10ص: 

 ادراکـات  و عقـل  طور وراي طوري و پذیردنمی تحقق آگاهیدل بدون و حضوربی حقایق شهود. نیست هنر ساحت

 ابـزار  مشـاء،  يفلسـفه  منطقی و عقلی شناسی معرفت بنابراین(. 217: ص ،1161 مددپور،)  است ذهنی و حصولی

 محتـاج  آن فهـم  و بیـان  بـراي  کـه  طـوري بـه  نیست؛ قلبی حاالت و احساس درک هنر، ساحت فهم براي مناسبی

 عرفـان  ورود حاضـر،  مسـأله  رفـع  بـراي  معتقدنـد کـه   نوشتار این نگارندگان وصف، این با. هستیم دیگر رویکردي

 کـه  کنـد  فرآهم مساعدتري بستر آن شکوفایی و رشد و هنري تربیت براي تواندمی اسالمی فلسفه کنار در اسالمی

 عقـل  شـناخت  با شودمی حاصل خیال از که شناختی و دارد کارکرد عرفان در خیال عملکرد و ماهیت  به توجه با

 است. متفاوت نظري

عرفان اسالمی از جمله مکاتبی است که بر اهمیت ساحت خیال در شناخت حقیقی از باب معرفت شناسـی تأکیـد   

داننـد.  مکتبی نظیر رمانتیسیسم، خیال را براي رسیدن به حقیقت از عقل هم کـاملتر مـی  دارد. این مکتب همانند 

 درک کـه  معتقدنـد  دو هـر  زیـرا  اسـت؟  میسـر  خیال طریق از تنها صحیح این دو مکتب شناخت دید از چرا حال

 تـا  نـد گیر خـود  به محسوس شکل باید معقول حقایق واقع در. است ممکن آن غیرمادي و مجرد شکل در حقیقت
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-مـی  درک که را چهآن کندمی مجبور را ما که است مهم نظر آن از شعر( 1155) شلی اعتقاد مثالً به. شوند درک

 ابـن  اسـالمی،  عرفـان  يحـوزه  معروف همچنین صاحبنظر. کنیم تصور فهمیممی که را چهآن و کنیم حس کنیم؛

 بـه  متعلـق  تنزیـه . اسـت  تشـبیه  شـامل  دیگـر  نیمی و تنزیه شامل نیمی خداوند معرفت که است معتقد عربی هم

 و دیـد  خواهد عنصري و طبیعی صور در را حق حضور که است بخشی به مربوط تشبیه و است مجرد عقل شناخت

 کـه  کـاملی  معرفـت  آن اسـت ایـن  وي نظـر  از. یافـت  خواهد حق عین را آن عین که مگر بود نخواهد صورتی هیچ

 قائـل  خاصـی  اهمیـت  خیال براي عربی ابن بنابراین و اندکرده حکم بدان هاخیال يهمه و اندآورده خداوند شرایع

دلیـل  (. 15و 11، صـص:  1167اسـدي امجـد،    ) دانـد می قدرت باالترین و عقل از ترقوي دنیا این در را آن و است

عرفـان  اي چـون  دانـد آن اسـت کـه جهـان بینـی     شناختی دیگري که خیال را ابزار مهم درک حقیقت مـی معرفت

دهد و کثـرت را  اسالمی مبتنی بر وحدت است و تنها ابزار شناخت این وحدت خیال است که تضادها را آشتی می

بدان   -که وحدت آفرین است -کند. این همان است که ابن عربی هم به عنوان کارکرد خیال به وحدت تبدیل می

 (.17و 11اشاره دارد ) همان، صص: 

 را وجـود  یـک  تنهـا  عربـی  ابـن  وجـودي  وحدت عرفان. است انسان خالقه يقوه مؤید اسالمی عرفان ترتیب بدین

 بـه  اسـالمی   عرفـان  رویکـرد  بنـابراین (. 22 همـان،ص: )  است نو به نو خلق در همیشه هم آن که سازدمی مطرح

دارد؛ تـوان  کند و ظرفیت رشـد و پـرورش خالقیـت را    می ترسیم خیال قوه در که ايشناختی معرفت اعتبار خاطر

هـایی کـه   با توجه بـه ویژگـی   –آنکه  ویژه به دارد؛ زیباشناسی تربیت و شکوفایی هنر و رشد براي ايقابل مالحظه

بسـتر   توانـد مـی  محورانـه، اسالمی با روح توحیـد  هنر و تمدن رشد به منظور ؛ -براي عرفان اسالمی برشمرده شد 

  .گردد منجر اسالمی هنر بالندگی و پیشرفت به و نماید مساعد را فرآهم

ي خـود  براي آنکه تربیت زیباشناسی در نظام رسمی آموزش و پرورش ما بتواند به جایگاه درخور و منزلت شایسته

 شناسی متناسب با تربیت هنري باشد. بنـابراین در قدم بگذارد الزم است که نوع نگاه حاکم بر آن، از جنس معرفت

کـه پـارادایمی کـه در حـال حـاظر تعیـین کننـده خـط مشـی           کرد اشاره مسأله این به توانمی کلی مقایسه یک

تـر از رویکـردي چـون عرفـان اسـالمی و      هاي اصلی تربیت زیباشناسی در سند مبانی تحول است؛ ضـعیف سیاست

 رویکردهایی ازاین دست است و باید براي تکمیل فلسفه اسالمی به عرفان اسالمی نیز تکیه کرد. 

 

 یجه گیري  جمع بندي و نت

در یک جمع بندي کلی باید گفت که جایگاه تربیت هنري و زیباشناسی در نظام تعلیم و تربیت رسـمی مـا بـراي    

هایی صورت دهد. تربیت هنـري و  ي زیربنایی خود بازنگريرسیدن به نقطه مورد ادعاي خود باید نسبت به فلسفه

ري مستقل و مبسوطی از طرف صاحبنظران تعلـیم و تربیـت   ي تئوزیباشناسی از ابتداي انقالب تا کنون از پشتوانه
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برخوردار نبوده است و این باعث شده که همواره غایاتی که در سندهاي رسمی از جمله سند تحـول مبـانی بـدان    

اشاره شده است؛ بدون بازنگري اساسی در زیربناي فلسفی خود باقی بماند و شاهد تحول و بهبـود جایگـاه تربیـت    

( نیز اشاره کرده است جاي پرورش عشـق الهـی هـم در سـند تحـول      1114و همچنان که مرزوقی ) هنري نباشیم

شناختی سـند تحـول در بـاب    خالی بماند. در این پژوهش به این مسأله و ضرورت توجه به امور زیربنایی و معرفت

توانـد  تربیت هنري میتربیت هنري پرداخته شد و عرفان اسالمی به عنوان رویکردي که درخور فهم حقیقی هدف 

 باشد براي تعدیل و تکمیل زیربناي فلسفی حاظر پیشنهاد گردید. 

 

Abstraction: 
At the history of mankind, important function of education means artistic education has always 

been raised. It also has been mentioned in fundamental transformation document of formal 

education system. Therefore researchers intend to investigate aesthetic education based on 

fundamental transformation document. So initially the position and status of artistic education in 

formal education system are studied and then analyzed its underlying cause. The findings indicate 

considerable gap between claims of artistic education in fundamental transformation document and 

its reality in formal education system. The main cause is the dominant paradigm in this document 

which is derived from the peripatetic philosophy. Finally the dominant paradigm is considered 

inadequate and the study propose the presence of Islamic mysticism as the context which contains 

the capacity of development and aesthetic and emotional education. In this study research 

methodology for investigating the current state of artistic education is qualitative content analysis 

and emergent interview with using the Grounded theory and for underlying cause is the reflective 

method. 

Keywords: Artistic education, Aesthetic education, Fundamental transformation document of 

formal education system, Islamic philosophy, Islamic mysticism. 
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