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  چكيده 
ن گفت آنچه ري از فالسفه و هنرمندان آراء متفاوتي در تعريف مفهوم و چيستي هنر عرضه داشتند. اما در مجموع مي توابسيا

در انسان حس زيبايي را بيدار مي كند، مي تواند تعريف مناسبي براي هنر باشد، كه به نظر فالسفه نزديك تر است. هنر در 
شرق و غرب تعاريف متفاوتي دارد و در هر منطقه نيز بسته به ايدئولوژي، ساختار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آنجا، چهره 

در شرق، هنر با زيبايي و مباحث عرفاني و معنوي پيوند دارد. از اينرو جامعه، هنرمندان را به لحاظ  اي نو بخود مي گيرد. اما
اخالقي و اجتماعي جزء گروههاي متعالي بشمار آورده و افكار و خط مشي ايشان را الگويي براي تعالي روح و اخالق مي داند. 

: پيوستگي هنر و اخالق، تنها به دليل ويژگي هاي شخصيتي و  در اين مقاله سعي شده به اين سوال پاسخ داده شود كه
انديشه ي عرفاني هنرمندان است ؟ يا تعاليم رفتاري آموخته شده در روند توليد محصوالت متنوع هنري، خود نيز در اصالح 

روش جمع آوري تحليلي صورت پذيرفته و  -و تعديل افكار و رفتار هنرمند دخيل هستند ؟ اين تحقيق به شيوه توصيفي
مطالب بصورت كتابخانه اي بوده است. در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه : هنرمند عالوه بر نوع نگاه عرفاني و فلسفي خود، 
به منظور اجراي صحيح و بي عيب و نقص يك اثر، نياز به تمركز و تسلط به افكار، اميد به آينده، تفكر عميق، حفظ حرمت و 

. دارد كه دستيابي به هر كدام از آنها مستلزم تعليم ديدن از مدرساني كارآزموده و تكرار و تمرين جلب رضايت مخاطب و..
  دراز مدت است. اين تعاليم و تمارين، شفافيت افكار، تلطيف گفتار و وقار در رفتار را به ارمغان مي آورد. 

  كليد واژه: 
  . هنر، تعليم و تربيت، اخالق، رفتار فردي، رفتار اجتماعي

  
  



 

  
  
  

  
  مقدمه 

مطالعات خود در باب  گي و تربيتي مطرح مي شود. در خاللبسياري مباحث فلسفي ، فرهنچگونگي ارتباط اخالق با هنر در 
نقش هنر در پرورش و تعالي اخالقيات به مقاالت و نوشتارهاي گوناگوني برخوردم كه مي توان آنها را در دو گروه عمده تقسيم 

و ديدگاه فلسفي او پيوند داده؛ درك زيبايي و زيباتر كردن جهان را از وظايف  ر را با عرفان، ايدئولوژيمقاالتي كه هن : نمود
جامعه ي انساني مي داند و به همين دليل هنرمند تالش مي كند امري زيبا را به جهان بيافزايد. در گروه دوم نويسندگان 

مباحثي از را با مباحثي امروزي و جديد پيوند دهند؛ برده و آن ، بهره ( بخصوص نقاشي ) هنري محصولتالش مي كنند از 
نمايش انديشه هاي هنرمند باالبردن اعتماد بنفس، تخليه ي رواني و هنر درماني، جمله پرورش خالقيت، ابراز ساليق شخصي، 

گروه دوم تمركز بر نتيجه ي اثر پس در گروه اول تقريبًا تمركز بر روح و روان و در . و...  شودنوآوري  كه مي تواند منجر به
  هنري است. 

نمود كه آراء نويسندگان بسته به ايدئولوژي، شرايط فرهنگي و اجتماعي و حتي جغرافيايي متغير  البته به اين مهم بايد اشاره
است. متفاوت شاخه هاي هنري در شرق و غرب و در كشورهاي مسلمان و غير مسلمان، كامالً همانطور كه مي دانيم است. 

در كشورهاي شرقي صنايع مستظرفه و هنرهاي صناعي، جزو گروههاي هنري بشمار آمده و عامالن اين امور، هنرمند بشمار 
مي آيند. در برخي كشورها، از جمله كشورهاي مسلمان، يكي از باشكوهترين و مقدس ترين هنرها، هنر خوشنويسي است 

ه مي برند. بالطبع هنرمند خوشنويس كه ارتباط مستقيم با قرآن و احاديث و احاديث از آن بهر قرآن كه براي كتابت آيات
  دارد، در گروه ارجمندترين هنرمندان قرار مي گيرد. 

و نقش آن در پرورش و تعالي شخصيت هنرمندان، تحقيقات در زمينه ي توانايي ورود هنر به عرصه ي تعليم و تربيت و قدرت 
 در تالشند سندگانيحاضر نو ياما در مقاله اشاره نمودم. ( پيشينه تحقيق )  مورد در ذيل و پژوهشهايي انجام شده كه به چند

براموري جدا و فراتر از تمركز  يعني - همگان يو قابل لمس برا يعمل بردي،كاراخالقي مسائل  ارتباط اخالق و هنر را با
نمايان سازند. اين در حاليست  فرامي گيرد، خودآموزشي  ريكه هنرجو در طول مس -تكنيكهاي تخصصي اجراي اثر هنري 

توجه و تمركز بر همچنين منفك،  يو فلسف ياز مباحث عرفانتعليم و تربيت را نقش هنر در  يمسئله  ( تا حدي ) كه بايد
  سازيم. مرنگكرا  ييمحصول نها

ه ها بي نياز مي سازد. جامعه ي در پيمودن هر مسير داشتن راهنمايي آگاه و مسلط، رهرو را از سردرگمي و پيمودن بيراه
 كتابخانه اي و محيطي و در نتيجه اندوخته اي غني از علم و عملدانشگاهي با داشتن دانش نظري و عملي و انجام مطالعات 

  . در ضمن تعاليم علمي و عملي باشد تربيت، عالي مي تواند بهترين راهنما براي پيمودن مسير ،و تجربه
ع به هنر و ويژگي هاي هنر شرقي و هنر ديني مباحثي مطرح شده و در ادامه ديدگاه نويسندگان مبني در اين مقاله ابتدا راج

  بر چگونگي اثر بخشي هنر در مراحل تعليم و تربيت عنوان مي شود. 

  
  پيشينه ي تحقيق 

نگاشته شده است. يكي  در آداب و رفتار و اخالق ،حوالت مثبت كتب و مقاالتي در حوزه ي نقش هنر در تربيت و تعليم و ت
از زيباترين آنها كه در مقاله ي حاضر نيز از آن بهره بردم اثر سيد محمد حسين نواب، تحت عنوان : نسبت هنر با تعليم و 

   متوناما در اين  .دريايي نازيال اثر  از نگاه آيريس مرداك است؛ همچنين مقاله ي: اخالق گوهر هنرهاي ايراني تربيت اخالقي



 

  
  
  
  
  

افكار در نهايت تأثير آن در  تأثير و درك زيبايي در باطن و ضمير ناخودآگاه و ارتباط هنر با فلسفه، عرفان، حقيقت، بهبيشتر 
تر تفهيم كردن موضوع، روند معكوس جهت اثبات و به قرار گرفته است. برخي نويسندگان نيز هنرمند مورد پژوهشو منش 

ميز زشتي و زيبايي بهرمند تاز قدرت  فطرتاً پاك و زيبابين دارد و  ون ضميريرا عنوان مي نمايند؛ بدين ترتيب كه هنرمند چ
  توانسته آثار هنري بديع و ماندگار خلق كند. است، 

  

  هنر چيست  
چه چيزهايي  "كروچه كه از فيلسوفان معاصر هنر است ترجيح مي دهد به اين پرسش با طرح پرسشي ديگر پاسخ دهد : 

تولستوي در كتاب هنر چيست آورده است كه هنر راستين هنري   ست كه هنر يعني ديد و شهود.او معتقد ا "هنر نيست ؟ 
  است كه در خدمت هدفي نيك باشد. او هنر را خدمتگزار اخالق معرفي مي كند. 

 است نه چيزي بيش از آن؛ فرمي كه احساس زيبايي "فرمي داللتگر "طبق يكي از تعاريف مشهور هنر ، اثر هنري صرفاً 
شناختي در مخاطب برمي انگيزد و لذتي متناسب با آن احساس ايجاد مي كند. پيكاسو كه از طرفداران اين نظريه بود مي 

پرندگان را صرفاَ بايد شنيد و از آن لذت برد، از اثر هنري هم نبايد بيش از اين انتظار داشت ( كرمي، گفت: همانطور كه آواز 
1396:186( .  

و  "دگاه اسالمي عبارت است از لذت آفرينش، حبّ تجلّي و جمال پرستي. به مصداق آيه ي شريفه ي اما منشاء هنر در دي
به انسان  اسماء، مانند نيروي آفرينندگي، رامظهر اسماء حسناي الهي است و او همه ي  ، انسان1"ها لَّكُ االسماءَ  مَآدَ مَ لَّعَ

است، در انسان نيز وجود دارد كه در صناعت و هنر متجلي مي شود.  آموخته است . پس قوه ي آفرينندگي كه از اسماي الهي
از اين رو در هر ساخته اي از انسان، بارقه اي از زيبايي وجود دارد و اين هنرمند است كه به علت حساسيت زيبايي شناختي 

 :1388( فهيمي فر، يافته است  را2آفرينش او از حد عرض فراتر رفته و حكم جوهر بيش تر نسبت به ديگران، زيبايي در فعل 

76 .(   
هنر و زيبايي همواره به يكديگر مرتبط بودند؛ منظور از امر زيبا چيزي جز آن نيست كه با نشان خود براي ادراك انسان، حس 

ايي در دو حالت در انسان بيدار مي شود يا درك زيبايي هاي طبيعت و يا در ك شناسي در انسان بيدار شود. حس زيبزيبا
  ثر هنري زيبا. ا

است(  ينيآن هنر د ي جهيسبحان داشته باشد نشان دهد، نت يكه داللت بر خدا يرا به گونه ا اءياش ييباياگر هنرمند ز
   ). 76 :1388فر،  يميفه

و كسي هنرمند است كه چنين شي ء ، زيباست چيزي كه ماليم با دستگاه ادراكي شخص باشد استاد جوادي آمليدر نظر 
ا بيافريند. به اين ترتيب ويژگي اصلي هنر، خالقيت دستگاه ادراكي انسان است كه البته اين دستگاه به زيبايي نيز هماهنگي ر

مرتبط است. طبق تعريف انسان از زيبايي كه آن را لذت قواي ادراكي انسان مي داند، مي توان نتيجه گرفت كه هنر به رشته 
   برشمرد و آثار هنري را پديد آورد.ر يك از حواس، مي توان هنرهايي را هاي خاصي محدود نمي شود، بلكه به تناسب ه

                                                 
  سوره بقره. 31آيه ي  - 1
در بودن خود است كه  يندارد. مانند مقوله جسم. در مقابل آن عرض جنس موجود يگريموجود د يبه هست ازياست كه در بودن خود ن يجوهر جنس موجود - 2
 .)  57 :1399شهابي،  ( است مانند مقوله رنگ يگريبودن موجود د ازمندين



 

  
  
  
  
  

اصالً به ديني و غير ديني  "زيبايي  "يني تقسيم مي شود؛ زيرا فعل است؛ اما هنر به ديني و غير دهمچنين از منظر ايشان 
راكي انسان ماليمت داشته باشد و تقسيم نمي شود؛ چون فعل نيست. اايشان معتقدند زيبايي، حقيقتي است كه با دستگاه اد

    ). 242، 3/240 :1385جوادي آملي،  (ي معنا مي كند اين دستگاه ادراك "خالقيت  "هنر را 
اما بايد توجه داشت آنچه امروزه هنر ناميده مي شود از دوره هاي پي در پي تاريخ گذر كرده و در هر دوره اي از تاريخ براي 

ست. هركسي از واژه ي هنر تعريفي متفاوت دارد؛ آثار هنري را بايد در بستر تاريخ و با توجه هرف هاي مختلف بوجود آمده ا
به شرايط اجتماعي زمان آفرينش آنها سنجيد و و با معيارهاي مردم زمانشان ارزيابي كرد. با گذشت زمان سليقه ها تغيير مي 

  ). 2 :1396كند و معناي هنر هم دگرگون مي شود( رياضي، 
  
  

  ايراني   فرهنگدر و هنرمند  هنر
در يك تمدن ديني، هيچ جنبه اي از فعاليتهاي انساني از تأثيرات اصول معنوي آن تمدن بري نيست؛ بر پايه ي اين اصول، 
هنر اسالمي، روحاني، شاعرانه و لطيف و در عين حال ساده و بدون تجمل است؛ اين هنر كمال انديش و شكوهمند به لدت 

  ).  158 :1398رياحي زمين،  -هد و هدفش به تعالي رساندن انسان است ( اميني الريهنري ارج مي ن
هنر شرقي و بخصوص هنر ايراني با فضايل روحاني آميخته است و بدين جهت با زيبايي شناسي غربي تفاوتهاي بارزي دارد. 

آموزش  ). 3 : 1391ار است ( دريايي، در ك 3مبناي قضاوت اثر هنري در اين حالت حضور يا غيبت وجود و تحقق اخالقيات
هنرها در ايران از قديم بر مبناي استاد شاگردي استوار شده است. ادب نيكي احوال و رفتار در نشست و برخاست، خوشخويي 
و گرد آمدن اخالق نيكو مججموعه خصالي بوده كه شاگرد در حين آموزش از استاد خود مي آموخته است؛ اصول اخالقي 

بد، صناعت و هنر امانت الهي در كار بر اين اساس شرافت و قداست مي يا لذا ).1386آهنگري، سنجش آدابند ( وسيله ي 
. اثر هنري كه توسط قوه ي احساس را به باروري رساند ظر گرفته مي شود كه بايستي با طهارت حفظ شود و با تعقل و تفكر،ن

خويش نزد پيري آموخته، در مرتبه ي نخست شأن صفا را در وجود هنرمندي بوجود آمده است كه خود آداب باطني صناعت 
هنرمند بيدار مي كند؛ يعني صاحب اثر با به پايان رساندن كار خود به رضايت مندي قلبي و شعف دروني مي رسد كه تمامي 

     ). 6 : 1391( دريايي،  وجود او را سرشار از لذتي پايدار و بهجتي وافر مي سازد
ر معناي متعارف مورد استفاده قرار مي گيرد : فضيلت، اسياري از زبانها و از جمله زبان فارسي، دست كم به چهلفظ هنر در ب

ح و بدي؛ فّن بفن، كاركرد و هنر. فضيلت در ساحت اخالق، به معناي عامّ آن است كه همانا حَسن و خوبي است در مقابل ق
كاركرد چيزي است كه هر شيئي براي جامه ي عمل پوشاندِن  بدان چيز عبارت است از بهترين شيوه ي انجام دادن هر كار؛ 

ساخته شده ؛ و مراد از هنر، آن چيزي است كه طبق مشهورترين طلّقي با زيبايي و كيفيات زيبا شناختي ربط و نسبت دارد 
  ) .182 : 1396( كرمي،  ي و مانند اينها را دربر مي گيردو انواعي چون شعر و موسيقي و نقاش

  

  هنر ديني و رسالت آن

                                                 
 ).1386اخالق علم ارزشگذاري بر خوي ها و رفتار آدمي است. اخالقمند كردن انسانها راه صالح و فالح جامعه است ( آهنگري،  - 3



 

  
  
  
  
  

عالي ترين و جاودانه ترين آثار هنري، آن دسته از آثارند كه مباني مذهبي يا انگيزه هاي مذهبي و اخالقي وااليي دارند و مي 
  ) . 47 : 1375توانند انسان را از عالم محسوسات و خواسته هاي طبيعي محض باال ببرند ( جعفري، 

بطن اسالم متولد شده و تنها با درك ديانت اسالم قابل شناخت است. هنر اسالمي، هنري  هنر اسالمي پديده اي است كه از
مذهبي و در خدمت نيازهاي جامعه و چشمگيرترين جلوه ي آن هماهنگي اجزاي سازنده آن در جزء و كل است. هنر اسالمي 

ر معماري مكان هاي مقدس جلوه گر شده با تمام قلمرو وسيع خود پيوسته با روح اسالم سازگاري داشته و بيش از همه د
كه خود  عتشانيبروفق طب اءيهنر عبارت است از ساخت و پرداخت اش "از نظر هنرمندان اسالم ). 85 :1396است( رياضي، 

رابرآفتاب  ييبايبسنده كند كه ز نيبه ا ديو هنرمند فقط با رديگ ياز خداوند نشأت م ييبايز رايبالقوه است؛ ز ييبايز يحاو
  ).134:  1376( بوركهارت،  "سازد. انيندازد و عا

در اسالم فلسفه با وجود و وجود شناسي آغاز مي شود و كار فيلسوف معرفت به وجود است و شايد به همين علت است كه 
به اين فلسفه در هنر  تأثير ).1349اسالمي شد ( ايزوتسو، وجود، مبدل به بزرگترين مسئله ي متافيزيكي براي فالسفه ي 

اسالمي به ترسيم كليات و صور ازلي و ابدي، متكي بر گرايش هنر تقليد يا محاكات طبيعت به عنوان جوهر هنرمنتج گشت. 
و دنياي ناديدني را از به عالم هستي پل بزند اين نوع وجود شناسي است. البته هنرمند اسالمي مي كوشد تا از جهان طبيعت 

در واقع گرايي و طبيعت گرايي كور و بي هدف توقف نمي متجلي كند؛ اما هرگز طريق دگرگون كردن منطق مادي طبيعت 
هنر اسالمي از آنجا كه با وجود در ارتباط است، از همان ابتدا با شهود آغاز مي كند. هنرمند اسالمي نيز از وجود و كند. 

ر بدو تولد بصورت شهودي وجود را ادراك مي وجودشناسي آغاز مي كند و از اين نظر با فيلسوف و عارف تشابه دارد. انسانها د
دي خود از وجود را منتقل مي سازد ( فهيمي فر، كنند و لذا هنرمند در سير آفرينش آثار هنري، سطح ادراك و تجارب شهو

ت هنر نوعي معرفت است، اما نه معرفتي صرفاً استداللي، بلكه نوعي معرفت عرفاني و شهودي. مبناي معرف ). 75-74 : 1388
استداللي عقل است و مبناي معرفت شهودي و هنري، دل و قلب است. لذا دل هرچه مصفي تر باشد در درك زيبايي ناب تر 

  ).75، همانو عميق تر عمل مي كند ( 
عالمه جوادي آملي شاخص اصلي هنر ديني و وجه تمايز اساسي هنر ديني و غير ديني را عقالني بودن هنر ديني مي داند؛ 

از ديد ايشان مهم ترين شاخص هنر اسالمي، توان ترسيم معقول در كسوت محسوس و قدرت تصوير غيب ( عالم در واقع 
متنزل  "و  "نازل "از منظر ايشان هنر به دو گروه  ).155 -156 : 1387معقول ) در جامه ي شهادت است( جوادي آملي، 

مند و بدون تأثير عقل منزه پديد آمده باشد و ناظر بر عالم كه فقط از خيال هنرتقسيم مي شود. ايشان هنر غير ديني را  "
مي داند. ايشان معتقدند هنر متنزل، ماندگاري تاريخي  "متنزل  "و هنر ديني را هنر  "هنر نازل  "ماده و ناسوت نازل باشد، 

ود است؛ براي مثال ممكن است دارد و هنر نازل به دليل محتوايش، در تاريخ ماندگار نخواهد بود و به زمان و مكان خاص محد
محتواي آثار فالن نقاش، در مقطعي از زمان به داليل مختلف بر مخاطب اثرگذار باشد؛ اما اين تأثير ماندگار نيست، جنبه ي 
فطرت پذيري در مخاطب ندارد و به مرور كم خواهد شد؛ هرچند ممكن است ارزش فني و تاريخي آن حفظ و حتي افزون 

اكه هنر متنزل، منشأ واال و معنويت فطرت پذير و معنويت فطرت پذير دارد، حصارهاي مكاني و زماني را مي اما از آنجشود. 
  ). 240-258 -259 : 1385شكند و پيام خود را در هر عصري به مخاطب خود مي رساند( جوادي آملي، 

  
  



 

  
  
  
  

  تعليم و تربيت در سايه ي هنر 
  ( سعدي ) پروران از هنر الغرندكه تن                         خردمند مردم هنر پرورند                                        

  
 "به خاطر خودش  "معتقد است هنر يك فعاليت بازي گونه نيست كه هيچ كاركردي به دنبال نداشته باشد و فقط  4مرداك

بيعه بايد مدام به آن هاي نامطمئن تر مابعدالط بلكه او جايگاه اساسي ترين بصيرت است و مركزي است كه گام "دنبال شود؛ 
او برخالف كانت معتقد است هنر كاركردهاي خارج از خود دارد و جدي تر از آن است  ).189 : 1387( مرداك،  "بازگردند.

و هنر كانت را نقد مي كند و كاركردهاي مهم بشري براي هنر تعريف مي كند. ا "بي غرضي  "كه هيچ غرضي را دنبال نكند. 
را آموزنده ترين فعاليت بشر مي داند و هنر را تنها به اين دليل كه كاركردهاي اخالقي دارد مي پذيرد و از ان سخن مي گويد 

  ). 19: 1393( نواب، 
تصور غايت براي هنر و ارتباط آن با اخالق، دين و سياست، از مباحث جنجالي فلسفه ي هنر است. آنچه مسلم است، به دليل 

براي مثال كوماراسوامي، محقق برجسته ي گي و ظرافت هاي فراوان هنر، مشخص كردن غايت بسيار مشكل است. پيچيد
را خروج از رسالت خطير هنرمند مي داند. او معتقد است فعاليتهاي انساني يا از نوع  "هنر براي هنر  "فلسفه ي هنر، ديدگاه 

اين فعاليتها بايد در سير حيات معنوي تصفيه و اصالح شوند. وي هرچند  است. هر يك از "اعمال  "يا از سنخ  "ساخته ها  "
رسالت خطير هنر، اشتغال هنر را ساختن مي داند، مسئوليت هنر را به توليد اثر هنري منحصر نمي داند، بلكه معتقد است 

وي اگر هنر صرفاً براي لذت معنا از نظر  ). 17 -18 : 1393( خادمي و مسعوديان،  بهترين شكل ممكن است تعليم انسانها به
آن نوع از زندگاني كه در آن صرفاً راه لذت پيموده  " شود، اشتغال به آن انسان را از مسير اصلي حيات به انحراف مي كشاند : 

مي شود و غايت آن نيز لذت است، مادون مرتبه ي انساني است. مقصود نفي لذت و حذف آن از حيات انساني نيست، بلكه 
ما مخالفت با نگرشي است كه در آن لذت محور گشته و اشتغال مداوم به آن، انسان را از مسير اصلي حيات به انحراف  قصد

  با تلخيص ). 344 -348 : 1385( كوماراسوامي، " .مي كشاند
 اين كه القياخ در تعاليم ما اگر و ي دهدم شهادت را واقع گرايي و بهم آميختگي خلوص باشد، پيچيده اگر حتي خوب هنر

رخي و ب  7نوريچ جوليان مادر ، 6اگوستين قديس ، 5اناجيلمانند :  آثاري كه مي پذيريمكنيم  تأمل دهندي م انجام را كار
فرايندي  اخالقي آثار اين هاينك دليل به مرداك .Murdoch, 1977, p.83 )  (هنري هستند  كامالً، افالطون آثار از ديگر

 اخالقي مرام و شيوه يك را هنري هر د. داني م هنري كامالً آثاري بزرگ را اخالقي آثار اين دارند ريهن آثار فرآيند با مشابه

 اخالقي تر و ترق موف با توهمات جنگ در قدر هر هنري اثر يعني است؛ ولذت طلبي توهمات با مبارزه دنبال به كه داندي م

 از ترق موف است، ساختن اخالقي دنبال به كه بيشتر دليل مينه به را رمان و است برخوردار هنري بيشتري ارزش از باشد

  ).21 : 1393( نواب،  هنري مي داند برد، نام كه بهايي اكت مانند باشد، اخالقي كه را اثري هر ديگر طرف از وبقيه مي داند 

  
  

                                                 
  ، عمده شهرت او به دليل رمانهاي پرمخاطب اوست. او فيلسوفي دلداده ي هنر و ادبيات بود. ، فيلسوف ايرلندي دانشگاه آكسفورد1919 -1999آيريس مرداك ،  - 4
5 - Gospels 
6 - St. Augustin 
7 - Julian of Norwich 



 

  
  
  
  
  

ده : تقويت و توسعه اشاره شدر ادامه به سه مورد از موارد خاص اثر بخشی هنر در تحول رفتارهای فردی و اجتماعی 
  ی سرمايه ی اجتماعی، تربيت شهروند آينده، تقويت خالقيت. 

  
  

  الف : تقويت و توسعه ي سرمايه ي اجتماعي
. اين سرمايه، به تنهايي در فرد يا ساختار اجتماعي نهفته نيست، سرمايه ي اجتماعي از تعامل هرروزه بين افراد بوجود مي آيد

افراد وجود دارد. مي توان آن را مجموعه اي از شبكه ها، هنجارها، ارزشها و دركي دانست كه بلكه در فضاي تعامالت بين 
اين سرمايه را غالياً با نرخ مشاركت همكاري درون گروهها و بين گروهها را در جهت كسب منافع متقابل، تسهيل مي كند. 

ر بين آنان بيان مي كنند. تحقيق نشان مي دهد پيوندهاي اجتماعي موجب افراد در زندگي اجتماعي و وجود عامل اعتماد د
عي در بين كاهش خطر ابتال به بيماري آلزايمر مي شود و يا پيوندهاي اجتماعي مادران، خطر كودك آزاري و مشكالت اجتما

وع جرم همراه است (شريفيان كاهش مي دهد و يا اينكه وجود اعتماد در همسايگي، با نرخ كمتر وقكودكان و نوجوانان را 
  ).  7-6 : 1380ثاني، 
در نظريه هاي خود درباره ي اصالح سازمان اجتماعي به نقش مهم هنر اشاره مي كند. آنچه به نظر وي براي ايجاد  8پرودن

پرورشي را تعادل ميان عناصر مادي و معنوي در اجتماع ضرورت فوري دارد، پرورش روح يا جان آدميان است. او اين كاركرد 
  ). 290 : 1374به هنر محوّل مي كند و چاره ي درد ماشيني شدن آدميان را توسل به هنر مي داند( باستيد، 

با توجه به توضيحات فوق، ضرورت پرورش روح سالم در افراد بيشتر احساس مي شود. برقراري ارتباط اجتماعي بدون تنش، 
كه شايد تعريفي براي منطق ( آرامش و پذيرفتن حقايق و كنار آمدن با آنهانيازمند داشتن طرفين آرام و منطقي است. حفظ 

غير  تربيتي يح امكان پذير است. تدريس هنر يك روشو جهت دهي صح آموزش ، هر دو با) در روابط و بحثهاي روزمره است
منبت كاري را ( از استادي  منطقي و يا حفظ آرامش در افراد است. به عنوان مثال فردي كهآموزش برخورد براي  مستقيم،

اجراي هنري است ) آموزش و قواعد اصول شئونات اخالقي در خالل كه خود فضايل اخالقي را كسب نموده و در حال انتقال 
و در كدام قسمت حداقل ضربه را بايد وارد نمود؛  ضربه ي مقار بايد محكم تر باشد ،دمي گيرد كه در كدام قسمتامي بيند، ي

اشتباه، صدمات جبران ناپذيري را به همراه مي آورد و زيبايي و مطلوبيت را از  محليوزد كه ضربه اي شديد در هنرجو مي آم
، در نظر گرفتگفتار و كردار با سايرين اثر و نتيجه ي كار مي گيرد؛ بنابراين براي هر ضربه بر كار كه معادل آن را مي توان 

، سپس ضربه را وارد و نتيجه ي ضربه بر روح و روان ديگران انديشيدعواقب كار  و در لحظه اي به سنجيد، بايد اول فكر كرد
   مود !ن

هنرجو آموخته است كلمات غلبه نمي كند و كنترل خود را از دست نمي دهد.  هنرمندهيچگاه خشم بر  اصول،با فراگيري اين 
نقش حك شده بر چوب، قابليت ترميم ندارد؛  همچونقدرت سازندگي و تخريب دارند. وي آموخته زخم روح ، مانند مقار، 
  روابط در ارتباطات اجتماعي، شكل مي گيرد.  سالم ترينكمترين ميزان تنش و  بدين ترتيب

  
  بينديشد آنگه بگويد سخن                        سخندان پرورده پير كهن                                                           

                                

                                                 
  م.، فيلسوف، اقتصاددان و جامعه شناس فرانسوي. 1809-1865پير ژوزف پرودن،  - 8



 

  
  
  

  ( سعدي )نكوگوي، اگر دير گويي چه غم  مزن تا تواني به گفتار دم                             
  

فردي را در نظر بگيريد كه سالها از اشعار وزين پارسي، جمالت نغز بزرگان شعر و ادب و يا احاديث و آيات ديني، مشق مي 
قرار مير ناخودآگاه او اثر كرده و به مرور و در طول ساليان افكار و كردار او را تحت تأثير كند. تكرار و مرور اين جمالت در ض

  مي دهد. 
  

  ... بيخ خود  می َکنی  و گر می کُنی         مکن تاتوانی دل خلق ريش                               

 ( سعدي ) کز او نيکويی ديده باشی بسی            مروت نباشد بدی با کسی                              

  
ي و اجتماعي مي آموزد كه چگونه مراعات همنوعان خود را بكند و به حقوق فردي رشد عقالني، جسمان اين فرد به تدريج با

بحران  -و يا با حداقل  –كه دريافت مي كند، زندگي را بدون و اجتماعي ايشان احترام بگذارد و در نتيجه با احترام متقابلي 
  و ناآرامي سپري كند. 

هستند كه ضمن  اتياخالق يذات يتبعات ارزشها يدانش و دوست ،يرخواهيقدرت، سالمت، احترام، خ ،ييبايز ،يخوشبخت
  ). 7 : 1391 ،ييايشوند (  در يفرد به ارمغان آورده م يبرا ،ياخالق مند تيرعا

ه حيات جامعه فرح مي بخشد و جمال آن را تأمين مي كند زيبايي و تجلي هنر، كه مايه ي آرامش صحنه ي هستي است، ب
از تعابير عالمه جوادي است كه آن  "جهان آرايي  "و هرگز نمي توان عرصه ي زندگي را بدون آرايش آن به خوبي اداره كرد. 

ان داري و جهان را رسالت اصلي هنر ديني مي داند : حق محوري در تدبير نظام اجتماعي، با سه عنصر مهم جهان داني، جه
   ). 43ب:  : 1391آرايي، سامان مي پذيرد... (جوادي آملي، 

  

  
  ب : تربيت شهروند آينده

درك،  يياز فرهنگ آنها، توانا يو آگاه گريد ياز مؤلفه ها از جمله : شناخت كشورها يشهروند مطلوب برخ تيترب يبرا
كه به آنان واگذار  يدر نقش تيمسئول رشيبصورت همكار و پذ گرانيكاركردن با د ييتوانا ،يفرهنگ يو تحمل تفاوتها رشيپذ

  است. يالزم و ضرور ز،يبصورت مسالمت آم گرانيشده، حل مشكالت با د
يادگيري براي با هم زيستن از جمله نيازهاي عاجل براي رويارويي با موقعيت هاي تنش آلود و برخوردهاي خاص با انسانهاست 

به عنوان محور چهارم  "يادگيري براي با هم زيستن  ". طرناك مزمن چاره سازي نماييمتا براي مسائل و تعارض هاي خ
كميسيون آموزش و پرورش قرن بيست و يكم يونسكو به دليل جهاني شدن و رشد وابستگي متقابل كه از ويژگي هاي قرن 

از زندگي بايكديگر هستند و هيچ راه بيست و يكم است، از هر زمان ديگري بيشتر ضرورت دارد. مردم در قرن جاري ناگزير 
ديگري در پيش روي آنان نيست. ما موظف هستيم خود و جوانانمان را از طريق تمركز بر يادگيري براي باهم زيستن به 

  ).  199: 1385اعضاي قابل و شايسته ي جامعه ي جهاني بدل سازيم( قائدي، 
  
  



 

  
  
  
  

بليت هاي در رشد و بروز استعدادها و قا هنرها (فارغ از نوع آن ) و آموزش و يادگيري و ممارست در هر يك از تربيت هنري
يكي از اصلي ترين ويژگي هاي افرادي كه مي توانند با در سنين گوناگون، نقش سازنده اي دارد.  شناختي، عاطفي و مهارتي

هايي است كه در تضاد با افكار، ديگران تعامل مثبت و كارآمد داشته باشند، حفظ خونسردي و پذيرش ( و يا احترام به ) تفاوت
ارزنده، قابل  هنرمند از نتايجِ  آداب و آمال فرد مقابل وجود دارد. تمركز بر اجراي آثار هنري، به دليل حساسيت كار و انتظارِ

با ارائه و قابل تقدير، منجر مي شود هنرمند ( صنعتگر) تمام توان و افكارش را بر ظرافت هاي كاري خود متمركز نموده و 
  بر كارش متمركز نمايد.  صرفاً  و دغدغه آفرين خالي كرده و غايتكنترل ذهن و دستان خود، افكارش را از انديشه هاي بي 

  
 عيب مبين تا هنر آري بدست                                        در همه چيزي هنر و عيب هست                          

 در قفس روز توانديد زاغ؟                                        مي نتوان يافت به شب در چراغ؟                          

 سرزنش پاي كجا درخورست                                             در پر طاوس كه زر پيكرست                          

  ( نظامي )   ديده سپيدست درو كن نگاه                                   سياهزاغ كه او را همه تن شد                          
  

  
باالبردن سطح پذيرش تفاوتهاي فردي و اجتماعي يكي از نتايج فعاليتهاي هنري است. نقاشي را در نظر بگيريد كه به منظور 

ن سوژه هاي گوناگون دارد. وي تنها با تنوع بخشيدن به موضوعات كاري خود و گسترش حيطه ي كاري اش نياز به يافت
مشاهدات گسترده در انواع فصول، انواع رنگها، گياهان و جانوران متنوع، انواع آداب و سنن و فرهنگها، نمادها و اسطوره هاي 

ي هنري متنوع، انواع مذاهب و نشانه هاي انها و... است كه مي تواند انديشه و نگاهش را تقويت كرده و موضوعات و تكنيكها
اش را وسعت و تنوع بخشد. مهم ترين نكته در انتخاب و گزينش سوژه هاي جديد ( به منظور ارائه به جوامع گوناگون و 

 حتي اگر تفاوتهاها و احترام به آنهاست. شايان ذكر است، اين دستيابي به مخاطبان بيشتر )، عدم غرض ورزي نسبت به تفاوت
انتخاب و از آن بهره مي برد، او آگاهانه بخشهاي مد نظر خود را ، انديشه هاي هنرمند باشد در تضاد با ايدئولوژي و روحيات و

منجر به رشد و تعالي فكري و اجتماعي هنرمند مي شود. هرچه ميزان كمي و كيفي مشاهدات و تجربيات  برداشتهاي آگاهانه
  رده تري از مخاطبان دست مي يابد. ديداري و شنيداري هنرمند باالتر رود، نتايج كار او به جامعه ي گست

تفاوتها به سهولت واكنش منفي نشان مي دهند؛ اينگونه افراد با آموزش كه در مقابل تغييرات و هستند افرادي  در سوي ديگر
  مي توانند بر اين خصلت غلبه نمايند.  –در طوالني مدت  –صحيح و تربيت هنري 

  
 تكبر خاك شوگر نخواهی كبر را رو بی                      تكبر پاك شوجمله خشم از كبر خيزد از               

(  هر دو را چون نردبان زير آر و بر افالك شو                   خشم هرگز برنخيزد جز ز كبر و ما و من
 موالنا )

  
  

زم بر تارهاي ساز بفشارد و سرعت هنرمندي كه موسيقي مي نوازد، هرگز با خشم نمي تواند آرشه را به ميزان ال مثالي ديگر:
  حركت دستش را ، كنترل كند. حركت دستها بر روي هر نوع سازي، نياز به تمركز روي تك تك انگشتان دارد و هنرمند ملزم 

  



 

  
  
  

است با كنترل افكارش به اين تسلط دست يابد. دست يابي به اين تمركز و تسلط بر افكار و اعضاي بدن، نيازمند تمرين مكرر 
انواع اجراهاي هنري ( در هر  و مخرب افكار منفي و بي هدف است كه با تمرين هاي مداوم و هدفمندِ اهي از عواقب سوءو آگ

      زمينه اي ) قابل دست يابي است. 
تجربه ي هنري به ما كمك مي كند تا ما ظرفيت خود را افزايش دهيم و فراتر از پيش داوري هاي شخصي برويم و از خود 

  ).  Gomes, 2013,p. 334بگذريم و با واقعيت روبرو شويم (  شخصي مان
بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه هنرجو آموزش ببيند  -به منظور تعليم و تربيت و رشد اجتماعي  –آنچه در تربيت هنري   

آموزد كه محيط و محركهاي  چگونه بشنود، ببيند و ارتباط برقرار سازد و درنهايت به توليد محصول هنري نائل شود. هنرجو مي
محيطي مي تواند به احساس و عمل آنها شكل دهد و تعليم مي بيند كه چگونه با تسلط بر افكار و تمركز بر هدفي كه صرفًا 

اعم از هنرهاي صناعي، (  حفظ شأن انساني است، در مسير خود پيشرفت نمايد. محصول خروجي از اين مسير هنريتعالي و 
 همراه با آرامش را با فطرت انساني همسو بوده و هنرمند مجري اين اثر هنري، حس لذتِ ) و تربيتي،و...كاربردي، زينتي 

، بينندگان، شنوندگان، بازديدكنندگان و كاربران همه ي  -و اين هديه ي ماندگار و تعالي بخش را به مخاطبان دتجربه مي كن
  عرضه مي نمايد .  – يك محصول هنري

ي تعليم و تربيت اصول اخالقي، با آموزش مستمر، هدفمند و جدي شاخه هاي گوناگون هنر، اعم از هنرهاي بسياري از روشها
مشاهده، مطالعه و بررسيِ گونه هاي مختلف هنرهاي تجسمي يا صنايع مستظرفه، امكان پذير است.  ، هنرهاي تجسميكاربردي

ف كه هدفشان صرفًا به تصوير كشيدن آرامش و زيبايي طبيعت فرهنگهاي مختل اعم از نقاشي، عكاسي، مجسمه سازي و ... از
و يا داستاني آموزنده براي نسل بشر است، به افراد جامعه كمك مي كند بدون نياز  تاريخي يا سياسي ،يا فعاليتهاي فرهنگي

گها و جوامع ديگر دريافت به محاوره و بحث كالمي، درسهاي اخالقي و زندگي و آموزه هاي اخالقي و ادبي و معرفتي را از فرهن
   كنند. 

  

  ج : تقويت خالقيت
، همين قدرت ابتكار، آفرينندگي و خالقيت اوست. توسعه و پيشرفت بشر امروز يكي از جلوه هاي همانندي انسان با خدا

صه هاي مرهون تالش انديشمندان و قدرت خالقه ي ذهن و انديشه ي بارور آنان است. بر اين اساس كشوري مي تواند در عر
انسان هايي خالق تربيت كند. خالقيت، اقتصادي، اجتماعي، علمي، فني و فرهنگي رتبه ي برتري را احراز نمايد كه قادر باشد 

عاملي اساسي در پيشرفت و توسعه ي جوامع تلقي مي شود و از آنجا كه خالقيت امري است آموختني و قابل آموزش، پس 
و امكانات الزم به پرورش افراد خالق پرداخت. خالقيت صنعتي است كه بطور ذاتي نزد مي توان با ايجاد شرايط، تجهيزات 

  ). 128: 1392همگان وجود دارد، اما آموزش مي تواند منجر به شكوفا ساختن آن گرد ( مهدوي نژاد و...، 
بازسازي مجدد در علوم و ساير خالقيت توانايي فرد براي توليد ايده ها، نظريه ها، بينش ها يا پديده هاي جديد و بديع و 

 129 : 1392زمينه هاست و از نظر علمي، زيبايي شناسي و تكنولوژي و اجتماعي با ارزش تلقي مي شود. ( مهدوي نژاد و...، 
.(  

بي ترديد تحولي كه در هنر معاصر روي مي دهد مسئله ي خالقيت و محركات رواني را هميشه در مركز مباحثه ي خود قرار 
ت. مي توان گفت هنر اصوالً همان خالقيت است و داراي عملكرد و تأثير آموزشي عميقي مي باشد. كه بطور متوسط داده اس

  و او را وادار به پژوهش  ديد تازه اي به شخص مي دهد و ارتباط او را با انسان ها و اشياء ديگر مورد تجديد نظر قرار مي دهد
  



 

  
  
  
  

و يافتن ) راه حل هاي تازه مي كند. ديگر اينكه ظهور خالقيت هنري همچون  و پيدا كردن روشهاي جديد تجزيه و تحليل (
( سيف، خالقيت در ديگر زمينه هاي علوم و معارف نيازمند ياري و دخالت برخي عوامل ذهني و وابسته به محيط است 

1374.(   
  

  نتيجه 
در راستاي همچنين  نقش مستقيم دارد؛ يچگونگي نگرش به جهان و چيستي ان ( ايدئولوژي )،در شكل و ساختار اثر هنر

در نيز بصورتهاي مختلف تأثير گذارند.  اقوام و ملتها، يك اثر هنري، اسطوره ها، حوادث تاريخي، فرهنگي و سياسي آفرينش
اسالمي ما، هنر پسنديده و معقول آن است كه موجب تعالي نفس گشته عالي ترين شعور ديني مردم را تحقق  -فرهنگ ايراني

در تمدن هاي شرقي كه متجلي سازد.  ساختار هنري ايجاد شدهخشد و زيبايي و زاللي افكار و انديشه ي سازنده را در ظاهر ب
از ديرباز هنر با عرفان، حس شاعرانه و لطيف و توجه به اسطوره ها و آيين هاي مذهبي رنگ و بوي مذهبي بيشتري نيز دارند، 
  امعه ي انساني و آرامش نوع بشر مي شود، شكل گرفته و استحكام يافته است. كه موجب تعالي روح و اتحاد بيشتر ج

كه خود از فضايل اخالقي بهره مند هستند مي توانند با تكيه بر قدرت نهفته در اجراي انواع آثار هنري  مربيان و مدرساني
اجتماعي هنرجويان مي شود، موجبات و تزريق تدريجي اين قدرت با ويژگي هاي خاص آن، كه موجب رشد عقالني، فرهنگي و 

اعم از شعر،  بديع مطرح شد، الزمه ي اجراي هر پديده ي هنري مطالب فوقكه در  تعالي ايشان را فراهم سازند. زيرا همانگونه
 به منظور خلقو تفكر عميق  رفتارشر وتسلط كامل هنرمند بر افكاخوشنويسي، تئاتر، موسيقي، انواع هنرهاي صناعي و. . . 

تالش  افراد، شأنحفظ  ،و كوشش جهت مرتفع كردن آنها مردمرواني و جسماني نيازهاي در  تأملاست؛  اثري بديع و ماندگار
شروع بكار و چه در حين  و... از مواردي است كه چه قبل ازدر آنها  و ايجاد حس لذت ديگران زيباتر جلوه دادن جهان بهبراي 

مهم ترين  و هدايت آنها در مسير صحيح، رفتار، ؛  اين كنترل افكار، گفتارمي سازد اجراي آن ذهن هنرمند را بخود مشغول
  . دارد به همراه براي جهانيان نيز دستاورد آموزش هنري است كه محصولي عيني و ملموس

ن اينكه بدووي آموزش دهد كه هنرجو را به  يياجرا اصولمدرس مي تواند با آموزش گام به گام و آگاهانه، به گونه اي  
اين تكرار و  .درك نمايدرا آنها  عملي شدن و ماحصلرا بشنود، اخالقيِ نهفته در مشق استاد  آموزه هاي نكات ومستقيم 

  مند ديده، مي بيند و انتظار دارد. كه جامعه از هنرهنرجو را صيقل داده و نتيجه ي آن تعالي و وقاري است  روح و روانتمرين 
يادگار هنرمنداني است كه توانسته اند در دوره اي هرچند كوتاه بر وجود و افكار خويش مسلط  بي شك آثار هنري ماندگار

جهانيان هديه لذت و درك عميق زيبايي را به  شعف، كه سالهاي متماديپديده ي ناب هنريست اين تسلط،  انعكاسشوند و 
   است.  كرده
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