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حاضر با هدف تحلیل و بررسی انتقادی تربیتت هنتری  مقالهچکیده: 

گرفته است. برای تحقت  ايته هتدف از  از ديدگاه جان ديويی انجام

روش پژوهش کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شده استت. جامعته 

ات و هتا، مقتا،ت، مطالعتآماری در برگیرنده کلیه منابع اعم از کتاب

های مرتبط با موضوع بوده است. نمونه پژوهش بته وتورت پژوهش

 ه يادداشتتهای مورد نظر از طري  سیاههدفمند انتخاب شدند. داده

 استتنتا  و تصتويری کالمتی، روش به و اطالعات گردآوری برداری

تتی در ادامه ديدگاه ديويی بتا توجته بته آرای تربی .شد تحلیل منطقی

آيزنر،گريه و عالمه جعفتری متورد بررستی انتقتادی  ترار گرفتت. 

هنتری و زيباشناستانه از ديتدگاه های پتژوهش، تربیتتيافته براساس

ر دتجارب زيباشناسانه، هدف تربیت هنری توانمندی ديويی مبتنی بر 

-محتور، روش تربیتت حتلکسب تجارب زيباشناسانه، محتوا تجربه

ی مسئله و با توجه به روحیه کاوشگری و ارزشیابی به وورت فرآيند

ی باشد. در نهايت براساس بررسی انتقادی انجام شده تربیت هنترمی

ظتر رخوردار استت؛ امتا از منديويی از تأثر زيباشناسی  ابل توجهی ب

 شناسی از شرايط مساعد برخوردار نیست.محتوای زيبايی

 : تربیت هنری، زيباشناسی، تعلیم و تربیت، ديويیهاکلیدواژه

N. Ozayi 

M. Mehrmohammadi (Ph.D) 
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Abstract: The present study aims to 

critically analyze and study artistic 

education with regard to the ideas 

presented by John Dewey. To this aim, the 

research method of critical philosophical 

exploration were employed and the target 

corpus included all sources including 

books, articles, and research studies related 

to the presented subject. The research 

samples were purposefully selected and the 

data were gathered through a list of 

collected notes and information which 

were later analyzed by verbal, visual and 

logical inference. Dewey's point of view 

was critically examined according to the 

educational viewpoints of Eisner, Greene 

and Allameh Jafari. According to the 

research findings, artistic education and 

aesthetics in ideas of Dewey is based on 

the aesthetic experiences, with a purpose of 

artistic education to gain the capacity to 

achieve aesthetic experiences, experience-

based content, and problem-solving 

training method and also based on an 

attitude to explore and its evaluation is 

process based. Aesthetics is something that 

we can experience, and Dewey’s artistic 

education involves several implications for 

education. 
Keywords: Artistic Education, Aesthetics, 

Education, Dewey 
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 مقدمه

ا شه ل مندر طول تاريخ، هنر و زيبايی همیشه جايگاه خاوی در میان بشر داشته؛ هرچند مح

شود  حق م در شیئیهنر چیست؟ چه چیز بايد بسیاری نیز بوده است. سؤا،تی از ايه  بیل که 

امیم؟ نمی ای را هنری يا هنرمندانهتا آن را متصف به وفت هنر بکند؟ با چه منطقی پديده

ادی سان عای )مصنوع( زيباست؛ اگر از يک انوجود داشته است. هنر در اذهان عمومی پديده

ه ما بو ا دانید؟بپرسیم چرا شما يک تابلو نقاشی، يک  طعه شعر يا آواز را کاری هنری می

ايی توان دهد چون زيباست! با ايه توویف، هنر محض عبارت است از خل  زيبايی ياپاسخ می

با بررسی  د کند.ای از زيبايی را ايجاتواند گونهخل  زيبايی و هنرمند کسی است که بالفعل می

( اثر 1نیم: کبه دو شاخص مهم برخورد می ؛ی که باشدکوتاه در میان آثار هنری در هر مقوله

ک ديد ي( اثر هنری همواره زيبا است. در 2شود( و هنری همواره مصنوع است )يا فرض می

همچنیه  شود چیزی را هنری دانست مگر اينکه به زيبايی موووف باشد،فنی و عمی  هم نمی

های يبايیزدانیم؛ حتی اگر بخواهیم أمر هنری را ناخودآگاه مربوط به هنرمند و مصنوع می

  حبت به آغشته کنیم ناچاريم در ذهه خود مصنوعیت آنها را نس« هنر»به تعبیر  طبیعت را

 (.56؛ 1387تعالی ملحوظ نمايیم )رجايی، 

شناسی است.  زيبايی علی رغم اينکه نزد در شناخت هنر، عمده چالش همان زيبايی و زيبايی

بنظر  دشواری است. ، ارائه مفهومی فنی و حقیقت نشان از آن کارعموم حقیقتی آشکار دارد

توان زيبايی را جوهره هنر رسد که میان زيبايی و هنرورزی الفتی بر رار است که نمیمی

ندانست؛ چه هنر را ثمره يک حالت نفسانی بدانیم و چه ندانیم، هنر بدون زيبايی هیچ است. 

وان زيبايی شناس عن تحتپردازان که به بسیاری از آنها عالوه بر ايه، اکثر  ريب به اتفاق نظريه

شناسی کشیده شده و عمده و کنند، هنگام بحث از هنر، آگاهانه به ورطه بحث زيبايیاشاره می

برای اولیه بار در  رن هجدهم  1اند. برای مثال، اوطالح زيباشناسیجان کالم را در اينجا يافته

ی را که به واسطه ( به کار رفت تا اهمیت شناخت62-1714) 2توسط فیلسوف آلمانی، باومگارته

                                                 
1. Aesthetic 

2. Baumgarten 
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آيد، نشان دهد. از نظر باومگارته، زيباشناسی به توانايی  ضاوت بر مبنای حواس بدست می

-باومگارته در باب زيبايی می (.1983، 1)گروگر احساس و شور و نه عقل و خرد اشاره دارد

مندلسه . «تريه تحق  زيبايی در طبیعت است و تقلید از طبیعت با،تريه هنر استعالی»گويد: 

داند؛ باز هنر را به زيبايی ارجاع داده است. به بیان ( گرچه زيبايی را چیز ديگری می86-1729)

؛ همچنیه به اعتقاد « انون و مقصد هر هنر چیزی جزء زيبايی نیست.(: »1717-67نیکل مان )

 (.59 :1387 )رجايی، «هنر تقلید زيبايی طبیعت است(: »1730-80باتو )

توان جوهره هنر دانست؛ حال سخه در شناخت رح شده، زيبايی را میبا توویفات مط

زيبايی است تا به مفهومی برای تبییه زيبايی در تربیت آنچه که مد نظر ديويی است، دست 

ستايیان مطرح است که زيبايی را آنچه که برای سوفیای از زيبايی توسط يابیم. تعريف ساده

تواند آنگونه که میمنبع دلپذير (. 2012، 2)کارولکننديف میبینايی و شنوايی دلپذير باشد، تعر

ايه تعريف از زيبايی بسیار  گويند، تناسب باشد و يا عامل ديگری چون ترکیب.روا یان می

محدود بوده و معیار  ضاوتی در آن وجود ندارد. در تعريف ديگری، زيبايی نوعی نظم و 

اکی در شیئی وجود دارد و تحريک کننده هماهنگی تعريف شده است که همراه عظمت و پ

(. 1397عقل، تخیل و تمايالت عالی انسانی است )هاشمیان، میرزا محمدی، رهنما و دارايی، 

برای درک زيبايی نیازمند آگاهی از زيبايی هستیم که ايه خود نیازمند آگاهی از علم زيباشناسی 

پردازد. به ائل مربوط به زيبايی میاست. زيباشناسی به عنوان شاخه ای از علم به ادراک مس

ای از فلسفه است که با طبیعت زيبايی و توان گفت که زيبايی شناسی، شاخهطور کلی می

شناسی که ريشه در واژه يونانی (. زيبايی1391داوری درباره آن سر و کار دارد )خر انی، 

ساسی از آن و به روش به معنای حساسیت دارد، بیشتر بر درک هنر و تجربه اح«  3استتیکا»

(. زيبايی 1396ها برای دانسته و معرفت اشاره دارد )جاويدی کالته و عبدلی، استفاده از حس

تعريف « مطلوبیت چیزی از نظری زيبايی»و « درک زيبايی يا چیزهای زيبا»توان شناسی  را می

با زيبايی شناسی يا ( آنچه مرتبط 1کند: زيبايی شناسی را به دو گونه تعريف می 4کرد. وبستر

                                                 
1. Gregor 

2. Carroll 

3. Aesthetica 

4. Webster 
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(.  1387( توجه و عال ه به زيبايی )آنچه خوشايند حواس ما است( )رجايی، 2زيبايی است. 

شامل دو بخش محتوا محور يعنی ادراک  گويد( می2001اگر زيباشناسی را آنچنان که کارول )

بدانیم، در  شود،زيباشناسانه ما و تأثر محور يعنی حا،ت و احساسی که از شیء متوجه فرد می

ايه وورت شايد بتوان جايگاه زيباشناسی در تعلیم و تربیت را از دو منظر محتوا و تأثر 

 بررسی کرد.

شناسی در تعلیم و در  رن بیستم مفهوم زيبايی 1در بیه انديشمندان و فالسفه معاور، ديويی 

گی پرداخت. های زيباشناسی و زندتربیت را مطرح کرد و به روشه کردن رابطه بیه تجربه

شناسی، های منط ، متافیزيک، معرفتديويی در فلسفه پراگماتیسم خويش بر روی تمام زمینه

 شناسی و تأکیدخود از زيبايی شناسی و تعلیم و تربیت کار کرد و در نهايت با بیان درکروان

یم و محققان فلسفه تعل 1970ز دهه ا (.1397بر هنر به او  خود رسید )سرمدی و همکاران، 

شناسی ديويی نشان دادند. در تربیت توجه روزافزونی به درک و تصدي  اهمیت تحول زيبايی

باشند و دل مشغولی ايه میان از انديشمندانی که در زمینه تربیت هنری دارای آرای علمی می

و در  3،  ماکسیه گريه2توان به الیوت آيزنرناديده گرفته ارزش هنر در مدارس را داشتند می

های بعدی به بیان یه انديشمندان داخلی نیز عالمه جعفری اشاره کرد. با ايه مقدمه، در بخشب

پردازيم. به عبارتی در ايه ديدگاه زيباشناسی ديويی در تعلیم و تربیت و نظر منتقدان می

( ديدگاه زيباشناسانه 1پژوهش بر آن هستیم که به دو سؤال اساسی پاسخ دهیم که عبارتند از:  

( چه نقدهايی بر ديدگاه زيباشناختی تعلیم و تربیت ديويی 2ويی در تعلیم و تربیت چیست؟ دي

با توجه به آرای آيزنر، گريه و عالمه جعفری وارد است؟ سپس سخه محق  و در پايان جمع 

 بندی و نتیجه گیری محق  از يافته ها بر مبنای چهارچوب مذکور ارائه شده است.

 روش شناسی پژوهش

انتقادی استفاده شده است. در ايه پژوهش کاوشگری فلسفی  روش از موضوع بررسی برای

وجوی در ايه روش جست(. 1387)هاگرسون،  رويکرد تأمل فلسفی بر عمل حاکم است

                                                 
1. Dewey 

2. Elliot Eisner 

3. Maxine Greene 
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 اعمال و هاانديشه بر حاکم يا هنجارهای راهنما، هایارزش استد،ل، هایمبنای منطقی، شیوه

شفاف و فهم زدايی، به ابهام توانمی آن اهداف مهمتريه از مورد توجه است. درسیبرنامه

 تربیتی عمل بهبود و سوی عقالنیت به راهبردشدن رفته، فراتر بديل، هایگزينه تدارک سازی،

( سه وظیفه شامل: 1984)1(. مک میالن و گريسون1394)حسینی و همکاران،  کرد اشاره

تريه پارادايم مقايسه و تعییه معیار شايستهتشريح مفروضات، کاوشگری فلسفی انتقادی جهت 

(. مراحل 1387يا سنت از طري  معیار پیش روندگی بیان داشته است)نقل در شورت، 

 4و نقد و ارزيابی 3، تفسیر2( شامل سه مرحله، توویف1387) کاوشگری انتقادی از نظر ويلیز

 و اساسی حقاي  درسی، هبرنام در موجود هایکیفیت کشیدن تصوير به باشد. توویف يعنیمی

 به معانی دادن نسبت دارد. تفسیر يعنی  رار آن در برنامه که تریوسیع زمینه آن و همچنیه مهم

 از گام ايه شود. البتهدرسی حاول میبرنامه بیرون يا درون از توانندمی که مو عیت. معانی

 براساس تواندمی که یارهايیمع نقد است. برای معیارهايی گرفته درنظر نیازمند آموزشی، نقادی

 اظهارنظر شامل نیز ارزيابی شوند. تدويه و غیره علمی، مختلف هاینظريه تاريخی، بافت يک

(. 1394)نقل درحسینی و همکاران،  است آن يا اجزای مو عیت کل ارزش و شايستگی درباره

ده یتصوير کش در پژوهش حاضر نیز در مرحله توویف ديدگاه ديويی در زمینه تربیت هنری به

شده است، در مرحله تفسیر و مقايسه ايه ديدگاه با ديدگاه آيزنر، گريه و عالمه جعفری مورد 

مقايسه  رار گرفته است و در نهايت به ارزيابی برنامه تربیت هنری و زيباشناسی ديويی 

العات و ها، مقا،ت، مطجامعه آماری در برگیرنده کلیه منابع اعم از کتابپرداخته شده است. 

های مرتبط با موضوع بوده است. نمونه پژوهش به وورت هدفمند نوع موارد مطلوب پژوهش

های مورد نظر از طري  سیاهه انتخاب شدند که متناسب با موضوع پژوهش باشند. داده

 شد. تحلیل منطقی استنتا  و تصويری کالمی، روش به و اطالعات گردآوری برداری يادداشت

 و اطالعاتها تحلیل داده

 :است يرز شرح به سؤا،ت به مربوط های يافته انتقادی، فلسفی کاوشگری مراحل با متناسب

                                                 
1. McMillan & Grayson 

2. Description 

3. Interpretation 

4. Assessment 
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 تربیت هنری از دیدگاه دیویی مفروضات تشریح و توصیف. 3-1

 . زیباشناسی و تربیت هنری از دیدگاه جان دیویی3-1-1

دارد راک شده پرده برمیهای متنوع ذهه انسان در بازنمايی معانی و حقاي  ادهنر از ظرفیت

ای، کنشی توأم ( يک اثر هنری در هر عروه1390(. به اعتقاد مهرمحمدی)1389)مهرمحمدی، 

گیرد. ادراک تربیت شناسی و لذت روحی نشأت میبا وبر است که ايه امر از تجربه زيبايی

گیری بهبود هنری نیز با تأسی از زيبايی تربیت همراه با وبر، تجربه آموزش را به طور چشم

گرايی و منتهای درجه پا،يش تمام بخشد. از نظر ديويی، هنرها بايد نقطه او  آرمانمی

ای هنر کیفیتی است که تجربه»گويد که کارهايی را که بر عهده دارند را ارائه دهند. ديويی می

شناختی هیچ  . تجربه زيبايیهنر، جز به اعتبار تعبیری ادبی، خود تجربه نیستگیرد. را فرا می

ای از مواد و معانی، شود. در ايه تجربه، مجموعهاش خالوه نمیگاه در کیفیت زيبايی شناختی

دار منظمی به سوی او  و کمال که فی نفسه زيبايی شناختی نیستند، و تی  دم به حرکت ريتم

 «تجربه هنر و»( در کتاب 1395(. ديويی)1395 )ديويی،« شوندگذارند، زيبايی شناختی میمی

دو تعريف از هنر ارائه داده است. در تعريف مبسوط وی هنر با تجربه انسان تقريبا يکسان 

شناسی به يک تجربه خاص فرض شده است؛ زيرا عقیده ديويی ايه است که ويژگی زيبايی

توانند ايه ويژگی را داشته باشند. در ايه ارتباط، هنر به محدود نیست، بلکه تمام تجربیات می

تريه تجربه فیت تولید، اجرا، نقطه او  در تمامی تجربیات اشاره دارد. از نظر ديويی، عمی کی

هايی نظیر زندگی، با کیفیتی ورای کنترل و عقالنیت ارتباط دارد و بسیار مهم است که شناخت

های ملموس و وا عی در محیط اجتماعی و طبیعی و سرشار از شور و خال یت بدست شناخت

ها هر چند و ت يکبار کند، انسان( نیز اشاره می2007) 2. وانگ(1987، 1اندر)الکس آورد

شود. با توجه های زيباشناسانه دارند و ايه تجربه در اتفا ات روزمره زندگی حاول میتجربه

شود که ديويی از يک سو بر زيباشناسی به عنوان کیفیتی به ايه نوشتار، چنیه برداشت می

توان ه به عنوان منبع شناخت تأکید داشته است. به عبارت ديگر، میورای عقالنیت و تجرب

                                                 
1. Alexander 

2. Wong 
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گفت که از منظر ديويی، زيباشناسی و يا هنر امری  ابل تجربه است. تجربه حاول تعامل 

 (. 1986ديويی، ) ای مداوم در حرکت استانسان با محیط پیرامونش است که به وورت چرخه

کند که تجربه زيباشناسی، سازد و بیان میادی متمايز میديويی تجربه زيباشناسی را از تجربه ع 

ای متمايز، رضايت بخش و دلپذير است که ويژگی منحصر به فرد دارد و از درون يک تجربه

يابد و نیروی ذهنی که در يک تجربه زيباشناسی درگیر است، شديدتر و تجربه رشد می

به طور کلی، اگر (. 2017، 1استنفورد )دايره المعارف فلسفی تر از تجربه عادی استروشه

بخواهیم زيبايی و هنر را از منظر ديويی به طور خالوه و ساده بیان کنیم، هنر و زيبايی عبارت 

های ظهور زيباشناسی ديويی (. يکی از جنبه1374است از حالت گسترش يافته تجربه )ماير، 

شناسی تعلیم و تربیت از منظر در تعلیم و تربیت بوده است که در بخش بعدی به بیان زيبا

 پردازيم. ديويی می

 . زیباشناسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیویی3-1-2

غايت تربیت، آماده ساخته فرد به عنوان يک هنرمند »دارد که ( اظهار می1948) 2هربرت ريد

اب ( در کت1986. جان ديويی )(84: 1393 ايمانی، و سجادی پورحسینی، از نقل )به« است

های بی روح و مغاير با روحیه تعلیم و های آموزشی را به عنوان محیطنظام« تجربه و آموزش»

های متنوع تواند از ظرفیتکند که تربیت هنری است که میکند و بیان میتربیت توویف می

روح آموزشی ذهه انسان در بازنمايی معانی و حقاي  ادراک شده پرده بردارد و به ايه نظام بی

نفسی دمیده و شور و نشاط به آن بدهد. ادراک تربیت هنری با تأسی از زيبايی تربیت همراه با 

های آموزشی در بخشد. با وجود ايه، نظامگیری بهبود میوبر، تجربه آموزش را به طور چشم

امر يادگیری، به سرعت و کمّیت نظر دارند و به کارايی از لحاظ ژرفای تجارب و احساس 

گردد. توجه و اهتمام عملی به تربیت هنری در نظام آموزشی امری یری توجه نمیلذت يادگ

شود. به اعتقاد خردمندانه است و باعث رشد در ابعاد علمی، ا تصادی، اجتماعی، اخال ی می

( امروزه حفظ استانداردهای با،ی آموزشی در گرو  رار دادن هنر و 1389) مهرمحمدی

عنوان هسته اولی نظام آموزشی است. در نظام کنونی تعلیم و شناسی در مرکز و به زيبايی

                                                 
1. Stanford Encyclopedia of Philosophy 

2. Herbert Read 
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های عملی و پرورش ابعاد شناختی معطوف بوده و بعد زيبايی تربیت، توجه بیشتر به جنبه

(. در اهمیت تربیت هنری، هربرت 1390شناختی و هنری زندگی مغفول مانده است )علی ، 

(. بنابرايه، 1389هنرمند باشد )مهرمحمدی،  کند که هدف اولی تربیت بايد تربیتريد بیان می

را نام ببريم، بدون شک تربیت هنری يکی  ديويی های اولی تعلیم و تربیتاگر بخواهیم مؤلفه

، 1)مارتیه داندهای اولی خواهد بود، چرا که ديويی کل فرايند تربیت را هنری میاز مؤلفه

-( می1391. در ايه مورد، مهرمحمدی )(1393 ايمانی، و سجادی پورحسینی، از نقل ؛ به2003

گويد که ديويی در بیه واحب نظران تعلیم و تربیت نخستیه کسی است که به رويکرد هنری 

يا تفکر هنری در نظام تعلیم و تربیت ارزش  ائل شده است. در واشکافی تربیت هنری بايد 

تربیت. چرا که از منظر گفت که تربیت هنری از منظر ديويی يعنی توجه به تجربه در تعلیم و 

ديويی، هنر به مثابه تجربه زيباشناسانه است. از منظر فلسفی هم اگر به ايه مسئله نگاه کنیم، با 

-می ،(1996، 3)کاپس داشت 2فسلفی ديويی که اعتقاد به عمل گرايی -توجه به مبانی فکری

 نیز همخوانی دارد.  توان گفت که توجه به تربیت هنری به مثابه تجربه با ديدگاه فلسفی او

« امعهجمدرسه و »(، 1897« )عقايد آموزشی مه»های های آموزشی ديويی در کتابتئوری

ه و تجرب»( و 1916« )دموکراسی و آموزش»(، 1902« )کودک و برنامه آموزشی»(، 1900)

-می« موزشدموکراسی و آ»( ارائه شده است. به طور کلی، با ا تباس از کتاب 1938« )آموزش

اجتماعی  دهد که آموزش و يادگیری فرايندهای( پیوسته نشان می1966ان گفت که ديويی )تو

د باي خود يک مؤسسه اجتماعی است که در آن اوالح اجتماعی ، هستند و در نتیجه مدرسه

ه وان چنیتمی شکل بگیرد. بر اساس آراء ديويی در آثار آموزشی و همچنیه تجربه به مثابه هنر

اشد. باکم حو تجربه زيباشناسانه بايد بر مته جريان عادی و معمولی تربیت  برداشت که هنر

 اشد؛ ازتر ببديه معنی که مدرسه بايد به عنوان اجتماعی کوچک، منطب  بر جريان جامعه بزرگ

 زيبايی وهنر  توان نسبت بهسوی ديگر با توجه به تأکیدی که ديويی بر تربیت هنری دارد، نمی

 زعم ديويی، هنر، هنرمند و جامعه سه أمر جدانشدنی هستند.توجه بود. به بی

                                                 
1. Martin 

2. Pragmatism 

3. Capps 
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ت که قد اسرسد در رابطه با برنامه درسی، ديويی معتبا توجه به ايه توضیحات، بنظر می

دی های جشتال کل نظام تعلیم و تربیت بايد آمیخته به زيبايی و هنر باشد و به تبع آن، تمام

نبه ه، جی وورت گیرد که طی آن، تجربه يادگیرندمربوط به تدريس بايد به  صد خل  شرايط

درسی بايد امه(. برن1397زيبايی شناختی پیدا کند )هاشمیان، میرزا محمدی، رهنما و دارايی، 

هم  شناختیيبايیها، عالئ  و نیازهای شاگرد تنظیم شود. در ايه راستا، تربیت زمبتنی بر رغبت

به  موزانمند کردن دانش آلذت بخش، به عال ه با به وجود آوردن شرايط ،زم برای تجربه

ای هامهکند و هم به لزوم عنصر رغبت و نیاز در تکويه برنموضوعات مختلف درسی کمک می

ی و محتوا درسینمايد. بنابرايه، به طور کلی ديويی معتقد است که تهیه برنامهدرسی تأکید می

 انجام گیرد. آموزشی بايد با توجه به نیازها و عالئ  شاگردان 

باشد که های تربیتی ديويی، توجه به کارکرد اجتماعی تعلیم و تربیت میيکی ديگر از مؤلفه

توان  رار داد. از نظر ديويی، تعلیم و تربیت دارای کارکرد در زمره نگاه زيباشناسانه ديويی می

یم و تربیت، گیرد و يکی از اهداف تعلاجتماعی است و در اجتماع و برای اجتماع وورت می

دموکراسی و ». در کتاب (1996)ديويی،  آمادگی برای عضويت در جامعه دموکراتیک است

کند که پیوندی اساسی بیه جامعه و زندگی روزمره با مدرسه ( بیان می1966ديويی )« آموزش

باشد و بايد شناسی وجود دارد. از نظر ديويی، نقش اجتماعی مدرسه مهم میو تجربه زيبايی

هايی در عالم هنر هنگی بیه مدرسه، جامعه، فرد و زندگی روزمره باشد. چنیه انديشههما

شده است. با توجه به همیه کارکرد  1های هنری همچون هنر مردمیموجب پیدايش جريان

اجتماعی تعلیم و تربیت است که طب  نظر ديويی، رابطه معلم و شاگرد در چارچوب ا تضائات 

آموزد، معلم بايد آنچه را که به ديگران می(. 1996)ديويی، شود می جامعه دموکراتیک تبییه

خود نیز دارا باشد. طب  نظر ديويی، در عمل و مقصود معلم نبايد شکافی باشد؛ چرا که در غیر 

شناختی اينصورت، عمل او رياکارانه خواهد بود و از آنجا که عمل رياکارانه کامالً غیر زيبايی

 نخواهد داشت.  است، تأثیر ،زم را

                                                 
1. Pop Art 
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يس و های تربیتی که توسط ديويی بحث شده است، رابطه میان تدريکی ديگر از مؤلفه

تاب در ک توان گفت که ديويی جزو نخستیه افرادی بود که ايه رابطه رايادگیری است و می

حسینی، سجادی ؛ به نقل از پور1997ديويی، مورد تأکید  رار داده است )« کنیمچگونه فکر می»

ت فروشی (. از منظر ديويی همانگونه که تا خريدی اتفاق نیفتد، در حقیق1393و ايمانی، 

فاق سی اتتوان گفت که تدريوورت نگرفته است، تا زمانی که يادگیری محق  نشده باشد نمی

ی اابه تجربه(. از منظر ديويی، فرايند تدريس و يادگیری به مث1387افتاده است )مهرمحمدی، 

شد. د بااست؛ يعنی کل فرايند تربیت به وورت تجربه هنری و زيباشناختی باي زيباشناختی

تقدم که مه مع»گويد: در مورد تدريس می« عقايد آموزشی مه»( در کتاب 79 :1897ديويی )

به  نیل هنر تدريس مانند هر کار هنری خالص، بايد در عیه تغییرپذيری و نوآوری در جهت

ن عد آببرخوردار باشد. هر مرحله تدريس به مرحله  بل و  هدف، از وحدت و انسجام ،زم

 د، بلکهباش متصل باشد و از تجارب کلی استفاده شود. تدريس نبايد از ايه شاخه به آن شاخه

وان ه بتکهنرمندانه به سوی يک هدف مشترک و رشد بیشتر جريان يابد و به وورتی دربیايد 

نسجم ان م. بديه ترتیب، تدريس به وورت يک جريآن را به يک تابلو نقاشی زيبا تشبیه کرد

ه ی، تجربظر ديويبنابرايه، از من«. زدايدآيد و خستگی و دلزدگی را از معلم و شاگرد میدر می

 تدريس و يادگیری، تجربه ای زيباشناختی است.  

در رابطه با محتوای آموزشی، ديويی معتقد بود که محتوا نبايد از طرف متخصصان از پیش 

عییه شود؛ چرا که ايه احتمال وجود دارد که متناسب با نیازها و عالئ  متغیر و در حال رشد ت

کند که محتوا و موضوع بیان می« عقايد آموزشی مه»( در کتاب 1897شاگردان نباشد. ديويی )

مه »گويد: ( می78: 1897درسی بايد روی زندگی اجتماعی کودک متمرکز شود. ديويی )

ه اولی موضوعات درسی در مدارس، علم، ادبیات، تاريخ و يا جغرافیا نیست معتقدم که هست

توان گفت که ديويی به به عبارت ديگر، می«. باشدهای اجتماعی کودک میبلکه فعالیت

محتوای رويیدنی اعتقاد داشت. به ايه معنی که انتخاب محتوا مبتنی بر نیاز و عال ه آنی و حال 

( در کتاب تجربه و آموزش، ايه مسئله را مورد تأکید  رار 1986ی )حاضر شاگردان باشد. ديوي

کند محتوا بهتر است محتوای تجربه محور باشد. از منظر زيبايی دهد و همچنیه بیان میمی
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دهیم که با توجه به اينکه ديويی هنر شناسی اگر بخواهیم ايه مسئله را بررسی کنیم، احتمال می

و هنر از منظر ديويی چیزی نیست جزء تجربه زيباشناسانه، بنابرايه،  داندرا به مثابه تجربه می

 محتوای تربیت هنری نیز بايد نشأت گرفته از تجربه باشد. 

ر وجه  راورد تتوان از منظر زيباشناسانه نیز ممی های تربیتی ديويی کهيکی ديگر از مؤلفه

آجر »کند که ( بیان می293-294: 1395باشد. ديويی )داد، اهمیت رسانه در فرايند يادگیری می

-ار مین به کشوند که برای ساخته آای میاند( بخشی از خانهو سیمان )وسیله درونی و رسانه

 «.ستاروند. و تی سفر به خاطر هدفی نیست و هدفمان سفر کردن است، وسیله و هدف يکی 

و تی  و وسايل معلمشود که دست و  لم نقاش ( چنیه استنباط می1395از سخنان ديويی )

 دارند. اختیشنای برای ايجاد اثر و يادگیری موضوع خاص نیستند، آنها کارکردی زيبايیوسیله

اگر از  ايد.معلم بايد از وسايل و چیزهای نامشهود استفاده کند تا مقصود خود را تفهیم نم

(. 295 ص، 1395وسايل آشکار استفاده کند، مفهوم مورد نظر گیرايی نخواهد داشت )ديويی، 

 1ل توان تربیت هنری ديويی را آنگونه که در شکبا توجه به موضوعات مطرح شده، می

 خالوه شده است، ارائه داد. 

 
 ، خالوه تربیت هنری جان ديويی1شکل 



 1400بهار ، شانزدهم، سال 60فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

 

 

18 

 تربیت هنری دیوییبرنامه  مقایسه و سیرتف 3-2

 جود است. درهای علمی موهبرنامه تربیت هنری ديويی مقايسه آن با نظري نقادی از گام دومیه

دگاه برای پاسخ دادن به سؤال دوم پژوهش در ايه بخش به بررسی و نقد دي ايه مرحله 

ه گريه اکسیم زيباشناسی تعلیم و تربیت ديويی از منظر سه انديشمند به ترتیب الیوت آيزنر، 

 پردازيم.می و عالمه جعفری

 ری آیزنلیم و تربیت دیویی از منظر آراشناختی تعبررسی انتقادی دیدگاه زیبایی 3-2-1

باشد که درسی میآيزنر از جمله انديشمندان بنام در حوزه تعلیم و تربیت به ويژه برنامه

و هربرت ريد بوده است.  1های فیلسوفانی چون ديويی، وايتهدهای وی متأثر از انديشهديدگاه

درباره ناديده گرفته ارزش هنر در مدارس هايی در رابطه با هنر و زيبايی، آيزنر نیز دل مشغولی

داشت؛ برای آيزنر ايه مسئله مهم بود که مدارس اهمیت هنر را درک کنند  و معتقد بود که 

. آيزنز بر رسمیت (2002، 2)آيزنر تعلیم و تربیت هنری نقش بسزايی در رشد کودکان دارد

کند و مهمتريه تأکید می های درسی مدارسدادن به جايگاه هنر و تربیت هنری در برنامه

درسی هنر را در  الب چهار هدف تولید هنری، نقادی هنری، تاريخ هنر و اهداف برنامه

کند که هنرها (. آيزنر بیان می1380کند )مهرمحمدی و امینی، شناسی تبییه و تصريح میزيبايی

جديدی از موضوعات  کنند و بايد به عنوان نوعهايی از فهم را بحث میای راهبه طور گسترده

 (. 1988)آيزنر،  اند، ارائه گردندو محتوای درس که مربیان هرگز به آن تأکید نکرده

از ديدگاه آيزنر، نبايد نگاه رفتارگرايی، مکانیکی و يا ونعتی به آموزش پرورش داشت، 

چرا که با روح تعلیم و تربیت سازگار نیست؛ نگاه به آموزش و پرورش بايد نگاهی 

ناسانه و هنری باشد، زيرا دستیابی به  وانینی که امکان توضیح، توویف، تحلیل، کنترل و زيباش

( 1994(. آيزنر )1382پذير نیست )مهرمحمدی، بینی رفتار انسانی را داشته باشد، امکانيا پیش

( 1تواند به عنوان نوعی هنر تلقی شود، شناسايی کرده است: چهار معنا را که در آن تدريس می

                                                 
1. Whitehead 

2. Eisner 
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( در 2آموزان نوعی تجربه زيباشناختی است. ر برداشت اول، کالس درس برای معلم و دانشد

( در برداشت سوم، هنرمندی در 3باشند. برداشت دوم، معلم همانند نقاشان و نوازندگان می

( تدريس 4تدريس نیازمند امور معمول و فهرستی از مواردی است که معلم به آنها نیاز دارد. 

شود که از اول مورد انتظار نبوده است، اما مطلوب و حتی به نتايجی منتهی می نظیر هنرها

يابیم که او اهداف برنامه درسی را به مورد استقبال هستند.  در بررسی آراء تربیتی آيزنر در می

نويسد: کند ولی در عیه حال به نقل از ديويی میای و عینی تقسیم میسه دسته آرمانی، واسطه

بنابرايه، آيزنر اگر چه  (.1989)آيزنر،  واره بايد آماده تغییر هدف و استراتژی باشدمعلم هم

کند؛ اما معتقد است که اهداف را از منظر مقیاس در سه بعد غايی، کلی و عینی تقسیم بندی می

بايست بر ها میاهداف بايد منعطف و آماده تغییر باشند. در حالی که ديويی معتقد است هدف

 (.1986ديويی، (های جاری، عالئ  و تجارب ذاتی و فعلی دانش آموز مبتنی باشدفعالیت

رتباط ا( 1از:  اندکند که عبارتدر رابطه با محتوا، آيزنر دو معیار برای انتخاب محتوا بیان می 

نظر ديويی، (. در حالی که از م1386داری محتوا )جاويدی کالته، ( معنی2بیه محتوا و هدف 

د صد دارن شد که های شاگردان باها و توانايیخاب محتوا بايد نیازها، عالئ ، گرايشمبنای انت

ازماندهی سائل به نر  ايه برنامه درباره آنها به اجرا درآيد. در رابطه با سازماندهی محتوا هم آيز

ن اتوی میر کلمحتوا است در حالی که ديويی به تلفی  کامل و عمی  محتوا اعتقاد دارد. به طو

و  ایشتهردرسی بیه باشد و برنامهدرسی موضوع محور سنتی میگفت که ديويی منتقد برنامه

 دهد. تلفیقی را پیشنهاد می

 -خ در فرايند ياددهیهای ارائه و پاسدر رابطه با روش تدريس، آيزنر بر تنوع شیوه

(. از نگاه 1386باشد )جاويدی کالته، د است و منتقد شیوه معلم محوری میيادگیری معتق

های متفاوت برای تجربه و يادگیری آيزنر، مهمتريه بعد نگاه هنری برای تدريس ايجاد فروت

دارد دانش آموزان است و نه به مثابه خط تولیدی که خروجی يکسان و بدون تفاوت در پی

دارد محور و تجربی به خود (. در منظر ديويی نیز، يادگیری و تدريس شیوه مسئله2005)آيزنر، 

(. راگ در انتقاد به 1384کند )گوتک، که معلم به عنوان تکیه گاه و نه کارگردان ايفای نقش می

های ديگری نیز برای يادگیری و به غیر از روش آزمايشی، روش»گويد: روش ديويی می

( ارزشیابی را 1994(. در رابطه با ارزشیابی، آيزنر )212: 1386)فتحی، « دانسته وجود دارد
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گیرد. طب  نظر آيزنر درسی را در بر میهای برنامهگیریداند که تمام تصمیميندی میفرا

آموزان باشد بلکه فرايند يادگیری ( ارزشیابی نبايد منحصر به حاول و نتیجه کار دانش1994)

نیز بايد در کانون توجه باشد. اما ديويی بیشتر مدافع ارزشیابی فرايندی است تا ارزشیابی 

ای ريشه در اهداف از  بل تعییه شده دارد که ای. به ايه دلیل که ارزشیابی فرآوردهفرآورده

باشد )مذبوحی، طاهری و سادات های از پیش تعییه شده میگذاریديويی مخالف چنیه هدف

 (.1390حسینی، 

 نیگراکسینمشناختی تعلیم و تربیت دیویی از منظر آرای بررسی انتقادی دیدگاه زیبایی 3-2-2

(، فیلسوف بنام تعلیم و تربیت  نیز به غفلت از هنر در مؤسسات تربیتی 1981ماکسیه گريه )

کند که تعلیم و تربیت در زمینه هنر يک کار اضافی و يا تکمیلی گیرد و بیان میخرده می

گريه  شود.شود و تربیت زيبايی شناختی معمو،ً برای تربیت فرد ضرورت تلقی نمی لمداد می

کند و در ارائه ديدگاه خود که متأثر از افراد تأکید می« تربیت زيبايی شناختی»میت بر اه

 یان خود ارائه کند. چنان که خودشتری نسبت به پیشینمختلفی بود تالش کرد تا ديدگاه جامع

« هنر به مثابه تجربه»شناسی آثاری چون منابع ديدگاه مه درباره تربیت زيبايی»گويد: می

( از جان ديويی و همچنیه 1958« )تجربه و طبیعت»( و 1933« )کنیمگونه فکر میچ»(، 1934)

شناسی در آثار آنها ديدگاه نويسندگانی اگزيستانسیالیست و انتقادی هست؛ زيرا هنر و زيبايی

 (. 660، 2007، 1)گريه «اساس و محور هستند

( 1داند: معاور مهم می گريه به سه دلیل اولی و کلیدی تربیت زيبايی شناسی را در دوره

( کشف اهمیت تخیل )جاويدی کالته و 3( هوشیاری گسترده و 2بازنمودن فضاهای ذهنی، 

شناسی را هم يک وفت کاربردی برای توویف يا ثبت حالت (. گريه زيبايی1396عبدلی، 

ها و فهم ها، تبعیضنامی برای درک تفاوتتجربه، به واسطه برخورد با آثار هنری و هم

( عقیده دارد ديويی به مسائل 1981گريه ) (.2008، 2)مک دونالدکندنرهای مختلف بیان میه

هنری و زيباشناسی در آموزش توجه دارد ولی شرايط مساعد و متخصصینی که به امر هنر در 

                                                 
1. Greene 

2. McDonald 
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شناسی به تربیت اخال ی تربیت توجه کنند در عمل وجود ندارد. نظريه ماکسیه در مورد زيبايی

که همسو با عقیده هیالری پانتم است. در وا ع توجه به ايه نکته در عقیده ديويی  اشاره دارد

های اخال ی و رفتارهای اخال ی شناسی بايد به مو عیتخالی است که توجه به هنر و زيبايی

پرداخته و تأثیر شگرفی بر آموزش و پرورش « تربیت زيبايی شناختی»منجر شود. او بر اهمیت 

( به 2007(. گريه )1396به جای گذاشته است )جاويدی کالته و عبدلی،   رن بیست و يکم

شناسی توان به طور  طعی زيبايیشناسی نپرداخت از آن جهت که معتقد بود نمیتعريف زيبايی

طرفداری  "شناسیتجربه زيبايی"را تعريف کرد؛ اما در عوض از تفسیر پديدارشناسانه از 

های تخیلی شناسی، بهتر است به ظرفیتائه تعريف از زيبايیکند و معتقد بود به جای ارمی

مردم برای پديد آوردن آثار هنری، درک آنها از پديده های زيبا، توانايی شان در ا دام به ابتکار، 

شناسی را محدود به توان زيبايیانتخاب و ارزش گذاری توجه کرد. بنابرايه، از نگاه گريه نمی

-شود، کرد؛ چرا که زيبايیاص که باعث ايستايی و ثبات آن میهای خيک تعريف و ويژگی

 .(1986)گريه،  شودشناسی حیطه است که جهان در آن تفسیر می

شناسی است تواند به درک زيبايی کمک کند داشته سواد زيبايیاز منظر گريه آنچه که می 

د داند و معتقجربه می(. اما در مقابل ديويی زيبايی را در ت1396)جاويدی کالته و عبدلی، 

تواند رخ دهد های روزمره زندگی میاست که تجربه زيباشناسانه امری است که در فعالیت

« سوادآموزی زيبايی شناسی»شناختی اوطالح (. گريه در رابطه با تربیت زيبايی1395)ديويی، 

ايجاد  شناسی يعنیداند و معتقد است تربیت زيبايیمی« تربیت زيبايی شناسی»را هدف 

های فکرکردن و دانسته. به عبارت ديگر، توانمندی در افراد برای کسب تجارب جديد، روش

)مک دونالد،  شودشناسی يعنی رشد فکری که از طري  تجربه مستمر حاول میتربیت زيبايی

، هوشیاری 1شناسی برای گريه به دلیل گشودن فضاهای ذهنی(. اهمیت تربیت زيبايی2008

(. ديويی نیز توجه به 1396باشد )جاويدی کالته و عبدلی، می 3شف اهمیت تخیلو ک 2گسترده

                                                 
1. Opening Spaces 

2. Becoming Wide-Awake 

3. Discovering the Importance of Imagination 
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دهد شناسی مورد تأکید  رار میتجربه به ويژه تجربه زيباشناسانه را در تربیت زيبايی

 (. 1391)مهرمحمدی، 

هدف مه در تربیت، ايجاد و بر راری »دارد که در رابطه با هدف تربیت، گريه اظهار می

های بودن را که تا کنم که دانش آموزان روشارتباط است و تنها زمانی احساس موفقیت می

پذير بدانند.  سمتی از ايه کار  بل از ايه، به آن فکر نکرده بودند، احساس کنند و آن را امکان

« شودناع از مجزا کردن خود از جهان انجام میاز راه فعالیت تخیل و  سمت ديگر به وسیله امت

برای ديويی نیز هدف تربیت هنری توانمند کردن افراد در کسب تجربه  (.1995، 1)آيرس

از (. 1986)ديويی،  باشد، استزيباشناسانه که پاسخی هنرمندانه بر مسائل زندگی روزمره می

است که انسان دانش را به طور فعال باشد، وی معتقد گرايی میآنجا که گريه  ائل به سازنده

يادگیری، عاملیت انسان را به رسمیت  -بنابرايه، در فرايند ياددهی(. 2008، 2)،فور سازدمی

شناسد. نقش معلم نیز همانند يک غريبه ايه است که شوکی را بر آگاهی فراگیر وارد کند و می

(. در 1396 عبدلی، و کالته جاويدی از نقل ؛ به1997گريه، آموزان جر ه اندازد)در ذهه دانش

وا ع، معلم بايد به دانش آموزان کمک کند تا بیه الگوهای موجود، ارتباطاتی ايجاد کند و به 

، 2001گريه، ) نامند، سیر کندمی«  3شناسانهلحظات زيبايی»واسطه آن به دنبال آنچه گريه 

12 .) 

کند و گفتگوی باز حمايت می« گفتگويی»در رابطه با تدريس، گريه از روش تدريس 

)رايوژن و  داندگرايی و تربیت دموکراتیک میشرطی ضروری برای کثرتکالسی را پیش

گرايی و همچنیه ا تضائات دموکراتیک در ايه باره، ديويی اگر چه از کثرت(. 2011، 4ابراهیمی

)ديويی،  باشدمی« روش حل مسئله»کند، اما روش پیشنهادی او برای تدريس، حمايت می

آموز در فرايند ساخت دانش و معنا درگیر است، گريه از تئوری با توجه به اينکه دانش(. 1897

درسی ها در برنامهها و انديشهکند؛ يعنی بر معنا، ايدهريزی درسی حمايت میتفسیری در برنامه

                                                 
1. Ayers 

2. LaFever 

3. Aesthetic moments 

4. Rautins & Ibrahim 
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ی گريه هستند شناسشود و به همیه دلیل هنرها و ادبیات، مواد درسی تربیت زيبايیتأکید می

کند که تخیل و ( بیان می1971در همیه راستا، گريه )(. 1396)جاويدی کالته و عبدلی، 

سازد تا با زير پا گذاشته انديشه های  البی، پیش پا افتاده و  راردادی، ادبیات انسان را  ادر می

ه با ها و احساسات درونی را کشف کند. هدف از آموزش تخیل و ادبیات ايه است کاف 

ها به يادگیری بهتر های ارزشی روشه بینانه و  ادر ساخته آنتجهیز دانش آموزان به  ضاوت

. در مقابل، ديويی معتقد درباره خود و مو عیت انسان، دانشی متعالی درباره جهان فراهم آورد

د درسی بايای داشته باشد، برنامهاست که برنامه درسی بايد ماهیت چندموضوعی و بیه رشته

)ديويی، ها، عالئ  و نیازهای شاگرد تنظیم شود شناختی پیدا کند و مبتنی بر رغبتجنبه زيبايی

1897). 

یش پهای عینی از اهداف برنامه درسی در منظر گريه همانند ديويی محدود به هدف 

، 2005)گريه،  تدويه شده نیست. طب  ديدگاه گريه، هیچ چیز د یقا پیش بینی شدنی نیست

ضاوت  يرا، هنرها با کشف آنچه نامشخص است، آمادگی برای تحمل ابهام و تمريه ز(. 79

جه ابی مواارزي های تجويزی سر و کار دارد. بنابر نظر گريه، با سه نوعآزاد از  وانیه و روش

ال به دنب آگاهآموزان به طور خودهستیم. ارزيابی درونی که به اوطالح جنبه ذهنی دارد و دانش

به  ود راخهای خود هستند؛ ارزيابی بیرونی که  فرد تا چه اندازه فهم فردی هکشف ندانست

نچه که آباره گذارد  و ارزيابی گروهی که پس از گفتگوها، دانش آموزان به بحث دراشتراک می

ی، عبدل وپردازند )جاويدی کالته می اند و عملکرد کلی کالساز ديگر اعضای کالس آموخته

لی کطور  يی اگر چه کمی به ديدگاه ارزيابانه گريه نزديک است اما به(. ديدگاه ديو1396

زيابی ه ارکرسد ديويی معتقد به ارزيابی فرايندی است تا ارزيابی فرآورده ای و به نظر می

 فرايندی ديويی با ارزيابی درونی و بیرونی گريه همسو باشد. 
 یبیت دیویی از منظر آرای عالمه جعفرشناختی تعلیم و تربررسی انتقادی دیدگاه زیبایی 3-2-3

از میان انديشمندان داخلی، شايد بتوان با مقايسه آراء عالمه جعفری و ديويی، به وجوه افتراق 

شناسی تربیتی ديويی داشته است، پی و شايد نقدهايی که ايه انديشمند ايرانی بر آراء زيبايی

سبی بودن زيبايی اذعان دارند اما مبنای شناسی، هر دو به نببريم. در رابطه با خود زيبايی

زيباشناسی آنها متفاوت است. عالمه جعفری به عنوان عالم دينی، هنر و زيباشناسی خود را بر 
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کند در حالی که ديويی متأثر از فرهنگ جامعه  توجه اساسی به مبانی ديه اسالم استوار می

(. در رابطه با تربیت، عالمه 1397)هاشمیان، میرزا محمدی، رهنما و دارايی،  تجربه دارد

را به عنوان هدف تربیت « نوسازی تجربه»گويد: جعفری جمله ديويی که در تعريف تربیت می

 بول دارد و نه بعنوان تعريف تربیت زيرا تا زمانی که محتوا و نتیجه تجربه در مسیر معنا 

(. اگر چه هر 67: 1394)جعفری،  بخشیدن به هستی  رار نگیرد، در معرض سوء استفاده است

دو انديشمند برداشت يکسانی از مفهوم رشد و کمال در تربیت زيبايی شناسی دارند؛ به ايه 

دانند شناختی میمعنا که هر دو رشد زيبايی شناختی متربیان را هدف غايی تربیت زيبايی

ری مخالف نظر (. اما با ايه وجود، عالمه جعف1397)هاشمیان، میرزا محمدی، رهنما و دارايی، 

شناسی محدود به گستره و ا تضای زندگی خاکی و ديويی است که مسیر رشد و کمال زيبايی

روزمره انسان است. افتراق نظر ديگر ايه دو انديشمند در چگونگی تعامل متربی يا هنرمند با 

حالی  ، در(1966)ديويی، دهد جامعه است. ديويی ا تضائات جامعه دموکراتیک را مبنا  رار می

دهد و های مردم را برای هنرمند مورد نکوهش  رار میکه عالمه جعفری دنباله روی از خواسته

معتقد است که متربی بايد به دنبال توجه به درون خود و تمرکز بر کار خود باشد )هاشمیان، 

-(. يکی ديگر از نقدهايی که از آراء عالمه جعفری می1397میرزا محمدی، رهنما و دارايی، 

باشد. چنانچه که گفته شد، درسی و محتوای آموزشی میتوان استنباط نمود، در رابطه با برنامه

ديويی معتقد است که برنامه درسی و محتوا نبايد از پیش تعییه شده باشد، بايد متناسب با 

عالئ  و نیازهای شاگردان و تجربه محور باشد. اگرچه، عالمه جعفری نیز توجه به نیازها و 

دهد بلکه به داند اما اولويت را در محتوا به تجربه نمیئ  شاگردان را مهم و مبنايی میعال

دهد. عالمه جعفری معتقد است که از زيبايی بايد چنان بهره بگیريم که گويايی حقیقت می

درسی و محتوا بايد اولويت به حقاي  داده شود. (. پس در برنامه1390حقیقت باشد )جعفری، 

کند که ضرورت حقیقت در حدی است که اگر زيبايی به مصاف او فری اذعان میعالمه جع

درآمد، بايد اولويت را به حقیقت داد و زيبايی را کنار گذاشت. ايه بديه معنی است که تربیت 

زيباشناختی بايد شاگردان را با حقاي  آشنا و روحیه حقیقت طلبی را در آنها تقويت کند. در 

س، هر دو انديشمند بر اهمیت پرورش تفکر در جريان تدريس اذعان رابطه با روش تدري
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داند در حالی که عالمه شناختی میدارند، اما ريشه ايه پرورش را ديويی در تجربه زيبايی

کند و معقتد است که پرورش روحیه کاوشگری و تفکر نه جعفری چنیه تفکری را نقد می

ه يک تجربه زيباشناختی بلکه برای پی بردن به ورفا برای حل مسائل زندگی روزمره و داشت

توان مجموع باشد. با توجه به مقايسه و بررسی نقدهای واحب نظران مذکور، میحقیقت می

 خالوه کرد.  1نظرات را در جدول 
 ، مقايسه عناور تربیت زيبايی شناختی ديويی، آيزنر، گريه و عالمه جعفری1جدول 

 مه جعفریعال گرین آیزنر دیویی عناصر 

 پست مدرن پراگماتیسم مکتب

 اگزيستانسیالیست

 اسالم سازنده گرايی

 تربیت هنری زیبایی شناسی

 تجربه زيباشناسانه

سواد زيبايی  تربیت هنری

 شناسی

 حقیقت شناسی

 

 

 هدف

هدف مبتنی بر نیاز و 

عالئ  شاگرد است. 

هدف توانمندی در 

کسب تجربه 

زيباشناسانه. هدف از 

ه پیش تعییه شد

 نیست.

 

اهدف منعطف و 

 رويیدنی است. 

اهداف آرمانی، کلی و 

 عینی.

 

تأکید بر آموزش 

تخیل و ادبیات. 

هدف از پیش 

تعییه شده نیست. 

هدف ايجاد و 

 بر راری ارتباط.

 

رشد زيبايی شناختی 

 و رسیدن به حقیقت

 

 

 محتوا

 

محتوا بايد تجربه 

محور باشد. تلفی  

 کامل محتوا 

توا عدم سازماندهی مح

 از  بل

 

انتخاب محتوا با دو 

معیار رابطه محتوا با 

هدف و معنی داری 

محتوا. محتوا سازمان 

 دهی شده

 

 

تأکید بر تخیل و 

 ادبیات در محتوا

 

 

محتوا بايد حقیقت 

 محور باشد

 

 

 روش

 

 روش حل مسئله 

 روحیه کاوشگری

 تنوع شیوه های ارائه

فروت های متفاوت 

 يادگیری

 

 روش گفتگو

 

روحیه  پرورش

 کاوشگری و تفکر

 

 ارزشیابی

ارزشیابی فرايندی و  ارزشیابی فرايندی

 فرآورده ای

ارزشیابی درونی، 

 بیرونی و گروهی

ارزشیابی فرايندی و 

 فرآورده ای
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 ارزیابی برنامه تربیت هنری و زیباشناسی دیویی -3-3

  شودمی آغاز "رشد" و "تداوم" ، "تعامل" مفاهیم بر تمرکز با ديويی های به طور خالوه ايده

 تجربیات از را چیزی شخص که است محیط و فرد بیه تعامل تجربه يک ، ساده طور به

 با  "کندمی اوالح آيندمی وجود به آن از بعد که را آنهايی کیفیت نوعی به و" گیردمی گذشته

 کندمی جلوگیری بدن/  ذهه دوگانگی از ديويی ، محیط و فرد بیه تعامل ايده به توجه

( زيباشناسی را شامل دو بخش محتوا 2001همان طور که ذکر شد کارول )(. 2009، 1)يورماچر

داند. محتوا محور به ايه معنی است که ادراک زيباشناسانه ما از هنر و محور و تأثر محور می

زيبايی چیست. از ايه منظر تجربه زيباشناسانه نوعی لذت زيبايی شناسانه است که از دريافت 

آوريم، چون ايه تعريف بر  طعات به لحاظ کیفی مختلف يک محدوده پديداری به دست می

-نامیم. بسیاری از تعاريف زيبايیمی« محتوا محور»شود آنرا روی محتوای اثر هنری متمرکز می

توان در ايه دسته جای کنند، میشناسانه را برای هنر که بر روی ظاهر کیفی شیء تمرکز می

 شويمپردازد که ما از شیء متوجه میأثر محور به شرح حا،ت و احساسی میداد. بخش ت

شود تجربه زيبايی شناسانه را با استفاده از تحلیل بديه وورت که تالش می (.2001)کارول، 

 احساسات درونی مشخص سازيم. 

ب با توجه به ايه چارچوب، در ايه بخش بنا داريم تا ديدگاه زيباشناسانه ديويی در با

تعلیم و تربیت را با ايه دو میزان تحلیل کنیم. بديه وورت که در ايه بخش ابعاد تربیت 

گیرد.  در رابطه با خود هنری ديوی از دو منظر محتوا و تأثر مورد بررسی  رار می

معتقد بر تجربه زيباشناسانه است. به « هنر و تجربه»( در کتاب 1934شناسی، ديويی)زيبايی

ای کامل، عالی، پربار و همراه با شور و شناسی تجربهمنظر ديويی، زيبايی عبارت ديگر، از

حرارت در برابر نیازها و اهداف اساسی در سرتاسر زندگی است. اگر در چارچوب کارول 

رسد از منظر محتوا، زيبايی شناسی ديويی شناسی ديويی را تعريف کنیم به نظر مینگاه زيبايی

شناسی ديويی با شور و حرارت همراه ربار است و از منظر تأثر زيبايیای کامل، عالی و پتجربه

ی تجارب انسانی، زيبايی شناسی دارند يا تنها تجارب است. اما سؤال ايه است که آيا همه

                                                 
1. Uhrmacher 
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سازد خاوی از بشر زيباشناسانه هستند؟ ديويی تجربه زيباشناسانه را از تجربه عادی متمايز می

ای متمايز، رضايت بخش و دلپذير است که ويژگی منحصر سانه تجربهگويد تجربه زيباشناو می

)دايره  به فرد دارد که نیروی ذهنی درگیر در آن شديدتر و روشه تر از تجربه عادی است

، بنابرايه به اعتقاد محق ، او،ً شايد نقدی که از ايه منظر به (2017المعارف فلسفی استنفورد، 

شناسی را تنها محدود به طرح است، ايه است که ديويی زيبايیديدگاه زيباشناسانه ديويی م

دانسته و در درون تجربه هم تفاوت روشنی از تجربه عادی و تجربه زيباشناسانه ارائه تجربه می

رسد توجه به شور، حرارت، شدت، شناختی به نظر مینکرده است. هرچند از منظر تأثر زيبايی

 ی شناسی ديويی باشد. تمايز نمونه هايی از تأثر زيباي

ربه از تج شناسی تعلیم و تربیت، ديويی تربیت هنری را که نمودیدر رابطه با زيبايی 

ربیت هنری ( بر ت1981کند. نقدی که گريه )زيبايی شناسی در تعلیم و تربیت است، مطرح می

ولی  د؛ارديويی دارد ايه است که ديويی به مسائل هنری و زيبايی شناسی در آموزش توجه د

ايد شرد. شرايط مساعد و متخصصینی که به امر هنر در تربیت توجه کنند، در عمل وجود ندا

ربیت لیم و تر تعدشناسی ديويی بتوان نقد گريه را با ايه تعبیر نیز بیان کرد که اگر چه زيبايی

 ؛ اماستار ااز تأثر زيبايی شناسی يعنی برانگیخته توجه نسبت به اهمیت تربیت هنری برخورد

 ربیتتمحتوای زيبايی شناسی آن به  در ،زم پخته و کافی نیست که شرايط مساعد برای 

 هنری را فراهم کند. 

ی تجربه زيباشناسانه در تربیت هنری ديويی، هدف تعلیم و تربیت هنری يبخاطر نقش مبنا

منشاء کسب نیز بر کسب توانمندی در تجربه زيباشناسانه بنا شده است. ديويی معتقد است که 

های شاگردان دارد؛ چرا که تجربه ايه توانمندی ريشه در توجه کردن به نیاز، عالئ  و خواسته

زيباشناسانه ريشه در درون فرد دارد. اگر بخواهیم هدف تربیت هنری ديويی را از منظر محتوا 

ار است رسد که هدف تربیت هنری ديويی از تأثر کافی برخوردو تأثر بررسی کنیم به نظر می

ها و احساسات درونی فرد دارد؛ اما از لحاظ محتوای چرا که ريشه در نیاز و عالئ ، خواسته

زيبايی شناختی شايد از جامعیت کافی برخوردار نباشد؛ چرا که تعلیم و تربیت حتی اگر از نوع 

با آراء تربیت هنری باشد، بايد نیازهای جامعه را نیز مد نظر  رار بدهد. ايه نکته حتی همسو 

، چرا که پیوند اساسی بیه (1966)ديويی، باشد نیز می« دموکراسی و آموزش»ديويی در کتاب 
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جامعه و زندگی روزمره با مدرسه و تجربه زيبايی شناسی وجود دارد و از نظر ديويی نقش 

 باشد. اجتماعی مدرسه مهم می

عتقد د و مباشمحتوا می در رابطه با محتوای آموزشی، ديويی معتقد بر تجربه محور بودن

( در 1897ی )است که محتوای درسی بايد در هم تنیده و تلفی  شده باشند. در ايه رابطه ديوي

جتماعی اکند که محتوا و موضوع درسی بايد روی زندگی بیان می« عقايد آموزشی مه»کتاب 

ت ضوعامه معتقدم که هسته اولی مو»گويد: ( می78: 1987کودک متمرکز شود. ديويی )

ی کودک تماعهای اجدرسی در مدارس، علوم، ادبیات، تاريخ و يا جغرافیان نیست؛ بلکه فعالیت

ال ه عیاز و نرسد که تجربه محور بودن محتوا و همچنیه مبتنی بودن محتوا بر بنظر می«. است

 اسیاحس وتواند در برانگیخته حا،ت شاگرد به دلیل ريشه داشته در خواسته های شاگرد می

ا از اشد؛ امبشته شناسی داکه شاگرد از محتوا دارد مفید و اثربخش باشد، بنابرايه، تأثر زيبايی

کند: ان میرسد نوا صی دارد. معیاری که آيزنر برای انتخاب محتوا بیمنظر محتوا بنظر می

ه ر سديزنر آباشد. اگر اهداف همانگونه که همسو بودن محتوا با هدف و معنی داری محتوا می

نتخاب اورت وبُعد غايی، کلی و عینی و مبتنی بر نیازهای فرد و جامعه، تعريف شود؛ در ايه 

 شناسی شناسی و هم از محتوای زيبايیتواند هم از تأثر زيبايیمحتوا بر اساس هدف می

مامی تگوی تواند پاسخبرخوردار باشد. اما در اينجا، انتخاب محتوای ورفا تجربه محور نمی

و  دارندنتربیت هنری باشد. همچنیه بعضی از محتواهای درسی شايد ا تضای تجربه نیازهای 

ند توامی نقد باشد مورددر چنیه شرايطی محتوای اثر هنری که در اينجا تجربه زيباشناسانه می

  رار بگیرد. 

در باب روش، ديويی معتقد به روش حل مسئله و پرورش حس تفکر و کاوشگری 

( 1897هنری ديويی، معلم نقش هدايتگر و راهنما دارد. از منظر ديويی ) باشد؛ در تربیتمی

باشد که بايد از وحدت و انسجام ،زم برخوردار تدريس به مثابه کشیدن يک تابلو نقاشی می

باشد، از ايه شاخه به آن شاخه نباشد. تمثیل تدريس به مثابه کشیدن تابلو نقاشی حاکی از تأثر 

تواند در باشد. چرا که يک تابلو نقاشی زيبا میتربیت هنری ديويی می زيبايی شناسی روش در

توان روش ايجاد شور، هیجان و حا،ت احساسات در مخاطب خود موف  باشد. اما آيا می
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تربیت را تنها محدود به کشیدن تابلو نقاشی يا روش حل مسئله دانست؟ يا همانگونه که آيزنر 

جارب يادگیری متفاوتی در اختیار شاگردان  رار دهیم و از ها و تگويد بهتر است فروتمی

شیوه های متنوع يادگیری استفاده کنیم. بنظر نگارنده در روش تربیت هنری ديويی اگر چه هم 

شود؛ چرا که هم برانگیزاننده شناسی و هم محتوای زيبايی شناسی در آن ديده میتأثر زيبايی

م به لحاظ کیفی  طعات مختلف نقاشی  ابل  بول باشد و هاحساسات و حا،ت درونی می

است؛ اما شايد ايه تابلو نقاشی زيباتر باشد اگر از ابزارهای ديگر )روش های متنوع( نیز در آن 

 استفاده شود.

ی تعلیم و شناس( از زيبايی2001شناسی کارول )اگر بخواهیم با استفاده از چارچوب زيبايی

 هنری شود که تربیتاشیم؛ به نظر محق  چنیه برداشت میبندی داشته بتربیت ديويی جمع

که  حساسیاشناسی  ابل توجهی برخوردار است. يعنی در شرح حا،ت و ديويی از تأثر زيبايی

ناسی بايی شباشد؛ اما از منظر محتوای زيشود، موف  میشاگرد از تعلیم و تربیت متوجه می

نری هط مساعد و متخصصیه ،زم در تربیت گويد از شراي( می1981گونه که گريه )همان

 برخوردار نیست. 

 بحث و نتیجه گیری

شناسی در تعلیم و در بیه انديشمندان و فالسفه معاور، ديويی در  رن بیستم مفهوم زيبايی

های زيباشناسی و تعلیم و تربیت تربیت را مطرح کرد و به روشه کردن رابطه بیه تجربه

. تجربه (1986)ديويی، زيباشناسی و يا هنر امری  ابل تجربه است پرداخت. به اعتقاد ديويی 

ای متمايز، رضايت بخش و دلپذير است که ويژگی منحصر به فرد از جمله، زيباشناسی، تجربه

تر بودن از رشد از درون يک تجربه، درگیری نیروی ذهنی در تجارب زيباشناسی و روشه

در ايه میان اگر بخواهیم مبانی  (.2017تنفورد، )دايره المعارف فلسفی استجارب عادی است

شناسی ديدگاه ديويی در زمینه تربیت هنری را بیان کنیم تربیت هنری از منظر ديويی هستی

يعنی توجه به تجربه در تعلیم و تربیت. چرا که از منظر ديويی، هنر به مثابه تجربه زيباشناسانه 

فسلفی ديويی  -نگاه کنیم، با توجه به مبانی فکریاست. از منظر فلسفی هم اگر به ايه مسئله 
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توان گفت که توجه به تربیت هنری به می ،(1996)کتپس، داشت 1که اعتقاد به عمل گرايی

شناسی نیز مطاب  مثابه تجربه با ديدگاه فلسفی او نیز همخوانی دارد. همچنیه در زمینه ارزش

های فردی و اجتماعی ها را فعالیتزش، بنیاد و اساس اراو در مکتب پراگماتیسم ديدگاه

(. با توجه به نقش تربیت هنری، در تعلیم و 1391دهند)شمشیری و جوادی نیکو، تشکیل می

انتقادی به بررسی و تحلیل تربیت در ايه پژوهش بر آن شديم تا با رويکرد کاوشگری فلسفی 

سیر و مقايسه ايه ديدگاه با ديدگاه ديويی در زمینه تربیت هنری پرداخته و در نهايت به تف

 ديدگاه آيزنر، گريه و عالمه جعفری بپردازيم.

زيباشناسی ديويی، توان اينگونه استنباط کرد که ها میبا توجه به نتايج پژوهش و بررسی 

کند. در ايه نگاه، ی تجربه، نگاهی تازه و البته  ابل تأمل به هنر ارائه میمنزله با بیان هنر به

ها و جاهايی از ايه دست و به دور از ها و گالریشیءِ مادی است که در موزه هنر، نه آن

 (انسان در مقام هنرمند)های موجودی زنده گیرد؛ بلکه هنر فعالیتی از فعالیتدسترس  رار می

ی مثبت است که هنر نه ايدهای باطنی ی ايه نکتهاست. زيباشناسی ديويی با ترديد دربردارنده

. از ی خاص با آن است زندگی، که امری حقیقتاً برآمده از خودِ زندگی و در رابطهو به دور از 

شناسی امری  ابل تجربه است، اما ايه تجربه  الب زيباشناسانه دارد و از ديدگاه ديويی زيبايی

تجربه عادی متمايز است. تجربه زيباشناسی، تجربه رضايت بخش و دلپذير است که شديدتر و 

(. ديويی همیه توجه به تجربه را وارد تعلیم 1394جربه عادی است )آذر امامی، روشه تر از ت

کند که همان توجه کردن به تجربه در تعلیم و و تربیت کرده و سخه از تربیت هنری می

توان چنیه اظهار کرد که اگر چه توجه به تجربه باشد. در نقد تربیت هنری ديويی میتربیت می

آموزان در مواجه تواند نقش بسزايی در ارتقاء توانمندی های عملی دانشدر تعلیم و تربیت می

تواند پاسخگوی همه نیازهای فردی و با مسائل زندگی روزمره دارد؛ اما ايه شیوه نمی

های متنوع استفاده شود. دهد بهتر است از شیوهاجتماعی باشد و همانطور که آيزنز پیشنهاد می

ای است. درسی بیه رشتهديويی معتقد به تلفی  موضوعات و برنامهدر رابطه با برنامه درسی، 

ای ديويی که ريشه در ماهیت پراگماتیستی تعلیم و تربیت رشتهدرسی بیهبنظر محق ، برنامه

                                                 
1. Pragmatism 
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شود که محتويات مواد درسی بر اساس مشکالت تعريف شوند، ديويی دارد، اگر چه باعث می

شود. چرا که نگری در تعلیم و تربیت میبه سطحیرسد منجر اما از سوی ديگر بنظر می

 احتمال دارد يک موضوع به وورت ويژه و عمی  مورد توجه  رار نگیرد.

ها از پیش تعییه شده نیست و آنچه که مهم است توجه به در تربیت هنری ديويی، هدف 

ز با ديويی در رسد که گريه نیباشد. بنظر میگذاری مینیازها و عالئ  دانش آموزان در هدف

پذيری و رويیدنی بودن ايه رابطه هم نظر است ولی نظر آيزنر با وجود تأکید بر انعطاف

اهداف، بر تعییه چارچوبی برای اهداف )غايی، کلی، عینی( نیز متمرکز است. نقدی که بنظر 

نزله تواند به مگذاری میتوان به نظر ديويی در ايه رابطه داشت ايه است که هدفمی رسدمی

باشد و ای که  دم به مسیر نامشخصی بگذارد، همواره مستعد خطراتی میتعییه راه باشد. راننده

گیری در آموزش است که به ممکه است حتی به مقصد خود نرسد. هدف به مثابه معیار اندازه

دهد. جايگاه محتوا نیز همچون اهداف های شاگردان را میما امکان سنجش و ارزيابی فعالیت

و برنامه درسی، آنچنان مشخص نیست. طب  نظر ديويی، محتوا بايد تجربه محور باشد و مبنای 

های شاگردان باشد. نقدی که بر ايه نگاه ها و توانايیانتخاب محتوا نیز نیازها، عالئ  و گرايش

 تواند پاسخگوی همه نیازها و حتیمحور به تنهايی نمیوارد است، ايه است که محتوای تجربه

عالئ  شاگردان باشد. از سوی ديگر، ماهیت بعضی از محتواهای درسی ا تضاء تجربه را 

-توان مطمئه بود که آنچه که شاگرد مبنای نیاز و عال ه خود میندارند. همچنیه، چگونه می

رسد که داند، بدون شک آن چیزی است که پاسخگوی نیاز او در آينده خواهد بود. بنظر می

تواند مبنای بهتری نظر متخصصان، نیاز جامعه و عالئ  و نیاز شاگردان می ايجاد توازن بیه

ای برای انتخاب محتوا باشد. در رابطه با ارزشیابی نیز ديويی معتقد است که ارزشیابی فرآورده

تواند مبنای ارزشیابی مناسبی باشد؛ به ايه دلیل که ريشه در اهداف از  بل تعییه شده دارد نمی

باشد. نقش ارزشیابی فرآيندی در تعلیم و تربیت مهم و مدافع ارزشیابی فرايندی میلذا بیشتر 

توان به نقاط  وت و ضعف فرايند تعلیم و باشد. با کمک ارزشیابی فرايندی میسازنده می

برد و بازنگری های ،زم را انجام داد. اما در کنار ارزشیابی فرايندی، ارزشیابی از تربیت پی

تر را تواند مبنای ارزيابی ديگری باشد که امکان  ضاوت جامعورده نهايی نیز میمحصول و فرآ

توان دريافت که چقدر فرآيند تعلیم و تربیت در ای میکند. با کمک ارزشیابی فرآوردهفراهم می
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ای به ما کمک کرده است. ارزشیابی فرآوردهرسیدن به آنچه که دنبالش بوده است، موف  عمل

توان تصمیمات ای میاثربخشی آموزش را بسنجیم. با تکیه بر نتايج ارزشیابی فرآوردهکند تا می

ای در رابطه با آموزش حاول شده گرفت.  در جمع بندی مباحث مطرح شده خردمندانه

های  ابل توجهی برای تعلیم و توان گفت که به طور کلی، تربیت هنری ديويی د،لتمی

های مرتبط و ها در آموزش نیازمند توجه به همه مؤلفهد،لت تربیت دارد؛ اما کاربست ايه

 باشد. پیامدهای آن می

 منابع

سی ارشد، نامه کارشنا. پايانبررسی نسبت هنر و تجربه در اندیشه دیویی(. 1394آذرامامی، پری)

 دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر.

ان های دیدگاه جتبیین داللت(. 1393پورحسینی، محمد، سجادی، سیدمهدی و ايمانی، محسه )

در  . فصلنامه پژوهشدیویی در خصوص هنر و زیبایی شناسی برای فرایند تدریس و یادگیری

 .100-83(، 7)2يادگیری آموزشگاهی و مجازی، 
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تحلیل (. 1394نژاد، غالمرضا و سلسبیلی، نادر)حمدحسیه، مهرمحمدی، محمود، حا  حسیهحسینی، م
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