
 

 

 5ـ  93: 7931، تابستان 93پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال بیست و ششم، دوره جدید، شماره 

عالمه محمدتقی جعفری و شناختی  های زیبایی اندیشهبررسی تطبیقی 
 وتربیت در تعلیم نآهای  استنتاج داللت و دیویی جان

 ** محمد حسن میرزامحمدی * محمد حسین هاشمیان
 **** محمد دارایی *** اکبر رهنما

 35/06/3197پذیرش نهایی:  02/09/3196 دریافت مقاله:

 
 چکیده

شناسی از دیدگاه جعفری و دیویی، های تربیتی زیباییهدف این پژوهش، مقایسۀ داللت
تر نسبت به مقولۀ هنر و زیبایی و ابعاد مختلف تربیت منظور دستیابی به فهمی عمیق به

های تحلیل مفهومی،  بوده و در آن از روششناختی است. این تحقیق، از نوع نظری  زیبایی
شناسی ازمنظر استنتاج و تطبیق، استفاده شده است. در این پژوهش با بررسی و مقایسه زیبایی

شناسی، گردآوری و درنهایت، وجوه اشتراک و افتراق های تربیتی زیباییجعفری و دیویی، داللت
ی دستیابی به اهداف خود این سؤال شناختی آنان مشخص شد. این تحقیق براتربیت زیبایی

شناسی از دیدگاه  های تربیتی زیباییکند که وجوه اشتراک و افتراق داللت اساسی را مطرح می
رسد که هردو اندیشمند، در پذیرش ضرورت  جعفری و جان دیویی کدامند؟ و به این نتایج می

شناختی، هنر را واجد  یت زیباییشناختی، نگاهی مشترک دارند. هردو در تعریف تربتربیت زیبایی
دانند. دیویی برای تر و دربردارنده تربیت هنری میشناسی را گستردهزیبایی و تربیت زیبایی

بخشی تربیت دینی و اخالقی ای قائل است که با اولویتشناختی، هویتی فرابرنامه تربیت زیبایی
د. در بحث اهداف نیز، هردو، در شناختی در نگاه جعفری، افتراق دارنسبت به تربیت زیبایی

شناسی و اهداف واسطی: پرورش نوآوری، خالقیت و بر رشد ذائقۀ زیبایی هدف غایی مبتنی
ورزی، اشتراک داشته، ولی درجهت رشد، با هم افتراق دارند. در بحث مربی، متربی و برنامه  خیال

ا در توجه به ارتباط انسان با خدا ترین افتراق آنهدرسی با وجود اشتراکاتی در نظریات ایشان، مهم
و مبدأ و مقصد هستی است. در بحث روش تدریس نیز هردو، توجه به رغبت و نیاز شاگرد و 

محوری، به  بر پرسش ها اذعان دارند، ولی جعفری عالوهبودن روش بر کشف و جستجو مبتنی
 وجه دارد.ها دارد، نیز تبودن هستی در نظر انسان ای هایی که ریشه در آیهروش
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 مقدمه
تربیت "و  "شناسی زیبایی"، "زیبایی"سه واژه کلیدی برای ورود به بحث، الزم است 

نظم و هماهنگی است که همراه عظمت و  ، نوعیقرار گیرد. زیبایی بررسیمورد  "شناختیزیبا
کند و لذت و تخیل و تمایالت عالی انسان را تحریک می ،پاکی، در شیئی وجود دارد و عقل

تعاریف  ،شناسیخصوص زیبایی. در(0131ـ  0131 :2 ج ،0631 )معین، آوردانبساط پدید می
ای شاخه ،شناسیزیبایی، توان گفتمی ،مثال عنوان . بهگوناگون و از منظرهای مختلفی وجود دارد

(. 21 :0630 )خرقانی، از فلسفه است که با طبیعت زیبایی و داوری درباره آن سروکار دارد
های علوم خالل آن، شاخهای نگریست که دررشته عنوان دانشی میان بهتوان  شناسی را می زیبایی

پردازند که آن نقطه  اص خود به مطالعه نقطه مشترکی مییک به شیوه و روش خگوناگون، هر
... را کی، شناختی، اجتماعی وو تمام ابعاد ادرا است شناختیمشترک، همانا تجربه یا پاسخ زیبایی

دسته  شناختی، اصطالحی مرجح برای اطالق به آن زیبایی. تربیت (2110، گیرد )عبدالحمیدبر میدر
کردن متربیان با زیبایی و هنر، ارائه فهمی از هنر به آنها، اعمال تربیتی است که با هدف آشنااز 

(. 014 :0612 ،0)الیاس گیردایجاد حس قدرشناسی از آن و پرورش خالقیت هنری، صورت می
. اندشناسی نگریسته وتربیت با رویکردی تربیتی به زیبایی تعلیم اندیشمندان حوزه فلسفه

به کوشش انسان  شناختی زیباییچند نظریه ( معتقد است که هر3 :0611) 2نمونه، گوتک عنوان به
های مختلف هنری مربوط  ها و احساسات مختلف خود در صورتبخشیدن بینش برای عینیت

، متعادل و زیبا هایی که از زندگانی هماهنگانسانشود، ولی به همین میزان به پرورش  می
، ضرورت پرداختن به تربیت زیباشناختی در به مراتب فوق باتوجهبرخوردار باشند نیز مرتبط است. 

وتربیت،  که یکی از اهداف تعلیم تاجایی شود،دنیای امروز  و واکاوی مبانی نظری آن مشخص می
آموزان با هنر آشنا شوند، به فهمی مناسب از آن  ، دانشطریقاست تا از این  شناختی زیباییتربیت 

یکی از مسیرهای  (.011)الیاس:  دشوو خالقیت هنری در آنان ایجاد  شناختی زیباییبرسند و حس 
های تطبیقی است. تطبیق در یک  ، انجام پژوهشپردازی در مطالعات تربیتی واکاوی و مفهوم

، بررسی تطبیقی اساس. برایناستن موضوع آنظران  ه صاحب، مقایسه اندیشمعمول طور ، بهموضوع
جعفری  اسالمی، مانند عالمهـ  از منظر یک اندیشمند ایرانی های تربیتی آن،شناسی وداللتزیبایی
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بر ارائه  عالوهاعتقادی دیگر ولی تأثیرگذار، مانند جان دیویی،  اندیشمندی با مبانی فلسفی و و
ها تدوین اندیشه شناختی، به تبیین وتربیت زیبایی شناسی وت به زیباییتر نسبشناخت و فهمی عمیق

شناسی زیبایی ۀد. مقایسکرکمکی مؤثر خواهد  ،تر دراین حوزهاثربخش تر وهایی منسجمنظریه و
ساختن اشتراکات و  بر نمایان های تربیتی آن عالوهجعفری و جان دیویی و داللت عالمهاز دیدگاه 
تواند می باشند،نمایندگان مطرح دو مکتب می ،کدامهای این دو متفکر که هراندیشهافتراقات 

دو مکتب و دو فرهنگ را نیز نمایان سازد که خود پیامدهای تربیتی  های اینزوایایی از دیدگاه
نظر زیبایی از متبیین چیستی هنر و  بررسی و»عنوان تحقیقی با (، در0631) بیده داشت. خواهد

از  شناختی زیباییاصول تربیت  ،«شناختی زیباییهای آن برای تربیت  عالمه جعفری و استنتاج داللت
شمرده و  مندی و عبور از مجاز شناسی، نوگرایی معقول، جهت زیباییمنظر جعفری را  تصعید ذائقه 

تبیین »پژوهش خود،  (، در0631) د. متقیکن هایی را ذکر می اهداف و روش ،برای این تربیت
بر توجه به  مبتنیاش را  گذاری اساسی رساله هدف، «شناختی از منظر عالمه جعفری تربیت زیبایی

 ،اهمیت رشد متعادل متربی بر و داند میخصوص در حیطه عاطفی  ههای متنوع یادگیری، ب فرصت
شناسی و  خصوص هنر و زیباییتبیین دیدگاه دیویی در»در تحقیق  (،0630) پورحسینی دارد.کید أت

 «شناختی ابوحیان توحیدی زیبایی ءبر آرا کیدأتبرای فرایند تدریس و یادگیری با های آن نقد داللت
ل زندگی و ک ،دارد. دیویی تأکیدشناختی زیبایی ۀی بر کسب تجربرسد که دیوی به این نتیجه می

ای  (، در مقاله2113) 0شری اروین بیند.می شناختی زیباییصورت هنری و  کل فرایند تربیت را به
 های جنبه کاربستِ برای دیویی کند که نظر تأکید می« شناسی امر روزانه زیبایی»باعنوان 

  .است استفاده قابل پاسخگو و بسیار روزانه، زندگیِ های حوزههمۀ  در شناختی زیبایی
های مختلف دانش مانند که در حوزه انددو از فیلسوفانی بودهدیویی هر جعفری و جان عالمه

اند و همچنین نظریات جامع و تأثیرگذاری ارائه نموده ،هنر و زیبایی وتربیت، تعلیم علم، فلسفه،
های تربیتی ایشان اند و اندیشهمعاصری هستند که معلم و مربی نیز بودهدو از جمله اندیشمندان هر

جامعه معلمان و  هنرمندان، م آنها برای نظام آموزشی کشور،هیقابل مالحظه و درک و تف
نظرخوانندگان  ،در ابتدا الزم است تواند بسیار تأثیرگذار باشد.تربیت و هنر می ۀمندان به حوز عالقه
 خصوص هنر و زیبایی جلب نمائیم. های اساسی این دو اندیشمند در ز دیدگاهای ا گوشهرا به 

ترجمه و تفسیر  :توان در آثار مختلف او همچون شناختیِ جعفری را میمباحث زیبایی
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ا جعفری مجموعه البالغه، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی، حیات معقول و... جستجو کرد، ام جنه
، گرد آورده «المهنر از دیدگاه اس زیبایی و»ناسی و هنر در کتاب شباب زیبایینظریات خود را در

باب موسیقی، طی سالیان متمادی ؤاالتی که درپی پاسخگویی به شبهات و ساست و همچنین در
موسیقی از دیدگاه »عمیق به تبیین فلسفی و روانی این مقوله در کتاب طور ، بهدارد وجود داشته و

نمودی نگارین و شفاف که  زیبایی عبارت است از ،. از نظر جعفریپرداخته است« روانی فلسفی و
گرفتن یک موضوع در مجرای روی کمال کشیده شده است و کمال عبارت است از قرار

البته در غیر مواردی که موجود زیبا دوبعدی باشد، مانند انسان  ،های خود شایستگی ها و بایستگی
 د )جعفری،ترین درون را دارا بوده باش ترین و زشت کن است با داشتن صورت زیبا، وقیحکه مم
ها یعنی فعالیت ذهنی آدمی ها عامل اصلی ایجاد این زیباییجعفری در نگاه به زیبایی (.231 :0634

در کنار توجه به خود نمودها  دهد و توجه تربیتی به این عامل اساسی رارا مورد توجه عمیق قرار می
نمودی از فعالیت ذهنی آدمی است که نبوغ و احساس شخصی  هر اثر هنری،» دهد:قرار می

م هیهنرمند، حذف و انتخاب را در واقعیات انجام داده و با تجرید و تجسیم واقعیات عینی و مفا
شود و وجود آورده است. متأسفانه اهمیتی که به خود نمودها داده می ن نمود را بهذهنی، آ

ۀ اصالح و تنظیم و دربار شود،ها مصرف میود نمودخ ۀمعنوی که دربار های مادی و انرژی
 (.26 :0634 )جعفری، «شود ، صرف نمیاستعدادهای مغزی و روانی رساندن خود نیروها و فعلیت به

شمارد و آن را در کننده جامعه می را تربیتنامد و هنر پیشرو او هنر را دو نوع پیشرو و پیرو می
چه آگاهانه و چه  ـآورندگان آثار هنریِ پیرو وجود به»بیند: باالتر میمقایسه با هنر پیرو بسیار برتر و 

که از اثر هنری آنان لذت  ندچه بیشتر مردم را واداربینند که هرخود را در آن میۀ وظیف ـناآگاهانه 
 مردم بیفزایند. زندگیهای  ها و بایستگی ها، شایستگی هیگاآببرند و کاری ندارند که بر 

تواند کالس درس برای مردم جامعه عرضه کند که در هنر پیشرو، با یک اثر هنری، می ،که درحالی
 «که عبارت است از همان اثر هنری ندمربی و کتاب و محتوا یک حقیقت این کالس، معلم و

 توضیح مفهوم زیبایی، آن را به چهار نوع اساسی تقسیم می کند: جعفری در (.61:  0634)جعفری،
زیبایی نامحسوس طبیعی، مانند: زیبایی آزادی، علم محض، قدرت  ـ 2 ،وسزیبایی محس ـ 0

جمال  ـ 4، زیبایی معقول ارزشی، مانند: زیبایی عدالت، حکمت، عفت و شجاعت ـ 6، مشروع
جعفری اهمیت زیادی برای آموزش هنر قائل  ،درمجموع. (012ـ  010 :0634 )جعفری، مطلق
یک  ،تربیت انسانی از نمودهای هنری برای اکثریت مردمکنون احساس لزوم آموزش و تا» است:
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و مربیان جامعه است که با  رهبران ۀعهدراین ب و تکلیف و احساس ضروری تلقی نشده است
برداری و نمودهای  نریِ سازنده و طرز برداشت و بهرهوتربیت صحیح، ضوابط یک نمود ه تعلیم

نظر شرایط ذهنی در مجرای آموزش مردم ازهای گوناگون  هنری را در مراحل مختلف و موقعیت
 (.1 :0634 )جعفری، «قرار بدهند

شناسی و هنر پرداخته است، ازجمله دیویی نیز در برخی آثار خود به مباحث مربوط به زیبایی
در اهمیت این «. هنر به منزلۀ تجربه»خصوص کتاب  و به« وتربیت دموکراسی و تعلیم»در دو کتاب 

امریکایی، هیچ کتابی نیست که  ـ شناسی انگلیسی در زیبایی»گوید: ت میبس که گااثر، همین
مثابۀ  هنر به" نفوذ با کتاب وی،استدالل و قدرت قلمرو، جامعیتبتوان آن را ازحیث گستردگی 

بر نوعی روند  (. دیویی، هنر را مبتنی11 :0613 نقل از گات، )شوسترمن به« سنجید "تجربه
کند و هم داند و معتقد است این مطلب هم درمورد هنرهای زیبا صدق میکردن یا ساختن می عمل

ها را  (. وی معتقد است: هنر، معرفتی است که سایر معرفت13: 0636 های فنی )دیویی، درمورد هنر
ای است که هدف دیگری را عنوان مقدمه و وسیله گیرد، ولی ازنظر دیوئی این معرفت، بهدربر می

 سازد.برآورده می
واسطه از راه  ورکردن تجربۀ بیمعرفت، شأن ابزاری دارد. معرفت، ابزاری است برای مایه

ای از عنوان شاخه شناسی در آغاز به(. زیبایی423 :0636 )دیویی، شود نظارتی که برعمل، اعمال می
بندی  شهای آن زمان این است که نوعی بخ وجود آمد اما دیویی معتقد است: اِشکال نظریهفلسفه به

و پیوندش را با « سازدمعنوی می»دهند که آن را حاضر و آماده یا دریافتی از هنر را مبدأ قرار می
هنر شکلی از وهم )رؤیا( »(. دیویی سه نظریه: 26 :0636 گسلد )دیویی،موضوعات انضمامی می

را « انگری(نظریه بیان خویشتن )خودبی»و « هنر بازی است» ،«است و واقعیت در آن وجود ندارد
هایی هستند که فرد یا سوژه را مجزا شناسانه دانسته، معتقد است اینها نمونۀ بارز فلسفه غیرزیبایی

شناسانه سازند و فقط به سوبژکتیو یا فرد یا همان ذهن توجه دارند. وی با نقد نظریه غیرزیباییمی
کند: اگر منظورشان فقط ند، بیان میدادیگری ]هنر بازنمایی )تقلید( است[ که اثر هنری را بازنما می

برداری و بازآفرینی محض از طبیعت باشد، این صحیح نیست؛ چراکه به ذهن مخاطب توجه  نسخه
اند. ازنظر او ایراد ویرانگر نظریه بازنمایی این است که ماده اثر هنری را با آنچه عینی است، نکرده

اند هنر را  هایی که خواستهیعنی همان فلسفه« تنظریه شناخ»گیرد. دیویی با نقد منحصراً یکی می
گوید: فیلسوفان ها قلمداد کنند، مینوعی معرفت بدانند و آن را معرفتی برتر از سایر معرفت
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شناختی، خودش حرف خودش موردبحث بیش از آنکه خواسته باشند اجازه دهند که تجربه زیبایی
توجه به هنر شکل  هایی را که بدون تیکی دریافتاند که بسط دیالک را بزند، دغدغه آن را داشته

(. ازنظر دیویی، زیبایی و 403ـ  421: 0636 شناختی کنند )دیویی، اند، وارد تجربه زیبایی گرفته
و از هم جدایی ندارند؛ مثل ماهیگیری که هم برای لذت و هم برای خوردن   تنیده  مفیدبودن درهم

اش باالترین درجۀ  پوست، نزد قبیلهساز سیاه های مجسمه تگیرد. ببردن از آن، ماهی می و فایده
های معمولی گوید: نباید هنرهای زیبا را تنها به دید حرفهاند. دیویی می سودمندی را داشته

نگریست، اما ضمناً اگر تصور کنیم هنرهای زیبا جدا از صنایع معمولی و یک نوع خاصی از صنعت 
(. 43 :0636 گیرد )دیویی، خود می نیست، یک اجبار و تصنعی بهاست که تعلیم آن برای همه میسر 

کند که شناسی پیدا میدادن به تجربه معتقد است، اثر هنری زمانی شأن زیبایی عمیق دیویی با اصالت
کاو وترین کند(. وی همچنین معتقد است پرداخته06 :0636 شود )دیویی،ای می برای انسان تجربه

که اجزای گوناگون آن  ترین کارستان صنعتی یا سیاسی، هنگامیپروازانهبلند فلسفی و یا علمی و
(. دیویی معتقد است امر 11: 0636 دیویی،شناختی دارد ) زند،کیفیتی زیباییسا ای تام را می تجربه
 عنوان آرمانی متعالی، از بیرون به آمیز و خواه بهعنوان تجملی بطالت شناختی خود را، خواه به زیبایی

وحدت خصوصیاتی است که به هر  کند، بلکه بالندگی و بسط روشن و پرشدت تجربه تحمیل نمی
شناختی  تجربه کاملِ عادی تعلق دارند. به نظر من این واقعیت یگانه استواری است که نظریه زیبایی

های  ترین ویژگی ترتیب، اساسی ( و بدین11 :0636 توان روی آن بنا کرد )دیویی، را می
گرایی، ارزش ابزاری کلی و عظیم هنر، هنر،تجربه انسان  شناسی دیویی عبارتند از: طبیعت یزیبای

شناختی بر شیء مادی و شود، تجربه زیباشناختی برای زندگی عادی، برتری تجربه زیبایی فرض می
 شناسی شامل حس، تفکر و عمل است.تجربه زیبایی

 و دیویی عالمه جعفری و جانشناختی  زیبایی های اندیشهمنظور تطبیق  براساس مراتب فوق، به
 بندی شده است: ، سؤاالت تحقیق زیر صورتنآهای تربیتی  استنتاج داللت

 شناسی از دیدگاه محمدتقی جعفری و جان دیویی کدام است؟  وجوه اشتراک و افتراق زیبایی
ی جعفری و جان شناسی، از دیدگاه محمدتق های تربیتی زیبایی وجوه اشتراک و افتراق داللت

 ؟دیویی کدام است
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  روش
. هدف استو تطبیق  استنتاج ،0تحلیل مفهومی :، شاملهای مورداستفاده در تحقیق حاضر روش

ا ساختارهای م یهیبخشیدن به مجموعه مفاومی یا تحلیل فلسفی، فهم و بهبودروش تحقیق مفه
داریم، مسائل را  را بیان میمقاصد کنیم،  آنها تجربه را تفسیر میحسب مفهومی است که ما بر

، در ترتیباین به (.46 :0611 ،6و دانیل 2)کومبز کنیم ها را اجرا می و پژوهش کنیمبندی می ساخت
موارد استفاده و و  پرداخته شده "شناسیتربیت زیبایی" به تحلیل مفهوم بخش تحلیل مفهومی،
در بخش دوم  تحلیل قرار گرفته است. مورد تر آن،تر و از نظر معنا عمیقشرایط و ابعاد گسترده

فری مورد استنتاج شناسی دیویی و جع در ابعاد مختلف از نظریه زیبایی های تربیتی داللت تحقیق،
هنری  شناختی و، با استفاده از روش تطبیقی، نظریات زیباییبخش سوم تحقیق. در قرار گرفته است
 . (41: 0636ست )میرزامحمدی، ده او مقایسه شتوصیف، تفسیر، همجوار  ،دیویی و جعفری

 
 ها یافته

شناسی از دیدگاه محمدتقی برای پاسخ به سؤال اول تحقیق، )وجوه اشتراک و افتراق زیبایی
شناسی را تحت عناوین جعفری و جان دیویی(، ابتدا آراء هر دو اندیشمند در حوزه هنر و زیبایی

 افتراقات و اشتراکات زیر ارائه شده است.مختلفی گردآوری و مقایسه نمودیم که پاسخ آنها در 
 تألیفات و پیشینۀ فکریالف( 

 اشتراکات:ـ 
اند که جعفری دو شناسی و هنر پرداختههردو اندیشمند به تألیف آثاری در زمینه زیباییـ  0

و دیویی کتاب  "موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی"و  "زیبایی و هنر از دیدگاه اسالم"کتاب 
 را به چاپ رسانده است. "نر به منزله تجربهه"

های مطرح در تاریخ فلسفه یا  هر دو فلسفه و اندیشۀ خود را بر پایه نقد و رد و قبول اندیشهـ  2
 اند.دوران معاصر خود بناساخته

های اصلی هر دو اندیشمند، توجه به حیات و مسائل زندگی البته از دیدگاه از دغدغهـ  6

 

1 - Conceptual analysis  
2 - Coombs.J  
3 - Daniel.L  
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 ست.فلسفی خودشان ا
 ـ افتراقات:

بر مبانی دین اسالم  شناسی و فلسفۀ هنر خود را مبتنیعنوان یک عالم دینی، زیبایی جعفری بهـ  0
که دیویی متأثر از فرهنگ جامعۀ آن روز امریکا و اندیشمندان  حالی کند، درتبیین و تفسیر می

های فلسفۀ او توجه گرایی چون جیمز و مید و نظریۀ تکاملی داروین است که از مشخصه عمل
 های فلسفی و دوری از مفاهیم وحیانی است.اساسی به تجربه و همچنین رد مطلق

واسطۀ  های جعفری، رشد و کمال در حیات معقول است که به از مفاهیم کلیدی اندیشهـ  2
تجربه، بازسازی  های کلیدی در فلسفۀ دیویی تغییر، که واژه درحالیشود، بندگی خدا حاصل می

 افتد.ها اتفاق میتجربه و رشد است که همه در زندگی معمول و مادی انسان
 ب( چیستی و تعریف زیبایی

 ـ اشتراکات:
بودن  معتقد به دوقطبی گرایی پرداخته وگرایی و ذهنیتهای عینیتهردو به نقد نظریهـ  0

 باشند.زیبایی می
 بودن زیبایی اذعان دارند. ـ هردو به نسبی 2

 افتراقات:ـ 
ده است و که روی کمال کشیده شاست نمودی نگارین و شفاف زیبایی » نظرجعفری،ـ از 0

البته در  ،های خود ها و شایستگی کمال عبارت است از قرارگرفتن یک موضوع در مجرای بایستگی
 مانند انسان که ممکن است با داشتن صورت زیبا، غیر مواردی که موجود زیبا دوبعدی باشد،

زیبایی  نظر دیویی،از (.213 :0634 )جعفری، «دترین درون را دارا بوده باشترین و زشتوقیح
واکنشی است به آنچه نزد  نظر: این اصطالح درمقام اصطالحی عاطفی است. ،معنای دقیق کلمه به

واحدی  ،ئت کل کیفیهیاش به  های درونی واسطه نسبت ای است که به اوج حرکت ماده تأمل،
جدا از معنای عاطفی  همچنین بررسی موارد کاربرد معمول این کلمه، ه شده است.یکپارچ

داللت بر حضور بارز  نشان می دهد که یک داللت این اصطالح، واسطه آن که پیشتر ذکر شد، بی
 .(033 :0634 واسطه برای حس است )جعفری، ور جاذبه بیداللت بر حضو  کیفیت تزئینی

نظر گرایی زیبایی در کمال شناسی در تعریف هر دو اندیشمند،باییجویی زیبا وجود کمالـ  2
نظر دیویی ناظر به همین زندگی یات معقول است ولی رشد و کمال درجعفری ناظر به تکامل در ح
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 زیستی و مادی است.
 زیبایی نامحسوس طبیعی، زیبایی محسوس،: ها را به چهار دسته یا مرتبهزیبایی ،جعفریـ  6

ولی زیبایی برای دیویی بیشتر  .(010 :0634 کند )جعفری،تقسیم می ،ل و زیبایی مطلقزیبایی معقو
های سنتی و دینی  های دیویی با فلسفهیابد و یکی از مخالفتهای انسانی معنا میدر ارتباط با تجربه

شدیداً ه دینی و هنجاری جعفری کردن مقوالت است که با دیدگا بندیبخشی و رتبهیزخاطر تما به
 تضاد است.در

 پ( چیستی، تعریف و هدف هنر
 ـ اشتراکات:

یک را هردو اندیشمند، نظریات مطرح درباب چیستی هنر را مورد نقد قرار می دهند و هیچـ  0
گرایی، نیز های بازنمایی، فرانمایی و فرمپذیرند و ازطرفی هنر را خالی از ویژگیتمامی نمی به

 دانند. نمی
 هردو به ارائه تعریفی تام و تمام از هنر اعتقادی ندارند. ـ 2
اندیشمند، به وجود سه عنصر محصول هنر )عین خارجی(، هنرمند و مخاطب الزم،  دو هرـ  6

 هنگام کار هنری اذعان دارند.
دانند. هردو به هر دو اندیشمند، وجود فرم و محتوا را برای ارائۀ یک اثر هنری الزم می ـ 4

( در هنر )البته هرکدام با دید خاص خود به هنر(، اذعان 036: 0636 ی فرم و محتوا )دیویی،پیوستگ
 دارند.

 ـ افتراقات:
کوشد تا از هنر تعریفی هنجاری های جعفری، وی بیشتر میبه صبغۀ مذهبی اندیشه باتوجه ـ 0

عدم پوشاندن چهرۀ شناختی در زندگی روزمره و  که، دیویی بر تجربۀ زیبایی ارائه دهد، درحالی
 (.26 :0636 معنویت به هنر تأکید دارد )دیویی،

داند که کردن سه مرحله میجعفری، فرایند شکل گیری اثر مثبت هنری را واجد طیـ  2
وجودآمدن احساس خاصی که معلول نبوغ یا اشتیاقی خاص است، عملکرد کارگاه  عبارتند از: به

یافتۀ  اثری که حاصل می شود اگر منطبق با درونیات تزکیه مغز و روان فرد، ظهور اثر هنری عینی.
شود، ولی فرد و دارای محتوایی اثربخش برای کمال مخاطبان باشد، اثر هنری اسالمی دانسته می

شود و  ها حاصل میای است که در همین زندگی روزمره و معمول انسانهنر مدنظر دیویی تجربه
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شناختی زیبایی ۀنظر او تجرباز .یکی یا کارگاه هنری اتفاق بیفتدتواند هر جایی مثل کارگاه مکانمی
 (.006 :0611 )الیاس، کند و نه در نوعبا سایر تجربیات انسان فرق می فقط در درجه،

او  نظر بگیریم.طی کامل با زندگی و هدف زندگی درهنر را باید در ارتبا جعفری، ـ ازنگاه 6
و همچنین  دانسته راجعون( الیه اناو هلل )انا نهایتنهایت تا بی جهت زندگی در حیات معقول را از بی

و کمال برای دستیابی به حیات معقول  هدف هنر در حیات معقول را قراردادن انسان در مسیر رشد
 ۀداند و هدف هنر و تجربشناسانه میرشد را اساساً امری زیبایی دیویی، ،که ، درحالیداندمی

همانا رشدی  ،شناختی استداند و رشدی که غایت اخالقی و زیباییرشد میشناختی را زیبایی
 سازد.است که رشد بیشتر را ممکن می

 ت( ارتباط هنر و معرفت
 ـ اشتراکات: 

گیری محصول اند و معتقدند که در فرایند شکلای شناختی قائلهردو اندیشمند برای هنر جنبه
 یافت.توان به نوعی شناخت نیز دست می هنری،

 ـ افتراقات: 
یکسان  ،دید جعفری در دو ساحت حیات طبیعی محض و حیات معقولکیفیت شناخت از

های انسانی حاکم بر خواسته تعقل و وجدان آزاد، در حیات معقول،» نظر او،که از ایگونه نیست، به
آفرین  هی خداوند هستیهای مادی و معنوی خود را زیر سلطه و آگاشود و انسان فعالیتمی
جهان را از دید » شناسی جعفری با دیویی در امکانمعرفتی و زیبایی ۀاز وجوه تمایز اندیش. «داند می

عمل ابعاد مختلف وجودی انسان در هنر و علم را  ۀکه دیویی محدودچنان است.« دیدن  هیآیات ال
نه موجودی  ،ردگینظر می زیستی د عنوان موجودی جسمی و روانی انسان به مغزی، ۀهمان محدود

 هی.ال
 ث( ارتباط هنر با دین و معنویت

 ـ افتراقات: 
ها  ها و بینش یک از نگرش هیچعالم دینی است و معتقد است، جز بینش مذهبی،  ،جعفری
شأنی  ،(. دیویی به هنر03 :0634 طبیعت ندارند )جعفری، ۀکردنِ انسان را از دامان دایتوانایی بلند

، هرچند  باشد های دینی و وحیانی در نظریات خود نداشتهاحتیاجی به گزارهدهد تا غیردینی می
: 0636 اند )دیوی،مانند بر هنر نهادهثیری کمابیش بیأت ،های دینی گوید: ارزشصراحت می به
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433). 
 ج( ارتباط هنر و اخالق

 اشتراکات:ـ 
باشند و عمل اخالقی را واجد هنر و اخالق می دو معتقد به وجود ارتباط بین زیبایی،ـ هر 0

 دانند.زیبایی می
، پرستی اخالق نظریۀ :باب ارتباط هنر و اخالق یعنیمطرح در سه نظریۀ دیویی و جعفری،ـ  2

 ،واسطۀ آن دهند و بهپذیرند و مورد نقد قرار میکامل نمیطور آمیخته را به نظریۀ و پرستیزیبایی
 دهند.نظریات خود را شکل می

 :ـ افتراقات
پرستان را اگرچه مورد نقد  نظر اخالق جعفری با نقد سه نظریۀ مطرح در باب هنر و اخالق،ـ  0

آزادی در مقام خلق و  از است دهد که عبارتولی نظری نزدیک به آنها ارائه می ،دهدقرار می
شده توسط هنرمند برای اجتماع مناسب  ؛ یعنی ممکن است اثر هنری خلقنظارت در مقام عرضه

که دیویی برای هنر و  ، درحالیپس باید با معیارهایی اصیل و دینی مورد نظارت قرار گیرند ،نباشد
حساسیت و  هنر موجب ایجاد ،تی اخالقی قائل است و معتقد استهیشناختی ماتجربۀ زیبایی

 (.0636 دیگران، )انصاری و شودها میهمدردی بین انسان
ها با محیط و اجتماع  شناختی را در ارتباط انسانزیبایی ۀدیویی کارکرد اخالقی هنر و تجربـ  2

: گویدکه می، چنانربوبی نیز قائل است و هیشأنی ال ،که جعفری برای اخالق ، درحالیداندمی
عبارت است از شکوفایی و انبساط  ،اخالق بودن نیست،معنای خوش برخورد اخالق که فقط به»

 .«حقیقت در درون و ذات آدمی
 های پیدایش هنر زمینهچ( 

 ـ اشتراکات: 
کند که اثر جعفری به اهمیت توجه به اصالح وضعیت مغزی و روحی و روانی هنرمند اشاره می

ای که ( و دیویی نیز به اهمیت تجربه02ـ  00: 0634 )جعفری، آیدوجود می هنری تحت تأثیر آن به
 (.03ـ  01: 0636 یویی،کند )داذعان می، آیدآن پدید می ۀواسط محصول هنری به

 ـ افتراقات: 
به زندگی حیوانی در سطح مادون  باید شناختی زیباییگوید برای درک تجربه  دیویی می
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مجدد از آن  ۀتوان استفاد ازلحاظدیویی به تجربه . (64: 0636 زندگی بشری متوسل شویم )دیویی،
 داند هنر را از دل تجربه میپیدایش   دهد وو همچنین بازسازی تجربه در برابر اثر هنری اهمیت می

که جعفری به اصالح و تزکیه درون فرد برای تولید اثر هنری  . درحالی(61ـ  00: 0636 )دیویی،
 دهد.اهمیت می ،مطابق معیارهای حیات معقول

 گرایی انسانح( علت زیبایی
 ـ افتراقات: 

گرایش انسان به زیبایی ریشه در اوالً هنر فقط برای انسان مطرح است و  نظر جعفری، از ـ  0
 موضوعی است که خداوند در وجود انسان به ودیعت گذاشته است. روح انسان دارد و این،

شدت مورد  دانند به ده زیبایی را نمودهای عینی آن میگرایان را که رکن اصیل پدی جعفری، عینی
رت و روح انسانی ندارد و به فط هیدیویی توج مقابل،. در(06: 0634 )جعفری، دهد نقد قرار می

حیاتی انسان  از اشتراک امور اساسی و متأثر از نظریات داروین، جویی انسان، ابی زیباییی هبرای ریش
، «نشانه و پاداش تعامل ارگانیسم با محیط نتیجه،» یعنیکند و زیبایی را در تجربه با حیوان شروع می

 .(61ـ  23: 0636 کند )دیویی،معرفی می و جستجو
 خ( زیبایی و حقیقت

 افتراقات:ـ 
همسو با محتوایی باشد که  آنکه، شرط اما به جعفری معتقد است که زیبایی بسیار مهم است،ـ  0

 ضرورت حقیقت در حدی است که اگر زیبایی به مصاف او درآمد، ،واقعدر خواهد ارائه دهد.می
ها نسبت اصل حیات  نسبت حقیقت با زیبایی گوید: جعفری می باید اولویت را به حقیقت داد.

جهت این در حالی است که دیویی از آن .(010: 0634 )جعفری، بار آن است ت لذتانسانی با کیفی
 دهد نه حقیقت.اولویت را به تجربه می پذیرد،چ حقیقت مطلقی را نمیهیکه 

ادراک حقیقت و زیبایی، جای وحی، برای  واسطه به پذیرش جانشینی تخیل و احساس بدونـ  2
 شود.های جدی بین اندیشۀ دینی جعفری و دیویی محسوب می توسط دیویی، از چالش

های تربیتی زیبایی شناسی، از دیدگاه محمدتقی جعفری  وجوه اشتراک و افتراق داللت ـ 2
 و جان دیویی کدامند؟ 

 اندیشمند باید در نظر گرفته شود،های تربیتی این دو داللت ۀاهمیتی که در مقایس حائز ۀنکت
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توجه به مفهوم نهایی هنر و زیبایی از دید ایشان است؛ هنر متعالی در نظر جعفری از چنان جامعیتی 
جالبیت و حقیقت در یک نظام عالی و وحدت واال قرار  قالب، محتوا، صورت،»برخوردار است که 

 پیوندند.هم می احساس و عمل به ی اندیشه،در اثر هنری ابعاد مختلف وجودی انسان یعن و« بگیرند
نامحسوس  )محسوس، ارتباط معناداری بین وجوه مختلف زیبایی ،در بحث زیبایی ازدید جعفری

ناختی انسان را دربر ش تواند مراتب مختلف درک زیباییمعقول و مطلق( وجود دارد که می طبیعی،
وسیع و اهمیت  ۀدیدگاه دیویی نیز از چنان دامنشناختی از زیبایی ۀهنر و تجرب دیگر، بگیرد.ازطرف

 ،آن بر عالوه حاصل شوند و ای از زندگی انسان، ر مرتبهتوانند در هکه می ندبرخوردار هیو جایگا
 حس، ذهن، های انسانی دارد که در آن عین،ترین تجربهاشاره به عالی ،شناختی زیبایی ۀتجرب

 پیوندند.هم می دیشه و عمل بهان
از دید هر دو اندیشمند مطابق عناوینی که در  شناسی،های تربیتی زیباییانطباق داللت مه،در ادا

 گیرد.صورت می د،شها برای ایشان مطرح بخش داللت
 شناختی اهمیت و ضرورت تربیت زیبایی

 ـ اشتراکات: 
ویژه و دو اندیشمند از جایگاه های هر در سیر اندیشه شناسی و هنر،که زیباییطور انهم

 ۀهنر و ایجاد شرایط مناسب برای دستیابی به تجرب وتربیت تعلیماهمیتی برخوردار است، توجه به با
ای برای نیل دو از چنان اهمیت و ضرورتی برخوردار است که هر جامعهنیز نزد هرشناختی زیبایی

که هنر و نتایج آن ریزی و ایجاد شرایطی است برنامه نیازمند توجه، وتربیت خود، به اهداف تعلیم
 ۀواجد کیفیت تجرب ،آموزانتجربیات دانش ۀشود که هم شده و همچنین شرایطی فراهم شناخته
تجربه فکری برای آنکه کامل باشد باید نشان  ،نظر دیوییاز اساساً شناختی شوند.زیبایی
 .(1: 0634 )جعفری، و (33: 0636 )دیویی، بر پیشانی داشته باشد شناختی زیبایی

 ـ افتراقات: 
توانیم با می جعفری معتقد است: ی به مباحث عینی و کمی،یرغم توجه فراوان دیو علی

 ها، غزی و روانی شخص دارد نه به کمیتهای م که نظر عمیق به فعالیتهایی ماهرانه وتربیت تعلیم
گرا، با نگاه تربیتی و نتیجه .(00 :0634 فعلیت برسانیم )جعفری، نبوغ را در افراد کشف و آن را به

داند و همین را جلوه، سند و بزرگداشتی از حیات این یا آن تمدن می شناختی زیباییدیویی تجربه 
نهایی در باب کیفیت این و نیز داوری ِ ای برای پیشبرد بالندگی آنرا وسیله شناختی زیباییتجربه 
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  .(413: 0636 )دیویی، داند تمدن می
 شناختی یباییتعریف تربیت ز

 اشتراکات:ـ 
کنند و همچنین هنر را ضرورتاً هردو اندیشمند به ارتباط نزدیک هنر و زیبایی اذعان میـ  0

 دانند.می شناختی، زیبایی ۀواجد زیبایی وداشتن جنب
، شناسی بسیار نزدیک بلکه یکی بداندکوشد که هنر را با زیباییاگرچه دیویی میـ  2

 ،تر از هنر و به همان نسبتگسترده شناسی،زیبایی ۀآید که دامنمی نظرات او چنان بر، از حال این با
 داند.شناسی می و هنر را در خدمت زیبایی استتر از تربیت هنری شناختی وسیعتربیت زیبایی ۀدامن

نری تر از تربیت هشناختی را گستردهداند و تربیت زیباییهنر و زیبایی را یکی نمی جعفری نیز،
 داند.می

آگاهانه و  تدریجی، شناختی از دید جعفری و دیویی،از جمله اشتراکات تربیت زیباییـ  6
بودن  دو اندیشمند به تدریجی. هر استشناختی شناسی و تربیت زیباییبودن زیبایی گرایانهکمال

 ۀدر منظوم «انجامی داردآغاز و بسط و » بودن تربیت بدان معنا که فرایند فرایند تربیت اذعان دارند.
 شان،شناسیهای هردو اندیشمند چه در تدوین دیدگاه تربیتی ایشان و چه در تحلیل زیباییاندیشه

انفعال در و یا فعل مانند مفهوم رشد و کمال، ،م دیگری نیز که به این مقوله مرتبطندهیدر قالب مفا
نمایان ، (33ـ  34: 0631 ( )جعفری،10 :0630 گیری اثر هنری )دیویی،دیویی برای شکل ۀاندیش

بودن را  جویانهآگاهانه و کمال الزامات تدریجی، شناختی،عمل تربیت زیبایی نهایت،شود که درمی
 گیرد.دربر می

 ـ افتراقات:
اند که تمام ای قائل شدهشأنی فرابرنامه فشناسی از دیدگاه دیوییبرخی برای تربیت زیباییـ  0
شناختی از نگاه توان برای تربیت زیباییراحتی نمی ، ولی بهگیرددربر میهای تربیت را جنبه

تربیت  رسد در نظریات جعفری،نظر می ، بهدیگر عبارتبودن آن قائل شد، به ایبه فرابرنامه جعفری،
انواع  مگر آنکه، ،است شناختی از اولویت بیشتری برخورداردینی و اخالقی نسبت به تربیت زیبایی

ارهای هنج م وهیزیبایی و همچنین هنر پیشرو و متعالی از دیدگاه جعفری را واجد مفا ۀنچهارگا
الزامات تربیت دینی و اخالقی  ۀبردارندشناسی را درتربیت زیبایی ،آن تبع دینی و اخالقی دانسته و به

تربیت را از های جنبه ۀشناختی داشتنِ همتوان لزوم کیفیت زیباییمی ،صورت . درایننظر بگیریمدر
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 دید جعفری پذیرفت.
مقصد و هدف نهایی حیات انسانی است  جعفری با دیویی در مبدأ، ۀاختالف اساسی اندیشـ  2

. دهدشناسی نیز این مقصد و هدف خود را نشان میتعریف یا توصیف تربیت زیبایی ۀکه در ارائ
یات و معطوف به کمال قرارگرفتن در مسیر اهداف تکاملی ح» نظر جعفری،درکه  مقصد و هدف

ای برای کمال و رشد که در آن رشد و کمال باز زمینه جویی دیوییباشد با کمالارزشی برین می
 رسد.نظر می متفاوت به ریزی می شود،بیشتر و با مختصات حیات این دنیایی طرح

در جمله دیویی که در تعریف تربیت است که جعفری  ،اختالفی دیگر از مباحث موردیکـ  6
نوان تعریف ع هعنوان هدف تربیت قبول دارد و نه ب را به «نوسازی تجربه» گوید: تعریف تربیت می

در معرض  بخشیدن به هستی قرار نگیرد،حتوا و نتیجه تجربه در مسیر معناکه م تربیت؛ زیرا تا زمانی
 .(31 :0634 استفاده است )جعفری،سوء

 شناختی اهداف تربیت زیبایی
 ـ اشتراکات

شناسی و زیبایی ۀارتقای ذائق» شناسی از دیدگاه جعفریهدف غایی برای تربیت زیباییـ  0
عنوان توان بهرا می «شناختی متربیانرشد زیبایی» است و از دیدگاه دیویی، «آفرینی متربیانزیبایی

وم هردو اندیشمند برداشت یکسانی از مفه ،آنجاکهاز شناختی برشمرد.هدف غایی تربیت زیبایی
شدن آن با  هدفی برای انسان را پیوستن و یکیتحقق هر  که هر دو، ابه این معن  ند،رشد و کمال دار

بلکه  آن را جزئی از خود دانسته و وجود شخص دانسته و همچنین شخص پس از تحقق هدف،
با طی  به این واسطه برد ویابد و از آن برای تحقق هدفی دیگر بهره میخود را فراتر از آن هدف می

با  نهایتی قائل نیستند. ،کند و برای این سیرشخصیت انسان رشد و گسترش پیدا می ،این توالی
مفهوم رشد را دربردارد و  آفرینی،شناسی و زیباییزیبایی ۀذائق یمفهوم ارتقا اذعان به این موضوع،

 شد. رشدی حاصل نخواهد ،شود و بدون ارتقااین ارتقا حاصل نمی ،واقع بدون رشددر
 نظر گرفته شده است،ختی دیویی درشناف واسطی که برای تربیت زیباییـ یکی از اهدا 2
شناختی خود زیبایی ۀهرچند تجرب .استشناختی زیبایی ۀکردن شرایط برای دستیابی به تجرب فراهم

 ، ولیلحاظ شده است ،ترین نوع تجربهعنوان غنی بهشناسی دیویی عنوان یک غایت در زیباییبه
 نظر آورد.توان درعنوان هدف واسطی میآن را به ،شدیم عنوان رشد قائل چون برای آن غایتی به

 ست،اندیشه و عمال تخیل، آنجاکه واجد ابعاد مختلف حس،شناختی از دید دیوی اززیبایی ۀتجرب
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کنش متناسب این ابعاد پیوستگی و درهمهمبه لذا از جمله شروط تحقق نوآوری وخالقیت نیز،
شده در اهداف تربیت  ، هر سه اهداف واسطی مطرحبا این توصیف است.وجودی انسان 

در هدف  ورزی،خالقیت و خیال نوگرایی، ۀآوردن زمین شناختی جعفری؛ یعنی فراهم زیبایی
شناختی مستتر زیبایی ۀکردن شرایط الزم برای تحقق تجرب یی یعنی فراهمواسطی از دید دیو

 باشد. می
شناختی و هنری توجه به وضعیت جامعه و تأثیرآن در پرورش خالقیت و رشد زیباییـ  6

جعفری در مورد تأثیر شرایط  چیزی نیست که از نظر هردو اندیشمند دور مانده باشد. متربیان،
نقش  ،اجتماع در تحریم استعدادهای افراد» کند کهاجتماعی بر متربیان و هنرجویان چنین بیان می

کار  دست به اجتماع است که برای کشیدن آب موجود در چاه درون نوابغ، بسیار مهمی دارد.
نقشی بسیار اساسی  ،کند... اجتماع از این جهتمناسبی می ۀمزرع ۀشود و سپس آن آب را روان می

فعلیت  ای را بهنیروهای خالقه برعهده دارد که ممکن است شما با تمام صمیمیت و خلوص،
 برداری از آن نیروها را داشتهای نباشد که صالحیت بهرهای سالم و شایستهولی جامعه برسانید،

پس جعفری هم در رشد و شکوفایی استعدادها و هم در  (.31ـ  11 :0634 )جعفری،« باشد 
ر و دیویی نیز بر تأثی نقش بسزایی قائل است. برای اجتماع، برداری از استعدادهای هنری افراد، بهره

شناختی  مثابه تجربه، به قضاوت زیبایی درآغازکتاب هنر بهدیویی » اجتماع اذعان دارد. تأثر هنر و
شناسی و تجربه تأکید دارد. بعدها، دیویی افزود که هنر، کندکه بر پیوند میان زیباییحمله می

شان روح جمعی عنوان تجلی را به  ها باید آناجتماعی است که انسان درمعنای وسیع، یک پدیده
: 0632)گرانا،  «توانند نمایندگان تجربه باشندتنهایی، می جوامع و نه افراد به معنا، همه بدانند. دراین

پرورش دارای کارکردی اجتماعی است و در اجتماع و برای اجتماع و (. ازنظر دیویی آموزش46
دموکراتیک  ۀدر جامعوتربیت، آمادگی برای عضویت  گیرد و یکی از اهداف تعلیمصورت می

 (.0630 )کاردان، است
 ـ افتراقات:

یین جهت برای رشد و تکامل و ارتقاست. ترین تفاوت دیدگاه جعفری با دیویی در تعمهمـ  0
سد و محدود نشده است ولی  در دیدگاه دیویی، شناختی( )رشد زیبایی اگرچه مسیر رشد و کمال

گرفتن همۀ با درنظر زندگی خاکی و روزمره انسان،در گستره و به اقتضای  جستجوی این رشد،
و اذعان به کفایت آن برای داشتن تجربه و  اعم از حس و تخیل و اندیشه و عمل، جوانب تجربه،



 67/ های آن در... شناختی عالمه محمدتقی جعفری و جان دیویی و استنتاج داللت های زیبایی بررسی تطبیقی اندیشه

 

 

 

دادن به رشد  صحیح نبوده و لزوم جهت جمله جعفری،از دیدگاه متدینین و از شناختی، رشد زیبایی
وف به کمال مسیر اهداف تکاملی حیات و معط» تن درمطابق نظر اسالم و برای قرارگرف و تعالی،

شناختی از ترسیم هدف غایی تربیت زیبایی هواین تفاوت عمد رسدنظر می ضروری به« ارزشی برین
 .استدیدگاه جعفری و دیویی 

 جمله افتراقات جعفری با دیویی در چگونگی تعامل متربی یا هنرمند با جامعه است.ـ از 2
اقلیت و آزادی را  ها( بر )توده قتضائات جامعۀ دموکراتیک یعنی تسلط اکثریتدیویی الزامات و ا

ای همچون های هنریهایی درعالم هنر موجب پیدایش جریانکند که چنین اندیشههمواره تأیید می
های های انسان)پاپ آرت( نیز شده است که شدیداً متأثر از فرهنگ و دغدغه هنر مردمی یا عامیانه

 ،(. این در حالی است که جعفری در بحث هنر پیرو0630 فر، است )شایگانالحال جامعه  متوسط
طرفی شاگردان را به دهد و ازهای مردم را برای هنرمند مورد نکوهش قرار میروی از خواستهدنباله

یق و تأیید دیگران و یا نه به دنبال تشو ،خواندتوجه به درون خود و تمرکز بر کار خود فرا می
 بودن.   شهرت کسب

 شناختیمربی و متربی در تربیت زیبایی
 اشتراکات:ـ 

های معلم برای تربیت شاگردان پرداخته است های مختلف به ویژگیجعفری در موقعیتـ  0
او معتقد است که معلم باید آنچه را که به دیگران  باشد. شناختی نیز صادق میکه در تربیت زیبایی

؛ دارا باشد. دیویی نیز معتقد است که در عمل و مقصود معلم نباید شکافی باشدخود نیز  آموزد،می
  آنجاکه عمل ریاکارانه کامالًبود و از عمل او ریاکارانه خواهد ،که در غیر این صورتچرا
 تأثیر الزم را نخواهد گذاشت. ،شناختی استزیباییغیر

 دان معتقداند.نمودن به شاگر ردو به داشتن صبر و حوصله و محبتهـ  2
نبودن  ذعان دارد و دیویی نیز به سرراستجعفری به ایجاد روحیۀ پرسشگری در شاگردان اـ  6

 (.0666 دیویی،نماید )عمل معلم و توجه به ایجاد سؤال در شاگردان توصیه می
شناختی را گیری تجربۀ زیباییطرفی شکلاند و ازبودن تربیت اشاره نمودههردو به تدریجیـ  4

 دانند.ک فرایند میی
خانه و جامعه و همچنین هماهنگی اولیا و مربیان  جعفری به ضرورت هماهنگی مدرسه،ـ  1

این در حالی است که دیویی نیز به اهمیت نقش اجتماعی مدرسه و لزوم هماهنگی  تأکید دارد و
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 (.0640 نماید )دیویی،شاگردان تأکید می ۀمدرسه با جامعه و زندگی روزمر
 دهند.داشتن شاگرد را از تقلید مورد تأیید قرار میهردو، دورنگهـ  3
 آموزان در آموزش توجه دارند. وجه به اقتضائات سنی و رشدی دانشت رهردو بـ  1

 ـ افتراقات:
داند؛ جعفری کار معلمی را کاری خدایی و یکی از کارهای معلم را توکل به خدا میـ  0
 شود.ت دیویی دیده نمیدر نظریا هیچنین دیدگا ،آنکه حال

 جعفری معتقد است معلم باید به شاگردان برای عبور از احساسات به تعقل کمک کند وـ  2
تا  همچنین تالش کند که متربی به کار خود توجه نماید نه به تشویق دیگران و خواست جامعه؛

به  ولی دیویی،، (031-030: 0631شاگردان از تشویق و پاداش به حقیقت انتقال یابند )جعفری،
آنجاکه پیوندی اساسی بین جامعه و دارد و از شناسی تأکیدجایگاه احساسات در هنر و زیبایی

 فرهنگ و شناختی قائل است، از اینکه شاگردان در مسیر زندگی روزمره با مدرسه و تجربۀ زیبایی
 داند. ابایی ندارد و حقیقت را چیزی مستقل از اینها نمی ،های اجتماعی قرار بگیرندخواست

 برنامه درسی
 اشتراکات:ـ 

 آن، تبع ر باشد و بهتربیت باید آمیخته به زیبایی و هنو کل نظام تعلیم ،جعفری و دیویینظر ازـ  0
 ۀتجرب های جدی مربوط به تدریس باید به قصد خلق شرایطی صورت گیرد که طی آن،تمام تالش

های موفق در آموزش یکی از روش جعفری معتقد است، .شناختی پیدا کندیادگیرنده جنبه زیبایی
آن را یکی از  ای ارائه شود که متعلّم،گونه باید به این است که هر حقیقت شایسته برای فراگیری،

اتی که غذا و آب را ضرورتی برای احساس ذ همچنان ای منبعث از ذات خود احساس کند،هپدیده
عتقد است که برنامه دیویی نیز م. (043 :0631 )جعفری، کندگرسنگی و تشنگی خود قلمداد می

باره کیل پاتریک در این ها، عالیق و نیازهای شاگرد تنظیم شود. درسی باید براساس رغبت
ق وی ارتباط ها و عالییادگیری آن چیزی است که با رغبت ۀآماد اًشاگرد طبیعت» نویسد: می
شاگرد در برابر هر  ،طرفیکنند. ازنظر برسد که چیزها مسائل او را حل می کند، یا چنان بهپیدا

بدان سبب  پس باید بیاموزد، کند.مقاومت می ،شودچیزی که احساس کند از باال به وی تحمیل می
د یاد کند که او بایفکر می )معلم( گیرد که نیاز دارد نه لزوماً به آن علت که فرد دیگرییاد می
شناختی هم با تربیت زیبایی (.221: 0633 زاده، هیمنقل از ابرا به 0364)کیل پاتریک،  «بگیرد
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آموزان به موضوعات  کردن دانش مند به عالقه بخش،لذت ۀآوردن شرایط الزم برای تجرب جودو به
 تأکیدهای درسی کند و هم به لزوم عنصر رغبت و نیاز در تدوین برنامهمختلف درسی کمک می

 به باتوجهباید  درسی و محتوای آموزشی، ۀبرنام هیهدو معتقدند که تهر دیویی و جعفری، نماید. می
 ق و نیازهای شاگردان انجام گیرد.ئعال

بخشی مفاهیم  بر عمق ای باشد که مبتنیجعفری معتقد است که برنامۀ درسی باید به گونهـ  2
شناختی دارای کیفیتی فراتر از علم است و ازآنجاکه  ییآنکه، از دید دیویی، تجربۀ زیبا باشد. حال

خصوص احساس بدون واسطه نیز  معنای بسیط آن و به بر تفکر و عمل، عنصر احساس به عالوه
شوند از کیفیت و عمق بیشتری شناختی ادراک میواسطۀ تجربۀ زیبایی حضور دارد، مفاهیمی که به

 برخوردارند.

که این»کند: وتربیت بیان می بیشتر برای مواد و محتوای تعلیم نتیجۀ جعفری در اهمیت تأثیر و ـ 6
یا تحوالتی که در آن دوران  ایم،بینیم مطالبی را که در اواخر کودکی و آغاز جوانی فرا گرفتهمی

چه آن از این روست که در آن دوران، یابد،های طوالنی در وجود ما ادامه میتا مدت ایم،پیدا کرده
؛ یعنی هراندازه شودترین عنصر مطلوب حیات تلقی می مهم د،شووتربیت القا می تعلیم مادۀ عنوان به

تر تلقی شود، تأثیر علمی و تأثیر تحولی آن در حیات انسانی بیشتر و  حیاتی اهمیت،یک حقیقت با
قد اش معتبه دیدگاه عملگرایی دیویی نیز البته باتوجه (.011 :0631 )جعفری، «دشوعمیق تر می

گویند هنر و اینکه می»شدن باید با امور روزمره پیوند برقرار کند؛  شناسی، تدریس برای زیباییاست
باشد خرافه و جهل ، اگر با تجربه، پیوند برقرار سازد، نشانۀ تنزل هنر میشناختیادراک زیبایی
جای  ت و بهای که تجربه است، سر زندگی و نیروی حیاتی اوج گرفته اسدرجه است. تجربه به

بودن در چاردیواری احساسات و عواطف شخصی، دال بر مراوده فعاالنه و  داللت بر محبوس
(. 61 :0636 )دیویی،« نظمی است نشدن در برابر هوس و بی هوشیارانه با جهان و رویدادها و تسلیم

ی روزمره، انفعال و رویدادها و پس وظیفۀ فلسفۀ هنرهای زیبا این است که آثار هنری را با فعل
اتصال دهد. همچنین در تدوین کتب و محتوای تربیتی به اتصال آنها با زندگی توجه شود 

 (.13 :0630 )پورحسینی،

ـ یکی از نکات مهم در فرایند تدریس، برنامۀ درسی و تدوین محتوا، توجه به همپوشانی  4
در فرایند ـ  سرشار از آینده عنوان پیوستاری متأثر از گذشته و بهـ  ها و تأکید بر زمان حالزمان

شناختی است. دیویی معتقد است که در زندگی نباید بین حال، گذشته تربیت و تربیت زیبایی
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توانیم آن را بپذیریم و از آن جای اینکه بر دوش ما سنگینی کند، می وآینده شکافی باشد. گذشته به
ای گیریم. آینده نیز همچون هاله کند، بهرهتر میصورت هشدارهایی که زمان حال را محتاط به

های آنچه اینجا و هایی است که همچون داشتهگیرد و مرکب از امکانپیرامون حال را دربر می
ای که حقیقتاً زندگی است، همه چیزها همپوشانی دارند شوند. در زندگیاکنون است، احساس می

دارنده لحظاتی است که در آنها  رامیهنر با شدت و حدّت خاصی ستاینده و گ»آمیزند. هم می و به
« بخشدکند و آینده به آنچه اکنون هست، شدت و حدّت میگذشته، حال را تقویت می

احساس پیوستگی با »های معقول را های آرمان(. جعفری نیز یکی از نمونه66 :0630 )پورحسینی،
رک و فهم گذشته و پیوستگی آدمی از امتداد و گسترش د»داند. او می نویسد: می« گذشته و آینده

« کند که از پیوستگی واقعی به آیندهبعدی از ابعادش به آینده، همان زیبایی را احساس می
توان از این نظریات دیویی و جعفری، به اهمیت توجه به  طورضمنی می (. به221 :0631 )جعفری،

و گسترش آن و همچنین منظور بسط  شود با گذشته بهارتباط مواد درسی که در حال آموخته می
هایی که دریچه ایگونه بودن، عمق و سرشاری آن در زمان حال اشاره کرد، به شناسیتأکید برزیبایی

 رو به آینده بگشاید و نسبت به مسیر آینده، بینش ایجاد کند.

خصوص برای کودکان و ارتباط آن با تربیت  ـ هردو به اهمیت آموزش در قالب بازی به 1
 عنوان سرآغاز شکوفایی هنرها اذعان دارند. شناختی بهاییهنری و زیب

آمدن فرهنگ  وجودداری که موجب بهـ دیویی در نقد زندگی مدرن و نظام سرمایه 3
بر هنر و زیبایی، دین را هم از دایرۀ زندگی مشترک  کند که عالوهداری شده است، اذعان می موزه

شناسانۀ کانتی را مورد نقد قرار خشک و غیرزیباییایم. او که اخالق یا اجتماعی بیرون برده
دستورهای اخالقی بزرگان باید با زندگی معمولی مطابقت داشته باشد تا »دهد؛ معتقد است،  می

ترین احکام و (. این در حالی است که دین اسالم کوچک061 :0632 )دیویی،« اثرگذار باشد
چیز را درنظر گرفته است و احکام و اخالق ها را فروگذار نکرده و همه مسائل زندگی انسان

گیرد و با حقایق کند، دربر میای را که جعفری مطرح میاسالمی تمام محدودۀ ارتباطات چهارگانه
حال، دیویی نیز )با دیدگاه خاص خود به دین و زندگی دنیوی و اخروی انسان مطابقت دارد. بااین

گیرد و ها درنظر میتباط کامل با زندگی معمول انساناخالق( تربیت دینی و اخالقی را نیز در ار
هایی که ابعاد مختلف شخصیت انسانی را دربر عنوان آموختهها را بهکردن آ شناختیزیبایی

ای داند و چنین تأثیرگذاریگذاری بیشتر آن در زندگی میبخشی و تأثیرگیرد، موجب کیفیت می
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 نافاتی با نظریات جعفری نخواهد داشت.شدن، م شناختی قائل برای تربیت زیبایی

 ـ افتراقات:
شده ازطرف متخصصان، به سبب احتمال تعیین پراگماتیسم و دیویی، با محتوای ازپیشـ  0

رشد کودکان و نوجوانان مخالفند و معتقدند محتوای آموزشی  ناهماهنگی با دنیای متغیر و درحال
 زاده، تباط با زندگی آنها انتخاب شود )ابراهیمباید متناسب با تجارب کنونی شاگردان و در ار

توان از این دیدگاه برداشت کرد، هرچند کودکان و حتی رغم نکات مثبتی که می (. علی0611
بزرگساالن درصورت عدم پاالیش غرایز ایشان عمدتاً گرایش به مطالبی دارند که برای آنها جالب 

دهد نه حقیقت؛ لذا دیدگاه جعفری در مقابل این میباشد. همچنین دیویی نیز اولویت را به تجربه 
گیرد؛ چراکه او معتقد است که از زیبایی باید چنان بهره بگیریم که گویای حقیقت دیدگاه قرار می
(. پس در برنامه ومحتوا باید اولویت به حقایق داده شود و نه صرفاً به جالبیت 0631 باشد )جعفری،

کند که ضرورت حقیقت در حدی است که اگر زیبایی اذعان می و خلق جالبیت پرداخته شود. او
به مصاف او درآمد، باید اولویت را به حقیقت داد و زیبایی را کنار گذاشت. این بدان معناست که 

طلبی را در شناختی باید شاگردان را با حقایق آشنا و روحیۀ حقیقتدرکل، تربیت و تربیت زبیایی
درنظرگرفتن اهمیت عالئق و نیازهای شاگردان، به نیازِ هدایت  آنها تقویت کرد و این ضمنِ

 هدفمند جریان تربیت توسط متخصصان نیز اشاره دارد.
ترین اختالفات دیویی و جعفری برای تدوین برنامۀ درسی و محتوای آموزشی در از مهمـ  2

دارد. جعفری معتقد است شناسی متفاوت این دو اندیشمند شناختی، ریشه در معرفتتربیت زیبایی
های ای وجود دارند، ولی معارف و در یافتکنندهنظر از هر درک واقعیات عالم هستی با قطع»که 

ذاتی وابسته وجود ماست. عالم پیرامون ما  ما محصولی از آن واقعیات و مختصات ذاتی و برون
د، کائنات هستند و طبق واقعیت دارد و ساختۀ ذهن من و شما نیست. چه شما باشید و چه نباشی

 )جعفری،« است.«جز من»و « من»دهند. معرفت محصول قوانین معین و الیتغیر، به راه خود ادامه می
دلیل به حقایق ثابتی اعتقاد  همین گوید و به(. ولی دیویی از اصل تغییر در جهان سخن می31 :0631

ن حقایق نیز اعتباری است و در داند و معتقد است که ایندارد و حقایق را محصول تجربه می
ای دیگر صورت خواهدگرفت که حقیقت پیشین، وثوق خود را ممکن است موقعیتی جدید تجربه
شناختی از دید حال، همواره برنامه درسی و محتوایی ثابت در تربیت زیباییاز دست بدهد. بااین

ها و  تغیرات در پدیدهرغم پذیرش وجود  که جعفری علی حالی دیویی وجود نخواهد داشت، در
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حال، به مفاهیم و اصول ثابتی نیز معتقد است که برنامه و محتوایی متفاوت با دیویی  ها بااینموقعیت
ها را در همین دنیای دیگر، ازآنجاکه اندیشۀ عملگرایی دیویی همۀ آرمان بیان کند. بهرا طلب می

نیز مادی و معطوف به حیات طبیعی  شناختیکند، مواد و محصول تربیت زیباییمادی جستجو می
آنکه، در دیدگاه وحیانی و اسالمی جعفری و اهمیتی که حیات معقول درنظر او  خواهد بود. حال

آن تجویزی بوده که همواره فرد را  تبع بر اندیشۀ دینی و ارزشی و به دارد، محتوای تربیتی باید مبتنی
 به سمت هدف تکاملی حیات سوق دهد.

 روش تدریس
 اشتراکات:ـ 

های اساسی تفکر، همانند و گرایان خصوصیات اصلی روش تدریس را با ویژگیعملـ  0
دانند. ازنظر آنان این روش مسئله را بهترین روش تدریس میکنند. لذا روش حلیکسان تلقی می

شدن با مسائل و کوشش برای حل نوعی آمادگی برای زندگی است. چون زندگی یعنی مواجه
گرا، نکتۀ مهم در تدریس این است که شاگرد باید بر اثر کنجکاوی یاد بگیرد و  نظر عمل آنها. در

های او دربارۀ موضوعاتی باشد که بیشترین پاسخ را به معلم نیز باید انگیزندۀ کنجکاوی
شناختی از (. درتربیت زیبایی226ـ  221 :0633 زاده، دهند )ابراهیمهای وی ارائه می کنجکاوی

شناختی بیابد یعنی در آن، انواع نیروهای دیویی نیز، ازآنجاکه باید تجربه، کیفیتی زیباییدیدگاه 
های پیشین، درونی فرد مثل احساس، تخیل، تفکر و عمل یکپارچه شوند و با استفاده از تجربه

وجودآورند، روش اکتشافی و حل مسئله،  صورت کامل به ای جدید را در موقعیتی جدید و بهتجربه
خصوص در  هب اساساً از روش خاصی در تدریس، جعفریاگر چه ارساز خواهد بود. ازطرفی، ک

رویکرد او به آموزش فعال که توجه او  به باتوجهاما  آورد،میان نمی سخن به شناختی،تربیت زیبایی
نظر به محور، عنوان یک معلم پرسش او به را به این نوع از تربیت هم معطوف کرده است و روش

 مبنای کشف و جستجو مورد تأکید اوست.هایی برتدریس و انتخاب شیوه ۀدقت در شیو ،رسدمی
شود های مهم در تدریس است. این روش باعث میاز نظر دیویی، روش حل مسئله از روشـ  2

که مطالب سرراست و بدون آنکه سؤالی در ذهن شاگرد شکل نگرفته باشد به او ارائه نشود؛ 
نگی درونی شاگرد و بدون ایجاد تعارض در ذهن او، اگر مطلبی ارائه شود، چراکه بدون تش
بر ایجاد سؤال و کنجکاوی در  عیار نخواهد بود. جعفری نیز باتأکید شناختی و تمام یادگیری زیبایی

دانست که همواره در دنیای جستجو و سؤال زندگی کسی را روشنفکر واقعی می کالس درس،
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ویژه در به، ـ داشته باشد« محور سؤال» تربیت باید رویکردی و عتقد است تعلیمرو که م و از آن کند
 حال افزایش و تغییر است،واره درآموزان با اطالعاتی که هم عصری که پرکردن مغز دانش

شناختی را که برپایه تربیت زیباییـ  رویکردی ناموفق بوده و پاسخگوی نسل جوان نخواهد بود
جعفری  .(0611 )نوروزی و متقی، کند پیشنهاد می فعاالنه و خالق است، درک درونی و کنجکاوی

ابهام یا  این نیاز، دارند. تأکیدو دیویی هر دو بر لزوم توجه به رغبت و نیاز شاگرد در تدریس 
ترین محرک برای یادگیری و کسب تجربه مهم ،پرسشی که در درون شاگر شکل گرفته است

برای کسی که » گوید:نجکاوی و سؤال در درون شاگرد میجعفری در اهمیت وجود ک است.
جعفری موافق با نظر دیویی درمورد  «.معرفتی هم مطرح نیست سؤال مطرح نیست،

نکردن آنچه باید آموخته شود و همچنین اهمیت برانگیختگی درونی شاگرد برای  مطرح سرراست
که در مغز باردار یک انسان به یش از آنداند چه حقایقِ بااهمیتی پتنها خدا می» گوید:آموختن می

 «ساقط شده و ازبین رفته است! پرست،ۀ پاسخگوی خودبا ضرب شکل یک سؤال زاییده شود،
تدریسی که زود نیاز علمی  کند،بیان می دیویی نیز در این رابطه، (.033 :0631 )جعفری،

کند، باعث اختالل شاگردان توجه نمیکند، مثل معلمی که به نیازهای آموزان را برآورده می دانش
کند مثل محیط های ما را برآورده میشوند. محیطی که آسان کششدر رشد تربیتی فراگیران می

فکری و صورت بی شود که در هردو  صورت، کار بهها، باعث پایان رشد میکنندۀ کشش نابود
خواند باعث کنجکاوی و توجه توأم با شود. اما مقاومتی که اندیشه را فرا می بدون عاطفه انجام می

جویند، به وجد و شادی دارند و از آن بهره میرا از سر راه برمیکه آن  شود و هنگامینگرانی می
 (.0630 انجامد )دیویی،می

مربوط به نوع ارتباطی است  از دیگر اشتراکات دیدگاه جعفری با دیویی در فرایند تدریس،ـ  6
 تأکیدلزوم توجه به عوامل زیر  راندیشمند ب هردو کند. تدریس برقرار می که مربی با متربی حین

 کنند:می
به اصل کار خود و توجه هنرجویان ، محبت به شاگرد، صبر و حلم مربیان در عمل آموزشـ 

، دور وجود صداقت در تدریس، ها و مشوق های بیرونی جای توجه به خواسته درونیات خود به
 تقلید.داشتن هنرجو از  نگه

در جریان تدریس اذعان دارند و رسد دیویی و جعفری هر دو به اهمیت پرورش تفکر نظر می به
موجب  های دیگری جز روش حل مسئله نیز که مطابق موقعیت،از روش ،نسبت همین به
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 کنند.نیز استقبال می ،شودآمدن جریان تفکر در تدریس می وجود به
 ـ افتراقات:

توجه  بخشد،خاطر کیفیت و عمقی که به یادگیری می شاختی بهزیبایی ۀدیویی به تجربـ  0
کیفیت  تواند به تجربه و فرایند تفکر،بهترین روشی که می ،نظر اواز نماید.سزایی میب

دقیق روش عبور از ابهام به تشخیص در  هیروش حل مسئله است و با نگا، شناختی بدهد زیبایی
دیویی بر  تأکید ،آنکه حال او دارد. ۀخاصی به روش حل مسئل شناختی نیز شباهتزیبایی ۀتجرب

رغم  که جعفری علیدر حالی دهد،اثر نشان میرنگ و بی های تدریس را کمدیگر روش تجربه،
در مباحث زیبایی  برانگیز در تدریس، های سؤالپرسشگری و ایجاد مو قعیت ۀبر روحی تأکید
ثر دیگری نیز در فرایند ؤهای مبر روش ی و اخالقی است،های دینبر ارزش ۀ او که مبتنیشناسان

توان هایی که از دیدگاه او میاز دیگر روش نماید.شناختی و هنری داللت میتربیت زیبایی
که عبارت است از درک یگانگی و وحدت  ای:روش شناخت آیهـ  از:است  عبار ،استخراج نمود

های مختلف در این داشتن به تکثرات این عالم و پدیده یاآیه ۀ نگاهواسط به های هستی،بین پدیده
های محسوس ما را دیدن )در این حالت زیبایی هیهایی از علم و حکمت و قدرت العالم را نشانه

شناختی در ارتباط با زیبایی ۀروش تجرب، کنند(هدایت می هیال های معقول و جمالبه دیدن زیبایی
 ـ روش استادو  روش نظارت در مقام عرضه، در مقام خلق روش آزادی، مبدأ و معاد هستی

 .(0631 )بیده، شاگردی

 سازد،های برآمده از نظریات جعفری را با اقتضائات دیدگاه دیویی متفاوت میآنچه این روش
اندیشه  ۀطرف خداوند و مبدأ و مقصدی است که جعفری به واسط مندی خلقت از ریشه در هدف

: «راجعون الیه وانا هلل انا» ت انسانی قائل است و آن عبارت است از همان مسیراسالمی خود برای حیا
شناسی  های تربیتی زیبایی افتراق داللت ووجوه اشتراک  ،. جدول زیر«سوی خدابودن هاز خدا و ب»

 دهد. را به شکل خالصه نشان می ددو اندیشمن این
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وجوه اشتراک و افتراق 
شناسی   ییزیباهای تربیتی  داللت

 عالمه جعفری و جان دیویی
 افتراقات اشتراکات

اهمیت و ضرورت تربیت 
 شناختی زیبایی

در تربیت باید برای شناخت هنر و 
آموزان  نتایج آن و اینکه تجربیات دانش
شناختی واجد کیفیت تجربۀ زیبایی

 ریزی الزم انجام شود. شوند، برنامه

است و توجه دیویی به مباحث عینی و کمی 
های مغزی و روانی  به فعالیت جعفری باتوجه

دنبال کشف نبوغ در افراد و  شخص به
رساندن آن است. دیویی تجربه  فعلیت به

شناختی را جلوه، سند و بزرگداشتی  زیبایی
 داند.از حیات این یا آن تمدن می

 شناختی تعریف تربیت زیبایی

هردو به ارتباط نزدیک هنر و ـ  1
کنند و همچنین هنر را می زیبایی اذعان

ضرورتاً واجد زیبایی و داشتن جنبۀ 
دامنۀ ـ  2دانند. شناختی، میزیبایی

تر از شناختی را وسیعتربیت زیبایی
به تدریجی، ـ  3 دانند.تربیت هنری می

فرایند بودن  گرایانه آگاهانه و کمال
 شناختی معتقدند. تربیت زیبایی

ناسی از شبرخی برای تربیت زیباییـ 1
ای قائلندکه دیدگاه دیویی شأنی فرابرنامه

گیرد ولی های تربیت را دربر میتمام جنبه
برای جعفری، تربیت دینی و اخالقی نسبت 

شناختی از اولویت بیشتری به تربیت زیبایی
جعفری تعریف دیویی از  ـ 2برخوردارند. 

را  هدف تربیت « نوسازی تجربه»تربیت 
 تربیت.داند و نه تعریف می

 شناختی اهداف تربیت زیبایی

شناسی  هدف غایی تربیت زیباییـ  1
ارتقای ذائقۀ »برای جعفری 

و « آفرینی متربیانشناسی و زیبایی زیبایی
شناختی  رشد زیبایی»برای  دیویی، 

اهدف واسطی ـ  2است. «متربیان
 شناختی )فراهمزیباییجعفری برای 

آوردن زمینۀ نوگرایی، خالقیت و 
ورزی( در هدف واسطی دیویی  خیال

کردن شرایط الزم برای تحقق  )فراهم
     شناختی( مستتر است.تجربۀ زیبایی

توجه به وضعیت جامعه و تأثیر آن ـ  3
در پرورش خالقیت و رشد 

شناختی و هنری متربیان، مورد  زیبایی
 توجه هردوی آنهاست.

دیویی رشد و تکامل را در گستره ـ  1
بیند، ولی جعفری انسان می زندگی روزمرۀ

دادن به رشد و تعالی، برای  دنبال جهت به
قرارگرفتن در مسیر اهداف تکاملی حیات 

دیویی الزامات دموکراتیک یعنی ـ  2است. 
تسلط اکثریت بر اقلیت و آزادی را  تأیید 

ها موجب پیدایش کند و این اندیشهمی
هایی همچون هنر مردمی یا عامیانه جریان
های آرت( شده که  متأثر از  دغدغه)پاپ 
الحال جامعه است. اما  های متوسطانسان

روی از جعفری در بحث هنرِ پیرو، دنباله
های مردم را برای هنرمند مورد خواسته

دهد و ازطرفی شاگردان را نکوهش قرار می
خواند نه به توجه به درون خود فرا می

 بودن. شهرت  دنبال کسب به
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و افتراق  وجوه اشتراک
شناسی  یهای تربیتی زیبای داللت

 عالمه جعفری و جان دیویی
 افتراقات اشتراکات

مربی و متربی در تربیت 
 شناختی زیبایی

هردو معتقدندکه نباید در عمل و ـ  1
مقصود معلم  شکافی باشد؛ چراکه عمل 

شناختی است، ریاکارانه کامالً غیرزیبایی
به ایجاد روحیۀ  ـ 2تأثیر الزم را ندارد. 

  پرسشگری در شاگردان اذعان دارند. 
بودن  بودن و فرایندیبه تدریجیـ  3

      شناسی اشاره دارند.  تربیت زیبایی
جعفری به ضرورت هماهنگی ـ  4

مدرسه، خانه و جامعه تأکید دارد و 
دیویی نیز به اهمیت نقش اجتماعی 

به اقتضائات ـ  5کند. مدرسه تأکید می
آموزان، توجه  شدی دانشسنی و ر

 دارند.

جعفری کار معلمی را کاری خدایی ـ  1
آنکه، چنین دیدگاهی در  داند؛ حال می

جعفری ـ  2نظریات دیویی وجودندارد. 
معتقد است معلم باید به شاگردان برای عبور 
از احساسات به تعقل کمک کند و همچنین 
تالش کند که متربی به کار خود توجه نماید 

تشویق دیگران و خواست جامعه؛ تا نه به 
شاگردان از تشویق و پاداش به حقیقت 
انتقال یابند. ولی دیویی ازآنجاکه پیوندی 

شناختی اساسی بین مدرسه و تجربۀ زیبایی
قائل است و از اینکه شاگردان در مسیر 

های اجتماعی قرار بگیرند، ابایی خواست
ندارد و حقیقت را چیزی مستقل از اینها 

 داند.نمی

 برنامه درسی

تهیه برنامۀ درسی، ـ  1هردومعتقدند: 
به عالئق و نیازهای شاگردان  باید باتوجه

برنامۀ درسی باید ـ  2انجام گیرد. 
           بخشی مفاهیم باشد. دنبال عمق به
توجه به زندگی و حیات برای  ـ 3

آموزش مواد  ـ 4هردو اصل است. 
شود. انجام  "حال بسیط"درسی باید در

تأکید بر ارتباط بازی با تربیت  ـ 5
عنوان سرآغاز  شناختی بهزیبایی

 شکوفایی هنرها.

دهد نه دیویی اولویت را به تجربه میـ  1
حقیقت؛ جعفری معتقد است که از زیبایی 
باید چنان بهره بگیریم که گویای حقیقت 
باشد. پس در برنامه ومحتوا باید اولویت به 

       صرفاً به جالبیت. حقایق داده شود و نه
واقعیات عالم »جعفری معتقد است که ـ  2

ای وجود کنندهنظر از هر درک هستی با قطع
های ما دارند، ولی معارف و دریافت

محصولی از آن واقعیات است. ولی دیویی 
قائل به اصل تغییر در جهان است و حقایق 

داند که این حقایق نیز را محصول تجربه می
است. به نظر او برنامه درسی ثابتی اعتباری 

شناختی وجود نخواهد در تربیت زیبایی
رغم پذیرش  که جعفری علی داشت، درحالی

ها، به ها و موقعیت وجود تغیرات در پدیده
 مفاهیم و اصول ثابتی نیز معتقد است.
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وجوه اشتراک و افتراق 
شناسی  یهای تربیتی زیبای داللت

 عالمه جعفری و جان دیویی
 افتراقات اشتراکات

 روش تدریس

از دیدگاه دیویی روش اکتشافی و ـ  1
 حل مسئله، کارساز خواهد بود. جعفری

هایی برمبنای انتخاب شیوهدنبال  به
هردو  ـ 2ست. کشف و جستجو

شدت سؤال محورند و هر دو بر لزوم  به
توجه به رغبت و نیاز شاگرد در تدریس 

هردو بر لزوم توجه به  ـ 3تأکید دارند. 
کنند: صبر و حلم عوامل زیر تأکید می

مربیان در عمل آموزش، توجه 
هنرجویان به اصل کار خود و درونیات 

ها و  جای توجه به خواسته خود به
های بیرونی و وجود صداقت در  مشوق

 تدریس.

، تأکید دیویی بر تجربه و روش حل مسئله
اثر بیرنگ و  های تدریس را کمدیگر روش

رغم  که جعفری علیدهد، درحالینشان می
تأکید بر روحیۀ پرسشگری در تدریس، بر 

های مؤثر دیگری نیز در فرایند تربیت روش
نماید: روش شناختی و هنری تأکید میزیبایی

شناختی ای، روش تجربۀ زیباییشناخت آیه
در ارتباط با مبدأ و معاد هستی، روش آزادی 
در مقام خلق، روش نظارت در مقام عرضه 

 شاگردی. ـو روش استاد 

 

 
 گیری نتیجه

بارۀ خصوص اشتراکات و افتراقات دیدگاه جعفری و دیویی دردرهای تحقیق  یافته
بوده  ددو اندیشمنهردغدغه مشترک  ،کلی زیبایی و هنرطور دهدکه به شناسی و هنر نشان می زیبایی

در  آنهاپردازی کرده و صاحب اثر می باشند. البته تفاوت اساسی  ، نظریهنان در این خصوصآو 
قدسی و برای دیویی، و  هیال ؛ظ،که برای جعفری این غایت ای گونه ، بهغایت زیبایی و هنر است

، ولی دیویی کند یات معقول جستجو میو هنر را در حزیبایی  ،جعفری .است گرایانه انسانی و عمل
شناسی و هنر نزد  اهد. از وجوه اشتراک دیگر زیباییخو ئله میمثابه تجربه و برای حل مس هنر را به

ن آموخت و برای آتوان  ، معتقدند که هنر و زیبایی را میدو فیلسوفآن است که هردو اندیشمند 
آنها راء آان اساس استنتاج داللت های تربیتی از تو قائل هستند. این وجه مشترک را میبار شناختی 

خصوص هنر دانست. از دیگر نکات مشترک دو فیلسوف در مقوله زیبایی و هنر، ارتباطی است در
اساس بحث های مهم تربیتی است که در بخش  ،یابند. این ارتباط دو بین هنر و اخالق مین آکه 

 پرداخته شده است. آنهادوم مقاله به 
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خصوص فتراقات دیدگاه جعفری و دیویی درخصوص اشتراکات و ای تحقیق درها یافته
دو اندیشمند در پذیرش ضرورت تربیت هردهدکه  شناختی و هنر نشان می زیبایی وتربیت تعلیم

، هنر را واجد زیبایی و تربیت شناختی زیباییدو در تعریف تربیت هر شناختی مشترک بودند.زیبایی
 ،شناختیدیویی برای تربیت زیبایی دانند.بردارنده تربیت هنری میتر و درشناسی را گستردهزیبایی

بخشی تربیت دینی و اخالقی نسبت به تربیت ای قائل است که با اولویتهویتی فرابرنامه
 ۀبر رشد ذائق در بحث اهداف، هدف غایی مبتنی طرف جعفری افتراق دارد.شناختی از زیبایی
جهت ورزی مشترک، ولی در ی پرورش نوآوری، خالقیت و خیالسطشناسی و اهداف وازیبایی

در بحث مربی، متربی و برنامه درسی با وجود اشتراکاتی در نظریات  رشد، با هم افتراق دارند.
در بحث  در توجه به ارتباط انسان با خدا و مبدأ و مقصد هستی است. ترین افتراق آنهاایشان مهم

ها  بودن روشبر کشف و جستجو ه رغبت و نیاز شاگرد و مبتنیجه بروش تدریس نیز هردو به تو
هستی در بودن  ایهایی که ریشه در آیهمحوری به روش بر پرسش ، ولی جعفری عالوهاذعان نموده

 نیز نظر دارد. ،ها داردنظر انسان
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