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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تبيين جايگاه مغفول رويكرد زيباييشناسي در برنامه درسي است .توضيح اينكه تربيت از
خصلتهای انساني بهشمار ميرود .همچنين براساس تعاليم اسالمي ،فطرت انسان دارای اقتضائاتي برای تربيت
کردن است که يكي از آنها زيباييجويي و زيباييطلبي است .خداوند برای تربيت انسان به زيباييجويي وی
اشاره کرده و زبان کتاب هدايت خود را متناسب با آن انتخاب کرده است .ازآنجاکه هدف و رسالت اصلي قرآن
نيز هدايت بشريت به مسير حقيقي و خداشناسي است و نظام آموزشي و برنامه درسي نيز هدفي جز تعليم و
تربيت فراگيران ندارد ،بنابراين برنامه درسي نيز ميتواند از زبان اعجازآميز قرآن که همان زيباييشناختي است،
استفاده کرده و موفقيت کسب کند .برای همين اين مقاله درصدد تبيين جايگاه مغفول رويكرد زيباييشناسي
در برنامه درسي ،توصيف نگاه زيباييشناسانه ،زبان اعجازآميز و موفق اسالم و قرآن به تعليم و تربيت و الهام از
تجربه قرآن و تجويز آن به برنامه درسي بهروش تحليلي  -استنتاجي است .براساس نتايج اين پژوهش ،تربيت
زيباييشناختي در حال حاضر برای نظام آموزشي ما فراتر از حد ضرورت و بهعنوان يک رويكرد مكمل و حتي
جايگزين رويكرد فعلي مطرح است .تعاليم اسالمي ازطريق تربيت زيباييشناسي بهتر ميتواند فضای الزم را برای
حضور در برنامه درسي پيدا کند .شايان ذکر است که تربيت زيباييشناسي دارای ويژگيها و پيامدهای خاص در
برنامه درسي است که از آن جمله ميتوان به توجه به ادراک عميق و تخيل فراگيران ،تجسم ذهني و خيالي،
مديريت هيجانات ،ايجاد شور و نشاط و ...اشاره کرد.
واژگان کلیدی :برنامه درسي ،تعاليم ديني ،زيباييشناسي

 -1نویسنده مسئول :استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز ،آذربایجان شرقی ،ایران
 -2دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش1398/05/05 :
تاریخ دریافت1397/10/03 :

d.tahmaseb@tabrizu.ac.ir
g_alamolhoda@sbu.ac.ir

6

دوفصلنامه علمي علوم تربيتي از ديدگاه اسالم ،دوره  ،7شماره  ،12بهار و تابستان 98

بیان مسئله
برخي مكاتب فلسفي بهويژه ناتوراليستها ،مكاتب روانشناختي و ديني معتقدند تعليم و تربيت زماني موفق عمل
ميکند که مبتني بر طبيعت انسان باشد .هرچند تفسيرهای مختلفي از طبيعت انسان وجود دارد؛ اما برخي ويژگيها
مشخصه ذاتي و منحصربهفرد انسان به شمار ميرود که از او جداييپذير نيست .يكي از اين ويژگيها ،فطرت است.
در فطرت انسان ـ که خليفه خداوند در زمين است ـ حس زيباييدوستي و زيباييجويي نهاده شده و انسان بهطور
فطری بهدنبال زيبايي و نيازمند زيبايي است .در اسالم زيبايي همگام با عقل و فطرت است ،زيبايي و زيباييجويي
امر مطلوبي شمرده شده ،به آن دعوت شده و حتي محروم کردن مردم از آن توبيخ شده است .ازآنجاکه انسان دارای
فطرت است و قرآن نيز کتاب تكوين و هدايت به حساب ميآيد ،پس ميتوان گفت آيات الهي (قرآن) برای رشد،
هدايت و تقويت فطرت انساني نازل شده است .ازاينرو تربيت و هدايت فطرت ،هدف اصلي آفرينش به حساب ميآيد.
در تفكر اسالمي ،آفرينش انسان هدفمند و در هماهنگي کامل با غايت هستي است که خداوند برای او تدبير و
تشريع کرده است .در اين تفكر ،انسان برای تكامل خود نيازمند هدايت الهي است .او بهتنهايي با کمک عقل خود
نميتواند مسير صحيح زندگي را پيدا کند؛ بنابراين نيازمند راهنمايان الهي است .رشد و شكوفايي او صرفاً
در عرصه زندگي مادی اين جهاني خالصه نميشود .بنابراين صرف کسب رفاه دنيوی و التذاذ بيشتر در
زندگي برای او هدف به حساب نمي آيد .او به دنبال تعيين موقعيت خود در جهان هستي و به دنبال آن
تكوين هويت ناتمام خود در مسير غايت هستي ازطريق تربيت است .خداوند ازطريق تشريع قوانين،
مسير صحيح را به او نشان داده؛ اما درعينحال انسان ،آزاد و مختار خلق شده و اکراهي در پذيرش حق
يا باطل ندارد( 1طهماسبزاده شيخالر.)1393 ،
فرايند تربيت از واقعيت های پيچيده ،گسترده و بسيار تأثيرگذاری است که از ديرباز در همه جوامع
بشری و از منظرهای گوناگون موضوع تدبر و انديشه ورزی و مورد مطالعه است .مفهوم تربيت و ارائه
تعريفي از آن بيانگر ارزش های نمادين هر نظام آموزشي است و اين به معنای محدود کردن تربيت در
چارچوبي است که ارزشها قالب آن را تعيين مي کنند که اين ارزشها و به تبع آن اين قالبها از نظامي
به نظام ديگر متفاوت است .ازاينروست که تربيت دارای تعريف واحد و يكساني نيست که همگان در
مورد آن اتفاق نظر داشته باشند (طهماسبزاده شيخالر ،علم الهدی.)1394 ،
از ميان تربيت ها ،نوع اسالمي آن بر مالحظه طبيعت همچون آيه خداوند تأکيد دارد .در اسالم
نظاره جهان طبيعت برای کشف معناهای باطني آن توصيه شده است .طبيعت به منزله يک متن
آموزشي تلقي مي شود که در کنار کتاب تشريع ،ما را به حقايق پنهاني رهنمون مي سازد .انتقال بخشي
از اطالعات علمي در زمينه کميت و کيفيت پديده های طبيعي و روابط ميان آن ها ممكن است مهم و
1ـ لَا إکْرَاهَ فِیالدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ (بقره.)256 ،
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ضروری باشد؛ اما قطعاً کافي نيست .آنچه ضروری است فهميدن معنای پديده ها و هدف رويدادهای
طبيعت برای درک کلي از جهان هستي و جايگاه خويش در آن است ( علم الهدی. )1386 ،
باوجود توصيه های انديشمندان حوزه تعليم و تربيت بر پرورش صحيح يادگيرندگان ،به نظر
مي رسد نظام آموزش رسمي در ترغيب يادگيرندگان به پيدا کردن راه سعادت و سالمت با ضريب
اطمينان باالتر ناکارآمد بوده است (يزدان پناه نوذری . )1385 ،شواهدی ازقبيل بي انگيزگي فراگيران
نسبت به درس و مدرسه ،بي عالقگي آنان به يادگيری محتوای درسي ،ابراز خوشحالي از تعطيلي
نابهنگام و طبق تقويم آموزشي مدارس ،نارضايتي از در معرض امتحان و آزمون قرار گرفتن ،فراموشي
زودهنگام مطالب آموخته شده توسط فراگيران ،توفيق اندک در تربيت شهروندی و ،...نشان مي دهد
نظام آموزشي ما روزبه روز کارآيي خود را بيشتر از دست مي دهد  .در چنين فضايي انتظارت فراگيران،
معلمان ،جامعه ،والدين و حتي انتظارات نظام آموزشي برآورده نمي شود .در همين راستا ازآنجاکه
زمان آموزش محدود است و فراگيران مادام العمر نمي توانند در نظام آموزشي بمانند ،صاحب نظران
تعليم و تربيت معتقدند زمان محدود برنامه درسي نبايد صرف آموزش موضوعات حاشيه ای و فرعي
شود .اما تعيين و تشخيص موضوعات بااهميت از موضوعات حاشيه ای مستلزم پاسخ گويي به اين سؤال
قديمي «هربرت اسپنسر» است که «چه دانشي ارزشمندترين است»؟
در انتخاب دانش ارزشمند برای برنامه درسي ،پست مدرنيست ها معتقدند ما نمي توانيم برنامه های
درسي حقيقي را انتخاب کنيم؛ بلكه تنها مي توانيم مفسر واقعيت در برنامه های درسي باشيم  .در تعليم
و تربيت امروز ،پيامد اعتراضات پست مدرنيستي از يک سو و گسترش روزافزون دانش از سوی ديگر
باعث ناتواني يا کم تواني در انتخاب دانش ارزشمند شده و انتخاب محتوای درسي برای مدرسه به يک
معضل بدل شده است  .بدين منظور برای جلوگيری اطاله مطالب فقط به وضعيت نظام های آموزشي در
دهه های اخير اشاره مي شود و به توصيف و نقد يک مكتب فكری ظهور يافته در اين زمينه پرداخته
خواهد شد .
مسئله انتخاب دانش ارزشمند که در گذشته بر واقعي بودن و عيني بودن متكي بود ،در برنامه
درسي پست مدرن نقطه قابل اتكايي ندارد و حول هيچ مرکزی نمي گردد  .به طور راديكال تر ،در حوز ه
برنامه درسي پست مدرن بايد از جانشيني اصطالح «داوری» به جای اصطالح « انتخاب » دانش ارزشمند
سخن گفت .استدالل اين است که عصر انتخاب برنامههای درسي با گسترش نامحدود دانش ،افسانهای شدن
علم ،تعبيری و تفسيری شدن حقيقت ،حاکميت پول و قدرت و معرفي زبان بهعنوان ناخودآگاه به نابودی
نزديک است .چنين استداللي در حوزه تعليم و تربيت بسيار وسوسه کننده اما نادرست است؛ زيرا نابودی
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انتخاب در برنامه درسي خود در تعارض با غايت تعليم و تربيت قرار دارد و تعليم و تربيت بدون انتخاب و
جهتگيری تقريباً از معنا تهي شده يا دستکم به آنارشي ميانجامد (قادری« .)1388 ،جان ديوئي» نيز
وضعيت نابسامان نظامهای آموزشي را ناشي از طبقهبندی غير قابل انعطاف حيطه موضوعات درسي در رويكرد
شناختي ميداند .از نظر ديوئي ،سازماندهي برنامههای درسي بايد مبتني بر مطالعه فراگيران باشد .از نظر او
موضوعات درسي عملي که با نيازها و عاليق و از همه مهمتر با زندگي فراگيران درارتباط باشند ،نميتوانند
موضوعات درسي منفكي به حساب بيايند .بهعبارت ديگر موضوعات درسي مجزا ،با نيازها و عاليق فراگيران و
با زندگي واقعي درارتباط نيستند (ديوئي .)1938 ،1همچنين جان گودلد ( )1964و دانيل تانر ( )1966نيز
رويكرد ساختاری رشتههای علمي را بهدليل تمرکز روی ديسيپلينهای مجزا مورد انتقاد قرار دادهاند .از نظر
آنها اين ديسيپلينهای مجزا ،جامعيت برنامه درسي را از بين ميبرند (قادری.)1388 ،
انتقاديون نيز معتقدند مدرسه مهارتهای شناختي را به کودک آموزش ميدهد ،اما معلوم نيست آيا اين
مهارتها ميتوانند رابطه بين آموزش و پرورش ،تربيت شهروندی ،عالقه و گرايش فراگيران ،انتظارت والدين،
جامعه ،موقعيت شغلي و درآمد را تبيين کنند يا نه .بهزعم انتقاديون «مدرسه به دانشآموزان بهجای اينكه ياد
دهد برای خودشان فكر کنند ،به آنها ميآموزد که با ارزشهای بازرگاني و تجاری موجود سازگاری يابند.
درواقع مدرسه را سازماني ميدانند که به بازتوليد ايدئولوژی مسلط و نيروی کار ميپردازد .معروفترين طرفداران
اين رويكرد ،پائولو فرير ،ايوان ايليچ ،هنری ژيرو و ...هستند که فرير معتقد است آموزش و پرورش بيطرف و خنثي
نيست .هنگاميکه درخصوص محتوای برنامه آموزشي کار ميکنيم ،وقتي به بحث درمورد روشها و فرايندها
ميپردازيم و زمانيکه سياستهای آموزشي را طراحي ميکنيم ،تماماً درگير اعمال سياسي هستيم .هر عمل آموزشي
داللت بر مفهومي از انسان دارد» (شارعپور .)1383 ،اما هورکهايمر و آدرنو ( )1947و آدرنو ( )1991معتقدند که
برنامه درسي يک کاالی نمادين ،تفنني ،تجملي و سرگرمکننده نيست و آنچنان جدی است که نبايد مضحكه
دالليهای سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي ،علمي و ...قرار بگيرد .هابرماس هم معتقد است برنامه درسي
بايد مبتني بر ارزشهای انساني باشد .علوم تجربي ـ تحليلي تنها توصيههای فني را عرضه ميکنند و هيچ
پاسخي برای زندگي عملي ندارند .همچنين اين علوم هيچ نقشي هم در هدايت انسان بهسوی سعادت و زندگي
بهتر ايفا نميکنند .بنابراين الزم است برنامه درسي مدرسه بهصورت متوازن علوم تجربي ـ تحليلي (با عاليق فني
ـ عقالني) ،علوم تاريخي ـ تأويلي (با عاليق تعامل اجتماعي) و علوم انتقادی (با عاليق رهاييبخش) را بهعنوان
فرصتهای ياددهي ـ يادگيری همسنگ مدنظر قرار داده شود (قادری .)1389 ،آيزنر 2هم که دارای تجارب و
ديدگاههايي در زمينه هنر ،تربيت هنری و زيباييشناختي است ،بهشدت سيطره رويكرد تجربي و علمي غرب
را مورد انتقاد قرار ميدهد و معتقد است زيباييشناسي و هنر در تعليم و تربيت نقش مهمي داشته و افقهای
1- Dewey
2- Eisner

ظرفيتهای برنامه درسي در مواجهه با تعليم آموزههای...
جديدی را برای شناخت ،ادراک و کشف حقايق به ما نشان ميدهد (عليق.)1390 ،
با بررسي عملكرد نظامهای آموزشي ميتوان گفت که وضعيت نظام آموزشي در مدارس بسيار تصنعي،
غيرواقعي و فروکاسته شده به تجارت تكراری و ماللآور است .همه کودکان ضعيف ،متوسط و باهوش به يک
اندازه از مدرسه و تكاليف آن ناخرسندند؛ زيرا فعاليتهای مدرسه هماهنگ با طبيعت يک انسان طبيعي نيست
(قادری .)1388 ،وجود مسائل و معضالت تعليم و تربيت و مراکز آموزشي بهويژه آموزش رسمي (قبل از
دانشگاه و خود دانشگاه) و چالشهای اساسي فراروی آن ازجمله پيدايش بنگاههای آموزشي رقيب نظير
مؤسسات آموزشي انتفاعي و غيرانتفاعي ،مؤسسات کمکآموزشي ،کالسهای خصوصي ،مدارس خانگي،
رسانههای جمعي و غيرجمعي و آموزشهای مجازی و از راه دور ،نشريات و ...ـ که جملگي رسالت اصلي
آموزش رسمي را تهديد کرده و رسالت اصلي اين مراکز را دچار تغيير و تحول کردهاند ـ نشان ميدهند که
نظام تعليم و تربيت در حال حاضر با اين رويكرد آموزشي در رسيدن به اهداف خود چندان موفق نبوده و
ضروری است اقداماتي در اين زمينه صورت بگيرد.
صرفنظر از اينكه آبشخور فكری نظام آموزشي از کدام مكتب و ايدئولوژی است ،ماحصل تأثير اين مكتبها
در برنامه درسي و عملكرد آن ،تربيت و تحويل انسانهای منزوی است که تقسيم کار اجباری و تلقين نيازهای
اقتصادی کاذب ،آنها را به فراموشي و ناديده گرفتن نيازهای واقعي مجبور ساخته است .در چنين فضايي
بيشتر نيروی فرد در محيط بيروني بهجای مشارکت و همدلي با ديگران ،موقوف اطاعت از اهرمهای فراخودی
و بيروني ميشود .بهاينترتيب احساس معنا ،زيبايي ،دوستي و شگفتي در تكرار وظيفه کليشهای زندگي
بياحساس مدرن گم ميشود .برنامههای مدارس نيز مانند محيطهای کار ،موقوف اهرمهای بيروني هستند.
کودکان دستآموزتر از هميشه در مدارس به مقلدين فكری و مصرفکننده فرهنگي تبديل ميشوند و معلمان
و مربيان خود را در جريان تعليم و تربيت بياثر ميدانند؛ زيرا خود و شاگردان را در ورطه پوچباوری و خأل
احساس ميکنند» (قادری .)1389 ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که نظام آموزشي نهتنها در حوزه
غيرشناختي وارد عمل نشده ،بلكه عملكرد آن در حوزه شناختي نيز موفقيتآميز نبوده است.
از مطالب گفته شده اينطور استنباط ميشود که انديشه حاکم بر برنامههای درسي ،انديشهای تخصصي و
در دست اَبَرمردهای سياسي و فرهنگي جامعه است .کار متخصصان برنامه درسي ـ چه طرفداران ساختار رشته
علمي و چه طرفداران کارايي اجتماعي يا پيشرفتگرايي و ...ـ متأثر از روح حاکم بر ظرف زمان است .ديگر
اينكه مشروعيت بين اذهاني انديشههای برنامه درسي متأثر از جدال يا گفتوگوی متخصصان افكار عمومي و
نيروهای سياسي ـ فرهنگي است .رشته مطالعه برنامه درسي زماني توانايي پيشرفت دارد که امكان انتقال
تجربه ذهني يا عيني وجود داشته باشد .اين انتقال تجربه زماني امكانپذير است که رويكردهای مناسب برای
برنامه درسي انتخاب و حاکم شود تا امكان تبادل ،تعبير و تفسير ديدگاهها را شناخت توجه داشته ،غافل مانده
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است .بهعبارتي رويكردهای برنامه درسي از پيشرفت و دستاوردهای علوم شناختي عقب مانده و درحالحاضر
از سنت شناختگرايي تأثير پذيرفته است؛ اما از يافتههای جديد آن تأثير نميپذيرد .امروزه نگاه غالب و رايج
برنامه درسي و نظام آموزشي ما يک نگاه دارای ساختار سازمانيافته ،خطي ،فني ،فاقد وجوه و ابعاد
زيباييشناختي و بهصورت ديسيپليني است .بنابراين در تمرکز برنامه درسي روی حوزه شناخت ،عوامل
مختلفي دخيل هستند .اين تمرکز حاصل سيطره رويكرد رفتارگرايي در يادگيری ،جريان انبوهسازی متناسب
با توسعه صنعتي ،سيطره و حاکميت نظام بوروکراتيک بر تعليم و تربيت ،جريان تخصصگرايي و اطالعاتگرايي
در آموزش عالي و حاکميت همهجانبه فنآوری بر تمدن مدرن است و پيامدهای آن کمتوجهي ،به حاشيه
رانده شدن و کماهميت تلقي شدن رويكرد زيباييشناسي در برنامه درسي است .متأسفانه اين بيتوجهي به
رويكرد زيباييشناسي باعث پوچي تحصيالت مدرسهای ،ناکارآمدی مهارتآموزی و بيرغبتي فراگيران و توفيق
نيافتن در انتقال ارزشها شده است (طهماسبزاده شيخالر .)1393 ،بنابراين تغيير رويكرد رايج برنامه درسي
به سمت و سوی يک رويكرد هنری و زيباشناختي ضروری بهنظر ميرسد .تا بهاينترتيب فرصت بيان و ابراز
عاليق ،احساسات و عواطف بهصورت خالقانه و آزاد به فرد داده شود و سياستگذاران ،محققان و معلمان
کالس درس به جايگاه تربيت زيباييشناسي بهعنوان يک رويكرد يا بستری برای برنامه درسي بيشتر توجه
کنند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش تحليلي ـ استنتاجي انجام شده است .بهعبارتي در اين پژوهش ابتدا به بررسي نظرات
پيرامون تربيت زيباييشناسي از ديد متخصصان تعليم و تربيت بهويژه برنامهريزان درسي و داللتهای
آموزههای قرآني بر تربيت زيباييشناختي پرداخته شده و سپس به تحليل محتوای آموزههای قرآن پيرامون
تربيت زيباييشناختي و قرابت و همسويي آن با تعليم و تربيت انسان اقدام شده است .تحليل و واکاوی اين
موارد نيز بهاستنتاج يافتههايي درباره تناسب برنامه درسي با رويكرد زيباييشناسي ،تناسب رويكرد
زيباييشناسي با آموزههای قرآني و ظرفيت اسالم برای پرداختن به تربيت زيباييشناختي منجر شده و از
تناظر اين نتايج و يافتهها ،ويژگيهای برنامه درسي با الهام از رويكرد زيباييشناسي بهدست آمده است.

یافتههای پژوهش
الزم است قبل از ورود به مبحث يافتههای پژوهش ،درخصوص معنا و مفهوم زيباييشناسي و برداشتها و
انگارههايي که در اين زمينه وجود دارد ،اشارهای شود .از زيبايي و زيباييشناسي و اصطالحات مرتبط در منابع
و آثار نويسندگان تعابير و تعاريف مختلفي وجود دارد .برای جلوگيری از اطاله کالم از پرداختن به طيف
ديدگاهها در اين زمينه اجتناب کرده و صرفاً به معنا ،مفهوم و برداشتي که از مفهوم زيباييشناسي در اين

ظرفيتهای برنامه درسي در مواجهه با تعليم آموزههای...
مقاله مراد شده ،اشاره ميشود .زيباييشناسي بهعنوان يكي از کارکردهای اساسي نظام آموزشي دارای ابعادی
مانند رشد قابليتهای خالقانه دانشآموزان ،ادراک حسي عميق و دقيق نسبت به پديده پرورش و بهکارگيری
حواس مختلف ،رشد حساسيت دانشآموز نسبت به ويژگيها و ابعاد زيباييشناختي پديدههای مختلف است
(هالينگ .)1364 ،در اين مقاله زيباييشناسي در معنا و مفهوم بيدار ساختن ،پرورش و تقويت قابليتها و
توانايي آشكار و پنهان شخص برای خلق و درک هر نوع موضوع ،پديده ،آثار يا اشياء زيبا با کمک ادراک حسي،
عقلي و شهودی است .پرورش توانايي و قابليتهای تمامي حواس و هوشهای چندگانه شخص ،فراهم کردن
زمينه برای تربيت و آموزش اين قابليتها در نظام آموزشي ،فراهم کردن زمينه برای توجه به تفاوتهای فردی،
استعدادها ،تواناييها ،قابليتها ،ظرفيتها ،عالقه ،نياز ،حس کنجكاوی ،روحيه اکتشافگری ازطريق تعيين
اهداف ،محتوا ،روش تدريس و ارزشيابي متناسب با آن و فراهم کردن زمينه توجه به فطرت زيباجوی انسان و
هموار ساختن مسير رسيدن به خداوند ـ بهعنوان يگانه زيبای حقيقي و مطلق ـ ازجمله کارکردهای
زيباييشناسي است.
ازاينرو ميتوان گفت رويكرد زيباييشناسي اشاره به يکسری باورها و اعتقادات ضمني و آشكار دارد که
زيرساختهای نظری زيباييشناسي را تشكيل ميدهند .رويكرد زيباييشناختي ،رويكردی است که ادراک
جنبه فردی و دروني دارد .افراد به کمک معناسازیهای خود ،دنيای خود را ميسازند .معرفت جنبه پديداری،
نوظهور و اکتشافي دارد .معرفت اکتشاف توسط فرد است .معرفت جنبه فردی و توصيفي دارد و نميتوان از
فراگيران انتظار عملكرد يكساني داشت و برنامه درسي ،يک مقوله هنری است (مارش و ويليس.)2007 ،1
بهعبارتي رويكرد زيبايي يک نوع نگاه يا موضعگيری نسبت به برنامه درسي و فرايند آن است که طي آن
عناصر برنامه درسي رنگ و لعاب زيباشناختي به خود گرفته و درصدد فراهم کردن زمينه برای استفاده از اين
رويكرد ميشود.

تناسب برنامه درسی با رویکرد زیباییشناسی
درحالحاضر بسياری از متخصصان تعليم و تربيت بر اين باورند که هدف آموزش و پرورش تنها انتقال حجم
عظيمي از معلومات و دانش به کودکان نيست و برای آنكه فراگيران بتوانند نقش اجتماعي پيچيده خود را در
جهان امروز ايفا کنند ،تجهيز آنها به مهارتهای شناختي بهتنهايي کفايت نميکند .بهعبارت ديگر همراه با هربرت
سيمون 2ميتوان گفت که در جهان امروز «معنای دانش از توانايي به ياد آوردن و تكرار اطالعات به توانايي يافتن و
به کار بردن آن تبديل شده است» .پس در حال حاضر آنچه از دانشآموز خواسته ميشود «فهم ،کاربرد ،تحليل،

1- Marsh & Wiillis
2- Herbert Alexander Simon
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ارزيابي و تأليف است» (گاردنر ،2000 ،1ص  .)87برای دستيابي به اين مقصود بايد کودکان را طوری پرورش
داد که بتوانند درست حس کنند ،درست دريافت کنند ،آنچه را که دريافت کردهاند بااستفاده از معيارهای
مختلف تحليل و ارزيابي کنند و درنهايت برای در انداختن طرحهای نو در زمانهای که بشر بيش از هر زمان
ديگری نيازمند تنوع و تكثر در انتخابهای خود است ،بتوانند دانستههای خود را بهکار گيرند .از اين زاويه
است که رويكرد هنری و زيباييشناختي را ميتوان يک ضرورت برای فراگيران به حساب آورد که دريچه
جديدی را به روی آنها ميگشايد و معياری برای فهم ،تحليل ،ارزيابي و کاربست دانستهها در اختيارشان
ميگذارد .بااينحال ،ضرورت ،چگونگي بهکارگيری و رواج اين رويكرد در برنامه درسي هنوز به خوبي تبيين
نشده و نيازمند بررسي بيشتری ازسوی متخصصان تعليم و تربيت است تا اصول ،الزامات و چارچوبهای آن
برای وارد شدن به نظام آموزشي و درسي بيش از پيش روشن شود.
اگرچه تعليم و تربيت ميتواند برای رشد زيباييشناسي در کنار رشد فعاليتهای اجتماعي و فرهنگي،
ابراز وجود و مهارتهای فردی نقش داشته باشد ،اما متأسفانه مفهوم زيباييشناسي به چند دليل اغلب در
بحثهای يادگيری و برنامه درسي غايب است .يكي از اين داليل اين است که در سيستمهای نظام آموزشي،
مدلهای منطقي و عملي تفكر دارای مزيت هستند .درنتيجه گنجاندن تربيت زيباييشناسي در برنامه درسي
نسبتاً دشوار است .آيزنر ( )1985ضمن انتقاد از وضعيت نظامهای آموزشي و اميد به تغيير آن ،مدارس را
چنين توصيف ميکند« :مدارس جايي است که زيباييشناسي در آن تبديل به «قرباني 2نظام آموزشي» شده
است» .او در جای ديگر ميگويد« :زيباييشناسي بخشي از تجربه انساني است که بهعنوان امر تجملي،3
حاشيهای ،فانتزی و کماهميت تلقي ميشود و در شرايط سخت ،راحت فراموش ميشود» .حتي ميتوان پا را
فراتر گذاشت و گفت که متأسفانه امروزه زيباييشناسي بهخاطر جايگاه پايينتری که نسبت به منطق و
استدالل دارد ،بهکلي فاقد ارزش تلقي ميشود .همچنين زيبايي و هنر بهعنوان مقولهای فاقد پيامد اجتماعي
توصيف شده و حتي قدرت هنر از طريق تاريخ هم نسبتاً تكذيب ميشود .ضمن اينكه بهخاطر استفاده و
سوءاستفاده از زيباييشناسي و هنر بهکمک بمباران تصاوير خشن در رسانه ،واضح است که زيباييشناسي و
هنر هنوز نميتوانند نشان دهند که ما چطور جهان را تصور کنيم (ژيرو2004 ،4؛ سونتاژ .)2003 ،5دليل ديگر
غيبت داشتن مفهوم زيباييشناسي در برنامههای درسي اين است که زيباييشناسي بهعنوان پاسخ و
واکنشهای فردی يا احساسي تلقي ميشود که تنها ميتواند در سطح فردی درگير باشد .اين در حالي است

1- Gardner
2- casualty
3- luxuries
4- Giroux
5- Sontag

ظرفيتهای برنامه درسي در مواجهه با تعليم آموزههای...
که زيباييشناسي عموماً بهعنوان يک مفهوم غيرملموس شبيه به مفهوم خالقيت 1تلقي ميشود که ما آن را
برای تفكر درباره اصطالحات رمانتيک آثار فردی برای خلق يک کار بسيار اصيل بهکار ميبريم و بسيار هم
اسرارآميز و عجيب و غريب تلقي ميکنيم.

تناسب رویکرد زیباییشناسی با تربیت اسالمی (آموزههای قرآن)
باوجود اهميت رويكرد زيباييشناسي در برنامه درسي ،بهنظر ميرسد که مفهوم زيباييشناسي در ادبيات تعليم
و تربيت و برنامه درسي ،بيشتر مورد توجه فالسفه و صاحبنظران غربي قرار دارد؛ چرا که آنها بيشتر به
اهميت و نقش هنر و زيبايي در تعليم و تربيت واقفند .متأسفانه اين مفاهيم در تربيت اسالمي همچنان مغفول
ماندهاند .زيباييشناسي اگرچه از موقعيت مهمي در ميان فالسفه و جهانبيني اسالمي برخوردار است ،اما به
داليل مختلف تاريخي ،علمي و اجتماعي ،تضعيف شده و در سطح مباحث نظری و ادبي باقي مانده و تقريباً هيچ
نقشي در علوم اسالمي و انساني بهخصوص تربيت اسالمي در عصر ما ايفا نكرده است (عليق ،1390 ،ص  .)8اين
درحالي است که ادبيات ملي و اسالمي ما سرشار از تجربههای تربيتي زيباييشناسانه است .برای نمونه برخي
از صاحبنظران معتقدند عالوه بر قرآن کريم ،دعای زيبای سحر از مهمترين متون زيباييشناختي اسالمي
است .در اين دعا مراتب زيبايي را از پايينترين مرتبه (زيبايي ظاهری و دنيوی) تا باالترين آن (وجهاهلل)
ميتوان درک کرد که بهترتيب عبارت از بهاء ،جمال ،جالل ،عظمت ،نور ،رحمت ،کلمه ،کمال ،اسماء ،عزت
الهي و ...است (رجبي .)1390 ،خالد عزام ميگويد« :دين اسالم در همه وجوه زندگي انسان ساری و جاری
است؛ در اين دين هيچچيز نيست که متأثر از امر مقدس نباشد .اين بدين معني است که در زندگي هيچ
تفاوتي ميان مقدس و غيرمقدس نيست .فقط سلسلهمراتبي از وجود در کار است که ريشه در توحيد الهي
دارد .اين توحيد نهفته در همه چيز بيش از همه در هنرهای جهان اسالم مشهود است که در آن هيچ تمايزی
ميان هنرهای ظريف و صنايع کاربردی وجود ندارد؛ تكنيک و زيبايي وجوه مكمل خالقيت هنری است».
(عليق.)1390 ،
عالوهبراين ،توصيفي که اسالم از انسان ارائه ميدهد ،قبل از هرچيز مبتني بر ويژگي انتخابگری و اختيار
انسان است .آزادی در انتخاب مسير زندگي ،ضرورت تعليم و تربيت را برای او روشن ميسازد .بنابراين تعليم
و تربيت در چندين آيه از قرآن بهعنوان يكي از چهار هدف نبوت بيان شده است .خداوند در آيه  164سوره

آلعمران ميفرمايد« :لَقَد منَّ اهللُ علي المؤمنين إذ بَعَثَ فيهم رسوالً مِن أنفُسهم يتلوا عليهم آياته و يزکيهم و
يعلمهم الكتاب و الحكمه و إن کانوا من قَبلُ لَفي ضاللٍ مبينٍ».

1- creativity
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ازاينرو تعليم و تربيت از اساسيترين ارکان سعادت فرد و جامعه بشری است .پيامبران الهي برای راهنمايي
بشر به مسير سعادت کمال برانگيخته شده اند (گلپايگاني ،1380 ،به نقل از آقايي .)1392 ،درحقيقت
تربيت در ادامه آفرينش خداوند و برعهده خليفه اوست که بهصورت تشكيكي از نبي يا رسول آغاز و تا معلمان
و والدين ادامه مييابد (علمالهدی.)1385 ،
در نگرش اسالمي ،تعليم و تربيت مجموعهای از فرايندها و زمينه هاست که سبب ميشود افراد ذات
واقعيت را کشف و در خود تحقق ببخشند .ارزش نهايي در تعليم و تربيت اسالمي دريافت ذات واقعيت
يعني اثبات توحيد است .اثبات توحيد مستلزم بازخواني فطرت و دريافت تجليات حق در سراسر عالم است.
برايناساس هرگونه معرفت نسبت به ذات واقعيت و تجليات حق در سراسر عالم مسبوق به دانش فطری
است (علمالهدی ،1386 ،ص  .)89فطرت در کنار ساير منابع متعدد شناختي انسان ازجمله حواس (ظاهری
و باطني) ،عقل (عقل نظری ،عقل عملي ،عقل ابزاری) ،وحي ،شهود ،مكاشفه و تكيه بر آراء و اخبار معتبر قرار
دارد .درواقع «فطرت وديعه الهي در ذات انسان است که دارای مصاديق اساسي مختلفي ازجمله خداخواهي،
آگاهيطلبي ،ميل به نيكيها و ميل به زيباييهاست» (مكارم شيرازی و همكاران .)1374 ،ازآنجاکه فطرت
انسانها فطرتي پاک ،الهي ،خداجو و حقيقتخواه است ،ناخودآگاه مفهوم زيبايي با خداوند متعال گره ميخورد
و تمامي زيباييها در ذات اقدس باریتعالي جمع شده و خداوند منشأ تمامي زيباييها ميشود .در اسالم مطابق
آيات و روايات ،زيبايي و زيباييجويي امری مطلوب است که به آن دعوت شده و حتي محروم کردن مردم از
آن توبيخ شده است .خداوند در قرآن به کرّات انسان را به زيبايي و تفكر در زيباييهای طبيعت دعوت ميکند
و مي فرمايد برای کساني که در طبيعت تعقل ميکنند ،نشانههايي وجود دارد.
نظام آموزشي هر کشوری برای تربيت انسان که جزئي از نظام هستي است ،اهدافي تدوين کرده که مبتني
بر فلسفه و جهانبيني آن جامعه است .اين اهداف در يک نظام تعليم و تربيت نفوذ کرده و همه عرصهها را
تحت تأثير خود قرار ميدهد .باتوجه به اينكه اسالم تعريف ويژهای در زمينه انسان و قابليتهای او دارد ،برای
نظام تعليم و تربيت وظايفي را مطرح ميکند که اين وظايف اهداف نظام آموزشي را از خود متأثر ميکند.
بنابراين در فضای کنوني جامعه ،آموزههای اسالمي از جايگاه خاصي برخوردار هستند و تعيينکننده فلسفه
حاکم بر نظام آموزشي به شمار ميروند .بهاينترتيب هر نگاه و رويكردی که برای نظام آموزشي و برنامه درسي
انتخاب شود ،از آن متأثر خواهد شد؛ چه اين نگاه شناختي و چه زيباييشناختي باشد .اما آنچنانکه مشهود
است در جريان رسالت تربيتي نظامهای آموزشي ،انتقال معلومات بهصورت معمول تأثيری در تربيت افراد
ندارد .مالحظه رفتار فارغالتحصيالن مراکز مختلف آموزشي و برخورد آنها با مسائل در زندگي ،نحوه ارتباط
آنها با يكديگر و با جامعه و همچنين نقش آنها در سازمانها و مؤسسات گوناگون ،همگي اين حقيقت را
مدلل ميدارند که بيشتر فارغالتحصيالن مراکز آموزشي با کمک معلمان خود در زمينه باال بردن سطح
محفوظات يا معلومات قدمهايي برداشتهاند ،اما از لحاظ تربيتي در بهبود اعمال و رفتار خود ،اقدامي بهعمل

ظرفيتهای برنامه درسي در مواجهه با تعليم آموزههای...
نياورده ،بهلحاظ جامعهپذيری ،مهارت الزم اجتماعي را کسب نكرده ،بهلحاط استعداد بهخوبي شناسايي و
پرورشداده نشده و بهلحاظ ارزششناسي نيز ارزشهای الزم را بهخوبي فرا نگرفتهاند.
اين درحالي است که مباني روانشناختي و زيستي تربيت بر وجود قابليتها و استعدادهای ذهني و هوشي
متنوعي در دانشآموزان تأکيد ميکند که بايد متناسب با اين تنوع ،مسيرهای گوناگون برای بهرهبرداری از
اين قابليتهای فطری فراهم شود .درواقع نبايد تنها به روال متداول که درصدد پرورش تعداد محدودی از
استعدادهای کالمي و منطقي رياضي است ،بسنده شود؛ بلكه بايد با نگاهي جامع به انسان ،امكان پرورش
شخصيتي متوازن را برای او فراهم کرد .يكي از ابعاد وجودی انسان که در نگاهي جامع به او بايد مورد توجه
قرار بگيرد و نسبت به پرورش آن اقدام شود ،بعد هنری و زيباييشناختي انسان است (اميني .)1384 ،درواقع
نتايج تحقيقات حاکي از اين است که سيستم عصبي انسان عالوه بر توانايي يادگيری و پردازش محرکها از
مجرای منطقي  -استداللي ،دارای ظرفيت يادگيری از مسير عاطفه و توجه است؛ زيرا اين موضوع در يادگيری
و حل مسئله نقش مهمي دارد .بايد توجه داشت که تربيت هنری و زيبايي شناختي گستره وسيعي را در
بر مي گيرد که از حرکت شروع و به رشد عاطفي منجر شده و درنهايت به رشد و شكوفايي توجه ميرسد
(اميني.)1384 ،
قرآن نيز بهمنزله کتاب اصلي تربيت انسانها برای انتقال پيامهای تربيتي خود بهشدت از زبان
زيباييشناختي ـ و نه علمي ـ بهره برده است .تفاوت اين دو زبان در آن است که زبان علمي بر نقل حقايق
بهصورت واقعي خود استوار است؛ درحاليکه زبان هنر به عنصر تخيل تكيه دارد .بهعنوان مثال خداوند در قرآن
برای بيان اهميت انفاق در راه خدا ،از چنين تعبيری استفاده نميکند که هر کسي برای خوشنودی خدا اموال
خود را انفاق کند ،چند برابر آن پاداش خواهد گرفت .چون اين يک بيان واقعي يا علمي است .خداوند در قرآن
چنين ميفرمايد« :مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل اهلل کمثل حبه» (بقره .)261 ،اين تعبير يک بيان
«هنری» است و تفاوت تعبير گذشته با اين تعبير ،ايجاد يا افزون يک رابطه جديد ميان «انفاق» و «دانه گندم»
است (بستاني .)1371 ،اين اعجاز زبان قرآن ،يكي از عوامل گرويدن مردم به دين اسالم و قبول قرآن است.
ازآنجاکه هدف و رسالت اصلي قرآن ،هدايت بشريت به مسير حقيقي و خداشناسي است و نظام آموزشي و
برنامه درسي نيز هدفي جز تعليم و تربيت فراگيران ندارد ،بنابراين برنامه درسي نيز ميتواند از زبان اعجازآميز
قرآن که همان زيباييشناختي است ،استفاده کرده و موفقيت کسب کند.
با بررسي آيات و روايات ميتوان گفت که آموزهها ،باورها و اعتقادت ديني مروج اصل زيبايي در بين
بندگان هستند و زيبايي بر اصل انديشه ديني استوار است .اين امر را ميتوان در طول تاريخ و سابقه طوالني
تمدن نشان داد .دين اسالم در طول تاريخ بر آثار هنری و تمدني مسلمانان سايه افكنده و آنها را تحت تأثير
خود قرار داده است .بهطوریکه در عرصه معماری خانه و مساجد ،تزيين مساجد و معابد ،موسيقي ،جشنهای
مذهبي ،نگارش و کتابت قرآن ،مراسم سوگواری ،اعياد و مناسک و ...روح اسالم دميده شده و تمام اينها متأثر
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از اسالم و آموزههای قرآني است .بهطوریکه در هر کدام از اين عرصهها بهعنوان يک مكتب مطرح و دارای
سبک و سياق است.

تناسب آموزههای قرآنی با تربیت زیباییشناسی
در بحث زيباييشناسي ـ که برخي آن را مقولهای ارزشي تلقي ميکنند ـ باور بر اين است که زيباييشناسي
درارتباط با ارزشها و تحتتأثير ايدئولوژیها و حتي آموزههای ديني است .تاگارد 1برای پاسخ دادن به اين
سؤال که چرا باورهای ديني اينچنين گستردهاند ،به بررسي نقش عاطفه در شناخت انسانها ميپردازد و
تبييني از باور ديني ارائه ميکند که دارای نوعي انسجام عاطفي است .بهگونهایکه افراد آن دسته از باورهای
ديني را اخذ ميکنند که با نيازهای عاطفي آنها و ساير باورهايشان سازگار باشد .تاگارد با بررسي نقش عاطفه
و احساسات در شناخت انسان و مرور شواهدی از علوم شناختي نشان ميدهد که عاطفه جزو ذاتي و الينفک
شناخت است .او شناخت عاطفي را نوع خاصي از انديشه که عواطف را در برداشته باشد ،نميداند؛ بلكه استدالل
ميکند که هر نوع انديشيدن يک جزء عاطفي دارد و شناخت عاطفي تمام اقسام شناخت را شامل ميشود و
پردازش شناختي ذهن ما در بستر و تالزم پردازش عاطفي صورت ميگيرد .بهعبارتي ديگر ،تصميمگيریهای
ما در باب انتخاب فعلي و باور کردن يا نكردن چيزی ،حاصل انسجام جنبههای شناختي و عاطفي فرد است
که مجموعاً ما را به گزينش يک باور يا فعل واميدارد .اين موضوع در زمينه قائل شدن به وجود يا عدم وجود
خدا نيز صدق ميکند و حاصل تعامل شناخت و عواطف است .تاگارد برای توضيح شيوههای تعامل شناخت و
احساس ،نظريه انسجام عاطفي را مطرح ميکند .او با طرح دو مدل شبيهسازی شده کامپيوتری به اين جمع-
بندی ميرسد که اگر بهصرف الگوی شبيهسازی تصميمگيری شناختي ( )ECOتكيه کنيم ،مجموعاً با در
نظر گرفتن دو استدالل اثبات وجود ـ «خلق جهان» و «طرح جهان» ـ اثبات وجود خدا به لحاظ شناختي
منتفي خواهد بود .اما درصورتيکه در مدل دوم الگوی تصميمگيری ( ،)ECHOعنصر عواطف را نيز مداخله
بدهيم ،دراينصورت باور داشتن به وجود خدا چهار نتيجه مطلوب برای ما خواهد داشت که عبارتند از :آسايش
و آرامش ،تعلق اجتماعي (پيوند با جامعه دينداران) ،اخالق (معيار برای سنجش خوب و بد) و زندگي جاودانه.
در نظر گرفتن اين چهار نتيجه مطلوب که حاصل تالزم شناخت و عواطف است ،منجر به اين ميشود که پاسخ
ما به پرسش «آيا خدا وجود دارد» ،مثبت باشد .چون ما عواطفي داريم که در قضيه دينباوری ارضاء ميشوند.
گرايش ما به تصميمگيری در مورد وجود خدا مورد تقويت قرار ميگيرد .از اين منظر عقايد ديني هم شناختي
و هم احساسي به حساب ميآيند؛ چرا که حاصل ترکيب استداللهای تبييني و ارضاء خواستهها و اميال ما
هستند (تلخابي.)1392 ،

1- Thagard

ظرفيتهای برنامه درسي در مواجهه با تعليم آموزههای...
بهنام هنر و زيبايي ،آدمي را به بند کشيدن ،اسير غفلت و هرزگي کردن و گمراه کردن و تهي ساختن او
از معنويت و فضيلت و اخالق ،دقيقاً آن چيزی است که دينهايي مانند اسالم با آن مخالفاند و عليه آن به
مبارزه برميخيزند .بيشک رستگاری و سعادت آدمي که هدف و غايت همه اديان اصيل وحياني است ،با ابتذال و
هرزگي سازگاری ندارد (همتي ،بيتا).
بنابراين ميتوان گفت دين و هنر رابطهای نزديک دارند (کلي .)1383 ،در دين ،بشر و هنر همواره در هم
تنيدهاند .بهگفته هگل انسانها از سپيدهدم تاريخ به خلق آثار هنری پرداختهاند و از ابتدا هنر عموماً با دين
آميخته بوده است (گات .)1384 ،هنر ناب و دين هر دو ريشه در روح ملكوتي انسان دارند و غايتشان نيز
زدودن غبار از آيينه جان آدمي و تكامل و بقای اوست .در تعامل ميان اين دو نيز هنر به درک شفافتر و
عميقتر دين کمک ميکند و دين ،مايهدار کردن هنر و ارتقای معنوی آن را در پي دارد .اديان ،بالغت و فلسفه
زيبايي خاص خود را دارند؛ زيرا آنها تنها مجموعهای از قواعد ،مباني و آموزهها ،اخالق و ارزشها نيستند که
بر درستي آن برهان اقامه شده باشد؛ بلكه آنها اين امور را در قالب داستانها و گزارههايي بيان ميکنند که
با خود تصويرها و استعارههايي را بههمراه دارد .تأثيرگذاری اديان بر پيرامون خود از راه مبلغان،
احساسبرانگيزی متون آن ،جاذبههای صوتي ،اشكال و شعائر ،مكانها و رنگها و بوها بيش از حجتها و
برهانهای آن است .در همين راستا با نظر به اسالم با امر شگفتانگيزی روبهرو ميشويم و درميابيم بعد
زيباييشناختي در اين دين اهميتي محوری دارد؛ زيرا زيبايي و کمال زبان قرآن ،بزرگترين معجزهای است که
درستي پيامبر را تصديق ميکند (خرقاني .)1388 ،همين غنای ذاتي اسالم در زيبايي و هنر ،سرچشمه
الهام بخش هنرمندان مسلمان شده است« .بورکهارت» ميگويد:
«پيش از آنكه عالم اسالم مورد تصرف محصوالت صنعت جديد قرار بگيرد ،صنعتگر مسلمان شيءای را
از دست نمينهاد ،مگر اينكه نوعي زيبايي به آن بخشيده باشد .تفاوتي نميکرد که اين شيء يک بنا باشد يا
يک ابزار خانگي يا به سفارش ثروتمندی ساخته شده باشد يا يک تهيدست؛ حتي اگر مواد و مصالح مورد
استفاده آن بيارزش و ابزار کارش بسيار ساده بود ،باز در هر صورت کار او شرافت داشت .اين واقعيت متعالي
و قابل تأمل بر اين اصل استوار است که زيبايي در بطن اسالم نهفته است؛ زيبايي از حقيقت باطني و ذاتي
اسالم سرچشمه ميگيرد و جاری ميشود .هنر اسالمي زيبايي خود را مديون نبوغ قوم و نژادی نيست؛ بلكه
مرهون دين اسالم است .زيبايي هنرهای اسالمي يا بهعبارت ديگر زيباييای که بهطور طبيعي از اسالم
ميجوشد و به محيط منتقل ميشود ،آموزشي پنهان و خاموش است که بهشيوهای واقعي بر آموزش نظری
عقايد مذهبي صحه ميگذارد» (بورکهارت.)1370 ،
ازاينرو در تعليم و تربيت اسالمي ،نگرش اسالمي ماهيتاً نميتواند بر انتقال اطالعات علمي و فني ـ که الزمه
تربيت شناختي است ـ متمرکز باشد .الزمه تربيت متكي بر انتقال اطالعات علمي ،محيطگرايي ،آموزش مبتني بر
موضوع ،همراهي با تحوالت ،آموزش مهارت ها ،روش ها و دستورالعمل هاست؛ حال آنكه تربيت اسالمي با
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رويه جستوجوگری معنا و داللت در همه پديدهها ،موقعيتشناسي ،آموزش مبتني بر هدف و هدايت تغيير
نگرشها و باورها را دنبال ميکند .با اين توصيف به نظر ميرسد تربيت اسالمي بهجای شناخت علمي به
شناخت هنری و زيباييشناسانه ناظر است؛ چرا که در اين تربيت دور زيباييشناختي رمزگشايي و رمزگرداني
برای کشف معنا از عالم رمزآميز مطرح است .حال آنكه شناخت علمي بر شناسايي روابط ميان پديدهها و
دستكاری و تغيير آن روابط بهنفع مقاصد انساني برای برآوردن حاجتهای او استوار است (آقايي.)1392 ،

تناسب برنامه درسی ،آموزههای اسالمی ،تربیت زیباییشناختی
استاد شهيد مرتضي مطهری ،آگاهانه و با شناخت کامل از زمانه و عصر خويش ،شناخت زيبايي جهتدار را
توصيه کرده و ميگويد« :انسان اگر بخواهد انسان باشد و به خصلتهای انساني برسد ،بايد احساس زيبايي را
در خود تقويت کند» (مطهری ،1390 ،ص  .)224ايشان در جای ديگری در بحث انسان در قرآن ميگويد:
«يكي از ابعاد معنوی انسان را عالقه به جمال و زيبايي تشكيل ميدهد .انسان ،جمال و زيبايي را در همه
شئون زندگي دخالت ميدهد .برای سرما و گرما جامه ميپوشد؛ به همان اندازه هم به زيبايي خانه توجه دارد.
حتي سفرهای که برای غذا خوردن پهن ميکند و ظرفي که در آن غذا ميريزد و حتي ترتيب چيدن غذا در
ظرفها ،همه روی اصول زيبايي است .انسان دوست دارد قيافهاش زيبا باشد ،جامهاش زيبا باشد ،خطش زيبا
باشد ،خيابان و شهرش زيبا باشد ،منظر جلوی چشمش زيبا باشد و خالصه ميخواهد هالهای از زيبايي تمام
زندگياش را فراگيرد» (مطهری ،1390 ،ج  ،3صص 20ـ.)19
از ديد صاحبنظران ،هدف اصلي در برنامه درسي نوعي وضعيت مطلوب است که ميخواهيم به آن برسيم.
هدف نمايانگر يک نتيجه يا نقطه نهايي است که کوششهای ما در جهت آن صورت ميگيرد (ديوئي به نقل
از شعباني .)1380 ،همچنين هدف بهمعنای ايجاد تغييرات در رفتار يادگيرنده به کمک برنامه درسي است
(لوی .)1364 ،از ديدگاه آيزنر اهداف آموزشي را ميتوان به سه دسته تقسيم کرد :اهداف رفتاری ،1اهداف حل
مسئله 2و پيامدهای معنايي .3اهداف رفتاری اهدافي هستند که نوع فعاليتهايي را که فراگيران بايد انجام
دهند و همچنين نتايج اين فعاليتها را دقيقاً تعيين ميکنند.
در اهداف حل مسئله نيز اگرچه نوع فعاليتها با اين دقت تعيين نميشود ،اما باز هدف را دقيقاً از پيش
تعيين ميکنند .اما پيامدهای معنايي به آن گونه هدف هايي اطالق ميشود که از پيش تعيين نميشوند؛
بلكه در جريان فعاليت شكل ميگيرند .در ميان اين سه نوع هدف ،آنچه که با روح زيباييشناختي سازگار

1- Behavioral Objectives
2- problem- solving objective
3- expressive outcomes

ظرفيتهای برنامه درسي در مواجهه با تعليم آموزههای...
است ،همين پيامدهای معنايي است .پيامدهای معنايي هدفهايي هستند که در جريان تعامالت ديالكتيكي
بين معلم ،فراگير ،متن و محيط ظهور پيدا کرده و جنبه تحميلي ندارند؛ يعني بهواسطه نظريات متخصصان و
افراد بيروني به محيط يادگيری تحميل نميشوند .اينگونه اهداف روئيدني و باليدني هستند و بهواسطه
مقتضيات و شرايط يک بافت ويژه و با توافق جمعي به تأييد ميرسند .البته اين بدين معنا نيست که معلم
ميتواند با ذهني خالي و بهدور از هرگونه هدفي به استقبال محيط يادگيری برود؛ بلكه بالعكس او بايد اين
پيشذهنيتها را بهخوبي بشناسد ،اما آنها را به محيط يادگيری تحميل نكند.
جان الياس ( )1385معتقد است هدف تربيت زيباييشناختي پرورش تجربيات زيباييشناختي است.
بهمعنای وسيع کلمه ،تجربيات زيباييشناختي بهعنصر لذت در هر تجربه انساني اشاره دارد .بنابراين تمامي
اشكال تعليم و تربيت ميتوانند جنبههای گوناگون تربيت زيباييشناختي به حساب بيايند.
به قول آيزنر ( )2005توجه نكردن به بعد زيباشناختي در برنامه درسي مدارس بهمعنای وجود نداشتن
موقعيتهايي برای پرورش حساسيتها و ادراکات است .اين امر همچنين بهمعنای وجود نداشتن تزکيه آگاهي
است .به اين علت که حس آگاهي ما از طريق حساسيتها و ادراکاتمان حفظ ميشود .چنانچه برنامه آموزشي
ما نسبت به زيباييشناختي و همچنين ويژگيهای ابزاری آنچه که تدريس ميشود توجه داشته باشد ،دانش-
آموزان شانس ايجاد مهارتهای ذهني را ـ که امروزه برای بسياری از دانشآموزان بهصورت پرورشنيافته باقي
مانده ـ به دست ميآورند .با پرداختن به ابعاد زيباييشناختي موضوعات مورد تدريس به دانشآموزان يادآور
خواهيم شد که انديشههای درون موضوعات درسي ،رشتهها و حوزههای مختلف ،ساختن انسان است که
بااستفاده از بهکارگيری مهارت ،تكنيک و همچنين توسط برخي از مواد آموزشي صورت ميپذيرد .اين نوع
جهتگيری نسبت به دانش باعث ميشود که دانشآموزان کتب درسي را بهعنوان متون مقدس و دانش را
بهعنوان واقعيتي ثابت در نظر نگيرند .بهاينترتيب معلم ازطريق چنين فرآيندهای تدريس و ارزشيابي بهطور
فزايندهای ،گزارش و ثبت عيني دانستههای يک دانشآموز را بهدست ميآورد و دانشآموز نيز بازخوردهای
واضح و شفافي در مورد عملكرد خويش دريافت ميکند .اين فرآيندهای درک دانشآموزان نسبت به نقش
خويش بهعنوان پژوهشگر و منتقد ،ايجادکننده و ارزيابيکننده موضوعاتي است که ارائه شده و باعث ميشود
آنها ديگر تغيير و اصالح دنيا را فراتر از ميزان توانايي و قدرت خويش تصور نكنند .همچنين عملكرد پاياني
(نهايي) زيباشناختي باعث ايجاد لذت در بررسي و پژوهش ميشود .بنابراين پيامدهای پايدار آموزش مدرسهای
را نبايد در کارهای ابزاری با نتايج کوتاهمدت جستوجو کرد .چنين پيامدهايي بايد بهطور عميقي نفوذ کرده
باشند .هنگاميکه برنامههای مدرسهای ابعاد زيباشناختي شكلگيری اشكال را ناديده ميگيرند ،درواقع رضايتي
که در دريافت آموزش نهفته را ناديده گرفتهاند .چنانچه مطلب مورد تدريس و مطالعه در دانشآموزان جنبشي
ايجاد نكند ،چگونه ميتوان از آنها انتظار داشت که اين کار را بهصورت مستقل ادامه داده و دنبال کنند؟
درک رضايت عميق از انجام کارهای مدرسه تا آن حد مؤثر است که در صورت درک اين رضايت توسط
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دانشآموزان بازداشتن آنها از پيگيری آن کارها بسيار دشوار خواهد بود .و اين دقيقاً همان چيزی است که
ما در آموزش در پي آن هستيم .ازاينرو با اتخاذ يک رويكرد زيباييشناختي در برنامه درسي ميتوان بسياری

از نقاط ضعف برنامه درسي فعلي و نظام آموزشي را فروکاست.
گفتني است برنامه درسي با الهام از رويكرد زيباييشناسي دارای برخي ويژگيهای زير است:
ـ هدف در رويكرد زيباييشناسي در برنامه درسي ،توجه به تفاوتها ،تواناييها و مهارتهای فردی فراگيران و
حيطههای مختلف يادگيری ،ايجاد جوی صميمي ،اعتماد متقابل و تقويت اعتمادبهنفس فراگيران ،ايجاد فضايي
پر از شور و نشاط و هيجان برای فراگيران باهدف عالقهمندسازی آنان نسبت به مدرسه و کالس درس ،توجه
به عاليق ،خواستهها و انتخاب فراگيران ،ايجاد انگيزه در فراگيران و از بين بردن رخوت و بيانگيزگي در آنان،
کمک به فهم ديگران بهعنوان انسان ،تقويت يادگيری عميق و پايدار و حرکت از سوی نتيجهمحوری به
فرايندمحوری است.
ـ تربيت زيباييشناسي ترکيبي از تخيل و ادراک است و نقش متمايز تجربه زيباييشناسي درک يا ادراک
تخيلي است .مقصود از ادراک تخيلي ،تخيل مبتني بر ادراک نافذ و عميق آميخته با تخيل است .اين ادراک
عميق تخيل در تربيت زيباييشناسي درست دربرابر ادراک وسيع يا فراگير قرار ميگيرد که در برنامه درسي
پژوهشمحور و فعال وجود دارد.
ـ در تربيت زيباييشناسي ادراک عميق موضوعات بههمراه شور و نشاط باعث درک عميق و همراه با عواطف
و درک ارزشها ميشود که بخشي از رسالت تعليم و تربيت است .فراگيران باتوجه به سن و سال خود ،مقوالت
ارزشي و هنجاری را درک ميکنند ،احترام گذاشتن را ميفهمند و دوست دارند که به شخصيت آنها احترام
گذاشته شود .همچنين انتظار دارند هويت آنان بهطور مستقل شناسايي شود و معلمان و دستاندرکاران
مدرسه سعي نكنند همهچيز را به آنها تحميل کنند؛ بلكه دوست دارند با دليل و منطق متقاعد شوند تا اينكه
با اجبار و اکراه تسليم شوند.
ـ تربيت زيباييشناسي ،مديريت هيجانات فرد را بر عهده دارد .ميزان هيجان ،تعيينکننده ميزان يادگيری
عميق است .يكي از مهارتهای مورد نياز برای معلمان ،مديريت جو هيجاني ،مديريت راه وصول به هيجان،
جهتدهي يا تشويق و تغيير در آرايش هيجان دانشآموزان است .هدايت پايههای هيجاني رفتار دانشآموزان
مانند هويت ،جمعگرايي ،معناسازی و جهتگيری يا تشخيص موقعيت ،مهارتهای کليدی در فهم عوامل مؤثر
بر تهييج دانشآموز است .اين امر مستلزم مسئوليتپذيری و فهم شخصي معلمان و وجود تواناييهايي در
يادگيرندگان ازجمله اطمينان ،خودارزشمندی و حمايت است.
ـ دميدن روح به محتوای کتابهای درسي و زنده کردن موضوع و محتوايي که مهم و قابل تعليم تشخيص
داده شده ،با رويكرد زيباييشناسي ممكن است؛ زيرا زيبايي از ديدگاه اسالمي درجه کاملتری از حيات و

ظرفيتهای برنامه درسي در مواجهه با تعليم آموزههای...
زندگي است و عاليم آن بهصورت منظم و معناداری يعني توازن شغلي يا هندسي و تعادل و تناسب و ...خود
را نشان ميدهد؛ اما ذات زيبايي در حيات ريشه دارد و معنا را القاء ميکند.
ـ در تربيت زيباييشناسي استفاده از روشهای ذهني مثل تجسم ذهني و خيالي ،استفاده از روش جاندارانگاری
موجودات بيجان و شخصيت دادن به آنان ،استفاده از روشهای انتزاعي مثل قصهخواني و قصهگويي
داستانهای کامل ،داستانهای نيمهتمام ،داستانهای خالق و ،...استفاده از روشهای عيني و نمايشي چون
نمايش ،تئاتر ،سينما ،نمايش فيلم ،مستندات آموزشي و تاريخي و ،...استفاده از روشهای عملي مانند تحقيق
و پژوهش انفرادی و گروهي ،دستورزی ،برگزاری نمايشگاه ،فعاليت عملي ،گردشها و اردوهای علمي و...
مورد تأکيد است.
ـ در تربيت زيباييشناختي سطوح ارزشيابي محدود به امتحان نيست؛ بلكه جامع و متوجه تمامي فعاليتها،
رفتارها و عملكرد فراگير است .تربيت زيباييشناختي روی تمامي ابعاد فراگير ازجمله احساس و عاطفه ،ميزان
عالقه و نگرش و شناخت و نحوه رفتار او مؤثر است که اين تأثير با مشارکت خود فراگير ،همكالسيها ،معلم،
والدين و دستاندرکاران بهدست ميآيد .مارگارت مكينتير التا )2001( 1همصدا با آيزنر ،معتقد است اعتبار
تجربه زيباييشناسي واقعاً بهوسيله نتيجه( 2يعني موضوع هنرمند) ارزشيابي نميشود؛ بلكه ازطريق فرايند
ساختن هنر ارزشيابي خواهد شد.

بحث و نتیجهگیری
تربيت درست و همهجانبه فرد و ملتها در تحقق هدفهای مادی و معنوی آن جامعه نقشي اساسي دارد.
ضعف نظريهپردازی در باب بسياری از مفاهيمي که به عرصه انساني و اجتماعي ارتباط مييابد ـ ازجمله تعليم
و تربيت ـ دغدغههای بسياری را فراروی دلسوزان قرار ميدهد .در شرايط کنوني که نظامهای آموزشي
مسئوليت تعليم و تربيت نسل جديد را بر عهده دارند و برنامه درسي بهعنوان بستری برای عمل به اين رسالت
با چالشهايي ازقبيل بيانگيزگي فراگيران نسبت به درس و مدرسه ،ابراز خوشحالي از تعطيلي نابهنگام و طبق
تقويم آموزشي مدارس ،بيعالقگي آنان به يادگيری محتوای درسي ،عملكرد پايين فراگيران در يادگيری و
مهارتآموزی ،فراموشي زودهنگام مطالب آموخته شده توسط فراگيران ،فرار از انجام تكاليف درسي و انزجار
نسبت به مطالعه محتوای کتابهای درسي ،نارضايتي از در معرض امتحان و آزمون قرار گرفتن و کسب
موفقيت ناکافي در آن روبهرو هستند ،نابهنجاریهای اجتماعي بين نوجوانان و جوانان ،توفيق اندک در تربيت
شهروندی و ...در نظام آموزشي وجود دارد .بهاينترتيب انتخاب رويكرد مناسب به اين دغدغهها پاسخ ميدهد

1- Latta
2- Product
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و رويكرد زيباييشناسي ميتواند در حل برخي از معضالت آموزشي مفيد و مناسب باشد .تربيت زيباييشناسي
نهتنها به تلطيف عواطف و تعالي بينش و تعادل احساسات آدمي ياری ميرساند ،بلكه يک حوزه معرفتي را نيز
گسترش ميدهد .صرفنظر از وجه شناختي يا عاطفي و رفتاری هنر و زيباييشناسي ،توجه نكردن به آن در
نظريهپردازی تربيتي بهويژه تربيت اسالمي و همچنين استفاده نكردن از آن در روشهای تربيتي ،درواقع
بيتوجهي به يكي از راههای شناخت انسان از جهان و پديدههای آن و نيز محروم ساختن افراد از تواناييها،
مهارتها و تجربههايي است که بهعنوان دريافت و درک زيباييشناسي از آن ياد ميشود .اين در حالي است
که زبان هدايت بشر زبان زيباييشناختي است و از آنجا که هدايت و تربيت انسانها نيز مبتني بر فطرت پاک
انسان است و تأکيد اسالم نيز بر توجه به فطرت و سعي در بيدارسازی آن است؛ پس اگر تربيت انسان براساس
فطرت باشد ،هيچ زباني بهتر از زيباييشناسي و هيچ هدفي بهتر از رسيدن به خداوند ـ که ذاتش عين زيبايي
و آفريدههايش نمود زيبايي هستند ـ نيست .پس هدف از خلقت نيز درک زيباييهای آن و استفاده زيباشناسانه
از آن است و فلسفه تعليم و تربيت نيز آموزش اين زيبا درک کردن و زيبا بهره جستن است.
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