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چکيده
هدف پژوهش تحلیل ديدگاههاي زيباشناختی از منظر هگل و داللتهاي تربیتی آن میباشد .پژوهش از نوع
استنتاجی و قیاس عملی است .حوزه پژوهش شامل کلیه کتابهاي هگل و ساير منابع حوول مفواهیم زيبوايی
هگل ،ابعاد آن ،مبانی نظري زيبايی شناسی و تربیوت هنوري مویباشود .در پوژوهش از روش نمونوه گیوري
هدفمند استفاده شد .ابزار جمع آوري اطالعات فیش برداري است .در پژوهش از الگوي پویش رونوده جهوت
رسیدن به اهداف ،اصول و روشهاي تربیت زيبايی شناسی استفاده گرديده است .يافتهها حاکی از آن است که
رسیدن به تأمّل ديالکتیکی ،تقابل بین حس و ذهن در جهت ايجاد خودآگاهی ذهنی ،ايجاد هنرهاي خلّاقانه و
ابتکاري از جمله اهداف اساسی تربیت زيبايی شناسی از نظر هگل میباشود کوه فراخووانی تفکور متدواد در
آگاهی انسان ،فراخوانی احساسات متداد در برخورد با آثار هنري و فراخوانی محتواي متداد در هنر از جملوه
اصول مربوط به هدفِ رسیدن به تأمّل ديالکتیکی است؛ فراخوانی تناقض ،ناسازگاري و تداد در ايده و درگیر
شدن ايده با ايدهي متداد ،ترکیب کردن ايده با مخالف ايده ،ارزيابی کردن ايده و انديشوه زايوی از روشوهاي
رسیدن به اين هدف و اصول آن میباشد .نیل به تقابل بین حس و ذهن در جهت ايجاد خودآگاهی ذهنی در
گرو اصولی چون به کار گیري مواد حسی و عنصر طبیعت و انتقال آن به آثار هنري میباشود کوه روشهواي
يقین حسی ،ادراک و خودآگاهی از روشهاي رسیدن به اين هدف و اصول میباشد .نیول بوه ايجواد هنرهواي
خلّاقانه و ابتکاري در گرو اصولی چون قرار دادن روح ،هوش ،خاطرات ،ذوق و ابتکار در اثر هنري میباشد که
روش ايجاد تداد در ايده و تحول ايده ،استفاده از نبوغ ،تخیل و انعکاس حاالت روحی-روانی ،عاليق ،ارزشها
و ذهنیات هنرمند در اثر هنري از روشهاي رسیدن به اين هدف است.

کليدواژهها :خودآگاهی ذهنی ،زيبايی شناسی ،تخلیه هیجانی ،هنر ،تخیل
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مقدمه
ايجاد و پرورش حس زيبايی شناسی 9در نظام تعلیم و تربیت حائز اهمیت فراوانی است .چون راه
ژرف انديشی و فهم عمیق را هموار میسازد .همهي انسانها نمیتوانند هنرمندان بزرگی شوند ،ولوی
میتوانند حس زيبايی شناسی را در خود پرورش دهند و دنیاي پیرامون خوود را زيبوا ببیننود .نظورات
متعددي پیرامون مسألهي زيبايی و احساسات زيباشناسانه بیان شده و تحقیقات متعددي در اين زمینه
انجام گرفته است .در بعدی از تعاريف زيبايی به اهمیت حواس انسان در درک ابژههاي 2زيبوا توجوه
نشان داده شده است؛ چنانچه زايس 3در اين زمینه میگويد« :واژه زيبايی به آلمانی اسوتتی  8از واژه
يونانی استتیکوس 5مشتق شده که به معنی حساسیت و استعدادِ دريافوت بوه وسویله حوواس اسوت»
(زايس .)3 :9313 ،بعدی از نظريهپردازان به ذهن انسان در درک مسائل زيباشناسانه توجه کرده اند.
به گفتهي لوينسون« :1لذّت حاصل از ي

شیء هنگامی زيبايی شناسانه است کوه از درک محتووا و

سرشت فردي آن شیء و تفکر دربارهي آن ،هم به لحاظ خودش و هم در ارتباط با اساس سواختاري
که اين بر آن استوار است سرچشمه میگیرد» (لوينسون)61 :9316 ،؛ و هیوم 6نیز میگويد« :زيبوايی
کیفیتی در خود اشیاء نیست بلکه صرفاً در ذهنی وجود دارد که در موورد اعیوان تأمّول میکنود و بوه
همین دلیل هر ذهنی زيبايی متفاوتی را درک میکند» (ضیمران )996 :9313 ،اما نظريهپردازانی نیوز
وجود دارند که در درک مسئلهي زيبايی هم به ذهن و هم به حوس انسوان توجوه کردهانود و ادراک
زيبايی را محصول حواس و ذهن انسان توأم با يکديگر دانسوتهاند .ويسوه 8میگويود« :هنور ،1داخول
شدن جوهر زيبايی به درون ماده است .سپس مطلبی را میافزايد و آن اين کوه میوان ذهون و عوین
تدادي وجود دارد که توسط آگاهی به حقیقت مطلقی میتوان میان آن دو همواهنگی ايجواد کورد و
زيبايی همین حقیقت هماهنگی است» (شاسلر)111 :9862 ،96
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در اين پژوهش ،هم به پايههاي عینی و هم به ريشههاي ذهنی زيبوايی توجوه نشوان داده شوده
است ،چرا که زيبايی بدون حواس قابل حس کوردن و بودون ذهون قابول درک و تجزيوه و تحلیول
نخواهد بود .در واقع اين پژوهش به دنبال آن است که فلسفهي زيبايی شناسی هگل 9را مورد بررسی
قرار داده و سپس از نظرات اين فیلسوف اهداف ،اصول و روشوهايی را در جهوت تربیوت حوس زيبوا
شناسانهي متربیان در نظام تعلیم و تربیت استخراج کند .نظرات اين فیلسوف که ايده آل گرا 2است و
جنبههاي ايده آلی زيبايی شناسی را به تصوير میکشد میتواند حوائز اهمیوت و درخوور توجوه بوراي
پژوهش زيبا شناسانه باشد .در اين پژوهش پاسخ سؤاالت زير دنبال میشود:
 با عنايت به انديشههاي هگل اهداف تربیت زيبايی شناسی کدامند؟ با عنايت به انديشههاي هگل اصول تربیت زيبايی شناسی کدامند؟ با عنايت به انديشههاي هگل روشهاي تربیت زيبايی شناسی کدامند؟روش شناسي
اين پژوهش با روش استنتاجی فرانکنا 3انجام شده است .در اين روش اطالعات جمع آوري شوده
به منظور تجزيه و تحلیل و نتیجه گیري ،میبايد در قالب گزارههاي هنجارين و گزارههاي واقع نگور
فلسفی به اطالعات ارزشمند تبديل گردند .باقري در زمینوهي سواختار ايون الگوو مویگويود«:روش
استنتاجی يا قیاس عملی ،متشکل از ي

مقدمه تجويزي و ي

مقدمه توصیفی است کوه اولوی بوه

«هدف» مشخصی ناظر است ،و دومی به «وسیلهي رسیدن به آن هدف» ،و سومی بوه «نتیجوه»ي
حاکی از آن ناظر است» (باقري .)88-86 :9318 ،در استنتاج عملی بوه شوکل پویش رونوده ،کوار از
تمهید مقدمات هنجارين و واقع نگر آغاز میشود و به يافتن نتیجهي هنجارين منجر میگردد .در اين
پژوهش از الگوي پیش رونده فرانکنا استفاده گرديده است .به منظور تجزيه و تحلیل دادههاي کیفوی
پژوهش حاضر ،ابتدا اطالعات حاصل از منابع مربوط به سؤاالت پژوهش اسوتخراج و سوپس توسوط
روش قیاس عملی در قالب دو مقدمهي هنجارين (هدف هنجارين) و واقع نگر که منجر بوه اسوتنتاج
اصل تربیتی شده؛ و همچنین در قالب دو گزارهي هنجارين بايدي (اصل تربیتی) و گوزاره واقوع نگور
مصداقی که منجر به استنتاج روش تربیتی شده موورد تجزيوه و تحلیول قورار گرفوت و بودين گونوه
اهداف ،اصول و روشهاي تربیت زيباشناسی از منظر هگل از اين روش تحلیل استخراج گرديده است.
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يافته ها
هدف هنجارين :يکی از اهداف اساسی تربیت زيباشناسی تقابل بین حس و ذهن در جهت ايجواد
خودآگاهی ذهنی 9است .گزاره واقع نگر فلسفی :نیل به تقابول بوین حوس و ذهون در جهوت ايجواد
خودآگاهی ذهنی در گرو به کار گیري مواد حسی و عنصر طبیعوت بوراي ايجواد انديشوه در ذهون و
انتقال آن به آثار هنري است .اصل تربیتی :پس فرد بايد از مواد حسی و عنصور طبیعوت بوه منظوور
تقابل بین حس و ذهن در جهت ايجاد خودآگاهی ذهنی استفاده کند .گزاره واقع نگر مصوداقی(روش
تربیتی) :روشهاي يقین حسی ،ادراک و خودآگاهی از روشهاي تقابل بوین حوس و ذهون در جهوت
ايجاد خودآگاهی ذهنی است.
اصل :تقابل بین حس و ذهن در جهت ايجاد خودآگاهی ذهنی
هگل در زمینهي خلق آثار هنري زيبا ،توجه خود را هم به دنیاي درونی و ذهنی هنرمند و هم به
دنیاي عینی بیرون از ذهن هنرمند معطوف میدارد .يعنی به تقابل بین محیط و ذهن به منظور خلوق
آثار هنري زيبا توجه دارد .او میگويد « :انسان بايد فقط خودش را نه تنها در آنچه از خويشتنِ درونی
خود فرا میخواند ( يعنی انديشهها و مانند آن ) بازشناسد ،بلکه همچنین در آنچه از بیرون درمی يابود
(يعنی جدا از تن خويش)» (هگل .)236 :9319 ،هگل نقش دنیاي بیرون از ذهن هنرمند را فراخوانی
انديشهها به ذهن هنرمند میداند  ،چنانچه میگويود « :اعیوان خوارجی انديشوهها را الزم مویآورد»
(هگل)236 :9319 ،؛ و نقش دنیاي درونِ ذهن هنرمند را در بازانديشی دوبواره در موورد انديشوههاي
فراخوانده شده توسط دنیاي بیرون از ذهن هنرمند میداند .اما فقط بعدی از اين انديشهها را میتوان
در ذهن انديشید؛ بعدی ديگر از اين انديشهها صرفاً مجرد و انتزاعی باقی نمیمانند بلکه تنها زموانی
میتوان در مورد آنها خوب انديشید که در اعیان يا همان دنیاي بیرون از ذهن هنرمند جلوه گر شوند،
يعنی به قالب هنري درآيند ،هگل در مورد اين نوع از انديشهها چنین میگويود « :شوناخت ،نیازمنود
بازشناخت انديشهها و از اين رو ،شناخت خودمان در اعیان است .من تنها به شرطی میتوانم از خوود،
آگاه شوم که از چیز ديگري آگاه شوم» (هگل )239-236 :9319 ،در نظام فکري هگل  ،هنر اولوین
مرحلهي تجلّی روح مطلق است ،و از ي

طرف به شکل گیري ي

اثر هنري منجر میشود کوه در

عالم مادي و به صورت محسوس تجسّم پیدا کرده است و از طرف ديگر به آن نووع ذهنیوت درونوی
مربوط میشود که موجب شده تا فاعلی آن اثر را ابداع کند( .همچنین با وضع روحی فرد يوا افورادي
. Self-consciousness of Mind
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که آن اثر را تحسین میکنند ،ارتباط میيابد ) .کوالً« :هنور بسوط و گسوترش روح اسوت در جهوان
محسوس براي طی سلسله مراتب تداد خود و سرانجام رسویدن بوه جنبوهي مطلوق خوود» (هگول،
 .)929 :9319هنر نوعی صورت زيبايی است که در جهان خارجی تجلّی پیدا کرده است و بايد روح را
در درون ماده نمايان سازد .از اين لحاظ هر نوع هنري که به تصوّر درآيد بايد قالبی مادي داشته باشد
و به همین دلیل اثر هنري به نحوي حاکی از نوعی وحدت ماده و روح است .اين وحدت ،هماهنگی و
تطابق ماده و روح را نمايان میسازد که بعداً عامل طبیعی و عینی و محسوس از آن کنار زده شوده و
محتواي روحی آن درک میگردد .هنرمند براي نمايان کردن روح و ايجاد ابداع و خالقیوت در قوالبی
عینی و مادي و محسوس به عناصري ذهنی نیازمند است کوه شوامل تصووّرات ذهنوی و

تخویالت9

میشود ،و به منظور اينکه راهی براي بیان ابعاد روحی خود بیابد به طبیعت هم متوسل مویشوود .در
هنر دادههاي طبیعی به صورت محسوس درمی آيند .براي اينکه عنصر حسوی نیوز خوود را بوا ذهون
هنرمند مطابقت دهد بايد از مواد و وسايل حسی مانند رنگ ،صدا و  . . .بهره گیرد و براي آنکوه ايون
مواد و وسايل حسی بتوانند انديشه و محتواي روحی هنرمند را به مخاطب انتقال دهند بايد در قالوب
هنرهايی همچون نقاشی ،موسیقی و  . . . .قرار گیرند؛ يعنی توسط وسویلهي حسوی و قالوب هنوري،
محتواي روحی به مخاطب انتقال داده میشود ؛ هگل در اين مورد میگويد « :در همخوانی با محتوا،
عنصر حسی هنر ،در آنِ واحد هم بايد خود را چون چیزي نشان دهد که فوی نفسوه جزئوی و خوا
شده است و هم چون چیزي که با درونگی ذهنی تطبیق میکند .ماده و وسویله اي کوه ايون نیواز را
برمی آورد میتوان در رنگ ،آواي موسیقیايی و سرانجام صدا به منزلهي شاخص محوض دريافتهواي
درونی و انديشهها يافت؛ و به منزلهي شیوههاي تحقّق محتواي مورد بحو بوه يواري ايون موواد و
وسايل ،به نقاشی ،موسیقی و شعر دست میيابیم .بدين سان وسیلهي حسی داراي باالترين درجوهي
همخوانی با محتواي هنر است که فی حد ذاته روحی است( » . . .هگل.)981 :9319 ،

.Imagination
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روش :يقين حسي:

به باور هگل انسان در برخورد با ابژهها از آشنايی مستقیم با آنها بهره میبرد بدون آن که توالش
کند آنها را بفهمد يا توصیف کند ،بلکه فقط آنها را دريافت میکند .او اين رويکرد را «يقین حسی»
مینامد و آن را اولین و مقدماتی ترين رويکردي میداند که انسان در برخورد با رابطهي میان ذهن و
جهان برمی گزيند .هگل يقین حسی را اينگونه تعريف میکند«:يقین حسی صورتی از آگواهی اسوت
که بهترين راه کسب دانش نسبت به جهان را تجربهي مستقیم يا شهودي بدون اطالق مفاهیم بدان
میداند( » .هگل)58 :9315 ،او میگويد« :يقین حسی ادعا میکنود کوه «غنوی تورين» و «حقیقوی
ترين» صورت دانش است ،تا آنجا که میتواند بدون آنکه هیچ بخشی از اشیاء را از قلم بینودازد  ،بوه
شناختی از آنها نائل شود(» .استرن)996 :9311 ،9هگل دانش برآمده از اين نوع تجربه را «دانش بوی
واسطه» ،برخالف «دانش باواسطه» میداند که به جاي «درک» با «دريافت» جهان سر و کار دارد»
(استرن .)996 :9311 ،يقین حسی از مفاهیم استفاده نمیکند ،به همین دلیل شیء را به عنووان يو
فرد و نه به عنوان ي

مفهوم ،و بدون توجه به ويژگیهاي کثیرش مورد درک و فهم قرار میدهد به

همین دلیل يقین حسی تجربهي مستقیم را بر تفکر ترجیح مویدهود و در نتیجوه دريافوت را بسویار
اساسی تر از درک به حساب میآورد . . .هگل خاطر نشان میسازد که از منظور يقوین حسوی  ،ايون
فرديت ابژه است که مسأله اي اساسی محسوب میشود« :يقین حسی میپندارد که وجوود ابژههواي
خارجی که میتوان آنها را به صورت دقیق تر به عنوان اشیائی بالفعل ،تماماً شخصی يا فردي تعريف
کرد که هر کدام از آنها به کلی با ساير اشیاء متفاوتند ،واجد «يقین و حقیقت مطلق» هستند» (هگل،
 .)11 :9315يقین حسی به اين دلیل از مفاهیم براي شناخت شیء استفاده نمیکند چون بوه نظورش
میرسد که تنها در صورتی میتواند به ذات فردي شیء دست پیدا کند که در شوناخت آن از بوه کوار
بردن مفاهیم پرهیز کند؛ چرا که يقین حسی باور دارد که مفاهیم به منظور اختصا

يافتن به تعوداد

بسیاري از اشیاي مختلف به کار میروند ،بنابراين مفاهیم نمیتوانند شناختی از شیء ،در مقام فرد ،به
دست دهند اما سرانجام هگل میکوشد تا نشان دهد که اين تصوّر ضعیف از آگاهی انسان نسبت بوه
مفاهیم  ،آن را پیوسته دچار تنش میکند و در نتیجوه ،محودوديتهاي ديوالکتیکی 2موجوود در آن را
آشکار میسازد .استرن در زمینهي اين تنش ديالکتیکی میگويد«:يقین حسی قصد دارد نشوان دهود
.Stern
Dialectic
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که چگونه ديدگاه غیرمفهومی اين يقین نسبت به دانش ،به واسطهي برداشتی که از فرديت(به عنوان
چیزي که ي

ابژه صرف نظر از کلیت يا جزئیت واجد آن است) دارد ،طبیعی بوه نظور مویرسود؛ در

نتیجه آگاهی ،با برمالساختن مسئله دار بودن اين تصوّر ،درمی يابد که اين ديدگاه نسبت بوه دانوش
اشتباه و صورت برتر معرفتی ناشی از آن نیز سست و بی اعتبوار اسوت» (اسوترن .)996 :9311 ،ايون
يقین ،يقین حسی از ابژه اي است که آدمی آن را مشاهده میکند ،يقینی که آدمی فکر میکند غنوی
ترين و مشخص ترين شوناخت هاسوت ،ولوی هموانطور کوه هگول مویگويود در واقوع فقیرتورين و
مجردترين آنهاست .در اين يقین ي

حقیقت بیشتر وجود ندارد و آن اينکه آدمی تأيید مویکنود کوه

چیزي هست ،يعنی ابژه وجود دارد اما از جمله مشکالتی که يقین حسی با آن مواجوه مویشوود ايون
است که در اين مرحله روح از خود بیگانه است .روح فکر میکند که خودش ي

چیوز اسوت و عوالم

خارج چیزي ديگر .و درک اين امر براي آگاهی انسان بسیار مشکل اسوت کوه چگونوه يقوین حسوی
میتواند ادعا کند که از هیچ چیز جز ابژه اي که میبیند آگاه نیست ،در حالی کوه در هموان زموان از
خودش به عنوان سوژه اي 9که تجربهي فوق را نسبت به آن ابژه دارد نیز آگاه است .در ايون مقطوع،
يقین حسی ادعا میکند که هر چند آگاهی ،از خود به عنوان سووژه آگواه اسوت ،اموا ابوژه همچنوان
مستقل از آن وجود دارد؛ در نتیجه ابژه همچنان بدون وابستگی به سوژه وجوود دارد و بوه نحوو بوی
واسطه به شناخت در میآيد ،هگل میگويد« :اما ابژه است و اين ابژه همان چیزي است که حقیقی يا
ذات است .در واقع ابژه صرف نظر از اينکه شناخته شود يا نشود ،هست؛ يعنی حتی در صوورت عودم
شناخت ،ابژه همچنان به قوت خود باقی است ،در حالی که در صورت عدم وجود سوژه ،هیچ شناختی
در کار نخواهد بود» (هگل)51 :9315 ،؛ اما سرانجام يقین حسی درمی يابود کوه نوه ابوژه مویتوانود
کیفیات متعدد را در خود لحاظ کند ،چون با اين کیفیات به ذات فردي شیء نمیتوان پوی بورد ،و نوه
سوژه به دلیل داشتن تصوّرات و تفکرات پیچیده میتواند ابژه را بشناسد .بنابراين آگاهی انسان با اين
پرسش روبرو میشود که :آيا در ابژه واقعاً همان نوع ذاتی است که يقین حسی ادعاي بودنش را دارد
؟ اينجاست که هگل در میيابد که چنین يقین حسی اي ،توخالی تورين و فقیرتورين آگواهی اسوت.
بنابراين آگاهی از اين مرحله درمیگذرد و به مرحلهي ادراک قدم میگذارد.

. subject
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روش :ادراک:
هگل گذر از «يقین حسی» به مرحلهي بعد يعنی «ادراک» را چنین توصیف میکند«:يقوین بوی
واسطه حقیقت را به چنگ نمیآورد  ،زيرا در عین حال که حقیقتش کلی است  ،يقین مزبور تنهوا بوه
دنبال دريافت فردي است .از سوي ديگر ادراک  ،صرفاً امري را درک میکند که برايش بوه منزلوهي
ي

کل حاضر باشد  . . .از آنجا که اساس ابژه  ،يعنی امر کلی  ،در بساطتش ي

کل وساطت يافتوه

است  ،ابژه بايد اين ماهیت را در ذات خويش بیان کند .بدين منظور ،ابژه خود را به منزلهي شیئی بوا
ويژگیهاي کثیر نشان میدهد»(هگل .)16 :9315 ،بنابراين در اين مرحله ابژه را بايد در ويژگیهواي
متنوعش درک کرد نه به صورت چیزي فردي .هگل در اينجا از واژهي «عقل مشواهده گور» يعنوی
عقلی که به گفتهي او رسماً هوادار اولويت تجربه است استفاده میکند .او میگويد اين عقل مشاهده
گر است که میکوشد اشیاء را که داراي ويژگیهاي کلی هستند ،تا حد امکان در جزئیاتشان توصویف
کند و از طريق فرق نهادن میان خصوصیات ذاتی و غیر ذاتی ،آنها را به انواع مختلوف تقسویم کنود:
«عقل مشاهده گر پس از پی بردن به اين حقیقت که ديگر نمیتوانود بودون تون دادن بوه تنواقض،
فرديت را به عنوان نوعی ذات تفرد يافتهي منحصر به فرد در نظر بگیرد ،اکنون ديگر آماده است که
افراد را به عنوان موجوداتی درک کند که توسط ويژگیهاي مشترکشان با ساير افراد برسواخته شوده
اند؛ در نتیجه آگاهی اين قابلیت را پیدا میکند که نه تنها به فرديت بلکوه بوه کلیوت نیوز بینديشود»
(استرن)268 :9311 ،؛ اما عقل مشاهده گر در تقسیم بندي خود دچار مشکل میگردد چون اين عقل
مقوالتی را که به خوبی آنها را از هم جدا میساخت و فکر میکرد که در آنها چیزي ثابت يافته است،
حاال درمی يابد که اصول و طبقه بنديها با هم تداخل دارند و ايون تداخوول کول طبقوه بنودي را بوه
چوووالش میکشد؛ بنابراين میان کلیوت طورح طبقوه بنودي و جزئیوت ابوژه هوا(يعنوی ويژگیهواي
متنوعشان) ،تنش و تداد و تناقض رخ میدهد و عقل مشاهده گر نمیتواند ابژهها را در طرحی قابول
فهم از قوانین کلی طبقه بندي کند ،چون کلیت و جزئیت در تداد با يکديگر قورار مویگیرنود .حوال
هگل در صدد بیان اين حقیقت بر میآيد که هیچ کدام از اين دو رويکرد نمیتوانند آگواهی را راضوی
نگه دارند ،به همین منظور وي بیان میکند که «مسأله صرفاً گسترش تعارضات حاضر در آن آگاهی
است» (هگل .)66 :9315 ،وي استوووودالل میکند که آگاهی دائماً میان دو تصوّر در نوسان اسوت:
«آگاهی گاهی ابژه را مجموعه اي از ويژگیهاي متنوّع در نظر میگیرد و يکپارچه و متمايز بودن آن
از ساير افراد را زير سوال میبرد و گاه نیز ابژه را امري واحد ،برتور و فراتور از ويژگیهواي متنووّعش

33

تبیین روشهاي تربیت زيبايی شناسی از منظر فريدريش هگل و داللتهاي تربیتی آن

تلقی میکند که در نتیجهي چنین رويکردي به فرديت يقین حسی بازمی گوردد .ادراک از تشوخیص
دادن در اين خصو

عاجز است که کدام تصوّر توصیف درستی از چگونگی وجوود اشویاء بوه دسوت

میدهد» (استرن)292 :9311 ،؛ به سخن ديگر عین به عنوان ي

چیز محسوس ،واحود اسوت و بوه

سبب داشتن ويژگیها متکثّر .ولی چیزي که هم واحد باشد و هم متکثّر ،با خود در تداد است .در ايون
مرحله آگاهی که در يافتن راهی براي تعیین اينکه کدام رويکرد در قبال شیء صحیح و کدام اشوتباه
است ناکام مانده است ،هم وحدت و هم تنوّع را به خود ابژه نسبت مویدهود بنوابراين آن گونوه کوه
استرن میگويد« :آگاهی با ترديدي غیر قابل رفع میان دو قرائت از شیء که به ي
کننده اند -يعنی از ي

انودازه ناخرسوند

سو ،شیء به عنوان امري «واحد» و از سوي ديگر ،شویء بوه عنووان اموري

«افزون بر آن» در نوسان است .اکنون شکست هر تالشی براي برقراري آشتی بین وحدت ي

چیوز

با تنوّع جنبههاي آن بر مبنايی صرفاً حسی ،آگاهی را وامی دارد توا بوه مشوکالت خوود بوه شویوهي
نگرش دو وجهی بپردازد .بنابراين آگاهی از قلمرو ادراک به قلمرو فاهمه و خودآگاهی قدم میگذارد»
(استرن.)938 :9311 ،
روش :خودآگاهي:
آگاهی فردي در آغاز تصوّر میکند که با جهانی خارجی روبروست که نسبت به وي بیگانه اسوت،
اما نخستین تجربه به او میآموزد که تصوّر برخوردي پذيرا از سوي آدموی بوا جهوان بوی واسوطهي
بیرونی پنداري بیش نیست و درمی يابد که آگاهی ،خود هم در اين میان فعّوال اسوت ،نوه پوذيرا .در
مرحلهي آگاهی عالم خارج از طريق عناصر فاهمه درک میگردد .در اين درک ذهن آگاه میگردد که
خود نیز ي

منزلتی دارد و در مقابل عالم خارج منفعل و تابع نیست .اين آگاهی موجوب آزادي ذهون

میگردد .چون باع میشود که ذهن از قید و بند تابعیت عالم خارج آزاد گردد .به عقیدهي هگل اين
خودآگاهی با گذر از مرحلهي فاهمه به مرحلهي عقل حاصل میآيد .در اين مرحله ذهن میفهمد که
کل عالم خارج محصول عقل است و با عقل وحدت دارد .استرن در مورد نحوهي فعالیوت آگواهی در
اين مرحله میگويد« :آگاهی از اين رو از تعینی به تعین ديگر ،و از طريق آمد و شد دائمی از عین بوه
ذهن و از ذهن به عین ،سرانجام به کلیت حقیقتاً مشخص میرسد (استرن.)296 :9311 ،
هگل هر درجه اين صعود آگاهی را نتیجهي پختگی آگاهی در مراحل پیشین میدانود  ،اموا ايون
پختگی آگاهی ،ضدّ خود را پديد میآورد .از نظر هگل حتی شیء محسوس نیز ضدّ خود را میآفريند.
اما آنچه بدين ترتیب دگرگون شده ،تغییر يافته و يا حوذف شوده اسوت ،در چیوزي کوه جوايگزينش
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میگردد به نحوي حفظ میشود .کار خودآگاهی جذب کلیت طبیعت غیر زنده است .زيرا هگل بر اين
عقیده است که« :هر لحظه از جهان هستی محسوس از آن رو که غیر خود او است ،که بايود جوذب
هستی غیر خود شود ،موضوع میل خودش است .عقل اکنون عالقه اي کلی به جهان دارد ،چرا که به
حدور خود در جهان يقین دارد ،يا اين که يقین دارد که جهان حاضر در برابر او عقالنی است .عقول
در پی «ديگري» خويش است و میداند که در آن چیزي جز خود را به چنگ نخواهد آورد .اين عقل
تنها در پی عدم تناهی خويش است» (هگل .)985 :9315 ،هگل در مورد میل سویري ناپوذيري کوه
آگاهی به شناخت خود ،به وسیله اعیان بیرونی دارد مویگويود« :آگواهی ،اسویروارانه و بوراي مودتی
طوالنی در بند قوانینی باقی نمیماند که خودبنیاد است .در اندک زمانی با اين بنود بوه تقابول برموی
خیزد و در اين رويارويی به خويشتن يقین حاصل میکند و به خودآگاهی میرسود .آن گواه در وجوود
میل يا آرزو به سوي اعیان دنیاي بیرونی بازمی گردد ،آنها را در خود جذب میکند و يکسره از میوان
بر میدارد تا میل خويش را فرونشاند» (هگل .)268 :9315 ،بنابراين «خودآگاهی» همین میل سیري
ناپذير است .میل به همین حرکتی است که آگاهی با آن بر عین غلبه میکند و با اين غلبه ،عین بوه
عنوان چیزي خارج و مستقل از ذهن منتفی میشود ،خارجیت خود را از دست میدهد توا فقوط يو
وسیله باشد براي شناخت آگاهی از خود .اين گونه رابطهي آگاهی با عین چنان اسوت کوه آگواهی در
وجود عین محسوس ،فقط جوياي عین محسوس نیست .جوياي ذات خود نیز میباشد .پوس عطوش
ي

چنین آگاهی اي هرگز فرو نمینشیند و میلِ او هرگز با هیچ موضوعی سویراب نمویشوود زيورا

همیشه موضوع ديگري وجود دارد که او را به جنب و جوش براي شناخت خود وامی دارد .گارودي در
زمینهي موضوعاتی که خودآگاهی براي فرونشاندن میل خود انتخاب میکند میگويد« :از آنجوا کوه
خودآگاهی در اين طلب به دنبال چیزي جز خودش نیست پس فقط هنگامی آرام تواند گرفت که بوه
موضوعی برخورد که در آن نه فقط خود را بازشناسد بلکه آن موضوع نیوز خودآگواهی را بازشناسود و
وجودش را چون خودآگاهی تأيید کند .تنهوا در ايون صوورت اسوت کوه عوین يوا موضووع شوناخت
استقاللش را با نفی خودش از دست خواهد داد» (گارودي.)63 :9382 ،
هدف هنجارين:
يکی از اهداف اساسی تربیت زيباشناسی ايجاد هنرهاي خلّاقانه و ابتکاري میباشود .گوزاره واقوع
نگر فلسفی :نیل به ايجاد هنرهاي خلّاقانه و ابتکاري در گرو قرار دادن روح ،هوش ،خواطرات ،ذوق و
ابتکار هنرمند (تفکّرات ،تصوّرات و خلّاقیتهاي ذهنی هنرمند) در اثر هنري میباشد .اصل تربیتی :پس
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فرد بايد از روح ،هوش ،خاطرات ،ذوق و ابتکار خود (تفکّرات ،تصوّرات و خلّاقیتهاي ذهنی خود) در اثر
هنري به منظور ايجاد هنرهاي خلّاقانه و ابتکواري اسوتفاده کنود .گوزاره واقوع نگور مصوداقی (روش
تربیتی) :روش ايجاد تداد در ايده و تحوّل ايده ،استفاده از نبوغ ،تخیول و انعکواس حواالت روحوی-
روانی ،عاليق ،ارزشها و ذهنیات خود(هنرمند) در اثور هنوري از روشوهاي ايجواد هنرهواي خلّاقانوه و
ابتکاري است.
اصل :ايجاد هنرهاي خلّاقانه و ابتکاري
به عقیده هگل براي اينکه انسان فرآيند انديشیدن خود را به درستی و به تمام و کمال بوه انجوام
برساند ،بايد آن را بیان کند واينجاست که امر مطلق در ويژگیهاي حسی هنرمند پديدار مویگوردد توا
انديشه انسان به خوبی به بیان و آشکار شدگی رسیده باشد و انسان در اين مرحلهي هنري است کوه
صورف
داراي احساسات و تجربیات زيبا شناسانه اي میگردد که از آن لذّت مویبورد نوه از مشواهده ِ
پديدههاي طبیعی و جهان محسوسات بلکه از نظر هگل لذّت زيباشناسانه از آنجايی آغاز میشود کوه
انسان ،خود ،دست به ابداع و ابتکار و خلق ايدههاي هنري در امور حسی میزند .ايون سوخن هگول،
نشان دهنده و بیان کننده ارزش و اهمیتی است که او به ابداع و ابتکار انسان در زمینههاي هنوري -
و به طور خالصه به زيبايی هنري نسبت به زيبايی طبیعی میدهد « :زيبايی هنر از زيبايی طبیعوت
برتر است چرا که زيبايی هنر ،زايیده روح و بازآفرينی زيبايی است و به حکوم آنکوه روح و پرداختوه
هايش از طبیعت و پديدههاي آن برترند ،زيبايی هنر نیز از زيبايی طبیعت واالتور اسوت (مسوگري و
ساعتچی .)986 :9312 ،هگل همچنین ابداع هر چیز بی ارزشوی را از تقلیود از هور چیوز بوا ارزشوی،
ارزشمند تر میداند ،او میگويد« :لذّت از مهارت در تقلیدگري فقط میتواند محدود باشود و شايسوته
است انسان از چیزي لذّت ببرد که از خود پديد میآورد .ابداع هور فورآوردهي کوم اهمیوت و فنوی از
ارزشی واال برخوردار است» (هگل.)925 :9319 ،
روش :ايجاد تداد در ايده و تحوّل ايده ،استفاده از نبوغ ،تخیل و انعکاس حاالت روحوی-روانوی،
عاليق ،ارزشها و ذهنیات هنرمند در اثر هنري از نظر هگل ايده به مثابه تحوّل ،نخست بايود خوود را
آنگونه که هست ،بسازد .در مورد ذات تحوّل بايد دو چیز -يا بوه عبوارتی دو حالوت -متموايز گوردد:
توانايی ،قدرت ،هستی در خود يا امر بالقوّه؛ و هستی براي خود ،واقعیت يا امر بالفعل .آنچه بی درنگ
در تحوّل به انسان عرضه میشود ،اين است که بايد چیزي وجود داشته باشد که تحووّل يابود ،يعنوی
چیزي نهفته -نطفه ،توانايی ،قدرت ،همان چیزي که آن را امر بالقوّه موینامنود يعنوی امکوان (البتوه
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امکان واقعی ،نه امکانی به طور کلی ،امکانی سطحی) ،يا به عبوارتی «امور در خوود ،آنچوه در خوود
است» (هگل .)11-15 :9311 ،درباره آنچه در خود است ،بايد گفت کوه هنووز حقیقوی نیسوت بلکوه
انتزاعی است .چیزي است که کیفیات بسیاري را در خود نهفته دارد .يعنی محتوايی هنوز نهفتوه دارد.
امري بالقوّه است .هگل می گويد« :اگر در آغاز امرِ در خود تحقوق پوذير ،نطفوه و ماننود آنهوا ،و در
وهلهي دوم ،وجود را يعنی چیزي را داشتیم که اين امرِ در خود را آشوکار موی سوازد ،در وهلوه سووم
يگانگی آنها ،به عبارت دقیق تر حاصل تحوّل ،نتیجه تمامی اين حرکت را داريم؛ من آن را بوه نحوو
انتزاعی ،هستی براي خود می نامم که هستی براي خودِ انسان و نیز روح است؛ زيرا-اگور بوه زبوانی
مربوط به آگاهی سخن بگويیم-گیاه فاقد اين روح است .فقوط روح در حقیقوت بوراي خووووود و بوا
خوويش يگانه میشود» (هگل.)11-15 :9311 ،
مفهوم تحوّل ،مفهومی عام است؛ تحوّل به طور کلی يعنی زنده بودن جنوبش و پويوايی .تحووّل،
عبارت است از آنچه هگل میگويود ،يعنوی«عامیوت در طبیعوت و روح و هور آنچوه زنوده اسوت ،از
ناچیزترين تا واالترين موجود .تحوّل عبارت است از تفاوت يابی در خويشوتن ،تولیود هسوتی متعوین،
هستی اي براي ديگري که در عین حال با خود يگانه میماند؛ جنبشی مطلق و در عین حال سکونی
مطلق ،نوعی خود میانجیگري ابدي .اين همان هستی در نزدِ خويشِ ايده ،قدرتِ بازگشوت بوه خوود،
وحدت با ديگري و حفظ خويش در وجودِ اوست .اين قدرت ،اين نیروي بودن در نزدِ خويش ،در عین
نفی خود ،همچنین آزادي انسان است»(هگل .)922 :9311 ،هگل درگیري بین آگاهی(ايده) و شکوفا
شدن آن در قالب حسی و عینی و در نتیجه ،آشکار شودن کیفیتهواي نهفتوه موجوود در آن (يعنوی
تبديل ايده بالقوّه به وجود بالفعل) را اينگونه بیان میکند« :آگاهی در اين اضطراب به سر میبرد کوه
مبادا شکوه درون بودگی خود را با عمل و با هستی متعوین آلووده سوازد ،و بوراي حفوظ پواکی قلوب
خويش ،از تماس با واقعیت میگريزد و در ناتوانی لجوجانه اي پافشاري میورزد .ناتوانی در اين که از
خويشتن خود که به برترين درجه انتزاع کشیده شده است ،دسوت بوردارد ،بوه خوود جوهريوت دهود،
انديشه اش را به هستی بدل سازد و خود را به تفاوت مطلق بسوپارد» (هگول)938 :9315 ،؛ اموا روح
همیشه به پیش میتازد زيرا فقط روح ،پیشرفت است ،اغلب گويی دچار ضعف شده و از دسوت رفتوه
است؛ اما در درون خويش با خود در تقابل است و بی وقفه کار میکنود» (هگول.)921-925 :9311 ،
هگل همچنین میگويد« :اين ابداعهاي انسانی به روح مربوط میشوند و بايد به اين ابزارها بویش از
اعیان طبیعت ارج گذاشت» (هگل .)925 :9311 ،به عقیده هگل براي ايجواد ابتکوار در هنور ،وجوود
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نبوغ در هنرمند امري ضروري به حساب میآيد .هگل فرق بین استعداد و نبوغ را در اين میداند کوه
استعداد امري بیرونی است و با تمرين و ممارست قوي میگردد ،در صورتی که نبوغ اموري درونوی و
ذاتی است ،هگل نبوغ و استعداد را اينگونه تعريف میکند«:نبوغ عبارت از ظرفیت و توانمندي کلی اسوت
براي پديد آوردن هنر ،حال آن که استعداد ،مهارتی خا  ،به ويژه بیرونی است مانند ويولون نوواختن يوا
آواز خواندن» (هگل .)228 :9319 ،از نظر هگل وجود نبوغ نسبت به استعداد براي هنر امري ضروري تور
است .زيرا با تمرين و آموزش در هنر همه انسانها میتوانند تا حدي در زمینه هنري پیشرفت داشته باشند
اما از ي

نقطه به بعد ،اين وجود استعداد ذاتی يعنی نبوغ در انسان است که باعو مویشوود ذهنیوات و

احساسات او به شکلی ابداعی و خلّاقانه در آيد يعنی ماده ذهنی و احساسی او به شکل مواده اي حسوی و
عینی در آيد و در نهايت اثر هنري زيبايی خلق گردد .هگل در اين زمینه میگويد:

«گرچه تقريباً همه کس میتواند در هنر به نقطه اي معین برسد ولی بوراي آنکوه از ايون نقطوه
برگذرد ،يعنی از جايی که هنر به معناي دقیق کلمه از آن آغاز میشود ،استعداد ذاتی و برتر براي هنر
ناگزير است .اين استعداد که موهبتی طبیعی شمرده میشود ،در بیشتر موارد خود را در عنفوان جوانی
به جلوه درمی آورد و خود را در بی تابی زورآور براي شکل بخشیدن به ماده احساسی ويژه اي نشوان
میدهد که در عین حال هم زنده و فعّال است و هم میخواهد اين شیوه بیان و ارتباط گیري را چون
يگانه شیوه يا چون مهمترين و درخورترين شیوه دريابد و سرانجام ي
ي

مهارت فنوی زودرس کوه توا

مرحلهي معین بی هیچ کوششی انجام میگیرد ،نشوانه اي از اسوتعداد موادرزاد اسوت» (هگول،

)922-929 :9319؛ اما وجود نبوغ نیز به تنهايی براي ايجاد ابداع و خلّاقیت و خلق آثوار هنوري زيبوا
کافی نیست .بلکه اين نبوغ بايد از تخیل شخصِ هنرمند مايوه گیورد توا آنچوه را کوه آمیختوه اي از
ذهنیات و احساسات هنرمند است به شکل مادي و در قالب هنوري ،بوه صوورتی حسوی و عینوی در
معرض ديدِ همگان قرار دهد .هگل در اين زمینه میگويد« :آفورينش هنور داراي مواهیتی معنووي و
خودآگاهانه است با اين همه معنويتش میبايست توا حودودي در خوود عنصوري از گورايش طبیعوی
تصويرگري و شکل بخشی در بر داشته باشد» (هگل .)929 :9319 ،فیشر 9در زمینهي اهمیت وجوود
عنصر تخیل در فلسفهي زيباشناسی هگل مخصوصاً هنر رومانتی  2او ،میگويد« :من» و «جز من»
با ذهن هنرمند و طبیعوت در هنور رومانتیو

اتحواد و يگوانگی مویيابنود« .مون» و ذهون هنرمنود

. Fisher
. Romantic

9
2
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سرچشمهي خلق اثر هنري در هنر رومانتی

میشود که اهمیت اين دو به مرکز قرار دادن هنرمند در

اثر هنري رومانتی

میانجامد .دقیقاً همین اهمیت است که راه به اهمیت قوهي تخیل میبرد .تخیل

خلّاق نیز به برداشت جديدي از واقعیت دامن میزند که در هنر رومانتی

جلوه گر میشوود .بنوابراين

در اصل محوريت «ذهن هنرمند» و معرفت شناسی غیر خردگرا باع میشود کوه صوورت و محتووا
(دو جزء اصلی اثر هنري) در هنر رومانتی

به گونه اي بنیادين ذهنی و درون گرايانه ارائه شوند .بنوا

بر همین تکیه رومانتیسم بر ذهن و مدامین ذهنی ،تغییر اساسی در محتوا ايجاد میشود و از هموین
جا است که رومانتیسم خود را با سهولت بیشوتري در هنرهواي رومانتیو

موسویقی و ادبیوات بیوان

میکند تا در هنرهاي بصري» (فیشر)28-6 :9361 ،؛ اما اين تخیلی که در اثر هنري هنرمند جلوه گر
میشود ،تخیلی که تنها حاوي خیال و آرزوهاي هنرمنود باشود ،نیسوت بلکوه عوالوه بور آن ،تخیول
هنرمند ،حاوي انديشه ها ،عاليق ،ارزشهاي هنرمند و ذهنیات او نیز میباشد و شیوه آفورينش آن بوه
واسطه اي حسی نیاز دارد ،هگل میگويد« :خیال بارآور هنرمند ،خیال ذهن و قلبی بزرگ ،دريافوت و
خلق انديشهها و شکلها ،و در واقع نمايش ژرف ترين و کلی ترين دلبستگیهاي انسانی در قالب حسی
مشخص بازنمايی تصويري است» (هگل.)922-929 :9319 ،
هدف هنجارين :يکی از اهداف اساسی تربیت زيباشناسی تخلیه احساسوات ،هیجانوات و عواطوف
هنرمند و مخاطب اثر هنري از طريق هنر میباشد .گوزاره واقوع نگور فلسوفی :تخلیوهي احساسوات،
هیجانات و عواطف هنرمند و مخاطب اثر هنري از طريق هنور در گورو قابلیوت هوايی چوون وجوود
خصلتهاي روحی هنرمند در هنر ،بیرون کشیدن انگیزهها و تمايالت هنرمنود توسوط هنور و تلطیوف
کردن امیال و خشونتهاي مهارنشده هنرمند توسط هنر و بیورون ريخوتن افکوار و وقوايع درونوی و
معنوي هنرمند توسط هنر میباشد .اصل تربیتی :پس فرد بايد به پرورش قابلیتهواي خوود برحسوب
تخلیه احساسات ،هیجانات و عواطف هنرمند و مخاطب اثر هنري از طريق هنر بپردازد .گوزاره واقوع
نگر مصداقی (روش تربیتی) :استفاده از هنرهاي نقاشی ،موسیقی و شوعر در جهوت تخلیوه و تلطیوف
هیجانات و خشونتهاي مهار نشوده ،از روشوهاي تخلیوه احساسوات ،هیجانوات و عواطوف هنرمنود و
مخاطب اثر هنري از طريق هنر میباشد.
اصل :تخليه احساسات ،هيجانات و عواطف هنرمند و مخاطب اثر هنري از طريق هنر

وظیفه هنر اين است که حس ،احساس و الهام آدمی را با آن چیزي آشنا سازد که جايی در ذهون
او دارند .هدف هنر برانگیختن و بیدار کردن همه گونه عواطف ،تمايالت ،شورها و هیجانات نهفتوه و
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پنهان است ،واداشتن انسان به احساس کردن چیزهايی است که روح انسان در ژرف تورين و پنهوان
ترين زواياي خود قدرت تجربه کردن و آفريدن آن را دارد ،هنر توانايی آن را دارد که قلوب انسوان را
در ژرفاي خود و در جنبهها و امکانهاي گوناگون آن بوه جنوب و جووش وادارد؛ و بوراي خشونودي
احساس و تأمّل ،همه آن چیزي را بیان کند که ذهن ،در انديشه و ايدهي خود داراست-همهي شکوه
امر حقیقی و مطلق را؛ و نیز اندوه و فالکت را فهم پذير گرداند؛ انسانها را وادار کند که عمیوق تورين
ذات همهي آن چیزي را که تکان دهنده و هولناک است و نیز همه لذّتها و خوشویها را دريابنود؛ و
سرانجام  ،بگذارد که تخیل آزاد باشد و در احساسات و انديشهها جوالن دهد .بنابراين هنر بايود ايون
محتواي بی نهايت متنوع را در بر گیرد تا از ي

سو ،تجربهي طبیعی جهانِ بیرون آدموی را تکمیول

کند و از سوي ديگر ،آن شورها و هیجانهاي طبیعت او را برانگیزد تا هم تجربههاي زندگی همچنوان
نو و تازه و در تغییر و دگرگونی قرار گیرند و هم ذهن آمادهي دريافت و پذيرش پديدهها گردد .چنین
انگیزه اي را خودِ تجربهي زندگی به دست نمیدهد بلکه تنها از راه هنر به دست مویآيود زيورا هنور
داراي ويژگیهايی است که میتواند حقیقت مطلقِ اين تجربه ها ،را در خود جاي دهد .هگل در موورد
اين ويژگیهاي هنر چنین میگويد «:هنر به طورزي فريبنوده آفريودههاي خوود را بوه جواي واقعیوت
مینشاند .امکان اين فريب از رهگذر نمود محض هنر بر اين واقعیت استوار است کوه بوراي انسوان،
تمامی واقعیت بايد به واسطهي دريافت و تصوّرها به دست آيد و تنها از طريق اين واسطه اسوت کوه
واقعیت در قلب و اراده راه میيابد .حال در اين فرآيند فرقی ندارد که توجه انسوان از طريوق واقعیوت
بیرونی بی واسطه جلب شود يا اين که اين امر از طريق ديگر واقع شوود يعنوی از طريوق تصوويرها،
نمادها و تصوّرهايی که يا محتواي واقعیت را در بر دارند يا آن را بازنمود میکننود .انسوان مویتوانود
چیزهايی را که واقعی نیستند به گونه اي تصوّر کند که گويی واقعی اند .از اين رو براي احساسات موا
فرقی نمیکند که واقعیت بیرونی يا نمودي از آن وسیلهي ارتباط ما با موقعیتی ،رابطه اي يا بوه طوور
کلی وضعی از زندگی قرار گیرد تا ما را بر آن دارد که به نحوي درخور به ذات چنوین اموري واکونش
نشان دهیم ،خواه از راه اندوه يا شادي و خواه با تحت تأثیر قرار گرفتن يا برانگیخته شدن و خوواه از
اين راه که ما را بر آن دارد که دسوتخوش طیفوی از احساسوات و هیجانوات خشوم ،نفورت ،شوفقت،
نگرانی ،ترس ،عشق ،حرمت و ستايش ،افتخار و شهرت شويم .اين برانگیختگی تموام احساسوات در
ما ،اين کشیده شدن قلب از طريق کل معناي زندگی ،اين تحقق تمامی ايون جنبشوهاي درونوی بوه
ياري چیزي صرفاً فريبنده که در بیرون به نمود درمی آيد ،به ويژه از ديدگاهی که موا وارسویديم ،آن
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چیزي شمرده میشود که قدرت واقعی و برتر هنر را تشکیل مویدهود» (هگول.)936-921 :9319 ،
حال از آنجا که قرار است هنر اين وظیفه را داشته باشد که نی

و بد را به ي

اندازه بر قلب و تخیل

آدمی تحمیل کند ،انسان را با شريف ترين آرمانها تقويت کند و با اين همه او را تا حد حسی ترين و
خودخواهانه ترين عواطف و احساسات تدعیف کند ،بوه هنور وظیفوه اي معوین و مشوخص محووّل
نمیشود؛ و بنابراين هیچ هدف آشکار ثابتی براي هر گونه محتووا و ارزش ممکون فوراهم نمویآورد.
همچنین هنر به اين دلیل داراي وظیفه اي نامشخص است که هنگامی که با گستردگی گونواگون و
پرشماري از محتوا روبرو میشود ،احساسها و تصووّرهاي گونواگون ،کوه قورار اسوت هنور آنهوا را
برانگیزد يا تصديق کند يکديگر را خنثی میکنند و با هم در تداد میافتند و متقابالً يکديگر را ابطال
میکنند .هگل در اين مورد میگويد« :هر اندازه که هنر الهام بخش احساسهاي متناقض باشد ،همان
اندازه سرشت متناقض احساسها و شورهاي عاطفی را فزونی میبخشود و موا را دسوتخوش نوسوان
خوردنهاي نشئه ناک میکند يا مانند استدالل گري کار به سفسطه و ش

آوري میکشود .بنوابراين

اين گونه گونی مصالح هنر ما را بر آن میدارد که به هدفی چنین صوري براي هنر دلخوش نباشویم،
زيرا اين عقالنیت در گونه گونی رنگارنگ نفوذ میکند و خواهان آن است که به رغم تناقض با خوود
اين عناصر شاهد سربرآوردن مقصودي برتر و کلی تر از ايون عناصور باشود و از دسوت يوافتن بودان
اطمینان يابد» (هگل)936-921 :9319 ،؛ بنابراين هنر نمیتواند انتقال دهنده محتوا يا ارزشی خوا
باشد و يا به عبارتی ديگر هنر نمیتواند جنبهي آموزشی داشته باشد.
روش :اسووتفاده از هنرهوواي نقاشووی ،موسوویقی و شووعر در جهووت تخلیووه و تلطیووف هیجانووات و
خشونتهاي مهار نشده
تخلیه هیجانی 9در هنر به اين معناست که بیوان هوویجانات سرکوبشوده در هنور موجوب حول
تعارضات و کاهش تنشها میشود و لذا هنر در اينجا داراي اثري درمانی است .هنر عالوه بور اثوري
که بر کاهش تنشهاي درونی دارد همچنین باع توسلّط بر هیجانات و خشوونتهاي مهارنشوده درون
انسان میگردد؛ بدين طريق که آدمی از راه بوازسازي و بیان مجدد موقعیتهواي دشووار زنودگی در
نقاشی ،بر مشکل خود مسلّط شده و بر آن غالب میگردد و از ايون راه بور احساسوات و واکنشهواي
خود کنترل پیدا کند .لذا بازسازي توجربهي مجدد حوادث دردناک گذشته در هنر نقاشی و نمايش و...
اثري درمانی دارد .هگل هدف و غايت هنر را برانگیختن احساسوات ،هیجانوات و عواطوف مخاطوب،
Emotional Evacuation
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توسط انديشههاي روحی وااليی میداند که هنرمند در اثرش آنها را به عینیت و مشاهدهي مخاطبان
خود درآورده است  ،او میگويد« :غايت هنر در آن است که هرگونه احساس خفته ،تمايالت و شور و
شوق را بیدار کند .آنچه را عاطفهي انسان در درونی ترين و نهفته ترين زواياي روح دارد ،تجربه کند
و بپروراند ،آنچه را در ژرفا و امکانات متعدد و جنبههاي گوناگون نهاد انسان است به جنوبش درآورد و
برانگیزاند .آنچه را روح عالوه بر اينها در انديشه و نظر خود اندوخته دارد و واالست ...براي احساس و
مشاهده قابع تمتّع کند» (مسگري و ساعتچی .)982 :9312 ،هنور عوالوه بور اينکوه بوا احساسوات و
عاطفهي نهان درون مخاطبان خود ارتباط برقرار میکند  ،همچنین دريچه اي است به سووي جهوانِ
درونِ ذهن هنرمند ،احساسات و افکار او .به گفتهي هگل ،هنر نه به انعکاس دنیاي بیرون و طبیعوت
حسی بلکه به انعکاس حاالت درونی و ذهنی هنرمند میپردازد .او میگويد« :هنرمند در حاالت متغیر
طبیعت ،پیوندي با حاالت روانوی خوويش مویيابود .طبیعوت ،گواه آرام و پرصوفا و گواه خشومگین و
پرخروش و گاه تاري

و اندوهگین است .ولی هنرمند (در تصوير اين حاالت) در واقوع خوواطر جوان

خويش را مصوّر میکند نه اعیان خارجی طبیعت را» (استیس.)119 :9313 ،9
میکند نقاشی

يکی از هنرهايی که به کاهش تنشهاي درونی انسان و تخلیهي هیجانی او کم

است .هگل معتقد است که نقاشی ،به سبب پس روي به فداي خیالی ،ژرف تر از معماري يا مجسمه
میتواند در ذهنیت انسان کند و کاو کند و میتواند احساسی را دريابد که هویچ يو

از ايون هنرهوا،

نمیتوانند .بنابراين هگل بیان میدارد که وظیفه واقعی نقاشوی آن اسوت کوه بوه شوکلی دو بعودي،
احساس انسانی را وصف کند  .هگل در زمینهي بیان محتواي نقاشوی ،بور احساسوی تأکیود دارد کوه
نسبت به احساسهايی که در هنر موسیقی است کمتر پیچیوده اسوت و بوا ايون هموه شخصوی تور از
احساسهايی است که معماري يا مجسمه میتواند بیان کند .او اين نوع احسواس را اينگونوه توصویف
میکند« :اين ،احساسِ عشق آشتی يافته و به آرامش رسیده با خود است-يعنی محتوايی هنوري کوه
در ترازي درون نگرانه تر ،محتواي مجسمهي را مکرر میکند» (هگل.)316 :9319 ،
يکی ديگر از هنرهايی که به کاهش تنشهاي درونی آدمی و تخلیه هیجانی او کم
موسیقی است .موسیقی ،عاطفی ترين هنرهاست« .هنر رومانتیو

میکند هنر

موسویقی بدعودهاي فدوايی را بوه

يکباره از میان برمی دارد و احساس را از طريوق زنجیوره اي زمانمنود از صودا بوه نموو درموی آورد»
(استیس .)112 :9313 ،بنابراين موسیقی بیش از نقاشی امتیازاتی به دسوت مویآورد  ،زيورا بوه هویچ
9.Stace
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محلی در فدا تعلق ندارد .موسیقی با شکل بصري سر و کوار نودارد و نسوبت بوه مجسومه سوازي و
نقاشی هنري است انتزاعی؛ و به همین دلیل موسیقی بالفاصله با عمیق ترين جنبه درونوی و بواطنی
آدمی مرتبط میگردد .به طور کلی میتوان گفت وابستگی به عالم درون صوفت بوارز هنور موسویقی
واقعی است .وجه تمايز موسیقی و مجسمه اين است که مجسمه اثوري حاضور و دائموی اسوت و بوه
عنوان شیء در مقوووابل بیننده قرار میگیرد ،در صورتی که ي

آهنگ موسیقی فقط از ذهون عبوور

میکند و در سکوت ناپديد میگردد .موسیقی در قید مکان نیست و از آزادي بیشتري برخوردار است .
اين آزادي موجب میشود که موسیقی به عالی ترين رشتههاي هنري که شعر باشد نزدي

گردد .در

هنر موسیقی برخالف هنرهاي ديگر میان عین و ذهون هویچ گونوه جودايی نیسوت؛ بورخالفِ هنور
مجسمه سازي و يا نقاشی که ي

مجسمه يا ي

تابلوي نقاشی نسبت به آدمی شیئی است خوارجی

و مجسمه يا تصوير در برابر مخووواطب و بیرون از او قرار دارد .هگوول میگويد« :در هنور موسویقی
جان در عین جذب میشود يا به عبارتی بهتر ،جان با عین وحدتی تمام میيابد-و اين چنوان وحودتی
است که در آن نفس آدمی ديگر از فرق میان خوود و عوین آگواه نیسوت ،زيورا آگواهی جلووه اي از
شناسايی است و نه عاطفه .از اينجاست که موسیقی بی درنوگ ،عواطوف شونونده را برموی انگیوزد»
(استیس .)112 :9313 ،موسیقی بايد داراي وحدت ،هماهنگی ،تقارن و نظوم در اصووات خوود باشود،
همچنین مخاطب نیز بايد بتواند آنها (اصوات) را به صورت روابطی منظم به يکوديگر پیونود دهود توا
موسیقی تا عمق جان شنونده نفوذ کند و احساسات او را برانگیزد .استیس در ايون زمینوه مویگويود:
«حتی در طبیعت ،فرياد نمودار مستقیم زندگی عاطفی درونی شناخته میشود ولی هر مجموعه اي از
اصوات يا فريادها در نفس خود هنر نیست ،بلکه فقط زمانی هنر میگردد که جان ،آنها را در نسوجی
ظريف از روابط منظم به هم پیوند دهد .اين گونوه روابوط مونظم ،وحودتی در اخوتالف اصووات وارد
میکند .کثرت خام و ناپرداخته ،زيبا نیست ولی کثرتی که سراسر اجزائش تابع اصولی وحودت بخوش
باشند ،مظهر مثال است و از اين رو زيباست .در موسیقی رعايت تقارن و اندباط و برابري ضربها بور
رغم نابرابري مدت آهنگها مهم است .هماهنگی و خوشنوائی دو راه ايجاد وحدت در اختالف کیفی و
کمّی نواهاست» (استیس .)113- 112 :9313 ،
فلسفه زيباشناسی هگل به شعر ختم میگردد .به نظر او شعر تقريباً خود را از تمام شرايط موادي
رها میسازد و بدين طريق بیشتر و بهتر از هنرهاي ديگر وسیلهي بیان روح میگوردد .شوعر نوه بوه
اشیاء عینی متوسل میشود و نه مستقیماً به تصنعات بشري (همچون هنر موسیقی ،مجسمه سازي و
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نقاشی) ،و بدين ترتیب در اين هنر خبري از ماده ،رنگ و غیره نیست .شعر براي نشان دادن عواطف،
افکار و احساسات درونی و معنوي فقط به کلمات و الحان متوسل میشود و تنوّع موضوعات شوعري
به بهترين نحو بیان امر زيبا را ممکن میسازد .شعر به علت آزادي خاصی که دارد از تموام هنرهواي
ديگر فراتر میرود .شعر مدتهاي طوالنی تنها وسیلهي بیان مردم (از قديم توا بوه ا)ن) بووده اسوت.
شعر امور جزئی را به صورت روحی بیان کند .در شعر تمام اوصاف خا

فردي بايد بوا يو

کلی مرتبط گردد .شعر با آنکه به امور فردي و جزئی توجه میکند ،ولی در ي

وحودت

اثر شعري کامل ،اين

جزئیات به صورت وحدتی کلی درمی آيد .هگل در مورد وابستگی شعر به زبان گفتاري میگويود«:در
شعر رابطهي میان واژه و انديشه به صورت قراردادي محض درمی آيد .ولی به سبب بوه کوار گیوري
بیان مجازي به ويژگی زبان وابسته میماند .شعر در نهايت میکوشد به صوورت فلسوفه درآيود  ،اموا
اسیر شیوهي بیان ادبی خود باقی میماند» (هگل.)366 :9319 ،
بحث و نتيجه گيري
يکی از اهداف اساسی تربیت زيباشناسی تقابل بین حس و ذهن در جهت ايجاد خودآگاهی ذهنی
است که نیل به آن در گرو به کار گیري مواد حسی و عنصر طبیعت براي ايجواد انديشوه در ذهون و
انتقال آن به آثار هنري است و روشهاي يقوین حسوی ،ادراک و خودآگواهی ذهنوی از روشوهاي آن
است .هگل عقیده دارد که افراد در برخورد با اشیاء و اشخا

ابتدا بوا جلووهي ظواهري آنهوا مواجوه

میشوند و لذا در بین ساير عوامل جلوهي ظاهري يا ظاهر اشیاء در اولوین برداشوت و توأثیر توا حود
زيادي اهمیت دارد .هگل عقیده دارد که ي

جلوهي ظاهري جذاب داراي ي

محتوا و ارزش ذاتی و

درونی است؛ آنچه از اين نکته قابل استنتاج است اين است که معلم در فرآينود تودريس هنوري بايود
تالش کند که فرآيند تدريس را به گونه اي عرضه و ارائه کند که از جلوهي ظواهري خوشوايند و پور
تأللو و از محتواي غنی و پرباري بهره مند باشد تا مطبوع ذهن و دل مخاطب گردد .از جمله راههايی
که به تازگی و نو شدن مداوم انديشهها ياري میرساند تقابل موداوم آنهوا بوا جهوان واقعوی و تغییور
يافتنهاي مداوم ذهن توسط آنها میباشد از اين رو بايد محیطی غنی و سرشار از تجربههاي توازه را
براي متربیان به منظور نو شدن مداوم تجربیات شناختی و هنري آنها تدارک ديد .محیط هنري بايد
به گونه اي طراحی شود که در ارتباط با طبیعت باشود .محویط طبیعوی مویتوانود تجوارب ديوداري،
شنیداري و المسه را براي شاگردان فراهم سازد و عالوه بر پرورش قواي حسی آنها ،در جهت ايجاد
ايدههاي هنري نیز به آنها ياري رساند.
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عقل تنها نبايد مجذوب موضوع و جلوهي ظاهري موضوعات هنري و شناختی گردد بلکه مربیان
تربیتی بايد شاگردان را به طريقی هدفدار بوه سووي حقیقوت موجوود در پوس ظواهر زيبواي اموور و
موضوعات شناختی و هنري سوق دهند؛ همچنان که از نظر هگل عقل براي شوناختن اشویاء حودود
پديداري آنها را در هم میشکند و میخواهد به ابعاد غیر پديداري آنها نائل گردد؛ که روش تأمّلی يوا
انتقادي يکی از شیوههاي رسیدن به تعمّق در موضوعات حیطهي شناختی و موضوعات حیطه هنوري
بود که بیان گرديد .بنابراين هنر براي اينکه واقعاً هنر باقی بماند ،میبايست خود را از طبیعت بیورون
کشانده ،و فقط وقتی به آخرين حد موفقیت و تکامل خود رسید دوباره بدان بازگردد .در نتیجه عنصور
طبیعت در جهت خلق ايدههاي هنري فقط تا آنجا نقش برجسته اي دارد که ايدهي هنري را در ذهن
هنرمند شکل دهد و هنرمند از آن(طبیعت) الگو گیرد  .وقتی ايودهي هنوري شوکل گرفوت ذهون بوا
ايدهها و انديشیدهها و امور محض و مطلق سر و کار دارد  ،اما همچنان براي نو کردن ايدههاي خوود
با طبیعت و امور محسوس در رفت و آمد است.
يکی از اهداف اساسی تربیت زيباشناسی ايجاد هنرهاي خلّاقانه و ابتکاري میباشد که نیل بوه آن
در گرو قرار دادن روح ،هوش ،خاطرات ،ذوق و ابتکار هنرمند(تفکّرات ،تصوّرات و خلّاقیتهواي ذهنوی
هنرمند) در اثر هنري میباشد و روش ايجاد تداد در ايده و تحوّل ايوده ،اسوتفاده از نبووغ ،تخیول و
انعکاس حاالت روحی-روانی ،عاليق ،ارزشها و ذهنیات خود(هنرمنود) در اثور هنوري از روشوهاي آن
است .معلم برخوردار از قوهي تخیل قوي میتواند خود را از محدوديتهاي زمان و مکوان يوا اينجوا و
اکنون برهاند و فرصتهاي جديد هنري را براي خود و شاگردانش فراهم سازد و با موقعیتهواي توازه و
پیش بینی نشده اي روبرو گردد .براي معلم بهره مند از تخیل قوي هر ي

از دانش آموزان ،هر ي

از کالسهاي درس ،هر موضوع هنري و هر موقعیتی چالشی ايجاد میکند تا معلم شیوههاي موجود را
مورد بازنگري قرار داده و شیوههاي بديع و مؤثرتري را به کار گیرد .پاسخ معلم به شرايط جديد بايود
نو و تازه باشد .تدريس هنري تحت عنصر تخیل همواره مشتمل بر کشاندن ذهن به ي
از آگاهی است .معلم بايد به دانش آموزان خود کم

حالت توازه

کند تا خودشان را در زمانها ،مکانها و شورايطی

تصوّر کنند که به طور مستقیم در معرض حواس آنها قرار ندارد و قبالً هم آنها را تجربوه نکورده انود.
خالقیت بنا به تعبیر هگل  ،جريان تبديل امکانها به فعلیتها است که ريشه در تخیل دارد .به عبارت
ديگر تخیل بذر خالقیت است .خالقیت و تخیل در عین حال که يکی نیستند ولی کامالً با هم ارتباط
دارند .خالقیت غالباً مستلزم کاربرد تخیل است .بنابراين تخیل يکی از لوازم اصلی هنور اسوت .معلوم
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خلّاق عالوه بر به کار گیري روشهاي ابتکاري ،زمینه و عرصه را براي طرح ايودههاي نوو و سوؤاالت
جديد فراهم میسازد .معلم خلّواق اعتقواد دارد کوه تودريس هنور شوامل شوکل دادن کیفیتهوايی در
شاگردانش است که قبالً وجود نداشته اند .در زمینه تدريس هنر ،تدريس ماهیت فعّال ،پويوا و خلّواق
دارد و معلم به عنوان ي

هنرمند به جاي تکیه بر مووارد عوادي و تکوراري ،رويوهها و رويکردهواي

جديدي را در تدريس هنر خلق میکند .در اين روند معلم خوب هنرمندي است که خود وسویله رشود
خلّاق و مؤثر دانش آموزانش را پیدا کند و طريقوههاي اجوراي آن را فوراهم آورد .در تربیوت زيبوايی
شناسی معلم همچون نقاش ،آهنگساز و هنرپیشه کیفیتهاي بديع و توازهي هنوري را درموی يابود و
تدريس متأثر از کیفیتها و احتماالتی است که پیش بینی نشده هستند .براي مواجهه با اين احتماالت
معلم بايد به شیوه اي ابتکاري عمل کند .حتی شاگردان هم هنرهايی ابتکواري و خوا
میکنند که هم با هنر قبلی خود در کیفیت و بديع بودن تفاوت دارد و هم در سب

خوود خلوق

و کیفیت  ،خا

و منحصر به خودِ فرد است .در خالقیت هنري هر دانش آموزي کامالً منحصر بوه فورد و بوی نظیور
است  .اثر هنري خوب منفعل از ادراک حسی ،نبوغ (شهود و بصیرت) ،آفرينندگی و خالقیت و تخیول
است .اثر هنري خوب به استقبال رويدادهاي شگفت انگیز ،حادثههاي غیرمترقبه ،خوشیها ،ناکامی ها،
شوربختیها و  . . .میرود .هگل دو راه را براي تبديل انسان عادي به ي

هنرمند برمی شمرد :يکی

برخورداري از موهبتهاي طبیعی که اساساً مبتنی و متکی بر ذات و درون است يعنی اسوتفاده از نبووغ
خا

خود ،و راه ديگر که کمتر شهودي است پرورش هنرمند از طريق تالش و تمرين است .نکواتی

که شاگردان ،بنا به نظر هگل بايد در جهت خلق آثار هنري خلّاقانه و زيبا لحاظ کنند بدين قرار است:
استفاده از خلّاقیت ذهنی استفاده از نبوغ و قدرت ذهنی ،استفاده از تخیل خلّاق ،پیدا کوردن ابهوام در
ساختار پیشین ايدههاي هنري ،درگیر کردن ايده هنري با متداد آن ،استفاده از بودعت و نووآوري در
ايده و سب

هنري با شکستن ساختارهاي ايده و سب

هنري پیشین و ترکیب آنها با ايده و سوب

هنري جديد
 يکی از اهداف اساسی تربیت زيباشناسی تخلیهي احساسوات ،هیجانوات و عواطوف هنرمنود ومخاطب اثر هنري از طريق هنر میباشد که نیل به آن در گرو اصولی چون وجود خصولتهاي روحوی
هنرمند در هنر ،بیرون کشیدن انگیزهها و تموايالت هنرمنود توسوط هنور و تلطیوف کوردن امیوال و
خشونتهاي مهارنشده هنرمند توسط هنر و بیرون ريختن افکوار و وقوايع درونوی و معنووي هنرمنود
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توسط هنر میباشد؛ و استفاده از هنرهاي نقاشی ،موسیقی و شعر در جهت تخلیه و تلطیف هیجانوات
و خشونتهاي مهار نشده از روشهاي آن میباشد.
هنر بايد بهترين نمايش دهنده درون انسان باشد و نقش اساسی در رشد روانی و عواطفی او ايفوا
کند .هنر با ايجاد آرامش ،باع کاهش پريشانیهاي فکري و عاطفی و اختالالت روانی در شاگردان
میشود و در زمینهي سالمت روانی ،نقش مهمی را ايفا میکند .شواگردان از طريوق نقاشوی سوخن
میگويند ،به بیوان افکوار ،عقايود و عواطوف خوويش مویپردازنود ،و نیازهوا ،تموايالت ،مشوکالت و
محدوديتهاي زندگیشان را در آن بازگو میکنند .هنر و روانشناسی از تأثیرات متقابل هم سوود جسوته
اند .نقش آثار هنري در روانشناسی را میتوان در کاربرد آن جهت تحقیقات روانشناسوی بوه عنووان
نمونههاي مناسبی در تبیین حاالت روانی و ناهنجاريهاي رفتاري مالحظه کورد .در واقوع در بعدوی
مواقع نقش آفرينی هنري را میتوان در پااليش امیوال سورکوفته کوه بوا مخالفتهواي اخالقوی و
اجتماعی روبرو بوده است به سوي هدفهاي اجتماعی برتر دانست .بنابراين پوااليش روانوی ناشوی از
آفرينش آثار هنري موجب رهاسازي هیجانات ،تعديل فشارهاي روانی و آرامش هنرمند است.
در هنرهايی مانند شعر شاگردان با شخصیت مورد عالقهي خوود هماننود مویشووند و از رفتوار و
ويژگیهاي شخصیتی قهرمان آن تأثیر میپذيرند .شعر همچون انواع ديگر هنرهوا عواملی کارآمود در
شناخت نیازها ،تمايالت ،مشکالت ،ناکامیهوا و فشوارهاي عواطفی و روانوی اسوت .اشوعار کودکوان
همچون آيینه شخصیت آنها را نمايان میسازد .در اين نوع آثوار هنوري عواطوف و هیجانوات نقوش
بارزي دارند و تمايالت و نیازهاي کودک جلوه اي آشکار میيابد .کودک از طريوق شوعر و بازسوازي
صحنههاي مورد نظر در افزايش مهارتها و تکوين شخصیت خويش و رشد ابعاد مختلف آن نقشوی
فعّال به عهده میگیرد .کودکان و نوجوانان در شعر به اشیاء جان میبخشند و با آنها سخن میگويند
 .در اين گونه هنرها است که تمايالت و عواطف کودک ،محدوديتها و مشکالت و عوامل آزاردهنده
روانش رخ مینمايند.
نقاشی نیز از مهم ترين هنرها در بیان مقاصد ،افکار ،عقايد و نیازهاي درونی شواگردان محسووب
میشود .اشتغال به اين هنر عالوه بر به جلوه درآوردن آگاهی درونی و حقیقت محوض ذهون شواگرد
میتواند نقش مؤثري در رشد شخصیت و شناخت مشکالت روحی و تخلیه هیجانی وي داشته باشود.
در اين نوع هنر ،هنرمند ،آفرينندهي خیال است .هنر نقاشی ،فقط تا اندازه اي موادي اسوت و بیشوتر
جنبهي آن داراي خصوصیت روحی است .جنبه ذهنی هنرمند ) در نقاشی( خود را در عمق صوورت
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اثر هنري نمايان میسازد به همین دلیل نقاشی میتواند جنبه روانکاوي و درموانگري داشوته باشود و
احساسات ،آرزوها ،ناکامیها ،تیرگیها و افکار درون آدمی را نشان دهد و در عین حال موجوب تخلیوه
هیجانی فرد و کاهش تنشهاي درونی و آرامش روحی او گردد .در واقع به عقیده هگل نقاشی که هنر
نمايش دادن است ،تنها آنچه را که در آن ديده میشود به نمايش نمیگذارد ،بلکه آنچه را هوم کوه
ديده نمیشود به نمايش میگذارد؛ بدين گونه ،نقاشی ،ي

وساطت و میانجیگري است؛ بین آدمی و

ايده مطلق و هدفش آن است که بگذارد تا ايدهها به سخن آيند.
عالوه بر نقاشی ،موسیقی نیز داراي نقش روان درمانی است .غرض از نقش موسیقی در تربیوت،
تأثیرات خاصی است که موسیقی بر روان انسان میگذارد .لذّت بردن از موسیقی بوه طريوق حسوی
يعنی شنیداري اهمیت زيادي دارد ولی به تنهايی کافی نیست و احتیاجات ذوقی و روحوی شونونده را
کامالً رفع نمیسازد .تأثیر موسیقی از طريق حسّی در عادي تورين افوراد بشور ،کوافی تورين دلیول
اهمیت آن است ولی حساسیت اشخا
است .نبايد تصوّر کرد که اهمیت ي

به هنگام گوش دادن به اصوات مختلف موسویقی متفواوت
قطعه موسیقی فقط به میزان تأثیري است که از طريق حسی

در شنونده دارد .موسیقی در ذات خود داراي قدرتی شگرف براي افزايش تمرکز شخصی و افوزايش
سطح شادي است اما در زمینه اثرگذاري موسیقی بر شوخص بايود داراي توجوه و نگرشوی صوحیح
نسبت به شخصیت و عاليق شنونده بود .لذا براي رسیدن به هدف اصلی که همانا تخلیه هیجانات و
رسیدن به آرامش روانی در فرد است ،قدم اول تشخیص صحیح نوع موسیقی براساس نوع شخصیت
و مشکل فرد است و گام بعدي نیز استفاده از موسیقی مناسب براي آرامش روحی فرد مذکور اسوت.
به تعبیر هگل اين قدرت درمانگري موسیقی از شدّت نظم و همواهنگی حواکم بور نووع موسویقی؛ و
ايجاد وحدت بین عناصر متداد شخصیت فرد با تکیه بور وحودت اجوزاء و ريوتم در موسویقی ايجواد
میشود که ذهن را يکپارچه ،و تدادها و تناقدهاي آن را با وحدتی که در اصووات و ريتمهواي خوود
دارد ،با هم هماهنگ و متحد میسازد و فرد را به ي

آرامش ذهنی و يکپارچگی و وحدت در اجوزاي

شخصیت خود که با يکديگر در تداد و تقابل و تنش هستند میرساند و اين نظم و هوارمونی اسوت
که ذهن ،روح و شخصیت انسان را به سوي شرايط متعادل و سالمت و آرامش روحی سوق میدهد.
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