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چکيده
هدف این پژوهش بررسی مبانی معرفت شناسی حکمت متعاليه به منظور استخراج کارکردهاي 
آن در تربيت زیبایی شــناختی به عنوان یک شيوه آموزشی کارآمد در حوزه یادگيري فرهنگ 
و هنر اســت. فرضيه حاکم بر این تحليل مبتنی بر این نکته است که تربيت زیبایي شناختي با 
بهره گيری از کارکردهای شــناختی هنر، نقشــي تأثيرگذار در ارتقاء حيطه شناختی و بهبود 
جریان یاددهی و یادگيری داشــته و این قابليت براســاس مبانی معرفت شناسی مالصدرا قابل 
اثبات اســت. این پژوهش با رویکرد کيفی و روش توصيفی ـ تحليلی انجام شده است. جامعه 
تحليلی منابع اطالعاتی دســته اول و دوم مرتبط با موضوع تحقيق بوده که ابتدا  شناســایی و 
سپس به صورت هدفمند و عميق مطالعه و به طور مســتمر مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند . 
یافته های پژوهش نشــان می دهد براساس مبانی معرفت شناسی حکمت متعاليه از قبيل ارتباط 
بين فاعل  شناسا و متعلق شــناخت در ایجاد و تکوین دانش، تنوع در ابزارهای کسب شناخت 
و وحدت در عين کثرت، فرصت های متنوعي برای شــناخت از جمله آموزش و کسب معرفت در 
بافت زیبایی و هنر وجود دارد. توســعه تربيت زیبایی شناختی به عنوان روشی کارآمد به تامين 
انگيزه درونی و طراحي تجربــه مفهومي )ایجاد موقعيت هاي متنوع یادگيري(، نيل به ســواد 
زیباشناختی و مهارت واکاوی معنا، پرورش تفکر نقاد و استکمال بُعد عقالنی منجر خواهد شد. 

واژگان کليدی:  معرفت شناسی حکمت متعاليه، تربيت زیبایی شناختی، حوزه یادگيري فرهنگ 
و هنر  
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مقدمه
تربیت زيبايي شناختی در مفهوم عام به معنی پرورش ذائقه زيبايی شناسی، رشد آگاهي 
و حساســیت نسبت به ويژگي  هاي زيبايي شناسانه اشیا، پديده ها و در معنی خاص به 
معنی استفاده از اصول، قواعد و کارکردهای زيبايي و هنر، در طراحي فعالیت آموزشی 
و فرصت  های يادگیری اســت. در اين نوع فعالیت، تجربه زيبايی شــناختی به صورت 
هدفمند طراحی و در جهت انتقال دانش يا مفهومی خاص به کار می رود. اين تجربه ها 
ترکیبي از تخیل، ادراک و فهم هستند که به ايجاد نشاط و انبساط روحی، فراهم کردن 
 فرصت ابراز احساســات، ايجاد حس تعلق و قدرشناسی به يادگیری منجر  مي شوند   

)براودي1، 1994: 7؛ پینار2، 2005: 164(. 
تربیت زيبايي شــناختی حاصل ديدگاه  هايی است که به ارتباط بین زيبايی و تربیت 
تأکید می کند. البته ايده کاربرد زيبايی شــناختی در نظريات آموزشــی از دوران باستان 
تاکنون، وجود داشــته است و زيبايی و هنر به عنوان يک عنصر ضروری در شکل دادن 
به شــخصیت فرد مطرح بوده است . افالطون هنر و زيبايی را به عنوان بخش ضروری 
در تربیت و يا آموزش انسان آزاد در نظرگرفته است. شیلر3 ضمن تأکید بر قابلیت  های 
زيبايی و هنر معتقد است که تحقق اهداف آموزشی تنها از طريق تربیت زيبايی شناختی 
امکان پذيراست. هربارت4 اذعان دارد که تربیت   زيبايی شناختی مسیر پرورش هماهنگ 
و متعادل فراگیر و محافظ انســجام شــخصیت کودکان است و غافل شدن از آن نوعی 

باريک انديشی در آموزش و پرورش است     )وينر5 و هت لند6، 2000(. 
گروهی ديگر با تأکید بیشتر برکارکردهای شناختی زيبايی و هنر، معتقدند که يادگیری 
يک فرايند فشــرده و پیچیده اســت و بايد در آن از همه توانمنــدی عقل، هیجانات و 
روح فرد بهره   گیری کرد. ديويي7، دافرن8، دانتو9، آيزنر10 و گرين11 ســاختار اثر هنري در 
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ضمیر خودآگاه فرد را به عنوان اســتعاره ای برای فرآيند يادگیري با اشاره بر ويژگی  های 
زيبايــی و جايگاه خاص هنر تبییــن نموده اند. آن ها معتقدند هنر بیــش از آن که نمود 
زيبايی باشــد و جذابیت های بصری آن مورد توجه مخاطب قرار گیرد، حامل پیام  های 
نهفته و استعاره های تأثیرگذار اســت     )پالمر1، 1391: 213(. به قول راسل2 راز آلودگی، 
 زيباترين چیزی اســت که به تجربه در می آيد و منشــأ هر هنر و علم راســتین اســت
    )کالرکسون3، 2011: 6(. اين راز آلودگی به اين جهت مهم است که همه آنچه انسان به 
آن می انديشد يا احساس می کند، قابل توصیف با واژه ها نیستند و هنر به منزله جانشین 
کلمات، کمک می کند تا اينگونه انديشــه ها و احساس ها در قالب رمز و کنايه بیان شود. 
لذا هنر در تجربه انسانی روش خاصی از بیان حقايق زندگی و ابزاری است که از طريق 
آن، افراد می توانند به اکتشاف، بیان خود و کشف و تفسیر جهان پیرامون خود بپردازند. 
از اين رو پرورش ذائقه زيبايی شناسی و هنری می تواند موتور محرک تغییر رويکرد نظام 
آموزشی، تغییر اجتماعی، محیطی و فرايند ياددهی- يادگیری باشد. به ويژه آن که، برخی 
صاحب نظران تربیتی از جمله براودی     )1972( تجربه کامل يادگیری را حاصل شــناخت 
توام با عاطفه دانسته و به رابطه منطقی بین احساس و انديشه با توسعه خالقیت و تداوم 
يادگیری، تأکید دارند. به عبارت ديگر ترکیب همزمان تفکر، احساس، ديدن، عمل کردن، 
دانستن و خلق کردن در تجربه های زيبايی شناسی و هنری صاحب نظران را متقاعد  کرده 
است که به طور جدي پیرامون کاربرد هنر در يادگیری، تدريس و سازمان دهی فعالیت های 
آموزشــی فکر کنند. بر اين اســاس ديويی مفهوم زيبايی شناختی در امر تعلیم و تربیت 
رسمی را مطرح و رابطه بین تجربه های زيبايی شناسی و آموزش را به روشنی بیان نمود.

به همان اندازه که در مورد حقیقت و چیستی زيبايی تشتت آرا وجود دارد، در مورد 
زيبايی و نسبت آن با تربیت نیز نسخه هاي متعددي ارائه گرديده است     )وينر و هت لند، 
2000( . در رويکرد سنتی و موضوع محور هنر از حاشیه به متن منتقل و در جمع مواد 
درسي به رسمیت شناخته شد، و در موقعیتي برابر با ساير عناوين قرار گرفت     )فالحی، 
صفری و يوســف فرحک، 1390: 101(. و در رويکرد تولید محوري دريافت احساس 
و معنا مورد توجه قرار گرفت. اين رويکرد توجه بیشــتری به قابلیت های تربیت هنری 
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داشــته و بحث سواد و تربیت زيبايی شناسی را براســاس تأثیری که در درک ارزش  ها 
وکشــف پیام  های نهفته در آثار هنری داشته، مطرح نموده است. در اين رويکرد برنامه 
درســی هنر به عنوان برنامه اثربخش در ارتقاء مهارت و قابلیت دانش آموزان در تولید 
اثر هنری معرفي شــده اســت     )امینی، 1384: 72(. در اين رويکرد تولید هنری يکی از 
مهمترين شیوه ها و اشکال دانســتن است که به خاطر نگرش حاکم بر نظام آموزشی از 

جمله اشکال کالمی و منطقی مورد تهديد قرار گرفته است     )گاردنر1، 1990: 42(. 
امــا با طرح ديدگاه  های مبتنی بر پرورش مهارت  هاي تفکر و درگیر کردن جنبه هاي 
گوناگون هوش چندگانه، يادگیري در شــرايط زندگی واقعی و در نهايت سازماندهی 
تلفیقی برنامه درسی، افق جديدی برای جايگاه هنر و زيبايی با رويکرد کاربردگرا گشوده 
شد که در آن »کاربرد هنر در جهت توسعه آموزش ساير رشته ها« مورد توجه قرارگرفت 
و هنر مفهومی و تجربه زيبايی شناسی هدفمند در فرايند ياددهی و بهبود يادگیري طرح 
گرديد. اما تحلیل شــرايط اجرايی و میزان تحقق اين توصیه و مباحث اســناد فرادستی 
نشــان می دهد که فاصله ای بین حوزه اجرا و مباحث نظری وجود دارد     )امینی، 1384، 
شــرفی، 1392؛ مهرمحمــدی و کیان، 1394(. از اين رو بازنگــری در اين بحث مورد 
توجــه قرارگرفت و اين پژوهش بر مبنای اين فرضیه که رويکرد آموزشــی به تربیت 
زيبايی شــناختی در نظام آموزش و پرورش ايران از يک ســو با محدوديت های نظری 
و فکری و از ســوی ديگر با موانع و تنگناهای اجرايی و عملی دست به گريبان است، 
شکل گرفته است. زيرا توجه به مبانی بومی معرفت شناسی زيبايی شناسی و فلسفه هنر 
اسالمی از دو جهت حائز اهمیت است. در درجه اول، مبانی معرفت شناسی فلسفه تعلیم 
و تربیت بر رويکردهای آموزشــی و نوع طراحــی فرايند ياددهی و يادگیری تأثیرگذار 
است و دومین دلیل اين که، اصطالحات فلسفه هنر و زيباشناسي محصول دورة مدرنیته 
است و به راحتي با گفتمان تربیتیـ  اسالمي سازگار نیست. انتخاب مباني معرفت شناسي 
مالصدرا در چهارچوب حکمت متعالیه به اين علت است که وي ابداعات و نوآوري هاي 
شـــگرفي را عرضه کرده است که مبتني بر تحول در ساختار حکمت متعالیه وي بوده 
و بر مباني مهم فلســفي او از جمله »حرکت جوهري« و »تشــکیک وجود«، و در راس 
همه آن ها »اصالت وجود« قرار دارد. لذا اين پژوهش به دنبال پاسخ اين سئوال است که 
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مباني معرفت شناسي حکمت متعالیه    )با تمرکز بر انديشه مالصدرا( چیست و اين مباني 
داراي چه کارکردهايي در تربیت زيبايي شناختي در نظام تربیت رسمي و عمومي است؟ 

روش پژوهش
اين پژوهش با روش اسنادی ـ تحلیلی که در حیطه پژوهش هاي کیفي قرار مي گیرد، 
انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش اسناد دسته اول و دوم و محتواهای در 
دسترس است که به مبانی فکری مالصدرا به ويژه در حوزه معرفت شناسی، زيبايی شناسی 
و هنر اســالمی و تعلیم و تربیت می پردازد. لذا ابتدا منابع  شناســايی و پس از مطالعه و 
فیش برداری داده ها و شــواهد در مورد گزينه های خــاص پژوهش، در دو بخش مبانی 
معرفت شناســی مالصدرا و کارکردهاي تربیت زيبايی شــناختی دسته بندی، و سپس اين 
دو گروه داده در يک ســاختار فهم پذير منظم شــدند . با تکرار چرخه تعامل بین داده ها، 
تحلیل روايی انجام و براســاس آن کارکردهاي شناختی تربیت زيبايی شناختی براساس 
مبانی معرفت شناســی مالصدرا تبیین گرديد. براساس ديدگاه برخی صاحب نظران مانند 
لینکولن و گوبا1   )1985( و اســتنبکا2    )2001( پايايی تحقیق کیفی در گرو تحقق روايی آن 
است . از اين رو اثبات روايی برای تايید پايايی کفايت می کند؛ زيرا هیچ روايی بدون پايايی 
وجود نخواهد داشــت. در واقع پايايی تحقیق کیفی پیامد يک روايی خوب است   )به نقل 
از خسروی، 1387: 179(. لذا در بحث درباره تحقیق کیفي و مباحث مرتبط با آن، روايي 
اهمیت بیشتری از پايايی دارد. در پژوهش کیفی پرسش در مورد روايي با پاسخ اين سوال 
مورد بررسي قرار  مي گیرد که آيا محقق در درک و استنتاج آنچه می بیند يا می فهمد دچار 
خطای سه گانه شده است يا خیر؟ اين خطاهای سه گانه می تواند به يکی از اين سه صورت 
اتفاق بیفتد؛ درک رابطه ای که نیست يا درک رابطه ای که هست و يا طرح سوال های غلط، 
کــه هريک می تواند باعث از بین رفتن جايگاه روايی تحقیق گردد   )کرک و میلر3، 1986(. 
از اين نظر در بحث روايی بايد محقق میزان دقت و اعتبار پژوهش را با درک اين خطاها 
براساس روش کار افزايش دهد    )نیک نشان، نوروزی و نصراصفهانی، 1389: 152( . تکرار 
چرخه تعامل بین داده ها و تحلیل روايی ســبب اطمینان از مطابقت نتايج با مبانی است. 
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مبانی معرفت شناسی مالصدرا
از آنجا که نظام  های آموزشی به ويژه نظام آموزشي جمهوري اسالمي ايران نوعاً متکی 
به بدفهمی های بنیادين با انديشه های خطا آلود پیرامون مقوله هايی همچون ذهن، دانش و 
هوش اســت، بر اين اساس، مسیرهايی را تعقیب می کنند که متضمن اُفت جايگاه هنر در 
نظام  های تعلیم و تربیت است. روشنگری در اين زمینه ها، کمک شايان قابل توجهی به رفع 
مظلومیت و مهجوريت از ســاحت آموزش هنر نموده و زمینه ســاز حضور هنر در متن و 
مرکز برنامه های درسی مدارس شده است    )مهرمحمدی و کیان،1394: 28(.  اين واکاوی، 
در واقع بررسی آن بخش از مبانی معرفت شناسی است که عواطف و احساسات را در مقابل 
شــناخت قرار نمی دهد. با انتخاب چنین نگاهي، بررسي مبانی معرفت شناسی مالصدرا از 

اهمیت قابل توجهي برخوردار  مي شود . اين مباني در جدول1 آمده است .

جدول 1:  مبانی معرفت شناسی حکمت متعاليه با تأکيد بر اندیشه مالصدرا 

مبانی معرفت شناسی مالصدراردیف

معلول بودن شناخت )ارتباط بین فاعل  شناسا و متعلق شناخت(1

اتحاد عالم و معلوم )گستره فرایند شناخت(2

وحدت در عین کثرت رویكرد دو گانه شناخت3

اصل معلول بودن شناخت 
يکی از مبانی مهم در معرفت شناســي مالصدرا، اصل معلول بودن شــناخت است. 
با توجه به اين مبنا، شــناخت زمانی حاصل می شود که فاعل  شناسا به واسطه علتی به 
متعلق شناخت گرايش داشته باشد. زيرا شناخت تنها انعکاس محض ذهني نیست، بلکه 
پذيرش فاعل  شناســا نیز در آن تأثیرگذار اســت    )جعفري، 1360: 125(. لذا اين تعلق 
نقطه آغاز فرايند شناخت و کســب معرفت، ادامه فرايند جستجوگری و علت تکوين 
شناخت است. از اين جهت، چگونگی طرح موضوع براي شناخت، در آموزش و ايجاد 
انگیزه برای درگیر شــدن با فرايند شناخت حائز اهمیت است. مالصدرا در بحث مبانی 
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معرفت شناسی در تقسیم بندی قوای نفس به بخشی از قوای نفس به عنوان قوه محرکه 
و تأثیر آن در فرايند ادراک می پردازد. در نظر وي قوای محرکه به ويژه قوای باعثه همان 
قوه شوقیه اي اســت که عالوه بر تأثیرگذاری در فرايند ادراک، به اثبات صحت ادراک 

خیالي يا وهمي و يا ادراک عقل کمک مي کند     )مالصدرا، 1366الف: 285(. 
از نظــر مالصدرا دو رکن  اصلي  شــناخت  و ادراک،  »آگاهي « و »توجه « اســت. در 
فراينــد ادراک پس  از انجام  وظايف  حواس  و حصول  صورت  هايي  محســوس  در مغز 
و اعصــاب ، نوبت  به نفس  و ذهن  مي رســد تا با به کار گرفتــن  دو عنصر مهم  توجه 
 و آگاهــي  از پديده  مــادي ، پديده اي  غیرمادي  به نام  ادراک  و شــناخت حاصل شــود
   )مالصدرا، 1381، ج  8:  181(. »توجه «، يک  پديده  روان شــناختي  و يک  عامل  نفســاني  
است  و تا توجه  شخص  ادراک  کننده  در کار ادراک  دخالت  نکند، هیچ يک  از آثار و عالئم  
ناشي  از حواس  را نمي توان  ادراک  دانست . عامل توجه در واقع همان انگیزه و منشا تعلق 
خاطر فرد برای آگاهی و تحقق شناخت است. پديده  »آگاهي« به »حضور« تمام  ماهیت  يا 
عمده  مشخصات  ماهوي  پديده  يا شیئي  خارجي     )يا احضار آن ( در ذهن  اتالق می گردد 

   )خسروپناه و  حسن پناهی، 1388: 161؛ ارشدرياحی و واسعی، 1390: 14(. 
با اين تبیین، شــناخت صرفاً محصول فرآيندهاي ذهني، مغزي و يا حســي- تجربي 
نیست، بلکه نتیجه درگیر شدن فرد با موضوع  شناسايي در تمامي  ابعاد يعني ذهني، عاطفي 
و عملي    )رفتاري( است. نوع و میزان ارتباط فاعل  شناسا با متعلق شناخت، بر عمق و وسعت 
فرايند شناخت و جريان دانش تأثیرگذار خواهد بود. بر اين اساس علم و انگیزه رابطه اي 
دو سويه با يکديگر خواهند داشت. انگیزه نقطه شروع فرايند شناخت و کسب علم است. 
هرچه علم افزايش می يابد، انگیزه شــناخت در سطوح باالتر نیز افزايش می يابد. بنابراين 
مي توان گفت که هیچ شناختی بدون فعالیت عاطفي صورت نمي پذيرد و همة فعالیت  هاي 
عاطفي به نحوي مسبوق به فعالیت  هاي شناختي هستند    )مهرمحمدي و کیان، 1394: 11(. 
اين نوع ارتباط بین فاعل  شناســا و متعلق شناخت يکی از مهمترين مبانی معرفت شناسی 
اســت. از آن جا که نظريه هاي يادگیري و تدريس ريشه در مباحث معرفت شناسي دارند، 
ارتباط بین فاعل  شناسا و متعلق شناخت می تواند در تغییر جهت آن مثمر ثمر واقع شود . لذا 
هرچه صاحب نظران بتوانند کرانه های تفکر خود را وسعت بخشیده و به ايجاد زمینه سازی 
ارتباط عمیق با متعلق شــناخت بپردازند، اهداف تعلیم و تربیت بیشتر قابل تحقق است. 
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اتحاد عالم و معلوم 
مبنای ديگر در فلسفه مالصدرا باز تعريف شناخت به يک پیوستار تشکیکی و دارای 
سطوح مختلف اســت. مالصدرا در بحث ادراک نیز به گســتردگی شناخت در قالب 
مراتب ادراک پرداخته اســت. ادراک در فلسفه مالصدرا سهم اساسی در بازشناسی نوع 
رابطه انســان با جهان و فرايند شناخت دارد. او مراتب ادراک را براساس مراتب حاکم 
بر متعلق شــناخت در قالب يک پیوستار به سه عالم طبیعت و محسوسات، عالم خیال 
يا مثال و عالم عقل تقسیم کرده است و بر حسب اين مراتب وجودی، به لحاظ تحقق 
معرفت در حیطه حسی، خیالی و عقلی، به درجه بندی معرفت و مراتب ادراک پرداخته 

است    )مالصدرا، 1981، ج 3: 394(. 
از ديــدگاه مالصدرا اتحاد عالم و معلوم، در نتیجــه ادراک در همه اين مراتب بايد 
اتفاق بیفتد تا موجب تکمیل اين پیوستار و تکامل نفس گردد. لذا اگرچه اتحاد و تعلق 
در مرحله عقلی کامل ترين اتحاد است، اما مراتب حس و خیال خود زمینه ساز و شرط 
وقوع مرتبه آخر اســت    )مالصــدرا، 1981، ج 3: 300 و 507(. از اين موضوع می توان 
اســتنباط کرد که اوالً شــناخت در همه مراتب با شدت و ضعف جريان دارد و حاصل 
اتحاد صورت ها و مفاهیم با روح است. ثانیاً بديهی است که براساس اين ويژگی، وقتی 
مخاطب اثر هنری و زيبايی را ادراک می کند، به مرتبه ای از معرفت و شــناخت دســت 
 مي يابــد. اين تفکر کاماًل برخالف تفکر جاری و غالب در آموزش اســت که به حذف 

احساس و تخیل از شناخت منجر شده است. 
آنچه از بررسی مبانی معرفت شناسی مالصدرا بر می آيد اين است که او تمام مراحل 
ادراک و کسب معرفت را براساس حرکت جوهری، بخشی از مراحل رشد و تعالی نفس 
می داند. از اين جهت همه مراحل ادراک و تمام قوای ادراکی بخشی از شدت و ضعف 
يک فرايند کلی است که هرکدام به نوبه خود دارای اهمیت خواهند بود. لذا مالصدرا، 
شــناخت را از محدود شدن به سطحی از دانش خارج کرده و آن را مجموعه ای  مي داند 
که هم دانش به جزيیات صوری و روابط پیچیده ساختاری و محتوايی را در بر می گیرد 
و هم روابط و کشش های درونی و آگاهی نفس را پوشش می دهد که در حکمت متعالیه 

به »اتحاد« تعبیر شده است و تبیین ديگری بر اهمیت بحث انگیزشی است.
با اين رويکرد احساس هنگامی صورت می گیرد که نفس به متعلق خارجی شناخت 
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اشراف يافته و صورت مجرد آن، نزد نفِس انسان حاضر شود تا انسان به کم و کیف آن 
علم پیدا کند   )مالصدرا، 1981، ج 3: 362(. لذا مرتبه اول و نقطه شروع ادراک، احساس 
اســت. در اين مرحله، نفس پس از توجه و علم حضوري به محصول حواس و آگاهي 
از صورت های انطباعي و بازسازی آن به مرحله باالتر می رسد که منجر به حصول علم 
از تصاوير و رمزهاي کسب شده می گردد   )مالصدرا، 1981، ج 3: 299(. از اين رو، نظام 
تعلیم و تربیت بايد توجه داشته باشد که مهارت شناختی به چگونگی پردازش اطالعات 

توسط حس دنیای اطراف و تحلیل مغز و در نهايت پذيرش آن ها اطالق می شود. 
هنر و تجربه   زيبايی شناختی علی رغم تأثیرگذاری مستقیم احساس، از جهت توسعه 
توانايی حل مســاله، خالقیت و انجام فعالیت های جستجوگری به رشد و توسعه حیطه 
شــناختی فرد کمک قابل توجهی می کند. يکی از مدافعان ويژگی شناختی فعالیت های 
هنری، آرنهايم1 در کتاب خود با عنوان تفکر ديداری2 می نويسد: منظور من از »شناخت«، 
همه فعالیت های ذهنی اســت که در دريافت، ذخیره ســازی و پردازش اطالعات، درک 
حسی، حافظه، تفکر و يادگیری دخیل هستند. برای توسعه اين مهارت، برنامه های هنری 
می تواند مثمر ثمر باشد. اين برنامه ها به دانش آموزان کمک می کند در قالب هنری که روی 
آن کار می کننــد اهداف خود را مفهوم پردازی نمايند    )مهرمحمدی و کیان، 1394: 189(. 
برخالف اين مبانی، ديدگاه حاکم در نظام آموزشــي نسبت به ذهن و شناخت يک 
ديدگاه کاماًل منطقي و اســتداللي است . شــناخت تنها به آن دسته از فعالیت هاي ذهني 
و منطقي نســبت داده مي شود که طي آن ايده ها از طريق لغات منتقل مي شوند و صرفًا 
اشــکال خاصي از عملیات ذهني و فرايند شــناختي که با اعداد ســروکار دارند، مورد 
توجــه قرار  مي گیرد. به تعبیر ديگر، فرضیاتي که در آموزش مبنای کار قرار می گیرد، به 
برداشــت و رويکردي محدود از عمل و فعالیت آموزشي منتهی مي شود. در نتیجه آن 
دســته از فعالیت هاي فکري و ذهني که منطق و قضاياي منطقي را به کار نگیرند، داراي 
نقش و جايگاه حاشیه اي در برنامه درســي  مي باشند. تربیت زيبايی شناسی به طورکلی 
و درس هنر به صورت جزئی دارای اين وضعیت  مي باشــند. در اين شــرايط هنرها به 
عنوان اشکال احساسي محض تلقي مي گردند که هرچند ممکن است باعث خرسندي 
گردد، ولي موجب درک و فهم فرد نمي شود    )آيزنر، 1982: 71( . استفاده صرف از زبان 

1. Arnheim
2. Visual Thinking
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منطقي و اتکاء مطلق به روش ها و نگرش هاي علمي  و عقالني، باعث تهي سازي محیط 
و مناسبات اجتماعي از هرگونه اســتعاره، معناداري و سر زندگي شده و مانع دستیابي 

فراگیر به رمز و رازها، آيین ها و مضامین اصلي است .

وحدت در عين کثرت 
اصل مهم وحدت در عین کثرت، يکی از مهمترين مبانی معرفت شناسی در حکمت 
متعالیه اســت. برای بحــث در اين رابطه بايد به اعتقاد مالصــدرا به اصالت وجود در 
هستی شناسی اشاره داشت؛ زيرا چرخش فکری او از اصالت ماهیت به وجود و بازتاب 

عمیق اين چرخش ُکپرنیکی يکی از نوآوری های مهم در حکمت متعالیه است.
براســاس نگرش اصالت وجود، حقیقت همه امور چیزی جز وجود نیســت و اين 
حقیقت مصداق همه مفاهیم از جمله وجود، علم، قدرت، حیات، کمال و زيبايی است. 
لذا هرچند مفاهیم اين امور متفاوت اســت، همگی مابه ازای خارجی واحدی دارند که 
همان وجود است    )مالصدرا، 1981، ج6: 340 و ج2: 239(؛ به عبارت ديگر وجود، علم، 
قدرت، حیات، کمال و زيبايی و ... ازحیث مفهوم معقول ثانی فلسفی هستند، به نحوی 
که در ذهن دو معنی از اين مفاهیم درک می شــود . اما به اعتبار حقیقت خارج از ذهن 
همه وجود عین يکديگر هستند. در واقع اين نگرش، بیان اين نکته است که علم مساوق 
وجود و دارای حقیقتي تشکیکی است. پس تشکیک در حقیقت وجود به حقیقت علم 
نیز راه مي يابد. لذا وجود مراتب گوناگون علم حصولي، تجربي يا غیرتجربي و همچنین 
مراتب علم حضوري در قالب حسي، مثالي، عقلي بازتاب حقیقت تشکیکي وجود است 
   )مالصدرا، 1981، ج6: 340(. بنابراين علم از هر نوع که باشد، حاصل اتحاد عالم    )نفس( 
با معلوم    )وجود عیني يا وجود ذهني شيء( است و تفاوت علوم تنها تفاوت در مراتب 
است، که مانع جامعیت نمی گردد. زيرا تفاوت ذاتي و اصیلی وجود ندارند. از اين جهت 
هنر مرتبه ای از اين علوم و مبین اصل»وحدت مصداق و کثرت عناوين« است. براساس 
مباحثی مانند مراتــب ادراک و اتحاد عالم و معلوم و همچنین حکم اين همانی علم و 
وجود، معرفت شناســی حکمت متعالیه بر يک جريان دو طرفه قرار دارد که از يک سو 
به وحدت و از سوی ديگر به کثرت گرايی در معرفت گرايش دارد. حکم اين همانی و 
مســاوق انگاشتن علم با وجود در واقع طرد حصر معرفت به شاخه های خاصی از علم 
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است . به ويژه اين نگاه، تقسیم بندی هايی که مبتنی بر توجه صرف به علوم عقلی يا علوم 
تجربي و طبیعت گرايي است را رد می کند. بنابراين نمی توان در نظام تعلیم و تربیتی که 
بر اين اساس پايه گذاری شده سیطره علم و حیطه خاصی حاکم باشد. لذا همان طور که 
جهان حقیقت در بردارنده  طیفي گسترده و مراتب مختلفي از وجود است، علم نیز دارای 
مراتب تشکیکی است و نفس با ارتقا ء مرتبه وجودي خود از عالم حواس به عالم خیال 
و پس از آن به عالم عقل راه يافته و در هر مرتبه شايســتگي دستیابي به برخی از علوم 
و بخشی از حقايق برخوردار مي گردد. اما توجه به وحدت گرايی شناخت به معنی عدم 
پذيرش گوناگونی و تنوع رشــته ها نیست، چرا که تخصص و تمیز رشته هاي معرفتي 
از منظر اصالت وجود پذيرفته شــده است. از اين جهت کثرت گرايی در شناخت بحثی 
پذيرفتنی است که از دو جهت قابل تأمل است. يکی از زاويه تنوع علوم به عنوان برون 
داد فرايند شناخت و ديگری از منظر تنوع ابزار شناخت، که براساس آن نقش و جايگاه 

قوای حسی، خیالی، عقلی و مراتب ادراک بیش از پیش مورد تأکید قرار می گیرد.
اين بخش از مبانی معرفت شناسی مالصدرا که نفس را از حصار تنگ و محدود فراتر 
می برد، تعلیم و تربیت را ملزم می کند تا از تنگ نظری دوری کند. زيرا چنین نگرشي نه 
تنها تربیت نیست بلکه تعلیم و آموزش را نیز در سطحي بسیار محدود نگه خواهد داشته 
و ناديده گرفتن اين کثرت، يادگیري محدود و انحصاري و باريک انديشــي در تفکر را 
موجب مي گردد. بنابراين تعلیم و تربیت ضرورتاً بايد با دور شــدن از ديدگاه محدود و 
يک طرفه از شمول و جامعیتي برخوردار شود که تمامي  ابعاد و طرقي که انسان به وسیله 
آن به شــناخت و کسب معنا نائل مي شــود، را در برگیرد    )امیني، 1384: 43(. لذا بر اين 
اساس هنر و زيبايی، بخشی از معرفت و ادراک است . از اين رو ايجاد موقعیت های متنوع 
يادگیری و مهارت انواع سواد بر اين اساس يک ضرورت است . البته تذکر اين مسأله حائز 
اهمیت است که نوع تعريف از تجربه زيبايی شناسی با ديدگاه معرفت شناسی مرتبط است . 

تربيت زیبایي  شناختی 
تربیت زيبايي شــناختي، بــه نوعي از روش کاربردي در آمــوزش اطالق می گردد . 
هاوســمن1 معتقد اســت که گســتره و قلمرو تعريف اين نوع تربیت چنان است که 

1. Hausman
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دغدغه ها و چالش های مخاطبین اين قلمرو متفاوت و محتاج پاسخ است   )امیني، 1384: 
9-7(. در مفهوم عام، تربیت زيبايی شــناختی ناظر بر شیوه جديدی در طراحی فرصت 
يادگیری است. اين فرصت يادگیری در کالس درس شامل فعالیت ها،   تجربه های مبتنی 
بر ســاختار و شاخص های زيبايی شناســی بوده و به صورت هدفمند با محوريت يک 
موضوع و عنوان آموزشــی طراحی می گردد. فرضیه های پشــتوانه اين طراحی، تئوری 

هوش چندگانه، پارادايم کثرت گرايی و بازانديشی در مفهوم سواد است .
مک نیل1   )1996( معتقد است که در ايجاد فرصت های يادگیری راه های زيادی دارد و 
می تواند با توجه به نیازهای دانش آموزان در قالب تولیدات هنری خالق و اجرای نمايش 
يــا يک موقعیت لذت بخش طراحی گردد. زيرا فرصت های يادگیری مبتنی بر تجربیات 
زيبايی شناسی دارای اين قابلیت است که عالوه بر ارتقاء توانايی فرد در درک آثار هنری، 
پرورش ذائقه زيبايي شناسانه و قدرداني از هنر، به رشد قوه خیال و کاوشگری فرد کمک 
کند . عالوه بر اين در پرورش حواس،   ايجاد محیط يادگیری، در نظر گرفتن تفاوت های 

فردی و رشد خالقیت نیز اثربخش باشد    )گرين، 1981: 126(. 
تجربه زيبايی شناســی تربیتی، تجربه  مفهومی با ساختار ترکیبی تخیل و تعقل است 
که عالوه بر تصويرهاي ذهني و جذابیت های بصری، داراي بار ارزشي بوده و پیامی را 
منتقل می کند. لذا در تربیت زيبايی شناختی اين نوع از تجربه بايد به نحوي سازماندهي 
و طراحي گردد که فراگیر را در مســیر اهــداف خاصي قرار دهد. همچنین از آن جا که 
فهم و واکاوی اين تجربیات، مســتلزم نوع معینی از سواد است، تربیت زيبايی شناختی 
دانش آموزان را قادر می ســازد تا سواد زيبايی شناســی را در قالب مهارت، حساسیت، 
تفســیر و پاســخ دهندگی به دســت آورند. لذا جايگاه و منزلت تربیت زيبايی شناختی 
مرهون نقشی است که تجربه زيبايی شناختی و هنر در تحقق اهداف تعلیم و تربیت در 
حیطه های مختلف دارند. در اين پژوهش تربیت   زيبايی شناختی مبتنی بر ساختار تلفیقی 
و رويکرد دريافت احســاس و معنی اســت. از مهمترين موانع عمده بر سر راه تربیت 
زيبايي شــناختي بدگماني به میزان توانمندي اين روش در کارکردهاي آموزشي است. 
لذا در اين بخش براساس مبانی معرفت شناسی حکمت متعالیه به کارکردهای شناختی 

تربیت زيبايي شناختي در نظام تربیت رسمي و عمومي پرداخته می شود.

1. McNeill
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کارکردهای شناختی تربيت زیبایی شناختی در حوزه یادگيري فرهنگ و هنر 
تربیت زيبايی شناختی براســاس مبانی معرفت شناسی مالصدرا داراي کارکردهايي 

است که در جدول 2 آمده است.

جدول 2: کارکردهاي شناختي تربيت زیبایي شناختي 
براساس مباني معرفت  شناختی مالصدرا

مبانی معرفت شناسی مالصدراردیف

ترغیب و انگیزش دروني در فرایند یادگیری1

طراحی تجربه مفهومی )ایجاد موقعیت های متنوع یادگیری(2

نیل به سواد زیبایي شناختي و مهارت واکاوی معنا3

توسعه تفكر خالق4

استكمال بعد عقالنی5

ترغيب و انگيزش دروني در فرایند یادگيری
از کارکردهاي تربیت زيبايي  شناختی ترغیب و انگیزش دروني در فرايند يادگیري است. 
مالصدرا معتقد است يکی از مهمترين تأثیرات زيبايی بر فاعل  شناسا، دوست داشتن است. 
زيرا هر امر زيبايی محبوب است و هرچه زيباتر باشد محبوب تر. همین نکته شدت و ضعف 
در عالقه را منعکس  مي کند. در باالترين درجه اشتداد، عشق شکل می گیرد که ناشی از شعور 
و درک کمال است    )هاشم نژاد، 1392: 169(. اين تعلق ناشی از اثر لذتی است که زيبايی بر 
نفس  شناســنده    )ُمدرِک( دارد، که همان احساس خوشايندی است. در واقع، زيبايی نوعی 
ماليمت، هماهنگی و سازگاری با نفس است و لّذت هم چیزی جز ادراک امر مالئم با نفس 
نیست     )مالصدرا، 1981: ج 4: 117(. البته با اين تأکید که لّذت ادراک کمال و جمال است. 
درد نیز به ادراک ضدکمال و جمال مربوط  مي شود     )مالصدرا، 1981، ج 4: 123(. البته شروع 
شدت و ضعف کمال و جمال به تناسب هماهنگی و ماليمت طبع مربوط  مي شود. بنابراين 

رابطه زيبايی و دوست داشتن، رابطه سببی، مسببی و علت و معلول است.
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علت اين ارتباط تأثیرگذار در تداوم آن، جذابیت و شورانگیزی تجربه زيباشناختي است 
که بر قدرتمندی و مســحورکنندگی آن می افزايد. از نظر مالصدرا زيبايی امری است که 
مورد تحســین واقع می شود    )مالصدرا، 1366ب، ج1: 128( . با اين تبیین، موقعیت تجربه 
زيبايی شناســی به عنوان يک موقعیت يادگیری و تجربه معنادار آموزشــی، از تعامل بین 
ارزش های درونی و بیرونی متعلق شــناخت از يک سو و از سويی ديگر حکم احساسی 
مخاطب، شکل می گیرد. لذا اين تجربه کنش عاطفی را همراه با احساس رضايت، خشنودی 
به دنبال خواهد داشت    )انصاری، 1391: 45(. از اين رو تعلق خاطر و پیوند مخاطب با آن چه 
تجربه می کند، حاصل حکمی عاطفی است که بیش از هر چیز فرايند ياددهی و يادگیری 
به آن نیازمند است. چنانچه در شکل1 مشاهده می گردد علت اين سطح تأثیرگذاری از آن 
جهت است که ساختار مغز به ويژه در ارتباط با فرايند تعلیم و تربیت چند سويه و به میزان 
قابل توجهی تحت کنترل محیط و آموزش های هنری اســت. لذا واکنش بعد عاطفی، بعد 

عقالنی فراگیر را تحت تأثیر قرار می دهد. 

دریافت داده

واکنش مغز

مغز متفکر

مغز عاطفی

شکل1. فرایند پاسخ گویی عاطفی

Felling mind        

Thinking mind        
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مالصدرا معتقد به تأثیر تعلق و باور عاطفی فرد در کســب علم و شناخت و فرايند 
تربیتی است. مبانی معرفت شناسي و تربیتی مالصدرا در رابطه با اهمیت نوع ارتباط بین 
فاعل  شناســا و متعلق شــناخت و تبعاً معلول بودن شناخت و همچنین بحث اتحاد به 
عنوان شــرط الزم و ضروری برای ادراک، در واقع تعبیری از ضرورت انگیزه بخشــی 
عاطفی و ايجاد تمنای يادگیری در فراگیر اســت. عالوه بر اين وي يادآور  مي شــود که 
گرچه مواردی همانند پاداش و تنبیه، و آگاهی دادن باعث ايجاد انگیزه در فرد می شود، 
اما عشــق از مهمترين عواملی است که از درون فرد نشــأت گرفته و او را تحت تأثیر 
قرار می  دهد. مالصدرا عشــق را به حقیقی و مجازی تقسیم نموده است. عشق حقیقی 
در نظر مالصدرا همان عشق انسان به خدا، صفات جمال و جالل بوده و عشق مجازی، 
عشق نفسانی و حیوانی است    )مالصدرا، 1981، ج7: 172(. مهمترين تأثیرگذاری شوق 
و ابتهاج حاصل از عشــق، حرکت است. مالصدرا محرک را به دو نوع تقسیم می کند: 
نوع اول محرکی که حرکت برای اوست، مثل حرکت عاشق به سوی معشوق و حرکت 
متعلم به ســوی معلم، نوع دوم محرکی که حرکت از اوست    )بابايی، 1394: 303(. در 
نتیجه با توجه به آن که عشــق پیوندی جدا نشدنی با زيبايی دارد، به شناخت دائمی و 

آگاهی استعاليی و سپس به حرکت منجر خواهد شد.
علت اين حرکت را در بحث تمثیل و استحسان که از نظر مالصدرا از کارکردهای مهم 
زيبايی است، نیز  مي توان جستجو کرد. تمثیل با استفاده از مجموعه صورت پردازی های 
زيباشناســانه خیال، منشــاء ساخت و ساز و يا خلق و ابداع اســت. لذا در اينجا خیال 
برخالف ديدگاه های ديگر منفعل نیست؛ بلکه دارای کارکردهای فعلی و انفعالی و خالق 
است. اين تخیل خالق اگر مســبوق به فعالیت های زيبايی شناسی باشد، توام با ابتکار، 
خالقیت و حس رضايتمندی  مي شود. مالصدرا اين فعالیت ها را استحسان تعبیر می کند 
که پیوستگی و طلب را به دنبال دارد و خود منشا تکرار و توارد است    )مالصدرا، 1981، 
ج7: 172(. به عبارت ديگر مالصدرا برخالف پیشینیان، واژه استحسان را که پیشینیان آن 
را به معناي نیکو شــمردن به کار برده اند، به معناي طلب، دريافت و شناخت زيبايی هاي 
نهفته در انسانی که واجد آن است، به کار برده است. لذا استحسان گرچه با يک مواجهه 
ساده و صوري شروع می گردد و نقطه شروع براي دريافت و شناخت چنین زيبايی هاي 
خلقی است، اما پايان کار نیست. انسان بايد راهی طوالنی با مراحل متعدد را طی کند تا 
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به اين عشق برسد و آنچه انسان را به عشق عفیف و نهايت کمال می رساند، استحسان 
است. بنابراين تجربه و حس رضايتمندی سبب توجه و عشق، تمثیل، استحسان، استمرار 

و حرکت در مسیر آگاهی می گردد تا در نهايت به نقطه کمال انسانی برسد.
از اين جهت، مالصدرا در نظام تربیتی خود بر عشــق به عنوان يک عامل انگیزشی 
تأکید دارد. او معتقد اســت که عشــق نه تنها انگیزه ای برای فراگیر در کسب دانش و 
يادگیری همیشگی است، بلکه برای مربیان و آموزگاران نیز انگیزه برای انجام فعالیت های 
پر مشقت آموزشي اســت. نکته حائز اهمیت اين که مالصدرا در طی مباحثی پیرامون 
عشق شناسی پیوند میان عشق، هنر، علوم و ارتباط آن ها را از يک طرف با تعلیم و تربیت 
و از طرف ديگر با خصلت هاي روحیـ  روانی انســان بیان کرده اســت. او ارتباط بین 
علوم و صنايع با عشق را ارتباطی تعاملی و دو سويه می داند که در آن از يک سو عشق 
با گســترش و ترويج علوم مختلف، امکان شــکل گیري و توسعه بیشتري می يابد و از 
سوي ديگر فراگیر شدن اين عشق در جامعه باعث ترويج علوم مختلف در سطح جامعه 
و بین قشــرهاي مختلف می گردد    )مالصدرا، 1981، ج7: 174-173(. لذا مالصدرا در 
نظام تربیتی براي همه علوم، فنون و به ويژه هنر و زيبايی شناســي و صنايع لطیفه نقش 
اجتماعی مهمی قائل و يادآور شــده است.   جوامعی که تعلیم و تعلم اين علوم در آن ها 
رواج داشته، امکان بیشتري براي رسیدن به حقیقت و زيبايی هاي حقیقی برايشان وجود 
دارد. با توجه به اين رويکرد اگر نظام آموزشی صرفاً بر روابطی اقتدارطلبانه و يک سويه 
تکیه و به تکرار و حفظ مطالب بپردازد، عالوه بر از دســت دادن فرصت يادگیری بهتر 
و عمیق تر، فرصت تشنگی و شوق فراگیری و يادگیری مادام العمر را از فراگیران سلب 

 مي کند. 
لذا تربیت زيبايی شــناختی به عنوان يک سیاســت، راهبرد و يک تاکتیک به فراگیر 
کمک می کند تا فراتر از آگاهي و شناخت جنبه حسي و رسمي آثار هنري را عمیقاً درک 
کرده و بشناسد . بدان معنی که در فرايند يادگیری، احساس هیجان، شادی و خوش بینی 
در افراد القاء و با ايجاد حاالت هیجانی به پیشــرفت و خالقیت فرد کمک کند. به ويژه 
آن که براســاس تفکر مالصدرا، تجربه زيبايی شناســی در طول يک فرايند استعاليی، 
فاعل  شناســا را در مسیر تعالی قرار داده و به توسعه عاطفی و شناختی و بازآفرينی آن 

 مي پردازد. 
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طراحی تجربه مفهومی    )ایجاد موقعيت های متنوع یادگيری(
از ديگر کارکردهاي مهم تربیت زيبايي شناختي طراحي تجربه مفهومي است. درجه بندی 
معرفت و مراتب ادراک فلسفه مالصدرا بر حسب مراتب وجودی و به لحاظ تحقق معرفت 
در حیطه حسی، خیالی و عقلی، از مهمترين مواردی است که به تعدد راه های شناخت و 
ســطوح مختلف آن اشــاره دارد. اين به معنی تنوع در استعداد فرد برای کسب معرفت و 
ضرورت همه مراتب و ســطوح يادگیری است. زيرا نفس در هر مرتبه، صورت کامل تری 
نســبت به صورت ادراکی پیشین آفريده و از سعه وجودی و توانايی کسب علم بیشتری 
برخوردار است    )مالصدرا، 1981، ج1: 290(. بر اين اساس، با توجه به آن که مراتب ادراک 
در انســان طبق مبانی معرفت شناسی از مسیرهای مختلف می گذارد و به وسیله ابزارهای 
متفاوت حاصل می شــود، توجه به همه شیوه های يادگیری يک الزام است، به ويژه آن که 
رعايت مراتب تعالی فرد در انتقال و اعتالی نفس از وجود مادی و حسی به وجود خیالی و 
سپس به وجود عقلی يک ضرورت است. بنابراين، تاکید صرف بر شناخت عقالني تجربي 
و منطقي به محدود کردن دامنه تجربیات انساني  و ناديده گرفتن ظرفیت ها و استعدادهاي 
متنوع انسانی منجر  مي شــود. کاربرد روش هايي در تعلیم و تربیت مبتني بر عنصر لذت، 
کمال، خیال، وهم، متخیله   )تجســیم( و حافظه در يک عملکرد آگاهانه، توجه به پارادايم 
کثرت گرايی در معرفت به شمار می رود. تجربه های معنی دار   زيبايی شناسی يکی از رسانه های 
غیرکالمی است که می تواند در فرايند آموزشی، به عنوان يک حوزه مطالعاتي با شمار زيادي 
از فعالیت های مرتبط با جذابیت، خالقیت و موشکافي دروني همراه شود. اين تجربه ها در 
قالب هنر، وجوهی از دانش را روشن می کنند که از طريق زبان استداللی، قابل بیان نیست 

يا به آسانی درک نمی شوند.
ريد1 در اين رابطه تأکید دارد که هنر بیان آرماني اســت که هنرمند توانسته است آن را 
تحقق بخشد. به همین جهت او در مقابل يک اثر هنري سه مرحله تجربه زيبايی شناختی را از 
جمله درک، دريافت بي واسطه موضوع و عکس العمل ذهن تماشگر نسبت به ماهیت تعقلي 
يعني محتواي اثر هنري و تداعي هاي ثانوي آن را مطرح  مي کند. با داشتن اين خصوصیات، 
هنر و تجربه   زيبايی شناســی، قطعاً به عنوان يک رســانه تلقی می شود که از خصوصیات 
آفرينندگي برخوردار است که در فرايند تدريس و يادگیري شیوه  ای تأثیرگذار بوده و به مربي 
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امکان انتخاب براساس تفاوت هاي فردي را مي دهد    )ريد، 1353: 26(
براســاس مبانی فکری مالصدرا در مراتب ادراک، تجربه زيبايی شــناختی تجربه ای 
غايت مدار و پويا است که در فرايندی تدريجی شکل گرفته و حاصل ادراکی وجودی است . 
انسان از طريق اين تجربه و فرايند شکل گیری و تکامل آن تعالی می يابد. اين تجربه دارای دو 
وجه مهم است. از يک سو اين تجربه به سطوح مختلف قوای نفس و ساحت های عاطفی 
و شناختی مخاطب مربوط می شود و از سوی ديگر با تعالی و توسعه وجودی نفس،   اشتداد 
علم و دانش در ارتباط است. سطوح مختلف تجربه زيبايی شناختی طی مراحل ادراک، شکل 
گرفته و برای ناظر از شناخت زيبايی با حواس آغاز می شود. ادراک حسی تنها پیش زمینه ای 
برای راه يابی به اليه های درونی و سرآغاز ادراک حقیقی زيبايی است. گرچه داده های حواس 
نقش محوری را در اين تجربه بازی می کنند، اما بدون در نظر گرفتن عنصر توجه و التفات، 
آگاهی صورت نمی گیرد. اين آگاهی و توجه با تکرار مشاهده شکل گرفته و مواجهه علمی 
نفس با امر زيبا و اثر هنری، موکول به داشتن تصوری از آن امر در ذهن و التفات نفس به آن 
است. مخاطب با تذکر و تفکر در صورت های به دست آمده از اثر و همچنین صورت های 
قبلی ذخیره شــده به کمک قوه خیال، صورت ها را ترکیب و بازســازی می کند. لذا وقتی 
حرکت تکاملی به سوی نهايت زيبايی صورت می گیرد، علم و ادراک هم در مسیر تکامل 
قرار خواهد گرفت و انسان با احاطه وجودی به حقیقت زيبايی دست می يابد    )مالصدرا، 
1381، ج 6: 257(. بديهی است که هرچه مدرک، شدت وجودی داشته باشد، حضور متعلق 
مدرک، برای او حضوری پر رنگ تر و شفاف تر خواهد بود    )مالصدرا، 1981، ج 9: 275(. 
لذا تالش نفس برای رســیدن به باالترين سطح تجربه زيبايی شناسی با هر پیامی ناشی از 
تمايل مخاطب برای به کمال رسانیدن ذائقه زيباشناسی خود و التذاذ ناشی از آن است که 
بعد از مشاهده اولیه زيبايی با اين لذت حاصل  مي شود. اين نوع از تجربه سبب می گردد که 
انســان در هر بار مواجه با متعلق ادراک، مطابق با نظريه حرکت جوهری، با وجهی تازه از 
جهان آشنا شود. نگاه کثرت گرايانه به شناخت و در پی آن توجه به اشکال گوناگون تجربه ها 
و موقعیت های آموزشی از جنبه تفاوت هاي فردي نیز داراي اهمیت است . تنوع فرصت هاي 
يادگیری، سبب می شود که نظام تعلیم و تربیت از تفاوت هاي فردي خود به نحو مناسب 
بهره ببرد.الزم به ذکر است اقتضای عدالت تربیتي ضرورت کاربرد شیوه هاي گوناگون در 
آموزش، رهايی از رويکرد تک بعدی به شناخت و بازانديشي در اشکال متنوع سواد است. 
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نيل به سواد زیبایي شناختي و مهارت واکاوی معنا 
از کارکردهاي مهم تربیت زيبايي شناسي نیل به سواد زيبايي  شناختی و مهارت واکاوي 
معنا است. اگر سواد فرآيندي مربوط به ساخت معنا و بده و بستان يا مبادله معنايي با استفاده 
از رمزگذاري در نظر گرفته شــود، پس برنامه درســي مدارس بايد در صدد فراهم آوردن 
فرصت هايي باشــد تا زمینة رشد انواع گوناگون سواد را فراهم سازد. زيرا محدود ساختن 
سواد و دانستن به دانش گزاره اي و اعداد و ارقام را مي توان نوعي تنگ نظري معرفت  شناختی 
دانست. به ويژه آن که رسانه های متنوع در ارائه معنا و سواد چندگانه وجود دارد که عالوه 
بر مبادله اطالعات، توانايی واکاوی معنا را برای فراگیران امکان پذير می سازد. از جمله اين 

رسانه ها تجربه های زيبايي شناسي است. 
در زيبايی شناسی رمز عبارت اســت از يک شی که گذشته از معنی ويژه و بالواسطه 
خويش به چیزی ديگر به ويژه يک مضمون معنوی تر که کاماًل قابل تجسم نیست، اشاره کند. 
سمبل ممکن است طبیعی يا سنتی و قراردادی باشد    )بابايی، 1394: 324(. به اين جهت هنر 
به واسطه پیامی خاص که در هر دوره ای به صورت هدفمند در خود جای می دهد، ماندگار 
شده و مخاطب را به تفکر وادار می کند. پرکینز1 در اين رابطه تأکید  مي کند که آثار هنري، 
کلیه رمز و رازهاي خود را در نگاه اول آشکار نمي کنند. هنر از آن جهت هنر دانسته مي شود 
که مشحون از معاني معلق و منتظر کشف است. او به چهار آفت يا محدوديت فکري تحت 
عنوان شتابزدگي، محدود انديشي و تنگ نظري، پراکنده انديشي و عدم انضباط فکري اشاره 
و يادآور شده است که اين آفات به جاي ايجاد يک تجربه سازنده، شبحي از تجربه را ايجاد 
مي کند. درحالی که تجربه های هنری زمینه دستیابي فراگیر را به تفکري فراهم مي کند که 
ويژگي هاي ممیزه آن عمیق، وسیع، متمرکز و منسجم بودن است    )امیني، 1384: 78-80(. 

اين شاخصی است که تجربه هنری را در فرايند آموزش قرار می دهد.
مالصــدرا عالوه بر تأکید بر اين که بســیاری از مفاهیم بلند عرفانی و تفکرات عمیق 
فلسفی در قرآن غیرمستقیم و به صورت نمادين بیان شده و خود نیز در چندين مورد رمز 
و تمثیل هايی که نشان از معانی انتزاعی است را بیان می کند؛ به بیان سمبلیک آنچه منشا هنر 
دارد، پرداخته است. از اين رو، هنر در حکمت متعالیه حامل معانی و قابلیت تجلی معانی 
انتزاعی است    )مالصدرا، 1981، ج 9: 146(. لذا براساس مبانی فکری حکمت متعالیه،   تجربه 
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زيبايی شناسی با ترکیب »دانش و احساس« يا »شناخت و عاطفه« می تواند به عنوان تجربه 
معنی دار و رسانه آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. تجربه اي که با تصويرهاي ذهني خود، بار 
ارزشي و مفهومی داشته و به عنوان يک پیام رسان ايفاگر عملکرد اخالقي و آموزشی است. 
از ســوی ديگر، در ديدگاه مالصدرا، هنر عالوه بر يک کیفیت نفسانی، ِصناعت فعل 
صادر از صانع به شمار می آيد    )مالصدرا، 1981، ج 3: 17(. لذا همه انسان ها در حد ظرفیت 
و سعه وجودی خود از اين وصف بهره مند   هستند، اما هنرمند حقیقی از آن بهره بیشتری 
دارد؛ زيرا با حرکت جوهری نفس و اشتداد وجودی، به هنر واقعی مبتنی بر حقايق عقالنی 
و معنوی دست يافته و آن را بازنمايی کرده است    )مالصدرا، 1360: 110(. از اين جهت در 
ديدگاه مالصدرا، گرچه فرم و محتوای هنر هر دو دارای اهمیت هستند، اما محتوا از درجه 
اهمیت بیشتری برخوردار است. زيرا محتوا و آنچه در هنر بازنمايی می شود، سطح ارزش 
هنر را تعیین می کند. به تعبیر ديگر هنر هرچه حقايق عمیق تری را بازنمايی نمايد از اهمیت 

بیشتری برخوردار است و آن نیز به درجه پرورش يافتگی انسان وابسته است.
از مهمترين رويکردهای مطرح در بحث تربیت هنری، رويکرد دريافت احساس و معنا 
است . زيرا اين رويکرد مبتنی بر فهم و دريافت معانی و ابعاد تجلی يافته آثار هنری است. از 
اين جهت تعامل فعال با پديده ها و آثار هنری با هدف درک، شناخت عمیق و نیز استنباط و 

استخراج معانی و مضامین اصلی آن ها در کانون توجه قرار دارد. 
مالصدرا در بحث زيبايی به مفهومی اشــاره دارد که نیاز به هوش تاملی را گوش زد 
می کند و آن بحث »امر واال« اســت . امر واال با واژه های شکوه، جالل،   عظمت و هیبت در 
حکمت متعالیه تداعی می شــود. احساسی که از درک عظمت اين ويژگی ها در فرد ايجاد 
می گردد، کم کم آن ها را از پديده های شــگفت انگیز به امور غیرمادی مانند اخالق علم و 
ماورالطبیعیه و هنر تســری می دهد. مالصدرا ضمن اشاره به عجز و ناتوانی انسان از درک 
ماهیت پديده های شگفت انگیز طبیعی که اين شاخص ها را دارد، به ضرورت نظاره و تفکر 
تأکیــد می کند و در اين رابطه به آياتی از قرآن با تأکید بر تأمل و خردورزی اشــاره دارد. 
فرايند نظاره و تفکر با يک نگاه شروع، با توارد، تکرار و تأمل بر آن برای کسب معرفت و 
رمزگشايی ادامه می يابد    )هاشم نژاد، 1392(. اين فرايند با سعه وجودی فرد تکمیل می شود. 

لذا برای واکاوی و رمزگشايی بايد فرد دارای سواد زيبايی شناسی باشد. 
بنابراين، آموزش به وسیله تجربه   زيبايی شناسی در کنار پرورش ادراک و حساسیت هنر، 



بررسی مبانی معرفت شناختی حكمت متعالیه 
و استخراج کارکردهاي آن در تربیت زیبایی شناختی )حوزه یادگیري فرهنگ و هنر( 

141

121 - 148

ë سال سوم
ë شمارۀ 1

ë شمارۀ پيا پی 6
ë بهار  1397

به پرورش برخی ويژگی های شخصیتی معین، نظیر خالقیت، تخیل، اعتماد به نفس، پشتکار 
و روح نقاد می پردازد. الزم به ذکر است سواد هنری و   زيبايی شناختی مدت ها در آموزش 

عمومی به صورت آمیخته با سواد فرهنگی مورد توجه قرار گیرد. 

توسعه تفکر خالق 
يکی ديگر از کارکردهاي مهم تربیت زيبايی شناختی در آموزش، پرورش تفکر خالق 
است. در تفکرات مالصدرا، آفرينش، ايستايي ندارد، بنابراين نیازمند تفکر واگرا است. درک 
مسیر رشد و خلقت، زماني براي انسان میسر  مي شود که همیشه ذهن خود را به روي عالم 
و جلوه هاي تازه آن باز نگه دارد. اين نکته ای است که در نظام تعلیم و تربیت مالصدرا در 

نظر گرفته شده است.
از دستاوردهاي مهم فلسفه مالصدرا اثبات»وجود ذهني« است که به معناي قدرت خالق 
نفس براي ايجاد موجودات و پديده هاي ذهني اســت . انســان مي تواند حتي تصورات و 
تصديقاتي محال يا معدوم را در ذهن خود مجسم سازد و به آن ها احکامي ايجابي يا سلبي 
بدهد     )حسینی خامنه ای، 1380:9(. اين مهم نفس را متحول مي سازد و مي تواند منشاً تحوالت 
عظیم گردد، به ويژه آن که، قدرت خالق نفس انسان را از خلق صورت ها براي ادراک، فراتر 

برده، به خلق از عدم نیز قادر  مي سازد . 
بنابراين براساس اتحاد عاقل و معقول، نفس خالق است و در مسیر شناخت از تخیل 
بهره می برد. از اين جهت شــاخص مهم تجربه زيبايی شناسی بر طبق مبانی مالصدرا اين 
است که فراگیر در تجارب خويش عالوه بر مشاهده بی طرفانه وقايع زندگی اطراف خويش 
و دوری از داوری هاي مغرضانه، با طی هدفمند مسیر احساس، تخیل و تعقل    )شکل 2( به 
عنوان يک انسان پاسخگو، کنشگر، آفرينشگر و پردازشگر می تواند با محیط در تعامل مثبت 

قرار گیرد.

مرحلة 

پاسخگویی 

مرحلة مرحلة 

کنشگری 

مرحلة مرحلة 

پردازشگری 

مرحلة مرحلة

آفرینشگری 

مرحلة مرحلة 

تعقل و شناخت 

مرحلة

شکل 2: مراحل رشد انسان در تجربه زیبایی شناسی
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در ايـن ديـدگاه فرضیه ای نهفته اسـت، مبنی بـر اين  که نظم، همـکاری، خالقیت 
و عـزت نفـس در هنرهـا، مهارت هـای حیاتـی زندگـی اسـت کـه می توانند توسـط 
معلمـان و هنرمندانـی کـه در ايـن حـوزه مشـغول هسـتند، آمـوزش داده شـوند. لذا 
انسـان از قلمـرو ذهن فراتر رفته با تخیل و آفرينشـگری به قـدرت داوری، قضاوت، 
تحلیـل و تفکـر می پـردازد. از ايـن جهـت مالصـدرا ضمـن تأکید بر ضـرورت همه 

ايـن مراحـل بـه اهمیت تـالش در جهـت پويايی تذکـر می دهد.
توانمنـدی نفـس در تخیـل نقش مهمی در تعلیـم و تربیت و يادگیـری دارد . زيرا 
ترکیـب قـوه خیـال و واقعیت سـبب نوآوری و آفرينـش می گردد . در واقـع به هنگام 
تخیـل فـرد آزاد و رهـا از قیـد و بند هـا در عالـم تفکر به سـیر و سـیاحت مي پردازد 
و آنچـه را تمايـل دارد در ذهـن متصـور مي سـازد و سـرانجام به راه حل هايي دسـت 
مي يابـد کـه در دنیـاي واقعیت ها دشـوار و محـال تلقي مي شـود    )فرخ مهـر، 1392(. 
بـه همیـن جهت، قـوه تخیل قوه اي خالق در انسـان اسـت و مي تواند منبـع آفرينش 
و نـوآوری باشـد. مالصـدرا خلـق اثـر هنری را نه بـه عنـوان تقلید از طبیعـت که به 
عنـوان خلـق بالخالفـه می داند و معتقد اسـت که نمـود خالقیت انسـان در آن متجلي 
اسـت    )بابايـی، 1394( . نیـروي تخیـل مي توانـد خـرد را بـا حـس متحـد و معنايـي 
تـازه ای را شـکل داده و قـدرت درک و تمییـز واقعیـت از ذهنیـت را در فرد پرورش 
دهـد. لـذا خیـال وسـیله اي بـراي تمییـز امـور از يکديگـر، بـه نظـم درآوردن آن ها، 
تفکیـک آن هـا از يکديگـر و يـا ترکیب شـان بـا هـم و در نتیجـه رسـیدن بـه ادراکی 

عمیق تر اسـت    )سـیاحیان، 1387: 60(.
پـرورش تخیـل در سـال های نخسـتین زندگـی فراگیـران اهمیـت بیشـتری دارد. 
زيـرا بـه يادگیرنـده کمـک می کنـد تـا عـالوه بـر توانمنـدی در بیـان احساسـات و 
انديشـه ها، ذهن را به خروج از قالب ها و سـاختارهای از پیش تعیین شـده و آزمودن 
راهـي نـو عـادت دهـد. لـذا از مؤلفه هـای مهـم تعلیـم و تربیـت صدرايـی، تدويـن 
برنامه هـای تربیتـی اسـت کـه عوامـل برانگیزنـده خالقیـت را شناسـايي و روش هاي 
 مؤثـر بـراي جهت دهـي صحیـح قـوه خیـال و رشـد و پـرورش آن را  شناسـايی 

نمايد. 
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استکمال بعد عقالنی 
ديگر کارکردهاي تربیت زيبايي شــناختي در انديشه مالصدرا استکمال بعد عقالني 
اســت. استکمال بعد عقالني داراي فرآيندهاي متفاوتی اســت. از اين رو در اين نظام 
فکري شــناخت داراي معنايي گسترده اســت. لذا هر مرحله، نردبان حرکت به طرف 
مرحله باالتر است. انتقال از زندگي مبتني بر احساسات به زندگي مبتني بر تعقل، نیازمند 
رهبري ماهرانه تربیتي اســت. چرا کــه کم توجهي به عقالنیت، منجر به تعلیم و تربیت 
سطحي مي گردد، تأکید افراطي بر تعقل نیز مي تواند ريشه احساسات را که به تعبیر عالمه 

چشمه سار حیات است، بخشکاند    )جعفري، 1369: 173( .
براساس ديدگاه مالصدرا و مطابق با نظريه حرکت جوهری، ادراک مهمترين فعالیت 
نفس در مســیری تکاملی اســت    )مالصدرا، 1981، ج 3: 507(. لذا گرچه عقل بالفعل 
به عنوان نقطه کمال انسان و مسیر اصلی نیل به مراتب باالی ادراک عقلی و شهود است، 
اما بدون طی مسیر صحیح و درست مراتب پايین تر و نیل به ادراک حسی و خیالی اين 

کمال امکان پذير نیست. تکامل نفس و تکامل ادراک پیش رونده است. 
از چالش های پرورش نیافتگی محصور شدن در زيبايی های حسی و عدم درک زيبايی 
معنوی است؛ لذا وظیفه تربیت زيبايي شناختی، رهبري ماهرانه براي حرکت از احساسات 
و چشــیدن حالوت زيبايي عقالنیت به فراگیر اســت . از اين رو نظام آموزشي موظف 
است تا فراگیر را از مرحله انسان تأثیرپذير به انسان تأثیرگذار و سپس به انسان تحلیل گر 
و خــالق تبديل نمايد. از اين رو در حکمــت صدرايی هر وجودی از جهت ماليمت 
 طبع بودن لذيذ اســت؛ »الوجود لذيذ و کمال الوجود ألذ« )مالصدرا، 1981، ج7: 148( 
چون طبق اصل تشــکیک در وجــود، وجود دارای مراتب گوناگون اســت، لذت نیز 
 تشــکیکی و دارای مراتب است و ادراک شــهودی حق تعالی، باالترين درجه آن است 
   )مالصدرا، 1381: 151(. البته اين شدت و ضعف در درک اين لذت مربوط به متعلق است؛ اما 
بخش مهمی از اين تفاوت مربوط به قابلیت فاعل شناسا در درک لذت است؛ چنانچه مالصدرا 
اشاره دارد »بدان هرچقدر نفوس بشری اشرف و اعلی باشند، محبوب ها و معشوق های 
 آن ها هم لطیف تر، باصفاتر و زيباتر و باشــکوه تر است«     )مالصدرا، 1981، ج 7: 165(؛
 در واقع از اين جهت، براساس مبانی معرفت شناسی، تجربیات زيبايی شناسی بخشی از 

حیطه شناختی و عقالنی است.
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بحث و نتيجه گيری
هدف اين پژوهش بررســي مبانی معرفت شناســی حکمت متعالیه و اســتخراج 
کارکردهاي آن در تربیت زيبايي  شــناختی در حوزه يادگیري فرهنگ و هنر است. در 
مبانی معرفت شناســی مالصدرا، شناخت صرفًا محصول فرآيندهاي ذهني، مغزي و يا 
حسي- تجربي نبوده بلکه نتیجه درگیر شدن فرد در موضوع  شناسايي است. لذا تکثر 
در راه های شــناخت و قابلیت انســان در به کارگیری ابزارهای مختلف برای کسب 
شــناخت و درک معنا، امکان بازنمايي از واقعیــت را در قالب موقعیت های مختلف 

يادگیری و کاربرد تجربه های متنوع آموزشی فراهم می نمايد. 
در مبانی معرفت شناســی، فاعل شناسا به واسطه علتی به شناخت متعلق می پردازد. 
نقــش تعلق فاعل  شناســا به ســوژه در تکوين نقــش تعلق عاطفی از مســائل مهم 
معرفت شناسی اســت . مداخلة اين تعلق در فرايند کسب و بازنمايی واقعیت، موجب 
تحريک و پرورش ذهن و فعلیت بخشیدن به ظرفیت هاي بالقوه فرد برای يادگیری و 
کسب معرفت می گردد. در حالی که آموزش و پرورش معاصر در عمل همه توان خود 
را به کار می برد تا فراگیران به نحو مطلوب موفق به کسب دانش تخصصی و کاربست 
اين دانش شــوند، مبانی معرفت شناســی توجه به انگیزه ها و غنابخشی به تجربه های 
آموزشی را برجسته می سازد. در مبانی معرفت شناسی، شواهدی از مزايای بیرونی هنر 
نیز وجود دارد به طوری که يادگیری در بافت هنر، کســب اطالعات راجع به آن و نیز 
يادگیری به  واسطه خود هنر، موجب افزايش مشارکت در يادگیری،   تقويت اعتماد به 

نفس، پرورش مهارت های اجتماعی و توانايی های فراشناختی می شود. 
تربیت زيبايي شــناختي به عنوان فرايند ناظر بر رشــد و پــرورش مجموعه اي از 
شناخت ها، نگرش ها و مهارت ها بر ارتقاء حیطه شناختی مؤثر است. زيرا يادگیری در 
بافت زيبايی و به واســطه خود هنر، سبب فعالیت ذهن، بدن، احساس و عقل شده و 

عینیت و ذهنیت   )اُبژه و سوبژه( را در هم می آمیزد. 
الزم به ذکر اســت که تربیت زيبايی شناختی به عنوان يک شیوه میان رشته ای فراتر 
از يک عنوان درسی به معلمان می آموزد که با در پیش گرفتن منش يک معلم فکور با 
به کارگیری ظرفیت منحصر به فرد ذائقه زيبايی شناسی و ادراک متخیالنه موقعیت های 
ياددهی و يادگیری را در کالس توسعه و تنوع بخشند. التزام معلم به اين ويژگی به او 
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جسارت تعديل شیوه های توصیه شده را می دهد و فرصت های يادگیری با ساختار باز 
را منجر می گردد . باريک انديشــی و برداشت محدود از شناخت سبب شده است که 
نظام آموزش و پرورش را با تفکیک غیر اصولی از انديشه و احساس همراه، و فرايند 

يادگیری را از عاطفه جدا کند.
لذا بر اين اســاس توجه به تفاوت های فردی در طراحی فرصت های آموزشــی، 
ارتباط با همه ابعاد وجودي و استفاده از عقل و احساس به طور هماهنگ، پاسخگويي 
بــه نوگرايي و خالقیت، نیل به خودانگیزشــي و تحرک درونــي در فراگیر، تکوين 
فعالیت های عقالنی، شناخت و بازانديشــي در مفهوم سواد به نحوی که قابلیت رمز 
گشــايی و درک معنی از رسانه های متنوع را امکان پذير کند، از کارکردهاي اين نوع 

تربیت   )تربیت زيبايي  شناختی( محسوب می شوند.
بر اين اســاس کســب تجارب در هنرها، مزايای درونــی و بیرونی زيادی برای 
فراگیران دارد. مزايايی درونی شــامل فرصت های رشد خالقیت، تخیل، تجربه لذت، 
زيبايی و شگفتی است. هنرها همچنین، فرصت هايی برای غنا و ارتقای کیفیت زندگی 

و فراگیری روش های مؤثر ابراز افکار، دانش و احساسات فراهم می آورند. 
اما آنچه براســاس تبیین اهداف تربیت زيبايی شناختی با تمرکز بر حکمت متعالیه 
می توان به سیســتم آموزشی ايران توصیه کرد؛ توجه به اين نکته است که هر کودکی 
نیازمند تربیت زيبايی شناختی است تا بتواند از تجربه، احساس و لذت زيبايی برخوردار 
شده و همچنین بتواند به موازنه عقل و احساس در جهان شخصی و زندگی اجتماعی 
بپردازد. لذا از وظايف اين سیســتم، توسعه شــخصیت فرد در ساحت های مختلف، 
توســعه توانايی فرد در لذت بردن از زيبايی،   هنر،   هماهنگی زيبايی شناسی در زندگی 
درونی،   بیرونی،   تفکرخالق و نقادانه اســت . غفلت از اهمیت توســعه زيبايی شناختی 
در آموزش تئوری و عملی، خطرســاز اســت و الزم اســت نظام آموزش و پرورش 

برنامه ريزی سیستماتیک در اين زمینه را وجهه همت خود قرار دهد. 
از اين رو آموزش بايد به فرد مســئولیت، اســتقالل و به معنای کامل موجوديت 
دهــد. برابر بودن جايگاه هنر در مقابل موقعیــت ديگر دروس در آموزش و پرورش 
بســیار حیاتی است، اما استفاده از آن به عنوان راهی برای تشويق دانش آموزان برای 
همکاری در ســازندگی و بهبود روند آموزش يک ضرورت اســت تا دانش آموزان 
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را از دريافت کننــدگان منفعل علم و دانش به ســطوح باالتر ارتقا دهد. برای اين مهم 
بايد برنامه های آموزشــی طراحی گردد تا معلمان به منظور توســعه حساســیت های 
زيبايی شــناختی، توانايی طراحی تجربه ها و موقعیت های هدفمند و معنی دار را داشته 
باشــند و کودکان و نوجوانــان را به فعالیت نقــادی و واکاوی، تجربه و خالقیت و 
کشــف روابط تشويق کنند. مدرسه نیز بايد به عنوان پايه و اساس دستیابی به اهداف 
آموزشی زيبايی شناختی در موضوعات مختلف فعالیت کند. در زمانه ای که استفاده از 
جذابیت های بصری و محســور کننده هنر جهت ارائه هر گونه پیام تبلیغاتی، اخالقی 
و ضداخالقی مورد استفاده است، سیستم آموزشی در پرورش بعد شناختی بايد سعی 
کنــد که به فراگیران بیاموزد تا از کنار پديده ها به ســادگی عبور نکنند، بینديشــند و 
انديشــه ها و احساسات را در هنرهای مفهومی درک و پیام های خود را در قالب های 

هنر عرضه و به کشف اليه های زيرين پیام ها بپردازند.
مهمترين محدوديت اين پژوهش مربوط به حجم اندک مباحث فلســفی اسالمی 
در بحث هنر و زيبايی شناســی اســت؛گرچه هنر و زيبايی شناســی در اسالم همیشه 
مورد توجه بوده،   اما دربعد فلســفی از توجه شايانی برخوردار نبوده و در نظام فکری 
فیلســوفان اسالمي،   نمي توان حوزه اي مستقل به نام فلسفه هنر و زيباشناسي يافت؛ و 
اگر در اين زمینه بحثي به میان آمده باشــد، به صورت پراکنده و ذيل مســائل ديگري 
بوده اســت؛ از اين جهت تجمیع نظريات مالصدرا در اين رابطه و جمع آوری آن از 
مســائل مهم در اين بحث است. ازســوی ديگر تطبیق ديدگاه های فلسفی و مباحث 
تربیتــی و ارائه راهکاره های اجرايی به ويژه در بحث تربیت زيبايی شناســی چنانچه 
اشــاره گرديد کمتر مورد توچه پژوهشگران قرار گرفته است . همین کمبود استخراج 

بحث ها و کاربردهاي تربیتي را از اين موضوع دشوار نموده است.
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