
  نقش هنر در زندگی اجتماعی

  مقدمه

که در اجتماع بدنیا می آید و در اجتماع با داراي رویکرد هاي گروهی  ايپدیده ،انسان پدیده اجتماعی است

بسر می برد و تمامی حوادث و وقایع را در اطرافش به کمک  متنوعی اعم از مادي و معنويپدیده هاي ماحول 

می پذیرد و این به این معنی است که در جریان همهً  اگاهی دارد ،حواس که بر حسب عادت و تکرار به آن 

وقایع و حوادث واقعی قرار دارد نه اینکه حقایق را درك مینماید. این حوادث و وقایع تاثیر هاي گونه گونهً بر 

. انسان را هیجانی میسازد ، متفکر میسازد ، آرام میسازد و انسان را به کنش و بجا میگذارد ن هاي متفاوت انسا

  واکنش وا میدارد . انسان هنرمند را به تخیل می اندازد و الهام می بخشد .

تحول نماید در یک همچو موقعیتی انسان نیازمند است تا عقده هاي درونی خویش را بیرون ریزد ، اجتماع را م

طرحی را روي کاغذي بریزد ، سنگی  .آرایش دهد و بالخره جوانه هاي الهامی را روي مواد متنوعی با طرحی 

، طرحی را را تراش نماید ، نظمی را در ستور نوشته ها بیاورد ، نثري تحریر نماید ، موضوعی را به نمایش گیرد

انسان که در محیط زندگی اجتماعی اش متحول .....  روي سنگ و یا چوب کندنکاري نماید، نظمی را بسراید، 

شده ، تفکر نموده دست به خالقیت زده، همان هنرمندیست که هز از گاهی از جانب طبیعت براي جوامع 

  بشري هدي میگیردد.

  کلید واژه:

  اجتماع، رابطه دیالکتیک هنر، آموزش، درمان، طراحی، کودك،
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هنرمند در زندگی اجتماعی متحول ساختن انسان ها است تا با عملکرد عمیق و هدفمندش جادة هنر و نقش 

در یک همچو جامعه و زندگی اجتماعی، هر کسی به  .نمایدمیرا براي افراد اجتماع هموار  یاجتماعو زندگی 

دنبال آرامش هاي روحی است، گاهی انسان هاي متفاوت از دیگران باعث میگردند تا با عملکرد هاي شان 

جادة زندگی را براي دیگران هموار سازند و یا در نقش هموار کننده بازي کنند. انسان هاي که در این جامعه 



یر پذیري از نقش هنرمندان بدنبال نیروي میباشند تا آرامش روحی ، روانی و جسمی را زندگی مینمایند با تاث

  دریابند.

 کس هر و هستند دنبالش به زندگی در هاانسان تمامی که است نیرویی آرامش "نویسد زهرا مداح در مقالهً می

 دل دردبا  ةعد ورزش، با برخی رفتن، مهمانی با بعضی کردن، کار با هابعضی آورد؛می دست به را آن طریقی به

. این آرامش همان حالتی است که مداح، انترنت)("…و کردن دعوت مهمان و کسانی هم بابا دیگران کردن 

هنرمند طرح هنري اش را بعد از الهامات طبیعی و محیطی روي مواد هنري میریزد و عقده هاي درونی اش را 

دیگر  ۀاز زوای بیند.ده از لحاظ روانشاسی آرامش روحی مییرون کشگی هنري میباشد ، بیکه ناشی از تشنه

هنر آنست که بین هنرمند و بیننده ارتباط حسی ایجاد  "تولستوي هنر و اثر هنري را چنین تعریف نموده است 

(تولستوي، هنر "الی نه هنرمند ، هنرمند میباشد و نه اثر خلق شده اثر هنري ند ، وامتاثر گردرا نموده و هردو 

. هر گاه تعریف تولستوي و نوشته هاي باال را تحلیل و تجزیه نماییم به خوبی در خواهیم یافت که هنر چیست)

متحول  ، آرامش میبیند، لذت میبیند، شاد مشود و بالخردهآموزدمی يبر بیننده تاثیر گذاشته و بیننده از اثر هنر

 میگردد . 

اجتماعی برخاسته از شرایط اجتماعی ، سیاسی و اقتصادي جامعه بهترین هنر به حیث یک پدیده فلسفی و 

 طور کافی نیازانسان هنر را کشف کرده است، زیرا طبیعت به "وسیله آرامش دهنده اجتماعی محسوب میگردد. 

ترجمه  ووادیسواف تاتارکیویچ(.  "باشدهاي او را برآورده نکرده و بنابراین او نیازمند مصونیت می

  . )6، زیبایی شناسی افالطون ،  سیدجوادفندرسکی

یا  انسان ها براي دریافت حقیقت هنر به این باور رسیده که هنر نه تنها طراوش روحی الهام گرفته از درون و

شد بل یک ضرورت خودي نیز میباشد تا از این طریق بین میباطآموزش و  تربیت مخابیرون خود هنرمند براي 

ا بیان نماید از رهاي بشري و احساسات ذاتی خود  یتنامسامانی هاي اجتماعی ، محرومچالش هاي فکري ، 

از آنجائیکه هنر  رامش ببخشد و از سوي دیگر قدمی برداشته باشد براي بهبود اجتماع.آیک سو خویشتن را 

هنري که از  ه آثاریهنرمند با اراو آرامش میبخشد، ، لذت اي است که براي مخاطبین اش خوشی، سرورپدیده

طریق رسانه هاي متنوع صورت میگیرد، زمینه را براي لذت بردن ، شادمانی و آرامش روحی، روانی و نهایتاً 

 د.انمیگردمخاطبین مهیا جسمی 



مسئله که هنر و اجتماع در ارتباط مستقیم قرار دارد، هیچ شکی وجود نداد و فالسفه و هنرمندان با تائید  ندر ای

از این موضوع به این باور رسیده اند که هنرمند از محیط و ماحولش (جامعه و طبیعت) و برعکس محیط 

گی بشر روي کره خاکی وجود داشته هنرمند متاثر میگردد، این رابطه یک رابطه دیالکتیک است که از آغاز زند

هیچ کس ارتباط متقابل هنرمند و جامعه را منکر نیست. هنرمند بر جامعه متکی "و تا نهایت ادامه خواهد داشت

اي که درآن زندگی میکند میگیرد، ولیکن جنبۀ فردي اثر لحن و آهنگ و قوت احساسش را از جامعه  -است 

دارد. این جنبه وابسته است به امر منجزي که عبارت است از ارادة معطوف  هنرمند به بیش از این عوامل بستگی

به صورت، که نیرویی است در درون شخصیت هنرمند، و بدون این درك شهودي از صورت متناسب، هیچ چیز 

  ).223، 1390(هربرت رید،  "مهمی نمیتواند به وجود بیاید

. هنر با ارسال پیام هاي است که منشاً الهی و پیامبري دارد رسالت هنر تربیت انسان هاي مهمترین رکن  یکی از

بین پرداخته و آنها طمخا ۀمفهومی ، محتوایی و تربیتی که از متن اثر هنري بر میخیزد به صافی روان هاي خست

و گاهی را وامیدارد تا در واکنش هاي متاثر شده از اثر هنري حرکات و پیامد هاي مثبتی از خود تراوش دهند 

 ) و1063فرهنگ فارسی ، معین ، دکتر از آداب و اخالق را به کسی آموختن (است تربیت عبارت   .هم منفی 

عملی گفته میشود که به منظور شکوفا سازي استعداد هاي درونی و بیرونی و به  ۀبه جریان هدفمند و آگاهان یا

دیده فلسفی است با روحیات و استعداد هاي انسانی برنامه ریزي میگردد . هنر و زیبایی شناسی که پ شدن

هنر انجام  ةزیبا و پسندید ۀو مدلول سروکار دارد و هرگاه جریان شکوفایی استعداده ها از طریق وسیل دالیل

نقش هنر در د . نمایسخیر پذیر میپذیرد، روحیات طیف وسیعی از جامعه را متاثر ساخته و اهداف بزرگی را ت

دست به خلق  ،هنرمند با الهامبین قرار دارد . طدو بعدي بوده که از یک سو هنرمند و از سوي دیگر مخا ،تربیت

بعد بیرونی طبعیت محیط و ماحول و میزند و الهام دو بعد دارد یکی بعد درونی و دیگري بعد بیرونی  که همانا 

خلق مینماید که اثري بعد درونی دارد ، و هنرمند و روحیات انسان و قلب انسان داشته و ذات انسان ، دل 

ارتباط  بین را پاالیش داده به رستگاري سوق میدهد.طبیند و از سوي دیگر روح مخاصفاي روحی و معنوي می

صفایی ماند که روان هردو را پالش و می ۀب ذهنی و حسی بوده و به زمزمطایجاد شده بین هنرمند و مخا

روحی از لحاظ ذوق مخاطب شکوفا شده با مالحظۀ اثر هنري، اثر هنري باعث میگردد تا در این میان  میبخشد.

  د.لذت ببر ،، روانی و جسمی



بحث هاي جداگانه دارد که در این سطور اندك نقلی  به ارتباط هنر با کودك در تربیت و پرورش روحی نیاز

هاى ادبى و هنرى سزایى در قرار دادن کودك در جریان رشد خالقیتبه  نقش بیش از آن نخواهیم داشت . هنر

 ی،هاى روانى و درمانهاى فکرى و عاطفى و نابسامانیدارند و نیز با ایجاد آرامش، باعث زایل کردن ناراحتی

آنچه در پاراگراف باال از نقش تربیتی هنر تذکار به عمل آمد ،  . گرددمیاو همراه با شکوفایى احساسات عالى 

اینک اشاراتی بر نقش هنر در آرام بخشی و شکوفایی احساسات کودك خواهیم داشت . محسن نوریانی در 

در جهان  کودكترین ابزار تربیت  توان یکى از کارآمدهنر را می "نقش هنر در تعلیم و تربیه می نگارد  ۀمقال

ها  ترین آني بهداشت روانى، از مهمویژه در زمینهز به شمار آورد که نتایج و اثراتش در ابعاد گوناگون، بهامرو

کودك در نقاط مختلف کره خاکی ساعات کار هنري را در  نیاتداوي رو. امروزه مراکز تحقیقات  "است

ز این طریق کودکان را در کنار مکاتیب و پرورشگاه ها جایگزین اموزش و پرورش نصاب درسی نموده تا ا

نشان میدهد که ها زندگی اجتماعی انسان  ةتجربه هاي ساد . شان نیز بپردازند یتعلیم و تربیت به شکوفایی ذهن

بیشتر آرامش دیده و بدون خستگی به (فعالیت هاي هنري) اطفال با نقاشی ، سرود ترانه ها ، تمثیل و کاردستی 

فعالیت اجتماعی و انسانی کودك را از یک ناحیه تفریح میبخشد و از ناحیه دیگر تداوم آن میپردازند . این 

نقاط آغازین براي و  نمایدآموزش میدهد ، به عمق معانی کاردستی ها و نقاشی هایش در رویا ها غوطه ور می

دي هاي شان در منرقم میزند . در مجامع پیشرفته براي اطفال دورنما هاي بر اساس عالقه را آینده همان طفل

  کودکستان ها و پرورشگاه ها ترسیم میگردد .

در درمان امراض روحی روانی که معموالً  ۀدر کنار تربیت و آموزش نقش قابل مالحظبه عنوان یک روش هنر 

این ضربه ها معموالً از نقش مثبی ایفا مینماید . براي افراد بوجود آمده باشد  ضربه هاي بد عاطفی دراثر 

ات زندگی اجتماعی ، اقتصادي و فرهنگی منشاً میگیرد که مشکالت بزرگ روحی روانی را باعث نامالیم

 و تشعشات فکري که مسبب آن ضربه دانشمندان روانشناسی به این باور هستند که امراض استرسمیگردد . 

میباشد ، از طریق فعالیت هاي هنري میتواند مداوا گردد . نقاشی با رنگ هاي آرام ، موسیقی  حسی افرادنواحی 

 اینکه بر عالوه روش این تاثیر به سزاي دارد . ،ست که در دنیاي امروزي جهت درمانو تیاتر رسانه هاي ا

 هايتوانایی و یاريهوش و آگاهی است قادر کند، کمک افراد احساسی و روانی سالمت بهبود به تواندمی

 از وارده احساسی هاي ضربه اثر و کاستهرا  استرس میزان از و دهد افزایش زیادي بسیار حد تا نیز را شناختی



 احساسات تواندمی انسان دهد،می فرد به هنر که قابلیتی به توجه با. ببرد بین از را گذشته عاطفی تلخ هايتجربه

به . ابراز احساسات به این وسیله میتواند آرامش را براي هنرمند و مخاطب  کند ابراز زبانیبی زبان با را خود

 .طنین انداز میباشدبین افراد اجتماع  ۀزبانی همانند زمزمنامریی است که به زبان بی ۀوسیلارمغان آرد و این 

 ،ها تغیر باور افراد مرتبط میباشد ، نقش درهاي درونی  که با روان ، احساسات و خواست هنري ةاین شیو

ناتوانی هاي روانی ، اشکار کردن احساسات افراد و ایجاد اعتماد به نفس براي آن عده اشخاصی که در این 

جوانان و کهن ساالن که زیر تهاجم عواطف و  دارد . اطفال ، ،نمایند عرصه احساس ناتوانی و ضعف می

  باشند.هنر می ۀبوسیلاحساسات تلخ زندگی قرار گرفته اند نیاز به درمان روانی 

از فرهنگ نقش ارزنده و سازنده در احیاي مناسبات اجتماعی اقشار و طبقات اجتماعی  بخشیهنر به حیث 

، نابسامانی هاي اجتماعی ، جامعه منازعات ، کدورت ها و نامالیمات موثر در زدودن  ۀجامعه داشته که وسیل

نقش ارزنده دارد  مندرسالت . در جوامع که هنر و هنرمندست شناخته شده اسیاسی ، اقتصادي اجتماعات بشري 

براي سعادت بشر مساعد میسازد . را ، هنر باعث تحوالت بزرگ سیاسی ، اجتماعی و اقتصادي گردیده و راه 

توسط هنر و هنرمند و فعالیت  و مدرن همبستگی ، همدلی ، همزبانی از نتایجی است که در یک جامعه سنتگرا

آید . عملکرد هاي ناپسند ، سیاست هاي هژمونستی ، رسم و رواج هاي خالف فرهنگ رمغان میهاي هنري به ا

مورد انتقاد قرار  يتواند از طرف رسانه هاي هنرو ده ها موضوعات منفی جامعه ، می ، ناسیونالیزم افراطیمردم

رکز کاري شان را از ی که تمتگ دولزرسیاست هاي ب گیرد و بستر خوشبختی مردم و جامعه هموار گردد .

زوایاي مختلف فرهنگ منجمله و مخصوصاً هنر به حاشیه گرفته ، عموماً باعث عدم ثبات سیاسی ، اجتماعی و 

  اقتصادي گردیده و زندگی عادي و روزمره مردم به بی ثباتی گرائیده است . 

جامعه میباشد . نیرو هاي تولید  یکی از ساحاتی که هنر نقش مستقیم با زندگی مردم دارد ارتباط مردم با اقتصاد

گان مواد اولیه زندگی ، اضالع متشکله زندگی توسط هنر (هنر تبلیغی) با هم ، موسسات تجاري ، عرضه کننده

جامعه (مارکیت) در ارتباط متقابل و دیالکتیک میباشد . نقش هنر در این زمینه دو بعدي بوده ، از یک بعد نیاز 

نیرو هاي تولیدي و موسسات تجاري  هد دوم تالش هاي تولید مواد و وسایل که بواسطرا ارائیه میدارد و از بع

   این یک ارتباط کتلستی بوده که هنر داراي توانایی آن میباشد . عرضه میگردد را باهم ارتباط میدهد .



  و اثر هنر در آن نقش نهایت ارزنده و مهم دارد. افهام و تفهیم ساحه دیگري است که هنر 

راه هاي رسیدن به معرفت و شناخت ، نمایش آثار هنري است. هنرمند با الهام گیري از محیط و دنیاي از یکی 

داراي معانی و مفاهیم خاصی میباشد که بعد از درونی خودش متحول شده باعث ایجاد آثار هنري میگردد که 

دد. از آنجائیکه ذوق یک پدیدة عام در نمایش گذاشتن آن (از هر نوع رسانۀ که باشد) به مخاطبین انتقال میگر

باشد، با دیدن آثار به معانی و مفاهیم که هنرمند بر محوریت است و هر انسان به قدري از آن مستفید می

برداشت هایش از محیط ماحول، اثر را خلق نموده ، پی برده و زمینه را به شناخت و معرفت مخاطب مساعد 

و نقاشی ها انواع و اقسام اطالعات را به دست آوریم. ولی این گوهر فراگیري از رمان ها  توانیمما می"سازد می

توانیم به هنري است که حاوي آن اطالعات است، میکنیم فرع بر اثر از هنر نیست، زیرا اطالعاتی که حاصل می

ن اطالعات جزً همان راحتی همان اطالعات را از روزنامه یا کتابی تاریخی به دست آوریم. به تعبیر دیگر، ای

  ).90، 1383(گراهام،  "الینفک اثر نیست بلکه جزً همراه آن است

ارتباط کم و بیش جدا نشدنی میان هنر و شناخت در آن آثار هنري پر شمار، به خصوص نوع ادبی آن یافت 

ه شود که حاوي تقریرات و شرح هاي خود آگاهانه آموزه ها هستند. در رسانه هاي چون نقاشی و مجسممی

باشد، ولی بیانات زیادي از البالي آثار متذکره براي هاي ریالستکی هرچند این آموزه هاي تقریري در میان نمی

سازد. این فهم و شناخت که از د که مخاطب را به طرز تفکر و دیدگاه هنرمند نزدیک مییابمی انتقالمخاطبین 

  باشد.آید، هنر یگانه وسیله آن میمیان مینمایش آثار براي مخاطب در مورد معانی آثار هنري به 

ش سایه وار در کناربا هم زیست نموده و هنر انسان و هنر از دیرباز  .فعالیت هاي روزنه زندگی اجتماعیهنر و 

تا تمامی عرصه هاي زندگی را مددگار باشد. انسان در آغازین روزگار  رسانیدهدر حرکت بوده و انسان را یاري 

مبدل گردید، هنر در کنارش شکل گرفت و با گذر زمان همگام با روحیات انسان رشد نمود  که به بشر عاقل

   وبه بالندگی رسید. 

نمائیم، به این نکته میرسیم که وقتی از صبح تا شام فعالیت هاي انسان را مالحظه میدرزندگی مدرن امروزي 

حی و پالنگذاري فعالیت هاي روزمره و در طرا انسان بدون هنر یک پدیدة بی معنی و بی مفهوم میباشد.

دیکورسیون منزل و دفتر کار و بالخره انتخاب موتر و وسایل مورد زندگی روزمره، انتخاب اشیاي مورد نظر، 



انتخاب لباس و رنگ هاي آنها که با هم هماهنگی داشته باشد، طراحی و دیکور سفره غذا، همه و همه فعالیت 

گیري آن یا ناممکن بوده و یا مشکل خواهد بود. در تمامی این عرصه ها روح هاي میباشد که بدون هنر شکل 

یاري میرساند و مطابق زیبایی پسندي افراد منوط به هنر و تاثیرات هنري میباشد که انسان را رهنمون مینماید، 

  به اهداف و پالن هاي قبالً آماده شده مسیر میدهد.

حواس پنجگانه خویش بر حسب تکرار این وقایع و حوادث پی ما انسان ها وقایع و حوادث را از طریق 

گیریم در حالیکه شویم و در حقیقت همه چیز را به چشم و گوش سر میبریم و بر مبناي عادت آشنا میمی

همۀ آنچه ما گرفتیم، دریافت واقعیت ها است نه ضرورت درك حقایق . درك حقایق بر عالوه اینکه از طریق 

پرداز داده شود تا انسان معنی حقیقی حق را حواس پنجگانه محسوس میگردد، باد با گوش و چشم سر نیز 

  درك نماید.

آثار هنري از طریق رسانه هاي گوناگون، زوایاي خاموش، پوشیده  هنر کلید فهم زندگی است، هنرمندان با ارائیه

و بیان نشدة زندگی را انعکاس داده و پیام هاي مبنی بر دریاب راه هاي پیروزي و خوشبختی را براي مخاطبین 

  . مخاطبین با درك این آثار راه براي تحوالت عظیم زندگی هموار مینمایند.اش ارائیه میدارد

روزي و جامعه سالم تربیت نسل نو بر مبناي مقتضیات زمان میباشد. در این سیر زندگی عدة از از راه هاي به

 و منهیات امحاي براياعمال است که بر مبنی بستر جوامع نهی گردیده و بعضاً امر به معروف گردیده است.

 عصر در. کنیم اقدام آن رفع به نسبت باید بلکه نیست کافی منفی مسائل دفع تنها ها انسان تربیت در منفی نقاط

 نمایشی و تصویري هنرهاي کاربرد هنر، کاربرد در اصلی مصادیق از یکیباشد، می تکنولوژيامروزي که عصر 

بنابر این رسالت هنر  .مستقیم گفتاري و ايمخاطبه هدایت جاي به غیرمستقیم هنري هدایت واقع در و است

بیان عینی و ایجاد رشد و کمال براي جوامع انسانی است و غیر این معنی از حیطه هنر خارج است. هنر کلید 

فهم زندگی است و هنر انسان متذکر شدن اتس و این کمال اوست به نقل از ناصر خسرو بلخی هنر زیور 

  زندگی بشر است و بشر زیور کاینات است.



واقعیت همصدا خواهند بود که هنر به عنوان موثرترین و کارآمد ترین شیوة است در تربیت انسانه، همه به این 

و این هنر است که توانایی رساندن پیام انسان ساز زندگی اجتماعی را در یک جامعه در قالب زیبا و جذاب به 

  تشنگان آن میرساند.

ند با استفاده از هنر به خوبی به آینده سازي پرداخته و با مدرسین به مثابه قشر انسان ساز آینده جوامع، میتوان

 ارایه برنامه هاي نشاط آور و رهنمون ساز هنري دانش آموزان را در مقاطع مختلف به تربیت و پرورش گیرند

زیرا هنر یگانه و برنده ترین وسیلۀ است که میتوان با استفاده از آن اخالق اجتماعی را مطابق به بستر فرهنگی 

 آن به رهنمود گرفت.

هنر به مثابه روش درمانی ، یکی از ابزار و روش هاي است که در جوامعه پیشرفته به حیث درمان مشکالت 

گیرد. امروزه در قرن بیست و یکم نهاد هاي اکادمیک و پژوهشی روحی و رونی افراد مورد استفاده قرار می

زیادي براي درمان امراض روحی روانی در مراکز درمان ، روش درمان را به وسیله هنر پیشنهاد نموده اند که 

و مورد قبول را بدست آورده اند. در این مراکز در کنار داکتران، اساتید هنري (نقاشی ، مجسمه نتایج بیشمار 

سازي و ساخت کاردستی ) را گماشته اند تا به کمک فعالیت هاي هنري به درمان مریضان بپردازند. تیوري 

رنگ در کنار آموزش هنري مبحث مورد توجه مسئولین این مراکز به شمار میرود. رنگ هاي آرام بخش در 

  فعالیت هاي هنري نقش بسزاي داشته است.

و خوابگاه ها با رنگ هاي متنوع در آرامبخشی اینگونه مریضان تاثیر  تزئین اتاق هاي رهایشی، طعامخانه ها

بسزاي داشته است. رنگ هاي سرخ و گالبی در آرامبشخی امراض روانی از ویژگی هاي خاصی برخوردار بوده 

  است که در مراکز درمانی به حیث یک روش خاص درمان مورد استفاده قرار میگیرد.

 و آگاهی است قادر کند، کمک افراد احساسی و روانی سالمت بهبود به تواندمی اینکه بر عالوه روش این

 اثر و کاسته استرس میزان از و دهد افزایش زیادي بسیار حد تا نیز را شناختی هايتوانایی و هوشیاري

البته در کنار  .ببرد بین زدر زندگی تجربه گردیده است، را ا عاطفی تلخ هايتجربهکه در اثر  احساسی هايضربه

استفاده از تیوري رنگ فعالیت هاي هنري نیز به صورت فعالیت هاي تکمیل کننده روش درمان از اهمیت 

 بی زبان با را خود احساسات تواندمی انسان دهد،می فرد به هنر که قابلیتی به توجه با خاصی برخوردار میباشد.



 روزمره زندگی و هنر میان چگونه ندبگیر یادداده شود تا  براي مریضان روحی و روانی آموزش.کند ابراز زبانی

  .روحی و روانی برسند آرامش نموده به ابراز را خود احساسات و نمایند برقرار ارتباط خود

هنر درمانی وسیله و راه و روشی است که براي درمان محدوده وسیعی از امراض روحی روانی و اختالالت 

 گیرد.وروانی مورد استفاده قرار میذهبی ذهنی و عقب ماندگی 

، ها  یا خانه مکاتبو مشکالت اجتماعی کودکان در  افراد بالغهاي یادگیري کودکان، استرس شدید ناتوانی

 .شودمیدرمانی به کار گرفته ـها هنرهایی است که ممکن است در آنبرخی از شرایط و وضعیت

هاي متنوع و متعدد هنري از تواند از روشدرمانگر میـشود: هنرمییادآور در تهران مشاور خانواده  یکی از

از کاري و سفالگري براي درمان بیماران ــکاري، معرقسازي و کوالژ منبتجمله نقاشی، طراحی، مجسمه

 .ــ استفاده کندکودك تا سالمند

جالب و ممکن است به شکلی  دیده از مشکالت روانی، اجتماعی و جسمانی خلق اثر هنريبراي افراد آسیب

  .شود آور منجر به بهبود کیفیت زندگیشگفت

در رابطه به استفاده از رشته ها و ،  ذهنی و روانیت نقش هنر در درمان اختالالداکتر مهدي نوري در مقاله 

ویژه در کودکان، ذهنی، بههاي هنري در درمان اختالالتاستفاده از رشته "رسانه هاي هنري در درمان میگوید

داد و برخالقیت و شادمانی فرد برد و با شناخت آنها، مشکالت راکاهشتوان به مشکالت عاطفی و روانی پیمی

ل و شعر و داستان و درمانی و درمان با شن و گُدرمانی، تئاتري نقاشی درمانی، سفالشدن دامنهافزود. با گسترده

هاي ذهنی آنان ، از آشفتگیداد و با ایجاد آرامش در آنهاتوان قدرت درك کودکان را نیز افزایشموسیقی، می

 و فراغت از استفاده براي را آنها عالیق ،افراد 	شناختیهاي روانبر ایجاد مهارتکاست. کارهاي هنري عالوه

 درمانگر، با مؤثر ارتباط برقراري با حالعیندر و دهدمیافزایش نیز اضطراب از کاستن و زندگی در تعادل ایجاد

 براي او در تعامل و همدلی ایجاد با 	بشناسند ور را مابی اضطراب و تنش علت تا کندمیکمک درمانی تیم به

 ).2018جنوري /14(نوري، انتر نت،"نمایند اقدام وي درمان

  نتیجه گیري

زندگی روزمره انسان یکی از بحث هاي اجتماعی و فلسفی است که نه تنها دیدگاه زیبایی مطالعه نقش هنر در 

کشاند.  انسان دارد بلکه به سیر گذشته هاي بسیار دور آن نیز میپسندي انسان ها را به حال و آینده معطوف می



ارتباط دیالکتیک قرار داشته که ر هنر و همراه با هنر زیست نموده و در یک ااز دوران هاي بسیار دور در کن

  گردید.یکی باعث موجودیت دیگرش می

یک مفهوم واهی بوده که امکان و هنر بدون انسان هنر نسان بیاما با مطالعه سطور باال به این نتیجه میرسیم که 

ش باشد. حتی نقش هنر در زندگی اجتماعی بشر مهمتر و با ارزموجودیت یکی آن بدون دیگرش ناممکن می

  باشد.می تر از سایر علوم اجتماعی

نقش هنر در آموزش یکی از بحث هاي علوم بشري است که امروزه در کشور هاي پیشرفته یا دنیاي اول 

گیرد. در دور در سیستم آموزش و پرورش از آن استفاده صورت میبصورت یک پدیدة مهم به نگریسته شده و 

باشند و در سالیان اخیر دوره ابتدایی آموزش هاي هنري مشغول می هاي آموزش ابتدایی بشتر اطفال به فعالیت

  شود.هاي زبان و ریاضی به آموزش گرفته می

درمان یکی از ساحه هاي فعالیت هاي خدمات اجتماعی است که از هنر در آن به حیث یکی از شیوه هاي 

ی و صدمه هاي روان اجتماعی و گیرد. امراض ناشی از صدمات روحی و رواندرمانی مورد استفاده قرار می

  باشد.فرهنگی بیشتر به روش هنر درمانی مداوا گردیده که نتایج آن نیز موثر می
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