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بحث این کتاب هنر و تربیت نیست و به دنبال کاویدن میان این دو نیز نیستیم که خود بحثی مستقل و مهم به 
هـاي مهـم،    شود که یکـی از حـوزه   مربوط می 2زیباشناختی/بحث این کتاب به حوزة تربیت هنري 1.آید شمار می

وتربیت در کانون توجه نگارنده  نر و تعلیمتبیین نسبت ه. هاي آموزشی است حال مغفول در نظام اساسی و درعین
بوده است و براي اینکه خوانندگان محتـرم فضـاي بحـث تربیـت هنـري را در مقایسـه بـا فضـاي بحـث هنـر و           

شده توسط نگارنده بـا   اي از مبحث مطرح  تر دریابند، در این مقدمه خالصه تأثیرگذاري آن در تربیت بهتر و دقیق
به دیگر سخن، این مبحث مقدماتی معرف یک . شود ارائه می» وتربیت تی در تعلیمهاي زیباشناخ چرخش«عنوان 

  3.شود براي مباحث کتاب است و لذا موجب فهم بهتر آن می» دهندة تطبیقی سازمان پیش«
وتربیت با تأکید بر مؤلفۀ یاددهی ـ یادگیري به قرار زیـر    در نظام تعلیم 4آثار تحولی اعتنا به چرخش زیباشناسی

  : اند اسایی شدهشن
ویژه با رویکرد زیباشناسانه کـه    ، به)شون، ( 5»معلم فکور«دعوت معلم به در پیش گرفتن مشی و منش  ·

جمعه،  امام(هاي یاددهی و یادگیري است  موقعیت 6»ادراك متخیالنۀ«فرد  کارگیري ظرفیت منحصربه مستلزم به
دیگـر، معلمـان بایـد      عبـارت  بـه . الس بایـد انجـام شـوند   هـایی کـه در کـ    بازنگري و بازتنظیم بالبداهۀ فعالیت). 

یا حتـی عـدول از   ) طبق نظریۀ ویلیام جیمز، (شده  شده و تجربه هاي توصیه ورزي  و جسارت تعدیل روش جرئت
هـا بـه بیـان برخـی      التزام معلم به ایـن ویژگـی  . را تمرین کنند) دال : طبق نظریۀ لئو تولستوي، به نقل از(آنها 

 . شود اي زیباشناسانه قلمداد می بخشد و تجربۀ حاصل از آن براي معلم تجربه خته با هنر را تحقق میتدریس آمی
آمـوزان   براي دانـش  7»ساختار باز«اي یا داراي  از نوع پروژه) و ارزشیابی(هاي یادگیري  بینی فرصت پیش ·

دهنـدة   ادن اجزاي متعدد تشـکیل گیري قوة قضاوت و تشخیص و خالقیت و در کنار هم قرار د کار که مستلزم به
هایی  نگري و تخیل براي اتخاذ تصمیم دربارة هر کنشی در بستر پروژه بر کل قضاوت مبتنی. است) پروژه(یک کل 

و در نتیجـه  » سـاختار بسـته  «بر مراحل خطی و الگوریتمی یـا داراي   یابد که انجام دادن آنها مبتنی ضرورت می
زدگـی، تردیـد و بـاالخره خشـنودي و رضـایتمندي ازجملـه        شـگفت . شـد شـده نبا  پاسخ صحیح از پیش تعیـین 

آینـد و تجربـۀ حاصـل را بـه      هایی به سراغ یادگیرنده می احساساتی است که در اثر درگیر شدن با چنین فعالیت
هـاي   هاي بازنمایی هنري نیـز مظهـر اعـالي فعالیـت     قالب. کنند تجربۀ یادگیري زیباشناسانه و ابداعی تبدیل می

شـده   دگیري هستند که ساختار باز دارند و مناسب انجام تکالیفی هستند که پاسخ یا خروجـی از قبـل تعیـین   یا
 . ندارند

                                                           
1. education through art 
2. art education 

هاي خُرد و کالن براي بهبود کیفیت آموزش با الهام از  درس: وتربیت تبیین چرخش زیباشناسانه در تعلیم«از مقالۀ  این مبحث برگرفته. 3
  . است 0 ةشمار وتربیت تعلیم ۀمندرج در فصلنام ،)آ 0( ، تألیف همین نویسنده»عالم هنر

4. aesthetic  
5. reflective teacher 
6. imaginative perception 
7. open syntax 



آمـوزان بایـد    دانـش ).  8آیزنر،(دانند  آموزان در انتخاب قالب بازنمایی آنچه می دادن آزادي عمل به دانش ·
مکلـف  . کـار گیرنـد   هـاي خـود بـه    نشان دادن آموختـه کنند در  بتوانند زبانی را که اصطالحًا با آن بهتر تکلم می

ساختن آنها به استفاده از یک قالب واحد در انجام دادن تکالیف واحد یادگیري، براي آنـان محـدودیت نابجـا در    
آموز از عـواملی   منفک شدن دانش. هایی به همراه دارد  نمایی مقصود و منظور و در نتیجه محرومیت بیان یا برون
 .ها افزود یی، جذابیت و دلنشینی در انجام دادن تکالیف محوله را باید به این محرومیتهمچون زیبا

وضعیتی یا داشتن حق انتخاب آزاد در  بی( 9ایجاد انعطاف در برنامۀ درسی و گنجاندن بخش غیرتجویزي ·
اسـتفاده از   گیري یا ورزي و تصمیم این مؤلفه فرصت اندیشه). مهرمحمدي، (در آن ) چارچوب اهداف کلی درس

آورد و نظـام آموزشـی را از اتکـا بـه      را براي معلـم فـراهم مـی   ) آیزنر، ( 10»نتایج آشکارشونده«قالب  موسوم به 
حسن استفاده از این فرصت در جریان انجـام  . کند نهی می»  مقاوم در برابر معلم«هاي درسی به اصطالح  برنامه

ه تجربه و تخصـص و از سـوي دیگـر درك شـهودي از موقعیـت      سو مستلزم اعتنا ب اي، از یک دادن تکالیف حرفه
هـاي یـادگیري معطـوف بـه ایـن       گیري دربارة فعالیت چراکه برخالف مؤلفۀ تجویزي برنامۀ درسی، تصمیم. است

شـوند و تصـمیم    زمان نزد معلم حاضـر مـی   هدف و فعالیت هم. شده متکی نیست مؤلفه به اهداف از پیش تعیین
 . شود می بازنمایی و آشکارسازي» هاي حکایی داده«اتخاذ شده و در قالب  11»اقناع حکایی«مقتضی با تکیه بر 

در برنامـۀ درسـی،   ) آزادسـازي (بینی چنین فضاي بازي  آموزان نیز به تکاپو و تالش با پیش دعوت دانش ·
یکنـواختی  زدگـی و خـروج از    عامـل شـگفت  . براي اینکه در جریان عملیاتی کردن این مؤلفه ایفاي نقش کننـد 

زدگی گرچه ممکن است ناشـی   شگفت. شود وتربیت می کنندة محیط مدرسه از این مجرا وارد جریان تعلیم کسل
 . خود موجد هیجان و جذابیت است و لذا باید به آن ارج نهاد خودي از شکست و ناکامی نیز باشد، اما به

ربیت یـا دسـتیابی بـه تجربـۀ حقیقتـًا تربیتـی       زدگی با ت تعجیل و شتاب. تربیت و تأنی با یکدیگر تالزم دارند ·
وتربیت به اقتضـائات فهـم کـه همـان تـأنی و       تجربۀ تربیتی با فهم  همراه است و باید در جریان تعلیم. سازگار نیستند

آموز از تعامل و درگیر شدن با برخـی موضـوعات    کم باید فرصت لذت بردن دانش در مدرسه، دست. تأمل است تن داد
رفتن به سفر یادگیري را فراهم کرد و مجال داد تا تجربۀ عمیق یادگیري که ناشی از غرق شدن در فرایند  یادگیري یا

 . انجام دادن کار است شکل گیرد
توانند تصور کننـد و نـه    هاي بعدي از طریق اتصال به آنچه  کودکان می آغاز یادگیري«پایبندي به اصل  ·

جهـش  «اي و اصـطالحًا   بسا منشأ تحوالت اساسی در آمـوزش مدرسـه   چه، )00ایگان، (»  دانند ضرورتًا آنچه می
یا اینکه کجا (اي را دارند  دار چه مقوله آموزان آمادگی یادگیري معنی در تعیین اینکه دانش. شود» بر تخیل مبتنی

ه رسمیت شناخت توسعۀ تجربیات ب» گاه تکیه«یا » قرارگاه«منزلۀ  ، عنصر تخیل را باید در کارکرد و به)قرار دارند
بر این اساس بایـد  ). مهرمحمدي، (وتربیتی آن تأکید کرد  و بر قابلیت و استعداد پایدار، واال و داراي ارزش تعلیم

 .  نیاز تجدیدنظر اساسی شود  هاي کنونی ناظر به دانش پیش بر نظریه

                                                           
8. Eisner 
9. elective 
10. expressive outcomes 
11. narrative persuasion 



جـاي   کیفـی بـه   12وتآمـوزان و اسـتفاده از معیارهـاي قضـا      اهتمام به ارزشیابی کیفی از عملکرد دانـش  ·
تـوان   در ارتباط با آن دسته از اهداف یادگیري که براي تحقق آنها نمی)  13دیویی،( استانداردهاي کمی و قالبی 
تـوان بـا    ارزشیابی را نمی. شده تصور کرد منزلۀ یگانه خروجی صحیح از پیش تعیین رفتار یا خروجی واحدي را به

صـفات و  (اي از ارزشـیابی اسـت کـه بـراي سـنجش اهـداف        گیري گونه زهگرچه اندا. معنا دانست گیري هم اندازه
گیـري در   توان به آن تمسک جست، اما فروکاستن ارزشیابی بـه انـدازه   عینی و عاري از پیچیدگی می) ها کیفیت
 .وتربیت ملهم از عالم هنْر فاقد وجاهت است تعلیم

احسـاس تـوأم بـا    «یـا   14»شـناخت تـوأم بـا احسـاس    «فرایند تدریس باید فرایندي باشد که بتوان براینـد آن را  
این نوع شناخت آمیخته با احساس، شـناختی اسـت   ).  16برودي،(یا رخدادي دانست که ویژة عالم هنر است  15»شناخت

تـوان شـناختی    شـناخت فاقـد ایـن ویژگـی را نمـی     . شـود  هاي یـادگیري احسـاس مـی    که جاي خالی آن در همۀ حوزه
محـور   روح اطالعـات  هایی که به فراینـد قـالبی، خشـک و بـی     ها یا شناخت دانستن. دانست» رینآف برانگیزاننده و حرکت«

اینکـه  . توانند به چنین انتظاري جامۀ عمل بپوشانند متکی هستند و از نظر یادگیرنده نیز مبناي تکلیفی صرف دارند، نمی
رژي و روحی دمید که برایند آن شناخت آمیختـه بـا   توان به فرایند یاددهی و یادگیري ان با چه راهکارها و ترفندهایی می

ویـژه   رسد اسـتفاده از ابـزار داسـتان، بـه     اجماالً به نظر می. احساس باشد موضوعی است که مستقًال باید مدنظر قرار گیرد
هـا و مسـائل مبتالبـه     و متکی کردن موضوع یادگیري بر موقعیت) ، ص 00ایگان، (هاي تخیلی در سنین کودکی  داستان

هـاي متعـدد    بر این، کوشش براي استفاده از مواد و روش عالوه. انسانی و اجتماعی در سنین باالتر، در این مسیر کارسازند
ایـن  . بخشـند  ي میو ژرفاي بیشتر 17و متکثري که تعداد حواس بیشتري را درگیر یادگیري کنند یقینًا به یادگیري عمق

هـاي   شود در زمان حاضر با تکیه بر ظرفیت کردن فرایند تدریس نیز نام برده می» اي چندرسانه«راهکار که از آن با عنوان 
   .تر شده است یافتنی هاي نوظهور آموزشی دست فناوري

  
  

  18گفتار پیش
  
   .»به راستی هنر طالیۀ تکامل انسان، چه اجتماعی و چه انفرادي است«

  19زانه لنگرسو
 .»تر است  تخیل از دانش مهم«

                                                           
12. Judgment criteria 
13. Dewey 
14. feelingfull  cognition 
15. cognitive feeling 
16. Broudy 
17. depth 

است  می هنر؛ چیستی، چرایی و چگونگیآموزش عمونده با عنوان ساثر پیشین این نوی ۀمتن مقدم برگرفته ازگفتار حاضر  متن پیش .18
  . است شدهدر این اثر نیز استفاده  اتیکه با تغییر

19. Susanne Langer 



  آلبرت اینشتین 
 .»وتربیت، تربیت هنرمند است غایت تعلیم«

  هربرت رید
بینـیم و در   نوع مکانی است که براي رشد و پرورش فرزندانمان تدارك مـی به نظر من آیندة مملکت ما در گرو «

 .»ائل شداي ق مختصات این مکان باید براي هنر جایگاه ویژه تعریف
  الیوت آیزنر

  
هـاي آموزشـی، خصوصـًا در     گیري یک نهضت یا جنبش تربیتـی در جهـت احیـاي هنـر در نظـام      مقدمات شکل

انبوه مدارك و منابع علمی موجود ـ که عمدتًا طـی دو دهـۀ اخیـر     . اند کشورهاي پیشرفته و صنعتی، فراهم شده
انـد؛ کـه در سـایۀ     ا، به لحـاظ نظـري، فـراهم سـاخته    اند  ـ زیرساخت مستحکم و استواري ر  تولید و عرضه شده

وپـرورش، خردمندانـه و بـالعکس،     هـاي آمـوزش   استلزامات آنها، توجه و اهتمام عملی به تربیت هنـري در نظـام  
گـویی بـه نقـش و جایگـاه     . شـوند  مهري به آن، سیاستی غیرهوشمندانه و نابخردانه قلمـداد مـی   توجهی و بی بی

ستیابی جوامع بشري به رشد و توسـعه در ابعـاد علمـی، اقتصـادي، صـنعتی، اجتمـاعی،       فرد هنر، در د منحصربه
از نو توجه شده است؛ بر این اساس، تربیت هنري که ضامن استفادة شایسته از ظرفیت هنر است، به ... اخالقی و 

هـاي پیشـین،    هدر دور. گذاران در عرصۀ اصالحات نظام آموزشی بدل شده است هاي توجه سیاست یکی از کانون
انگاري در تربیت و توجه نکردن به اسـتانداردهاي جـدي    هاي آموزشی دنیا نوعی سهل توجه به هنر در اکثر نظام

هاي درسی به دلیل عدم اهتمام کافی به آموزش دروس اساسی و پایه انتقـاد   شد و از برنامه  عملکردي تفسیر می
ذف یا به حاشیه راندن دروسـی ماننـد هنـر الزمـۀ دیگـر حفـظ       وتربیت، ح در تفکر امروزي دربارة تعلیم. شد می

وتربیـت،   ، در پـارادایم جدیـد تعلـیم   )8، ص 1996(20سن به اعتقاد ادالیف. شود استانداردهاي آموزشی تلقی نمی
حفظ استانداردهاي باالي آموزشی در گرو قرار دادن هنر و زیباشناسی در مرکز و هستۀ اصلی برنامۀ درسـی یـا   

نظران معتقد اسـت کـه زمـان پرسـش از حقانیـت، ضـرورت یـا         یکی دیگر از صاحب. وزشی استاصالح نظام آم
مشروعیت آموزش هنر سپري شده است؛ چراکه ضرورت آن مانند آموزش، بهداشت و سـالمت روشـن و بـدیهی    

  ). 1999 21کورتینز،(وچرابردار نیست  است و چون
تربیت و خارج از آن، آموزش هنر بایـد حتـی بـه یـک     و از دید بسیاري از افراد شاخص و برجسته در حوزة تعلیم

اي که به رسمیت  گانه هاي اساسی سه باید بر هنر در کنار مهارت. بخش اساسی از برنامۀ درسی مدارس بدل شود
در برنامـۀ درسـی    22، به عنوان چهارمین مهارت اساسـی و پایـه  )کردن خواندن، نوشتن، حساب(اند  شناخته شده

وي یکـی از  . آیزنر ازجملۀ ایـن افـراد اسـت   . ري و انزواي سنتی و تاریخی از آن رخت بربنددمه تأکید شود و بی
هاي آموزشی را تدارك یک جایگاه معقول و مناسب بـراي هنـر در آنهـا     ها براي اصالح واقعی نظام ترین گام مهم

  ). 86، ص 1998آیزنر، (داند  می) هاي درسی برنامه(
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از . محور توجـه کـرده اسـت    نی است که به اهمیت هنر در جامعۀ دانایینظرا دیگر صاحب از) 2000( 23رابینسون
هنر درس اختیـاري اسـت و جایگـاه    . هاي آموزشی سراسر جهان هنر در حاشیه قرار دارد نظر وي، در اکثر نظام

وتربیـت جهـانی تحـت     امروزه تعلـیم . شود وتربیت محسوب نمی سازي تعلیم هنر عنصري براي آماده. مهمی ندارد
وتربیتی  رگونی و انقالبی گسترده قرار دارد و در این میان، هنرها نیاز دارند در کانون ساختارهاي جدید تعلیمدگ

  . واقع شوند که در حال پیدایش است
هـاي مختلفـی    ها و چالش وخم هاي آموزشی سراسر جهان همواره با پیچ توان گفت هنر در نظام به این ترتیب می
هـاي   کنیم که در به حاشـیه رانـدن هنـر در نظـام     مه به وضعیت هنر و عواملی اشاره میدر ادا. مواجه بوده است

  . اند،  تا از واقعیت مسئله بیشتر آگاه شویم آموزشی کمک کرده
توان گفت که هنرها از دیرباز همواره مسائل مربوط بـه   در بررسی علت به حاشیه رفتن ارزش و اعتبار هنرها می

هایی، هنر عبارت از عملی است  در چنین نظام. شدند تا مسائل مربوط به ذهن گرفته میپاالیش هیجانی در نظر 
هنرها با عواطـف سـروکار دارنـد و چـون اولویـت آمـوزش در       . دهد نه با سر خود که فرد با دست خود انجام می

منزلۀ راهی  ند که بهشو هایی تزئینی قلمداد می مدارس با پرورش قواي عقالنی است تا قواي عاطفی، هنرها برنامه
  ).2000و همکاران، 24شارپ (براي آسودگی پس از کار جدي مدرسه مفیدند 

طور رسمی و ملموس، عامل دیگري است که به موقعیت تزئینی هنر در نظـام آموزشـی    سنجش نشدن هنرها به
حل باالتر تحصیلی و آموزان در برنامۀ درسی هنر براي ورود به مرا گاهی عملکرد خوب دانش. زند بیشتر دامن می

کاهد و آن را به جایگاهی فرعی در  خود از ارزش هنرها می شود و این خودبه علمی، عاملی تأثیرگذار محسوب نمی
کنـد و آنچـه بـراي     بنابراین بین آنچه به نظر افراد به رشد آموزش عمـومی کمـک مـی   . کشاند نظام آموزشی می

گونـه باشـد، دنبـال کـردن هنرهـا       ود دارد و تا زمانی کـه ایـن  کنند جدایی وج موفقیت در مدرسه مهم تلقی می
  . شود اي در آموزش عمومی دشوار می منزلۀ بخش هسته به

بـر اینکـه هنـر بایـد      شود مبنی یکی دیگر از عوامل به حاشیه راندن هنرها، به تأکید مربیان و معلمان مربوط می
از نظر بسـیاري از معلمـان، هنـر چیـزي     . زان استفاده شودآمو  هاي خالق دانش صرفًا براي رشد و پرورش توانایی

بـه ایـن   . کنـد  نیست که کسی یاد بگیرد تا ببیند، انجام دهد و بفهمد، بلکه هنر توانایی بالقوة فرد را شکوفا مـی 
کننـد؛   کنند و حتـی مقاومـت نیـز مـی     ترتیب معلمان براي تدارك محتوا و ساختار برنامۀ درسی هنر تالش نمی

هـاي بـدون    در نتیجـه برنامـه  . کنـد  کنند تدارك ساختار، خالقیت ذاتی کودکان را سرکوب مـی  صور میچراکه ت
آموزان و  هایی در نظر دانش گونه چنین برنامه بدین. گیرند ساختار یا داراي ساختار محدود را براي هنر در نظر می

گاه مناسبی بـراي هنـر در مدرسـه ایجـاد     توانند جای والدین آنها فاقد استحکام و چارچوبی اساسی هستند و نمی
  ). همان(کنند 

رسد که استانداردهاي علمی اهمیت فراوان دارند، اما  در راستاي توجه به جایگاه هنر، رابینسون به این نتیجه می
شـد،   اگر ذهن بشر به هوش علمی محدود می. توانایی علمی، نماد یگانۀ هوش نیست. بسیار خاص و ویژه هستند
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. اي، هیچ عشقی، هـیچ بصـیرتی نبـود    هیچ نقاشی، هیچ موسیقی. آمدند هاي بشري هرگز پدید نمی هنگاکثر فر
گوید این موارد از الگـوي   وي می. هیچ حرکات موزونی، هیچ احساسی، هیچ معماري، هیچ طراحی وجود نداشت

اند کـه کسـب مشـاغل     داشته وتربیت قرار هنرها به آن دلیل در حاشیۀ تعلیمهمچنین . اند هوش بشري دور افتاده
به این ترتیب شاهدیم که براي تغییر جایگاه هنرهـا از حاشـیه بـه کـانون اصـلی      . اند آنها دانسته نشده وابسته به

. منـد شـد   هاي آموزشـی بهـره   وتربیت باید بسیار کوشید تا بتوان از مزایا و پیامدهاي تربیت هنري در نظام تعلیم
راي بازگرداندن هنر از حاشیه به متن را، که بتواننـد جایگـاه هنـر را در جامعـۀ     منظور راهبردهاي اساسی ب بدین
  ): 2000رابینسون،(توان چنین برشمرد  محور به تثبیت برسانند، می دانایی
مسلم است که هیچ توافقی وجود ندارد که بتواند بر این موضع صحه . است 25اولین راهبرد، برنامۀ درسی ·

اینهـا بـه یـک انـدازه     . تر از هنرها و علوم انسـانی اسـت   از موسیقی است یا علوم مهمتر  گذارد که ریاضیات مهم
گیرند کـه در آنهـا هنرهـا در     اي در نظر می ها را به گونه مراتب قابلیت هاي آموزشی، سلسله اما همۀ نظام. اند مهم

  . گیرند مراتب قرار می قعر این سلسله
اي تخصصی است و کار  تدریس هنر، حرفه. ر کارکنان استمعلمان و  سای 26دومین راهبرد مهم، آموزش ·

دهیم  شود آن است که ما به کودکان اجازه می هاست به هنر وارد می اي که سال ترین لطمه بزرگ. اي نیست ساده
امـا ایـن روش صـحیحی    . براي لذت بردن از هنرها، به سادگی در کالس درس بدون فعالیت هدفمند عمل کنند

 27تعـادل . ور شـوند  هاي هنري غوطـه  ها و فعالیت عت بردن از هنرها الزم است کودکان در رشتهبراي منف. نیست
کـه بیشـتر معلمـان و     هاي یادگیري و داشتن آزادي براي نوآوري و تأمل وجود دارد؛ درحالی ظریفی بین مهارت

  . اند هنرمندان براي این امور آموزش ندیده
. مدارس نباید صرفًا در انحصار نظام آموزشی باشـند . است 28مساعی  و همکاري سومین راهبرد، تشریک ·

تـوان از   بنابراین می. وپرورش دارند هاي فرهنگی و هنري بسیاري تمایل به همکاري و مشارکت با آموزش سازمان
  . هاي آنها در تربیت هنري کمک گرفت ها و برنامه مشارکت این سازمان

مساعی از مسائل اصلی براي حرکت به سوي تغییر جایگاه  ش و تشریکاین سه راهبرد، یعنی برنامۀ درسی و آموز
هـا   ها تأکیـد زیـادي شـود و از جـدایی     ها و مشارکت در این زمینه باید بر همیاري. هنر از حاشیه به متن هستند

همچنـین بایـد بـر همیـاري و     . مانند جدایی بین هنر و علوم و جدایی بین ریاضیات و موسیقی اجتنـاب ورزیـم  
گذرد و آنچه خارج از مدارس در جریان است تأکید بیشتري شود؛ چراکه این  کوشی بین آنچه در مدارس میهم

  .شود هاي متفاوتی از تجارب کودکان منجر می کار به پیدایش حوزه
وپـرورش جمهـوري    هاي اصالحات و تحول در آمـوزش  بسیار جاي تأسف خواهد بود اگر در اسناد حاوي سیاست

ترتیـب   ، که یک حوزة نیازمند توجه و تحول است، به روشنی دیده نشود و بـدین »هنر«، جاي پاي اسالمی ایران
گونـه کـه اشـاره شـد، حتـی در       همان. مهري تاریخی رهایی نیابد یکی از محورهاي اساسی اصالح از غفلت و بی
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28. partnership  



هـاي   الحی در نظـام هاي اص گذاري جوامعی که داراي غناي فرهنگی و هنري در سطح کشور ما نیستند، سیاست
گذاران نظام آموزشی  سیاست. منزلۀ یک راهبرد اصالحی میل کرده است آموزشی به سمت عطف توجه به هنر به

هـاي   در کشور ما باید با عنایت به حقیقت تربیت هنري و آثار فراگیر آن به ضرورت ارتقاي جایگاه هنر در برنامه
ایـن اثـر در زمـانی    . آیند نی کنند که در این زمینه به عمل میهایی پشتیبا ازپیش توجه و از کوشش درسی بیش

وپرورش، به گفتمان غالب در این دستگاه تبدیل شـده اسـت و    تدوین شده است که موضوع اصالحات در آموزش
لذا گام کوچکی است که با مغتنم شمردن این فرصت و براي کمک به تحقق هدفی که به آن اشاره شد، برداشته 

هـاي نازیبـاي نظـام آموزشـی باشـیم و       ه امید آنکه به زودي شاهد احیاي هنر و رفع یکـی از جلـوه  ب. شده است
  . جانبۀ نسل جدید را به شکل نیکوتري به انجام برسانیم مأموریت بسترسازي براي رشد همه

ه خـوارزمی  در تدوین این اثر از همکاري سازنده و مؤثر سرکار خانم دکتر مرجان کیان، عضو هیأت علمی دانشگا
منـدان بـا    باید اعتراف کنم که بدون مشارکت ایشان تدارك این اثر و عرضۀ آن به عالقه. ام تهران، برخوردار بوده

ایشان با پیشنهاد بنده سخاوتمندانه موافقت کردند تـا از دسـتاوردهاي رسـالۀ    . شد هاي جدي مواجه می دشواري
خصوصًا فصل . برداري شود جاي این کتاب بهره نیز در جايشد  شان که به موضوع آموزش هنر مربوط می دکتري

  . توان آن را عصارة تالش ایشان در چارچوب رسالۀ دکتري دانست پایانی کتاب که می
آموزش عمـومی هنـر، چیسـتی، چرایـی و     شدة اثر قبلی این نویسنده با عنوان  این اثر را باید ویراست دگردیسی

تر و روزآمدتري را  همان حوزه، یعنی آموزش عمومی هنر، مباحث کامل دانست که تالش شده است در چگونگی
نظران و خوانندگان بصیر به آشکار  ها بري نیست و لطف صاحب گرچه یقینًا از کاستی. مندان عرضه کند به عالقه

  . شدن و متعاقبًا رفع آنها خواهد انجامید
  

 محمود مهرمحمديدکتر 
   1393اردیبهشت 
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