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درآمدي بر سیاست گذاري درمتن و محتواي 

حکمت محورآموزش عمومي هنر

چکیده
و  عالي  قبول جایگاه  و همچنین  و هنر  زیبایي  درباره   مثبت  و حکمي  دیني  دیدگاه های  علي رغم وجود 
کارکردهاي مفید آن، باید گفت امروزه هنر و آموزش آن علي الخصوص آموزش عمومي هنر در کشور ما به 
یک چالش فرهنگی، آموزشي و تربیتي متفاوت با گذشته تبدیل شده است. مسأله آموزش هنر در آموزش و 
پرورش رسمي و عمومي کشور را می توان در عرصه ها و سطوح مختلف راهبردي، مدیریتي، منابع انساني، 
تحقیق و توسعه و محتواي آموزشي مطالعه کرد که در اینجا فقط عرصه تدوین محتوا و متن آموزشی و تربیت 
عمومي هنر در سازمان تعلیم و تربیت کشور پي گرفته مي شود. در این راستا کاستی ها به واسطه  روش استقرایي 
شناسایی شده و سپس راهکارهایی نیز برای تحقق محتواي مطلوب و مدون در نظام شایسته  آموزش هنري 
مبتني بر حکمت اسالمي و تراث آموزش سنتي هنر در این سازمان پیشنهاد مي شود. تحقیق حاضر که با شیوه  
توصیفی ـ تحلیلی و نیز تجویزی در منابع کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است، نشان می دهد که ضعف 
در انتخاب مباني و نظریات و محتواي حکمت محور موجب ایجاد کاستی هایی در تحقق آموزش هنر شایسته و 
بایسته  جمهوري اسالمي ایران و رسالت تمدن سازي انقالب اسالمي در حیطه  متن و محتواي آموزشي شده 

است. 
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1. مقدمه

مقوله  آموزش هنر و خاصه آموزش عمومي آن در مدارس، نظر به كاركردها و ظرفیت هاي 

بي شمار هنر در كشور ما رفته رفته به ركني رسمیت یافته در تربیت تبدیل شده است؛ چرا كه 

مهم ترین هدف آموزش و پرورش، شناخت استعدادهای دانش آموزان، شکوفا نمودن آن ها و ایجاد 

مهارت کافی در ابعاد مختلف رشد است و فعالیت های هنری، وسیله  ارتباط فکر و بیان. بنابراین 

از طریق آن می توان ارتباط مؤثری با دیگران برقرار کرده و آن را برای تربیت عقالنی ، عاطفی 

و اجتماعی افراد به  کار برد)شوراي عالي آموزش و پرورش،1390: 308(. این امر، موجب بروز 

تمایالت ، افکار ، احساسات و تجارب فردی و اجتماعي می گردد. حال با صرف  نظر از نگاه ابزاري 

یا اصیل و ذاتي به هنر كه به خودي خود، محل امعان نظر است، اگر آموزش هنر و تربیت هنري 

در وضعیت مطلوب و حكمت محور صورت گیرد، طبعًا در درجه  اول موجب تعالي روحي و تحقق 

معنویت گرایي مي شود و در درجه  دوم كاركردهایي انساني و هویتي دارد كه باعث مي شود جامعه  

انساني در ابعاد مختلف به شکلی بهینه از نظر دیني ساخته شود. ضمن آن كه هنر به عنوان ابزار و 

زباني گویا و كارآمد مي تواند بهترین رسانه براي ترویج محتواي صحیح و ارزشي و كاربستي متین 

براي تربیت آینده سازاني درخور براي آتیه  نظام انقالبي و اسالمي باشد. 

باید در  براي تحقق آنچه بیان شد، موضع گیري سیاستي ما در این میان نیز، بدون شك 

ذیل آموزه هاي اسالمي باشد. لذا در این تحقیق، در وهله  اول، حلیت هنر هاي متعارف و متداول 

كشور و آموزش آن مفروض گرفته شده است كه مبناي فقهي آن بر اساس مباحث و فتاواي امام 

خمیني)ره( و مقام معظم رهبري )دام ظله العالي( استوار است. در مرحله  بعدي نیز مباني حكمي 

و تراث آموزش حکمی و سنتي هنر در كشور و تمدن اسالمي، مالك سیاست گذاري در محتواي 

آموزش هنر است. بر طبق نظر »یهزکو درور«1 حكمت و فلسفه مي تواند یكي از منابع رهیافتي به 

سیاست گذاري عیني و حل مشكالت باشد)درور، 2006 :100(.

پرسش اصلي این پژوهش هم اینست كه با توجه به الگوی نهادی، آموزش هنر در سطح عمومی 

و رسمی در کشور با چه چالش هایی در حیطه  متن و محتوا روبروست؟ و راه حل هاي سیاستي 

مطلوب دیني براي چالش هاي آن چیست؟

1. Yehezkel Dror
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همچنین شایان ذكر است در این پژوهش، با مراجعه به منابع کتابخانه ای و اسناد موجود، بر 

اساس استقرا، مسائل و چالش هایي برای تحقق آموزش عمومي هنر بر اساس الگوی نهادی، در 

سازمان آموزش و پرورش و  تعلیم و تربیت کشور احصا شده است. در آخر نیز راهكارهایي سیاستي 

مبتني بر محتوا و متون حكمي پیشنهاد شده است.

2. تعریف مفاهیم

2-1. چیستي هنر

کلمه  »هنر« به زبان اوستایی، از ریشه سانسکریت گرفته شده و شامل دو بخش »سو« و 

»نره« می باشد. »سو« در زبان سانسکریت، به معنای فضیلت و نیکی است که در زبان اوستایی، 

»سو« به »هو« تبدیل شده و پسوند »نر« یا »نره« ـ به معنای مرد و زن ـ  نیز دست نخورده به 

آن افزوده گردیده است)ریخته گران،1382: 161(. باید توجه داشت كه ریشه  لغوی و معنای 

اصلی این کلمه در فارسی، معادل کاربرد کنونی آن نیست و در قرون میانه، با واژه هایی همچون 

صنعت، حرفه، مهارت و مانند آن، تقارن دارد. البته از جمله معانی ای که از این واژگان در سده های 

پیشین اراده می شده، معنایی است که امروزه از اصطالح هنرهای زیبا یا هنرهای هفت گانه فهمیده 

می شود)موسوي گیالني،1390: 26( ولیكن امروزه هنر را از صنعت و مشاغل، جدا کرده و صرفًا در 

معنای هنرهای زیبا به کار می برند. هنری که به بیان »هربرت رید«، کوششی است برای آفرینش 

صور لّذت بخش)رید،1374: 2(.

 تفاوت زیبایی طبیعی با زیبایی هنري، هم در این است که هنر، ساخته  دست انسان و حاصل 

خالقیت اوست؛ حال آن که زیبایی در طبیعت، تجلی می کند. یک اثر هنری، یک چیز انسان ساخت 

و یک صناعت است که با یک »ابژه« در طبیعت فرق می کند)هاسپرس، جان، 1379: 12(. بنابراین 

به هنگام صحبت از آثار هنری، منظور، بخش محدودی از اشیاء است که از نظر زیباشناختی، قابل 

توجه هستند؛ یعنی آن چیزهای انسان ساختی که نه به دلیل چیزی دیگر، بلکه به خودی خود 

مورد بهره برداری قرار می گیرند. 
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2-1-1. هنر و هنرمند اسالمی و رویکردها و تعاریف آن

نگاه جامع اسالمی در بحث پرداختن به دنیا و آخرت، و برتری داشتن آخرت، راه و رسم جدید 

و خط و مشی نوینی را در اندیشه ها و مذاهب به راه انداخت و این تجدد در هنر نیز هوایی تازه 

می طلبید)اعواني،1375 :102(. در مطالعات و پژوهش هاي بسیار توسط اندیشمندان مسلمان و 

نیز مستشرقان، رویكردهاي مختلفي نسبت به تعریف هنر اسالمي اتخاذ شده است و حاصل آن، 

تبیین هاي متفاوتي از هنر اسالمي بوده است. این رویكردها و تبیین ها را مي توان در یك دسته بندي 

ابتدایي و نه لزومًا جامع، به شرح ذیل بیان كرد: 

الف( تبیین انكاری، ب( تبیین سلبی، ج( تبیین تاریخيـ  توصیفي، د( تبیین حكميـ  فلسفي، 

هـ( تبیین عرفانی)شوراي تخصصي حوزوي شوراي عالي انقالب فرهنگي،1394: مقدمه  تبیین 

هنر اسالمي(.

2-2. سیاست گذاری

سیاست گذاری این گونه تبیین می شود:

سیاست گذاری واژه ای است که با حکومت، دولت، جامعه و مسائل عمومی آن گره خورده و 

تداعی کننده  اقدام دولت در اداره  صحیح امور عمومی است. تئوری سیاست گذاری، مرتبط با عواملی 

است که در چرخه  سیاست گذاری دخیل هستند و برای این که موفقیتی به سیاست گذاری نسبت 

داده شود باید در سه ُبعد اصلی موفق باشد: سیاست گذاری، فرآیند اجرایی، و منابع. بسیاری از 

تحلیل گران بر ناکامی برنامه ها تمرکز کرده و بر بهبود ابزارها تاکید کرده اند ولی به همین اندازه 

الزم است به فرآیندها و منابع، توجه نمود)حایري یزدي، آسیه، ملكي، عباس،1396: 11(.

به نظر »پاتریس دوران«،1 علم سیاست گذاری با ارجحیت دادن به مطالعه  مسائل عمومی که 

در درون خود، حضور بسیاری از متغیرهای جامعه شناختی را که با ساخت اجتماعی، فرهنگ یا با 

روش های برهانی پیوسته اند، همگون می کند و به وضوح از علوم سیاسی که با چشم اندازی کاماًل 

نهادی تعریف می شود، فاصله می گیرد و خود را به عنوان بستر ویژه ای در جامعه شناسی مطرح 

می نماید.

1. Patrice  Duran
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2-3. آموزش عمومی 

آموزش عمومی مردم در قوانین کشور به شکل ذیل تبیین شده است:

آگاهی های  و  اطالعات  که سطح   است  اقداماتی  مجموعه  مردم،  عمومی  آموزش  از  هدف 

پخش  اطالعاتی،  جزوه های  توزیع  و  تهیه  می بخشند.  ارتقا  بحران  با  مقابله  برای  را  عمومی 

برنامه های ویژه از طریق رسانه های جمعی، برپایی سمینارها و کارگاه های آموزشی به ویژه برای 

دانش آموزان، دانشجویان، کارکنان ادارات و کارگران در کارخانه ها، از جمله  این اقدامات است) 
هیأت وزیران،1379:تبصره13(..

همچنین در سند باالدستِي »مباني نظری تحول بنیادین در نظام تـربیت رسمـی و عمومـی 

جمهـوری اسالمـی ایـران« در بخش »فلسفه  تربیت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ایران« 
در توضیح چیستي تعلیم و تربیت رسمی وعمومی آمده است:1

بخشـي از جریان تعلیم و تربیت كه به شـكل سـازماندهي شـده، قانوني، عادالنه، همگاني و 

الزامي در مدرسـه با محوریت دولت اسـالمي و مشـارکت فعال دیگر ارکان تربیت )خانواده، رسانه 

وسازمان ها و نهادهای غیردولتی( صورت مي پذیرد و با تأكید بر وجوه مشترک )انساني، اسالمي، 

ایراني( ـ همراه با توجه به وجوه اختصاصي هویت متربیان )به ویژه هویت جنسیتي( ـ می باشد 

و در پي آن است تا آنان، مرتبه اي از آمادگي را براي تحقق حیات طیبه در ابعاد گوناگون فردی، 

خانوادگی و اجتماعی به دسـت آورند كه تحصیل آن مرتبه، براي عموم افراد جامعه الزم یا شایسته 

باشد) شوراي عالي آموزش و پرورش: 236(. 

گفتني است عنوان »همگاني« در این سند، بدین شكل توضیح داده شده است:

همگاني بودن به معناي پوشــش »در زماني« عموم افراد جامعه است. هرچند این نوع تربیت 

برحسب قانون تنها گروه سني خاصي) مثال افراد 18-6 ساله( را هدف خود قرار مي دهد، اما به 

تدریج و طي دوره هاي زماني، عمومیت و پوشش همگاني آن نسبت به همه  افراد جامعه تحقق 

مي پذیرد)همان(. 

1. دربارهويژگيهايآموزشوتربيتعموميوهمچنينمباحثمربوطبهچراييوچگونگيآنن.ك:مبانينظریتحول
بنياديندرنظامتـربيترسمـیوعمومـیجمهـوریاسالمـیايـران.



68

دو فصل نامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی/ شماره دوازدهم/ بهار و تابستان 1398

آموزش عمومی هنر 

درس آموزش هنر از سال 1316 هجري شمسي تاکنون در برنامه  مدارس وجود داشته که 

شامل: نقاشی، رسم، کاردستی، سرود و خوشنویسی بوده است. تا سال 1373 کتاب آموزش 

هنر برای کالس های چهارم و پنجم وجود داشت و پس از آن، کتابی چاپ نشده است. آموزش 

مدرسه ای هنر نقش مهم و اساسی در آشنایی عمومی افراد با هنر و پرورش خالقیت در آن ها و 

تشویق و ترغیب آن ها به ادامه  فعالیت های هنری یا حتی بازدارندگی آن ها از پرداختن به فعالیت 

های هنری دارد)مریدي،1393 :89(. بنابراین، همواره در کانون مطالعه آموزش هنر قرار می گیرد. 

2-4. حکمت اسالمي

 برای درک واژه  »حکمت« و جایگاه آن در ترکیب »سیاست گذاري بر اساس متن و محتواي 

حكمي هنر« ضمن ریشه یابی به مقایسه  آن با واژه هایی که امروزه خواسته یا ناخواسته به نادرست 

به صورت مترادِف آن، به کار برده می شوند، می پردازیم که ادامه  مسیر را هموارتر می سازد. واژه ی 

حکمت از حیث لغوي از ریشه های زیر است:

َحَکَم:  در این صورت حکمت به معنای قضاوت و داوری ، منع نمودن از فساد برای اصالح است.

َحِکَم: در این صورت حکمت به معنای محکم ، استوار و متقن ، بدون رخنه و سستی ، بدون 

ضعف خواهد بود)قرشي،160:1352 و 161(. 

در فرهنگ »محیط المحیط« هم حكمت این چنین معنا شده است: حکمت عبارت است 

از عدل، علم، حلم، نبوت، قرآن و انجیل. گفته اند حکمت آن چیزی است که مانع جهل شود و 

گفته اند هر کالمی است که با حق مطابق باشد و گفته اند نهادن هر چیز است در جای خود. نیز 

درستی و به جا بودن یک چیز است. حکمت در اصل به معنای اتقان و استواری سخن و کردار 

است. گفته اند: وجه تسمیه این است که مانع از هرچیز ناشایسته می شود) البستاني،1997: 184(. 

امام علی )ع( نیز می فرمایند: »سخن حكیمانه، گمشده  مؤمن است ، پس هر جا آن را بیابد به آن 

سزاوارتر است«1 كه این جستجو به دلیل نیاز فطری و تکوینی انسان معتقد به علم و حقیقت است.

»مالصدرا« هم در جلد هفتم »اسفار اربعه« این گونه  به تعریف حکمت می پردازد:

1. »كلمُة الحكمِة ضاّلُة المؤمِن ، فحیُث وجَدها فُهو أحقُّ بها« بحار النوار، 58/۹۹/2 .
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فلسفه ، تشبه به خداست به مقدار توان بشری و مفاد آن، این که هر که علومش حقیقی و 

صنایعش ، محکم و استوار و اعمالش، صالح و اخالقش زیبا و آرا و نظراتش درست و فیض و 

بهره اش بر غیر خودش پیوسته ادامه دارد، قرب و نزدیکی وی به خداوند و تشبهش بدو بیشتر 
است)مالصدرا،1981 :124( چون خداوند سبحان اینگونه است.1

پس حکمت در واقع ، معرفت به اشیاء است آن گونه که هستند. علم به هر چیزی عبارت است از 

نحوه  وجود آن چیز که جز مبدع و آفریننده  آن ها ، کسی به این علم احاطه ندارد. پس در واقع حکیمی 

جز خداوندي نیست و اطالق حکمت و معرفت بر غیر او گونه ای از مجاز و تشبیه می باشد)همان(. از 
این روی، همگان را مورد خطاب قرار داده و فرموده: »به شما جز اندکی از علم داده نشده است.«2

 استاد شهید مرتضی مطهری )( نیز، بر پایه ی تعریف مالصدرا از حکمت )افضل علم به  

افضل معلوم و اتقان صنع(، حکمت الهی را به معنای علم به نظام خیر و علیت برای ایجاد آن و رضا 

به نظام احسن می داند)مطهري،ج2: 204(. ایشان همچنین حکمت را این گونه تعریف می نماید: 

و  بهترین)اشرف( مقاصد  انتخاب مقصد،  این است که در  به  انسان  بودن یک  پس حکیم 

افضل غایات را انتخاب کند و برای رسیدن به آن افضل غایات و اشرف مقاصد، متقن ترین راه ها 

و بهترین وسیله ها را برگزیند. این است که در معنی حکمت، هم  عنصر علم وارد می شود و هم 

عنصر عمل) همان: 398(.

علم
)science(

در عرف، به دانش تجربی می گویند. یعنی ادراک توسط حواس پنجگانه 
و استقرای عقلی که چگونگی پدیده ها را توصیف می نماید.

فلسفه
)philosophy(.است )بینش عقلی و استداللی )بحث از استدالل های منطقی و چرایی ها

عرفان
)intuition)

معرفت حضوری، شــهودی، قلبی یا درون یافــت )دریافت حقایق عالم 
وجود، بی واسطه( است.

حکمت
)wisdom(

خــردورزی و فرزانگی )به کار بردن همــه  دانش ها و بینش ها در جهت 
تحقق ارزش ها و زیبایی ها( است.

جدول)1(: حکمت و واژه هاي متناظر با آن.

1. از این تعبیر مالصدرا برداشت می شود که الگوبرداری از صفات خداوند و حتی آفرینش الهی در هنر و صنعت 
مهمترین رکن حکیمانه بودن هنر و صنایع است.

2. »و ما اوتیتم من العلم اال قلیال« اسراء/85
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2-4-1. ارتباط هنر و حکمت

»ابن عربي« در »فتوحات«، جهان خلقت را  که بر اساس حکمت و در نهایِت اِحکام و اتقان 

آفریده شده و تجلی کماالت حق تعالی و ظهور اسماء و صفات اوست، »صنعة اهلل« )هنر خدا( 

می نامد و پیوند استوار میان»حکمت و هنر« را اعالم می کند؛ چرا كه به هر موجود این عالم که نظر 

کنی، از یک سو حکمت را در آن می بینی و از سوی دیگر، خالقیت هنری و اوج آفرینش زیبایی 

یک صنعت گر هنرمند را. و او برای عالم به مثابه روح است برای جسم. پس انسان، روح عالم و عالم، 

کالبد است....اگر به عالم، بدون انسان نظر کنی، جسمی است بدون روح و مرده.) ابن عربي،ج3، 

1420: 102(. از دیدگاه اسالم، صنع الهی بیش از هر چیز عبارت  است از تجلی وحدت الهی در 

زیبایی و نظم کیهان. وحدت در هماهنگی متکثر و در نظام و تعادل، متجلی است و زیبایی به 

خودی خود متضمن همه  این جنبه هاست. از زیبایی کیهان، حکم به وحدت کردن، عین حکمت 

است. به این دلیل در اندیشه  اسالمی میان هنر و حکمت، پیوندی ضروری وجود دارد. به اعتقاد 

مسلمانان، هنر اساسًا بر حکمت یا بر علم ـ که چیزی جز بیان چکیده  حکمت نیست ـ مبتنی 

است)بوركهات،ج1، 1372: 86(.

ارتباط حکمت با هنر، بر این تفسیر از هنر اسالمی استوار است که آن را هنری پر رمز و راز 

و دارای الیه های باطنی بدانیم و همان گونه که قرآن، افزون بر معنای ظاهری، معنای باطنی نیز 

دارد و هر آیه برخوردار از هفت یا هفتاد بطن است)سبعة ابطن او سبعین بطنا( و مصداق متنی 

حکیمانه است که قابلیت تفسیرپذیری و تأویل دارد، خلق آثار هنری به وسیله  هنرمند مسلمان نیز 

این چنین است. او همواره می خواسته با آثارش، نگاه نافذ خود از عمق و حقیقت اشیا را به ظهور 

برساند و به جهت مبانی عرفانی و اعتقادی ـ نه صرفًا ممنوعیت شرعی ـ می کوشیده تا حقایق 

پنهان هستی را به تصویر بکشد) موسوي گیالني:42(.

3. بیان و ضرورت مساله 

بنابرآنچه گذشت باید گفت اصواًل فرهنگی می تواند هویت انقالب اسالمی را در جامعه نهادینه 

کند که اجزای آن، منسجم، قوی، پایدار و دارای تعامل با هم باشند. رسیدن به چنین فرهنگی از 

رهگذر مهندسی فرهنگی در طی سه مرحله  تعیین فرهنگ آرمانی، شناخت فرهنگ موجود و تعیین 
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فرهنگ هدف، محقق می شود. در سیاست گذاری فرهنگ هم یکی از عناصر بنیادین، هنر است. 

البته به تعبیری دیگر، هنر، به وجود آورنده  فرهنگ هاست. از این رو برای سیاست گذاری در زمینه  

هنر، الزم است جایگاه ادبیات، شعر، سینما، موسیقی، تئاتر و... مشخص و شناسایی شود و هنرهای 

فراموش شده و منسوخ شده که می تواند در هنر انقالب تأثیر گذار باشد، شناخته و پر و بال داده شود. 

وقتی که از سیاست گذاری در عرصهی هنر سخن می گوییم، اغلب شکل خاصی از سیاست گذاری 

که ناظر به  محصوالت هنری است، به ذهن خطور می کند؛ اما سیاست گذاری هنر می تواند عالوه 

بر هنرمند و اثرش، در عرصه  کالن هنر و از آن جمله آموزش هنر، ورود کند. از آنجایی که نظریه  

»هنر برای هنر« رد شده و امکان وجود هنر انقالبی و هنرمند انقالبی و حكمت محور مورد قبول 

واقع شده است، سیاست گذاری در این عرصه، ممکن و قابل تحقق خواهد شد. پیش فرض اساسی 

رهیافت های فرهنگی آن است که اوضاع روحی و نفسانی و به عبارت دیگر باور انسان سرمنشأ 

تحول فردی و سپس اجتماعی است. بر این اساس، انسان و باورها و خواسته های او، بنیاد همه  

تحوالت است و ساختارهای اجتماعی، عوامل اقتصادی و نظام های سیاسی، تنها هنگامی موجب 

تغییر و تحول هستند که بتوانند در اوضاع روحی و نفسانی افراد و در باورهای آن ها تغییر ایجاد 

کنند. الگوی فرهنگی تحلیل انقالب اسالمی ایران، به دنبال آن امری می گردد که در دهه های 

پیش از پیروزی انقالب اسالمی، موجد تحولی اساسی در اوضاع روحی و باورهای اساسی مردم 

ایران شد)مهرشاد،1389: 118(. 

همچنین بدیهي است كه تأثیرگذاری ناخودآگاه و نفوذ در الیه های عمیق فرهنگ موجب تأثیر 

زیاد هنر در سبک زندگی شده است. از این رو هنر متعهد و سبک ساز زندگی اسالمی، اهمیت 

دوچندان پیدا کرده است. برای تحقق این نقش، بایستی نگاه تمدنی را در هنر لحاظ نمود. منظور 

از نگاه تمدنی یا نگاه تمدن ساز این است که ما معتقد باشیم هنر در زندگی و سرنوشت انسان 

نقش اساسی دارد و این نقش اساسی با تأثیرگذاری بر همه  رفتارهای مهم افراد در زندگی منجر به 

شکل دهی به تمدن می شود. به این معنا، هنر، مادر فرهنگ و مادر تمدن است. اما نگاه غیرتمدنی، 

نقش هنر را در جامعه، نقشی منفعل و نه فعال می داند. به عبارت دیگر، هنر نقش سایه را دارد نه 

آفتاب؛ نقش فرعی دارد و نه نقش اصلی)حسیني،1395(. 
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در این تحقیق برای توصیف مشکل و تحلیل آن، روندي طی شده که در مدل احساس )احساس 

مشکل- ادراک مشکل( مطرح شده است. این مدل، دو مرحله ی متفاوت ازهم را مد نظر قرار می دهد:

مرحله اول: احساس مشکل و درک عارضه ها و رویه های بیرونی مسأله؛

 مرحله دوم: درک مشکل و ریشه یابی آن ها.

 اگر در مرحله  اول اقدام به تصمیم گیری در مورد خط مشی گذاری شود، بدیهی است که 

تصمیمی سطحی و موقتی اتخاذ خواهد شد که عقالیی و سیاست گذارانه نخواهد بود. در حالی 

که اگر مشکل درک شود و ریشه های بروز آن شناسایی گردد این اطمینان حاصل خواهد شد که 

خط مشی انتخاب شده عقالنی بوده و مشکل را به طور ریشه ای حل خواهد کرد) الواني و شریف 

زاده،1387: 31(. 

در این راستا ابتدا چالش هایی درباره آموزش عمومی هنر مطرح می شود و سپس در بخشی 

جداگانه راهکارهایی نیز برای آن پیشنهاد خواهد شد. کاستی ها، نواقص و مشكالت تحقق نظام 

حكمي آموزش عمومي هنر در عرصه  متن و محتواي تعلیمي بر طبق استقرا، شامل موارد ذیل 

هستند كه البته جداي از بحث اجرا ، عمده  آن به مشکالتی نظری برمی گردد.

3-1. تفاوت در تلقی مدرن از هنر و تلقی اسالمی از آن 

بر مبنای اندیشه  دموکراسی و همگانی کردن در دنیای متجدد)گنون،1365: 61( نظام آموزشی 

نیز بسیار بخشنده و دست ودل باز است و هرکسی را الیق آموختن می داند)حجت،1380: 94( و 

هرچه که مردمی تر باشد، ارزشمندتر است و تا جایی پیش خواهد رفت که منجر به ایجاد هرج و 

مرج و زوال اقتدار گردد)براهیمي،1384: 106(. تمام تالش های آموزشی نوین، بر مبنای انتقال 

دانستنی ها، فنون و مهارت هاست و دانستن صالحیت های اخالقی و شیوه  بهره برداری از آن دانسته ها 

برای نظام آموزشی، به هیچ وجه اهمیت ندارد و فقط انتقال و آموختن مهم است)گنون:70(.؛ یعنی 

فرآیند آموزشی، طی شدن ظاهر است تا باطن)كریمي،ج1، 1376: 157(. این در حالي است كه 

در نگاه حكمي اسالمي، معلمان واستادان، همانند حکاکان، نقشی بر لوح وجودی شاگردان می زنند 

و منقوش کردن لوح وجودی انسان، نباید به دور از اخالق و معنویت باشد. 
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3-2. تأثر آموزش و پرورش عمومی هنر از آموزش هنر در غرب

در آموزش هنر، تأثیر پذیری از غرب شاید در حد زیادی وجود دارد. این نظام ها و شیوه های 

جدید آموزش هنر و سبک های هنری توسط اولین هنرمندان اعزام شده به اروپا چون »محمد 

زمان« در دوره  »شاه عباس دوم« و یا در حكومت »شاه صفی« و از طرف دیگر با حضور برخی 

از هنرمندان اروپایی در ایران همچون »جوست المپ«، »فیلیپ انجل« و »کومار« و ... شکل 

گرفت)شریف زاده،1378: 15(. این روند کمابیش تا اواخر دوره  قاجار تداوم داشت و به عنوان 

مثال در اوایل سده  نوزدهم، »ابوالحسن غفاری« ملقب به »ابوالحسن ثانی« برای آموزش به اروپا 

رفت و سپس اجازه  تأسیس اولین مدرسه  دولتی نقاشی را دریافت کرد)پاكباز،1385: 161-159(.

   امثال این نمونه نیز در سال های بعد بسیار اتفاق افتاد که حاصل آن ایجاد تناقضی آشکار در 

امر آموزش هنر در ایران بود و بر نظام آموزش قدیمی هنر در ایران که بر فرهنگ و تمدن ایرانیـ  

اسالمی و حکمت الهی استوار بود بسیار مؤثر گشت. همچنین در کنار گسترش شیوه های  عملی، 

در آموزش هنر مبانی نظری و فلسفه  هنر غرب نیز متداول شد و بنا بر آن هنرهای زیبا جایگاه 

واالتری نسبت به هنرهای کاربردی ایرانی که اتفاقًا مبانی حکمی قوی تری در آن ها متبلور بود، 

پیدا کردند)پازوكي،1384: 19(. این همه باعث شد تا سیاست گذاران هنری در اختصاص بودجه و 

برنامه ریزی های کالن در حیطه  خلق اثر و آموزش و مبانی مربوط به آن نسبت به هنرهای اصیل 

توجه کمتری داشته باشند و در عمل با وجود برخی تالش ها، هنر غربی و مبانی آن بر هنر ایرانی 

ـ اسالمی، به دالیل ذیل وجه غالبی پیدا کرد:

y  عدم ارائه  دستورالعمل استفاده از اصول هنری غرب

y  تسلط کامل هنر و مبانی هنری غرب بر اندیشه  سیاست گذاران و عدم مطابقت با ارزش ها و

مبانی فکری و هنری ایران.

3-3. عدم رعایت شرایط استاد و شاگردی

رابطه  استاد و شاگرد در نظام مدرن آموزش هنر از راهنما و هدایت گر معنوی به آموزنده  

مهارت ها و فنون هنری تنزل یافته است. در این شرایط، آموزش مهارت بدون کسب فضایل اخالقی 

به هنرجو عرضه می شود. در حالی که در آموزش حکمت محور هنر در قدیم، به دست  آوردن 
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قابلیت اخالقی تا جایی در شیوه  قدما اهمیت داشت که اساتید حاضر نبودند دانش، مهارت، رموز 

و اسرار هنری خویش را بدون کسب فضایل اخالقی از سوی هنرجو حتی به فرزندان خویش نیز 

تعلیم دهند)دورینگ، 1378: 152(. »پازوکی« نیز در این باره می گوید: استادان هنر، شاگرد را 

هم با معنا و هم با صورت آشنا می کردند و چنان درباره  حفظ این صور دقت داشتند که اجازه 

نمی دادند هر کس هرچه بخواهد درست کند. این رموز مهارت هنری، مثل اسرار قلبی و امانت 

الهی سلسله وار و سینه به سینه منتقل می شد)پازوكي،77:1384(.

3-4. کمبود استادان شایسته

استاد الیق درجه  استادی، دارای دو ویژگی است: یکی تسلط کامل بر مهارت های فنی و 

دیگری اتصاف به مکارم اخالقی که طبیعتًا چنین استادی در دل نظام حکمی آموزش هنر رشد و 

تعالی دارد. متأسفانه، با افول هنرهای سنتی و شیوه  حکمی آموزش آن، زنجیره  استاد و شاگردی 

از هم گسست. این امر خود، هم در اثر غفلت در مبانی نظری آموزش حکمی  به وجود آمده و 

هم در عین حال به تشدید این بی توجهی می انجامد. »آژند« در این معنا می گوید: اگر در اواخر 

دوره  صفویه نشانی از استادان متبّحر وجود داشت، که هنرمندان َقَدر می پروراندند، این سیر در 

دوره های بعد به تدریج کم و کمتر شد)آژند،1385: 197(.

3-5. معضالت مدنیت جدید 

در دوران جدید، آموزش هنر برخالف شکل اصیل آن که آموزش هنر زمان محدودی را در 

برنمی گرفت، کالس های آموزش هنر در ساعاتی معین و محدود صورت می گیرد و افراد گرچه از 

کودکی وارد نظام آموزش و پرورش عمومی و نزد استاد هنر رهسپار می شوند، اما در جوانی همانند 

گذشته استادی نسبتًا قابل نمی گردند. گسترش معضالت شهرنشینی نیز موجب شده که افراد با 

وجود عالقه  بسیار قادر به شرکت در کالس ها و طی مسافت برای شرکت در درس هنر در مدارس 

ویژه نباشند. از دیگر مشکالت آموزش هنر در دوران جدید آن  است که حق التدریس های اساتید 

به نام و متبحر بسیار باال ست که موجب می شود آموزش صحیح هنر قابل گسترش نباشد. توسعه  

ارتباطات و رشد فزاینده  شبکه های اجتماعی و اینترنت نیز موجب تبادل انبوه اطالعات شده که 

براثر آن، مجموعه ارزش ها و باورهای فردی و اجتماعی دائمًا درحال دگرگونی و تغییر است. امري 
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که باعث شده امکان برقراری یک دوره  مستمر مبتنی بر پشتوانه های اصول هنری اسالمی و ایرانی 

میسور نباشد. جلوه ها و ظواهر فریبنده  انواع هنرها و شیوه های آموزش آن نیز موجب سردرگمی 

افراد برای انتخاب و درک نوع و شیوه  هنری متعالي مدنظر شده است.

3-6. عدم توجه به متون دست اول مرتبط با آموزش هنرهای سنتی وحکمي

متأسفانه در تدوین و تألیف کتب آموزشی مرتبط با هنرهای سنتی در مقطع آموزش عمومي 

و رسمي، توجه چندانی به متون دست اول مرتبط با آموزش هنرهای سنتی نشده است و در 

نتیجه بخش قابل توجهی از دانش موجود در زمینه هنرهای سنتی که طی سال ها تجربه و تالش 

جان فرسای استادان هنرهای سنتی به دست آمده است، مورد غفلت قرار گرفته است. متون و 

منابع کهن به عنوان منابع تبیین مبانی و اصول آموزش هنرهای سنتی به این دلیل ضرورت دارد 

که تکامل هنرهای سنتی به واسطه  بازنگری ها و تجربه اندوزی های پیوسته  استادان هنرهاي سنتی 

در شیوه های ساخت و پرداخت آثار هنری صورت گرفته و ماحصل این تالش پیوسته، کمابیش 

در آیینه  منابع کهن اعم از منابع نوشتاری و غیرنوشتاری بازتاب یافته است. از این رو شایسته 

است که با به روزسانی منابع و متون کهن از نظر زبانی و استفاده از محتوای این گونه متون در بطن 

کتاب های درسی، بر غنای مطالب آموزشی موجود در کتب مقطع متوسطه افزوده شود.

بعد از احصاي چالش ها، اكنون بایسته است به بررسي مركز اصلی سیاست گذار در كشور یعني 

سازمان آموزش و پرورش بپردازیم. متأسفانه شاهد هستیم كه در چرخه  سیاست گذاري و اجراي 

آن در ساختار تعلیم و تربیت میهن اسالمي مان سرچشمه هاي حكمي و سنتي و بالتبع متون و 

محتواي آموزش حكمت محور علي الخصوص در زمینه  هنر به چشم نمي خورد. در این راستا به 

اختصار، سیاست ها و اهداف این نهاد درباره  هنر و تربیت هنري بیان مي شود.

4. آموزش و پرورش و سیاست ها و اهداف آموزش عمومي هنر

4-1. تربیت زیبایی شناسی و هنری به عنوان یکی از ساحت های تربیت رسمی عمومی کشور

در سند مباني نظری تحول بنیادین در نظام تـربیت رسمـی و عمومـی جمهـوری اسالمـی 

ایـران، درباره  قلمرو، رویكرد و اصول ساحت تربیت زیبایي شناختي و هنري این چنین آمده است:
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الف(حدود و قلمرو ســاحت تربیت زیبایي شـناختي و هنري، بخشــي از جریان تربیت رســمي 

و عمومي است كه ناظر به رشــد قوه  خیال و پرورش عواطف، احساســات و ذوق زیبایي شناختي 

متربیان)توان درک موضوعــات و افعــاِل داراي زیبایــي مادي یــا معنوي، توان خلق آثــار 

هنري و قدردانــي از آثار و ارزش هاي هنري( است. 

ب(رویكرد مناسب در ساحت تربیت زیبایي شناختي و هنري، تربیت هنري موضوع محور، به مثابه 

رویكرد اصلي و رویكرد دریافت احســاس و معنا به منزله  رویكرد مكمل و به  مثابه جهت گیري 

كلي این ساحت انتخاب شده است. رویكرد تربیت هنري موضوع محور در مقایسه با رویكردهاي 

دیگر، جامعیت بیشتري دارد. این رویكرد، ضمن برخورداري از ســه قلمروِ معرفتي تولید هنر، 

تاریخ هنر و زیبایي شناســيـ  كه فصل مشترك ســه رویكرد مطرح در ساحت زیبایي شـناختي 

و هنري شمرده مي شود ـ شامل قلمرو معرفتي نقد هنر نیز هست كه وجه تمایز این رویكرد 

نسبت به رویكردهاي دیگر به شمار مي آید. اتخاذ رویكرد دریافت احســاس و معنا شــامل دو 

فرآیند خلق معنا و كشف معناست. به عبارت دیگر، خلق هنر، نوعي رمزگذاري یا رمزگرداني 

و درك و دریافت هنر، نوعي رمزگشایي است. خلق معنا یا رمزگذاري، خاص هنرمند و كشــف 

معنا یا رمزگشــایي، مختص بــه افراد عادي و غیراهل فن اســت؛ مشــروط به آن كه ادراك 

زیبایي شناسي آن ها پرورش یافته باشد. از این رو، هدف تربیت هنری، نه پرورش هنرمند حرفه ای، 

كه پرورش ادراك زیبایي شناســي در همه  متربیان اســت. لذا الزم اســت در كنار رویكرد تربیت 

هنري موضوع محور، به رویكرد ادراكي دریافت احساس و معنا هم توجه شود و این دو رویكرد، 

مبناي سیاست گذاري، تصمیم گیري و برنامه ریزي واقع شوند.

ج( اصول ساحت تربیت زیبایي شناختي و هنري عبارتند از:

1 .تأکید بر پرورش حواس؛

2. فراهم سازی زمینه های مناسب پرورش تخیل و قوه خیال؛

3. تأکید بر فراهم سازی زمینه های کسب شایستگي رمزگذاري و رمزگشایي براي متربیان؛ 

4. تلقی تربیت زیبایي شناختي و هنري به مثابه تربیت همگاني؛  

5. تأکید بر فراهم سازی زمینه ها و شرایط آفرینش گري و خالقیت برای متربیان؛ 
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6 .تأکید بر تربیت زیبایی شــناختي و هنري بـه منـزله  یك فـرابـرنـامه  درسي و روح حاكم بر 

كل برنامه هاي درسي؛ 

7. تأکید بر انعطاف پذیری تربیت زیبایی شناختي و هنري؛

 8. تأکید بر فراهم آوردن زمینه  گرایش و تخصص هنري در متربیان)شوراي عالي آموزش و 

پرورش: 308و309(.

4-2. اهداف آموزشي ساحت تعلیم و تربیت زیبایي شناسي و هنري

 قابل ذكر است كه بر اساس جدیدترین مصوبه  شورای عالی آموزش و پرورش در سال1397 و 

مصوبه  952 جلسه ی شوراي عالي آموزش و پرورش، اهداف دوره های تحصیلی مختلف در ساحت 

تعلیم و تربیت زیبایي شناسي و هنري بدین ترتیب است: 

الف(دوره اول ابتدایی 

1ـ با مشاهده اشیای اطراف، پدیده های طبیعی، فرهنگی و هنری ساده، دریافت حسی خود و 

لذت حاصل از آن را به زبان هنر ابراز کند.

2ـ با تغییر سازنده در محیط و اشیای اطراف، قدرت تخیل، تجسم و خالقیت خود را پرورش دهد.

ب( دوره دوم ابتدایی

 1ـ با شناسایی و درك اهمیت عناصر زیبایی ساز در پیرامون خود، فضای زندگی خویش را 

بهبود بخشد.

2ـ با خلق یک اثر هنری با استفاده از معیارهای زیبایی شناسی، قدرت تخیل، تجسم و ایده پردازی 

خود را تقویت کند.

3ـ با شناخت اصول اولیه زیبایی شناسی، یک پدیده طبیعی یا اثر هنری را بررسی و چگونگی 

تأثیر آن را بر خود توصیف کند.

ج(دوره اول متوسطه

1ـ با به کارگیری اصول زیبایی شناسی و ارزشی، محیط زندگی خود را تغییر دهد و تأثیر آن را 

در بهبود کیفیت زندگی و دست یابی به آرامش روحی و روانی ارزیابی کند.

2ـ با بهره گیری از قدرت تخیل، تجسم و ایده پردازی خود، اثر فرهنگی هنری خلق کند و ابعاد 
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زیبایی شناسي آن را توصیف نماید.

3ـ با انتخاب آثار فرهنگی هنری، آن ها را بر مبنای اصول زیبایی شناسی و ارزشی بررسی و تأثیر 

آن را بر هویت خویش توصیف کند.

د( دوره دوم متوسطه 

1ـ با مطالعه آثار و مسایل حوزه هنر )رابطه هنر با فناوری، اقتصاد، فرهنگ، اخالق و ...( آن ها 

را بر اساس اصول زیبایی شناسی و ارزشی، نقد و تأثیر آن را بر خود و جامعه ارزیابی کند.

2ـ با به کارگیری قدرت تخیل و ذوق  هنری، اثری فرهنگی هنری را خلق کند و آن را بر اساس 

معیارهای زیبایی شناسی مورد ارزیابی قرار دهد.

3ـ  با انتخاب و بررسی آثار فرهنگی هنری بر مبنای اصول ارزشی و زیبایی شناسی، نقش هنر 

را به عنوان زبان مشترك میان انسان ها در بستر زمان و مکان تبیین نماید.

در ضمن، هدف فراساحتی همه عرصه هاي تعلیم و تربیت ـ كه طبعًا تعلیم و تربیت هنري 

هم مشمول آنست ـ بدین شرح است : با کسب مهارت های نوشتاری، شفاهی، ادراکی و تولیدی 

زبان، از این مهارت ها برای حل مسائل یا رفع نیازهای خود در سطح جامعه و تحلیل موقعیت های 

پیچیده بهره بگیرد)شوراي عالي آموزش و پرورش،1397، مصوبه 952: 16(.

5. جمع بندی و نتیجه گیری)تجویز(

 حال با توجه به چالش هاي تربیت هنري و سیاست ها و اهداف آموزش و پرورش كشور در حیطه  

هنري و فقدان مولفه های پیش گفته در زمینه بهره گیري از منابع سنتي و حكمي در سیاست هاي 

آموزش هنر، و با توجه به اهداف ساحت تعلیم و تربیت هنر و همچنین اهداف فراساحتی در این 

زمینه و طبق اسناد تحولي آموزش و پرورش کشور که در بخش قبل گذشت، در یك جمع بندي 

كلي درباره سیاست گذاري در باب محتوا و متن آموزشي هنر در حیطه عمومي و رسمي با رویكرد 

حكمي نكات ذیل قابل ذكر است:

1. لزوم تغییر اساسي نگرش سیاست گذاران، مدیران و مجریان به امر آموزش هنر، علي الخصوص با رویکرد 

حکمت محوري به منظور نیل به اهداف تربیت اخالقي و تمدنی هنر حکمي و ارتقای جایگاه هنر و هنرمند این 

عرصه.
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ساحت زیبایی شناسی و هنر و به تبع آن تربیت زیبایی شناسی و هنری، ساحت و جنبه ای 

از تربیت است که کمترمورد توجه و عنایت بوده است. اگرچه در سطح کالن و در تعیین اهداف 

آموزش و پرورش، این جنبه از تربیت هم لحاظ شده است، لیکن به نظر می رسد که بذل توجه به 

این حوزه، هم سنگ و هم وزن حوزه های دیگر نبوده است. این در حالی است که این ُبعد وجودی 

انسان نیز همچون سایر ابعاد وجودی او، در خور توجه بوده و به گواهی شواهد نظری، بسیاری 

از مسائل مبتالبه آموزش و پرورش از این طریق قابل حل است. پس به طور اساسي، نوع نگاه و 

نگرش سیاست گذاران به امر هنر و آموزش آن باید تغییر یابد و هنر نه امری حاشیه ای و فرعی که 

به سادگی   بتوان آن را کنار گذاشت، بلکه امری محوری ، بنیادی و به تعبیری حیاتی تلقی شود. 

متأسفانه در كشور اسالمي ما شأن و جایگاه هنر و هنرمندي بسیار نازل است؛ در حالي كه هنر در 

شریعت و طریقت و حقیقت اسالمي حائز اهمیت باالیي بوده و موجبات تعالي دیني فرد و اجتماع 

اسالمي را فراهم مي كند. اصواًل ارتقاي جایگاه هنر و هنرمندي باید به فرهنگ متعارف كشور بدل 

شود كه در این راستا آموزش و پرورش عمومي كه ذهن و فرهنگ افراد این سرزمین را مي سازد، 

نقش كلیدي، ایفا مي كند. همچنین باید نگاه سیاست گذاران به هنرهای حكمي و ارزش گذاری 

آن ها بر مبنای دیدگاه های مدرن تغییر کند و به هنرهای سنتی و حكمي، همچون عاملی مهم 

در جهت احراز هویت ایرانی و اسالمی توجه شود.

2. ضرورت نگاه به هنر حکمي و تربیت حکمي هنر به عنوان فرابرنامه  درسي و روح حاکم بر کل برنامه آموزشی 

براي تقویت کارکردي حوزه هاي موضوعي دیگر در فضاي حکمي 

تربیت حكمي زیبایی شناسی و هنری باید به منزله  یک فرابرنامه درسی و روح حاکم بر کل 

برنامه   آموزشی مورد توجه قرار گیرد. معرفی هنر به عنوان چهارمین مهارت اساسی، هم تراز با سه 

مهارت اساسی خواندن، نوشتن و حساب کردن، داللت بر آن دارد که هنر و تربیت هنری ویژگی اي 

عام و فراگیر دارد. به عالوه، نگاه توحیدی به پدیده های هستی و حضور در نظام نمادین عالم که 

صحنه  بیان اسماء الهی در قالب های مختلف است، ایجاب می کند که تربیت هنری با دو قابلیت 

کلی رمز گذاری و رمز گشایی به منزله  روح حاکم برکلیه  مواد درسی مورد توجه قرار گرفته و از 

دایره ی تنگ آموزش هنر خارج شود و به یک فرابرنامه درسی تبدیل گردد. به عبارت دیگر، توسعه  
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قابلیت های هنری دانش آموزان می تواند کارکرد ثانوی تقریبًا همه حوزه های موضوعی دیگر منظور 

شده و هنر به فرابرنامه  درسی نظام آموزشی تبدیل شود.

3. لزوم نیل به تقویت حواس و ادراك همه جانبه در غایت برنامه درسي آموزش حکمي هنر براي به مقصود رسیدن 

در زیبایي شناسي حکمی و تولید اثر هنري مطلوب و به فایده رساندن هر نوع استعداد فردي

تربیت زیبایی شناسی و هنری به عنوان مستعدترین بستر و زمینه، باید امکان پرورش حواس 

را فراهم سازد. دعوت مکرر انسان به دیدن و شنیدن زیبایی های طبیعی در قرآن كریم و روایات، 

آنچه در وهله  نخست اهمیت دارد  لیکن  تأمل و تفکر بعدی می باشد،  اگرچه مقدمه و الزمه  

فراخواندن انسان به استفاده از حواس است. حواس پنجگانه، اولین مدخل ورود انسان به جهان 

و ارتباط با پدیده های هستی است. توجه به زیبایی های طبیعی که در اهداف فرهنگی و هنری 

شورای عالی آموزش و پرورش مورد تأکید بوده و نیز جزو ویژگی های انسان مطلوب ذکر شده 

است، منوط به پرورش حواس است. از این گذشته، توجه به آثار هنری و تمرکز روی خصیصه های 

آن ها كه در مشق قلمي و خیالي بر آن تأکید شده، منوط به پرورش قوای ادراکی مختلف از جمله 

درک و دریافت خصیصه های حسی آثار هنری مبتنی بر پرورش حواس مختلف و به طور ویژه 

حواس بینایی و شنوایی است. همچنین تقویت قواي حسي و ادراكي موجب ترغیب و موفقیت 

بیشتر فرد در پیشه وري و خدمت رساني شغلي در حیطه  تمدن اسالمي ایراني است. از این رو، 

هنر و تربیت حكمي هنری به عنوان مناسب ترین زمینه و بستر، باید امکان تحقق این مقصود 

را فراهم سازد. تقویت همه  زمینه هاي ذهني و رفتاري فردي و به فایده رساندن همه  استعدادها 

از دیگر كاركردهاي این امر است و از آنجا که تغییرات تدریجی، خاستگاه تفاوت افراد با یکدیگر 

است باید خصلت های مشترک و متفاوت شاگردان، شناسایی و برای برنامه های عمومی و خاص 

تربیتی مورد استفاده قرار گیرد.

4. لزوم تقویت تخیّل و خیال در غایت برنامه درسي آموزش حکمي هنر براي به  مقصود رسیدن در زیبایي شناسي 

حکمی و تولید اثر هنري مطلوب و سلوك مراتب عرفاني و بروز خالقیت

تربیت زیبایی شناسی و هنری به عنوان مستعدترین بستر و زمینه، باید امکان پرورش تخیل 

و قوه خیال را فراهم سازد. خیال در عرفان اسالمی جایگاهی رفیع و بلند دارد. قوه  خیال از جمله 
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ابزارهایی است که برای ادراک و ایجاد در انسان تعبیه شده و از چنان ظرفیتی برخوردار است که 

عقل به سبب محدودیت، نمی تواند بی  مدد قلب و قوه خیال راه معرفت حقایق را طی کند. خیال، 

محصول تخیل و تخیل، فعلی ارادی و تابعی از شخص متخیل است. تخیل، عنصر اساسی ذهن 

انسان است که همراه با دیگر عناصر و اجزا در فرآیند کسب دانش نسبت به خود و جهان و رسیدن 

به حقیقت، دخیل است. علی رغم نقش برجسته  تخیل و خیال در اندیشه  اسالمی و نیز علی رغم 

کارکردهای مختلف تخیل در تعلیم وتربیت، این مقوله همواره مورد بی توجهی واقع شده است. 

بازیافت این مفهوم و نگاهی تازه، جدی، و عمیق به آن، ایجاب می کند که تربیت زیبایی شناسی 

و هنری حكمي به عنوان مناسب ترین مهد پرورش آن، امکان پرورش تخیل و قوه خیال را فراهم 

سازد تا خالقیت هنري نیز به شكل بایسته  سنت حكمي ظهور كند.

5. لزوم پرداختن به مهارت و تبحر هنری و رمزگذاری و نمادپردازی به عنوان بخشی از محتوای آموزش حکمی 

هنر براي به  مقصود  رسیدن در زیبایي شناسي حکمی و تولید اثر هنري مطلوب 

تربیت زیبایی شناسی و هنری باید دانش آموزان را با دانش و مهارت رمزگذاری و رمزگشایی 

آشنا سازد. هم در قرآن و هم در عرفان اسالمی، حقایق و معانی زیادی در قالب نماد)سمبل( 

مطرح شده است. در فلسفه  اسالمی هم که آبشخور تدوین فلسفه  آموزش و پرورش بوده است، 

نمادپردازی و رمزگذاری و رمزگشایی مفهومی غالب و رایج است. در این فلسفه، غایت آفرینش، 

آشکارشدن ذات حق در ضمن جلوه ها، نمودها یا آیات است. نظام عالم، نظامی نمادین است که با 

حضور انسان به عنوان موجودی مختار و خالق فرصتی برای استمرار آفرینش نمادها توسط انسان 

که خود یکی از نمادها است، فراهم می شود. پدیده های عالم هستی، اسماء الهی هستند و گزارش 

نمودن اسم های خداوند تنها به بیان آن ها در گزاره های منطقی خالصه نمی شود و نمادهای هنری 

یکی از این راه ها است. هم به رمز درآوردن حقایق عالم و خلق معنا و هم رمزگشایی از این حقایق 

و کشف معنا، در قلمرو هنر، مستلزم کسب دانش و مهارت الزم است و تربیت زیبایی شناسی و 

هنری باید این امکان را فراهم سازد. در همین جا معلوم مي گردد كه در آموزش حكمي هنر، تعلیم 

نظري بدون تبحر عملي و مهارتي فایده اي ندارد.
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6. ضرورت انجام تعلیم و تربیت حکمي هنر بر اساس رویکرد جامع نگر)دیسیپلین محور( حکمي براي تحقق 

کامل مؤلفه هاي هنر و زیبایي و رسوخ آن در روح و جان افراد در حد سعه  وجودي آنان

رویکرد تربیت هنری جامع نگر)دیسیپلین محور( حكمي ، تالشی در جهت احراز هویت كامل 

و وافي برای هنر حكمي است. در این رویکرد، تربیت هنری از منظر و زاویه  چهار قلمرو معرفتی 

یعنی تولید هنري، تاریخ هنر، نقادی هنر و زیبایی شناسی حكمي مورد بررسی قرار می گیرد.

y  تولید هنري: دانش آموزان مهارت ها و تکنیک هایی را به منظور تولید اثر هنری اصیل متعالي

فرامی گیرند.

y  شناخت سیره  اساتید هنر: دانش آموزان دستاوردهای هنری اساتید گذشته و حال از قبیل

سبک های مختلف هنرهاي آنان و ویژگی های اخالقي آن اشخاص و غیره را مطالعه می کنند.

y  نقد هنر: دانش آموزان خصیصه ها و کیفیت های اثر هنری را توصیف، تفسیر، ارزش یابی و

قضاوت می کنند. در این دیسیپلین، نگرش ها و مهارت های مورد نیاز دانش آموزان برای تجربه 

کردن، تحلیل، تفسیر و توصیف کیفیت های بیانگر، رشد و توسعه می یابد.

y  زیبایی شناسی حكمي : شناخت قلمرو زیبایی شناسی و سیر و سلوك هنري با رویكرد حكمي و

دیني موجب تعالي روح و پاالیش جسم و جان مي شود و فرد، به زیبایي خلقت و جمال حقیقي 

و جایگاه آن پي  مي برد و خود و اثرش را به این مباني مزین مي كند چراكه هدف  اصلي و ذاتي 

آموزش و پرورش حكمي هنر در مقطع آموزش عمومي نه پرورش هنرمند بلکه پرورش ادراک 

زیبایي شناسی حكمي در همه دانش آموزان است.

و  هنري  نقد  هنري،  سیره   شناخت  یعني  آن  بعد  سه  است  رویکرد،الزم  این  اجراي  در 

زیبایي شناسي حكمي با تأكید بیشتري مطرح شود و این شیوه، مبنای سیاست گذاری ، تصمیم گیری 

و برنامه ریزی قرار گیرد و ضمنًا با توجه به توان مندي افراد و به قدر ُوسع و سعه   وجودي افراد 

تنفیذ شود. این تبصره باید در همه ابعاد مورد توجه باشد؛ چراكه جنبه  وجودی انسان، نیز همچون 

جنبه های شناختی، اخالقی، اجتماعی و مانند آن، در طی مراتب و مراحلی، رشد می یابد و بنایراین، 

باید در تربیت زیبایی شناسی و هنری، این مراتب و مراحل لحاظ شود.
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