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 چكيده

مفاهيم زيباشناسي، نمادهاي هاي ديني را در چارچوب پاسخ گويي به  اين نوشته، افزايش اثر بخشي آموزه

 -ها با تربيت ديني بررسي نمـوده اسـت. ايـن مطالعـه بـا روش علمـي       هنري، تربيت هنري و ارتباط آن

مروري و با استفاده از مباني ديني، ادبيات، هنر و زيباشناسي به شكل پژوهش تلفيقي به تجزيه و تحليل 

 داخته است.هاي تحقيق پر سؤاالت پژوهش و نهايتا استنتاج يافته

گـردد و گـرايش    . اوج مفهوم زيبا شناسي به زيبايي مطلق يعني خداوند بر مي1اين تحقيق نشان داد كه 

.يكي از مولفه 2به زيبايي ريشه فطري داشته و بر اين اساس هنرو خلق آثار هنري جلوه بارز زيبايي است.

دها به شكل بيـان نمـادين و در قالـب    هاي مرتبط با تربيت هنري و زيباشناسي، مفهوم نمادها است. نما

تمثيلي و ذهني در آيات قرآن در معنايي غير ظاهري مثل ايمـان،   –رنگ، شكل، صدا و به اشكال عيني 

هـاي طبيعـت، در    . استفاده از هنرهاي بصري مثل رنـگ، گـل و زيبـايي   3اند.  صبر و گذشت به كار رفته

 موثر باشد.تواند در تربيت ديني  تلفيق با هنرهاي ديگر مي
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1مقدمه
 

هاي  هايي كه تربيت ديني با آن روبروست چگونگي ترويج و ارائه انديشه يكي از چالش
هـا   اي كه مخاطب بيشتري جذب كرده و بتواند در رشد و تكامل آن ديني است، به گونه

اي نيسـت و لكـن كـار شايسـته،      ها كار شايسته خانه وارد شدن از پشت بام«موثر باشد. 
در  ). امـام بـاقر عليـه السـالم    189(بقـره،  » پارسايي و انجام كار از راه مناسب آن اسـت 

، ص 1363(طباطبـايي،  » يعني هر كاري را از راهـش وارد شـويد  «تفسير اين آيه فرمود: 
ث شـده اسـت تـا    هـاي مسـتقيم در تربيـت دينـي باعـ      آمـوزش  ). اثر بخشي ناكافي84

 ها و هاي غير مستقيم و بهره گيري از ساير رشته متخصصان تعليم و تربيت در پي روش
در ايـن ارتبـاط محمـد     هاي هنري به منظورگسترش تعاليم اسالمي باشند. حوزه به ويژه

خامنه اي در پاسخ به اين كه چرا بايد عارف يا هنرمند با رمز و اشاره و نماد پيـام خـود   
هاي گوناگوني در اين مورد وجـود دارد. يكـي بـدان     معتقداست: پاسخ بنمايد؟ را منتقل

گويند هنرمند مانند گنگ خـواب   دانند و مي سبب است كه او را عاجز از بيان صريح مي
 گويد:    ديده است همانگونه كه موالنا مي

 .من گنگ خواب ديده و عالم تمام كر         من عاجزم ز گفتن و خلق از شنيدنش
دانند يا ترس از محبـوب. ولـي علـت ديگـري كـه       و علت ديگر را غيرت عشق مي

هـايي را بـا هنـر     شود و پيـام  وجود دارد اين ا ست كه هنر ماهيتاً با رمز و اشاره بيان مي
 )  44، ص  1380اي،  شود. (خامنه هاي ديگر ميسر نمي توان منتقل كرد كه با شيوه مي

ها با استفاده از ابزار هنر، تضمين شدني است. بـه   ارزشجامعيت و تماميت آموزش 
ها و عواطـف كـه در بسـياري از     تري از ارزش عبارت ديگر، تجربه كردن طيف گسترده

كنند، همچون خشم تـوام بـا نفـرت، تـرحم و      اي پيدا مي موارد ماهيت تركيبي و پيچيده
 سـرت، غمخـواري  دلسوزي، نوع دوستي آميخته با تأسف، نـوع دوسـتي آميختـه بـا ح    

آميخته با ترحم و غمخواري آميخته با تكبر، بدون استفاده از رسانة هنـر و برخـورداري   
ها، دست يافتني نخواهد بود (مهرمحمدي،  از فرصت رويارويي با آثار هنري متضمن آن

هاي پيكر تراش علي اكبر صنعتي كرماني در موزه  ). مثالً مشاهده مجسمه67، ص 1383
ه تهران كه آثار هنري ارزشمندي است نمادي از هنر مجسمه سازي ايرانـي  ميدان توپخان

                                                           
در    .اين پژوهش با حمايت پژوهشكده مطالعات اسالمي در علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد  انجام شده است.1

مقاله از لحاظ انطباق با شرع مقدس  ييمحتوا يبررس يدر راستا يطاهر يرضااز زحمات استاد عل يلهوس ينبدضمن 
 شود. يم يتشكر و قدردان
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هـا   هاي اجتماعي و اخالقي مشهود است. برخـي از ايـن مجسـمه    است كه در آن ارزش
كنند كه تربيت ديني به شـكل كالسـيك و    ظلم و فقر را آنچنان روشن و واضح بيان مي

بـه مشـاهده كننـدگان و يادگيرنـدگان      تواند آن معنـا را  رسمي و مستقيم نتوانسته و نمي
 .1منتقل نمايد

صاحب نظران تربيتي معتقدند تعقيب قلمرو نمادهاي هنري نـاظر بـه ابعـاد هنـري      
(تاريخ هنر، توليد هنـري، نقـد هنـري و زيبـا شناسـي) و سـاختار محتـوايي (هنرهـاي         

).هنـر و  126ص، 2005توانـد مثمرثمـر باشـد (آيزنـر،      تجسمي، نمايش و موسيقي) مي
نمادهاي مرتبط با آن مثل رنـگ، شـكل، شـعر و ادبيـات (تشـبيه، ايجـاز و اسـتعاره) و        

هاي ديني باشند. اين هنرها و  توانند در خدمت انديشه موسيقي به عنوان ابزاري مفيد مي
ها باشند  توانند در خدمت رشد و تعالي انسان هاي خاص خود مي نمادهاي آن با ظرافت

وان هنر را بدون قيد و شرط و با هر شكلي ذاتاً ارزشمند دانست (جعفري، ت و گرنه نمي
)؛ لذا رد پاي تربيت ديني را بايد در سـاير دروس و بـه ويـژه در دروس     137بي تا،ص

هنري جستجو نمود، نه صرفاً در درس دين و زندگي دورة متوسـطه و دروس معـارف   
بود كه به دنبال دانش فراگير و يا در هم ها.كمنيوس نيز از جمله افرادي  اسالمي دانشگاه

توان يك كل يكپارچه  آميختن علم هنر و دين بود و معتقد بود با مختصر كردن علوم مي
را به وجود آورد كه در پرتـو آن دانـش فراگيـر، پيشـرفت اخالقـي، هوشـي و معنـوي        

 ).114و113، ص1374گيرد (نقيب زاده،  ها شكل مي انسان
هـاي دنيـا    ترين كارخانـه  هنري به قدري قوي است كه پرفروشبار عاطفي نمادهاي 

هـاي هنـري از    ها از توليدات هنري و شكل براي فروش محصوالت خود و بازاريابي آن
كنند. در تربيت ديني نيز بار عاطفي نمادها  جمله فيلم، موسيقي، گرافيك و... استفاده مي

رساتر از يك رنگ خاص مثالً قرمز يـا   تواند بسيار تعيين كننده است. مثالً چه پيامي مي
 يك گل (الله)، نماد فرهنگ شهادت و دفاع مقدس باشد؟

براي استفاده از نمادهاي هنري در تربيت ديني، بايد مفهوم زيبايي و تربيت هنري را 
تحقـق ايـن   . مفهوم نمادها، سطوح و انواع مختلف آن را نيـز شناسـايي كنـيم    بشناسيم؛

هاي هنري است تا روشـن شـود چگونـه     ساختار و محتواي رشتههدف مستلزم بررسي 

                                                           
متذكر مي شود كه نويسندگان مقاله حاضر، از بعد تربيتي موضـوع را تحليـل مـي نماينـد. بـه بيـان ديگـر تخصـص          .1

اثر نويسندگان بحث فقهي نيست البته اگر مجسمه سازي را بر اساس برخي فتاواي فقهي، حرام بدانيم، حتي در صورت 
 گذاري ظاهري اين هنر، مجاز به استفاده از آن نخواهيم بود.  
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هـاي مختلـف، نمادهـاي هنـري را پيـدا كـرده و در تربيـت دينـي و          تـوان از رشـته   مي
هـاي هنـري بسـيار متعـدد و      ها و حوزه ها استفاده كنيم.اين رشته هاي درسي از آن برنامه

انـد، مثـل موسـيقي،     شـده  هاي اصلي هنري كـه در دنيـا شـناخته    متنوع هستند؛ اما رشته
 نمايش و تئاتر و هنرهاي تجسمي از قبيل گرافيك مد نظر خواهد بود.
 در مجموع اين نوشته به دنبال پاسخ گويي به سؤاالت ذيل است.

 زيبايي چيست و چه ارتباطي با هنر و تربيت هنري دارد؟

 هايي براي ارائه نمادها وجود دارد؟ چه مفاهيم، سطوح و روش
 طي ميان نمادهاي ديني و نمادهاي هنري وجود دارد؟چه ارتبا

 زيبايي و ارتباط آن با هنر و تربيت هنري

و » درك زيبـايي يـا چيزهـاي زيبـا    «) زيبايي شناسـي  2006( 1در لغت نامه ورد رفرنس
زيبـا   2وبسـتر  -تعريف شده است. در لغت نامه مريـام  » مطلوبيت چيزي از نظر زيبايي«

. توجه و عالقـه بـه   2. آنچه مرتبط با زيبايي است 1شود:  ف ميشناسي به دو گونه تعري
 زيبايي (آنچه خوشايند حواس ماست).

به معني توانايي دريافت به كمـك حـواس    3اصل واژه زيباشناسي از كلمه اي يوناني
گرفته شده است و اين بخش از زيبا شناسي را الكسـاندر بـوم گـارتن بـه عنـوان علـم       

، 1385و مكتب زيبـا شناسـي را پديـدآورده اسـت (نـامي،       معرفت حسي تعريف كرده
توان در واقع حس ادراك روابط لـذت بخـش دانسـت.     ). بنابراين، زيبايي را مي141ص

برودي نيز اجزاء و عناصر زيبا شناسي را درچهار ويژگي حساسيت، شكيل بودن، تجلي 
 ).  31، ص2009، 5و پيرو 4داند (نقل ازهيريوم يافتگي و فني بودن مي

كنيم: يكي زيبايي طبيعـي و ديگـري    در بررسي زيبايي به دو نوع زيبايي برخورد مي
). زيبايي طبيعي ارزشمند است و زيبا؛امـا زيبـاتر از   142، ص1385زيبايي هنري (نامي، 

هاي معقـول و   زيبايي با آن زيبايي هنري است كه بازتاب روح و انديشه انساني است و
. ايـن نـوع زيباشناسـي    كـار دارد كند، سـرو   آن را درك ميغير محسوس كه عقل انسان 

                                                           
1. Word reference 

2. Merrian- Webster Dietionary 

3. Aisthesis 

4. Hearyumchoi 

5. Joseph m. piro 
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بررسي و كشف علل انبساط نفس و انفعال احساس دروني و باطني انسان در قالب هنر 
 كه به روح انسان آرامش وتعالي مي بخشد. )66، ص 1385است (ايازي، 

ت كـه  هاي مختلفي به عنوان زيبايي نام برده شده اس ها و موضوع در قرآن از مصداق
هـاي   ها، جانداران و منـاظر طبيعـي و آرمـان    هاي آسمان، انسان عالمه جعفري به زيبايي

هـاي   .به عقيدة وي خداوند در آيات متعـدد بـر زيبـايي آرمـان    اشاره كرده استمعقول 
هـاي   هاي انساني تاكيد كرده است. اصول و آرمان معقول و اصول عالي اخالقي و ارزش

ها را به طور  هاي زيبا هستند كه هم في نفسه زيبا هستند و هم زيبايي معقول آن واقعيت
هـاي معنـوي از ديـدگاه     . اين زيبايي)127نمايانند (جعفري، بي تا، ص كامل براي ما مي
 ايشانعبارتند از:  

روحـي  ». شكيبائي نما، شكيبايي زيبا«) 5(معارج، » فاصبر صبراً، جميال«. صبر زيبا: 1
ها و ناماليمات زندگي تحمل و بردباري دارد زيبـايي معقـولي اسـت     كه در برابر سختي

 .)128برد (همان،  كه خداوند از آن نام مي
و روز رسـتاخيز  «) 85(حجر، » و ان الساعه ال تيه فاصفح الجميل«ذشت . عفو و گ2

» هاي مـردم در گـذر   قطعاً فرا خواهد رسيد.اي رسول ما با عفو و بخشش زيبا از لغزش
زننـد داراي روح لطيـف و    كسانيبا داشتن قدرت و انتخاب دست به انتخاب احسن مـي 

رت علي (ع) فرمود: شـما حـق   بلندي هستند كه همه كس از آن برخوردار نيست. حض
توانيـد او را   توانيد قاتل من، ابـن ملجـم را بـه قتـل برسـانيد و مـي       قصاص داريد و مي

ببخشيد و عفو كنيد، اين همان زيبايي است كه آراسته به حيات معقـول اسـت. (همـان،    
 )127ص

و  ولكن اهللا جبب اليكم االيمان و زينه فـي قلـوبكم و كـره الـيكم الكفـر     «. ايمان: 3
هايتـان محبـوب    ولي خداوند متعال ايمـان را بـه دل  «) 7(حجرات، » الفسوق و العصيان

هاي شما با زيبايي بسيار است و كفر و فسـق و معصـيت را بـراي     نموده و ايمان در دل
آنچه كه مسلم است اين است كه ايمـان و اعتقـاد بـه    ».شما زشت و كراهت بار ساخت

از زشتي و تورم خود طبيعي و طواف دورٍِِ بت خويشتن تواند روح را  اينگونه حقايق مي
نجات دهد و اعتدالي در روح بهوجود بياورد كه آماده زيبايي و جمال روحي گردد. بـه  

گيـرد كـه واجـد     عالوه، در پرتو ايمان، روح شعاعي از صفات جالل و جمال را فرا مي
 حد اعالي زيبايي است.

(مزمـل،  » ما يقولون و اهجـرهم هجـراً جمـيالً    واصبر علي«. دوري و جدايي زيبا: 4
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وقتـي  ». گويند بردبار باش و از آنان دوري گزين، دوري و جدائي زيبا به آنچه مي«) 10
اين دوري به قصد آگاه سـاختن و تحصـيل اعتـدال روحـي بـراي آن انسـان يـا گـروه         

بـيش   انجاممي گردد، روح چنين شخصي از نوعي زيبايي عالي برخوردار است كه خود
 ).128برد (همان،  از همه از آن زيبايي لذت مي

اي اسـت؟ آيـا هنـر     سؤالي كه مطرح است اين است كه بين هنر و زيبايي چه رابطـه 
توان هنر ناميد؟ و آيا هر آنچـه زيبـا نيسـت     همان زيبايي است و يا هر پديدة زيبا را مي

يم كه هنر الزامـاً همـان   شو هنر نيست؟ با بررسي مفهوم هنر در قرون گذشته، متوجه مي
انـد و بسـيارند    هاي زشتي كه به زيور هنـر آراسـته شـده    زيبايي نيست و بسيارند پديده

تـوان هنـر را    ). بر اين اساس، نمـي 142، ص1385چيزهايزيبا كه عاري از هنرند (نامي، 
بدون قيد و شرط ارزشمند دانست. زيرا هنر براي انسـان و در حيـات معقـول مطلـوب     

ر موقع هنر توانست از مغز صاف و داراي واقعيات منطقي عبـور نمايـد، هنـر    است و ه
دانيم كه تاكنون چنين اتفاقي نيفتـاده اسـت.    كند. اما مي براي هنر بودن ضرورت پيدا مي

 ).159(جعفري، بي تا، ص
هاي هنري، الزم اسـت در نظـام    هايي با آفرينندگي و زيبايي به منظور پرورش انسان

هايي با سواد هنري ترتيب داده شود، تا هم  وكار مناسب براي تربيت انسانآموزشي، ساز
خود از هنر لذت ببرند، هم در تربيت ديني ديگـران مـوثر واقـع شـوند.در ايـن راسـتا،       
تربيت هنري ديسيپلين محوركه يكي از رويكردهاي نوين در آموزش هنر اسـت، چهـار   

و  45،ص2005 1دهد (ويـت،  ظر قرار ميبعد يا ظرفيت را براي توسعه آموزش هنر مد ن
خلـق آثـار هنـري بـا اسـتفاده از      «) كه عبارتند از توليد هنري: 66، ص2003تاپاچوس، 

دست ورزي كردن با مواد و وسايل مختلف و بروز افكار و تمنيات دروني با استفاده از 
اي هـ  بررسـي زمينـه  « )؛ تاريخ هنر:232، ص1380(مهرمحمدي و اميني، » وسايل مذكور

)؛ نقد هنري: 565، ص2003(تاپاجوس، » هاي هنري اجتماعي، فرهنگي و تاريخي پديده
، 2005(آيزنـر،  » توصيف، تفسير و ارزشيابي و نظريه پردازي در مورد كارهـاي هنـري  «

اجـزاء و عناصـر زيباشـناختي را در چهـار ويژگـي       3برودي 2)و زيباشناسي.3-351ص
و  4كند.(بـه نقـل ازهيريـوم    بودن خالصه مـي حساسيت،شكيل بودن،تجلي يافتگي وفني 

                                                           
1. wheat 

2. Aesthetic 

3. Brudy 

4. Haeryum Choi                        
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 .)31، ص2009، 1پيرو
به طور كلي چهار عرصه در زمينه ساختار محتوايي در جهت ابعـاد هنـري فـوق در    

) كه شـامل هنرهـاي   234، ص1380كشورهاي غربي وجود دارد (مهرمحمدي و اميني، 
ضوعات فـوق را در  باشد. اما آيا بايد همه مو مي 5، و رقص4، موسيقي3، نمايش2تجسمي

نظام آموزشي كشورمان وارد كنيم.اگر بلي چرا؟ واگر خير چرا؟ پاسخگويي به آن سؤال 
طلبـد   هاي حاكم بر جامعه است ومـي  مستلزم در نظر گرفتن عوامل مختلفي نظير ارزش

 در مقاله ديگري به آن پرداخته شود.

 هاي ارائه نمادها   مفاهيم، سطوح و روش

معناي نشانه و حكايت از معناي ماوراي خود است، با ايـن تفـاوت   نماد در اصطالح به 
كند.  كه نشانه مانند عالئم راهنمائي به نحو اعتباري و قراردادي بر وراي خود داللت مي

كند (قـدردان قراملكـي،    اما نماد بر حسب نوع داللت طبيعي، وراي خود را حكايت مي
هاي آن بـر   است كه زبان، واژگان و گزاره ). مثالً منظور از زبان نمادين اين65،ص1381

 كنند. معناي ظاهري آن داللت نمي
موضوع نماد از دو منظر قابل بررسي است. بيان نمادين و هسـتي شناسـي نمـادين.    

شود و بحـث از هسـتي شناسـي     بحث از بيان نمادين به سخن و ادب و هنر مربوط مي
شـكل اول، نمادهـا بـه صـورت كلمـه،      نمادين به نگاه نمادين به عالم مرتبط است. در 

شوند كه با دانسـتن   ها در زبان و مصنوعات انسان ظاهر مي شكل، رنگ، آوا و مانند اين
ها پي برد. اما در شكل دوم و ديدگاه نمـادين، عـالم و هـر     توان به علت آن قواعدي مي

، 1382واني، بيند كه به حقيقتي در باطن و در پسخود اشاره دارد (اعـ  پديده را نمادي مي
 ).42ص 

هـا بـه هـم     در نگاه نمادين كه مرتبط با زيبايي هنري است، مفهـوم نمادهـا و زبـان   
شوند.مثًال اگـر بخـواهيم بـا رويكـرد پديدارشناسـانه بـه بررسـي مفـاهيم و          نزديك مي

اصطالحات مورد نظر مالصدرا درباره زبان دين بپردازيم، به نظـر مـي رسـد وي زبـان     

                                                           
1. Joseph M.Piro 

2. Visual art                    

3. Drama                   

4. Music                                      

5. Dance                       
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) بـه بـاور عالمـه    67، ص1381زبـان رمـز و اشـاره مـي داند(حسـيني،      دين را عمـدتاً  
قرآن كريم ظاهر دارد  .كند طباطبايي نيز ، قرآن مجيد از زبان رمز و اشاره هم استفاده مي

تـر و   ودر پناه همين كالم، الفـاظ معنـوي عميـق    اند؛ و باطن كه هر دو با كالم ارائه شده
دانـد كـه بـا     تر قرار دارد. به عبارت ديگر، وي زبان قرآن را زبان عرفي خاص مي وسيع

 ).  65،ص1381زبان عرفي معمولي تفاوت دارد (قدردان قراملكي،

 سطوح و انواع مختلف نمادها متناسب با رشد تحولي انسان

 تجربي -نمادهاي حسي

در موضوع رشد زيبا شناسـي، بـر توصـيف مراحـل رشـد بـه سـبك        ) 1987( 1پارسونز
صــوري اســت، تاكيــد  اتيــو عملپياژهكــه مبتنــي بــر عمليــات عينــي (دوره ابتــدايي) 

در طـول  و در مقابل محتواي نقاشـي خيلـي زود    ها بچه.طبق نظر او، قرار گرفتن كند يم
 زمـان  هـم عينـي پيـاژه    اتيـ ملعاين امر كم و بيش با مرحله  .شود يمنمايان  ها آنرشد 
) كـودك از طريـق خـط خطـي     96، 1991( 3و دي2مضافاً اين كه به زعم هورويتز.است

گذارد.اين امـر يكـي از اولـين و     كردن، آگاهانه ،عالمت ونشانه اي در جهان بر جاي مي
يله وسـ  ينبـد  كـودك اسـت.  4ها ومصاديق فاعليت يا عليت شخصـي  ترين نمونه ابتدايي

ير خود تـأث توانند بر محيط پيراموني  يميابند كه از نظر فيزيكي و تجسمي  كودكان در مي
د شـو  يمها به بازي تعبير  يتگونهفعال ينار دين مبين اسالم د را كنترل كنند. و آنداشته 

 »دع ابنـك يلعـب سـبع سـنين    «، »فرزندت را واگذار تا به مدت هفت سال بازي كنـد  «
، نقل ازكليني)بازي كودك در اين مرحله، توسـط كـودك بـراي    86، ص1380(فيروزان،

گيـرد (هـورويتز و    يمنمادهاي تجسمي درمرحله دوم مورد استفاده قرار  و اختراعابداع 
 ).97، ص1991دي، 

در اين شيوه به منظور فهم بهتر مفاهيم ديني، نقش حواس و موضوعات ملمـوس و  
گيرد. عالمه طباطبايي نيز در تفسير بعضـي از آيـات قـرآن     رار ميقابل مشاهده مد نظر ق

هاست.  اي از جمله اين روش گرفته است. روش مشاهده مجيد از علوم تجربي كمك مي
تواند معرف نمادهاي مختلف باشـد.   هاي ساخته شده توسط پيكرتراشان مي مثالً مجسمه

                                                           
1. Parsons 

2. Hurwitz 

3. Day 

4. Personal causation 
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اهده است. مثالً ماشين نمـاد شـهر   هاي طبيعي و قابل مش در اين معنا، نماد معرف پديده
نشيني و حركت در موجودات زنده، نمـاد حيـات طبيعـي اسـت. در ايـن شـيوه مـا از        

تـوانيم بـه    كنـيم ومـي   ها در اين دنيا دست پيدا مي هاي طبيعي به معناي تجربي آن پديده
جـود  ها با مفاهيم ديني پي ببريم. مثالً وجود نظم در طبيعت ما را بـه سـوي و   ارتباط آن

نزديك است و بسـياري   "نشانه"دهد. در اين معنا، نماد به  خداوند قادر متعال سوق مي
هاي خداونـد هسـتند كـه در     ها يا نمادهايي از نعمت هاي طبيعي به عنوان نشانه از پديده

بينيـد؟   مگر نمي بيني؟ طبيعت وجود دارند. مثالً وجود جمالتي مانند آيا نديدي؟ آيا نمي
كنـد كـه هـر كـدام از      هاي طبيعي مي ) انسان را متوجه پديده59، ص 1363(طباطبايي، 

الـم تركيـف فعـل ربـك     « بـه عنـوان مثـال    ها نماد و معرف مفهومي خاص هسـتند.  آن
ها كه قـرآن مـا را متوجـه     بيانگر آن است كه در اينگونه پديده) 1(فيل،  »باصحاب الفيل

ل توجه هستند.اما مهم آن است كه براي كند، حقايق و پندهايي نهفته است كه قاب آن مي
شود و اين امور حسي، براي تفكـر برجسـتگيٍِِِِِ    درك معنا، اول از امور حسي استفاده مي

 شود. ها، فرايند ادراك با مشكل مواجه مي خاصي دارند كه بدون آن

 نماد عيني به ذهني

ل رشد عقلي خـود از  پياژه از جمله روانشناساني است كه معتقد بود انسان در سير تحو
). در مرحلـه نمـاد   247، ص 1383كنـد (مهرمحمـدي،    امور عيني به ذهني حركت مـي 

) سالگي قرار دارد، كودك يـك نمـاد را بـراي ناميـدن     9-6سازي كه در سنين ابتدايي (
دهد. اين نام گذاري از طريـق برقـراري رابطـه     هاي مختلف مورد استفاده قرار مي پديده

تخيل صورت مي گيرد.دراين مرحله، همزمان با رشد كودك، نمادهاي ميان يك ايده  و 
شـود اشـكال وتصـاوير     شـود.در ايـن شـيوه، وي قـادر مـي      مـي  تبديلاوليه به پيشرفته 

متمايزتري توليد كند. مثالً تصويري كه كودك آن را مامـان ناميـده اسـت مشـابه شـكل      
رت ديگر، در آغاز اين مرحلـه،  گذاري كرده است. به عبا ديگري است كه آن را خانه نام

گيـرد. امـا در مراحـل     هاي مختلف مورد اسـتفاده قـرار مـي    يك نماد براي ناميدن پديده
-66ص1991تواند يك شكل را  با جزئيات بيشتري طراحي كنـد(هورويتز،  بعد،كودكمي

)؛ بنابراين، در اين مرحله درست كردن يك كاردستي از مسـجد كـه در آن محـراب    74
اش در  تواند نمادي از آشـنا شـدن كـودك بـا وظـايف شـرعي       نشان دهد، ميومؤذن را 

هاي آشنا كردن كودك با وظايف شرعي استفاده  دوران بلوغ باشد؛ بنابراين يكي از شيوه
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 از  نمادهاي هنري در تعليم وتربيت است.  
در آيات متعددي از قرآن نيز بـراي درك بهتـر امـور معنـوي و مـا بعـد الطبيعـه از        

هاي عيني وقابل مشاهده استفاده شده است. به بيان ديگر، مطالب به صورت عيني  هپديد
شود، در حالي كه مراد از آن مطالب معنـوي و ذهنـي اسـت. مـثالًََ خداونـد در       بيان مي

خداوند از آسمان آبي فـرو فرسـتاد، پـس رودخانـه     «فرمايد  سوره رعد چنين مي 17آيه
ان شدند، وسيل، كفي بلند روي خود برداشت و از هايي به اندازه گنجايش خودشان رو

آنچه براي به دست آوردن زينتي يا كااليي، در آتش مي گذارند هم نظير آن كفي برمـي  
آيد.خداوند، حق و باطل را چنين مثل مـي زنـد، امـا كـف، بيـرون افتـاده از ميـان مـي         

ند مثل ها را چنين رود،ولي آنچه به مردم سود مي رساند در زمين[باقي] مي ماند، خداو
). خداوند در اين آيه شريفه، مفهوم ذهني باطل را به 135(جعفري، بي تا، ص  »مي زند

 مفهوم عيني كف روي آب تشبيه كرده است.
خـورد؛ از جملـه امـام     درروايات متعدد ي نيز، نماد عيني بـه ذهنـي بـه چشـم مـي     

ب و علـف هيـزم   صادق(ع) روزي به اصحاب خود فرمودند در بيابـان خشـك و بـي آ   
شود. فرمود هـر كـس بـه هـر      جمع كنند. اصحاب گفتند كه در اين بيابان هيزم پيدا نمي

هـا فرمـود: گناهـان نيـز      تواند هر چند كم جمع كند، وقتي جمع كردند بـه آن  اندازه مي
). در ايـن  71، ص1382شوند (حسيني زاده،  شوند و رفته رفته زياد مي اينگونه جمع مي

منظور روشن نمودن معناي گناه كه ذهني است از هيزم و چوب كـه امـور   روايت نيز به 
 26اي ديگـر، در آيـه    عيني و قابل مشاهده هستند استفاده شده است. بـه عنـوان نمونـه   

فرمايـد   سورة اعراف، خداوند كاربرد لباس براي پوشش را مطرح فرموده و در ادامه مـي 
نوان نمـاد تقـوي (ذهني)،اسـتفاده شـده     به ع) نيكوترين لباس، تقوي است. لباس (عيني

 است.  
گاهي در اين شيوه (نماد عيني به ذهني) به دليل وجود يك صفت خاص و برجسته 

كننـد؛ مـثالً    و نهادينه شدن آن در يك شخص (عيني)،آن را نمـاد آن صـفت تلقـي مـي    
حضرت ايوب (عيني) به عنوان نماد صـبر (ذهنـي) وحضـرت اسـماعيل، نمـاد تسـليم       

). اين نوع از نمادها به 1385، ص 146شوند (مهدوي راد و زرسازان، معرفي مي )(ذهني
تواند مورد استفاده قـرار   شيوه الگويي نيز نزديك است كه به عنوان يك شيوه نمادين مي

 گيرد. 
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 نماد ذهني به ذهني

دهد كه با رشد سني،توانايي درك آثـار هنـري وحـس زيبـا شناسـي       تحقيقات نشان مي
سال دريافت با افزايش سـن،   12-7يابد.گاردنر با مطالعه ي كودكان  فزايش ميكودكان ا

توانـد بـراي خلـق  ودرك     شود.به نظر وي هوش مي توجه به ابعاد زيباشناسي بيشتر مي
هاي نمادين هنري وخلق مفاهيم ومعـاني هنـري مـورد     آثار هنري،فعاليت در قالب نظام

.به زعم وي رشـد ادراك هنـري بـا    )72، ص 1،1992به نقل از كوري(استفاده قرار گيرد
گيـرد وبـا مـرور زمـان، توانـايي تشـخيص ديـداري         گذشت زمان در كودكان شكل مي
). بـه  2،1997گردد (بـه نقـل از كوليـاس    ها پديدار مي وتفاوت گذاري ميان اشكال در آن

هـاي رسـمي تعلـيم     زعم وي دانش آموزان در جريان رشد خـود، در تعامـل بـا محـيط    
يت،بايد پنج نوع دانش را فرا گيرند وبا يكديگر تلفيق كنند. شكل پنجم دانش، ناظر وترب

هـا واشـكالمختلف هنـر     هـاي تفريحـي،آداب مذهبي،حرفـه    ها،فعاليـت  به فراگيري بازي
است.وي معتقد است كه دانش آموزان بايد اشكال مختلف دانـش را در عرصـه هنـر بـا     

، 1990بـرد (گـاردنر،   ا عنوان توليد هنري نـام مـي  يكديگر تلفيق كنند.وي از اين تلفيق ب
). در اين مرحله به دليل قرار گـرفتن كودكـان در سـن تفكـر انتزاعي،تفكـر وتعقـل       28

اي كه دراين مرحله پذيرش اسالم و اصـول ديـن بايـد     شود؛ به گونه جايگزين تقليد مي
به آن آگاهي نـداري  واگر والدين خواستند تو را وادارند كه چيزي « همراه با تفكر باشد

بنابراين، با ورود كودكـان بـه    ».3را شريك من قرار دهي از آيين شرك آنان پيروي مكن
تجسم دادن رمز گونه رازها وزيبـايي  «توان  مرحله تفكر انتزاعي، روح هنر اسالمي را مي

هـاي موجـود    يباييمثالًز). 37، ص 1380اي،  دانست (خامنه »هاي طبيعت وجهان غيب
تواند معناي ظاهري الفاظ را به معناي ذهنـي   يمدر فصاحت وبالغت الفاظ (نماد لفظي) 

يگـر بـه   دي ذهنـ ي معنـا ي در ذهنـ يـك مفهـوم   ، يـن صـورت  ار د ديگري سوق دهـد. 
ي از ا پارهتوان آنرا با  ينميي خاص دارد و معنا"عقل "در فرهنگ قرآن ، مثالً رود. يكارم
معادل عقل  كهير آن ونظا»هوش«، »تفكرقوه «يمي چون مفاهكي دانست. ي متداول يمعان

 كاملاست مطابقت  كردهلحاظ  كلمهين اي براقرآن  كهيي معناشوند با  يمدر نظر گرفته 
به بعد شـناخت وعمـل    كهي عقل در نظر گرفته براندارد و لذا قرآن، مفهومي خاص را 

 ).  17-15ص ، 1376يقرمعطوف است (با 
                                                           
1. Currie 

2. Kollias 

 )15(لقمان،»...تطعهماوان جاهداك علي ان تشرك بي ماليس لك به علم فال «.3
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كنـد. در ايـن    يموه، با زبان منطق و استدالل، مخاطب را به سوي تفكر جلب اين شي
كند برخي مطالب را با زبان منطـق و اسـتدالل بيـان نمايـد. شـهيد       يمزمينه قرآن سعي 

فرمايد قرآن در اينجا يـك   يم» لو كان فيهما الهه اال اهللا لفسدتا«مطهري در خصوص آيه 
است از مقدمه: وجود آلهـه در زمـين و آسـمان  و    قضيه شرطيه تشكيل داده كه عبارت 

تالي: فساد زمين و آسمان. اما نتيجه را به فكر و انديشه مخاطب واگذار نموده  است كه 
 ).5ص ،1372، 1تواند به وحدانيت خداوند پي ببرد. (مطهري، ج  يمبا منطق و استدالل 

مفهـوم زيبـايي اسـت:    باشـد   از ديگر نمادهاي معنوي كه با ادراك وتعقل مرتبط مـي 
يعني همه جمال تو زيبا است. در اين معنا،زيبايي از مقوله كيفيت »وكل جمالك جميل«

قابل مشاهده در نمودهاي عيني نيست، بلكه حد اعالي آن بـا مفهـوم كمـال در ارتبـاط     
است. در اين معنا هر كدام از عناصر معنوي مثل عفو و گذشت،صبر، شـهادت،قرب بـه   

ذهنـي باشـند. (جعفـري، بـي تـا،      تواند نمـاد زيبـايي معنـوي و     خداوند و نظاير آن مي
 )   104ص

توانند قلمـداد شـوند.در ايـن     نمادهاي لفظي نيز نوعي از نمادهاي ذهني به ذهني مي
اند؛ اما در معنايي غير از معني ظاهري خود به كار  معنا، نمادها به شكل كلمات بيان شده

فاصدع بمـا  «ست. مانند اند كه نوعي زبان تشبيه، استعاره و مجاز در آن به كار رفته ا رفته
) كه به گفته سيوطي واژه صدع در لغت به معناي شكستن شيشـه اسـت   94حجر،»(تومر

). همچنين مفهوم 18كه در اين آيه به معناي تبليغ به كار رفته است (سيوطي، بي تا، ص
شب در ادبيات ما به عنوان نماد تاريكي و سياهي و ظلمت معرفي شده اسـت. اسـتفاده   

توانـد متربـي را بـه تفكـر و تعمـق وادارد.       ها در تربيت ديني و اخالقي مـي  هاز اين واژ
توانـد اثـر    بنابراين، آموزش دروس ديني به صورت تلفيقي در دروس ادبيات فارسي مي

باشـد، مثـل    مـورد مـي   25بخشي بيشتري داشته باشد. مثالً حروف مقطعه در قرآن كـه  
به منظور دست يابي مخاطب به مقصود گوينده تواند نماد كنجكاوي  و... مي» حم« ،»الم«

هاي ديني در دروس ادبيات و در قالـب شـعر و نثـر و بـا اسـتعاره و       باشد. تلفيق آموزه
كنايه جذابيت بيشتري ايجاد خواهد كـرد وضـمن پـرورش ذوق هنـري و ادبـي دانـش       

 گذارد.   آموزان تأثيرژرفي بر روح و ذهن آنان باقي مي
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 هنري و تربيت ديني   ارتباط ميان نمادهاي

هـاي تربيـت اسـالمي اسـت      مفهوم تربيت اسالمي با انديشه ورزي كه يكي از شـاخص 
مالزمت دارد. در صورتي كه اين امر منجر به رشد و تحول در وي شود، مفهوم تربيـت  
اسالمي امري آگاهانه خواهد بود. اما در صورتي كه تربيت اسالمي در مقام عمـل فاقـد   

رزي باشد و تنها به انتقال عقايد و آداب ديني بپـردازد، بيشـتر عنـوان    خصيصه انديشه و
تلقين در مورد آن صادق خواهد بود، زيـرا تربيـت دينـي و عقالنيـت بـا هـم مالزمـت        

توانند ابزاري باشند كـه   زبان و هنر مي .)52-45، ص 2 ،ج1384بيشتري دارند (باقري، 
ودر واقع محملي براي تفكر باشند. مثالً به خردورزي در مورد عقايد ديني كمك نمايند 

شـود،   توان از مراسم تعزيه كـه بـه اشـكال هنـري مطـرح مـي       در زمينه قيام عاشورا، مي
استفاده نمود. استفاده از پارچه و روبندهاي سياه كه نماد عزاداري است و يا اسـتفاده از  

توانـد   عاشوراسـت، مـي  ها همراه با زدن طبل و سنج كه نمايانگر پيام مهم در واقعه  علم
توجه بينندگان و شنوندگان را به مساله مهمي جلب نمايد. اما بـراي ايجـاد خـردورزي،    

هاي مهم عاشورا مثل آزادگي، انتخاب آگاهانـه   اين توجه بايد همراه با ارايه و درك پيام
و الگوي روابط انساني مندرج در تابلوي زيباي  نهضـت حسيني(ع)باشـد. بـه عبـارت     

 تواند به درك حقيقت عاشورا كمك نمايد.  هنر ميديگر، 
ارتبــاط ميــان نمادهــاي هنــري و تربيــت دينــي را در ســاختار محتــوايي هنــر مثــل 

تـوان جسـتجو كـرد. ارتبـاط      هاي نمايش، موسيقي و هنرهايي مثل گرافيـك مـي   صحنه
 گيرد. مذكور در زير مورد بررسي قرار مي

آيـد و ريشـه آن در    به معناي خويشـتن مـي  واژه گرافيك از مصدر يوناني گرافيك: 
اصل به معناي خراشيدن است. اين هنر يك زبان بصري است كه بـراي ايجـاد ارتبـاطي    

برد و از لحاظ رده بندي  هاي بصري بهره مي ديداري، جهت انتقال پيامي خاص از نشانه
و سيمون، دانند (استون  اي از هنرهاي تجسمي پالستيك مي هنرها، هنر گرافيك را شاخه

)؛ لذا اين هنر با طراحي، نقاشـي، خوشنويسـي   11، ص 1386ترجمه فرهنگ و كسايي، 
 در ارتباط است.

هاي ايراني بعد از انقالب با گزينش دو سبك جهاني، يعنـي واقـع گرايـي     گرافيست
، 1386اجتماعي و سمبوليسم(رمز گرايي) به بيـان افكـار خـود پرداختنـد (اعظـم زاده،      

در تاريخ بعد از انقالب، به ويژه هشـت سـال دفـاع مقـدس، در هنـر      ). 372 و 371ص
گرافيك ايراني نمادهايي از قبيـل سـر بنـد (روبـان سـبز رنـگ)، درخـت سـرو (نمـاد          
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ايستادگي و مقاومت)، هاله نور (ارتباط معنوي)، گل الله (نماد شـهادت)، طـرح كبـوتر    
يـاد شـده بـا هنرهـايي نظيـر      (رمز رهايي و آزادي به سوي شهادت) و گاه تلفيق موارد 

هـاي   ). حتي استفاده از رنگ377شود (همان، ص كاشي كاري و نقوش اسالمي ديده مي
توانـد تلقـي    مختلف در هنر گرافيك به عنوان نماد، بيانگر فرهنگ ديني و اخالقـي مـي  

شود. مثالً رنگ سبز نشانه صلح و دوستي و رنگ قرمز نشانه شـهادت و دفـاع مقـدس    
 است.  

رافيك در تربيت ديني ما (به صورت مستقيم و غيـر مسـتقيم) چـه جايگـاهي     هنر گ
دهد كه ارتبـاط قـوي و    هاي مختلف تحصيلي نشان مي دارد؟ نگاهي به كتب ديني دوره

موثري ميان اشكال مختلف هنري با محتوا و اهداف تربيت ديني وجود نداردو هنـر بـه   
بـا سـاير دروس در نظـر گرفتـه نمـي      عنوان يك فرابرنامه درسي ويا به صورت تلفيقي 

شود.اگر چه در سند راهنماي برنامه درسي قرآن و تعليمات ديني دوره متوسطه و پـيش  
هايي از هنر مـورد عالقـة خـود را در انجـام      دانش آموز جنبه« ذكر مي شود:  دانشگاهي

» كنـد  مـي ها را به كمك هنـر ثبـت    ها و پديده بندد و زيباترين لحظه ها به كار مي فعاليت
)، ولي درس هنر حتـي بـه عنـوان يـك درس     64، ص1385(وزارت آموزش وپرورش،

عمومي در دوره متوسطه مطرح نيست و معلوم نيسـت ايـن هـدف چگونـه واز طريـق       
كدام دروس متحقق مي شود. به بيان ديگر، مشخص نيست كـه ردپـاي هنـر و مباحـث     

 شود.  ه و كجا ظاهر ميهنري در دروس ديگر، به ويژه در  مباحث ديني، چگون

موسيقي يكي از حـوزه هـاي هنـري اسـت كـه داراي عناصـري همچـون        موسيقي: 
). شـدت و  19، ص1380باشـد (ويـژه، ،   صوت، ريتم، ملودي، هارموني، طنين و فرم مي

ها در كنـار يكـديگر منجـر بـه      ضعف هر كدام از اين عناصر و چگونگي قرار گرفتن آن
ش اشكال بازنمايي خاصي در ذهن فرد است كه هر قطعه ا شود كه نتيجه فرم خاصي مي

ترين اشكال هنري اسـت و   شناسند.موسيقي از  انتزاعي موسيقي را با نمادهاي خاصي مي
هـاي آسـماني در آن بـه خـوبي تبلـور       به مقتضاي دوري از بيان آشكار، رمزها و نشـانه 

و عرفان است كه بـا آهنـگ   اند. مثالً موسيقي سنتي و كالسيك ايران نماد معنويت  يافته
 ).32، ص1383پيوند خورده است (مهدوي نژاد، 

اگر چه قرآن به طور واضح و روشن نظري مبني بر حـالل و حـرام بـودن موسـيقي     
) ولي در مورد حليت يـا حرمـت اسـتفاده از موسـيقي بـه      65،ص1383ندارد (حيدري، 

هـاي مختلفـي وجـود دارد.     طور كلي (و درتربيت ديني و اخالقي)، از نظر فقهي ديدگاه
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البته در ايران در مورد تصميمات حكومتي به طور طبيعي بايد نظـر يـك مرجـع، يعنـي     
رهبري مالك باشد. مقام معظم رهبري اگر چه به طور كلي از ترويج موسيقي نهـي مـي   

اگـر بـه نحـو معمـول در     «نمايند ولي  در باب حليت يا حرمت موسـيقي مـي گوينـد:    
باشد، هم بر نوازنده و هم بر شنونده حرام است و اگـر بـه آن نحـو     مجالس لهو و گناه

بنـابراين،   )؛18شـاكر اردكـاني، ص   1383(»نباشد في نفسه جائز است و اشـكال نـدارد  
تواند مورد بررسـي واقـع    استفاده از اين هنر در ايجاد اثر بخشي الزم در تربيت ديني مي

 شود.
اي بـراي   ر و نثـر و يـا بـه شـكل زمينـه     هاي تلفيقي به صورت شع اين هنر در شكل

تواند مفاهيم ديني را به دانش آموزان ارائه دهـد. پخـش    هاي آموزشي و تاريخي مي فيلم
تواند فضاي معنوي را القا كـرده و تـرويج    صداي اذان در هنگام اذان و قبل از افطار، مي

ذب مخاطب هاي درس در ج نمايد. خواندن خود قرآن با صوت و آهنگ زيبا در كالس
هاي امام  هاي فاخري در فيلم باشد. چنانچه در جمهوري اسالمي، ساخت آهنگ موثر مي

هـاي   تنهاترين سردار و مختار نامه توانست در اثر گذاري تربيتي اين مجموعه علي (ع)،
 وزين مؤثر باشد.

هاي دينـي در قالـب توليـدات هنـري از جملـه       بيان افكار و انديشهنمايش و تئاتر: 
هـاي دينـي    تواند بر جـذابيت معنـا و آمـوزه    هاي آموزش غير مستقيم است كه مي شيوه

توانـد جمـع شـود هنـر      هاي هنري كه نمادهاي مختلف در آن مـي  بيفزايد. يكي از رشته
ني قابل اجراست: در خيابـان،  اي است كه در هر مكا نمايش و تئاتر است. نمايش پديده

ميدان، فضاي باز،بدون نياز به دكور و صحنه؛ در حالي كه تئاتر بـه طراحـي و معمـاري    
پر شكوه و جايگاه ويژه با عوامل ديداري، شنيداري، دكور، صحنه، نور پـردازي و مـتن   

ي ). در اين رشته هنري، بسيار31، ص 1387از قبل نوشته شده نيازمند است (راهگاني، 
تواند جمع شود، از جمله موسيقي و گرافيك. يك موسـيقي آرام بـا    از هنرهاي ديگر مي

هاي مرتبط با فضاي معنوي و عرفـاني اسـتفاده    دكوراسيوني كه در آن از طراحي و رنگ
گذارد، نمـادي از معنويـت و    شود و محراب، مسجد و بال فرشتگان را به نمايش مي مي

ند و متفاوت از تئاتري اسـت كـه موسـيقي آن خشـن و     ك عشق به خداوند را ترسيم مي
هـاي محيطـي اسـت كـه      زننده و طراحي صحنه آن معرف بي بندباري جنسي و آلودگي

هـا و موضـوعات نمـايش،     نماد فرهنگ شيطاني و غير اخالقي است. هر كدام از صحنه
 نماد و معرف نوعي از نمايش است كه به كمـدي، كمـدي تراژديـك، ملـودرام، تعزيـه     
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 ).88،ص 1387شوند (كلهري،  (نمايش ديني) و... تقسيم مي
هاي يـك   هاي نمايش و پذيرفتن نقش تصوير سازي دانش آموزان در تماشاي صحنه

تواند به  شخصيت در تئاتر و مشاهده آن در قالب نمادهايي مانند شجاعت واستقامت،مي
هـاي   ه در صـحنه پرورش ادراك تخيلي دانش آموزان كمك نمايد. گفتگوهاي مطرح شد

هـاي مختلـف تعارضـي را در تماشـاگران و بـازيگران       نمايش و تئاتر و پذيرفتن نقـش 
 ،2000نمايـد (ادميسـون،   كند كه به يادگيري فعـل اخالقـي كمـك مـي     ها ايجاد مي نقش
 ).55ص

 بحث و نتيجه گيري

 ادراك مفاهيم توسط يادگيرندگان با اشكال گوناگون بازنمايي صورت مي گيرد، برخـي 
اند كه زيبايي هاي موجود در طبيعت گونـه اي از ايـن    از آنها به اطالعات حسي وابسته

و وابسـته بـه   "انتزاعـي   "مي باشـند. برخـي ديگـر    پديده هاي ملموس و قابل مشاهده 
تصور هستند.آنچه كه از مفهوم زيبايي مورد نظر اسالم مي باشد، زيبايي هاي معنـوي و  

ستتر در تجلي زيبايي هاي باري تعالي در طبيعت اسـت  ادراك معنا و  كشف مضامين م
و حد اعالي آن قرب به خداوند و احساس لذت و رضايت از آن است. تجارب مبتنـي  

كنند كـه همـراه بـا نـوعي لـذت و       هايي توليد مي بر ادراك هنري و زيباشناسانه، ظرافت
هنـري و خلـق    هاي نمادين رضايت شخصي است. اين احساسٍٍِ خوشايند در قالب نظام

گيـرد.دراين راسـتا، آمـوزش مفـاهيم دينـي در قالـب        مفاهيم و معاني هنري شـكل مـي  
 توليدات هنري، تاثيري شگرف بردروني شدن ارزش ها در فراگيران دارد.

توليدات هنري در چارچوب ساختار محتوايي بـه  ارتبـاط ميـان نمادهـاي هنـري و      
ه هاي هنري نمايش است  كـه تركيبـي از   تربيت ديني معنا مي بخشند. يكي از اين حوز

رشته هاي مختلف هنري مي باشـد. نمادهـاي هنـري مثـل حركـت و بيـان در ادبيـات        
هـا،   نمايشي بيانگر معاني مختلف در مضـامين دينـي هسـتند. بنـابراين، مفـاهيم، شـكل      

ها در صحنه نمـايش و   ها و ساير عناصر و لوازم هنري و چگونگي به كارگيري آن رنگ
هـا گـاه از مـتن     كنند كه اثر بخشـي آن  هاي هنري نوعي يادگيري را ايجاد مي رشته ساير

پيامي كه دانش آموزان از تماشاي يك اثـر    بنابراين، اصلي نمايش هم بيشتر خواهد بود؛
 كنند و يا در خلق آثار هنري كه مضامين ديني دارنـد، شـريك هسـتند    هنري دريافت مي

هايي خواهد بـود كـه در طـول سـال تحصـيلي در كتـب        احتماال خيلي موثرتراز آموزه
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آموزند. توجه به هويت ملـي در انتخـاب نـوع     درسي ديني آن هم به صورت رسمي مي
بريم حائز اهميت است. مثالً به منظور تـرويج فرهنـگ    نمادهايي كه ما در هنر به كار مي

ه شكل طراحـي  ايثار و شهادت، منبعث از هشت سال دفاع مقدس، تهيه يك اثر هنري ب
و نقاشي، موسيقي و يا نمـايش كـه در آن از گـل اللـه (نمـاد شـهادت)، تفنـگ (نمـاد         
جنگجويي و رشادت) و چفيه (نماد عشق بـه واليـت و آمـادگي غيـر عامـل) اسـتفاده       

هاي تئوري و نظري باشد كه تا به حال نتيجه چندان  تواند مفيدتر از آموزش شود، مي مي
اند؛لذاترويج اين نمادهابه شكل عينـي بـه منظـور ادراك و    رضايت بخشي بدست نداده 

كشف معنا، عرصه رمزگشايي براي مربيان ومتربيان است تا هم مفـاهيم مسـتتر در ايـن    
 هنرها را كشف نمايند و هم در رمزگذاري و توليد چنين آثاري كوشا باشند.  

جـام داد، تلفيـق   تـوان ان  از كارهايي كه در تربيت ديني مبتني بر نمادهاي هنـري مـي  
تربيت ديني با هنر است.زيرا تربيت ديني به شكل تلفيقي با توليـد يـك اثـر هنـري كـه      

بخشد و در يـك رابطـه دو    متاثر از مضامين ديني باشد به هنر نيز رنگ و لعاب ديني مي
طرفه، هم روحيه ديني و هم  ذوق هنـري دانـش آمـوزان بـه سـوي بالنـدگي و تعـالي        

هاي آموزش مضامين دينـي روش حـل مسـئله در     از بهترين روشكند. يكي  حركت مي
هاي مختلفـي   آموزان در نمايش نقش هاي هنري است. مثالً هنگامي كه دانش قالب رشته
كنـد.   پذيرند، قضـاوت اخالقـي آنـان رشـد مـي      هاي متعارض و مبهم را مي در موقعيت

از انتقام، در اثر  همچنين احساس خوشايند ناشي از گذشت و احساس ناخوشايند ناشي
كند منجر بـه رشـد    قرار گفتن و پذيرفتن يك نقش نمايشي كه فرد را دچار تعارض مي

مكارم اخالقي در يادگيرندگان مي شود. به هرحال، هنر به عنوان يكي از اشـكال متكثـر   
سواد، ابزار و محملي براي خردورزي و تعميق عقايد ديني اسـت كـه تـا كنـون توجـه      

 آن نشده است.شايسته اي به 

 پيشنهادهاي كاربردي

به طور كلي تربيت ديني بايد در تلفيق با نمادهاي هنري نـاظر بـه ابعـاد هنـري (تـاريخ      
هنر، نقد هنري، زيبا شناسي و توليـد هنـري) و سـاختار محتـوايي از جملـه موسـيقي،       
نمايش و هنرهاي تجسمي باشد تـا اثـرات آن بهتـر بـه منصـه ظهوررسـند. اسـتفاده از        

تواند به اشكال ذيل متبلور شود تا اثر بخشـي بيشـتري    هايهنري در تربيت ديني مي يوهش
 داشته باشد.  
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اي كه با استفاده از تشبيه،  استفاده از زبان به عنوان يك هنر در تربيت ديني به گونه ·
ايجاز و استعاره در دروس ادبيات فارسي، انگليسي، عربـي و سـاير دروس بتـوان    

 را منتقل كرد.  هاي ديني آموزه
هاي تـاريخي دينـي از طريـق هنـر نمـايش و       درگير كردن يادگيرندگان با واقعيت ·

 تئاتر.

هاي مجـاز و سـالم    ايجاد شور و اشتياق در فراگيران از طريق همراه كردن موسيقي ·
هاي هنري مثل نمايش و فيلم بـه منظـور تعمـق و تأمـل در      (شرعي) با ساير رشته

 مفاهيم ديني. 

 هاي هنري به منظور آموزش تاريخ هنر جهان و اسالم.   از موزه استفاده ·

هاي حسي دانش آموزان بـه ويـژه در دوره ابتـدايي بـه منظـور       به كارگيري تجربه ·
 هاي مرتبط با مفاهيم تربيت ديني از طريق توليد هنري.   درك زيبايي

 وس. انتقال مضامين ديني در قالب هنرهايي مثل گرافيك در تلفيق با ساير در ·

ها و اشعار  قرار دادن يادگيرندگان در معرض تعارض اخالقي از طريق بيان داستان ·
 هاي ديني و اخالقي.  هنري به منظور تعميق ارزش

كاهش آموزش مستقيم و نظري تربيت ديني و ارائه مضامين ديني به اشكال هنـري   ·
 هاي يادگيري. و در تلفيق با ساير فرصت
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