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Abstract
It seems that the critique of negligence in the field
of art and aesthetics in the country tends to focus
on the training of special artistic activities and its
subordinate role in the curriculum for the
development of students' artistic talents .Although
artistic education implies certain activities, it seems
that aesthetic education seems to have been
overlooked as a phrasebook in the educational
system of the country. A comprehensive
conception of this kind of education in the
country's educational system has not been made
especially from the Islamic perspective. In this
study, Mulla Sadra's philosophical views have
come to be the subject of a unanimous approach.
The approach of feeling and meaning is based on a
linguistic unilateral approach. Therefore, in this
research, the necessity of changing the approach of
artistic education and aesthetics to the approach of
feeling and meaning as the main approach and
subject-centered approach is considered as
complementary approach.
Keywords: Approach, artistic education and
aesthetics, feeling and meaning, subject-centered.
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چکیده
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اقدا
حفظ استانهاردهای بکايی مدوششک در وکرو رکرار دادن
هنر و شیباشناس در درکز و بهلنوان هستۀ اصل اصالح
نظکات مدوششک اسکت ( .)Curtis, 1998مرانک درصکهد
تبیین این ندته برمده که برناده درسک هنکر اش یریک
انتقال دهکار هکای ادراکک نقکه دهدک در دوفقیکت
دانهمدوشان نه تنها درشدینۀ هنر بلده هدکه دووکولا
درس دارد ( .)Amini, 2005دهردحدهی اذلان ندکود
که در هنر دراتب هست که به للت ساشواری با تخیل و
اکتشاف ،د توانه به تحق اههاف تعلیم و تربیت کدک
کنه ( .)Mehrmohamadi, 2004ادین نیکز بکه اهدیکت
کارکرد نظکات مدوششک درشدینکۀ پکرورش رابلیکتهکای
شیبکای شککنایت دانککهمدککوشان پردایتککه اسککت و بیککان
د دارد که مدوشش هنر اساسکا در ابعکاد دختلفک نظیکر
بروش یالریت ،رشه لایف و ایالر  ،ایجاد دهار هکای
حرکت و دستورشی دواد و وسایل ،پرورش رابلیتهکای
وروهک ک و ارتبکککای دانکککهمدکککوشان دارای تک ک یرا
رابلدالحظهای است (.)Amini, 2005
لل رغکم توصکیههکای انهیشکدنهان حکوش تعلکیم و
تربیت بر پرورش تفدر یادویرنهوان ،بکه نظکر دک رسکه
نظات مدوشش رسد که بخه لظید اش رسالت تربیتک
جادعه را لهه دار است ،در ترغیب یادویرنهوان به تعقل
و توسعۀ توانای های فدری منان و هدچنکین در پکرورش
یادویرنهوان به وونه ای که در لرصههای دختلف حیکا
یویه انسکانهکای کنجدکاو ،دارای روحیکه جسکتجو و
ارششیاب ديیل و با حهارل لغزشهکای فدکری باشکنه و
درنهایت را سکعاد و سکالدت را بکا وکریب ایدینکان
بکککايتری یککک نداینکککه ناکارمدکککه بکککود اسکککت
(.)Yazdanpanahe Nozari, 2006
منچنان که دشهود است در جریکان رسکالت تربیتک
نظاتهای مدوشش  ،انتقکال دعلودکا بکهصکور دعدکول
تک ک یری در تربیکککت افکککراد نکککهارد .دالحظکککه رفتکککار
فارغ التحصیالن دراکز دختلف مدوشش و بریورد منها بکا
دسائل در شنهو  ،نحو ارتباط منها با یدهیگر و با جادعه

و هدچنین نقه منها در ساشدانها و دؤسسا وونکاوون
هدگ ک ایککن حقیقککت را دککهلل د ک دارنککه کککه بیشککتر
فارغ التحصیالن دراکز مدوشش درشدینۀ باي بردن سکح
دحفوظا یا دعلودا یود با کد دعلدکان رکهتهکای
برداشتهانه ،ادا اش لحاظ تربیت در بهبود الدکال و رفتکار
یکود ارکهاد بکه لدکل نیکاورد انکه ( Shariatmadari,
.)2006
دروارع ،دبان روانشنایت و شیست تربیت هنری و
شیبای شنایت بر وجود رابلیت ها و استعهادهای ذهنک
و هوش دتنول در دانهمدوشان ت کیه د کنه که بایکه
دتناسب با ایکن تنکو ،،کانکالهکای وونکاوون بکهدنظکور
بهر برداری اش این رابلیتهای فحری فکراهم مورد و تنهکا
به روال دتهاول که درصهد پکرورش تعکهاد دحکهودی اش
استعهادهای کالدک و دنحقک –ریاوک اسکت ،بسکنه
نشککود و بککا نگککاه جککادع بککه انسککان ،اددککان پککرورش
شخصیت دتواشن فکراهم وکردد .یدک اش ابعکاد وجکودی
انسان که در نگاه جادع بکه او بایکه دکورد توجکه رکرار
بگیرد و نسبت به پرورش من ارهات شکود بعکه هنکری و
شیبای شکنایت انسکان اسکت .دروارکع نتکای تحقیقکا
حاک اش این دسکلله اسکت ککه سیسکتم لصکب انسکان
لالو بر توانای یادویری و پرداشش دحركها اش دجکرای
دنحق  -استهيل  ،ظرفیت یادویری اش دسکیر لایفکه و
توجه را هم دارا است و توجه نیز د توانه به یکادویری و
حل دسلله دنجر شکود .بایکه توجکه داشکت ککه تربیکت
هنری و شیبای شنایت وستر وسیع را در برد ویکرد
کککه اش حرکککت ( )Motionشککرو ،و بککه رشککه لککایف
( )Emotionدنجر شه و درنهایت به رشکه و شکدوفای
توجه ( )Attentionدنته د شود (.)Amini, 2005
اش یرف دیگر در دیهوا اسالد  ،ت کیکه فراوانک بکر
لقالنیت و ارششها وجود دارد بنابراین داهیتا ندک -
توانه بر انتقال ایاللا للد و فن ککه يشدکه تربیکت
شنایت است ،دتدرکز باشکه .يشدکه تربیکت دتدک بکر
انتقال ایاللا للد  ،دحیطورای  ،مدوشش دبتنک بکر
دووو ،،هدراه با تحوي  ،مدوشش دهار ها ،روشها و
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دستورالعدلها است حالمنده تربیکت اسکالد بکا رویکه
جسکککتجووری دعنکککا و ديلکککت در هدکککه پهیکککه هکککا
دورعیتشناس  ،مدوشش دبتن بکر هکهف ،هکهایت
تغییرا  ،تغییر نگرشها و باورها را دنبال د کنه .بکا
این توصیف به نظر دک رسکه تربیکت اسکالد بکهجکای
شنایت للد به شنایت هنری و شیبای شناسکانه نکاظر
اسککت چراکککه در ایککن تربیککت دور شیبککای شککنایت
ردزوشای و ردزوردان برای کشف دعنا اش لالم ردزمدیز
دحرح است .حالمنده شنایت للد بر شناسای روابکط
دیان پهیه ها و دستکاری و تغییکر من روابکط بکه نفکع
دقاصه انسان به دنظور برموردن حاجکت هکای او اسکتوار
است ( .)Ministry of Education, 2011اربال يهکوری
در تعبیککر شیبککای دقصککود اش للککم و فلسککفه را کشککف
حقیقت و ههف اش هنر را تجلک و تدلکل حقیقکت ذککر
د کنه (.)Motahari(Elhami), 2006
تربیت اسکالد بکر دالحظکه یبیعکت هدچکون میکه
یهاونککه ت کی که دارد .در اسککالت نظککار جهککان یبیعککت
به دنظور کشف دعناهکای بکاین من توصکیه دک شکود.
یبیعت بهدنزله ی دتن مدوشش تلق د شکود ککه در
کنار کتاب تشکریع ،دکا را بکه حقکای پنهکان رهندکون
دک سککاشد .انتقککال بخشک اش ایاللککا للدک درشدینکۀ
کدیت و کیفیت پهیه های یبیع و روابکط دیکان منهکا
دددن است دهکم و وکروری باشکه ولک ککاف نیسکت
(.)Alamolhoda, 2007
با توجه به لهت کفایکت تربیکت شکنایت در تک دین
اههاف تعلیم و تربیت اسکالد و وکرور پکردایتن بکه
تربیت شیبای شکنایت بکهلنکوان روشک کارمدکه بکرای
تحق تعلیم و تربیت اسالد  ،در این پژوهه سکع بکر
من بود که ودن بررس انتقادی ساحت تربیت هنری و
شیبای شنایت برناده درس در اسکناد تحکول بنیکادین
مدوشش وپرورش و نیز بررسک مرا فلسکف دالصکهرا در
دورد ههف این ساحت رویدکرد بروزیکه وحکه وکرای
تشدید برای ایکن سکاحت بنکا بکر دیکهوا اسکالد را
تووی داد و با توجه به اینده رویدرد دریافت احسکاس

و دعنا بهلنوان فرابرنادهدرس د توانه ناظر بکه رویدکرد
وحه ورای تشدید باشه ،به تبیین ورور تغییکر در
رویدرد این ساحت به رویدرد دریافکت احسکاس و دعنکا
بهدنزلۀ رویدرد اصل و رویدرد دووکو،دحکور بکهدنزلکۀ
رویدرد دددل ،پردایته شه است.
در این راستا پرسههای تحقی لبار انه اش:
 .1مرا فلسف دالصهرا در دورد ههف ساحت تربیت
هنری و شیبای شنایت چیست؟
 .2انتقکککادا وارد بکککر سکککاحت تربیکککت هنکککری و
شیبای شنایت برناده درس در اسکناد تحکول بنیکادین
مدوششوپرورش چیست؟
 .3رویدکککرد بروزیکککه سکککاحت تربیکککت هنکککری و
شیبای شنایت برنادکه درسک بنکا بکر دیکهوا اسکالد
چیست؟
 .4در ساحت تربیت هنری و شیبای شنایت بنکا بکر
دیهوا اسالد کهات رویدرد به لنوان اصل و کهات یک
بهلنوان دددل رابل یرح است؟
بککا بررس ک هککای بککهلدککلمدککه  ،بککه نظککر د ک رسککه
پژوهههای دایل در حوش هنر و شیبای شناس بیشتر
ناظر به بحک مدکوشش هنکر بکا رویدکرد دووکو،دحکور
(فعالیتهای یاص هنری) و جایگا من در برناده درس
در جهککت رشککه و شککدوفای رابلیککتهککا و اسککتعهادهای
هنری و شیبای شنایت دانهمدوشان است.
دهردحدهی ( ،)Mehrmohammadi, 2011بکا ارائکه
یاشد دحور دلهم اش لالم هنر ،تفسیر جهیهی اش تعلکیم و
تربیت باکیفیت را بیان کرد است که د توانکه وفتدکان
اصالح لدلدرد نظاتهای تعلیم و تربیت را تعهیل ندایه.
لرکیان دهردحدکهی دلدک و دفیکهی ( Lerkian,
 )Mehrmohammadi, Maleki, Mofidi, 2011و کیکان
( ،)Kian, 2013در پژوهههای یود با توجه بکه اصکول
حاکم بر نظات تربیکت رسکد و لدکود کشکور ،الگکوی
دحلکوب بککا رویدککرد تربیککت هنککری دیسککی لیندحککور را
یراح کردنه که در سه سح کالن ،دیان و یرد و بکا
توجه به ارکان تجویزی ،نیده تجکویزی و غیکر تجکویزی
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شدل ورفته است .کیان هدچنکین در پکژوهه دیگکری
( )Kian, 2013دستاوردهای دو پژوهه ربل یود را در
لدل مشدون کرد که دستاورد من ،برتری شیو مدکوشش
با رویدرد دیسی لین دحکور نسکبت بکه شکیو سکنت در
یادویری برناده درس هنر بود است.
رهیافت تلفیق با ههف فزاینهو اجرای رهیافکتهکای
برناده درس هنر اش یری یلک فرصکتهکای یکادویری و
تبهیل نظریه به لدل در برناده درس در پژوهه شکرف و
سلسبیل ( )Sharafi, Selsbili, 2010بررس شکه اسکت.
شککرف در پککژوهههککای دیگککر یککود ( ;Sharafi, 2011
 )Sharafi, 2011; Sharafi, 2013ودن بیان دبان نظکری
رویدرد تلفی هنر با سایر دروس و نیز مدوشش هنر به ذککر
ندونککههککای اش تلفیکک دفککاهیم مدوششکک للککوت و هنککر
(راهبردهای لدل ) پردایته است.
یراح الگو برای مدوشش هنر (بر اساس ی ریکاس
لدلک ) نیکز در پککژوهههکای صککابری اکبکری بورنک
شککدوه فککرد و لجککم ( ;Saberi; Akbari Burang
 )Shokouhi Fard; Ajam, 2013و نیز صابری ( Saberi,
 )2015دورد توجه رکرار ورفتکه اسکت ککه در من هکهف
غای درك دعنا بهلنوان دقهده اول و در دقهده دوت نیز
اههاف لات و رویدردهای مدوشش هنر دهنظر ررار ورفتکه
است .درنتیجه این ریاس نیز اصول دغایر نبودن برنادهها
با هنر اسالد  ،دیسی لین دهاری ،تلفی انگکاری ،توجکه
به ویژو های تحول  ،واکاوی دعنا ،جهتویری به سوی
ادراك فرت ،پکرورش یالریکت و تخیکل ،اصکل ارتبکاط و
کاربرد هنر بهلنوان وزار های تجویزی دشخص شه انه.
صابری ( )Saberi, 2017در پژوهه دیگری بکه ارشیکاب
نظات مدوشش هنر یراح شه در دورۀ ابتهای اش دنظکر
رلدروهککای اساسکک و سککایتار دحتککوای بککا دحالعککۀ
دیهوا های دعلدان ،دهیران و کارشناسان پردایته است.
در پژوهشکک پیدایشکک دیگککری ،درس هنککر در ابعککاد
یراح  ،اجرا و ارشیکاب اش دیکهوا دعلدکان هنکر دقحکع
راهندای شهرستان دشفول نیز دورد مسیبشناس رکرار
ورفته است (.)Safari, Nazarzadeh Zare, 2015

اش یرف دیگر با بررس ت یر برناده درسک مدکوشش
هنر دیسی لیندحور بر تربیت هنری دانکهمدکوشان دورۀ
ابتهای  ،دشخص شه ککه تک یر ایکن برنادکه در حکوشۀ
تاریخ هنری و شیبای شناس است و نه در بخه تولیه و
نقکککه هنکککری ( Ghaffari; Kazempour; Oghani
.)Hamadani, 2017
در کنار یراح الگو بکرای مدکوشش هنکر بکر اسکاس
ریاس لدل  ،الگوی دفهود برای برناده درس هنر نیز
ارائه شه است که به تبیین جایگکا ادراك شیباشناسکانه
در تعککال ذهنکک یادویرنککهوان دکک پککرداشد دکک کنککه
(.)Taslimian; Sarmadi; Reza; Seifi,2017
رابل ذکر است که پژوهههای فوق به جکز پکژوهه
تسلیدیان سردهی و سیف ( ،)2017به نول به بحک
تربیت هنری (بکه دعنکای فعالیکتهکای یکاص هنکری)
پردایتهانه هرچنه این بح به دلیکل م کار من ،دریکور
توجه و التنکا اسکت ادکا بکه نظکر دک رسکه ککه تربیکت
شیبای شکنایت (هنکر بکه دعنکای لکات من) بکا رویدکرد
دریافت احساس و دعنا در نظات مدوششوپکرورش کشکور
دورد ب توجه افزونتری است و دفهوتپرداشی جکادع و
دریق اش دعنا ،وستر و حهود ایکن نکو ،تربیکت و ایکن
رویدرد در نظات مدکوششوپکرورش کشکور بکهیصکوص اش
دنظر اسالد صور نگرفته است و ههف پژوهه فکوق
پردایتن به این دسلله است.
راش پژاوش
پژوهه حاور اش نو ،نظری و اش لحاظ نو ،داد ها کیفک
اسککت و روش تحقی ک  ،توصککیف  -تحلیل ک و وککردموری
داد هککا ،بککا اسککتفاد اش بررسک دککهارك للدک صککور
پذیرفته است .به دنظور تجزیه وتحلیل ایاللا اش شکیوۀ
بررس ک اسککناد و دککهارك اسککتفاد وردیککه کککه نککول
اسککتراتژی تحلیککل اسککت و اش سککایر روشهککای کیفکک
لین تکر اسکت ( .)Marshall & Rassman, 1998روش
تحلیل این تحقی اش نو ،تحلیل فدری یا باشتکاب اسکت
که در من دحق د کوشه دربار ایاللا کیف دربکوط
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به دووو ،دورد دحالعه بر اساس دریافتها و بینه یود
و با یک نگکا انتقکادی رتکاو کنکه ( Gall & Borg,
 .)2004در اینجا ،پژوهشگر با بررس حوشۀ پکژوهه ککه
اسککناد تحککول بنیککادین در سککاحت تربیککت هنککری و
شیبای شنایت و نیز مرا فلسف دالصهرا در دورد ههف
تربیککت هنککری و شیبککای شککنایت و رویدککرد اسککالد
بروزیه درشدینۀ این نو ،تربیت بود است ،درنهایت بکه
تبیین ورور تغییر در رویدرد ساحت تربیکت هنکری و
شیبککای شناس ک بککه رویدککرد دریافککت احسککاس و دعنککا
بهدنزلۀرویدرد اصل و رویدکرد دووکو،دحکور بکهدنزلکۀ
رویدرد دددل ،پردایته است.
یافت وای پژاوش
 -اوداف تربیهت ونهری ا دیبهاییشهناختی در دیهدااه

االصدرا :بح شیبای شناس در حددت دتعالیکه بکا صکنایع
لحیفککه در پیونککه اسککت ( Sadrodine Shirazi, 1989,
 .)volume7در م ار باستان ایران تا به ادروش ککه در لغکتنادکه
دهخها دشهود اسکت ،بکهیکور لکات یک دعنکای ایالرک و
دعنوی بر هنر دترتب بود و هنر به دعن کدکاي انسکان و
فتایل ایالر بهکار رفتکه و دک رود ادکا جالکب اسکت ککه
دالصهرا بریالف این دیکه دتعکارف شدانکه یکود ،هنکر را بکه
دعن یاص من یعن سایتوسکاشهای هنکری دکورد توجکه
ررار داد است و اش من در رالب صکنایع لحیفکه یکاد دک کنکه
( .)Rabiei, 2009دالصهرا اش دنظر وجودشناسک بکه هنکر و
شیبای شناس هنری و ارتباط لش و هنر و تواندنکهیهکای
نهفته در هنر نگا کرد اسکت .وی دقهدکه ورود بکه دباحک
شیبکای شناسک را در دعاشککقههکای انسککان و ارتبککاط من بککا
صنایع لحیفه ررار داد است (.)Mahmudi, 2011
دالصهرا تصویروری یها در لالم و تزیین من به انوا،
شینتها را با تصویروری انسان و شیبکای شناسک ککه در
م ار تولیهی و صنعت یود الدال د کنه ،دقایسه ککرد
اسکت و منچککه در لککالم انسککان اش حیک جدککال الککم اش
اوصاف و افعال انسان  ،وارع د شود را جلو ای اش اسکدا
اهلل دعرف د کنه (.)Emamie Jomeh, 2006

دالصککهرا بککه ظرافککتهککای دوجککود در فعالیککتهککای
دعحوف به تولیه م کار شیبکای شناسک  ،دوشکدافانه نظکر
کرد است .برای دلال اش لش انسان صنعتگر به دصنو،
یود یاد د کنه که تا چه حه حرص و شوق به تحسکین
و تزیین ا ر هنری یود دارد به حهی که وویا این حالت
برایشان غریزی است.
دروارع چنین به نظر د رسه ککه دیکان هنکر (بکهلنکوان
صنایع لحیفه) و لش اش نظر دالصهرا ارتباط نزدیدک وجکود
دارد .بهشلکم وی ،لشک  ،دبکارك ،دتعکال و دارای حددتک
لال است (.)Sadrodine Shirazi, 1989, volume7
دالصهرا هنکر و شیبکای شناسک هنکری را بکه دلابکۀ
بستری دانسکته ککه در من شدینکههکای نیکل بکه لشک
حقیق و شیبای شناسک دعنکوی و دلدکوت بکرای یک
دلت فراهم د شکود .وی ابتکها بکه یکور دجدکل تبیکین
د کنه که هنر دروندایههای دارد که اور به منها توجکه
شود ،د توانه در لرصه اجتدال  ،نکول بسکتر لدکود
برای تهذیب نف و سلوك نفسان فراهم کنه که کادال
با فراینههای لشق و شیبای شناس پیونه یورد باشکه
به ریهادهای درون لش دک پکرداشد و نقکه
وس
لاش را بهدلابۀ هنردنهی نقهمفکرین مشکدار دک کنکه
(.)Mahmudi, 2011
دالصهرا اشجدله دبادی که برای لش ذکر د کنکه،
تعلیم و تعلم صنایع لحیفه (ادور هنری) را برد شکدرد و
جالب است که در دواردی که بهلنوان غایت لشک نیکز
دحرح د کنه باش هم به تعلیم و تعلم ادور هنکری نظیکر
اشککعار دککوشون و لحیککف ،مواشهککا ،مهن ک هککای ییککب و
داستانپرداشی نیز اشار د کنکه .دروارکع صکهرا دعتقکه
است کس لش لحیف را درد یابکه ککه دارای فتکایل
انسان باشه (اشار به داشتن رلب لحیکف ،یبکع دریک ،
ذهن صاف و نف رحیم) و اش یرف دیگر ید اش ادوری
که شدینه تجربه این لشک را فکراهم دک کنکه تعلکیم و
تربیت هنری است .پ جادعهای که در من للوت هنری
رای است ،شدینه پیهایه یصکلتهکای نیدکوی انسکان
بیشتر در من فراهم است ( Sadrodine Shirazi, 1989,
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 )volume7بنابراین دالصهرا برای هنر جایگکا ارششک ،
دعنوی و رهس رائل است (.)Mahmudi, 2011
این بیانا دالصهرا دا را بکه ایکن حقیقکت رهندکون
د ساشد که به شلم او هنر دارای دروندایه هکای تربیتک
لدیق است که اور دکورد توجکه رکرار ویکرد دک توانکه
شدینه را برای رسیهن به لش حقیق بکرای یک ادکت
فراهم کنه چراکه بروش این لش در جانها بال تلحیف
روح و تنویر رلب انسان د وکردد و درنتیجکه دک توانکه
دعبری به سوی لش الهک (لشک حقیقک ) بکاش کنکه:
«المجاز قنطرة الحقیقة» ( Sadrodine Shirazi, 1989,
.)volume7
وی دنش لش لحیف را استحسان شکدایل دحبکوب
دانسککته اسککت .استحسککان دجدولککهای اش تککالشهککای
شیبای شناس است که به فراینه تدلل صکور دعشکوق
نزد لاش که دروارع کار هنری اوست ،دک انجادکه .وی
در جای دیگر لش را افراط در شوق به اتحاد دک دانکه.
دراد اش این اتحاد ،حتور دائد دعشوق نزد لاش است.
تدلل اش یریک درکت نظرهکای لاشک در شیبکای هکای
ظاهری و نیز شیبای های دنش دعشکوق (شد ة الفکدر
الددر ر ددک اشددکالا شددما ا) و ید ارچککه کککردن ایککن
شیبای ها در ذهن لاش صور د ویرد .پ لاش هم
بایه شیبای شناس ،هم توانا و دستعه در کشف شیبای ها،
هم بریوردار اش رو ییال و تخیل و درنهایت بایکه دارای
روۀ یالریت باشه تا بتوانه صور دعشکوق را در ییکال
یود و نیز رلب یود یل کنه که با التذاذ شهیه برای او
هدکرا اسکت ()Sadrodine Shirazi, 1989, volume7
بنابراین د توان چنکین جدکعبنکهی ککرد ککه در نگکا
دالصهرا هنر د توانه شدینهسکاش لشک باشکه و رویدکرد
دالصهرا به صنایع هنری رویدردی کارکردورایانه است و
کارکرد اصل هنر نیز رسیهن به لش لفیف و لحیکف و
درنهایککت لش ک حقیق ک و اله ک اسککت ( Mahmudi,
.)2011
 انتقادات اارد بر ساحت تربیت ونری ا دیبهایی-شههناختی برنااه درسههی در اسههناد تحههول بنیههادی

آاودش اپهرارش :در اسکناد تحکول مدکوشش وپکرورش
تربیت هنری دووو،دحکور ،بکهلنکوان رویدکرد اصکل و
رویدرد دریافت احساس و دعنا بکه دنزلکۀرویدرد دددکل
ساحت تربیت هنری و شیبای شکنایت انتخکاب شکه -
است .رویدرد دریافت احساس و دعنا ،شکادل دو فرمینکه
یل دعنا و کشف دعنا ،دعرف شه است که تنارتکات
که در دورد این دو فراینکه وجکود دارد .در سکنه تحکول
راهبردی ،یلک دعنکا یکا ردزوکذاری ،یکاص هنردنکه و
کشف دعنکا یکا ردزوشکای  ،دخکتص بکه هدکه دتربیکان
دعرفک شککه ( )Ministry of Education, 2011و در
سنه برناده درس دل (رلدروهای حکوش هکای دختلکف
یککادویری) ،دور ردزوردانکک (درك و دریافککت ا ککر) و
ردزوشای (تولیه ا ر) کال بکه ییکف هنردنکه ایتصکاص
یافته ( )Ministry of Education, 2007و در ديلتهای
نظریه تربیت اسالد  ،دور شیبای شنایت ردزوشکای و
ردزوردان  ،کال جز تربیت لدود بکه حسکاب دک میکه
(.)Alamolhoda, 2007
با وجود تقسیمبنکهی تربیکت بکه دو نکو ،لدکود و
ایتصاص و اینده ،تربیت هنری و شیبای شنایت  ،ناظر
به مداد ساشی فردی و جدع دتربیان در دسکیر تحقک
ش ن هنری و شیبای شنایت حیا ییبه دعرف شه و
با وجود اشار سنه برناده درس دل به ایکن ندتکه ککه
جهتویری کل ایکن حکوش در سکاشداندهک دحتکوا و
مدوشش بایه تربیکت هنکری بکا ت کیکه بکر دسکتیاب بکه
بصیر فرهنگ به صور فرابرنادهدرسک و روح حکاکم
بر کل نظات مدوشش باشه و با توجه به ههف ید ارچگ
و رویککاروی دککؤ رتر بککا دورعیککتهککا ( Ministry of
 )Education, 2011ادا در لدل در برناده درسک دلک
صرفا به تربیت هنری (بح مدوشش فعالیتهای هنکری
فردی و وروه ) در رالب رویدرد دووکو،دحکور بسکنه
شه که من هم کدترین سالا مدوششک را بکه نسکبت
سایر حوش های یادویری شادل دک شکود و جکای یکال
تربیککت شیباشککنایت در رالککب تربیککت لدککود (بح ک
مدوشش بکه شکیو هنکری و شیبکای شناسکانه) در رالکب
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رویدرد دریافت احساس و دعنا بهلنوان فرابرنادکه و روح
حاکم بکر دروس هدچنکان دحسکوس اسکت ( National
.)curriculum document, 2007
با نظر به ت کیه بر دتادین فرارشتهای و کارکردهکای
انوی و فرابرنادهدرس برناده درس دل ( Ministry of
 )Education, 2011و نیز با توجه به ديلتهکای نظریکه
تربیت ک اسککالد پیرادککون ردزوردان ک و ردزوشککای اش
جهان یبیعکت بکهدنزلکۀ میکه یهاونکه ( Alamolhoda,
 )2007به نظر د رسه ساحت تربیکت شیبکای شکنایت
نیز بیشتر د بایست دتدرکز بر رویدرد دریافت احسکاس
و دعنا د شه چراکه ههف ید ارچگ و رویاروی دؤ رتر
با دورعیتها را بیشتر د توان در ایکن رویدکرد دشکاهه
کرد و درنهایت این رویدرد د توانه دستیاب به بصکیر
فرهنگ را تسهیل کنه نه رویدرد دووو،دحور .بکه نظکر
د رسه توجه بیشتر به رویدرد دووو،دحور یوا نکایوا
بال اش دست دادن ههف اصل د شود ککه رکرار اسکت
در رویدرد دریافت احساس و دعنا اتفاق بیفته.
 -رایکرد برازیده ساحت تربیت ونری ا دیبهایی-

شناختی برناا درسی بنا بر دیدااه اسالای :ههف کل
تعلیم و تربیت اسالد  ،تعکال افکراد جادعکه بکه سکدت
تحق ذا وارعیت یا ا بکا توحیکه در منهکا اسکت ککه
شرط اساس من ،ادراك و حتور دستدر ح اسکت ککه
یود دتتدن جریان دائد تقوا (حردت نگکه داشکتن در
دحتر ح ) است (.)Ministry of Education, 2011
با توجکه بکه ایندکه دبکهم و دقصکه تعلکیم و تربیکت،
حقیقت یگانه است یعن تعلیم و تربیت اش توحیه مغکاش
و به توحیکه دنتهک دک شکود اشایکنرو لزودکا رویدکرد
توحیهی یا وحه ورا دارد ادا چون توحیه چه در دبکهم
و چه در دقصه اش دراتب دتدکایزی بریکوردار اسکت ککه
بری نسبت به بری شرافت دارنه ،بکه نظکر دک رسکه
رویدرد تعلیم و تربیت نیز وحه وکرای تشکدید اسکت
( )Alamolhoda, 2009بنابراین بایه رشتههای دختلکف
دانه که در مدوشش سنت بهیور دجکزا اش هکم در نظکر
ورفته د شونه ،بهصور پیوسته و با رویدرد وحه وکرا

ساشدانده شونه .برنادهریزی درس حاکم بکر دروس و
نو ،مدوشش بایه چنان برای دانکهمدکوشان برانگیزاننکه
باشککه کککه بتواننککه دحتککوای منچککه در دروس دختلککف
د مدوشنه را به هم پیونه داد و در شنکهو یکود لدکال
دورد استفاد ررار دهنه و يشده ایکن ادکر من اسکت ککه
منچه به دانهمدوشان یاد داد د شود را به دعنای وارع
کلده یاد بگیرنه .برای رسیهن به چنکین جایگکاه يشت
است که دووولا دختلکف درسک بکا یدکهیگر تلفیک
شونه و رویدرد تفدی وکرا ککه بالک ایجکاد درشبنکهی
دیان حوش های دختلف دانه د شود را کنار بنهنه.
 -رایکرد اصلی ا رایکرد اکمه سهاحت تربیهت

ونری ا دیباییشناختی برناا درسی :تربیکت هنکری و
شیبای شنایت وستر وسکیع را در بردک ویکرد ککه اش
حرکت شکرو ،شکه و بکه رشکه لکایف دنجکر شکه و
درنهایت به رشکه و شکدوفای توجکه دنتهک دک شکود
( )Amini, 2005و هدین دسلله ورور مدوشش هنکر و
شیبککای شناس ک و پککردایتن بککه کارکردهککای اولیککه من
بهلنوان ی دووو ،درس دجزا را مشدار د ساشد و نیز
با توجه به پیوستگ هنکر و شیبکای شناسک بکا لشک و
اینده درنهایت هنر دک توانکه انسکان را بکه درتبکه درك
حتوری حک برسکانه ،مدکوشش هنکر در رالکب رویدکرد
دووو ،دحور کادال وروری د ندایه ادا ایکن بکهدنزلکه
تورف در این درتبه نیست .بایه ظرفیکتهکای نهفتکه در
مدوشش فعالیتهای هنری در رالب دووو ،درسک هنکر
که هدان رشه و شدوفای توجه اش یری ورود به درتبکه
لش دجاشی است به درتبه بعکهی ارتقکا یابکه .دروارکع
رویدرد دووو،دحور به دنزلکه دقهدکهای بکرای ورود بکه
رویدرد دریافت احساس و دعنا اش میا مفکار و انفسک
یهاونه دحسوب د شود .این رویدرد د توانه نکاظر بکه
رویدکرد وحکه وکرای تشککدید باشکه ککه در من بایککه
ارتباط درس هنر با سایر دووولا درس روشن شود.
هدانیور که پیهتکر بیکان شکه مدکوشش بکه روش
هنری و شیبای شناسانه د توانه فرد را به درتبکه لشک
برسانه و کس که لاش د شکود دکهات در فدکر و ذککر
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دعشوق یود است یعن به درك حتوری او ککه هکهف
اصل تعلیم و تربیت است نائل د وردد .شایه به هدین
للت است که ررمن بهلنوان برترین کتاب تربیتک یکود
برای انتقال پیکاتهکای تربیتک یکود صکرفا اش اسکتهيل
دنحق استفاد ند کنه بلده با احساس ،ذوق و لحکایف
روح بشر هم سخن د وویه و جانها را تحت ت یر رکرار
د دهه ( )Motahari, 2011و در جستوجکوی بهتکرین
شیو های پیاترسان برای نیل به ههف اصل یود یعن
ههایت انسان به استفاد اش ابزار ووناوون روی دک مورد
که هر ی در جایگا یود بهلنوان ندونههای لال ابکزار
کالد  ،بیان  ،ذهن و تصویری رابل بررس انکه .ایکالق
لفظ ابزار بر این شیو ها ،دانع اش انحراف ذهکن دخایکب
شه و او را به سوی اههاف و مردانهای سوق دک دهکه
که این ابزار در یهدت به منها تولیه شه است ( Ayazi,
 )2006بنککابراین يشت اسککت کککه دککا نیککز اش ایککن شککیوۀ
شیبای شناسانه در مدوشش استفاد کنکیم .پک بایکه در
ی رویدرد وحه ورا تداد دووولا درس بهصور
هنری و شیبای شناسکانه ارائکه وردنکه و ایکن شدکان ر
د دهه ککه جهکتویکری و روح کلک حکاکم بکر نظکات
مدوشش  ،هنردنهانه و شیبای شناسانه باشه .بکرای دلکال،
در درس تاریخ که دانکهمدکوشان بکه دحالعکه و بررسک
سروذشت و ر موردهای نسلهای وذشکته دک پرداشنکه،
ودن اینده تاریخ ی دورۀ یاص را دک مدوشنکه ،دعلکم
بایه منها را دتوجه سکاشد ککه بکه دحالعکه میکا انفسک
یهاونه بهلنوان ید اش دؤلفههای شیبای پردایتکهانکه و
بایه با دیه لبر ویکری و پنکهمدوشی بکه منهکا بنگرنکه.
د توان با بررس مفرینه های هنری هر دورۀ تاریخ و
بررسک تفدراتک کککه دبککهم پیکهایه ایککن م ککار بککود و
درنهایت نتایج که این نحوۀ تفدر و یل هنری در پ
داشته ،بررس کرد که میا در هکر دورۀ تکاریخ یکاص،
اددانا یهاونه برای ایکرا دصکنولا شیبکا در جهکت
رسیهن به جدال دحلک الهک اسکتفاد شکه اسکت یکا
به دنظور بهر برداری کاذب اش شیبای ها بنابراین د توان
درس تاریخ را اش دنظر شیبای شناسانه دحاب منچه ررمن

اش دکا دک یواهککه ،مدکوشش داد .بکهلنککوان ندونکه دیگککر
د توان اش درس للکوت یکاد ککرد .در درس للکوت ،دعلکم
د توانه دانهمدوشان را دتوجکه ایکن حقیقکت کنکه ککه
جهان هست سرشار اش میا مفار یهاونه است .هر ی
اش پهیه ها و دوجکودا یبیعک حاصکل یک مفکرینه
شدیل و هنردنهانه بود که با درت در هکر یک اش منهکا
د توان بسیاری اش لناصر شیبای شناس و دهکار هکای
هنری را دشاهه و یاد ورفت ،بنکابراین دک تکوان درس
للوت را به نحو شیبای شناسانه مدوشش داد بکهنحکویککه
دانه مدوش احسکنالخکالقین و احسکن صکورتگران بکودن
یهاونککه در مفککرینه جهککان یبیعککت را درك کنککه.
شیبای های یبیعت را بهدنزلکۀ میکا و تجلیکا احسکن
یهاونککه بشناسککه .پیراسککته بککودن نظککات مفککرینه را اش
ایتالل ،ب نظد و لیوب به لینه ببینه و درك کنه .به
دیزان فهم یود ارتباط دیان پهیکه هکای شیبکای جهکان
مفرینه بهدنزله میا و تجلیا شیبای یهاونکه را دکورد
کنداش ررار دهه .وی د توانکه اش یکالل ایکن درس بکه
ارششدنهی جهکان شیبکای مفکرینه و تعادکل لکایف و
دعنوی با من پ ببرد که یود دنجر به لذ بردن اش این
میکا مفککار و نیککز رکهردان اش منهککا و حفاظککت اش منهککا
د انجاده و درنهایت روکایتدنهی اش یهاونکه بکهلنکوان
احسنالخالقین را فراهم د مورد.
این روش مدوشش هنری و شیبای شناسانه در تدکاد
دووولا درس رابل پیگیری است .دروارع ،د تکوان اش
یدسو با داد درس هنر بکهلنکوان یک دووکو ،دجکزا
بریورد ندود (کارکرد اولیه) و اش سکوی دیگکر بکهلنکوان
ی فرابرناده ( )Meta curriculumدر تدات دواد درسک
دیگر حتکور پیکها ککرد (ککارکرد انویکه) ککه اهکهاف
شککنایت  ،لککایف  ،ارادی و رفتککاری دروس دیگککر را
پوشه دهکه ( .)Amini, 2005دانکهمدکوشان اش یریک
ارتباط و تلفی حوش های دحتوای دختلف د تواننه بکه
یادویری بسیار دعنادارتری نائکل شکونه .در ایکن دسکیر
مدوشش بکا افکزایه حساسکیت شیبکای شناسکانه ،ذوق،
ییککال و یالریککت ،یادویرنککه درتبککه بککه درتبککه بککه
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شیبای های جهان هست بیشتر توجه پیها دک کنکه و اش
یری مدوشش دواد درس در رالب رویدرد وحه وکرای
تشدید  ،نگکا میکهای بکه میکا مفکار و انفسک در او
تقویت د یابه .او در ا ر افزایه درك شیبای شناسانهاش
که درنتیجۀ فعالیتهای هنکری بکه دسکت مدکه  ،جهکان
شیبککای هسککت را (الککم اش مفککاق و انف ک ) ا ککر هنککری
احسنالخالقین دک یابکه بنکابراین لشک هکای دجکاشی
نفسان دیگر او را راو ند کنکه و در ایکن درحلکه بکه
کس لش د ورشد که یال هده لشک هکای دجکاشی
بود است .در این درتبکه هدکه فدکر و ذککر او را لشک
حقیق (یهاونه) پر د کنکه و بکه درك حتکوری او در
هدۀ احواي نائل د وردد .بهایکنترتیکب هکهف اصکل
تعلیم و تربیت اسالد با این شیو مدوشش بکه بهتکرین
شدل دددن ت دین د وردد.
بحث ا نتیج ایری
در این پکژوهه هکهف اصکل  ،تبیکین رویدکرد سکاحت
تربیت هنری و شیبای شنایت بر اساس دیهوا اسکالد
با ت کیه بر مرا فلسف دالصهرا بود است .نتای حاصکل
اش پژوهه اش این حدایت داشت که در دیکهوا اسکالد
رویدرد وحه ورای تشدید دهنظر است و با توجه بکه
اینده رویدرد دریافت احساس و دعنکا نکاظر بکه رویدکرد
وحه ورای تشدید است ،به تبیین ورور تغییکر در
رویدرد ساحت تربیت هنری و شیبای شناسک در اسکناد
تحککول بنیککادین مدککوششوپککرورش بککه رویدککرد دریافککت
احسککاس و دعنککا بککهدنزلککۀرویدرد اصککل و رویدککرد
دووو،دحور بهدنزلۀ رویدرد دددل ،پردایته شه است.
در اداده برای ت دین ههف پکژوهه ،وکدن بررسک
انتقکککادی رویدردهکککای سکککاحت تربیکککت هنکککری و
شیبای شنایت برناده درس در اسکناد تحکول بنیکادین
مدوششوپکرورش ،دشکخص وردیکه ککه در ایکن اسکناد،
تربیت هنری دووو،دحکور ،بکهلنکوان رویدکرد اصکل و
رویدرد دریافت احساس و دعنا بکه دنزلکۀرویدرد دددکل
ساحت تربیت هنکری و شیبکای شکنایت انتخکاب شکه

است ادا تنارتات در دکورد دو فراینکه رویدکرد دریافکت
احساس و دعنا ،یعنک فراینکههای یلک دعنکا و کشکف
دعنا ،وجود دارد که بکه من بکه تفصکیل پردایتکه شکه و
درنهایت این نتیجه حاصل وردیه که با نظر به ت کیه بکر
دتککککادین فرارشککککتهای و کارکردهککککای ککککانوی و
فرابرنادهدرس برنادکه درسک دلک و نیکز بکا توجکه بکه
ديلککتهککای نظریککه تربیت ک اس کالد سککاحت تربیککت
شیبای شکنایت نیکز بیشکتر بایکه دتدرککز بکر رویدکرد
دریافت احساس و دعنا د شه چراکه ههف ید ارچگ و
رویاروی دؤ رتر با دورعیتها را (هدانیور اسناد تحول
بر من ت کیه دارد) بیشتر د توان در این رویدرد دشاهه
کرد و درنهایت این رویدرد د توانه دستیاب به بصکیر
فرهنگ (دورد ت کیه در سنه تحول بنیادین) را تسکهیل
کنه نه رویدرد دووو،دحور.
اش یرف دیگر روشن وردیه که هکهف کلک تعلکیم و
تربیت اسالد  ،تعال افراد جادعه به سکدت تحقک ذا
وارعیت یا ا با توحیه در منها است ککه شکرط اساسک
من ،ادراك و حتور دستدر ح است که یکود دتتکدن
جریان دائد تقوا (حردت نگهداشکتن در دحتکر حک )
است .تقوا دربردارنه توجه بکه دورعیکت و تکذکر دکهاوت
است و این توجه و تذکر دحاب با منچکه دالصکهرا ذککر
کرد د توانه اش یری لش فراهم وردد که در ارتبکاط
دستقیم با فعالیتهای هنری است .برای رسیهن به ایکن
ههف نخست يشت است که فکرد اش یریک فعالیکتهکای
هنری به درتبه لش دجاشی لحیف نفسان صکعود کنکه
که یود د توانه شدینه رهای اش لش دجاشی حیوان را
این لش دجاشی نفسان یود دعبری
فراهم کنه .س
یواهه شه برای رسانهن فرد به لش حقیقک الهک  .در
این جریان تربیت د توان یادویرنه را بهدنزله لاش و
منچه د یواهه به من برسه (یهاونه) را بهدنزله دعشوق
او در نظر ورفت .این لش در ا ر استحسکان دعشکوق و
تدلل صور او در ذهن لاش ر دک دهکه ککه بعکه اش
تدرر دشاهها در میا اله (مفار و انفسک ) و شکه
فدر و ذکر دهاوت پیرادون منها بکرای پک بکردن و کشکف
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شیبای های یهاونه ،د توانه حاصل شود .لاشک بعکه اش
این شه فدر و ذکر پیرادکون میکا دعشکوق یکود بکه
درك حتور دستدر ح تعال یواهکه رسکیه ککه یکود
حردت نگهداشتن در دحتر ح را در پ یواهه داشت
که هدان لنصر تقوا است بنابراین فکرد بکا رسکیهن بکه
درتبه تقوا د کوشه که اش شیباندای های غفلتشای دلل
لش دجاشی حیوان دوری کنه.
بنابراین تربیت هنری و شیبای شناسانه د توانه دا را
به این ههف برسانه چراکه تعلیم و تربیت اسالد شدان
که به روش هنری و شیبکای شناسکانه انجکات دک ویکرد
د توانه فرد را به درتبه لش برسانه و کس که لاشک
د شود دهات در فدر و ذکر دعشکوق یکود اسکت و بکا او
دتحه د وردد پ به درك حتوری او که ههف اصل
تعلیم و تربیت اسالد است نائل یواهه شه.
بنابراین بر اساس یافتههای پژوهه در دورد اهکهاف
تربیککت هنککری و شیبککای شککنایت در دیککهوا دالصککهرا
روشن د وکردد ککه فعالیکتهکای هنکری بکا توجکه بکه
پیوستگ اش با لش  ،د توانه انسان را به درتبکه اتحکاد
با دعشوق حقیق (یهاونه) برسکانه پک پکردایتن بکه
تربیککت هنککری (بککه دعنککای یککاص) در رالککب رویدککرد
دووو،دحور کادال وروری د ندایکه چراککه بالک بکاي
بردن حساسکیتهکای شیباشکنایت دانکهمدکوشان یک
تجککارب دختلککف هنککری و شیباشناسککانه و نیککز رشککه و
شکککدوفای توجکککه منهکککا بکککرای درك دورعیکککتهکککای
شیبای شنایت د وردد ادا رویدرد دووو،دحور به دنزله
دقهدهای برای ورود به رویدرد دریافت احساس و دعنا اش
میا مفار و انفس یهاونه دحسوب د شود ککه نکاظر
به رویدرد وحه وکرای تشکدید اسکت بنکابراین ایکن
نتیجه رابل برداشت است که رویدرد وحه ورای حکاکم
بر تداد دروس بایه با صبغه هنکری و شیبکای شناسکانه
هدرا باشه چراکه تعلیم و تربیت که به این روش انجات
شود ،د توانه ههف اصل تعلیم و تربیت را ت دین کنه.
درنهایت این نتیجه حاصل د وردد که بایه بریالف
اسناد تحول مدوششوپرورش ،رویدرد دریافت احساس و

دعنا (رویدرد فرابرنادهدرس و روح حاکم بکر ککل نظکات
مدوشش ) ،بهلنوان رویدرد اصل و رویدرد دووو،دحکور
بهلنوان رویدرد دددل تلق شود.
با توجه به این نتیجکه پیشکنهاد دک وکردد ککه اسکناد
تحول مدوششوپرورش در ساحت تربیت هنری و شیبکای -
شککنایت پیرادککون دو رویدککرد دووککو ،دحککور و رویدککرد
دریافت احساس و دعنا ،با بررس دری تر دیهوا اسالد و
بح اههاف تربیکت هنکری و شیبکای شکنایت در دیکهوا
دالصککهرا ،دککورد تجهیککهنظر رککرار ورفتککه تککا بککهینوس کیله
تنارتا دوجود در من درتفع وردد.
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