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  دهیچک
 تیـ ترب در و روسـو  ریخواجه نصـ هاي  شهیاند باشناسانهیز مفهوم نییتب ن پژوهش،یاز انجام ا یهدف اصل    
 یشیمایاز نوع پ یفیتوصها  داده يو از لحاظ گرداور يادیحاضر از لحاظ هدف بنمطالعه . است کودکان يهنر

 باشناسـانه یز یمبانه منابع مربوط به یجامعه مورد مطالعه کل. بود یابینه یزم از نوع یفیک، روشبود و از لحاظ 
ت یـ کـه ترب  اسـت بر آن  یاز مطالعه حاضر مبن .بود کودکان يهنر تیترب در و روسو ریخواجه نصهاي  شهیاند
ن اسـاس  یـ بـر ا . باشـد  می مهم جامعههاي  از قشر یکیاز عناصر مهم در رشد و نمو کودکان به عنوان  يهنر

شـمندان جهـان اسـالم و غـرب ماننـد روسـو و خواجـه        یباشناسـانه اند یزهاي  شهیبا اند يت هنریپوشش ترب
ت یـ در ترب یاز دو قطـب جهـان   ينرات هیو اخالق بی، تهذگردد تا مجموعه آداب می سبب ین طوسیرالدینص

آموزش و نظام آمـوزش و پـرورش    يمستحکم در فضا يک الگویرد و به عنوان یکودکان مورد توجه قرار بگ
ت کودکان واقـف بـوده و   یبر نوع ترب یان امور آموزشیلذا الزم است تا متول. ردیت و مورد استفاده قرار بگیتقو

کودکـان را  ) ن شـده یـی ش تعیو از پ یسنت یتیتربهاي  نه مجموعه الگوو ( ییبایند با محور هنر و زیتالش نما
جاد و مـورد توجـه   یت ایدار بر محور اخالق و انسانیپااي  ق جامعهین طریت قرار دهند تا از ایم و تربیمورد تعل
   .ردیشتر قرار بگیهر چه ب
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  مقدمه
 انسـان اسـت   یزنـدگ  از یرکنـ  عنوان بهو  ،)1390و همکاران ، 1يموسو( یآدم روح یتجلهنر 

در گـرو قـرار دادن هنـر و     یآموزشـ  يبـاال هاي  امروزه حفظ استاندارد .)2011، 2و همکاران یفالح(
ـ  است و ینظام آموزش یدر مرکز، و به عنوان هسته اصل یباشناسیز ت یـ بـه ترب  یتوجه و اهتمام عمل

م یتعل ینظام کنون حال آن که ،)1390،يمهرمحمد( باشد می خردمندانه يامر یدر نظام آموزش يهنر
 ییبـا یمعطـوف سـاخته و از بعـد ز    یو پرورش ابعاد شـناخت  یعملهاي  ت توجه خود را به جنبهیو ترب
ف آموزش یوظا نیاز مهمتر یکیکه  یدر حال ؛)2011 ،3قیال(غافل مانده است  یزندگ يهنر یشناخت

ـ  یدر زنـدگ  ییبـا یلذت بردن از هنـر و ز  يبرا ییو پرورش کودکان و نوجوانان، توسعه توانا و  یدرون
 "ن مهم کامالیا .)2014 ،4دانک( است ییبایو ز یو عمل مطابق با احساس متناسب، هماهنگ یرونیب

 آگاهانه تفکر ندیفرا کی در معلمان بیترت نیبد ؛)5،2011جریاکرمن و م با حرفه معلم در ارتباط است

 در ینـوع  بـه  کـه  کنند می جادیا یدرس درباره برنامهها  اقدام و ادراکات ر،یتصاو از یمخزن خود يبرا

کنـد   مـی  تیهـدا  را شـان اي  حرفه ند توسعهیفرا و دیآ می شمار به آنها یشخصاي  حرفه تیهو زمره
 .باشـد  یت نمـ یـ ترب يبه شـکل هنـر   ن مهم خارج از ارج نهادنیکه ا ؛)1397 ،6کهندل و همکاران(

م و یکارآمد جهت توسـعه مفـاه  اي  لهی، هنر را به منزله وسيو اعتقاد یاسی، سيمکاتب گوناگون فکر
ه بـه مـتن   یاز حاشـ  یشناس ییباین رو ضرورت دارد هنر و زیاز ا. معارف مختلف در جامعه دانسته اند

ـ  آن که  ضمن ).1392،ییرضا( ابدیخود را ب یآمده و ارزش و اصالت واقع  تـا آن اسـت   یفلسـفه در پ
ار همگان قـرار  یرا در اخت ییبایاصول و قواعد ز ون ییقت آن را تعیحق ،را بشناسد ییبایو امر ز ییبایز

 اسـت  معرفـت  و نینـو  دانـش بـه   یابیدسـت  ،افکـار  بـه  يفناور ت، خلقیم و تربیرا فلسفه تعلیز دهد
نـام   7یشناسـ  ییبـا یپـردازد، ز  می آن یستیو چ ییبایزن حوزه از فلسفه که به یالذا  .)2018،يسجاد(

ـ   ینگاه ،آموزش یشناس ییباین زیبنابرا. دارد ت یـ توانـد فعال  مـی  و ت داردیـ م و تربینو در عرصـه تعل
لسـوفان نامـدار   ین اساس فیابر ).1393 ،ینیپورحس( ر بگذاردیتأث بر دانش آموزان وجذاب  را یآموزش

-ییبـا یو ز يت هنریند تربی، فرایوسن طیرالدیوسو و خواجه نصجهان غرب و شرق مانند ژان ژاك ر

                                                           
1 Mousavi- et al 
2 Falahi - et al 
3 Aligh  
4 Denak  
5 Akkerman & Meijer  
6 Akkerman & Meijer 
7Aesthetics 
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از  يریـ گالهـام  يبـت بـرا  مث یتوانـد گـام   می ن امریرا در آثار خود مورد توجه قرار دادند که ا یشناس
در نظـام آمـوزش و   دهـد  یها نشـان مـ  یبررس .مؤثر کودکان باشد يت هنریآنان در ترب يهاشهیاند

 راهـنمایی هدورو  ابتدایی  هدور  درتنها درسـی جـدید هنر  هدوین برنامران جهت طراحی و تیپرورش ا
 امـا گرفـت،    نیـک   امیدبخش است و باید آن را بـه فـال  ن اندك توجه هم ی؛ همشده  انـجام یاقدامات
در سـطح کــل   يو هـنر یشناس ییبایت زیشده در ارتباط با ترب  اعمال  لطفی  کم  مهري یا حداقل بی
  هدارتر از آن اسـت ک تر و ریشـه تر، گـسترده ران، عـمیقیا یو از جمله نظام آموزش یآموزش يها نظام
مشغول پررنگ  جهان در موجود یآموزشهاي  نظام. قابل ترمیم باشد  سرعت  این سادگی و به این  بـه
 مـا،  ورکش ینظام آموزش در آنکه حال هستند خود پرورش و آموزش نظام در يهنر تیترب دادن جلوه
 پـرورش  يبرا دیبا یآموزش يهانظام که دار، تیو اولو تیاهم حائز یدرس موضوع کی عنوان به هنر
و  یفالحـ  همچنـان کـه  نشـده اسـت و لـذا     یمعرفـ  کننـد،  يگذار هیسرما آن به مربوطهاي  تیقابل

 در یجـانب  یموضـوعات  بـه  و شده رانده هیحاش به يهنر تیترب و هنر ان کرده اندیب) 2011(همکاران 
هـاي   شـه یاند باشناسانهیز یمبانن پژوهش تالش شده است تا یدر ا .اند شده لیتبد مانیآموزش نظام

  .ردیبگقرار  ينظر یبررس و بحث ن و موردییتب کودکان يهنر تیترب در و روسو ریخواجه نص
  یروش شناس
بـود و   یشیمایوع پاز ن یفیتوصها  داده يو از لحاظ گرداور يادیاز لحاظ هدف بن پژوهش حاضر

ـ نه یزم از نوع یفیک، از لحاظ روش  یمبـان ه منـابع مربـوط بـه    یـ جامعـه مـورد مطالعـه کل   . بـود  یابی
ت پـژوهش حاضـر،   یـ ماه .بود کودکان يهنر تیترب در و روسو ریخواجه نصهاي  شهیاند باشناسانهیز

ـ یبه هم. بود یلیتحل یفیروش مطالعه به صورت توص خواجـه  هـاي   شـه یاند هن منظور ابتدا با استناد ب
ک یمقاالت و کتب موجود، به هر  یدر منابع چاپ یصاحب نظران موضوعهاي  هیو نظر و روسو رینص

ـ و نظرها  شهیکودکان با توجه به اند يت هنریز تربیاز سؤاالت مذکور پاسخ داده شد و در ادامه ن ات ی
  . قرار گرفت ین و بررسییمذکور مورد تب
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 ها افتهی
  شود؟  می نییچگونه تب یشناس ییبایز ينظر مفهوم. 1

-1714( 1بـا نـام باومگـارتن    یلسـوف آلمـان  یف کین بار توسط ینخست يبرا یشناس ییبایواژه ز
، از زمان سقراط یشناس ییبایاگر چه ز ).2008 ،2ریینسون و گیلو( مورد استفاده قرار داد ، آن را)1762

 سـال  در 4الیب نیتس شاگرد 3بوم گارتن ت امااستا دو قرن پیش به عناوین مختلف مورد بحث بوده 
. براي این رشـته اختصـاص داد   ،را که سابقاً به معناي نظري حساسیت بود یشناس ییبایزواژه  1735

یکـی از  . استیان نیز بسیار مورد توجه بوده  این رشته پیش از یونان قدیم در فلسفۀ هندیان و چینی
گوید هر چه در  افالطون می .، است)427-347(  عت، افالطونبزرگترین زیباشناسان طریقه ما بعد طبی

از مثال خویش است، وجود ندارد ولی عدم هم نیست، نه بود است نـه  اي   عالم محسوس هست سایه
  ). 1392 ،5یخوشحل( نبود بلکه نمود است

 کیو به عنوان ) 2001( 7سییزمشتق  6کوسیستتیا یونانیاز واژه  یشناس ییبایز، ن اساسیابر 
 ،8و افضـل  يراد( دارد یخاصـ  یمعنـ  و کـاربرد  فلسـفه،  ساحت در و است یفلسف یتخصص اصطالح

ـ ت جمـال  یـ ن است کـه ماه یا ی، پرسش اساسیشناس ییبایکه در مقوله زحال آن .)1393  ییبـا یا زی
ون، جـنس و فصـل   یف کرد و به اصطالح منطقیتوان تعر می را چگونه ییبایجمال و ز یعنیست؟ یچ
 یشناسـ  ییبـا یز. رهیـ جـوهر اسـت و غ   یا نوعیگنجد؟ آ می در کدام مقوله ییبایام است؟ زکد ییبایز
از منظـر سـواد و    يبند  فارغ از دسته ،يو نسبت آن با ادراك و ییبایز یستیبر چ یاست انسان یملأت

تواند بر روح و نگرش انسان اثـر   یم کهاست  يبشر یکرد ذاتیک روی ضمن آن کهت؛ یفرهنگ و مل
 متمرکز یعلومِ فلسف ازرشته است یدانش یشناس ییبایز ).1397 ،یتهران( بگذارد یا سطحیو ق یعم

 خیتـار  طـول  در جوان نسبتاًهاي  ازجمله رشته دانش نیا. محسوس امور از یذوق يداور و تجربه بر
 یعلمـ  یشناسـ  ییباین زیهمچن. است يه پردازیمباحث نظرترین  پرمناقشه از حال، نیع در و تفکر،

 از چـه  اگـر  کـه  است یحس آن شناخت در ابزار و پردازد می محسوس امور به که محور مسأله ستا

 بـر  کـم  حـا  یفرهنگـ  يفضـا  ریتـأث  ر تحـت یگز نا است، يبشر ریخ هرگونه از رها و مطبوع الیام

                                                           
1 Baumgarten 
2 Leveinson & Ghiers  
2 Baum garten 
3 Leibniz 
5 Kosheshi 
4 Aisthetikos 
7 Zeiss 
8 Radi & Afzal 
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 شـناخت  جۀینت در يریتأث امر آن بودن يکاربرد و يسودمند و دارد قرار مطالعه مورد امرِ تیموجود

ـ دال انیـ و ب بایز امر یبررس به مشخص يارهایمع اساس بر که است یعلم یشناس ییبایز .ردندا  لی
  ). 1393 و افضل، يراد( پردازد می شده نییتع شیاز پ يارهایمع اساس بر آن ییبایز

 را) 1389( یاسـالم هـاي   شـه یدگاه اندیاز دها  کردیو رو یخیبر محور تار یبا شناسیزهاي  هینظر
  :م کردیه دو دسته مهم تقسب می توان می

  ینیع يها هینظر .1
با صـفات و خـواص    یبائیاند که ز قت توجه کردهین جنبه از حقیشتر، به ای، بییبایز ینیع  هینظر

و تجربـه   ینیه واقع بیت دارد، که بر پاین جهت، اعتبار و اهمیاز ا. ارتباط دارد یجهان واقعهاي   دهیپد
مستقل از شـعور   يا دهی، پدیبائیورزد که ز ید میکأن نکته تیدگاه بر این دیا .انسان استوار است یعلم
  .ستیو محسوس ن یرون از جهان واقعیب ییباین زیبنابرا .است ینیص عیخصا ي، و دارایانسان

  یذهن يها هینظر. 2
افـت و احسـاس   یاند کـه در  ن نکته، نظر داشتهیا یعنیقت، یگر حقیشتر به جنبه دیب یذهن  هینظر

، اگر یبائیز یذهن يها هینظر. دارد یذهن انسان بستگو روان است و به خواص  یانسان ي، امریبائیز
به سهم خود به شناخت درسـت   اماآورند،  یم ، دریگرائ یو ذهن یاز پندار گرائ ت سریچه خود، در نها

ـ  یبـائ یاند، که ز خاطر نشان کرده یآنها به درست.اند  رسانده ياری یبائیز  يصـور " ک مقولـه کـامال  ی
و  ينگـر   بـه جهـان   یبـائ یافـت ز ین، دریهمچن .است یانسان يک معنا و محتوای يست، بلکه داراین

  .انسان وابسته است يو فکر یط روحیشرا
 آن یانسـان  يا معنای، ینیخصلت ع یعنی، یبائیده زیاز پد يا دو نگرش، هر کدام، فقط جنبه  نیا
هـاي   هینظرن یهمچن. ارائه دهند یبائیاز ز يا امل و همه جانبهر کیاند تصو نتوانسته یاند، ول افتهیرا، در
  ).1391 ان،یمشهد( )1جدول ( باشد می قسمت استوار 3باشناسانه به یکرد زیرو
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  یشناس ییبایکرد زیروهاي  هینظر .1جدول 
  يمفهوم نظر  کرد هایرو  فیرد
ــتجز  1 ه و یـــــ

 یل نســبیــتحل
ــیو ــاي  یژگ ه
  یشناخت ییبایز

ـ ظرافت  "است، مثال یشناس ییبایز یژگیو يدارا يثرنکه ایا ـ رو یـ ا نی ـ ا شـدت بـه ا  ی ن ی
از  یشود آن اثر در گروه خاص می ز دارد که موجبین يگریو روابط دها  یژگیمعناست که و

ـ وهاي  يو داورها  ا منتقدان واکنشیمخاطبان  ـ زد، از جملـه ا یـ برانگاي  ژهی کـه   ين داوری
م، ین را کنـار بگـذار  یات مساله آفـر یئاگر جز. کنندف یتعر یژگیا همان وبتوانند آن اثر را ب

بر تجربـه   یمبتن یشناس ییبایژه در سنت زیرفته شده، به ویده پذین عقیست که ااها  سال
سـطح بـاال    ینسبهاي  یژگیرا و یشناس ییبایزهاي  یژگیاز و ياریتوان بس می ، کهییگرا

ـ  ین معمـول از مخاطبا یا سنجش گروهیابانه یارزهاي  دانست که واکنش را بـه   یا آرمـان ی
خچـه  ی، تاریشناسـ  ییبـا یم زیمستق یوابستگ. دهند می ن ربطییو روابط سطح پاها  یژگیو

  .ستا ایتانیباً خاستگاه آن بریدارد که تقر يکوتاه تر
ــتگ  2  یوابســــ

 میمســـــــتق
ــیو ــاي  یژگ ه
 یشناس ییبایز

هاي  یژگیبه و
ــ و  یفیتوصـــ

ــایرزیغ  ییبـــ
  یشناخت

هـر اثـر   هاي  یژگیان دو دسته از ویم یکیزیمتاف یبه رابطه وابستگ ین مفهوم اغلب به نوعیا
 يادیـ بنهـاي   یژگیبه و یوابسته را به طور عقالنهاي  یژگیکه و ییاز آنجا یکند ول می اشاره
 یررسـم یان غیـ شـه بـه ب  ین اندیا. ز داردین يشناخت شناسانه آشکارهاي  دهد، داللت می ربط
ان یاست به ب يادیبنهاي  یژگیسته، منوط به تفاوت در ووابهاي  یژگیتفاوت در و: ن استیچن

هـاي   یژگـ یاگر و: م کهییم بگویتوان می یشناس ییبایزهاي  یژگیژه در مورد ویواضح تر و به و
م داشته باشد، آنگاه یمستق یآن وابستگ يادیبنهاي  یژگیک اثر به مجموعه وی یشناس ییبایز

 یآنکه از نظر برخ یمتفاوت باشد ب یشناس ییبایزهاي  یژگیاز نظر و يمحال است که اثر هنر
 .ز متفاوت باشدین يادیبنهاي  یژگیاز و

را بـه   یشناسـ  ییبایم زیمستق ین نکته مهم است که وابستگیسندگان، ایاز نو ياریاز نظر بس
در  يکند چرا فرد می نکه روشنیا یکی: لیبه دو دل. میمربوط بدان یشناس ییبایه زیمنطق توج

 ییبـا یزهـاي   یژگـ ینکـه و یکند و دوم ا می دیان تاکهاي  یژگیاز و یبر برخ ياثر هنردفاع از 
هـاي   یژگـ یبا همان طور که اگر وی، تقردکن می برخوردار یکیزیت متافیثیح یرا از نوع یشناس
مربـوط   یکـ یزیف یجسـمان هاي  یژگیم به انواع ویمستق یق وابستگیرا از طر یا اخالقی یذهن
است که تجربه ثابـت  اي  هیه سوم، نظرینظر. ابدی می ده آنها کاهشیپوش م، حالت مکنون ویکن

ل یک دالیکه هر  یشناس ییبایز ياز انواع گوناگون اختالف نظرها. کرده انکار آن دشوار است
تـوان بـه نداشـتن     یکم چند مورد وجود دارد که مدافعان آنها را نمـ ه ز دارد، دستین یگوناگون

  .ا پسند مطلوب متهم کردیت، فکر باز، یتوجه، عالقه، دانش، حساس
وجود مناقشات   3

، یحــل ناشــدن
ــ ــم یحتـ ان یـ

ز حـل  یـ ن انـدازه ن یاستوارند امـا بـه همـ   اي  ن اختالف نظرها بر دانش گستردهیاز ا یبرخ
ا مبتذل، یز ید را نشاط انگواح یک نقاشیکه دو منتقد،  یمثال هنگام يهستند؛ برا ینشدن
ل یـ خواننـد، دل  می نآمحور و مانند  ا خودی يا پر زرق و برق، جدیق در پرداخت رنگ یدق
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متخصصان، در 
ــورد  مــــــــ

ــیو ــاي  یژگ ه
 یشناس ییبایز

  يآثار هنر

برقرار  يا ظرافت هنریها  بر سر ارزش ین است که توافق کاملین اختالف نظرها اغلب ایا
کننـد   مـی  یبایارز یموجود در اثر را به گونه متفاوتهاي  ک از منتقدان، ارزشیست و هر ین

. سـت یکسـان ن یچ گاه یک به هم باشد هیباً نزدیاگر تقر ینکه، پسند منتقدان حتیخالصه ا
ـ متنوع است چرا که ااي  ، حوزهیبیبه طرز عج یشناس ییبایحوزه ز ن حـوزه نـه در تنهـا    ی
مربوطـه،  هاي  ل و مباحث حوزهیمسا یکند، بلکه در برخ می مشارکت یفلسفهاي  گفتمان

م یز سـه ین یشناس یقیخ، هنر و موسیلم، تاری، مطالعات مربوط به فینقد ادبه و یر نظرینظ
  .است

  
  شود؟ می نییو ژان ژاك روسو چگونه تب ین طوسیرالدیخواجه نص شناسانه ییبایزهاي  شهیاند. 2

ارائه شده است  يمتعددهاي  شهیوجود تا به اکنون، تفکرات و اند ياز ابتدا یشناس ییبایدر ارتباط با ز
ـ از جملـه ا . ردیـ متعدد مورد توجه و استفاده قـرار بگ هاي  و در عرصه یت زندگیتواند در کل می هک ن ی
ن یاز مغرب و مشرق زم ین طوسیرالدیو خواجه نص يفرانسو يتوان به ژان ژاك روسو می لسوفانیف
 تناسـب  اد آنهـا و عـدم  یرغم ازد یعل لسوفان مذکوریک از فیهر هاي  شهین اساس، اندیبر ا. اد کردی

شناسـانه   ییبـا یزهـاي   شهیاند -:شود می ت ارائهیم و تربین مقاله؛ تنها در حوزه تعلیحجم مطالب در ا
 ین طوسـ یرالدیمشـهور بـه خواجـه نصـ     یمحمد بن محمد بن حسن طوس ین طوسیرالدیخواجه نص

در  ياریبسـ هـاي    ها و رسـاله  سنده کتابیر نویخواجه نص. است يقرن هفتم هجر میحک ) 597-67(
اسـاس  ، اوصاف االشـراف ، ياخالق ناصر .است نجومات و یاضی، رمکال، فلسفه، منطق، اخالقعلوم 

 یتـذکرة فـ  و  ینلخـا یج ایزو کتاب مشهور  جامع الحساب، د االعتقادیتجر، شرح االشارات، االقتباس
کتابخانـه  ز یو ن رصدخانه مراغهن یاو همچن. وم، از آثار مهم و مشهور او هستنددر علم نج ئۀیعلم اله
ن یرالدیخواجـه نصـ   یتـ یتربهـاي   مؤلفهو  ها شهیاند .هزار جلد کتاب بنا نهاد 400ش از یرا با ب مراغه
  : ارائه شده است 3و  2 ولادر جدب یبه ترت یطوس
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  ین طوسیرالدیخواجه نص یتیتربهاي  شهیاند .2جدول 
  یتیتربهاي  شهیاند
؛ سعادت ینفس؛ عادات عقالن يب قوایتهذ. ؛یاخالقهاي  لت؛ لذت؛ کرامت؛ حکمت؛ منشی؛ پرورش فضیت اخالقیترب

عـالم؛  هـاي   ییبـا یات؛ اکتساب علوم و معارف؛ علم و معرفـت؛ ز ین؛ شناخت نفس؛ نفس ناطقه؛ مادیالعالم و کمال؛ رب
جسم و روح؛ مداومت جـوع و عطـش؛ بـروز     ییبایلت؛ زیدرون؛ فض ییبایط؛ صفات زیز از افراط و تفریتعادل نفس؛ پره

؛ ادب یطعـام  یـی ت طعام خوردن؛ تجمل گرایاه؛ میان؛ طمع و شکم پرستی؛ طعام خوردن؛ خانواده و اطرافیرفتار ارزش
 يگران؛ تحرك انسان و بـاز یبا د یپسران؛ چشم هم چشم یو شخص يخوراك خوردن؛ بهداشت غذا خوردن؛ امور فرد

کو؛ وجهـه  ینام ن؛ یباشناسی؛ زيانه رویمناسب؛ تکبر و مفاخره؛ اعتدال و م يرفتارهاي  وهیجامعه؛ ش یکردن؛ نظام ارزش
؛ کرامـت و  یاخالقـ هاي  يدیز از پلیل و پرهی؛ کسب فضايعت کودك؛ هنر و حرفه آموزیو سرشت؛ طب؛ طبع یاجتماع
؛ اخـالق و  یخـواه  ییبایبا؛ کمال انسان و سعادت؛ منشا زیا و شرم نشانه فطرت زیانت؛ حیعت و دی؛ عقل، شريبزرگوار

  یملکات آدم
 يو وحـدت؛ بقـا   یی؛ تنهـا ي؛ تالش فردیذاتهاي  تعداد؛ اسیت اجتماعیر؛ ذات انسان؛ تربیو استعداد؛ فطرت خ یآمادگ

عت و سرشـت انسـان؛   ینه فاضله؛ ارتباط جسم و نفس؛ عقل و اراده؛ نقش طبی؛ مدیه تعاون؛ روابط اجتماعیانسان؛ روح
؛ یو عمل ي؛ کمال نظريب؛ احساسات نوجوان؛ خدا محوریق و ترغیحت و انتقاد؛ تغافل؛ تشوی؛ نصیت وجود آدمیوحدان
بـا  یق؛ نقش معلم در زیو فهم عم یشیم و استفاضه؛ ژرف اندیت؛ اصالت اراده؛ تعلیت و شخصیار انسان؛ ساخت هویاخت
ت یـ موقع ي؛ ارتقـا ی؛ احساسـات و عواطـف؛ هنـر و زنـدگ    یبا شناسـ ی؛ نقش مادر در زی؛ معلم، پروردگار جسمانیشناس
کـودك؛   يوجودهاي  تیت بر اساس ظرفیداد؛ تربت و استعیاهل يعت کودك؛ ارتقایفه؛ توجه به طبی؛ حسن وظیاجتماع

؛ یط آرام خانه؛ نقش معلم و آموزگار؛ منع تجمل و مـد پرسـت  یجاد محیمنع کودك از دروغ و سوگند؛ منع گفتار زشت؛ ا
 ي؛ برقـرار یل به کمال واقعیت؛ نینقش هنر در آرامش روان؛ تحول بارز شخص؛ یستین؛ رواج ساده زیرفتار مناسب والد

ت؛ نقـش اسـتعداد فرزنـد؛ اخـالق،     یـ ترب يق نگر بودن الگـو یت؛ دقیترب يالگو یی؛ کل گرای؛ هنر اسالميفکرارتباط 
  سه گانه يت و کمال؛ اعتدال قوایمعنو

  شناسانه روسو ییبایزهاي  شهیاند یمبان -
بـر   یر بزرگـ ی، تأثیتیو ترب ی، ادبیاسیس يها نهیاو در زم يها شهیاند .است 18روسو از متفکران سده 

ان یگشـا  از راه یکیکرد، به عنوان  يس عمر سپریها در پار او که سال ينقش فکر. معاصران گذاشت
اسـت کـه    ین روشـنگران یاگر چه روسـو، از نخسـت  . ستیر فرانسه قابل انکار نیانقالب کب يها آرمان

 یین بـه معنـا  توا ین مفهوم تنها میطور مشخص به کار گرفت، اما نزد او از اه مفهوم حقوق بشر را ب
“ مـن ”دارد تـا او   مـی  را مجاز یبه پندار روسو هنر، انسان اجتماع .ان آوردیژه و محدود سخن به میو
ننـد و  یگر ببیکـد یتوانستند به  می با خود نداشتند، یساختگ یکه آدمان ش یتا زمان. را بپوشاند یقیحق
توانست  می زمان بهتر نبود بلکه اوآن  یعت آدمیطب. ییهم را بشناسند و آن از همان آغاز آشنا يژرفا
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سـر  یگـر م ید“ یساختگ“ آدم يآنچه برا. ت بودین کنندة امنیمأن تیطرف را چنان که بود بشناسد و ا
ـ عقـب  . وجـود دارد  یقیدن چهرة حقیرا خطر پنهانیز. توانند بهم اعتماد بکنند یآدمان نم. ستین ک ی
، نه اعتمـاد  یصادقانه، نه ارزش شناخت ینه دوست .وار چاپلوسانه، عدم اعتماد هراسناك استوار استید

عقـب حجـاب ادب    ینیانت و عقب نشـ ی، نفرت، خيده بلکه شک و گمان، هراس، سردیبه اثبات رس
ـ در نها. میهست يکه آنها را ممنون عصر روشنگر یعقب ادب و نزاکت. پنهان است ت جامعـۀ مـدرن   ی

  ).1395 ،لدهیمرادپور گ( گردد می عرضه یشیک جامعۀ نمایعقب 
  ژان ژاك روسو یتیتربهاي  شهیاند .3جدول 

  یتیتربهاي  شهیاند
احساسـات؛   یعـ یان طبیـ ؛ طغیاجتمـاع هـاي   افـت یبر در ی؛ هنر مبتنینش آرمان طلبیجانات و انفعاالت؛ بیز شدن هیانگر لبریهنر ب

سرسـپاري بـه   ؛  فکـري   نش آزاد از نیرويت؛ تجربه زیباشناسی یک کی؛ قوه کشف و شهود هنرمند؛ ابراز خالقیشناس ییبایفلسفه ز
بـه  ؛ رجوع قتیدر حق یباشناسیه زیقت؛ توجیادراك حق يبرا یعت مفهومید از طبیتقل؛ لیختن کنش آزاد تخی؛ برانگ قدیمی هاي  ایده

؛ ن متمـدن انسـا ؛ لیاصـ  ي؛ سرکوب آزادات انسانیالت نفس؛ فساد اخالقیجانات و تمایان هیب؛ و زبان یقی؛ موسیباشناسیگذشته ز
وب یـ م هنـر و ع یرابطه مسـتق ؛ ییمنع تجمل گرا؛ تیو خالق يفرد يآزاد؛ اتیوحدت اخالق؛ يت از نبوغ فردیحما؛ يل ظاهریفضا
توجه به طبیعت و بازگشت بـه  ؛ م نابخردانهیتعل؛ ستهیات شایآموزش اخالقدر نـفس؛  ییبایز  ب ذوق مـتظاهرانه بـایعدم ترک؛ انسان

روح و نهـاد   يسازگار؛ ه زنده بودنیاحساسات اساس زندگانی و تنها عالقۀ ما؛ احترام به احساسات؛ ختن تخیلبرانگی؛ صفا و سادگی
لت؛ مخالفـت بـا اسـتبداد و    یو فض يتقو؛ یمیساده و صم یزندگ؛ لزوم توجه به احساسات؛ یخدمت به منابع عموم؛ عتیبا طب یآدم

ل و یوند انسان با تخیپ؛ شخص یعیبر اساس استعداد طب یپرورش حس اخالق؛ بد جامعه ياز نفوذها يدور؛ ستنیز یعیاستعمار؛ طب
ل بـه  یـ ؛ نعـت یالت در محـدوده طب یتما يحفظ و نگهدار؛ عتیبازگشت به طب؛ عتیبا طب یهمدل؛ پرورش افکار و احساس؛ احساس

بـزرگ؛ انتخـاب    یساسـات اخالقـ  خالق؛ احهاي  شی؛ گرایقیحق یعیطبهاي  خواسته؛ عتیطب الت در محدودهیق تمایسعادت از طر
ق و پـژوهش در  یـ زش تحقیـ جاد انگی؛ یح عقالنیت صحیترب؛ ؛ تعقلیسعادت و منافع عموم؛ ی؛ درك مبادالت اجتماعيز هنریغرا

شـناخت  ؛ کـودك  يفکـر  يرویپرورش عواطف و ن؛ کودکان يریجهان اساط؛ يعاطفه ورز؛ افکار یگستردگ؛ استعداد یدگیفرد؛ ورز
عـت  یر طبییـ تغ؛ ت در دامان زنانیترب؛ گرانیبر د ی؛ تسلط در زندگيت هنریدر ترب ينقش باز؛ به کودك یانسان جهان ینظام ارزش
 یگـانگ یت و یمیصـم ؛ کودکان در مهدکودك ها یگانگیب؛ پدر يگر یمرب؛ ؛ مراقبت مادریاز طرف مرب ید زندگیل جدیمسا؛ کودك

؛ تیـ شـناخت نوع ؛ یوسـتگ یو پ ی؛ دوسـت یتیقالل و قدرت و اعمال اسارت تربسلب است؛ ها يازمندیالت و نیتناسب تما؛ در خانواده
؛ حقیقـت   ادراك؛ رویکـرد کهـن از زیباشناسـی   ؛ فطرت انسان و اخالقیـات ؛ يکوکارینامطلوب؛ نهاي  تیجاد احساس در تربیفقدان ا
سرکوب ؛ اصیل  احـساسِ آزادي؛ الت انسانیمراوده صادقانه هیجانات و تمای؛ بیان هیجانات و تمایالت نفسانی؛ طبیعی  هاي زیبـایی
؛ یل به صفا و سـادگ یعت و ادراك آن؛ نید از طبیسته؛ احترام به احساسات کودك؛ تقلیم اخالق شایت، نزاکت؛ تعلی؛ خالقفردي  نبوغ

؛ عـت یطب یاتیحنقش ؛ د بر عزت فرزندیتأک؛ ق و پژوهشیزش تحقیانگ؛ قیروشن و دق يل به آراینت حواس فرزند؛ یاصل تعقل؛ ترب
ختن یت؛ بـرانگ یـ در ترب یید بـر اسـتفاده از قصـه گـو    یتأک؛ میر تعالیت به مسیهدا؛ ت محدودیترب؛ ت فعاالنهیترب؛ تیخالق ییشکوفا

  .کودك یختگیکودك؛ خود انگ
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  شود؟ می نییچگونه تب يت هنریترب يمفهوم نظر. 3
 جـاد یا در تـالش . اسـت  میقرمسـت یغ شـکل  بـه  روزمـره  یزندگ قیحقا حیصر انیزبان ب هنر، زبان

 هنر کرانیبهاي  تیظرف بر هیتک با تواند می یتیترب و یارزش ارائه نظام وها  شیگرا میتحکها،  نگرش

ـ    یبر ا. )2017،يو عابد یمیکر(د ریپذ صورت هـاي   ت از جنبـه یـ م و تربین اسـاس نقـش هنـر در تعل
ـ ،م، 1390 و همکـاران،  نـژاد  ي، مهدو2،2011زنریا ،2000، 1وبر( گوناگون عبارت است از  ،یگـ یرزا بی

  :)4جدول ( ).1388،غالمپور آهنگر، 1391 افشانه، یوسفی، 1390
  تیم و تربینقش هنر در تعل .4جدول 

  یکارکرد مفهوم  مؤلفه ها  فیرد
 ایپو الیسر کی یژگیو نیمهمتر یسرگرم و است فراغت اوقات کردن پر لهیوس هنر  یح و سرگرمیتفر  1

  .است آن یآموزش جنبه کنار در یینما
 رشد و شناخت جادیا  2

  تیشخص
 یاشـکال  جادیا باعث و شده تیهدا ذهن توسط که است یشناخت یتیفعال هنر اصوالً
  شود می مخاطب در معنا از فرد به منحصر

 رشد و يمعنو تیترب  3

  یاخالق فضائل
ـم  تنها که شود می ذکر يهنر آثار بودن آموزنده اصل در ـ  در ،ییبـا یز تجس  ثـر ا کی
. کنـد  خود مخاطب دیعا زین را یاخالق جینتا دیبا يهنر اثر بلکه. ستین یکاف يهنر
 تماشاگر به حیتفر و آموزش از بیترک با ندیخوشااي  گونه به دیبا یاخالق آموزش نیا

 توافق مخاطب عتیطب با و خود عتیطب با که با استیز يزیچ آن اصوالً. عرضه شود

  .است يهنر اثر کی بودن یاخالق يبرا ياریمع اصل نیا .باشد داشته
ــات و   4 ــد احساسـ رشـ

  عواطف
 یروشـ  کودکـان،  یعـاطف هاي  یژگیو با ارتباط تنگاتنگ لیدل به يهنرهاي  هبرنام
 است، دل زبان هنر زبان رایز. شوند می ن شناختهیسن نیا پرورش و آموزش در موفق

 يرگذاریتأث و نفوذ نیا البته. دارد زبان نیا با یقیعم رابطه و تشابه زین کودك زبان و
 و ابـد ی می ادامه انسان یزندگ سراسر بلکه در شود، ینم محدود نوجوان و کودك به

 و متنـوع  يهنـر هـاي   نمونـه  از شتریب یعقالن و یذهن رشد وجود با هم بزرگساالن
ـ ا بـا  یکـودک  از زیـ ن آنها رایرند، زیپذ می ریتأث خود،هاي  یژگیو با متناسب  زبـان  نی

  .همراهند گوناگون عواطف با یطیشرا هر در و داشته ییآشنا
ت و یــــرشـــد خالق   5

  ينش گریآفر
 است آن خالقانههاي  تیظرف ،يهنر اثر کی در ییبایز عنصر افتنیدر عناصر مهم از

 جـاد یا تیـ خالق بـه  ژهیو توجه جهت به هنرمندان يبرا را يوافر عنصر التزام نیا و
 دانـش آمـوزان   یعموم تیخالق پرورش باعث یآموزش نظام در آموزش هنر. کند می

                                                           
1 Weber 
2 Eisner 
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 يارتقـا  يهنـر هـاي   آموزش در خالق یآموزشهاي  روش اعمال ییسو از. شود می
  .دارد به دنبال را يهنرهاي  ییتوانا و تیفیک

و  يالگـــــو ســـــاز  6
  یارتباطات اجتماع

 ییبسزا نقش یعموم افکار تیو هدا یاجتماع ارتباطات قیتعم و جادیا در هنر مقوله

 کـه  ،ییانمایپو مانند يهنر آثار اساس بر ،یزندگ يالگوها از ياریبس چنان که. ددار

 نشانگر یژگیو نیا و شوند می رد ای انتخاب است،ها  انسان از متحرك يریتصاو تنها

  .است یانسان جوامع در هنر ياثرگذار و يتوانمند
ـ هو يریـ شکل گ  7 ت ی

  یفرهنگ
 ارزش بلکـه  سـت، ین طیمحـ  بـه  لعمـل ا عکس کی صرفاً خود، یاصل مفهوم در هنر
ـ  از انتیصـ  و دهیـ چیپ اریبس یفرهنگهاي  تیموقع قیعم و مجدد يگذار هـاي   نیآئ
  .است یمردم

  
 تکامل و رشد مؤثر بوده، شخصیت مختلف ابعاد در تواند می هنر، 4ضمن توجه به به جدول 

 و کم تواند می )الزم حتواییتکنیکی و مهاي  ویژگی از برخوردار( هنري هر اثر. بخشد یاري را انسان
 برخی در اثرهنري یک است نقش ممکن چه گر. باشد داشته نقش ابعاد این هریک از در بیش

 استناد صورت در دیگر عبارت به .باشد داشته کمتري اثرات دیگرهاي  جنبه و در بوده بیشترها  جنبه

هنري، هاي  فعالیت و آثار از رخیب که داشت گونه بیان این توان می تربیتیهاي  هدف بندي به طبقه
 حیطه دیگر در وگروهی عاطفی حیطه در دیگر است، برخی تر برجسته شناختی، حیطه در تأثیراتشان

 از امورکه به نسبت جامع شناخت و نگرش به نیل تا اطالعات، و دانش ارائه بنابراین. حرکتی -روانی

. پذیرد ترانجام سهلاي  گونه به هنر از ريگی بهره به تواند می است، وتربیت تعلیم اصلی اهداف
هاي  مهارت وایجاد معینهاي  گرایش وها  رغبت وتقویت ایجاد یا و تعدیل در تواند می هنر همچنین

 رشد ،مختلف استعدادهاي شکوفایی و رشد در تواند می عامل همین. باشد داشته نقش فراگیران در الزم
بر اساس ) 1389 ،يمحمد( .گردد واقع ثرؤم کودکان ذهنیي ها توانایی و تخیل قدرت پرورش خالقیت،

 و میتعلهاي  نظام در یاساسهاي  حوزه از یکی يهنر تیترب حوزةت؛ یم و تربینقش هنر در نظام تعل
از  یکی به است، هنر تیظرف از ستهیشا استفادة ضامن که يهنر تیترب امروزه، .باشد می ایدن تیترب

   ).1397 ،يروزیف( است شده لیدتب یآموزش نظام اصالحات عرصه در انگزار استیس توجههاي  کانون
 برخـورد  و تی، حساسیلمس و یحس تجارب رشد مختلف، حواس آموزش بر ناظر يهنر تیترب 

اد و يهنر ،يداریدهاي  جلوه با قیعم  یآگـاه  رشـد  شـامل  یتیترب ين الگویا. است هنرمندانه ينقّ
ـ د تصـورات  بـه  نسـبت  کرد خلّاقیرو زین و نینماد اشکال فهم و نشیآفر ،یمتعال  ،ینقاشـ  در يداری

 که است ییت در فضایباشد و هدف از آن، فعال می قضاوت نقادانه و ینیتزئ يهنرها و يمجسمه ساز
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ـ تقو حواسشان کنند، شهیاند و لیتخ آزادانه کودکان خصوصه ب مخاطبان  نهفتـه هـاي   تیـ ت، ظرفی

 در و شـکوفا  آنـان هاي  تیو خالق استعداد توسعه، احساساتشان و عواطف پرورش، تفکرشان و هوش

   ).1397 و همکاران، یفالح(شود منجر آنان تیترب به تینها
ـر  و فرهنـگ  بـه  را رتیبص و نشیب ، هنرها)1859-1952( ییویبه اعتقاد جان د هـا   انسـان  تفکّ

ـ  کی و یاجتماع یزندگ از ریناپذ ییجدا یبخش به عنوان را آن و عرضه  مشـترك  یزنـدگ  در هتجرب

روزمـره مـردم    یدر زنـدگ  آنها کردن تجربه حاصل هنر یذات ارزش نیبنابرا. کنند می یمعرفها  انسان
اسـت   یو مهم نظـام آموزشـ   یاساس ياز کارکردها یکی يت هنریترب نیبنابرا ).2005، 1تییو( است

ـ ت ایـ از اهم یبخـش مهمـ  . اسـت  یشـناخت  ییبـا یزهـاي   تیکه نمودار پرورش قابل ن کـارکرد بـه   ی
ـ  ی، عاطفیدر سه بعد شناخت یآن بر مجموعه اهداف نظام آموزش يرگذاریأثت  بـاز  یـ حرکتـ   یو روان

کند که بـه رشـد انسـان در     می را فراهماي  گانهیل و یبد یبهاي  گر؛ هنر فرصتیان دیگردد به ب می
 يت هنـر یـ لوه دادن تربپررنگ ج يت برایم و تربیتعل ين رو، علمایاز ا. رساند می ابعاد کمک یتمام
ـ کأاما با وجود ت. کنند می کوشش یدرسهاي  ان برنامهیدر م ـ  ی سـفانه در  أشـمار، مت  یدات مسـتندات ب

در نظـام  اي  هیو حاشـ  یفرعـ  یشود و به موضوع یگرفته نم يچندان جد يت هنریصحنه عمل ترب
 فر، ییتمنا( امر داردان یق توسط متولیعمهاي  يازمند بازنگرین مهم نیکه ا مبدل شده است یآموزش
1388.(  

از  یکیبه عنوان  يت هنریشود که ترب می انیب يهنرت ینه تربین در زمیشیبا توجه به مباحث پ
ت یـ تواند نقش پر رنگ در ترب می ت شناخته شده است کهیم و تربیمهم اثر بخش در تعلهاي  کارکرد

ـ فـاء نما ینـده جامعـه ا  یآ یاسـ یو س ي، اقتصـاد ی، اجتماعیفرهنگهاي  دانش آموزان در عرصه از و  دی
ـ ا يالقـا : عبارت اسـت از ، )1998( 2رزنیآ دگاهیاز دآموزش هنر  یاساس يامدهایپ ن معنـا کـه تمـام    ی

از  ی، خـود بخشـ  )فـرم (ن معنا که شـکل  یا يالقا ؛ستندین یح و قطعیک راه حل صحی يمسائل دارا
و استفاده از  ینیح شده، شفاف و عیتصرن معنا که، داشتن هدف یا يالقا؛ محتوا و اثرگذار بر آن است

ـ تکنولوژ(آزمون شده هاي  وهیش ـ گانـه طر یتحقـق آن اهـداف،    يبـرا ) کی ـ ق روی عاقالنـه و   ییاروی
ـ  يت ابرازیهنر به جز قابل ؛ستیکند ن می دایکه انسان با آنها سروکار پ يهوشمندانه با امور ا قـدرت  ی
بـا   .شـود  مـی  کند که معموالً از آن غفلت می اعطاز به انسان ین یت اکتشاف خاصیابراز، قدرت و قابل
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لمـداد  ق ینـ یله تزئیوس "نکه صرفایا يبه جاها  ؛ امروزه هنريت هنریمذکور از تربهاي  امدیتوجه به پ
  ).1388فر،  ییتمنا(ند یمار آشاز ساختار آموزش وپرورش به  يضرور ید جزئیشود، با
  نه است؟ت چگویم و تربیدر نظام تعل يت هنرینقش ترب. 4
ت یـ اهم. مطـرح اسـت   یو مهم نظام آموزش یاساس ياز کارکردها یکیبه عنوان  يهنر تیترب 

 ياسازندههاي  نهیزم يساز جاد و باروریدر ا يت هنریشود که هنر و ترب می ین کارکرد از آنجا ناشیا
حساسـات  ل عواطـف و ا ی، پرورش و تعـد یو شناخت يفکرهاي  ت، رشد مهارتیو خالق يمانند نوآور

، )1385(ییرضـا ر یـ به تعب ).1397 ،قاسم تبار(ر شگرف دارد یتأث) رهیغو  یرشد اخالق ،یت عاطفیترب(
 –کودکان  يط و تجربه را برایآموزش هنر به کودکان، مح. به طور بالقوه خالق هستندها  همه انسان

 فـراهم  -ابندی می ولکنند و تح می خالق شرکتهاي  تیکه آنها به طور فعال در تجارب و فعال ییجا
که عناصر  ی، ماداميهنرهاي  ندیرندگان به فرایادگیکردن  ینشان دادند که معرفها  پژوهش. کند می

و  یل بارآور، هوش عـاطف یت و ابتکار، تخیکنند، احساس خالق می بیشان را در آموزش ترک یفرهنگ
 را در تمام کودکان پـرورش تفکر و عمل  ي، حس استقالل و آزاديت تفکر انتقادی، ظرفيدرك معنو

طـور   همان. زاندیانگ یرا برم یق هنر تحول شناختیت در هنر و از طریم و تربین، تعلیهمچن. دهد می
و دانـش  ) یشناسـ  قـدر (دهد، تجارب و پرورش درك  می ات گسترده آموزش و پرورش نشانیکه ادب

  . دگرد می یعات درساز موضو یعیف وسیمنحصر به فرد در ط يهنر موجب توسعه چشم اندازها
 یهیبـد  یمانند آموزش، بهداشـت و سـالمت   يت هنریضرورت ترب) 2002( 1به اعتقاد بورسزتان 
اسـت  یهم چنان متقاعـد کـردن س  . ن باب وجود نداردیدر ا یگر چون و چرا و بحثیشود و د می یتلق

راهنـوز  یرسـد؛ ز  مـی  دشوار بـه نظـر   ین حوزه نظام آموزشیزان در مورد ضرورت ایو برنامه ر گذاران
کـه   ییاز آن جا. است یدر نظام آموزش يت هنریگاه نازل تربینشان دهنده جاها  و پژوهشها  یبررس

ن یبه بهتر) يت هنریترب(ه توجه به آموزش هنر یکه در سا ییت هایفیو کها  رتیاز بص یمرور فهرست
را بـه همـراه خواهـد     یشهنر در نظام آموز يق نقش محوریابند، تصدی می شکل پرورشترین  و مؤثر
  ). 1383، يمهر محمد(داشت 

 یو اهـداف آموزشـ  ها  ن آرمانیو تدو ياست گذاریا در حوزه سیدنهاي  کشور یآموزشهاي  نظام
مختلف، همواره پرورش انسان کامل را وجهه همت خود قـرار داده  هاي  خود، در قالب عبارات و گزاره

بـه   یخود باشد و بتواند در بزرگسـال  یتیل در ابعاد شخصموزون و متعاد يرشد يکه دارا یاند؛ انسان
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Bursztyn 
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هـاي   ، روشین هـدف یتحقق چن يبرا. مسؤل عمل کند يف خود در مقام شهروندیو تکالها  تیمسؤل
هـم  هـا   انسان يو ساختار وجود یدرونهاي  زهیانگها،  ازیموفق تر خواهد بود که با ن یتیو ترب یآموزش

ن یـی آشکار و تع ینقش يت هنرین هدف، هنر و تربیتحقق ا يرسد برا می ن رو به نظریاز ا. ساز باشد
ـ گـاه و یاز جا یآموزشـ  یتید به عنـوان ضـرورت و اولـو   یبا يت هنریلذا ترب. کننده داشته باشد اي  ژهی
ات و یـ ابعـاد ح ترین  قیمراحل و عمترین  یتواند با در نظر داشتن اساس می چرا که هنر. برخوردار باشد

ت یـ ضمن آن که بدون وجود ترب. آشکار رو به رو کند یر و تحولییطبان را با تغت مخایت، شخصیترب
نظـام   رسد می د به نظریماند و بع می موزان نا شناختهآدانش  یدرونهاي  تیو متنوع، ظرف یغن يهنر

فر،  ییتمنا( موزان فراهم کندآشرفت دانش یرشد و پ يرا برا یناب و واقعهاي  بتواند قرصت یآموزش
1388(.  
   باشد؟ می به چه صورت يت هنریتربو  یشناس ییبایزتعامل . 5
 وه فرایبا را به شیبا چون هنر امر زیحالت احساس انسان است و در نسبت با امر ز یشناس ییبایز
هنر و  به لحاظ شناخت یشناس ییباین زیبنابرا. یشناس ییبایشود ز می پس تأمل در باب هنر. نهد می

انسان که مبداء و مأل آن تأمل  یاز نوع تأمل در باب هنر که در آن وابستگ ن عبارت استآتحقق در 
ست، بلکه به ین یصرفاً مشاهده شدن يزی، چییبایز ).1393 ،1جاهد خان ییرضا(د ینما می است، وضع

طرفانـه و   یست که بتوان بین نیدر ع یتیفی، صرفاً کییبایز. است ی، درك شدنیذهن/یصورت شخص
ـ  ست، بلکه عکسیف آن نیصرف توص يزیبا به چیاطالق عنوان ز. ا نشان دادسرانه آن ر خود  یالعمل

ت و یـ ست، بلکـه از کل ین یکه صرفاً شخص یالعمل عکس .است که نسبت به آن نشان داده شده است
معرفـت دارد؛ نـه    يدعـو  یاحکام ذوقـ  يل، کانت براین دلیت برخوردار است و درست به همیضرور

ـ بـا تعر . رو که درباره آن، احکام عـام وجـود دارد   کنند، بلکه از آن یم ییافزابدان معنا که معرفت  ف ی
، يزیـ چ ییبایز. م، وجود نداردیبا بنامیرا ز يزیکه چ نیا يبرا یچوب مشخصچارد و شرط و یکانت، ق

ت و مفهوم، سبب شد تا هنر هم به استقالل از محتوا یبا از غرض و غایاستقالل ز. ستیجز خودش ن
 يندیگـران و خوشـا  یجلـب نظـر د   ينـه بـرا   يآثار هنـر . آورد ير هنر است، رویال از هرچه غو انتق

ارزش هنـر در  . خلق شـوند ) هنر(خود  يد برای، بلکه بایو دولت یمخاطبان و مقاصد و اغراض شخص
ان شـه در دور ین اندیا. ر و رو کردیز ییدنبال معنا و محتوا  را به يد آثار هنریست و نبایهنر ن يماسوا

                                                           
1  Rezaei Jahd Kan  
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 هنـر خواهـد شـد    یو بالنـدگ  ی، سـبب تعـال  یسـت یررئالیت شده کـه نگـرش غ  یتقو يسم هنریمدرن

  ).1385 ان،یاریبخت(
نکـه حـس   یانـد؛ ازجملـه ا  نقش داشته» ییبایواکنش نسبت به ز«دة یدر بروز پد يل متعددیدال

در  یشناس ییبایزبه عالوه، هنر و . انجامد یشتر میدانستن ب يک احساسات برای، به تحریشناس ییبایز
اد که جهان معاصـر بـا آن   ی، تجاوز و اعتیمانند ستم، انحراف، خودپرست یو ارزش یرفع مسائل اخالق
و  یاجتمـاع هـاي    شـه یماننـد حمـل اند   يهنر يکارکردها ين دارایر دارد و همچنیمواجهه است، تأث

هـا بـه   و جلب انسـان  ي، نقل احساسات بشرینظم اجتماع يبرا يساز  نهیاندن فطرت انسان، زمینما
گشـتالت، مکتـب    یشناسـ سـم، روان یهـا ماننـد رمانت  از مکتب یبرخهاي  دگاهید. گر استیکدی يسو 

ـ اسـت، ا  یشناسـ   مقدم بر معرفت یشناس ییباینکه زیبر ا یمبن ییگراعرفان و پسا اثبات ن توجـه را  ی
است  یباشناختیز يها ج، تابع ارزشن باور بودند که برخورد با جهان خاریرا آنها بر اید؛ زیتوسعه بخش

 ینوع یشناس ییبایز یزاند که به عالم و موضوعات آن توجه کند و حتیانگ یانسان را برم یباشناسیو ز
 ).2007، 2، وتـر 1،2007زیفا( شود یت میقت و واقعیتازه از حق یاست که باعث برداشت یت شناختیفعال

سـته  یشا يبرا راسخ یعزم يو به و دهد می انسان به را تیتحمل واقع و درك توان حال آن که هنر
هـا،   آرمـان  بـه  خـود هـاي   جلـوه ترین  لیاص و نیدارتریپا در هنر .دارد می یرفتار ارزان و باور کردن تر

 از آن بـر  هیـ تک بـا  انسان که دارد نظر ینیادیبن و ژرفهاي  ارزش و احساساتها،  مهارتها،  شناخت

 و آگاهانـه  آزادانـه  آوردن يرو جهینت که لیاص و یواقع حولت و شده رها یسطحهاي  سطح شناخت

 فـر،  ییتمنـا ( سـت یت نیـ ترب ءجـز  يزیـ چ انسان در تحول نیا. سازد ریامکان پذ را استها  ارزش به
 وترین  یاصوالً عال راید، زینما ارضاء زین را خود یروح و یدرون يازهاین تواند می هنر با انسان .)1389
ـ  به طور. دارد الت، سروکاریتخ و احساسات با ادراك، و نبوغ ذوق، ،روح اتیتجل نیواالتر  هنـر،  یکلّ

ـ ز. است زندگى مقدم بر حتى و زندگى خود زندگى، نوع کی زندگى، نهیآ ـ  مقـام  در شـه یهم رای  کی
 سـخن  راننـد،  مـی  فرمـان  هسـتى  بـر  که يقانونمندهاي  یافت نشدنی و آرزوهاها،  ده آلیا از راهنما،
، درك منطـق احساسـات و عواطـف    یشناسـ  ییبـا یز يموضوع محورلذا  ؛)1393 ،یمیهابرا(دیگو می

سـه بـا   یکـه در مقا  يات هنرین موارد در تجربیا. ن حاالت استیا يریپذ  انتقال یو چگونگها  انسان
ن موضـوع  یابـد؛ بنـابرا  ی یمـ  يشـتر یشتر با حـواس سـروکار دارنـد، نمـود ب    یات انسان، بیر تجربیسا

                                                           
1 Fayyaz 
2 Wheate 
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از درك  ین، روش خاصیدارد و همچن يا دهیاز تجربه است که هر فرد با پد یع خاصنو یشناس ییبایز
ـ  يهنـر  يهـا  در قالـب رشـته   یختگـ یصـورت برانگ   ست که بـه اها   تیاء و موقعیاش  ابـد ی یمـ  یتجل
  ). 1385،یساعتچ(

 یشناسـ  ییبـا یسواد ز یو حت، تجربه یشناس ییبایت زیلۀ تربیوسترین  هنر را مهم )2007( 1نیگر
از  ییها ، ارائه و ساختیجاد همدلی، ایی، پرحادثه و پرماجرایگ گسترد یژگیل ویرا هنر به دلیز داند یم

انداز،  د و چشمیها، ام تفاوت دركد عمل، یجد يها ، کشف روشيساز د، رهایجد يها به روش یزندگ
کنند  یم يادآوریه ما ن را بیواقع، هنرها ا در. بخشد یرا اعتال م یشناس  ییبای، زییکشف نور و روشنا
ج که یدگاه راید؛ برخالف دیگو یم ،)2007( نیگر. ستین یشدن  خ انسان، هرگز تمامیکه داستان و تار
ـ ست که تنهـا بـا توجـه بـه د    ین نیداند، کارکرد هنر تنها ا یر سبک و مدل مییکارکرد هنر را تغ دگاه ی

ن کـارکرد آن  یتـر  م، بلکه مهـم یر دهییتغ م ویها درآور سبک یمان را به بعض یا زندگیم ینیخودمان بب
 یکـه حتـ  » ییهـا  نیقـ یت و یـ قطع«ساختن  واژگون یعنیاست؛  یتیرضا و خود يفکر یبرانداختن ب

در صدد بـر   یتیترب يامروزه صاحب نظران و علمالذا ؛ )2،2010هاروود( ز وجود داردیدربارة خود هنر ن
را بـه   یشناسـ  ییبـا یو آموزش ز يت هنریزم، ورود تربال ينظرهاي  ادیو بنها  نهیبا ارائه زم آمده اند

کننـد   مـی  دیـ ن حـوزه تأک یشمندان ایاند .جلوه دهند يضرور يامر یدرسهاي  و برنامه یظام آموزشن
ـ در جر یاساس يد به عنصریبا يت هنریترب ـ ی ـ ل شـود؛ ز یت تبـد یـ م و تربیان تعل ت یـ را هنـر از قابل ی

ر یکـه در سـا   برخـوردار اسـت  هـا   انسـان  یتیخصـ ش ن و تکامـل ی، تکويرشد فکر يبرا يریچشمگ
  ).1388فر و همکاران،  ییتمنا(شود  می افتیکمتر  یوضوعات آموزشم

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1 Greene 
2 

Harwood 
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  يریجه گینت
 تعلیم و تربیت دنیـا بـه حسـاب   هاي  مغفول آموزش در اکثر نظامهاي  آموزش هنر یکی از حوزه

یابیم کـه هـیچ نظـام     می در این در حالی است که اگر به کارکردهاي اساسی هنر توجه کنیم. آید می
قـات  یتحق .آموزشی را نمی توان بدون عطف توجه به هنر و زیباشناسی کامل و کارآمد ارزیـابی کـرد  

 پـرورش  طیشـرا هـاي   فـراهم کننـده   از تواند می هنرکه آموزش ران بهیدر ا دهد، می ز نشانیگر نید

 يبـرا  شده منظورهاي  هدف ردندر برآو درس نیا واقع در و نشده داده يجد تیاهم باشد، تیخالق
  ).1394، ییطباطبا(است  بوده ناتوان آن،

در ارائـه   ينظـر هـاي   و تشـابه هـا   رغم تفاوت یو ژان ژاك روسو، عل ین طوسیرالدیخواجه نص
از نظـر خواجـه   . عت داشته اندیو طبها  ییبایت بر اساس زیبر هنر و ترب يتوجه وافر ،خودهاي  شهیاند
ن یتـر ن رتبـه و کامـل  ی، برتـر ییبایت صفات زیدر ترب اهللا یو قرب ال يمحورخدا  ین طوسیرالدینص

ن یرالدیاز نظر خواجه نصـ  ).1373 ،یتوس(د یتوان به آن رسیم یباشناسیت زیست که در تربا یسعادت
-ید میتأک يو. سازد یق را هموار میو فهم عم یشیت است، چون راه ژرف اندیهنر حائز اهم یطوس
به کسـب و کـار بـراى اداره     و قیصنعت مورد عالقه تشوهنر و د فرزند را به آموختن ین بایوالدکند 

ز یتى نیحتاج زندگى است، به لحاظ تربین ماینکه عامل تأمیچراکه کار عالوه بر ا؛ ندیزندگى وادار نما
 جـاد و یو منجـر بـه ا   ت اجتماعى او را باال مى بـرد یقعت انسان مى گذارد و مویدى بر شخصیآثار مف
، اراده یـی از تجمـل گرا  يت، دوری، احساس مسـؤل )یک مساعیتشر( يه تعاون و همکاریروح تیتقو

و  یـی گرا يده، کرامـت، مـاد  یمناسب و سنجهاي  ، ارائه رفتاريانه رویا، آداب خوردن غذا، میراسخ، ح
در  ین طوسـ یرالدیمهـم خواجـه نصـ   هـاي   گـر فـاکتور  یاز د. شـود  می در فرد ینین چنیگر موارد اید
و  یشـ یم و استفاضه، اکتساب علوم و معارف، ژرف اندی، تعلی، حکمت دانيباشناسانه ویزهاي  شهیاند

انسـان هرقـدر در طلـب علـم و معرفـت      . باشـد  می یتحت عنوان آگاه یق در چارچوب کلیفهم عم
آن  يهـا ییبـا یشتر اعراض کند به همان انـدازه بـه عـالم بـاال و ز    یب يتر گردد و از امور مادصیحر
باشناسـانه  یزشـه  یز اندیـ لسوف مورد مطالعه نیگر فیحال آن که ژان ژاك روسو د. گردد می ترکینزد

 يعت مندیطب –عت یطب ين اساس ویبر ا .را مورد پوشش قرار داده است کودکان يت هنریترباش، 
 تیـ ربت يا از آغــاز بــه گــونه    کودکـان است کـه    معتقد رایز ان داشته استیت انسان بیترب يرا برا
ت یـ مورد توجه در تربهاي  گر مقولهیاز د يهنر گر .اسـت یالمقدور به خودش مـتک یکه حت شوند می
. کنـد  مـی  ره اشـاره یـ و غ یمیقدهاي  دهی، استفاده از ايت، آزادیروسو است که به کشف، خالق يهنر
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و  تعقـل  ،)يزعاطفـه ور ، ی، منافع عمومیبادالت اجتماعمدرك (اجتماع ؛ عتیروسو در کنار هنر و طب
هـاي   شـه ین اسـاس روسـو در اند  یبر ا .دهد می ت قراریز محور تربیرا ن باشناسانهیت زیم و تربیز تعلین
لزوم   دی، با گردد  قبل از آنکه واقعاً عضو فعال جامعه یاست که کودك حت خواستار آن باشناسانه خود یز

  .ه باشداستفاده از آن آماد يد، و برایرا درك نما یمبادالت اجتماع
و  یقـ یل حقیـ را دل یو سـعادت و منـافع عمـوم   یباشناسیزهاي  مشخصه ، روسـو گرید از طرف  

  کنـد  یمـ  یمعرف یتیرا تربها   تین تربیروسـو بـهتر. دینما یم یخود معرف یاعمال مترب یمحرك اصل
  نقـش هـا   يبـاز  ،تیـ م و تربیدر تعلشناسانه روسو،  ییباید زیاز د). تعقل( شخص را عاقل بـارآورد  که
کـودك پـرورده و     بلکـه عواطـف و احساسـات    يفکر يروینه تنها نها  يباز  انیدر جر . دارند  یاساس
و ژان  ین طوسیرالدیخواجه نص یتیتربهاي  شهیبر اساس مذکور، اند .شود یمـ  يبند ات او شکلیخلق

لسوف، توجه آنـان  ین دو فیا ن برداشت ازیر قرار دارد و مهمتریک مسیدر  یبیژاك روسو به طور تقر
  )1،2009نیروس( باشد می م کودکانیت در تعلین نوع تربیکردن ا یو مهم تلق يت هنریبه ترب

هـاي   از قشـر  یکـ یکودکان و ژان ژاك روسو،  ین طوسیرالدیخواجه نصهاي  شهیبا استناد به اند
در تـالش   یآموزشـ هـاي   نظامه ین رو کلیقرار دارند و از ا يساز یر رشد و تعالیمهم جامعه و در مس

ـ بر ا. هدفمند توسعه دهند يریت دانش آموزان را در مسیم و تربیخواهند بود تا رشد و تعل ن اسـاس،  ی
بـه کودکـان    یممتـاز آموزشـ  هـاي   از روش یکـ یمهم و به عنـوان  هاي  از فاکتور یکی يت هنریترب

خود قرار دارند و بـه   یآموزش ییک سو کودکان دانش آموز در مراحل ابتدایرا از یز. شود می محسوب
نده، بـه  یفاضله در آاي  ت جامعهیگر تقوید يند و از سوریقرار بگ يتوانند مورد آموزش هنر می یخوب

ل کـه کودکـان   یـ ن دلیبه ا. تواند مورد توجه قرار گرفته شود می يمهم و کارکرد يعنوان چشم انداز
در  يت هنـر یلذا تربباشند  می جامعه ندهیآهاي  ش، اخالق مداران و خالقان آثار و ارزيافته هنریرشد 
مورد توجه قـرار داده  مهم  يک الگویبه عنوان  هستند تا يساختارهاي  هنماا، مستلزم رییایر پویمس
شـمندان در خـور توجـه    یلسـوفان و اند یشناسانه و هنرمندانه ف ییبایزهاي  شهین اساس اندیبر ا. شود
 ییآنها مؤلفـه هـا   يدارند و برا می انیت هنرمندانه را بیخود، ترب يکارکردهاي  شهیآنان در اند. است

ار مهـم و اثـربخش   یرشد عالمانه کودکان بس يتواند برا می دهند که می در خور توجه و عملکرد ارائه
هـاي   شـه یو ژان ژاك روسو از فالسفه غرب و شرق، در اند ین طوسیرالدین سو خواجه نصیاز ا. باشد

ان کردنـد و از آنهـا بـه عنـوان راهبـر      یـ ب ییبایکودکان را به صورت هنر و ز يریادگیخود آموزش و 
                                                           

1 Rousseau 



  
 19                                     کودکان هنري تربیت در روسو و نصیر خواجه هاي اندیشه زیباشناسانه مبانی تبیین

ـ بر ا .اد نمودندیش یآال یک موجود پاك و بیکودکان به عنوان   يناویدر کشـور اسـکاند  ن اسـاس،  ی
یـا   یالقـای  يهنرهـا هـاي   موضـوع  از زیـر  ییک تئاتر و ،یموسیق ،یوطراح هنر با همراه یتربیت بدن

 دانـش آمـوزان محسـوب    يبا از دروس اجبـار یزهاي  و هنر یقیز موسین نیور چدر کش. است یعاطف
 را يکمتر زمان ات،یاضیر و خواندن مانند یدروس يبرا يبند انگلستان، زمان مدارس اما در .شود می
 برنامـه  مشکالت از یکی، )1998( 2به گفته نگادا). 1،2016نگیدون(گذارد  می یباق هنر آموزش يبرا

ران، هنر تنها بـه  یحال آن که در کشور ا. است و امکانات لیوسا و مواد مدارس، کمبود در هنر یدرس
ـ  يبرا یک واحد درسیعنوان   ن شـده دانـش آمـوزان در نظـر گرفتـه     یـی ش تعیگذراندن آموزش از پ
با و یت زیان تربیلسوفان مذکور به عنوان متولیبا شناسانه فیات زیبه نظر یچ گونه ارجاعیشود و ه می
تنها به عنوان گفتار قصـار  ها  شهین اندیگردد و ا یانجام نم تیم و تربیان تعلیمتول ينه از سونداهنرم
   .خ مدفون مانده استیدر تار
را  ییبـا یباشناسانه به علت آن که هنر و زیزهاي  شهیشود که اند می يریجه گینت اساسن یابر  

اخـالق  . شود یکودکان تلق يت و آموزش هنرینه ساز تربیتواند زم می لذادهند،  می قرار یمحور اساس
و توجـه بـه هنـر در     ی، معرفت و شناخت، تقرب الهـ ییکمال گراها،  ب نفس، حفظ ارزشیکو، تهذین
توجه به ( يعت مندیو طب ییعت گراین طبیره؛ همچنیو غ یقی، موسیمتعدد هم چون نقاشهاي  نهیزم
، یـی اجتمـاع و هـم گرا   ،ي، هنـر گـر  ین اخالق، وجدا)یعت و الگو قرار دادن آن در امورات زندگیطب
عـت کودکـان از   یو طبهـا   ییباشناسانه و با تمرکز بـر توانـا  یو آموزش به صورت ز يریادگیشه و یاند

و ژان ژاك روسـو بـوده    ین طوسیرالدیشناسانه خواجه نص ییبایزهاي  شهیاندهاي  ن دستاوردیمهمتر
اخالق  تیخالق، يریادگیتوان قدرت  می یظام آموزشک از آنها در نیبا توسل و توجه به هر  است که

لسوفان یفهاي  شهین اساس توجه به اندیبر ا. ت نمودیجاد و تقویرا در کودکان ا یکو منشیو ن يمدار
ان یـ متول يفراوان از سـو هاي  يریگیار مهم است و مستلزم پیکودکان بس يریادگیت و یدر حوزه ترب

  :شود می ادشنهین منظور پیبه هم. باشد می امر
 لسـوفان یباشناسـانه ف یزهـاي   شـه یاز اند يت هنـر یدر حوزه ترب یو علم یدانیمهاي  پژوهش-1

  ؛گسترش داده شود

                                                           
1 Downing 
2 Negada 
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ان یـ لسـوفان توسـط متول  یفهاي  شهیاز اند یتیتربهاي  و راهبردها  مورد توجه قرار دادن مؤلفه-2
  ؛امر

ـ مه ربرنا يهان چارچوبیبه منظور تدو یاختصاصهاي  ل کارگروهیتشک-3 بـا محـور    یدرسـ  يزی
  ؛باشناسانهیزهاي  شهیاند

 تیـ م و تربیتعلدر يریادگیمهم هاي  از روش یکیکودکان به عنوان  يت و آموزش هنریترب-4 
  ؛اجرا شود

   .گرفته شود يجد يدر حوزه آموزش هنر یان آموزشیمعلمان و مرباي  ت حرفهیترب-5 
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