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  چكيده
 روند و استر اگذ ثيرأاو ت يتيمتفكر در نوع نگرش ترب هري ختشنا معرفت كرديرو

ـ ا. كنـد  يمـ  نيـي تع را يريادگي در فرايند معلم فعاليت  يمبـان  اسـاس  بـر  ،مقالـه  ني
ــ   يفيتوصـ  روش و يفـ يك كـرد يروبـا   ،يجعفر يمحمدتق عالمه يشناس معرفت
ـ از  اسـتفاده  يها ضرورت يبررسبه  ياستنتاج  آمـوزش  در ختيشـنا  ييبـا يز ةتجرب
بـه   عالمهشناسي  عناصر معرفت موجود، اسناد اساس بر آغاز در لذا. است پرداخته

 تنوع در شانيا دگاهيبر د ديتأكسپس با  قرارگرفته، بررسي مورد ينظر يعنوان مبان
 يهــا تيــقابل از اســتفاده ضــرورت ،يشــناخت و تنــوع تجــارب انســان يهــا راه
ـ ا ارتبـاط  اساس برو  شده نييتب آموزشدر  يشناس ييبايز  تيـ اهم بخـش،  دو ني

 نشـان پـژوهش   يهـا  افتـه ي. است شده استنتاج تيو ترب ميكاربرد آن در نظام تعل
 ،يجعفـر  عالمـه  ةشـ يانددر  شـناخت  در يـي گرا كثـرت  بـه  توجـه  كـه  دهـد  يم
 راشده و توجـه   يشناخت يشياند كياز بار تيو ترب ميخروج نظام تعل يگذار هيپا

 نيهمچنـ  است،رهنمون كرده  اختيشن ييبايسواد ز يعنياز سواد  يخاص ينوعبه 
و  ميدر نظـام تعلـ   ياخالقـ  يآموزش ليتسه ورغبت  جاديدر ا آموزش نگراني امر

  .كند برطرف ميرا  تيترب
 يهـا  تجربـه ، يجعفـر  عالمـه  ،شناختي ييبايز تيترب ،يشناس معرفت :ها واژهديكل
 .ختيشنا ييبايز
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  مقدمه. 1
 فروگذاشـتن انديشـي شـناختي و    باريك تربيت، و تعليم در مهم يها چالشاز  يكي امروزه
 نيـ ا نيتـر  مهـم  از يكي. است آموزش به سويه يك نگاه و انسان هستي ونهاي گوناگ جنبه

بعد عاطفي است؛ زيـرا   نبوده،كانون توجه  در اياست  گرفته قرار توجه مورد تر ابعاد كه كم
 حيطـة تعليم و تربيت رسمي تمام تالش خود را بر پرورش بعد عقالني انسـان و   يها نظام

  .اند نداشته يجد توجه عاطفي جنبةآموزشي متمركز كرده و به  شناختي
باورند كه بعد شناختي يـا عقالنيـت انسـان     نيبر ا ت،يترب و ميتعل نظران صاحب يبرخ

 تحـت و عشق را  زيبايي مقولة جملهعواطف و احساسات خود از ،نشود كه انسا سبب مي
قـرار   يتر نييدر سطح پا عواطف انسان، عقالني بعدبا  سهيمقا در زيرا درآورد؛ خودكنترل 

  .باشند عقل فرمان تحتو بايد  نددار
رسالت همگاني تعليم و تربيت، به بعد  بر تأكيدبا  ،يتيترب متخصصان يبرخ مقابل، در

 كردهابعاد مهم وجودي انسان و به نوعي بخشي از عقالنيت توجه  از يكي مثابةعاطفي به 
 بـه  هـاي  راه از يكـي . آورنـد  مـي  حساب به تيترب و ميتعل نظام الزامات از را آن فعليت و

اسـت،كه در آن از   ختيشـنا  زيبايي تربيت به توجه انساني ابعاد از بعد اين رساندن فعليت
شـناختي و   كـرد يرو بـا  يتـ يترب يهـا  تيموقع در هدفمند ينحو به شناختي زيبايي تجربة

 .شود تربيتي استفاده مي
تربيـت   بـارة دهـد كـه در   نشـان مـي   تربيـت،  و تعلـيم معاصر نظام  هاي اولويت بررسي

به عنوان يـك   شناختي زيبايي تجربيات و است نشدهديدگاهي صحيح ارائه  ،شناختي زيبايي
. اسـت مظروف مناسب براي تجربيات هدفمند آموزش و پرورش مورد استفاده قرار نگرفته 

غالب و حاكم بر آموزش و پرورش را به دليل  يفضانظران،  دليل برخي از صاحب همينبه 
بـا روح   اي را چنـين انگـاره   هـا  آن ؛اند حاكميت جريان مكانيكي علمي مورد انتقاد قرار داده

هـايي   آسيب و ديدهو عالقه تهي  ،وآن را از خالقيت و نوآوري، انگيزه نستهتربيت مغاير دا
 بـر  وارده انتقـادات . داننـد  ميدرخور تعمق  راشود،  كه از اين نگرش متوجه نظام تربيتي مي

 و دشـو  دقت طراحـي و تعريـف مـي    كه در اين نگرش نتايج از قبل به دارد اشاره نكته اين
گيـري   و قابل اندازه  يچه كم گيرد و هر آن مواد خامي شكل مي مانند رندهيفراگيري در يادگ

پورشـافعي،  (شـود   به حاشـيه رانـده مـي    شناسي زيبايي و هنر لذا. يابد باشد، موضوعيت مي
هاي شناختي توجه شده و  به بعضي از مهارت فقطو در نتيجه با چنين نگرشي، ) 14: 1386

  .كند يم محدود را تربيت و تعليم وسعت انحصارطلبي ينا
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كـه بـر    يتـ يترب نگرش از يديجد نوع با يجعفر عالمه يتيترب يها دگاهيد انيم نيا در
 شـه ياند نيـ ا .گذارد يم قدم تيترب و ميتعل فلسفة دانيمبه  دارد، ديتأك يعاطف يكردهايرو

 از. كنـد  يمطرح مـ  شناختي زيبايي تيترب قالب در را تيترب و ميتعل نظام از يديجد يالگو
او  تربيتـي  هـاي  نظريـه  مبـاني  فيلسوف، هر هاي ديدگاه در فلسفي هاي فرض  پيش كه جا آن

بـه طـور    گرچهو  نبوده مستثني امر اين از نيز عالمه شناختي  زيبايي تربيت ديدگاه لذااست، 
 درواقـع و  دهـد  مـي اسـاس آن را شـكل    ندارد، اشاره ختيشنا ييبايز تيترب نظام به حيصر

 يهـا   انديشـه  عملـي  تحقق ،ياخالف تيتربو  علمي آموزشدر  يشناس زيبايي كاربرد فرايند
  .است شانيا شناسي معرفت
در غفلت از اصل  تيو ترب مينظام تعل در شده طرح يها چالش به توجه باراستا،  نيا در
 بـه  حاضر پژوهش ،يجعفر عالمه يشناس معرفتدر  ينوآور يژگيو بر ديتأكبا  و تيجامع

مقالـه   نيـ ا توجـه  مورد مسئلةلذا . پردازد يم ختيشنا ييبايز تيترب گاهيضرورت و جا انيب
 تجربـة  يو راهبرد آموزش يعالمه جعفر يشناس معرفت يها شهياند نيب ونديپ نقاط يبررس«
  .است »ختيشنا ييبايز

  
  پژوهش روش. 2
 مطالعـة  مـورد  جامعةو  شده انجام استنتاجي يفيتوص روش با و يفيك كرديرو با پژوهش نيا
در موضـوعات مـورد    يعالمه جعفـر  يها شهياند به مربوط ياسناد و محتواها پژوهش نيا

 ةشـده و در مرحلـ   ليـ تحل و هيتجزشناسايي و  منابع نيانخست،  ةدر مرحل لذا. بحث است
  .شود يمارائه  ختيشنا ييبايز تيترب يها ضرورتو در قالب  يبند دسته جينتادوم 

  
  ينظر چهارچوب. 3

 يجعفر عالمه يشناس معرفت ينظر يمبان 1.3
 تيـ كل بـا  كه يوستگيپ و انسجام از گذشته جعفري، شناسي معرفت بر حاكم نظري پارادايم

 اتيـ را ح آن تينها شانيا كه دارد تكامل به انسان تيهدا و پرورش در شانيا يفكر نظام
 تجربــة يآن راهبــرد آموزشــ يمبنــابــر  كــه اســت ييهــا يژگــيو يدار نامــد؛ يمعقــول مــ

  :است يبند دسته قابل مهم بخش چهار در نكات نيا. است استدالل قابل ختيشنا ييبايز
 شناخت ضرورت و امكان 1.1.3

اسـت و   يضـرور  و شـده  يگـذار  هدف ممكن، يشناخت امر ،يجعفر يشناس معرفت در
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اختالف نظر . شود مي تلقي شناخت امكاندليل  ترين روشنشك هميشگي و مداوم متفكران 
 يناش صرفاً و دارد شناختداشتن  بر واقعيت داللتباشد خود  كه علتها به هر  در شناخت

واقعي چيزي فوق حواس و ذهن بوده  شناخت كه حاليحواس است؛ در  يخطاي ادراك از
اى  د و جامعـه برآن هر فر عالوه. دهد مي شكل را عالي هاي ديگري اين شناخت ابزارهايو 

 انـواع خـود را بـا    ةبرخوردار شـود، بايـد رابطـ    كمال يعني» حيات معقول«اگر بخواهد از 
آن با منطق واقعى  دنبال به و روشن آنها و نتايج  انگيزه همچنينابعاد و وسائل و  ،شناخت
 ةشـناخت بـراي همـ    نيبنـابرا ). 238- 214/ 7: 1375 جعفري،(د كنتصفيه  و حفظحيات، 
اى  ضـرورت بـه دوره   ايـن  و بـوده  ضـروري  امـري  انسـان  زنـدگي هـاي جامعـه و    انسان

 تمـام بـراى   بلكـه گروهى خاص يا موقعيتى معين در زندگى اختصاص نـدارد؛  ،مخصوص
 توجه الزام وضرورت عموميت دارد  اينها  موقعيت تمامو  ،ها افراد و گروه ةهم ،عمر طول
  .دارد دربر مخاطب گوناگون يها گروه يرا برا شناخت گوناگون يها راه به

 آن تيماه دردر شناخت و نقش ذهن  زهيانگ ريتأث 2.1.3

 ذهن و داشته ذهنيـ  شناخت ماهيت عيني ها، اختالف رغم علي كه كند مي تصريح جعفري
 كيفيـات از فضـا و   زيـ نخـود   اسـت،  خارج جهان تأثيرتحت  پيچيده،گرچه فرايند يك در

 دارد همـراه  بـه  را تفـريط افـراط و   ،غير از ايـن  يا و هر نظريه بوده برخوردار خود خاص
هاي جهان بروني و دروني،  شناخت مانند ديگر پديده ةپديد نيهمچن). 22: 1360 ،جعفري(

 ةهـا و عوامـل پديـد    علـت  و سـت ين يتصادف شناختدرواقع . آيد وجود نمي هبدون علت ب
 ممكنها  شناخت را براي انسان ها آن كنند؛ مي ايفا انسان درشناخت، درواقع نقش انگيزه را 

 علمـي،  قـوانين  ذهـن،  و حـس  طبيعـي  جبـر  مانند عواملي ها انگيزه اين. دنكن مي متحقق و
 كـه  هسـتند  اعتقـادات  و ايمان عشق، تحريك ذاتي، اشتياق ي،ويسودج فردي، هاي خواسته
 ةيـ اصـول اول  هـا  نيـ ا). 44 و 23: همـان ( كننـد  مـي  فراهم را شناخت از متفاوتي هاي گروه
  .آموزش است قيبا امكان شناخت از طر ونديدر پ يجعفر يفكر يها جهت

  شناختدر  ييگرا كثرت 3.1.3
 ابـزار  كـه  اول گـروه : كند مي تقسيم كلي گروه دو به راو ابزارهاي معرفت  وسايل يجعفر

حـواس   كننـدة  تقويـت هـاي   و اولي هستند شامل حواس طبيعي و دسـتگاه  طبيعي، بيروني،
دروني شـناخت ماننـد هـوش، انديشـه،     ل يوسا دوم، گروه هستند؛ بشر ساختة كه شوند مي

 شـناخت در ابزار گروه اول جهان عيني و بيرونـي متعلـق   . گيرد مي دربر راو تجسيم  ،تعقل
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 قلمرو دوم گروه ابزار در. كنند مي منعكس را جهان واقعيات خود خاص شرايط با وهستند 
 بـا  حـال  عـين  در امـا  شـوند،  مـي  پرداختـه  تخيـل و  وهم، خيال، به و بوده نظر مورد ذهن

جـدا   ابزار، گروهرويكرد دو اين با. هستند ارتباط در هم بيروني ابزار از شده كسب اطالعات
 را عـين  و ذهـن  قلمـرو  دو هـر  ومكمل و متمم همديگرنـد   و نبودهديگر  و مستقل از يك

 متعـدد  منـابع  بـه  اشـاره  و شـناخت  ابـزار  در تنـوع  اين به توجه با جعفري. گيرند مي  دربر
  ).253: همان( كند مي مطرح را معرفت در انديشي بحث كثرت شناخت،
اين منابع به . است يجعفر نظر از شناخت منابع معرفت، گرايي كثرت در ديگر مهم بحث

 دربـر  معرفـت  كسب منبع ترين طبيعياولين و  مثابة به را حس و تجربه قلمرو هم خود نوبة
عقـل كـل و درك    ةسـاي  در ه،شـد   وحيو  اشراق، شهود، نظري، عقل شامل هم و گيرند مي
). 216/ 7: 1375جعفري، ( كنند مي فراهم را شناخت ،و آگهي دروني ،واسطه و حضوري بي
 »خـود « انسـان،  يزنـدگ  در او بـاور به . خود انسان اولين متعلق شناخت است تقسيماين  در

ـ مشترك  طبيعي،داراي چندين نوع است و عالوه بر خود  در بـاالترين   جانـداران،  تمـام  نيب
. است طولي و عرضي »من«شامل دو نوع  انساني خود گيرد؛ مي بررا در »انساني خود«مراتب 

رشد رواني و تعالي روحي آدمي از خود انساني معمولي  سبب بهمن در مراتب طولي خود، 
  .كند و روح را شكوفا مي بخشد ملكوتي تحقق مي ةهد وآزادي را با چهرن گام را فراتر مي

انسـان داراي   جعفـري، نظـر   از اسـت؛ متعلق شناخت انساني  »نوعان هم«از آن  پس
آن در جامعـه و بـا مـديريت اجتمـاع      مـؤثر هاي بسياري است كه بخش مهم و داستعدا

از  يكـي  اه ارتباط شناختي با آن نوعان و هم لذا .)62: 1385پور،  داستان(دنشو شكوفا مي
 ،»جهان هسـتي « بعد مرتبةدر . دهد انسان را تشكيل مي شناختي معرفتترين مراحل  مهم

 مسـتقيم نـوع ارتبـاط    سـه  قالـب  در شـناخت  اين و گيرد ميشناخت انسان قرار  متعلق
 نوعارتباطات  اين از يك هر در و گيرد و كلي و فلسفي شكل مي شناسي، زيبايي ،علمي
ضـمن   جعفـري . است »خداوند« شناخت ديگر متعلق. شود مي حاصل ادراك از خاصي

ده اسـت،  شانكار خداوند ن هاستدالل، موفق ب با ،كس در هيچ مكتبي كه هيچ كيد بر اينأت
گـاه   بشـر هـيچ   اساسـاً و  بـوده كه خداوند متعلق ثابـت شـناخت انسـان    كند مي تصريح

جعفـري،  ( بـود  خواهـد  و بـوده  هميشـه  ضـرورت  اينتوحيد زندگي نكرده است و  بي
 نفخه« باسير تكاملي كه  يكانسان در  جعفري، شناسي معرفت در لذا). 11و  24: 1375
 حضـور  و الهـي  شناخت به شدن نايل با و آغاز را او با ارتباط شود، مي آغاز »روحيمن 
  .رساند مي كمال به معقول حيات در
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  گانه هفت يها شناخت 4.1.3
 زانيـ م اسـاس  بـر  علمـي،  انحصـارطلبي  از گـذر  باو  يشناخت ييگرا كثرتضمن  يجعفر

 شـناخت « آنسـطح   نيتـر  نييپـا  كه پردازد، يم شناخت انواع بحث به ن،يمخاطب يتوانمند
شـناخت از   ايـن . شخص ديگر بدون دليل سخناست از پذيرش  عبارت كه است »تقليدي
 ايـن . شـود  مـي  ناشـي  آن دليلرون ذات به درون ذات و پذيرش بدون يچيزي از ب انعكاس

و  شود يمموارد  ديگر و اخالق و گفتار ازهاي قابل انعكاس  مه گونه پديدههشناخت شامل 
 كه گيرد مي قرار »محض توصيفي شناخت« بعد مرتبة در. داردشناخت قرار  اولية مراتب در
متعلقات  از انسان اولية برداشت و است عالي هاي شناخت و ييابتدا هاي شناخت وسط حد

 نيدر سـن  يتيترب يها شناخت با روش نيا). 200- 127: ب 1379، جعفري( استشناخت 
  .است قيتطبقابل  نيآغاز
ها در جهـان طبيعـت    ها و روابط عيني آن مربوط به شناخت پديده كه »تجربي شناخت«
بـا   همراهتجربيات  اين. دارد قرار بعد مرتبةمستند به مشاهدات و تصرفات است در  و بوده

 اساسـي چهار عامل . است همراهاصل عامليت انسان  وواقعيت  ةيك حس جويندگي دربار
و  انگيـزه،  ،كننـده  اصل يا اصول مسلم موجود در ذهن تجربـه  ،كننده آن يعني شخص تجربه

جريـان ذهنـي و    »حدسي شناخت« در. موضوع تجربه در اين شناخت حائز اهميت هستند
بـر   شناخت، نوع نيا. گيرد مي صورتبدون پيمودن مقدمات  ،بعدي يا نتيجه ةانتقال به نقط

 يـا  آنبعضـي از   يـا با تمام واقعيت  تاثر مطابق دراهي گ ها حدس اين است؛حدس  اساس
 شـناخت « مرتبـة  در. دشـون  باعث شـناخت مـي   ،ت مختلفابا كيفيات واقعي مطابقت حتي

 طوري به ؛دكن احساس مي آني بارقةصورت  بهاي را در خود  ي تازهيروشنا ذهن ،»اكتشافي
هـا و   خواسـته  ،توانـد آن حالـت ذهنـي را بـه معلومـات      ذهن، مكتشف نمي تكاپوي در كه

  .دكنها را در اكتشاف معين  از آن كده و سهم هر يكرگيري پيشين خود تجزيه  هدف
 ةجريان انداختن انديشـ  به دركه عمل ذهني  دارد قرار »شناخت تعقلي« بعد، مرحلة در

ـ   ،انديشه وآن قوانين مربوط به منطق تفكر  درمنطقي است كه   كـار  هبراي شناخت جهـان ب
 مرتبـة  در. رود مي شمار عمليات ذهني انسان به ترين حساس از شناخت اين. شود مي گرفته
تابش واقعيت بر  و بودهرسمي  ةكه مافوق حس و انديش دارد قرار »اشراقي شناخت« بعدي

يـر قابـل تمـاس    غتماس مستقيم درون با واقعيـت   »شناخت شهودي« در. استذهن آدمي 
شناخت الهامي قرار دارد كـه شـبيه    ،يعال مرتبة در. شود ميحسي طبيعي و عقالني حاصل 

تر از اكتشاف بـوده   الهام بسيار وسيع ةريبا اين تفاوت كه دا گيرد مي صورتبه يك اكتشاف 
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در  است؛گونه موضوعات عيني و حل مسائل علمي و رويدادهاي زندگي  رشامل درك ه و
اي است كه با  الهام بارقه. تري نيازمند است حالي كه شناخت اكتشافي به فعاليت فكري بيش

 اسـت مستند به وحـي   شناخت مرحلة ترين كامل تينها در. يدآ وجود مي هتر ب مقدماتي كم
و را اهـا   ابعـاد انسـان   ةگويي به همـ  پاسخ با و گرفته صورتقيقت شدن مستقيم حالقا از كه

كه سـبب   جعفري يها تيخالق نيتر مهم از يكي). همان( كند ميوارد قلمرو حيات معقول 
اشـاره بـه    بـا  و بحـث  نيـ ا در شـود  يمـ  سوادو  يريادگي گوناگون يها روش نييتبامكان 
  .است نهفته شناخت متفاوت يها گذرگاه

 
 تيترب و ميتعل و يشناس معرفت ارتباط 2.3
 آن بـه  خـاص  طور به اهميت لحاظ به جعفري شناسي معرفت در كه  مهمي مباحث از يكي

 بـه  شـدن وارد از قبل لذا. است تربيت و تعليم و شناخت متقابل ارتباط بحث شده، پرداخته
  .است تياهمارتباط حائز  نيتوجه به ا ،يتيترب بحث نوع هر

جا كه فرايند تعليم و تربيت معطوف به شناخت اسـت توجـه    از آن جعفري، دگاهيد در
اصل امكان معرفت در واقع اصل پذيرش و امكان تعليم و تربيت  يعني شناختبه اصل اول 

معرفت صورت  كسبها تربيتي در جهت  تالش ازبخش مهمي  اًاساس رايز رد؛يگ يم بررا در
 ،علـت بحـث تعـدد شـناخت     نيبـه همـ  . سـت گيرد و تكاپويي براي شناخت مطلوب ا مي

بـه همـراه داشـته و بـه      آموزشـي را براي فراهم آوردن انواع تجربيات  يهاي متنوع قابليت
  .دارد اشاره يادگيري گوناگونهاي  شيوه

پايه و اساس يادگيري و ياددهي در تعامل متقابل و نزديك بـا امـر    راشناخت  نيهمچن
در راستاي احساس نياز بـه شـناخت اسـت كـه عناصـر       لذا، و دهد يمتعليم و تربيت قرار 

 يبـرا  جعفـري  زين تربيتي وةيش دربارة يحت. گيرد مي شكل يادگيري و ياددهي فراينداصلي 
روح  بـه  توجه بهاصلي تعليم و تربيت  هاي يادگيري مستمر و پويا به عنوان يكي از رسالت

و با ). 103: الف 1379 ي،جعفر( دارد ديتأكشناخت،  به منجر يگري و تكاپوي دائم پرسش
ام؟ بـه كجـا    ام؟ براي چه آمـده  من كيستم؟ از كجا آمده(» چهار سؤال اصلي بشريت«طرح 
 روند يك به شناخت، متعلقات عنوان به ها آن تعريف و سو يك از تربيتي بحث در) روم؟ مي

  .دارد اشاره شناخت براي تالش و گري پرسش  دائمي
تربيـت   ةاست كه در پذيرند يكه شناخت درگرديدن دارد اذعانجعفري  كه اين ديگر  نكتة

شود  بتواند مفاهيم و حقايقي را كه بر او القا مي ،تربيت ةكه پذيرند ااين معن هيد بآ وجود مي هب
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). 126: 1360جعفري، (افتد را درك كند  كار مي هو شرايطي كه براي تربيت او بها  موقعيتو 
 بـا  جعفـري  يشناسـ  معرفـت  عيوسـ  رةيـ دا از يديترد چيه بدون كه شده سبب ونديپ نيهم
  .كرد استنتاج را تيترب و ميتعل در يمتنوع مباحث متفاوت، متعلقات و شناخت يها راه

  
  يشناس معرفت و يشناس ييبايز ونديپ نقاط 3.3
و  ميآن بـا تعلـ   ونـد يو بـا توجـه بـه پ    جعفري شناسي معرفت مباني تحليل با بخش اين در
 نيـ ا در آن بـه  چـه  آن. است استنتاج قابل شناختي زيباييتربيت  گاهيجا وضرورت  ت،يترب

 پـرورش  و آموزش دركاربردي  روشنوعي  شود، ياطالق م يشناخت ييبايز تيمباحث ترب
 تصـويرهاي  بـا  همـراه  هـا  تجربه اين. است شناختي زيبايي تجربة طراحي بر مبتني كه است
 و سـازماندهي  نحـوي  به و هستند ادراك و تخيل از تركيبي و بوده ارزشي بار داراي ذهني،
 بر ناظر تربيت از نوع اين دهند، قرار خاصي اهداف مسير دررا  متربي كه، شوند مي طراحي
 و هنـري  آثـار  خلـق  ،پديـده  شناسانة زيبايي هاي ويژگي حساسيت و درك پرورش و رشد

 نيا به ورود با). 9- 7: 1384اميني، ( است عواطف پرورش و خيال قوة رشد آن، از قدرداني
  .است فهمبهتر قابل  يشناخت ييبايز گاهيجا و ضرورت مشترك افتيدر

 يشناس ييبايز يآموزش راهبردضرروت  1.3.3
وي از سوي ديگر، حـاكي   شناسي زيبايي نظريةسو و  يك جعفري از شناسي معرفت بررسي

نوعي انسجام و سازواري وجود  اوشناسي  زيبايي و شناسي معرفت نظريةاز آن است كه بين 
  .برخوردار است تربيتي مباحث با منطقي هماهنگي از او فلسفي نظام عناصردارد و 
 تجربة كهيادگيري روشن است  واز فرايند ياددهي  استنتاج و تأملبا اندكي  ،يو زعم به

 اسـت  هنري صبغةو داراي  شناسانه زيبايي تجربة آموز دانش يادگيري تجربةمعلم و  ياددهي
 بعـد  ورود بـه  و دهد مي قرار تأثيرو شاگرد را تحت  معلمعمل  و گيري تصميم قضاوت، و

را  شـناختي  زيبايياين ارتباط متقابل ضرورت تربيت . كند مي كمك فراينددر اين  اوعاطفي 
حيات معقول در يـك نظـام تعلـيم و     به انساندر باور جعفري، انتقال  اًاساس. كند مياثبات 

 در» حيـات معقـول  « لذا يابد،پذير است كه در آن انواع شناخت تحقق  تربيت جامعي امكان
 زمـاني ارتباط  اين اما). 238: 1360جعفري، ( است واقعيات بامعرفت و ارتباط  كسب گرو

كردن ذهـن   ههدفي همان آماد بعدبعد هدفي برخوردار باشد، اين  ككه از ي شود مي حاصل
 ايـن  هستند؛واقعيات ضروري  كدر در كه،هاي ابزاري است  دست آوردن شناخت هبراي ب
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 شـناخت  موضـوع  تعيـين  با ،تعليم و تربيت نظام در وو وجدان حاصل  عقل داشتن با بعد
 ،بـراي شـناخت   شـده  موضوع تعيـين  اهميت لذا). 114/ 7: 1375جعفري، ( شود مي تأمين
  .نظام آموزشي است درود شناخت خاهميت  از تر شيبالعاده  فوق
هـا،   هـا، شـكل   صـداها، رنـگ   ماننـد  حسـي  هاي كيفيت درك موضوعات، اين جملة از
 بعـد  شـناخت،  موضـوع  اين. است باشد شناخت متعلقات به وابسته كه ها عالمت ها، نشانه
 و هنـري  تجربيـات  بـا  كـه  دهـد  مـي  پوشـش  احساسات به توجه با را فرد تربيت از مهمي
 احسـاس  يـك  رسد مي نظر به چه آن برخالف ها، تجربه اين. شود مي حاصل شناختي زيبايي
 معنارساني توان و تعادل فرم، حسي، محتواي از وحدتي بلكه نيستند، زيبايي از مجزا و جدا
 پوشـش  را حسي هاي مؤلفه همة است، اجزا به تفكيك قابل باشد نياز هرگاه هرچند و بوده
دون ب جعفري زعم به. شود مي شناخت موضوع پارچة يك درك در تيزبيني سبب و دهد مي
 است نهفته ها انسان درون در حقايقي زيرا شود، قلمرو شناخت كامل نمي ها دريافت نوع اين
 نصـري، ( شـود  مي كسب افته،ي فعليت احساسات نوع از مفيدي تجارب افزايش با صرفاً كه

 يتأثر خاصى در برابر نوع يك يا ندارد زيبايي شناخت از يمتفكرى كه اطالع). 134: 1380
ابـراز   ودرك  هـا  ييتواند واقعيت شناخت را در قلمرو زيبـا  ، نمىدهد نمي نشانها  يياز زيبا
مثبـت را نچشـيده و در برابـر آن     احساسيهاى  دريافتسى كه طعم چنين ك همچنين كند،

 باشـد  داشـته  ها آن دربارة يصحيح قضاوت و درك تواند نمي وجه هيچ به شود، حساس نمي
ــري، ( ــاً). 109/ 7: 1375جعف ــاوت  اساس ــينتف ــات و ذوق ب ــرورش احساس ــه پ  و يافت

 در را تيزبينـي  و حسي بينانة واقع تشخيص دقت ميزان و تعداد كه است همين نيافته پرورش
 بـه  حسـي  هـاي  مؤلفـه  دريافت تشخيص در يافته پرورش گر لذا مشاهده. كند مي تعيين فرد

 نياز اين به توجه با. كند مي دريافت را تري بيش محرك ادراكات، عمق و دايره توسعة سبب
و  است پرورش و آموزش نظام يها ضرورت وجزشناختي  زيباييتربيت  شناختي، حيطةدر 
 در ديگـر  يك با ها آنتنوع ابعاد و ساحت انساني و ارتباط  بركيد بر پرورش احساسات أبا ت

  .دارد داللتو شناخت حقيقت  آموزشدريافت  در انسان توانمندكردن
 اسـت  آموزشي نظام در تلقي طرز و نگرش و اصل اين ضرورت بر مبتني ضرورت اين

 متعلـق  تنـوع  و شـناخت  هـاي  راه گونـاگوني  ادراك گـرو  در فقط كامل يشناخت به نيل كه
 ايـن  بـا  هـا  انسان خلقتكه چگونگي  دارد تأكيد جعفري. براي فاعل شناسا است شناخت،
 عوامـل  از متعـددي  بسـيار  انـواع  دارايانسـان   كه است آن ةدهند و روان نشان مغز، حس،

راه  لـذا ). 64: ب 1379جعفـري،  ( اسـت  هنـري  خالقيـت  و اكتشـاف،  تجسيم، فراگيري،
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تعليم و تربيـت   وشناخت است  ةگان كيد بر ابعاد هفتأباروركردن تعليم و تربيت توجه و ت
توجه به ابعاد روحي و رواني،  يك بعدي و به طور رايج تعليم و تربيت عقالني صرف و بي

 ،دانـد  حيات معقـول مـي   جعفري چه آنتعليم و تربيتي نيست كه انسان را در مسير تكاملي 
عوامـل درك و   ةتقويـت همـ   با ارتباط در ،زيرا تعليم و تربيت در حيات معقول. قرار دهد

گيري براي تحريك نونهاالن جامعه به انتقال تدريجي از حيات طبيعي محض به حيـات  فرا
 بعـد  بـه  دقيـق  توجـه  ازمندينايفاي صحيح اين وظيفه، ). 134: 1380 ،نصري( استمعقول 
  .است فراگيرندهآگاهي صحيح از وضع رواني  و عاطفي
 در توجـه  قابـل  مـوارد  از انسـان  وجـودي  متنـوع  ابعـاد  بـه  توجـه  در جامع نگرش اين
 شـده  طـرح  گانـه  هفـت  هـاي  شـناخت  بحـث اسـت كـه در قالـب     جعفريشناسي  معرفت
 تربيـت،  و تعليم با همچنين و ديگر يك با ها آنروابط  درك و شناخت درگرايي  كثرت.است

 سـوق  يـادگيري  و تدريس متنوع هاي شيوهكند و به  سواد درگير مي ديگررا با انواع  آموزش
 پـرورش  و خيال قوة رشد به ناظراست كه  شناختي زيباييسواد  موارد اين جملةاز  دهد؛ مي

 هنـري  آثار خلق و قدرداني درك، ي،ختشنا زيبايي ذوق شناختي، زيبايي احساسات و عواطف
ـ . است هنري هاي ارزش و آثار از قدرداني و  ةبر اين اساس ارتباط فراگير با حقيقت در تجرب

  .گيرد مي شكل خاص طور به هنر و زيبايي حيطةطور عام و طراحي آن در  به شناختي زيبايي
طبيعى  زيبايي ةيك منظر يرياضى محض و درك اجزا ةتوان از مطالع مي جعفري زعم به

بعدى از ابعاد آن حقيقت  كولى هر يك از اين دو نگرش، در. هر دو يك حقيقت را دريافت
و پنـدار نيسـتند بلكـه نگـرش بـه       يدو ارتباط خيالهيچ يك از اين  بخشد؛ مي امكانعينى را 

 ،عالى در جهانى يبيناكه با درك و پرورش ناشى از  هستندعنوان آيات الهى  هجهان عينى ب
 در كـه  شـود  باالتررفتن از نردبان تأثير و تأثر طبيعى محض بين انسان و جهان حاصـل مـي  

در جهان ايجاد  خاصي نگرشبلكه  ؛كند خيال و پندار نبوده و واقعيت را تجزيه نمى موضع
  ).134/ 7: 1375 ،جعفري(يابد  را درمى جهانلى كحكمت و آهنگ  آن با انسانكه  كند مي

 تيتربو  ميتعل نظران صاحب زعم به شناختي زيبايي تجربة هاي ويژگي ترين مهم از يكي
 جعفـري  چه آن). 109: 1389برودي، ( است تنوع در وحدت اصل يا وار انداماصل وحدت 

 زمـان  هـم  و هسـتي در جهـان   اجزا شناخت در تيزبيني و درك بر مبتني و انديشد مي آن به
 حاصـل  شـناختي  زيبايي تجربة تنوع در وحدت اصل در است، آن كلي جريان با هماهنگي

 دركـه   دارد تأكيـد او . گـذرد  مـي  زيبايي درك از سبب اين به انسان تكامل مسير و شود مي
 و نقـاط  گرچـه  اسـت  شده يطراح آن اساس بر هستي جهان كه الهي انگيز شگفت هندسة
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كلـي   ةعظمـت ايـن هندسـ    ة؛ محاسبشودنبايد انسان متوقف  كند، مي جلوه زيباتر خطوطي
). 38: 1361جعفـري،  (اجزاي آن تقسيم كرده، در اولويت است  ةي را به هميزيبا كهالهي، 
 انسان تكامل مسير در آن اهميت به شده، طراحي تجربة اينضرورت  جعفريبراي  بنابراين
و سازندگي بعـد   تكامل اهميت«نبايد  علمي بحث به توجه در آموزشي نظام كه دارد تأكيد

هدف نهايي از جهان وجود و هسـتي را   وعظمت خلقت  ،فهم مفاهيم زيبايي ،كه راانساني 
رسيدن به  دربودن  انسان ةزيرا الزم. فراموش كند سازد مي را آن شرايط يا كند پذير مي امكان
از ). 20: 1373 رافعـي، ( »اسـت  زيبـايي  درك توانـايي  وزيبايي و پيوند به جـوهر آن   مركز

گويي بـه   پاسخ ينوع شده، ي به عنوان يك روش طراحيسشنا تربيت از راه زيبايي اوديدگاه 
رود و  فطري و ذاتي است كه شايد گاهي فراموش شـود، ولـي از بـين نمـي     خواستةنياز و 

ونـه اجبـار و تحميـل بايـد     گاز هر دورتعليم و تربيت براي حركت در يك مسير طبيعي به 
، براي رسيدن به ايـن شـناخت نخسـت بايـد     برسداز اين مرحله بگذرد و به دريافت  الزاماً

نظـم و قـانون بـه     ،زيبانگري درون ذات آدمي به فعليت برسد تا موفق بـه كشـف زيبـايي   
  .يي برسدجو جويي و كمال جمال

 بين ديگري پيوند شناخت، بودن معلول بر مبني جعفري شناسي معرفت مهم اصل
 درانگيزه  ايجاد در تربيت و تعليم عملكرد. است تربيت و تعليم كاركرد و شناخت

 شناختي زيبايي تربيت لذا كند، مي فراهم را ومعرفت شناخت به دستيابي زمينة رنده،يفراگ
اين . شناخت است و يادگيري به فرد ترغيب براي دروني انگيزةدر ايجاد  كاربردي شيوة

و جهان  حواس عنصر سه بر مبتني طبيعي و جبري عوامل دستةكه در  انگيزه عالوه بر آن
 معرفت و علم خود به توجه براي ذاتي اشتياق و عشق محرك عوامل از گيرد، قرار مي

 و حد بي هاي خواسته برآوردن در خودخواهي حس اساس بر را فردي هر اشتياق اين. است
 1360 جعفري،(در بستر مناسب قرار گيرد  كه آن شرط به كند، مي وادار شناخت به مرز،
در جهات  را انگيزه اين خود صوري خصيصةبا  ي،ختشنا زيبايي هاي تجربه). 41- 39: الف

 درك شناختي زيبايي تربيت در گام اولين كه، اين بر عالوه زيرا كند، مي فراهم گوناگون
 اين در ها ايده دربارة احساساتي واز احساسات  يياست، تصويرها اشيا حسي هاي خصيصه
  .كند مي ايجاد فرد در را دروني انگيزة ها آن تحريك با كه اند نهفته ها تجربه
 و داشـتن  گرامـي  آن دركـه   كنـد  مـي  ايجـاد  را علـم  بـه  دادن ارزش و عالقـه در فرد  لذا
با پيوند  كه كند مي ترغيب را اشتياق و شور و عشق از خاصي نوع موضوع به گذاشتن حرمت

 و انگيـزد  برمـي  آن نگهـداري  و علم كسب براي را او تمايل و بودهانديشه و احساس همراه 
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هـر   كـه،  اسـت  الـزام  يـك  ايـن . شود مي شناسانه زيبايي تجربيات درسبب جذابيت صوري 
هاي ذات خود احسـاس   يكي از پديده راآن  رندهيفراگالقا شود كه  نوعيحقيقت شايسته به 

مـورد  ). 64: ب 1379 ،جعفـري (تواند تعليم و تربيت را از چالش نجات دهد  كند و اين مي
يادآوري ارتباط عميـق   ،توان اشاره كرد شناختي مي ضرورت تربيت زيبايي بارةديگري كه در
در ايـن فراينـد نـوع ديـدگاه     . ستهاي تعليم و تربيت ا شناختي مربيان با شيوه مباني معرفت

  .ثر استؤتدريس بسيار م ةمربي به واقعيات و توانايي شناخت آن در انتخاب شيو
و روحي انسان در شناخت و قابليت هر  نقش ابزارهاي جسمي  موردديدگاه جعفري در 

كـاربرد  . كنـد  شـناختي را ضـروري مـي    ها در نـوعي از معرفـت، تربيـت زيبـايي     كدام از آن
و  ،)تجسـيم (وهم، متخيلـه   ،خيال ،كمال ،عنصر لذت بر مبتنيدر تعليم و تربيت  هايي روش

انساني و در  ةصورت هماهنگ در هر تجرب هب تواند مي هستند،حافظه كه ابزار كاراي معرفت 
بعد آموزشي يافتـه   سانهشنا تجربيات زيبايي ،در اين شيوه. باشد اثرگذار ،يك عملكرد آگاهانه

بلكـه   ،ارتبـاط نـدارد   ،شـود  آثـار هنـري تلقـي مـي     چه عموماً با آن فقط تر، سيعو دامنةو در 
د كه شو ها مرتبط مي مطالعاتي با شماري زيادي از فعاليت ةشناختي به عنوان يك حوز زيبايي
لذا توجه . و در كنار آن موشكافي دروني نهفته است ،خالقيت ،جذابيت از ييها ها جنبه در آن

 تأكيد جعفري. است فردي هاي تفاوت و توانايي به توجهشناختي،  ت زيباييو استفاده از تربي
 و راهكارهـا  از استفاده لذا هستند؛ رو روبه رانيفراگ از يگوناگون هاي گروه با مربيان كه، دارد
  .كند مين ميأمختلف شناخت ت هاي هبراي تجرب راو زمينه  است الزامي تفاوتم هاي شيوه
 ،طرف، افراد پذيرا و جوينـده  بي رانيفراگرا به سه گروه  رانيفراگ جعفرياساس  نيا بر

تربيتي خاص ضرورت  ةهرگروه شيو براي كه دارد تأكيد و كند يمو اشخاص مقاوم تقسيم 
عـالوه بـر جـذب دو گـروه اول، در پـرورش       شـناختي  زيبـايي  تربيت). 123: همان(دارد 
 ،احساسـات  ةدر زمينـ  خـاص تربيـت   به نيازبنابراين . است ثمر مثمرمقاوم بسيار  رانيفراگ

 بـه در توجـه   جعفـري  شناسـي  معرفـت هـاي   برنامـه از  كـه توجه به نياز ذاتـي بـه زيبـايي    
چـه از   شـناختي بـوده و آن   ضرورت تربيت زيبـايي  تبيين خود است،گرايي شناخت  كثرت

 شناسي و ارتباط عميق بـا تعلـيم و تربيـت گفتـه شـد بـا اشـاره بـه         ضرورت اصل معرفت
 بعـد  بـر  عالوه كه تربيتي. استتربيت  اينبراي اي  ادلهدر واقع  رانيهاي فردي فراگ تفاوت
  .است برخوردار نيز انديشه انتقال و حمل شاخص از عاطفي،
  شناختي جايگاه تربيت زيبايي 2.3.3

 لحـاظ  از يكـي  :شود مي تبيين جهت دو از شناختي زيبايي تربيت جايگاه ،يشناس معرفت در
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 در شناختي زيبايي تربيت نقش جهت از ديگري و شناخت انواع با تربيت از نوع اين ارتباط
  .شناخت كسب به فراگيرنده ترغيب و علمي انگيزة ايجاد

  شناختي گرايي ابزاركثرت 1.2.3.3
تجربـي   ـ  يا حسي مغزي، ذهني، ايندهايمحصول فر صرفاً شناخت ،ديدگاه جعفري در

 ذهنـي،  يعنـي  وجود ابعاد  تمامي با شناسايي، موضوع در فرد درگيرشدن نتيجةنيست، بلكه 
رايج اسـت،   چه تر از آن بدين ترتيب، شناخت معنايي بسيار گسترده. و عملي است عاطفي،
شناختي  اساساً« كه كند مي تصريح جعفري تربيتي، رويكرد نيا با ديگر سوي از. كند پيدا مي

تنها انعكاس محض ذهني است بلكـه بـا    نه شود مي حاصلكه در موقعيت پذيرش آموزش 
وجود  هپذيرش آموزشي در درون پذيرنده ب يعنيزمان  آگاهي يا فعاليت ذهني هم دو نوع از

از  فراگيرنـده اطـالع   ،اين دو شناخت را يكي جعفري). 125: الف 1360 ،جعفري( »آيد مي
كـه واقعيـت    ينا ازآگاهي ظريف  راآگاهي مربي به موضوع مورد آموزش دانسته و ديگري 

بـراي   آن ازگـاهي  آ وبيند  شنود يا مي عامل فعلي مي امورد آموزش همان چيزي است كه ب
  . كند مي معرفي است،موزش ضروري آ فرايند
 از مسـتقيم  طـور  بـه  را آگـاهي  نوع دو اين فراگيرندهسنتي،  طور به آموزش، فرايند در
 منبـع  از اي گزيده يادآوري و مطالعه به جوانان ترغيب بر آن اساس و كند مي دريافت مربي
 بـا  برخـورد  نحـوة از نظر جعفري اين . قرار دارد گران پژوهش و دانشمندان طريق از دانش

ايـن مسـير، داراي خطراتـي بـراي      از اطالعـات  پـذيرش  و شـناخت  همچنـين  و آموزش
 نتيجـه و شـرط در   قيـد  بـي خطـرات اعتيـاد بـه پـذيرش      اين جملة از كه بوده ها فراگيرنده
 ها فراگيرنده مورددر  را تربيت و تعليم نظام چالش كه استها  شخصيت ةجاذب در گرفتاري

ـ   بودهها  شخصيتكه قانع به انعكاس حقايق فقط از طريق   ،هسـتند  مربـي  ةيا گرفتـار جاذب
مربـي را كـه مـانع     بـه مسـتند   هاي صرفاً و به دنبال خود پذيرش و شناخت كند مي گوشزد

  .داشت خواهد دنبال به را ،دشو جوشش مغز مي
را از اين قلمرو محدود شناخت خارج كرده و در فرايند  فراگيرنده كه استظف وملذا مربي 

ساز بوده و براي انتقال واقعيات بـا   زمينه صرفاً يوكه  كند روشن را نكته اينياددهي و يادگيري 
 ايـن ). 125: ب 1360، جعفـري ( رددا ابـزاري نقـش   شـده،  كسـب  يها شناختشرايط ذهني و 

) Elliot Eisner( آيزنـر  انديشـة آن با نوع يادگيري در  مستقيم ارتباط و شناسي معرفت رويكرد
: 1383مهرمحمدي، ( شدبر تنوع شناخت منجر به تغيير نگرش در شكل و قالب سواد  يمبن
 نوعي سببو  شدهانحصاري  وشناخت منجر به يادگيري محدود  صورتدر غير اين ). 13
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يـك جريـان ضـد     ،جعفـري  را آموزش در محدوديت اين. شود يمانديشي در تفكر  باريك
  .واقعي شده استنظران  صاحبمحدودشدن تعداد  سببشناخت ناميده كه در طول تاريخ 

 انـواع  ادراك توانـايي بايـد در پـي آن باشـد كـه      تعلـيم و تربيـت ضـرورتاً    رو، نيا از
 ادراكـي  رويكـرد  ايـن  كـه  هنگـامي . سازد فراهم را فراگيرندهو سواد  شناخت هاي مهارت
شـود و ايـن    واگذار مربي به تواند، مي آن از برداري بهره براي ابزارها انتخاب شود، شناخته

بـا توجـه بـه    . شـود اين مسير به معلم واگـذار   در آن تشخيص بايد كه است موردي گانهي
 وجـود دارد و ضـرورتاً  انتخـاب   بـراي  متعـددي  امكانـات  انسـان،  گونـاگون هـاي   توانايي
 واقعيات با ارتباطي هاي راه ازجمله زيبايي ادراك همچنين واحساسي و دروني هاي  دريافت
 دارد، معنارسـاني  تـوان  خـود  كه برآن عالوه شناسانه  زيبايي و احساسي تجربيات اين. است

  .گيرد ميرا نيز دربر ها  شناختجايگاه خاصي در تحقق انواع 
 واقعيـت  بـا  ارتباط و ادراك حس اين پرورش وشناختي در پرتو طراحي  زيبايي تربيت

 را عالي هاي شناخت مسير در حركت و شناخت انواععاطفي  زمينةپذير كرده و  امكان جهان
  .كند مي فراهم

  شناختي زيبايي در تقليديهاي  دريافت 2.2.3.3
دهد، شـناخت   جاي ميشناختي را در خود  كه تربيت زيبايي ييها يكي از انواع شناخت

قـراردادن  . اسـت سطح ابتدايي و مقدماتي مفيد  رآن د ازتقليدي و وابسته است كه استفاده 
هـاي   و نبوغ ،عملي ،كه امتيازات معرفتي ييها الگو يتهاي شخص در مسير جاذبه فراگيرنده

آورند  وجود مي هو توجيه زندگي مردم ب ،ثيرات حياتي در تجسم، تفسيرأون دارند و تگگونا
 تجربةيك  از آگاهي شناخت نوع اين در .نهاده شده است بنا زيبايي گرايش به توجه ةبر پاي

ـ      كنـد  مـي  جذب را فراگيرندهو  شود مي حاصل مطلوب  ةايـن بعـد عبـارت اسـت از جاذب
از . كنـد  نماي شخصيت كه گاهي امواجش تا اعماق سطوح رواني مـردم نفـوذ مـي    واقعيت

رسـيدن بـه    يبـرا شديد همـه   ةعالق ،هاي شخصيتي وه بر جاذبهعال ،داليل مهم اين جذب
آن عالقـه را   ،هـا  شخصيتابيت ذج ،تعادل رواني است كه چون در دسترس همگان نيست

 از تقليـد  شـبيه  بخش، لذت هاي تجربه از نوع اين). 143: ب 1360 ،جعفري(ند كن اشباع مي
 شود،حالت آن توجه  ترين جزئي در چيزي هر به شود مي سبب كه است، هنري تابلوي يك

اما از تقليد صادقانه و برابر اصل به طور كامل حتي در سطح هنري هم كامـل دفـاع نشـده    
بايـد در   ،مطلوب است رها بسيا واقعيت ةها در ارائ ابيت قالبذلذا اگرچه زيبايي و ج. است

  .كيد شودأبر محتوا ت تاد شوقدرت تشخيص قالب و محتوا ايجاد  فراگيرنده
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  شناختي زيبايي در تجربيهاي  دريافت 3.2.3.3
 كه جا آن از. است اشيا حسي هاي خصيصه درك شناختي زيبايي تربيت در گام اولين

 عميق نگاه ايجاد با لذا دارد، قرار شناسي زيبايي تجربة كانون در شناسي زيبايي فرم بهحساسيت 
 فراگيرنده شود مي سببرا بهبود بخشيده،  فراگيرنده حسي تشخيص احساسي، هاي ظرافت و

 به و يابد؛ دست انتقادي تفكر يك مقدمات به و تشخيص را مختلف الگوهاي هاي  دگرگوني
دريافت در رابطه با موضوعي  ،در شناخت تجربي« جعفري زعم به. برسد تجربي شناخت

شامل هرگونه  وگيرد كه، كشف يك يا چند بعد از آن مطلوب و هدف تلقي شده  صورت مي
نيز  ها ايده حتي و استلذت و الم  ،تجسيم، اراده ،خيال، توهم ةپديد شناخت ازجملهواقعيت 

 در ابزار جا آن از و) 130: الف 1360 ،جعفري( »شوند مي ادراك حواس ابزار با اول مرحلةدر 
با  نيز فراگيرنده تربيتدر اين نوع از  ،وابسته است ابزار همينبه  نيز ،يشناخت زيبايي تربيت

و تخيل سروكار دارد كه او را در فهم  ،خاص از نوع تجسيم، لذت ينوعي شناخت تجرب
 كه كند يم هيتوصعلت، جعفري به متوليان امر تعليم و تربيت  نيهم به. دهد مسائل ياري مي

قالب  در تجربي هاي شناخت بارا از طريق آموزش، مطالعات و مباحثات  ندهبايد فراگير الزاماً
با اين مهارت در مسير يادگيري  ندهفراگير. كرد آشنا شناسي زيبايي وتجربيات عاطفي 

: ب 1360،يجعفر( يابد مي دست خالقيت و تعقل به تخيل قدرت با و گرفته قرار بخش لذت
 گونة به را زندگي كه رسد شناختي به اين درك مي در تربيت زيبايي ندهريفراگ). 140

 طبيعت، رخداد هر در هيجان و شور كردن احساس معناي به درواقع كردن تجربه شناسي زيبايي
 تجربة در درواقع. است ها ريتم و صداها و ها شكل و ها رنگ تضاد در زندگي، لحظة هر در

مغز با اين ). 58: 1389برودي، ( رسد مي احساسات و حسي تصوير تركيب به شناسي، زيبايي
 كند مي ذخيره حافظه شبكةدر چندين  و دريافت گوناگون حواس با را واقعيت حسي رويكرد

  .است ساده حافظة از تر دسترس قابل و تر قوي شود،  مي ذخيره نحو بدين كه اي حافظه و
 ايفـاي  ها، بازي طريق از و بوده چندحسي شناسي زيبايي حوزة آموزشي هاي فعاليت لذا
 باشددر ارتباط  تري كند با مفاهيم بيش كمك مي فراگيرندهتجارب هنري به  و انگيزه، نقش،

 را فراگيرندهاز شناخت،  نوع اين. دهد انتقال تفكر تر عالي مراحل به را ها آن توانند مي بهتر و
  .كند مي قضاوت و تشخيص اول، هاي گام وارد و خارج صرف تقليد از

  يشناس زيبايي در اكتشافي هاي دريافت 4.2.3.3
 وشـناخت اكتشـافي    ،شـناختي  زيبـايي  تربيـت  با مرتبط هاي شناختنوع ديگري از 

 فراينـد  ازرا نـوعي   هنـري  آفرينش نظران صاحب. است مسئله حل براي مهارت كسب
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 بـا  كـه  اسـت شـناخت اكتشـافي، شـناختي     جعفـري،  ديـدگاه  در داننـد؛  يم مسئله حل
 يدر تكاپوي محقـق در كشـف مسـائل مربـوط بـه موضـوع       ،نويابي زمينة آوردن فراهم
 موضـوع  بـه عشـق و عالقـه    بابروز كرده و نوعي از ارتباط با واقعيت را همراه  خاص
ذهـن و   شـدن  روشن جهت در انگيزه ايجاد با شناخت، اين. دهد مي نتيجه تحقيق، مورد
جعفـري، سـرّ    زعـم  به). 186: الف 1360 ،جعفري( يابد مي تداوم جديد حقيقت بهنيل 

جـو  و را بايد در جلوگيري از توانايي خالق خودجوش افـراد جسـت   هاي علمي  بيماري
فقدان خودجوشي در تعليم و تربيـت و سـازمان اجتمـاعي، بـه از هـم پاشـيدگي       . كرد

تخيـل در تعلـيم و تربيـت و بـه خصـوص در       وكه لـذت   شخصيت مربوط بوده و اين
نظـام   ،شـدن روح خودجوشـي   ست؛ بـراي زنـده  سطوح عالي، مورد غفلت قرار گرفته ا

لـذا  ). 25: 1369 ،جعفـري (اكتشـافي احتيـاج اسـت     بخـش  لـذت آموزشي به تجربيات 
شناختي با اين . است ارتباط در شناختي شناخت اكتشافي از چند جهت با تربيت زيبايي

 خـود  و بودهسو  هم جويي  حقيقت لذت يعنيبا يكي از نيازهاي رواني انسان  ،ها ويژگي
  .شود مي محسوب شناسانه زيبايي تجربيات از

از نظريـاتي ماننـد نسـبيت و     زيبـايي  به علم بزرگان از بسياري كه دارد تأكيد جعفري
لـذت ذاتـي    از يحـاك كـه   كننـد  مـي  يـاد  داده سوق مطلوبي تجربةرا به  ها آن كهرياضي 
را  شـناخت  ايـن  به گرايش علت جعفري). 186: ب 1360 جعفري،(جويي است  حقيقت

كردن ماللت و يكنـواختي در   برطرف يبرااين نياز  داند، در نياز به نوگرايي روح انسان مي
روح را بـه   ،بخـش جديـدتر   احتمال يا يقين وصـول بـه واقعيـات لـذت     وجريان زندگي 

  .دارد دنبال به راسرور و نشاط انسان  وحركت درآورده 
خود  »من« شناخت اين با دهد، مي يوندپ انسان عاطفي بعد با نشاط اين با شناخت اين

از  تربيـت  عـالي  مراحـل  در و دادهپهناور زندگي يا جهان هسـتي گسـترش    ةرا در عرص
). 39: 1369 جعفـري، ( كنـد  يعني تقليد رها مي ،استناد انديشه و معلومات خود به ديگران

 بـه  شـناختي،  زيبايي تجربةبا يك راهبرد و تاكتيك معرفتي و كاربرد  شناختي زيبايي تربيت
 ابعاد كشفبه  حسي، و  رسمي هاي جنبه شناخت و آگاهي از فراتر تا كند مي كمك ريفراگ

  .برسد نشاط به و يافته دست حقيقت در ابرازشده و يافته تجلي معنايي
  شناسي زيباييهاي شهودي در  دريافت 5.2.3.3
يعنـي   عقالني، هاي استنتاج و منطقي هاي استدالل حاصل فقطدر مراحل باالتر  شناخت

 فرد عاطفي سيرتكامل فراوردة شناخت اين بلكه نيست، مجهول به معلوم از بردن پي صرف
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 كـه،  حـالي  در اسـت؛  هستي ذات مانند متعلقاتي فهم و درك سبب به آن ضرورت و است
 پـي  در هـا  معرفـت  ايـن  شـود،  مـي  منجـر  جزئيـات  و افتـراق  بـه   علمي و تجربي شناخت
  .است بخشي وحدت
توانـد در ايجـاد    مـي  عـالي  سـطح  در احساسـات  اين پرورش باشناختي  ربيت زيباييت

 نظر از. باشد مؤثر است،شهودي كه مافوق حس و انديشه و امري دروني  ،شناخت اشراقي
شناسـي   هـاي زيبـايي   چه به عنوان شـاخص  امري شهودي بوده و آن شناسي زيبايي جعفري
شناسـي آن، بـر    تجليات زيباشناختي يا تجلي شناسايي زيبايي است و روش شود مي معرفي

او  شـود  مي منجر شهوديبه  نهايتاً و شود علم حضوري بر علم حصولي بنا مي ةاساس رابط
بر شهود مستقيم عـالم وجـود    چه عنصر اساسي زيبايي است، عشق آدمي  آن«كه  دارد تأكيد

كنـد بـه بيـان داليـل و      شروع مي وقت عقل آدمي  است، وقتي كه اين شهود دست داد، آن
 شـناختي،  زيبـايي  تربيت لذا). 158: همان( »هاي عقالني و رياضي عالم وجود توضيح چهره

 شـناخت  سـازي  زمينـه  در اصـلي  عنصـر  عنـوان  به ،زيبايي فهم و درك آوردن فراهم ضمن
نيز، حالت مغزي و  شناختدو نوع از در اين  كه برآن عالوه .مطرح است يو اشراق يشهود

توجيه  ،كشف طبيعت بخش لذت تجربة و شود يم رو روبه خاص يها رواني انسان با پديده
ترغيـب   تـر  بـيش  را فراگيرنـده  طلبي زيبايي حس خود، عقل و منطقواقعيات و گرايش به 

 و يابـد  عقالنيت در پرتو پرورش احساسات خـام و عـالي رشـد مـي     ، در اين مسير،كند يم
و  پرتو مقدمات حسـي  دربعضي از واقعيات عالم هستي به شهود ماوراي طبيعت  عالوه بر

  .يابد دست ميمسير حيات معمولي  در
 شناسي زيبايي حس. است نهفته عاطفي بعد پرورش در شهودي شناخت اساس بنابراين

بلكه فراتـر از آن،   نيست، جدا آگاهي و شناخت از تنها نهاست كه  انسان عاطفة ترين بنيادي
 اشـراقي  و شـهودي  شناسايي تحقق سبب و است شناسايي و معرفت به نيل براي اي وسيله
 كـه  شود مي فهمي و ادراك تقويت به منجر خودشكوفا افراد در شهوديعشق  اين. شود مي
  .است تر دقيق و كارامدتر،خودشكوفاتر،  واقعيت، با عشق درگيريسبب  به

  دروني انگيزشبسترسازي  6.2.3.3
دخيـل بـوده و هـر     فراگيرنـده رفتار  دادن جهت و برانگيختن در كه است عاملي انگيزش

 باعث طبيعي طور به چه وآن بودهآن وابسته  به گوناگونهاي  گونه انتخاب و استمرار فعاليت
بر انجام كار يا تكليفي پافشاري كند، همـين عامـل    شيآساكه يك ارگانيزم به جاي  شود مي

 سـبب  بـه  را انگيـزه  جعفـري ). 2: 1373 ،بال( آورد مي وجود است كه تفاوت بين افراد را به
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: 1380، نصـري ( كنـد  مـي  تعبير نيز آموزشي ارادةدر بحث تعليم و تربيت  عميق تأثيرگذاري
يا در  داشته متفاوت تأثيرتواند قدرت  بيروني بودن مي يااين انگيزش بر اساس دروني ). 123

 خـود  سـبب در انگيـزش درونـي فـرد بـه     . باشد تأثيرگذارمدت پايداري و استمرار فعاليت 
 همـين  و اسـت  پاداش و مطلوبيت ترين مهم آن خوشايندبودن و دهد مي انجام رافعاليت، آن 

بـا عوامـل    توانـد  مـي  درونـي  هـاي  انگيـزه  اين. شود مي خودكارامدي و خودانگيزشي باعث
او  رواني خواستةها محبت و تعلق به چيزي است كه  انگيزه اين جملةاز  شود،متفاوتي ايجاد 

 و انسـاني  هـاي  خواسـته  از يكي جعفري نظر از ييزيبا. بخشدبه او سود  و سازدرا برآورده 
 را فرد كه است ارزشمند زماني تا انگيزه اين اما باشد، ساز انگيزه تواند مي آن به تعلق احساس

زيبايي اسير نكرده و حركت او را به سوي مراحل باالتر تسهيل بخشـد   به جذب در اجبار به
شـناخت   ةبه عنوان انگيـز  سيشنا بنابراين، طرح نقش حس زيبايي). 144: 1385 ،پور داستان(

 .است شناسي معرفت در شناختي زيبايي تربيت جايگاه تبيين ديگر وجة درواقع ،در شخص
فطـري   ةانسـان بـا داشـتن روحيـ     اساسـاً  كـه  است نكته اين بهتوجه  تبيين، ترين ساده
و  دهد مورد كنكاش قرار مي شناسانه ييزيبا يخداوند و جهان را با ديد ،خواهي خود زيبايي

 ).42: 1360جعفري، ( استهاي زيباشناختي  تابع ارزش ،در برخورد با جهان خارج
 رنـده، يفراگو تربيت بايد با آگاهي صحيح از وضع رواني  تعليم كه دارد تأكيداو  لذا

 راالقا كند كه مانند آشـاميدن، آن   رندهيفراگاي به  را به گونه گرديدن ياحقيقت فراگيري 
 ،جعفـري ( كنـد  فـراهم  را ذاتـي  ياشـتياق  رندهيفراگ در و كنداحساس  خود ذاتي پديدة
 انسـان  وجودي صفت به وابسته كه آن جهت به شناسي زيبايي تجربة). 155: الف 1379

بـراي شـناخت    انسـان  محركةاز نيرومندترين عوامل  است،نيروي جهان هستي تلقي  و
اگرچـه در   ،شـود  دروني و عشق ايجاد مي شوراز نظر جعفري اين شناخت كه با . است

انگيـز   هويتي بس شـگفت  ،براي ديگران قابل درك نيست و فردگام اول جز براي خود 
 فقـط اين شناخت . دشو در جهان عيني نمودار مي آدميسريع از ذهن  يو در حركتدارد 

  .استدر حيات انسان مستند  ذاتي ةبه انگيز بلكه ،مستند به عشق ساده نيست
  

 يريگ جهينت. 4

 يسو از يو يشناس ييبايز ةينظر و سو كي از يجعفر عالمه يشناس معرفت يآرا يبررس
 و دارد وجود يسازوار و انسجام ينوع هينظر دو نيا نيب كه است آن از يحاك گر،يد

 يبررس در .است برخوردار يتيترب مباحث با يمنطق يهماهنگ از او يفلسف نظام عناصر
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در  ي گرچهجعفر عالمه آن، يآمورش راهبرد و ييبايز و يشناس معرفت ميان هايونديپ
 رسيدن هاي روش و امكان پيرامون شمندان،ياند گريد مانند شناسي معرفتطرح مباحث 

 كه موضوع نيا به و كند، يم بحث آن حدود و ماهيت ها، ريشه كشف و معتبر دانش به
نگرش  اما، پردازد يم بوده ارتباط در شناخت متعلق با تواند مي حد چه تا و چگونه انسان
 در امروز كه كند يم يگذار هيپا يانسان اتيتجرب تنوع بر هيتك با يشناس معرفت در يعيوس
 حيطة اهداف ترين مهم از يكي او لذابسيار حائز اهميت است  ييگرا كثرت يها شهياند

 خود، با فراگيرنده جانبة همه ارتباط بسترسازي يعني تربيت، و تعليم نظام در شناختي
  .سازد فراهم را هستي جهان و ديگران

در طرح  شانيدقت نظر ا و يشناس معرفت بر حاكم ييگرا كثرت ينظر ميپارادا نيهمچن
 از تيـ ترب و ميتعلـ  نظـام  خروج سبب ،يآموزش ابعاد در آنابزار مختلف شناخت و كاربرد 

 ييبازنما و افتيدر و درك يبرارا  كودك ذهن پرورش بستر و شده يشناخت يشياند كيبار
 اسـاس  و بوده شناخت به معطوف تيو ترب ميتعل كه، جا ازآن نيهمچن. آورد يم فراهم معنا
 يگو پاسخ كه يريادگي وةيش هر رد؛يگ يم شكل شناخت اساسبر  ياددهي و يريادگي نديفرا
  .دينما يم يضرور باشد ازين نيا

 در يعلم يشياند كيبار از عدول و يشناخت ييگرا كثرت افتني تيموضوع بيترت نيا به
 طـرح  يبـرا  را نـه يزم ،انسـان  يوجود گوناگون يها به ساحت توجه و يتيترب يها شهياند

جهت  يشناخت ييبايز تيترب ضرورت كه كرده فراهم آن مسائل و سواد گريد انواع موضوع
  .است مسائل دست نيا از سواد از يخاص نوع توسعة
 و ييرمزگشـا  تيـ قابل و بـوده  يعـاطف  بعد در ديمف تجارب بسترساز تيترب از نوع نيا

 نيهمچنـ . شـود  يمـ  سـبب  يشناخت ييبايز سواد قالب در را شناخت از نوع نيا يرمزگردان
 ختيشـنا  ييبـا يز شيبا گـرا  يمغز عاطف كه معنا نيا به بوده، تيعقالن يعاطف بعد به وابسته
 را ياتيـ تجرب و پردازد يم پردازش به متفكر مغز سپسعقل را صادر و  ومكرر حس  نيفرام
  .كند يم جاديا فرد يبرا

 از يوحـدت  بلكـه  سـتند، ين ييبـا يز از مجزا و جدااحساس  كي ،يشناس ييبايز اتيتجرب نيا
 بـه  كيـ تفك قابـل  باشد ازين هرگاه چندو هر  بوده يمعنارسان توان و تعادل فرم، ،يحس يمحتوا
  .شود يم پارچه كي درك در ينيزبيت سبب و دهد يم پوشش را يحس يها مؤلفه همة است، اجزا

 كـه  اسـت  افتـه ين پـرورش  و افتهي پرورش احساسات وبا ذوق  انيمترب نيب تفاوت نيهم
 آخـر  نكتـة و  كنـد  يمـ  نيـي تع فرد در را ينيزبيت و يحس نانةيب واقع صيتشخ زانيم و تعداد
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 ديـ امـروزه با  تيـ و ترب مياست كه نظام تعل نيبه دنبال آن بود ا جعفري عالمه چه آن كه نيا
ـ  يهـا  فرصت دامنة ،يشناخت ييبايز تيبا توجه به ترب ضرورتاً  و يذهنـ  تيـ قابل و يريادگي

  .بپردازد يفرد يها تفاوت اصل به و شيافزا را آموزان دانش يفكر
به شناخت را  يابيامكان دست يزير برنامه و يطراح در ديبا تيترب و ميتعل نظام نيهمچن

ـ  ياساس وضع روان بر متفاوتبا استفاده از منابع   اتيـ داشـته و بـا اسـتفاده از تجرب    يمترب
 افـت يرا بـه در  سـاده  تجربـة فرم خاص از  نيا و شودنائل  يتيبه اهداف ترب يخاص عاطف

  .دهد سوق ها ارزش از يا گسترده فيوط يبيترك و دهيچيپ يها تجربه
  شناختي شناسي و تربيت زيبايي همگرايي معرفت: 1 نمودار

  



 107   ينوروز يرضاعلو  يمتق زهره

  

  منابع
  .آييژ: تهران ،تربيت هنري در قلمرو آموزش و پرورش). 1384( اميني، محمد
  ، ترجمة علي اصغر مسدد، شيراز، انتشارات دانشگاه شيرازانگيزش در آموزش و پرورش). 1373(بال، ساموئل

پژوهشـگاه مطالعـات   : ، ترجمة منيژه رضايي، تهرانشناسي جستاري در تربيت زيبايي). 1389(برودي، هري 
  .آموزش و پرورش

  .13 و 12 ش، گران پژوهش مجلة ،»پرورش و آموزش پايدار راهبرد مداوم؛ يادگيري«). 1386( هادي پورشافعي،
  .اسالمي فرهنگ :، تهرانو از ديدگاه قرآن شناخت از ديدگاه علمي  ).الف 1360( محمدتقي جعفري،
 .نور: تهران ،اسالم ديدگاه از هنر فلسفة. )ب 1360( محمدتقي جعفري،
 . اسالمي تربيت و تعليم به انتقال بنياد: تهران ،معقول حيات). 1361( محمدتقي جعفري،
  .اسالمي فرهنگ: تهران ،مثنوي شرح). 1362( محمدتقي جعفري،
  . فرهنگ اسالمي: تهران ،7و  ،5 و 2 و 1 يلدها، جتفسير و نقد و تحليل مثنوي). 1363( محمدتقي جعفري،
 .تبليغات سازمان :تهران ،اسالم ديدگاه از هنر و زيبايي). 1369( محمدتقي جعفري،
 .فرهنگي و  علمي :تهران ،پيشرو فرهنگ پيرو، فرهنگ ).1373( محمدتقي جعفري،
 سـمپوزيوم  چهـارمين  مقـاالت  مجموعـه  ،تربيت و تعليم در آن جايگاه و اراده). 1374( محمدتقي جعفري،

 .تربيت: تهران پرورش، و آموزش وزارت گردآورنده ،تربيت جايگاه
و  24و  22و  14و  7و  6و  5و  2و  1 يجلـدها  ،البالغـه  نهجترجمه و تفسير ). 1375( محمدتقي جعفري،
 . اسالمي فرهنگ: تهران، 27

  .آزادي پيام: تهران جوادي، محمدرضا به كوشش ،اسالمي تربيت و تعليم اركان ).الف 1379( محمدتقي ،واديج
 .تدوين و نشر آثار عالمه جعفري ةسسؤم: ، تهرانعلم ةتحقيقي در فلسف). ب 1379( محمدتقي جعفري،
 ميتعل درآن  يها و داللت يجعفر عالمهمعقول  اتيح ةينظر يشناخت ن معرفتييتب«). 1385( بهيط ،داستانپور
  .مدرس تيدانشگاه ترب: تهران ،ارشد يكارشناس نامة انيپا ،»تيو ترب

  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: ، تهرانها تكاپوي انديشه). 1373( رافعي، علي
  .مدرسه: تهران ،هنر عمومي آموزش). 1383( محمود مهرمحمدي،

  .انتشارات صدا و سيما: ، تهران)گفت و گو با عالمه محمدتقي جعفري(آفاق مرزباني ). 1380(نصري، عبداهللا 
  



 

  


