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      چکیده

                                          تبیین چیستی زیبایی و متناظر با آن استنتاج   ،                  هدف اصلی این پژوهش
                           شـناتتی از منرـر نانـت و ع مـه                         هایی در بـا  تربیـت زیبایی    داللت

                                                           جعفری )ره( هست. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل محتوا 
     آمده    دسـت                     ره گرفته شـد. نتـایب به                              و روش تحلیل و استنتاج منطقی به

      رضـایت  »      عنوان                                          حانی از آن است نـه نانـت بـا تعریـب زیبـایی بـه
            از طرفـداران   «                                           همگانی، ضـروری و فـارا از مفهـوع، ع قـه و  ایـت

      منزلـه                                                        نرریه ذهنیت گرایی، و ع مه جعفری )ره( با تعریب زیبـایی به
        ه بـه دو                                                  نمود نگارین و شفاف نشیده شده بر روی نمـال نـه وابسـت »

        در شــمار   «                                         قطــد درون ذا) )ذهــن( و بــرون ذا) )عــین( اســت.
                           شوند. بر اساس تلقـی نانـت از            ای محسو  می                    طرفداران نرریه رابطه
                                     شناتتی از نوع سکوالر مترصد پرورش نگرش                       امر زیبا، تربیت زیبایی

                                                      شناتتی، فاقد نارنرد شناتتی و معطوف به فرع هست. این در       زیبایی
                                        برداشت ع مـه جعفـری )ره( از زیبـایی، تربیـت                 حالی است نه طبق 

                                                     شناتتی از نوع دینی، مترصد نمال، واجد نارنرد شـناتتی و       زیبایی
                                                  معطــوف بــه حیــا) معقــول اســت. هــر یــ  از رویکردهــای تربیــت 

             اند نــه از آن    شــده                                 شــناتتی مــذنور در معــرا نقــدهایی واق       زیبایی
    هـای   گی                                       توان به مخاطد محـوری و اصـالت بخشـی بـه ویژ       جمله می

        آموزش و                                               فرمی دیدگاه نانـت و ماهیـت هنجـاری، فـردی،  یرقابـل
                                    دشواری تحقق دیدگاه جعفری اشاره نرد.

 های کلیدی:واژه
 شناتتیزیبایی، هنر، نانت، ع مه جعفری، تربیت زیبایی

Abstract  

The Main purpose of this study is the explanation of 

beauty nature and inducing about implications of 

aesthetic education in terms of Kant's and Allameh 

Jafari. Reaching for this purpose we use the content 

analysis and logical deduction among the research 

methods. On the basis of the research findings, Kant's 

definition of beauty as »universal consent, the essential 

and without of concept, interest, and purpose« of the 

proponents of the theory is oriented subjectivism. 

Allameh Jafari's definition of beauty as »good and 

clean phenomena covered on the perfection that depend 

on the polarized internal nature (subject) and external 

nature (object) is« a theory in relation to a number of 

fans have been made. According to the Kantian notion 

of the beautiful, aesthetic education of secular 

education, seeking aesthetic attitudes, no cognitive 

function and form is concerned. According to Allameh 

Jafari perceptions of beauty, aesthetic education of 

religious, seeking perfection, cognitive function, and 

focus on having a reasonable life. Aesthetic education 

of each of the approaches that have been subjected to 

criticism such as the addressee and the originality of 

the attributes that form the core of Kant's. Jafari's view 

as well of normative nature, personal and non-teaching, 

and hence it is difficult to realize. 
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      مقدمه

                   امتیــاز معنــوی انســان       ترین      برجســته                    هســتی، و ادراآ آن را    ه    پدیــد      تــرین    دلکش   را   « 1      زیبــایی »    اگــر 

          و آراء در     ها      دیدگاه                                                              آنگاه اهمیت پرسش از چیستی و چگونگی ادراآ آن معلوع و الجرع تنوع    ،        برشماریم

                                                                                                    این زمینه نیز برای ما امری نام ً طبیعی جلوه تواهد نمود. هرگونه تبیینی در با  چیستی زیبایی، مـا را بـه 

  « 2      شـناتتی      زیبایی      تربیـت  »                         حیـا) آدمـی و متنـاظر بـا آن         شناتتی      زیبایی                    برای نگریستن به شأن         اندازی   چشم

     ( بـر     1911 )  3     بـرودی       ماننـد        نـارانی     پرورش    اعب            به تأنید مض      توان  می                                رهنمون تواهد ساتت. در این راستا 

                       بخشـی بنیـادی از تعلـیم و        منزلـه  به  « 4     شناسـی      زیبایی »                                           مهم ف سفه نسبت به معرفی و تبیین بسط یابنـده    ه    وظیف

                       شـامل پـرورش ذوق و احسـاس        شناسـی      زیبایی                      در مفهـومی بسـیار وسـی ،     نـه  آن      ویژه  به                 تربیت اشاره نرد. 

             زنـدگانی عامـه    ه                  در پرورش ذوق و شیو        شناتتی      زیبایی     های    ارزش          با بوده و   زی     های     موضوع        در قبال     ها     انسان

  . (Gutek, 2008 )            مردع مؤثرند 

        امانوئـل  »   نـه      طـور  آن       شناسـی      زیبایی                                                       شاید بتوان ادعا نرد نه هیچ فیلسوفی از اف طون بـه بعـد بـه 

                     سـومین اثـر نقادانـه وی       گمان  بی  .  (Zibakalam, 2006, P. 173 )                              بدان پرداتته، اهمیت نداده است    «  5    نانت

                                          تـأم ) فلسـفی در بـا  چیسـتی زیبـایی برشـمرد نـه       ترین    جام        یکی از       توان  می   را    «6   حکم   ه      نقد قو »     یعنی 

        اتیر از    ه                                       نثیری از زیبایی شناسان و هنرمندان دو سد     بخش     الهاع  ،      شناسی      زیبایی              عطفی در تاریخ    ه   نقط       منزله  به

      الـد               واقـ  شـده اسـت.    «11     گرایی    صـور) »              و پیروان مکتد   10      ناسیرر  ، 9    النگر         گرفته تا   8        شوپنهاور  و   1    شیلر

            و فلسـفه ذهـن        شناسـی    هستی   از     ای    شـاته   را        شناسـی      زیبایی            تأثیر نانت،      تحت       بیشتر                   ف سفه روزگار مدرن، 

     نرـری    ه                           در بـا  زیبـایی و هنـر، پشـتوان    او       دیدگاه    ،        . همچنین (Graham, 2004, P. 378 )     اند    نرده      محسو  

                                                           محکمی را برای جنبش هنر برای هنر در قرن نوزدهم فراهم ساتت. 

     حال     درعین            قرن هجدهم و        شناسی      زیبایی            انتهایی فکر    ه   نقط       منزله  به                    زیبایی شناسانه نانت      های      اندیشه

                                 را بر آن داشت تا برای نانت مقامی        شناسی      زیبایی            رفت، مورتین     تر   پیش                        مبدأ حرنت فکری نه از او    ه   نقط

                        تعریـب نانـت از زیبـایی در  »             . تـا آنجـا نـه  (Croce, 1988, P. 205 )                              نریـر قیصـر و نـاپل ون قائـل شـوند 

                                                 
1. Beauty  

2. aesthetics education  

3. Broudy, H. S.  
4. aesthetics  

5. Kant, E. (1724-1804)  

6. critique of judgment    
7. Schiller, F.  

8. Schopenhauer, A.    

9. Langer, S.  
10. Cassirer , E. 

11. Formalism   
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                                                                                 مدرن همان ارزشی را دارد نه فرمول مشهوری نه نسبت میان انرژی را با سرعت و جرع بیان        شناسی      زیبایی

   .  (Ahmadi, 2005, P. 81 )    .«                           نرده، در فیزی  معاصر داراست

              نـه اندیشـمندان       مانـد  می       مشـترنی      لفظ                                             اما زیبایی در دو نگرش نانتی و اس می بیشتر به      همه     بااین

                                   و معطوف به دین واداشته است. در این     زا    درون                                                     مسلمان را به تأنید بر ضرور) تبیین آن از منرری مستقل، 

                                               در شمار نخسـتین متفکـران و علمـای شـریعت در روزگـار       توان  می        )ره( را   1     جعفری         محمدتقی          میان ع مه 

             زیبـایی و هنـر  »                                                     و  ایت نگری با زیبایی مواجه و در اثری مستقل با عنوان         اندیشی   ژرف                  معاصر دانست نه با 
                                        حیا) معقول تویش از آن به دست داده است.    ه                     تبیینی سازوار با نرری   «              از دیدگاه اس ع

                                                       ز رهگذر طرح نرر نانت و ع مه جعفری در با  چیستی زیبـایی،     تا ا      نوشد  می          این مقاله           بنابراین، 

                            نوشتار در پنب بخش تنریم شده     این          بپردازد.         شناتتی      زیبایی         در تربیت     ها  آن     های    داللت                    به استنتاج و مقایسه 

                       بـه تحلیـل نانـت از احکـاع        . سـپ،،    شـود  می        پرداتته        شناسی      زیبایی   ه                               است: نخست به معرفی اجمالی پیشین

  .   شود  می       اشاره    او   ه       چهارگان     های     مقوله                  به نحوی متناظر با      تتی   شنا      زیبایی

         آنگـاه بـا   .    شـود  می      تبیـین                                    از منرر رویکرد انضمامی ع مـه جعفـری             چیستی زیبایی          بخش سوع،    در 

     مورد                       سرانجاع مدلوال) تربیتی   ،       شناتتی      زیبایی                  اتیر در با  تربیت           رویکردهای      های    داللت       بر طرح        تمرنز

  .    گیرد  می         نقد قرار 

 

        شناسی      زیبایی   ه     پیشین

  و   3     شناسـی     معرفت  ، 2     شناسی    هستی   ه   عمد   ه                                   ف سفه مباحث فلسفی تود را حول سه شات          طورمعمول  به

                ل ارزشـی و یـافتن  ئ   مسـا   ه              بـه تحقیـق دربـار       شناسی    ارزش              . در این میان     ننند  می      بندی    صور)  4     شناسی    ارزش

  و   « 5    اتـ ق »               مربـو  و تـود بـه     هـا    ارزش        عملـی از         بـرداری    بهره         و همچنـین        گذاری    ارزش     برای       هایی   روش

   .  (Yousefian, 2000, P. 145 )     شود  می      تقسیم   « 6     شناسی      زیبایی »

                   بـه معنـای امـر حسـی و   « Aesthesis »       یونانی    ه      از ریش  « Aesthetics »   ه   نلم   ه    ترجم       شناسی      زیبایی   ه   واژ

                           راه وصول به حقیقت را ادراآ     نه    ان                                    . اولین بار فیلسوفان طبیعت اندیش یون   هست        ح، است،    ه     دربار      آنچه

  1                                  های محسوس به نار گرفتند. هرانلیتوس                                    لفظ را جهت تبیین ادراآ اشیاء و پدیده    این    ،      شمردند  می    حسی 

                                                 
1. Jafari, M. T. (1925-1999)  

2. ontology  
3. epistemology  

4. axiology  

5. ethics  
6. aesthetics 

7. Heraclitus  
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                                          مورد تأمل قـرار داده و نسـبت آن را بـا حقیقـت          شناسانه     معرفت                            نیز این مفهوع را از دیدگاهی   1          و پارمنیدس

                                                     فلسفی یافت و در بحث پیرامون باورهـا، معرفـت و حقیقـت بـه        مفهومی    ،        این واژه      رفته    رفته             وارسی نردند. 

  . (Zeymaran, 1998 )        نار رفت 

   یـا   3 «      اسـتتی  »         بـا عنـوان         تـود را             نخسـتین نتـا       1150       در سـال   2                         آلکساندر گوتلیـد باومگـارتن
                                                 تجربـه یـا ادراآ زیبـایی تعبیـر نـرد. ایـن واژه در قـرن     تر   تـا                       نوشت و از آن به مفهوع    «     شناسی      زیبایی »

  .   شد     اط ق   6 «          علم زیبایی »  و   5 «           هنرهای زیبا   ه    نرری »  ، 4 «   ذوق   ه    فلسف »          یافت و به     تر    وسی                      نوزدهم به مرور داللتی 

                              بود، عنوان جنبش اسـتتی  بـه تـود   «             هنر برای هنر »                                               در اواتر قرن نوزدهم، جنبش هنرمندانی نه شعارشان 

                 معنـایی اسـتتی  از    ه   حوز       ، اما   شود  می                  هنر برابر دانسته     ه            ا لد با فلسف       شناسی      زیبایی       ن اتیر              گرفت. در دورا

             معنـایی، برتـی    ه                             . درسـت بـه دلیـل همـین وسـعت دایـر (Sheppard, 2004, P. 7 )    است     تر    وسی     هنر    ه    فلسف

        زیبـایی،    ه            بنیـادی دربـار     های    پرسـش      نه بـه        دانند  می                                     را عنوانی نارسا برای آن بخش از فلسفه        شناسی      زیبایی

                                                             ، سخن تنها بر سر زیبایی نیست و از سوی دیگـر، زیبـایی نـه دقیقـاً   سو  ی         زیرا از  »  ؛       پردازد  می           شکوه و هنر 

    حسـی      های      چگونگی          زیبایی با         باآنکه          یم بگوییم     توان  می   ،  رو     ازاین   «.         ح، نردنی »                است و نه دقیقاً   «        شناتتنی »

  . (Naghibzadeh, 2008, P. 13 )    .«          حساسیت است     های    مینه ز                                      سرونار دارد ولی اینجا سخن بیشتر بر سر 

                                                 در قالد پرسش از عینی یا ذهنی و مطلق یا نسبی بـودن       توان  می                   فلسفی با زیبایی را    ه            نخستین مواجه

                               جدیـدی یافـت و مسـائلی نریـر چیسـتی      های    صـور)      رفتـه    رفته                                  آن سراا گرفت. پرسـش پیرامـون زیبـایی 

                                                           زیباشناتتی، چگونگی برانگیخته شـدن وانـنش زیباشـناتتی، و چرایـی                       اشیاء زیبا و معیارهای      های     ویژگی

                                             زیباشناتتی، پای به میدان اندیشه بشری نهادند.     های    پاسخ

  ،  «1     گرایی     عینیـت »   ه                                      هنر، به موضـوع چیسـتی زیبـایی ذیـل سـه نرریـ   ه      و فلسف       شناسی      زیبایی        در متون 

            موضـوع ادراآ      هـای     ویژگی                               پرداتتـه شـده اسـت. عینیـت گرایـان،   « 9  ای     رابطـه   ه    نرری »  و   « 8           ذهنیت گرایی »

  «             مفاهیم مـاهوی »                                      زیبایی را امری عینی و تارجی و از قبیل                                قو ِّع ارزش زیباشناتتی قلمداد و                زیباشناتتی را م

                                                  در تارج اموری مانند رنـ،، شـکل، حجـم و امثـال آن وجـود         طور نه    همان             یعنی معتقدند    ؛    ننند  می     تلقی 

                 یم آن را از تـارج     تـوان  می                          و بدون نیاز به تأمـل عق نـی            وجود دارد                        ه ناع زیبایی یا زشتی هم          د، صفتی ب ن   دار

                                                 
1. Parmenides  
2. Baumgarten, A.G. 

3. Aesthetic  

4. philosophy of taste 
5. theory of fine arts  

6. science of beauty 

7. objectivism  
8. subjectivism  

9. relational theory  
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                                         ذهنیت گرایان مدعی تعیین زیبایی ی  شیء در ، نهدرحالی  .  (Mesbah Yazdi, 2007, P. 68 )           اتذ نماییم 

       تود آن      های    تاصه                                   در اط ق ارزش زیبایی به ی  شیء برای    ،  رو     ازاین   .     باشند  می    اش     نننده     ادراآ        نسبت با 

       بـوده و     گر      مشـاهده          حالـت شخصـی       گـزارش     تنها                 احکاع زیباشناتتی   ،     دیگر    بیان  به  .     شوند  می         تی قائل ن     مدتلی

 ,Beardsley and Hospers )                                بلکه حانی از ترجیحا) شخصی هستند    ،                       تبر از شیء بیرونی نداده     وجه   هیچ  به

2008, P. 145 ) .  

                                     قضایایی ذهنی، نسبی و حانی از احساسا)    ه       به مثاب  -   را         شناتتی      زیبایی                         ذهنیت گرایان، زبان احکاع 

-     رابطـه   ه             طرفداران نرری   ،  نه      درحالی  .      دانند  می                                 فاقد امکان تحقیق پذیری صدق و نذ    -             و عواطب مدر آ

             زیبـایی محصـول  »                         ند زیبایی را پدیـد آورنـد،     توان  می                            شیء و فرد هیچ ی  به تنهایی ن          ازآنجانه           ای معتقدند 

                                                     مردع چون موضوع یا تاستگاه زیبایی را در تارج ارگانیسـم       اما،              ان ذهنی است.                    مشترآ جهان عینی و جه

   بـه       نننـد  می                                   و نیز چون در درون تود احسـاس زیبـایی       ننند  می          عینی تلقی     ای     پدیده               ، به تطا آن را      یابند  می

          زیبـایی را     ای     رابطـه   ه                        . شاید بتوان براساس نرری (Yousefian, 2000, P. 155 )    .«      شمارند  می    هنی            تطا آن را ذ

     آیـد.          بـه دسـت مـی      هایی      مقایسـه                                                                 از سنخ مفاهیم فلسفی تواند نه با ت ش و تأمـل عق نـی و احیانـاً انجـاع 

                                مانند حجم و شکل و رن، دارای ما       ، اما    گیرد  می                               چند وصب امور عینی و تارجی قرار            زیبایی هر  ،         بنابراین

 ,Mesbah Yazdi )                       هنی و اتصاف تارجی است             دارای  عروا ذ   ،    دیگر    بیان  به                        ازای عینی و مستقل نیست.     به

2007, P. 69) .  
 

                                         چیستی زیبایی از منظر رویکرد انتزاعی کانت

    او  .     گیـرد  می                              نانت در گروه ذهنیت گرایی قرار    ه      ، نرری     شناسی      زیبایی     های     نرریه     رایب       بندی    طبقه   در 

                               یعنـی پـرداتتن بـه شناسـنده بـه جـای   -        مـوردنررش                                                 در مقاع تحلیل امر زیبا و در راستای انق   نپرنیکـی 

                                       زیباشناتتی )ذوقی( ساتت. نانت درصدد بود    ه    حانم   ه                      بررسی تویش را متوجه قو  -       شناسایی     های     موضوع

   (. Elias, 2006 )       سازند  می                                            عمال نیروی ذهنی تود بر روی اشیاء، زیبایی را     با ا    ها     انسان         نه چگونه          نشان دهد 

                                  تعریـب ناپـذیر، و چـه بـر اسـاس نیفیـا)    ه         نیفیـت سـاد       عنوان  بـه                تلقـی زیبـایی چـه          ازآنجانه      دیگر    بیان  به

      وفصـل  حل  و         شـناتتی      زیبایی     های      مقایسـه  و     هـا     داوری           تبیـین دالیـل    ه                                     زیباشناسانه و  یر زیباشناسانه، از عهد

                                                 نانت نوشید تا بـا تعریـب زیبـایی بـر اسـاس نـوع داوری،     لذا   ،    آمد   نمی  بر               زیبایی شناسانه         نررهای     اتت ف

  ی   هـا     داوری                ی زیباشناسـانه و   هـا     داوری   ه                            ماهیـت درآ زیباشناسـانه و رابطـ   ه     دربـار    ای     نننده    راضی      توضیح 

       از نوع       توان  می   را   «    حکم   ه      نقد قو »        در نتا         گرفته   شکل       شناسی      زیبایی                                توصیفی به دست دهد. بر این اساس، 

           بـا تأمـل در      فقـط                                                پدیـده زیبـایی در فضـایی محصـور، انتزاعـی و تجریـدی و          معنا نه                    انتزاعی تواند. بدین 
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     است.           قرارگرفته            موردمطالعه                    دستگاه ادرانی انسان      های       توانایی

             نمیت، نیفیت،   2                            نه فاهمه مبتنی بر چهار مقوله     دهد  می          تود توضیح   1 «             تحلیل استع یی »         نانت، در 

   بـا     او  .  (Mayer, 1995, P. 348 )     انـد    قبلی                            مبتنـی بـر تجربـه نیسـتند، بلکـه     ها     مقوله         است. این            نسبت و جهت 

                              مذنور، تحلیل تویش از امر زیبـا      های     مقوله              ذوق و بر اساس    ه                     زیباشناتتی یا همان قو   ه    حانم   ه       ز بر قو    تمرن

                  تحلیـل حکـم )داوری(    ه                                                                         را در چهار دقیقه ارائه نموده است. بر اساس نخستین دقیقـه نـه همانـا دربرگیرنـد

                         تصور آن از طریق رضایت یا    ه                ی  عین یا ی  شیو   ه           داوری دربار   ه       ذوق، قو »  ،          نیفیت است       برحسد     ذوقی 

                                 . نانـت، در ایـن بخـش از تحلیـل تـویش  (Kant, 2002, P. 109 )    .«   است    ای    ع قه                   عدع رضایت، بدون هر 

       زیبـایی    ه          در یـ  تجربـ    نـه  آن        . نخسـت          برآمده است  3 «            حکم ذوقی نا  »                         درصدد توصیب دو ویژگی مهم 

  -                         جـود عـین و نـه مفهـومی از آن    نـه و  -                                                      شناسانه، برای تشخیص زیبایی، ذهن تحت تـأثیر تصـوری از عـین

                                                                 صور) ذهنی یا تمثل شـیء در جریـان آنچـه نانـت، بـازی آزاد تخیـل و فاهمـه          درنتیجه      است.           قرارگرفته

  ،       شـناتتی      زیبایی   ه                لـذ) حاصـل از تجربـ    نـه  آن      . دوع    شود  می                                        نامیده به احساس لذ) و الم ذهن نسبت داده 

            ع قـه نامیـده    ،    زنیم  مـی                 جـود یـ  عـین پیونـد                         است. رضایتی نه بـه تصـور و  4    ع قه     گونه               رضایتی فاقد هر

                                                   مراد از رضایت فاقد ع قه، لذ) رها از بهره و سود است    ،  تر    روشن          . به بیان  (Kant, 2002, P. 100 )     شود  می

                نخست تحلیـل، وجـه    ه       در دقیق   ،                                                                نه در آن مدر آ، اشتیاقی به تمل  شیء مورد تجربه ندارد. بدین ترتید

    .      یابد  می                                                      نانت در جدا ساتتن زیبایی از عینیت، مفهوع و  ع قه بروز         شناتتی      زیبایی               انتزاعی رویکرد 

                                                وصب عینی شیء را مـردود دانسـته و مبنـای ایجـابی حکـم        عنوان  به            تلقی زیبایی     سو  ی         نانت از 

                                 مفاهیم تارج ساتته و آن را از سنخ    ه                                     از سوی دیگر، زیبایی را به نلی از دایر   .    دارد  می                  ذوقی را ذهنی اع ع 

                نـه واجـد وصـفی از       گونـه    همان                                       به شمار آورده است. بدین ترتید حکم ذوقی        واسطه  بی     های ن   نرد   ح، 

       است.    5                              متمایز از احکاع شناتتی و منطقی    رو     ازاین  و              مفهومی باشد              د ناشی از هیچ     توان  می ن   ،               عینیت ابژه نیست

        یکـدیگر     از     هـا  آن                             رضایت درصدد روشن سـاتتن تمـایز       گانه  سه                             نانت همچنین با برشمردن اقساع 

   .   شود  می                                 بوده و به جانوران فاقد عقل مربو    « 1     مطبوع »    امر    ه            نه حاصل تجرب  « 6     تمایل »                  برآمده است: نخست، 

                                                 
1. transcendental analysis  

2. category  

                                                                                                       حکم ذوقی نا ، حکم ذهنی ناشی از رضایت تأملی و آزاد از مفهوع، نف  و  ایت است نـه برتـوردار از نلیـت و ضـرور)   3.

              وار قائل است.                                بوده و نانت برای آن اعتبار نمونه

4. interest  
5. cognitive and logical judgment  

6. Tendency  
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    عقـل                      نه محتاج حیوانیـت و ذی     جهت    ازآن                                      نه معلول ادراآ امر زیبا بوده و درآ آن   « 2        توشایندی »     دوع، 

    شـده        پیدا   «4   تیر »     ه با  ه              نه متعاقد مواج « 3      احتراع »     سوع،      .                                توأمان است، اتتصا  به انسان دارد     طور  به     بودن 

                                  رضایت نوع دوع یعنی توشـایندی، تنهـا    ،             . در این میان   شود  می      مربو          طورنلی  به     عقلی   ذی               و به هر موجود

                                        گر است یعنی قضاوتی است نه به هستی چیزها                     قضاو) ذوقی فقط نراره               گونه ع قه است.              رضایت فاقد هر

   ،                                                     یز در نسبتی نه بـا حـ، دلپـذیر بـودن یـا دلپـذیر نبـودن دارد                       بلکه فقط با چگونگی ی  چ   ،          ناری ندارد

  . (Naghibzadeh, 1995, P. 349 )             سرونار دارد

     زیبا   ،         نمیت است       برحسد                       تحلیل حکم )داوری( ذوقی    ه                                      بر اساس دومین دقیقه نه همانا دربرگیرند

             در اینجـا نیـز     (.Kant, 2002, P. 123 )            توشـایند اسـت         طورنلی  بـه                                  چیزی است نه بدون ]نیاز بـه  مفهـوع، 

         نانـت، یـ       زعم  به  .    شود  می         فردی جدا      های     سلیقه                    ی زیبایی شناسانه از   ها     داوری                رویکرد انتزاعی،        برحسد

   ای        ی سـلیقه  هـا     داوری   از    ،        بنـابراین      اسـت.                واجد اعتبار نلـی    ،                نه فاقد ع قه است    رو    ازآن              حکم ذوقی نا ، 

     جهت    ازآن                شخص داوری نننده   -            ری امر مطبوع        و نه داو  -              در ی  حکم ذوقی   ،    دیگر    بیان  به  .    شود  می       متمایز 

   ه                     نـه رضـایت حاصـل از تجربـ      دانـد  می                                                           نه لذتی رها از هرگونه سود و بهره را تجربه نرده، تود را محـق 

      باشد.    اش    ذوقی            در تصو  حکم     او                                    را به هر ن، نسبت داده و متوق  تصدیق     اش      شناتتی      زیبایی

   ه     دربـار  5 «            جـدلی الطـرفین »                                                اول و دوع تحلیل نانت، ی  دیالکتی  ذوق یا ی  حکم    ه    دقیق   ه    نتیج

   از        بایسـت  می                                   اگر حکم، متضمن مفاهیم است، این حکـم  »             بدین معنا نه    ؛                          نقش مفاهیم در حکم ذوقی است

                                            پذیر باشد )نه نیسـت(؛ اگـر متضـمن مفـاهیم نیسـت،             پذیر و اثبا)                 عق نی، چون و چرا      طور  به     دالیل     روی 

       ازنرـر   .(Beardsley and Hospers, 2008, P. 43)   «             باشد )نـه هسـت(     نرر     اتت ف        د موضوع     توان  می ن     حتی

     آورد                     حکـم ذوقـی را فـراهم مـی       پذیری      انتقال                                                     نانت، نلیت حکم ذوقی از نوع منطقی نبوده و آنچه قابلیت 

      احکــاع  »                                    حکــم ذوقـی از جهــت نمیـت منطقــی، در شـمار    ،    دیگر     عبار)  بـه        آن اســت.   6               اعتبـار نلــی ذهنـی

                                                                                                                            
 (.Kant, 2002, p. 103( توشایند حواس واق  می شود )sensation(، چیزی است نه در دریافت حسی )pleasant« )مطبوع» . 1

ا  با وجود عین دتالت لذ) حاصل از امر مطبوع، لذتی مادی و جسمانی است و در داوری آن ع قه و سلیقه شخصی در ارتب

 دارد.

2. favor    
3. respect  

( است و همیشه در آن مفهوع  ایت و در نتیجه good. چیزی نه به وسیله عقل از طریق مفهوع صرف، توشایند باشد تیر )4

 .Kant, 2002, p)( و بنابراین رضایتی از وجود عین یا فعلی، یعنی نوعی ع قه مضمون می باشد volitionنسبت عقل با اراده )

104.)  
5. antinomy   

6. subjective universal validity  
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  -        و نـه عـین  –                اشـخا  حکـم نننـده    ه            آن را به حیطـ      توان  می                      و به این اعتبار، تنها       گیرد  می     قرار   1 «    شخصی

                   نـه داوری را بـه عمـل      شـود  می                                           ادعای ارزش نلی به فاعل ]سوژه یا ذهن  مربـو     ،                    تسری بخشید. بنابراین

  . (Sheppard, 2004, P. 113 )      گیرد  می                       نه مورد داوری قرار                      نه مفعول ]ابژه یا عین      آورد  می

   ،        نسـبت اسـت       برحسـد                       تحلیـل حکـم )داوری( ذوقـی    ه                                      بر اساس سومین دقیقه نه همانا دربرگیرند

                                                                                        زیبایی، صور)  ایتمندی ی  عین است تا جایی نه این صور) بدون تصور  ایتی، در عین دریافت شود 

( Kant, 2002, P. 145.)     است.          موردنرر                             انتزاع زیبایی از  ایت و نمال        اینجا   در      

                   ایتمنـدی چیـزی، جـز    ه      نـه ایـد      دارد  مـی                                               ناسیرر در مقاع توضیح  ایتمندی بدون  ایـت، اظهـار 

    اسـت                    ایت، تعینـی تـارجی     نه  آن    حال    .    نیست   ،     گذارد  می                                      صورتی وحد) یافته نه در ساتتش به نمایش 

         چرانـه هـر    ؛              بدون فرجاع است   ی ت ی   ا        زیبایی،    ،        بنابراین   . (Kant, 2002, P. 24 )     شود  می                   نه به آن نسبت داده 

  .   شود  می    تتم     ای    ع قه   به          درنهایت       ایتی 

                                                                              نانت زیبایی را به دو نوع آزاد و وابسته تقسیم نرده است. زیبایی آزاد، هیچ مفهـوع    ،        ین راستا ا   در 

                        اسـت. امـا زیبـایی وابسـته،   2   ذا)  به    قائم                 آزاد از مقایسه و     رو     ازاین  و       گیرد  می ن     فرا   پیش                  و نمالی از عین را 

      داوری    ،                                        گرفته و مبتنی بر مقایسه است. در این میان     فرا   پیش                                   تحت مفهومی تا ،  ایت و نمال عین را 

                                    ذوقی نا  با زیبایی آزاد مرتبط است. 

  ،        جهـت اسـت       برحسـد                       تحلیل حکم )داوری( ذوقی    ه                                        بر اساس چهارمین دقیقه نه همانا دربرگیرند

 .Kant, 2002, P )     شـود  می                                                                    زیبا چیزی است نه بدون هیچ مفهومی به مثابه متعلق رضایتی ضروری شناتته 

                             دوع یعنی نلیت این حکم، اظهار    ه                                                    این بخش نه داللت بر ضرور) حکم ذوقی دارد در تکمیل دقیق    (.150

                 ضـمن ادعاهـایی اسـت                  . نیروی دستوری مت   شود  می               حکم ذوقی تعبیر   3 «            نیروی دستوری »                     و از آن به اقتدار یا 

     انـد    نرده                             چـه احسـاس تواهنـد نـرد یـا احسـاس     نـه  آن                           مـردع چـه بایـد احسـاس نننـد نـه     نه ن ی ا   ه     دربار

( Hanfling, 2007, P. 79)  .   

        ( اظهـار     1963 )  4      زیمـرمن   بـا         داسـتان  هم      تـوان  می           ز امر زیبـا             تحلیل نانت ا   ه                       با نرر به دقایق چهارگان

                                     ، وحد) و نثر)، و مکانیسم و  ایت است. ی   جزئ                                  داشت نه امر زیبا محل برتورد نلی و 

 

   

                                                 
1. singular judgment  

2. self - subsistent  
3. normative force  

4. Zimmerman, R.  
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                                                    چیستی زیبایی از منظر رویکرد انضمامی عالمه جعفری )ره(

                و انسان شناسانه          شناسانه     شناتت                                    ع مه جعفری در راستای التفا) به آراء        شناسی      زیبایی           فهم رویکرد 

           میسـر تواهـد   1 «        ا) معقـول  حی »   ه                و در راستای نرری   م ض  من        به نحوی     ها     نرریه                          و البته طرح این سه مجموعه     او

                                             مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده اسـت، جعفـری از       نفسه  فی               نانت زیبایی را     نه      درحالی   ،    دیگر     عبار)  به     بود. 

                                   چیزی جز نشان دادن زیبـایی در چـارچو      او                        زیبایی نرر افکنده و هدف    ه                  حیا) معقول به مقول       انداز   چشم

     جبـری      های      فعالیت            نه نیروها و     ای       آگاهانه        از حیا)            عبار) است           حیا) معقول  »                       نرریه حیا) معقول نیست. 

       تکاملی      های   هدف                                                                   زندگی طبیعی را با برتورداری از رشد آزادی شکوفان در اتتیار، در مسیر           جبر نمای  و 

                ، وارد هـدف اعـ ی    شـود  می                    در ایـن گـذرگاه سـاتته        تدریب  به                                     نسبی تنریم نموده، شخصیت انسانی را نه 

 ,Jafari, 1982 )   .«                                                  اع  شرنت در آهن، نلی هستی وابسته به نمال برین است               نماید. این هدف         زندگی می

P. 37)  .  توأمـان اسـت نـه بـا      طور  بـه                                                  جعفری، مراد از عقل در حیا) معقـول، عقـل نرـری و عملـی      زعم  به                 

                                           وصول به مقاع واالی عقل نل را برای شـخص فـراهم    ه                                       عملکرد هماهن،، ضمن رشد و نمال تود، مقدم

                                      مشـابه رویکـردی نیسـت نـه سوفسـطاییان و یـا      وجـه   هیچ  به                           از رویکرد انضـمامی در اینجـا       مراد       آورند.  می

                                         های بالنسبه انضـمامی ماننـد انسـان و اجتمـاع                                           اتذ و مطابق آن تتبعا) فلسفی تود را بر هستی        گرایان     تجربه

   بـه     او     ت نـه                                    شناسی جعفری را از نـوع  انضـمامی دانسـ      زیبایی      توان  می     جهت    ازآن     بلکه    ،      ساتتند         متمرنز می

              شـکل یـافتن ایـن    ،                                                                           دنبال نگریستن به زیبایی در بستری معین و انضمامی یعنی حیا) معقول است. همچنـین

  ،    فـرا   پیش            . مطابق این     بخشد  می                       نیز بدان حالتی انضمامی         شناتتی     انسان  ی    فرض   پیش        بر اساس        شناسی      زیبایی

            باشد: رابطه            قرارگرفته    ها  آن       ر میان     نه د                                                            انسان واقعیتی است نه باید متوجه چهار ارتبا  نلیدی و مهم تود 

               رابطه با تدا.                                                       با تود، رابطه با دیگران )جامعه(، رابطه با هستی و جهان 

                                نه از  نوع سوبژنتیویسـم رئالیسـتی     او       شناسی     شناتت   ه                     جعفری را باید در زمین       شناسی      زیبایی   ه    نرری

                  در مـوارد زیـر ت صـه       تـوان  می  ا  ر       شناسـی     شناتت        ایـن نـوع        شـرایط  .                    مورد بررسی قـرار داد   ،         معتدل است

      ساتت:

        ادراآ؛       گیری   شکل                                                                . اصالت دادن به فاعل شناسا و تخصیص جایگاهی مؤثر به آن در فرآیند  1  

                                                                  . اذعان به واقعیت و هستی من و جز من، و امکان شناسایی جهان و هستی؛ 2

                 اسـت و هـم تماشـاگر                                                                       . اذعان به این اصل نه فاعل شناسا در معرفت به جهان و واقعیا) هـم بـازیگر  3

( Omid, 2006) .  

                                                 
1. reasonable life 
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          از زیبـایی     او     هـای     تعریب   در        روشـنی  به      توان  می         جعفری را        شناسی      زیبایی                     ویژگی انضمامی رویکرد 

                                                                           در تعریب نخست، زیبایی را نمود نگارین و شفاف نشیده شـده بـر روی نمـال دانسـته و     او           م حره نرد. 

 ,Jafari )               معرفی نرده اسـت       هایش       شایستگی  و     ها       بایستگی                                          نمال را نیز قرار گرفتن هر موضوعی در مجرای 

1996, P. 280)  قـاطعی منضـم بـه ماهیـت      طور  به      توان  می                                             . پیوند جوهری زیبایی و نمال در تعریب اتیر را                    

  ،     دانـد  می                                        نانـت زیبـایی آزاد و اصـیل را منتـزع از عـین    ،  نـه      درحالی                               تکاملی حیا) معقول ارزیـابی نـرد. 

   .     گیرد  می                                 برای اشاره به حقایق معقول در نرر     ای     وسیله   را       نفسه  فی              جعفری، زیبایی 

       قلمـداد     ای     رابطـه   ه                         را در شمار قـائلین بـه نرریـ    او      توان  می                نه به اعتبار آن   -                  جعفری در تعریب دوع

                                                                                       زیبایی را حقیقتی وابسته به دو قطد درون ذا) )ذهن( و برون ذا) )عـین( دانسـته اسـت. منرـور از   -   نرد

   :    شود  می                                          ذهنی و روانی انسان است نه در سه بُعد مشخص    ل    العم   عک،              قطد درون ذا)، 

 ؛نندمیحیا) با آن ارتبا  برقرار  واسطهبهآگاهی به هستی نه آدمی  -1

حیا) انسانی؛ طلبیتنوع -2

معقول بر زیبایی. هایایدهو  هاآرمانتطبیق  -3

                                      دارد نه موضوع نمودهای زیبا واقـ  شـده و      داللت       هایی     پدیده                              قطد برون ذا) نیز بر موجودا) و 

                                  در وابستگی جهان هسـتی بـه مطلـق بـرین       توان  می           این قطد را      های    ریشه                                 البته مستقل از انسان وجود دارند. 

  . (Jafari, 1996 )                                     جزء و اجزاء با نل در زیبایی ت صه نرد    ه                  یعنی تداوند و رابط

     هسـتی      های      مفروضـه                  جهـت مسـبوق بـودن بـه    از       تـوان  می   را         دوقطبـی       حقیقتی        منزله  به            تلقی زیبایی 

                                                انضمامی دانست. مراد از قطد عینی زیبایی، پدیـده و    ه          ، واجد صبغ       شناسانه     معرفت                         شناسانه، انسان شناسانه و 

                                                                                        نمود آراسته و شفاف در جهان عینی است نه تداوند بر روی نمـال )نرـم عـالم هسـتی( نشـیده و آن را 

                             و با نرر بـه نرـم، بـه یـاد نمـال            قرارگرفته          مطلق الهی    ه         تا در جذب                                      عامل انبسا  و سرور درونی انسان ساتته

          آن، انسـان    ه                    انسـان اسـت نـه بـه وسـیل   ی  اب یـ    بـا ی ز                                                       مطلق تدا بیفتد. منرور از قطد ذاتی نیز  استعداد یا بُعـد 

        شـناتتی      زیبایی   ه                         . بدین ترتید، انضـماع نرریـ   شود  می                       با نشا  و انبسا  متأثر     ها  آن                  ها را دریافت و از       زیبایی

             در جهان عینـی     ها      زیبایی                         نه بر اساس آن وجود واقعی      شود  می              شناسانه آشکار        انسان    ای      مفروضه   به       جعفری 

                    قـوانین آن، حیـا) روح                               ی عالم هستی نبود تشونت ماده و   ها      زیبایی                                عامل آرامش روح انسانی است و اگر 

  .    ساتت  می     ممکن       را  یر

                                               تفاعل میان دو قطـد عـین و ذهـن در تعریـب زیبـایی را    ه          گرفتن رابط      در نرر      توان  می            ع وه براین، 

                                   و تماشـاگری فاعـل شناسـا در برتـورد بـا         آفرینـی   نقش        مبنـی بـر       گفته   پیش        شناتتی     معرفت            منضم به فرا 
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                           واقعیت عینی محض و قائل شـدن        منزله  به                   جعفری، تلقی زیبایی        ازنرر                                  مدرَنا)، ارزیابی نرد. بر این اساس 

                                         لذ) حاصل از دریافت زیبایی معلول چه تواهد    ،    نخست       دارد.      هایی     ابهاع  ،                         نقش انعکاسی صرف برای ذهن

       ، جام    ها      زیبایی                      با عنایت به تنوع شدید    ،     ؟ سوع     پذیرد  می                                     تفسیر و تعلیل لذ) زیبایی چگونه انجاع    ،        بود؟ دوع

                  نـداع اسـت؟ و چهـارع    ،                صـفت زیبـا یـاد نـرد       عنوان  به               نه بتوان از آن     ها  آن                          مشترآ و یا حتی مشابه میان 

         معقـول را      هـای     آرمان                   نـه تجسـم و نمـودی از     هـا      زیبایی           فراوانی از      های    گروه                     در تلقی اتیر، جایگاه     نه  آن

        نجاست؟    ،    دهند  می      تشکیل 

                                                                              درست در طرف مقابل، جعفری منو  ساتتن وجود زیبایی به درآ و دریافـت ذهنـی مـدر آ را 

   .                     اساسی مواجه ساتته است      سؤال         را با دو         گرایان   ذهن         دانسته و        شناسی    روان   به        شناسی      زیبایی   ه             مستلزع استحال

   ی  اب یـ    بـا ی ز                              و نمودهای طبیعی و انسانی، ذوق     ها  ان ی  جر   ه                                     با فرا ذهنی بودن زیبایی، به چه علت هم   ،    نخست

             چـرا نمودهـا و    ،     ؟ دوع   ننـد  می                                                                   افراد را تحری  نکرده و فقط انواع تاصی از آنها بـرای ایشـان زیبـا جلـوه 

   ؟    اند    تنوع     واجد         گذارند  می                                          از حیث نوع تأثر و لذتی نه بر افراد به جای              نیفیا) زیبا

                جعفری به طرح دو    ،       بودن آن 1 «    نسبی »          زیبایی با       ذاتی    درون                         پیشگیری از تلط اصالت قطد        منرور  به

   «  ها     انسـان                          و دوع، شرایط مغـزی و روانـی       ذاتی    برون               اول، نمود عینی  »   .                                 منشأ نسبی بودن زیبایی پرداتته است

( Jafari, 1996, P. 193)  .  موجـودا)    ،    نخسـت »   .                                          نسبی بودن زیبایی بر سه امر واقعی مبتنی است   ،    دیگر    بیان  به        

    ایـن    ،   دوع   .                                     و این تفاو) و تشابه واقعی است نـه نسـبی     اند      متفاو)                                    جهان تارج از جهاتی مشابه و از جهاتی 

    و                          این آثار هـم واقعـی هسـتند    نه        گذارند  می                                                     موجودا) در دستگاه ادرانی و روانی آدمیان آثاری بر جای 

      ، این      پذیرد  می                             لذا از شیء واحد، آثار متفاو)       است،                  ذهنی آنان متفاو)   ه       و پیشین    ها     انسان      ارواح     نه  آن    سوع 

      نـه آن       دهنـد  می    ای     نتیجـه                     واقعی در ننار یکدیگر    ه           این سه مقدم   ه                                  امر هم واقعی و  یر نسبی است. مجموع

                           در اینجا هرگز معنایی معـادل   «     نسبی »   ،  رو     ازاین   .   (Soroush, 1997, P. 142 )   «   شود  می       توانده   «     نسبی »       نتیجه، 

                      را در بر نخواهد داشت.  «      ضابطه  بی »  و   «     گزاف »      معنای 

                                             سرونار داشت و آنچه در نرر او به حکم ذوقی نا      ها    ایده                                 نانت با حضور، تجسد و ابژنتیو شدن 

        پرداتتـه     هـا      زیبایی   از       بندی     تقسـیم        دو گونـه    ه             جعفری به ارائـ  ،   نه      درحالی   .                     تنها زیبایی طبیعی بود         انجامید  می

                                                             به انواع محسوس، معقول، محسوس مستند به معقـول و معقـول مسـتند بـه     ها      زیبایی      نخست،    ه           است. در گون

                           انسان را از راه حـواس طبیعـی    ی  اب ی    با ی ز            است نه شهود     ای     پدیده                . زیبایی محسوس،    اند   شده     تقسیم      محسوس 

                         است نه فقط از عامل شناتت       ذاتی    درون     های      فعالیت               عقول محصولی از         زیبایی م    نه       درصورتی  .       انگیزد    برمی

                                                 
1. relative  
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 ,Jafari, 1996 )      گیرد  می                               و درون ذا) حالت شکوفایی به تود      آید  می               انسانی به وجود      های    ارزش       اصول و 

P. 247) .  

        ی محسـوس   هـا      زیبایی                  بهترین نمونه بـرای       توان  می   را     ها      زیبایی         معقول بر      های    ایده  و     ها     آرمان      تطبیق 

                  در ی  اثـر هنـری بـا        نمونه     طور  به      توان  می                                                          مستند به معقول برشمرد. زیبایی معقول مستند به محسوس را نیز 

                       ی محسـوس طبیعـی، نامحسـوس   هـا      زیبایی           نـوع دوع از       بندی     تقسـیم   در    ،                           محتوای معقول جستجو نـرد. امـا

                         تناظر آشکاری با سـیر تطـور     ها  آن       نه درآ      است                                                 طبیعی، معقول ارزشی و جمال مطلق سخن به میان آمده

  .         آدمی دارد            وس  و شخصیت 

 

         شناختی      زیبایی                                     رویکردهای کانت و عالمه جعفری در تربیت      های    داللت

ــش  ــن بخ ــای    داللت           در ای ــای      ه ــناتتی      زیبایی          رویکرده ــت         ش ــرو تربی ــری در قلم ــت و جعف                             نان

  .   اند   شده    مطرح                  جداگانه استنتاج و      طور  به        شناتتی      زیبایی

             از منظر کانت        شناختی      زیبایی      تربیت      های     ویژگی
                       را مسـتقل از تربیـت دینـی         شـناتتی      زیبایی           نانت تربیت                  کانت، سکوالر است:         شناختی      زیبایی      تربیت 

            هـای زیبـا یـا          نانـت ایـده       ازنرـر  .    نند  می      معرفی   –          و نه مذهد   -                                     دانسته و مبنای ایجابی حکم ذوقی را ذهن

                                         ا حضـور و تجسـد یـا ابژنتیـو شـدن ایـده سـرونار                  شناسی هستند، او ب                           های زیبا تارج از بحث زیبایی    لحره

                  نانـت، متعلـق داوری      زعم  بـه  .  (Ahmadi, 2005, P. 83 )      شـوند  می                               داشت نـه موجـد داوری زیباشناسـانه 

                          شریعت، ذاتی هنجارین داشته     نه      درحالی                                 ایتمندی بدون  ایت، طبیعت است.                  شناتتی نا  از حیث       زیبایی

                      مـانعی بـر سـر راه تجربـه     رو     ازایـن               آن  ایـت بـوده و       دنبـال     بـه  و                           مستمر واجد و یا مؤس، ع قـه      طور  به  و 

                            شناتتی نانـت بـیش از هرچیـز بـه               . نرریه زیبایی   هست                   آن تلق هنرهای زیبا        دنبال         نا  و به         شناتتی      زیبایی

     قـرار             موردمطالعـه                             زیبایی را در حیطـه امـور طبیعـی       نخست                                       گوهر زیبایی معطوف است. بدیهی است نه او 

   ،    دانـد                                               او ارزش اثر هنری را نه تنهـا بـر زیبـایی اسـتوار می     حال     بااین   .      پردازد                        دهد و سپ، به اثر هنری می  می

  . (Zeymaran, 1998, P. 240 )      شمارد   می  1 «      شناتتی      زیبایی   ه   اید »                 ای برای رسیدن به                 بلکه آن را وسیله

                               ی تربیـت دینـی، نـاربرد مفـاهیم در                                                           الزع است به این نکته نیز اشاره شود نه به اقتضای ابعاد شناتت

              از راه مفـاهیم         شناتتی      زیبایی                     نانت درآ موضوع تجربه      زعم  به    نه  آن         است. حال         ناپذیر      اجتنا          جریان آن 

                                و داوری ذوقی، امری ذهنـی و مسـتقل      طلد     آزادی            نارنرد تخیل         شناتتی      زیبایی   ه      . تجرب    گیرد  می      صور) ن

                                                 
1. aesthetic idea  
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                             در نرر نگرفته و بر آن است نه         شناتتی      زیبایی          دینی، حظِّ                 نانت برای تجار   ،                         از مفهوع است. بدین ترتید 

                                شخصی زندگی متربیان محدود گردد.    ه                ذوق، تنها به عرص   ه     به قو        شناتتی      زیبایی                         دین با سپردن میدان تربیت 

برای :کانت است شناختیزیباییتربیت  هدر متربیان هدف عمد شناختیزیباییفراهم آوردن نگرش 

. تربیت شوندتحقق این هدف، متربیان باید رها از هرگونه مفهوع، نف  و  ایت با تعینا) مواجه 

از تربیت ات قی نه بر همنوایی تأنید فراوان داشته و در آن الگو، مقایسه،  ایت و نمال  شناتتیزیبایی

به تحلیل  اوو اصالت بخشی  نقش محوری دارند، متفاو) است. با عنایت به دقایق اول و سوع تحلیل نانت

تاع و تماع زیبایی آزاد را  هنمون نانت ازنررگفت نه  توانمیمذنور همچون الگویی برای هنرهای زیبا، 

وجه تبدیل شدن  ،باید در طبیعت جست نه ات قی بودن یا نبودن آن اساساً هیچ معنایی ندارد. بدین ترتید

در قرن نوزدهم نیز مشخص « هنر برای هنر»جنبش  رانطرفدانانت به منشور  شناسیزیباییرویکرد 

پایگاه نرری محکم، درصدد ایجاد قلمرو تودمختار برای  منزلهبهنانت  هجنبش با اتذ نرریاین . شودمی

نه نانت میان عقل  ایگانهسهتفکی  » چرانهمدلل ساتتن تفکی  آن از ات ق برآمد.  درنتیجههنر و 

متمایز ساتت و  شناسیزیباییات ق را از  روشنیبهی قائل شد داور همحض، عقل عملی و قو

 هاینگرش. برت ف (Hamlyn, 1997, P. 53) .«را در طرح فلسفه، در مسیری معین قرار داد شناسیزیبایی

 هنفسه هدف است و تجرب، درآ متعلَق نگرش فیشناتتیزیباییشناتتی و ات قی، در نگرش 

برای حصول نگرش  ،روازاین. شودمیبرای رسیدن به  ایتی دیگر تلقی ن ایوسیله شناتتیزیبایی

آموتته شود نه در برتورد با شیء پدیداری از طریق تمرنز  هاآندر متربیان الزع است به  شناتتیزیبایی

، موفق به هارن،و  3«تجسمی هایحجم»، 2«فرمی و فضایی هاینسبت» مانندشیء  1«درونی» هایویژگیبر 

 شوند. 5« رضیبی»و  4«طرفیبی»ایت اموری همچون رع

   نـه      دهـد  می     نشـان     سـو  ی         نانت از   :                                  کانت فاقد نقش و کارکرد شناختی است        شناختی      زیبایی      تربیت 

                                           آن و یا داشتن اط عا) زیـاد در ایـن بـاره نیسـت       نرری                                 نیازمند معرفت نامل به نقد هنری و        شناسی      زیبایی

( Hamlyn, 1997, P. 49)    و از سوی دیگر بر آن است نه داوری و حکـم ذوقـی، یـ  داوری شـناتتی و                                                               

                       در جریـان حکـم ذوقـی، هـیچ    ،  نه           . بدین معنا (Ahmadi, 2005, P. 88 )                               منطقی نیست، بل زیباشناسانه است 

                        . بـر همـین قیـاس در تربیـت    شود  می                            در برابر آن واننش نشان داده      فقط                             مفهومی به شیء اط ق نشده بلکه 

                                                 
1. intrinsic  

2. formal & spatial relations   

3. plastic volumes     
4. detachment  

5. disinterested  
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            و دوع آنکه                                                              هیچ نیازی به انتقال دانش به متربیان در تصو  شیء پدیداری نیست       نخست،  ،    تتی   شنا      زیبایی

ــد ــز دربردارن ــان نی ــد متربی ــی صــادره از جان ــه    ه                                            حکــم ذوق ــیچ شــناتتی نســبت ب       ادراآ      های     موضــوع                   ه

                 تبـری نبـوده و ایـن      هـای     گزاره                             نانت احکـاع زیباشـناتتی از سـنخ        ازنرر   نه      ؛ چرا    باشد  می ن        شناتتی      زیبایی

      ، هـیچ       شـناتتی      زیبایی   ه                     متربیـان در جریـان تجربـ   ،    دیگر    بیان  بـه                                       احکاع قابل تصدیق و تکذید منطقی نیستند. 

                                                   متربیان برای درآ لذ) و رضایت ناشی از تماشای زیبـایی         نمونه،   طور  به  .     ننند  می                    شناتتی از عین حاصل ن

       ایـن گـل  »                             ا  آن نداشته و صدور حکم ذوقی                                                   ی  گل، هیچ نیازی به آگاهی از ساتتار بیولوژیکی و تو

                      داللـت بـر هـیچ شـناتتی از     رو     ازاین       بوده و     ها  آن                                          از جاند متربیان نیز تنها گزارش حالت عاطفی   «       زیباست

          گل ندارد.

   سـه    ه                                       فرع گرایان، تعریب نانت از هنـر نـه بـر پایـ       ازنرر                                    تربیت هنری کانت، معطوف به فرم است:

                                                          از هر تعریب دیگری متوجه ارزش گوهری هنر است. نانت در تمایز      بیش   ،    گیرد  می                 تمایز نلیدی صور) 

              در تمـایز دوع،     او  .     دانـد  می                              مبتنی بر عقل اسـت  یـر از طبیعـت    ه             نه مصنوع اراد     جهت    ازآن             نخست، هنر را 

                                       . نانت در تمایز سـوع مترصـد تفکیـ  هنـر از    نند  می                       مهارتی انسانی را گوشزد    ه                        تفاو) علم از هنر به مثاب

     ننـد  می                ناتوشایند معرفی       نفسه  فی                                               اولی را آزاد و توشایند، اما دومی را مزدورانه و       نانت    ست،  ا     وری    پیشه

( Kant, 2002) .    تـا هنـر      شود  می                 ایت و نمال سبد         هرگونه             استق ل آن از          درنتیجه                    تود فرجامی زیبایی و       

                            تحلیل نانت از امر زیبا، فرع    ،    دیگر    بیان  به                                                            هم به استق ل از محتوا و انتقال هر چه  یر هنر است، روی آورد. 

                                         در آثار هنری رساند نه به موجـد آن چیـزی بـه   « 2     محتوا »  و   « 1    صور) »   ه            ناظر بر رابط    ای     نتیجه             گرایان را به 

     صـور)  »                                                                                  ناع صور) منتزع از محتوا یا محتوای مستقل از صور) وجود داشته و ماهیت هنر را چیـزی جـز 

  .   دهد  می       تشکیل ن  -                      ش زیباشناتتی ایجاد نند                               یا همان صورتی نه در مخاطد انگیز  -3 «       داللت گر

      گونـه   هیچ                                                                          با فرا عدع اتحاد ذاتی میان صور) و محتوا در آثار هنـری، تربیـت هنـری نیـز دیگـر 

                                          و قواعـد زیباشـناتتی مسـتتر اسـت نخواهـد داشـت.     فـن                                 نسبت به محتـوا و پیـامی نـه در ورای     ای     د د ه

     ی نـه    های    صـور)         نا  است؛      های    صور)               تتن متربیان با                                  تربیت هنری تنها معطوف به مواجه سا   ،    دیگر    بیان  به

                   تربیت هنری باید در    ،                                                                  را به قصد دریافت مدلوالتی نریر پیاع فرهنگی زیر و رو نرد. بدین منرور    ها  آن      نباید 

                                         متربیان فـراهم سـازد. نبـوا یـ  اسـتعداد ذهنـی   « 4    نبوا »                         هنری، زمینه را برای بروز      های     مهار)            ننار انتقال 

                   . نبـوا، اصـیل اسـت و  (Kant, 2002, P. 243 )      بخشـد  می                            یعت از طریق آن به هنر قاعـده               فطری است نه طب

                                                 
1. form   

2. content    
3. significant form  

4. talent  
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                مبتنـی بـر تقلیـد،      هـای   روش                         و نباید در تربیـت هنـری از       توان  می ن   ،  رو     ازاین                              تاب  هیچ قاعده و قانونی نیست. 

                   متربیان بهره جست.    ه                  الگو، عاد) و مقایس

                                 باید هر چه بیشـتر بـه زیبـایی طبیعـی        رضی  بی                  نانت، اثر هنری در        شناسی      زیبایی     های     آموزه      مطابق 

                                                                                  بر این اساس تربیت هنری در راستای شکل دادن نگرش متربیان نسبت به هنر باید این آگاهی    .          نزدی  باشد

          تـود را از   -     مخاطد       عنوان  به            تالق و تواه        عنوان  به     تواه   -   شان    هنری                        منتقل نماید نه در تجار      ها  آن      را به 

                                                                               و ا راا اجتماعی، سیاسی، اقتصادی پیراسته و ضمن ارج نهادن هنر، از هرگونـه اسـتفاده     ها     هیجان  ،  )    اثرا

                                   ابزاری و عملی از آن اجتنا  نمایند.

 

                    از منظر عالمه جعفری         شناختی      زیبایی      تربیت      های     ویژگی
              از بینش مـذهبی         برگرفته       جعفری         شناتتی      زیبایی      تربیت                   جعفری، دینی است:          شناختی      زیبایی      تربیت 

                                                             بینش مذهبی عبـار) اسـت از شـناتت و پـذیرش واقعیـا) و عمـل مطـابق آن  »  ؛    هست                  او نسبت به زیبایی 

                        تکلیفی در مسیر هدف اع ی    ه                          آن شناتت و پذیرش و عمل جنب    نه   این                              شناتت و پذیرش با در نرر گرفتن 

                   اعـ ی حیـا) را همانـا                                      . جعفری در ی   ایت شناسی مـذهبی، هـدف (Jafari, 1996, P. 6 )    .«         حیا) دارد

                                       دانسـته و تکلیـب گرایـی )احسـاس نـا  و تـالص   «                                          شرنت در آهن، نلی هستی وابسته به نمال بـرین »

  ،   او       ازنرـر                     ی معقـول برشـمرده اسـت.   هـا      زیبایی        نمـاال) و         ازجمله                                 تکلیب( در راستای تحقق این هدف را 

                             ز بایـدها و تکـالیب تواهـد بـود.                                            نیز به اعتبـار مسـبوقیت بـه تربیـت دینـی مشـحون ا        شناتتی      زیبایی      تربیت 

             تود را بـا آن       باید  می                                 برنامه ای است نه دیگر ش ون تربیت      و فرا      نیاز   پیش                 ربیت دینی در حکم  ت   ،    دیگر    بیان  به

           دینـی تربیـت    ه   صـبغ      تـوان  می                                                    افـزون بـر قائـل شـدن شـأن فرابرنامـه ای بـرای تربیـت دینـی،               منطبق سـازند.

                                           روش شریعت ورزی جهت تزنیه و تطهیر نفـ، متربـی         ارگیری ن  به            جعفری را در          موردنرر        شناتتی      زیبایی

                                            به معنای جهت بخشـیدن بـه روان و نفسـانیت متربـی         شناتتی      زیبایی                                مشاهده نرد. شریعت ورزی در تربیت 

              و فضایل مـأتوذ     ها    نگرش                                                      تیال وی از مجاز است نه از طریق لبریز ساتتن آن از برتی    ه       عبور قو       منرور  به

                                                    نباید شریعت ورزی را به معنای قشری گـری و همچـون حجـابی       لذا،  .     گیرد  می                         از قرآن و سنت نبوی انجاع 

                            برای معناگرایی در نرر گرفت.

      طریقـی        عنوان  بـه                      جعفری با تعریب زیبایی                         جعفری، کمال متربی است:        شناختی      زیبایی          هدف تربیت 

                                                      الزع و ملزومی قائل شده و انکار نقش مبنایی نمال برای هر    ه   ابط                                      برای دریافت نمال، میان زیبایی و نمال ر

                                                                                          دو قطد عینی و ذهنی زیبایی را مرادف با انکار اساس رشد و نمال انسانی و معلول شرایط تا  عـارا 

     نمـال              بـر آن اسـت نـه                                            با تفکی  نمال به انواع تکوینی محـض و ارزشـی    او                          بر ذهن انسان دانسته است.  
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    نـه  آن                                                                      ناآگاهانه و ناظر بر ابعاد بیولوژیکی و فیزیولوژیکی حیا) انسان است. حـال                  تکوینی محض جبری، 

                             و جهان از روی آگـاهی و اتتیـار     ها     انسان        با سایر     تر    عالی                                          نمال ارزشی عبار) از انتخا  موقعیت و روابط 

         نـرده، بـه                      معمولی و طبیعی تجاوز    ه            حیا) از مرحل    نه  آن                            نمال و تکامل حیا) آدمی یعنی    او      زعم  به     است. 

      ربوبی    ه            ورود به جاذب   ه                                                                      تر برسد و باز به تکاپو و عبور تود از مراحل واالتر ادامه داده تا به مرحل          مراحل عالی

  . (Jafari, 1984, P. 508 )        گاع نهد 

   نـه          یـادنرده                         استعدادهای روحـی تـا  آدمـی        عنوان  به        آفرینی      زیبایی  و        شناسی      زیبایی         جعفری از 

             ی معقـول و از   هـا      زیبایی                                                          با نمال ارزشی تناسد تاع دارد. نمال ارزشی آدمی منو  به درآ     ها  آن      پرورش 

                                                        ، تکلیب گرایی، اتتیـار )برتـورداری از آزادی در مسـیر تیـر و      شناسی  حق                          آن جمله عدالت گرایی، لزوع 

           آن با اتـ ق          و همتایی        شناسی      زیبایی   ه    ذائق  « 1     تصعید »                       تحقق نمال ارزشی مستلزع    ،    دیگر    بیان  به           نمال( است. 

                                                                                           از طریق نهادینه ساتتن م حرا)  ایت نگرانه در متربیان است. مراد از م حرا)  ایـت نگرانـه، تـرجیح 

    آرع   و     هـا      زیبایی                  . به تعبیر جعفـری،  (Bagheri, 2008 )                                                      امر نمتر زیبا اما تیر بر امر زیبا اما فارا از تیر است 

                             ، تجـار  مفیـد و اتـ   در مـتن و   ها      اندیشـه       افزایش                    زیبایی هستند نه با      های  گل   ه             معقول به مثاب     های  آن

  . (Jafari, 1996, P. 199 )       سازند  می     متصب     ها      زیبایی           را با جوهر     او                            حقیقت وجود آدمی دمیده و روح 

            جعفــری تربیــت        ازنرـر                                      جعفتتری، واجتتد نقتتش و کتتارکرد شتتناختی استتت:        شتتناختی      زیبایی      تربیتت 

       عنوان  بـه                                                                 ه متربیان نسبت به این معنا بکوشد نه آیا ی  حقیقت زیبا نـه بـرای مـا             باید در تنبِّ        شناتتی      زیبایی

                                                                     موجودیت و ابعاد زیبای آن حقیقت همان است نه برای ما مطرح شده است و مـا    ه    ، هم   شود  می          زیبا مطرح 

  ؟   زد  سـا  می                                                  زیبایی حقیقتی است نه مـا را بـه واقعیـت دیگـری رهنمـون     نه   این     ؟ یا    ایم    نرده                آن را زیبا تلقی 

                واقعیت دیگری را    و                         د از آن نمود عبور نموده    توان  می                           ست نه آیا ذهن ما نباید یا ن ا        له این    مس   ،    دیگر     عبار)  به

                                باقری توجه به مرزهای حقیقی علوع    . (Jafari, 1996, P. 193 )                   و اصیل است دریابد؟     تر     معقول  و     تر    عالی   نه 

                           گوشزد و سطوح مذنور را حاصل        گرایی    وحد)  و        گرایی    نثر)             را در دو سطح     ها  آن                  و نیز وحد) بنیادی 

                     برتـورد بـا واقعیـا) در     او                                                      آدمی با واقعیا) در دو قوس نزول و صعود معرفی نرده است.    ه     دوگان   ه     مواجه

      بسـتری        منزلـه  به               دانسـته و از آن         شـناتتی   روش  -         و نـه  فلـت  -                  انه و مستلزع تغافل                     قوس نزول را نثر) گرای

          نه در قوس      نند  می        و اضافه          یادنرده    ها   روش           ، مفاهیم و   ها     موضوع                                   جهت مایه ور شدن علوع در قالد تکثر

                       مختلـب علـوع متکثـر، شـاهد    ی  ها     موضـوع              یا نمادین( بـه     ای   آیه      )نگرش     تر      بنیادی                     صعود و از طریق نگاهی 

   . (Bagheri, 2008 )                تدا تواهیم بود   ه           نماد و نشان       منزله  به        موجودا)     تر     اساسی               رجوع به واقعیت 

                                                 
1. Sublimation  
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                                                   را همچون رهیافتی جهت رفـ  مـ ل زدگـی ناشـی از  یـادآوری        گرایی    نثر)                   اگر تعلیم و تربیت، 

    جهـت       بـدیل  بی      مجـالی        منزله  به       و هنری         شناتتی      زیبایی           د از تربیت     توان  می                  دینی دروس برگیرد،    ه        مکرر صبغ

                        بهـره گیـرد. در رابطـه بـا    ای   آیـه                                                              آشنا ساتتن متربیان با واقعیا) هستی در سطح وحد) و از طریق نگرش 

                           هسـتند ادراآ ننـد، تداونـد را     نـه    چنان  آن                   اگـر نسـی مخلوقـا) را  »                  باید اشاره نـرد نـه     ای   آیه     نگرش 

                    عین ظهـور و تجلـی ذا)     ها  آن             ؛ یعنی حقیقت     بیند  می                    نه در آینه اشیاء را      نند  می      ادراآ     ها  آن   در       چنان  آن

       ذا) حـق    ه   آینـ       منزله  به                           انی، در بیانا) تود جهان را                                                حق است. اهل ذوق و عرفان اس می به استناد همین مع

  . (Oboudiyat, 2008, P. 267 )     اند      توانده

       ات قی،    ه                          از رهگذر شریعت ورزی و تصفی      باید        شناتتی      زیبایی                              بدین ترتید عمده این است تربیت 

        گـی صـفا)                                                   به آیا) الهی، آشنا شدن با نرم جاری جهان هستی، آیین  «         نرر نردن »                 متربیان را مهیای      های  دل

             محبـو ، احسـاس    ه                                                                         الهی و باالتره طلوع محبت و شوق الهی سازد. مراد از محبت، قـرار گـرفتن در جاذبـ

     تـرین        در عـالی        شـناتتی      زیبایی   ه    تجربـ      لذا،                                                      تضوع در مقابل آن و آرزوی تقر  و اتحاد نامل با آن است. 

          اصوالً نشـش  »       چرانه   ؛   شود  می                          حسن مبدأ و معاد هستی عجین    ه                             تود با محبت و شوق نسبت به جلو   ه    مرحل

                و یـا مـن جزئـی از      شـود  می                          نـه یـا او جزئـی از شخصـیت مـن      شـود  می                                ما نسبت به زیبایی بدان جا منتهـی 

-                                                                وجود مقدس تداوند نه حقیقت مطلق است، این منم نه باید جزئی از جلـوه        نمونه،     طور  به          شخصیت او. 

  . (Jafari, 1996, P. 177 )    .«           های او باشم

                               جعفری تعریـب نامـل هنـر )حـدِّ تـاع(        ازنرر                            ی، معطوف به حیات معقول است:                تربیت هنری جعفر

   بـه       ، او  رو     ازایـن                 بسـیار دشـوار اسـت.     نم   دسـت                   درون آدمی، محال یا            اسرارآمیز                       مانند تعریب دیگر حقایق 

                                                 است: قطد اول، احساس تاصی نه معلول نبوا یا اشتیاق          برشمرده                                 توصیب هنر بسنده و سه قطد برای آن 

                و قطد سوع، وجـود    ،                                                           قطد دوع، نارگاه مغز و روان آدمی )و با ی  نرر هویت نف، آدمی(   .       تا  است

                                    ت زع میان نف  و ارزش، منشـأ ارزش هنـر    ه                          جعفری با در نرر گرفتن رابط   .   است                        عینی هنر در جهان تارجی

           هنرمنـد اسـت    ه                                        هنر در حیا) معقول، حاصل احساسا) تصعید شد »  ؛     داند  می                           را در تفسیر حیا) معقولی آن 

                                                         جبـری زنـدگی طبیعـی در مسـیر رشـد و آزادی، و نیـز تجسـم واقعیـا)      های      فعالیت                    نه به قصد قرار دادن 

        موجی از         درواق             . چنین هنری    شود  می                                  باید، با عنایت به هدف حیا)، ایجاد     نه    چنان  آن        هستند و     نه    چنان  آن

    هنـر  »       دیـدگاه         درواقـ   .  (Jafari, 1982 )    .«   نند  می            همگان تقویت    ه                                   حیا) معقول است نه طعم آن را به ذائق

                    الهـی نـه جعفـری آن را   -           حیـا) انسـانی   ه                  از تلقی هنر در عرص    است       عبار)   «                         برای انسان در حیا) معقول

      نمـودی        عنوان  بـه       هنر را     او       ه است.     نمود     مطرح   «                هنر برای اجتماع »  و   «             هنر برای هنر »     های    نرری     بدیل        عنوان  به
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               تمجیـد دانسـته و    ه     شایسـت  -                    شکوفان در اتتیار اسـت   ه             زادی تصعید شد             نه از انواع آ  -                   از آزادی بیان معقول

         نه صـور)،      رسد  می                            هنر هنگامی به افق اع ی تویش  »                                       تفکی  فرع و محتوا را مردود دانسته است:    ه    عقید

  . (Jafari, 1996, P. 87 )    .«                                                                  محتوا، قالد، جالبیت و حقیقت در ی  نراع عالی و وحد) واال قرار بگیرند

                                   اصیل حیا) انسانی شناتته و آن را با      های     ویژگی       یکی از    ه          را به مثاب      طلبی    تنوع                 جعفری، نوگرایی و 

                                        نـوگرایی فاقـد ارزش و مطلوبیـت بالـذا) اسـت.     او،          . در نـزد     دانـد  می                             وض  مغزی و روانـی انسـان مـرتبط 

             یت جـدی آزادی      مطلوب »                                                        واجد ارزش بسیار عالی تواهد بود نه نتیجه مستقیم اصل محرآ        آنگاه        نوگرایی 

         را همچـون   «         جهت مندی »                تربیت هنری باید    ،                 باشد. بر این اساس  «                                       مغز و روان انسانی در ارتباطا) چهارگانه

                                                                                          اصلی تربیتی در دستور نار تود قرار دهد. جهت در اینجا به معنای در نرـر گـرفتن قـالبی مشـخص بـرای 

       به سود   «         آنچه هست »               دیل نوگرایی از                               نیست. مطلو  اصل جهت مندی را تع    ها  آن                      متربیان و محدود ساتتن 

      بنـدد.             هنـری صـور) مـی     هـای      آفرینش                                 نه از طریق رعایت اصول و مبادی در      دهد  می      تشکیل   «          آنچه باید »

                                                                                           منرور از هنر پیشرو آن نیست نه ی  هنرمند همه معلوما) و تجار  و نبـوا سـازنده تـود را از زمـان و  »

                                                    شأ اجتماعی و عینی نداشته و به ی  آینده بریده از حال                                            محیط بریده و واحدهایی را مطرح نند نه هیچ من

                                                                                           حاضر واقعیا) جاری، بجهد. بلکه منرور از هنر پیشرو تصفیه واقعیا) جـاری و اسـتخراج حقـایق نـا  از 

 .Jafari, 1996, P )    .«   هسـت                                         در مجرای حیا) معقول با شکل جالد و گیرنده     ها  آن            و قرار دادن     ها  آن     میان 

                                                                          منرور الزع است برتورد با ت قیت و نوگرایی متربیان از طریق آزادی در مقاع تلـق                 . برای تحقق این  (25

   ،                                          گونه نبوا هنری برای فعالیـت آزاد گذاشـته شـود                                    مقاع عرضه صور) پذیرد. بدین معنانه هر           و نرار) در 

            ابعاد متنوع                                                                  از آن در اجتماع به بررسی و تأیید نارشناسان متخصص، عادل و آشنا به         برداری    بهره            اما ارائه و 

              توجه به وضـعیت                      از فرآیند مذنور، با  1   گری      پیرایش        برداشت        ضمن رد                        معقول واگذار شود. جعفری       حیا)

      نند.         توصیه می    ها     انسان                                                                  ننونی جوام  و مغزهای بشری، اتخاذ آن را در جهت حمایت از حیا) معقول 

 

      نتیجه

                 از ابعاد گوناگون     ها  آن              مدلوال) تربیتی    ه       و مجموع         موردبحث       شناسی      زیبایی                  هری  از رویکردهای 

                    . در نرر گرفتن آدمی    شود  می      اشاره               از این نقدها    ای    گوشه           ر اینجا به     نه د     اند         قرارگرفته                  مورد واناوی و نقد 

         موردنرر        شناتتی      زیبایی                                          از تأثیرا) عالم توسط نانت سبد شد تا تربیت     یی   جدا        بافته و      جدا    ای     تافته       منزله  به

                      هـدفی نـه دسـتیابی بـه آن        عنوان  بـه   را   «               ی طبیعی و هنـری  ها      زیبایی                    ی آزاد در برتورد با          داوری ذوق »    نیز     او

                                                 
1.  Censorship 
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          نـد رهـا از     توان  می                                   به درستی معلوع نیسـت نـه آیـا متربیـان     سو  ی    از     نه  آن                          ممکن است، قلمداد نند. حال 

                                   زیبایی شناسانه و صدور حکم ذوقـی نـا     ه       به تجرب       نررند  بی              نسبت به مدر آ     نه      درحالی               هرگونه منفعت و 

           از مخاطبان        ع قگی  بی                                                 با فرا امکان صدور حکم مذنور چرا باید با تسری این    ،                      نائل آیند. از سوی دیگر

         لبـه نـرد؟    مطا    هـا  آن               شـر  هنرمنـدی از    ه                               به آثار هنری تلق شده را بـه مثابـ      نرری  بی                    به آفرینندگان هنری، 

                                                        انتی از هنـر فقـط متوجـه مخاطـد اسـت و نـاری بـه هنرمنـد نـدارد.         دیدگاه ن           معتقد است  1    نیچه        چنانکه، 

 ,Ahmadi )     شـود  می       آفریده      نرر  بی                      باشیم، اما مگر زیبایی      نرر  بی             نه به زیبایی       گوید  می             ، نانت به ما       درواق 

2005, P. 92) .  

   ،                                        نرری دیدگاه نانت در با  هنر برتوردار اسـت   ه                                       در تصو  تربیت هنری فرع گرا نه از پشتوان

                        از لحاظ روانی، مشـاهده و        نخست،            معتقدند نه  (     2001             ( و هنفلین، )    2004      شپرد )                     برتی فیلسوفان مانند    نیز 

     محال      باً ی   تقر                                                           بر اساس نیفیا) فرمی و رها از تمایل طبیعی جستجوی بازنمودها،                 آثار هنری تنها   ه          تأمل دربار

                                                  بصـری در انتـزاع نامـل از بازنمودهـا، لـذتی نـه بایـد از      هـای   فرع                        بر فرا امکان نگریستن به       دوع،     است. 

        از لحاظ     ها   لکه   و        ، تطو   ها   رن،             فرمی از قبیل      های     ویژگی           نگریستن به      سوع،   .    شود  می                  مشاهده ببریم مختل 

ــد چنــدان جالــد توجــه باشــد.       شناســی      زیبایی ــایی در رویکــرد                              نبای                                            در طــرف مقابــل، تــ زع نمــال و زیب

      ایشان      زعم  به                            از زیبایی را هنجاری بدانند.     او                               ان را بر آن داشته است تا توصیب             جعفری، مخالف       شناسی      زیبایی

                              بلکه زیباسازی است نه از رهگـذر       یست،           زیباشناسی ن  «    هست           آن چنانکه »       به جای   «     باید           آن چنانکه »       زیبایی 

   .     شوند  می                                                                      انکار شده و تماشاگران زیبایی به اندیشمندان و فیلسوفان تماع عیار محدود       نفسه  فی          آن زیبایی 

     گرچـه     ای   آیـه        . شـناتت     دانـد  می                                         جعفری، نگرش آیتـی )نمـادین( بـه هسـتی را الزع        شناسی      زیبایی

     تـوان         یعنـی نمـی   ؛   هسـت       آموزش        یرقابـل                  اما شناتتی فردی و    ،                          نوع شناتت از تالق هستی است      ترین    نامل

       تـود از    ،  ود ر بـ                  . هـر نـ، از آن راه       درآورد          بـرای عمـوع        تعلیم    قابـل       علمـی و       صور)  به              دریافت شخص را 

    علـم        برت ف   .                            نه تود تبردار شده با تبر نند     طور  آن            د دیگران را     توان  می      اما  ن   ،   شود  می               حاصل آن با تبر 

  .  (Oboudiyat, 2008 )     شـود  می                      افراد به یکـدیگر منتقـل      های      دریافت                                     و فلسفه نه از طریق تعلیم و تعلم تماع 

           ی معقـول بـه   هـا      زیبایی       و  ایـت     رد       قرار دا    ها      زیبایی                                   درآ جمال مطلق الهی نه در اوج سلسله    ،    دیگر    بیان  به

                  نـه عـارف بـه جمـال و     ای      انـدازه  به                        قابل حصول بوده و هنرمند     ای   آیه                   تنها از طریق شناتت    ،   رود  می     شمار 

                             د جمال پروردگار را شهود نند.    توان  می                                           نمال الهی بوده و قلبش لبریز از عشق او باشد 

       انترـار       تـوان  می                                     ی است نه تحقق آن را از انثـر متربیـان ن     ، هدف     شناسی      زیبایی   ه                 همچنین تصعید ذائق

                                                 
1. Nietzsche  
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           سـیر و سـلوآ          نیازمنـد                         آرمانی است نه وصـول بـه آن        شناسی      زیبایی              همتایی ات ق و    ،    دیگر    بیان  به      داشت. 

         در جریـان       هایی          بلنـدپروازی     چنـین     نـه  آن      ویژه  بـه                                      از مبتدیان و متوسطان تواسته نشده اسـت.                بوده و اساساً

       شایسـته    ،  رو     ازایـن  .    ننـد  می                      مرید و مـرادی را تقویـت    ه                     استاد و شاگردی به ورط   ه      ن رابط                تربیت، تطر  لتید

                                                 مرید پرور، پاس عقل و آزادی متربیان را نگه دارد.    ه               با وانهادن عاطف        شناتتی      زیبایی             است نه تربیت 
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